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Alena Antalová:  
„Vím, že je o mě 

postaráno. Vše, co 
mám vědět, se dozvím 

v pravý čas.“

Alena Antalová:  
“I know I’m taken  
care of. All I need  

to know I learn  
at the right time.”
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Vážení cestující na palubě airbusu Flying Mag, 

jste připraveni na další cestovní horečky během letošního léta? Stále listujete 
katalogy cestovních kanceláří a hledáte zájezd, který splní Vaše požadavky na 
dovolenou? Co zkusit vyrazit na Kanárské ostrovy? Rozhodně Vám doporučujeme 
Tenerife, kterému se přezdívá Ostrov věčného jara. Na prodloužený víkend se 
pohodlně létá přímo z brněnského letiště do rozličných měst, jako např. Eindhoven, 
Londýn, Mnichov atd. Své o tom ví naše hlavní zpovídaná dáma – půvabná herečka 
Alena Antalová, která má odlety z Brna v oblibě spolu s celou rodinou. 

Naším speciálním tématem je tentokrát zpověď cizinců, kteří se s námi podělili 
o své dojmy ze života v Brně. Odhalujete s nadšením krásy, poklady a romantická 
místa jižní Moravy? Máme pro Vás tipy přímo v centru Brna, kde si můžete 
odškrtnout další historické i moderní architektonické skvosty, nebo Vás zavedeme 
do podmanivé Kroměříže. 

Už jste slyšeli o pole dance? Pokud ne, vtáhne vás přímo do zákulisí jeho 
instruktorka. Motorsport a umění nebo také zábava pro děti, dospělé i celé firmy? 
Že vám to nejde dohromady? Po přečtení tohoto čísla už půjde. Máte rádi golf 
nebo turistiku? Čekají na Vás – golfový areál Austerlitz ve Slavkově nebo horské 
středisko Kouty v srdci Jeseníků. Na poznávací výpravu vyjeďte do brněnské zoo 
nejen za hravými mláďaty. K aktivnímu odpočinku pak vybízí sportovní areál Hroch. 

Přejeme Vám příjemné letní čtení a nezapomeňte: pokud chcete skutečně žít, pak 
cestujte, protože jak řekl Hans Christian Andersen: „Cestování  je život.“

Vaše Flying Mag parta

Dear passengers,

Welcome aboard our Flying Mag airbus. Are you ready for this summer’s travel rush? 
If you are still browsing through travel catalogues looking for a great holiday, why don’t 
you try the Canary Islands? We definitely recommend visiting Tenerife, also known as 
the Island of the Eternal Spring. If you decide to take a weekend city break, you can 
fly from Brno airport to several European destinations such as Eindhoven, London 
and Munich. The charming actress Alena Antalová, this issue’s cover girl, told us in 
an interview that Brno Airport is a popular starting point for travels with her family.

The special topic of this issue is life for foreigners in Brno – we asked a few of 
them to share their opinions of this city. If you enjoy exploring wonderful places in 
South Moravia we have several tips for modern and historic architectural gems in 
Brno and in the captivating town of Kroměříž.

Have you heard of pole dancing? If not, read our interview with an instructor of 
this modern sport. Another discipline you can come across in this issue is motor 
sport, which is the main subject for Brno painter Tom Havlásek. If you are keen 
on golf or hiking, accept our invitation to the Austerlitz Golf Resort in Slavkov and 
Kouty Mountain Resort at the heart of Jeseníky. We also recommend visiting Brno 
zoo with its many playful baby animals. And if you prefer relaxing in a more active 
way, don’t miss Hroch sports centre in Brno.

We hope you’ll enjoy reading this issue of Flying Mag. And don’t forget: if you 
really want to live, travel! As Hans Christian Andersen put it, “To travel is to live.”

Your Flying Mag Team
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UŽ ZA DOB STARÝCH ŘEKŮ SE JIM ŘÍKALO 
„ŠŤASTNÉ“. NÁVŠTĚVNÍCI KANÁRSKÉ OSTROVY 
MILUJÍ Z DŮVODU CELOROČNÍCH PŘÍJEMNÝCH 
TEPLOT, ČISTÝCH PÍSEČNÝCH PLÁŽÍ A MOŽNOSTI 
OCHUTNÁVKY DELIKATES Z CELÉHO SVĚTA. 
ZASTÁVCE NEODOLAL ANI KRYŠTOF KOLUMBUS PŘI 
OBJEVOVÁNÍ NOVÉHO SVĚTA... ZASTAVTE SE I VY! 

Překrásné 
a jedinečné 
Po celý rok

UniqUe and 
BeaUtifUl all 

Year roUnd

THEY HAVE BEEN CALLED “HAPPY” SINCE THE TIME 
OF ANCIENT GREECE. VISITORS LOVE THE CANARY 
ISLANDS BECAUSE OF THEIR PLEASANT CLIMATE 
THROUGHOUT THE YEAR, CLEAN SANDY BEACHES 
AND OPPORTUNITIES TO TASTE DELICACIES FROM 
ALL OVER THE WORLD. CHRISTOPHER COLUMBUS 
STOPPED IN THE CANARIES ON HIS JOURNEYS 
OF DISCOVERY... WHY DON’T YOU EXPLORE THE 
ISLANDS AS WELL?

KANÁRSKÉ OSTROVY
THE CANARY ISLANDS
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Slunečný ráj na dosah

Z Brna je to na španělské ostro-
vy, které svůj název získaly podle 
legendy obrovských hlídajících 
psů, přibližně pět hodin letu. 
I tak krátká doba stačí na to, 
abyste se ocitli v místě, kde se 
teplota moře drží celý rok na 
příjemných stupních. Paprsky 
slunce jsou na ostrovech všudy-
přítomné, ale místo poledního 
opalování si raději zajděte na 
dobrý oběd! Lehce se tady totiž 
spálíte.

Všestranné Gran Canaria

Třetímu největšímu ostrovu je 
přezdíváno „minikontinent“, 
neboť počasí se v jeho různých 
částech může ve stejnou dobu 
neuvěřitelně lišit. Gran Canaria 
je oblíbeným turistickým cílem 
hlavně proto, že nabízí odpoči-
nek na pláži, ale i aktivní vyžití 
v podobě horské turistiky či mož-
nosti prozkoumávání lesů, hor 
i archeologických nalezišť. Nevy-
nechte přístav Puerto de Mogán 
přezdívaný „Kanárské Benátky“ 
nebo údolí Fataga, kterému se 
pro změnu říká „evropský Grand 
kaňon“. Možná si vybavíte i cha-
rakteristické písečné duny. Ty 
zase bývají přirovnávány k těm 
saharským.

Na vlnách s prknem

Návštěvníci, kteří si chtějí odvézt 
opravdu nezapomenutelný 
zážitek, se vrhají do vln s prkny, 
protože ostrovy díky Golfské-
mu proudu nabízejí jedinečné 
surfařské podmínky. Až 8 metrů 
vysoké vlny jsou hlavně na ost-
rově Lanzarote, ale ty překrásné 
a dlouhé nabízí spíše Fuerteven-
tura. Příznivý vítr, energii přírody 
a zvuk vln rozbíjejících se o skály 
si sem jezdí také vychutnat mimo 
surfařů i příznivci windsurfingu či 
kiteboardingu.

A sunny paradise within 
easy reach

The flight from Brno to the Canary 
Islands, which gained its name 
from a legend about unusually 
large dogs, takes approximately 
five hours. In this relatively short 
time, you’ll find yourself in a won-
derful place where the sea is warm 
all year round and the sun’s rays 
are omnipresent. It’s easy to get 
sunburnt so instead of sunbathing 
around midday, you could have 
a good lunch in one of the many 
local restaurants. 

KANÁRSKÉ OSTROVY
Úředním jazykem je 
španělština.
Hlavní město Las Palmas.
Nejkrásnější pláží je Playa 
las Canteras.

THE CANARY ISLANDS
Official language: 
Spanish
Capital: Las Palmas  
The most beautiful beach 
on Gran Canaria is 
considered to be Playa 
las Canteras.Versatile Gran Canaria

The third largest island of the 
Canaries is nicknamed “the mini 
continent” because the weather in 
its various parts can be com-
pletely different. Gran Canaria is 
a very popular tourist destination, 
offering relaxation on the beaches 
as well as activities such as 
mountain hiking, or exploring the 
forests and archaeological sites. 
You shouldn’t miss a visit to the 
port of Puerto de Mogán which 
is called the “Canarian Venice”, 
or Fataga Valley, also known as 
the “European Grand Canyon”. 
You may have heard of Gran 
Canaria’s sand dunes resembling 
those in the Sahara Desert.
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Intenzivní prožitky ve dne 
i v noci

Bujarý je nejen denní, ale samo-
zřejmě i noční život, který je živý, 
zábavný a někdy dost hlučný.  
Pokud si jej chcete užít co nejví-
ce, tak zůstaňte v hlavním městě  
Las Palmas, kde se jednou za rok 
koná i velkolepý karneval.

Ať už se rozhodnete pro dovole-
nou v jakémkoliv ročním období 
a vyberete jakýkoliv ostrov, tak 
věřte, že pro každého mají 
Kanárské ostrovy připraveno ono 
„něco“, co se dá označit jako 
ideální!

On the waves with  
a surfboard

Visitors longing for a really unfor-
gettable experience set out to ride 
the waves on boards. The islands 
provide unique surfing conditions 
thanks to the Gulf Stream. On the 
shores of Lanzarote, waves can 
be up to 8 metres high! However, 
the most beautiful long beaches 
are found on Fuerteventura. Not 
only surfers but also lovers of 
windsurfing and kite boarding 
come to the Canaries to enjoy 
the favourable wind, the power of 
nature and the sound of waves 
breaking on the rocks. 

Intense experiences day 
and night

The islands are very lively at any 
time of the day. Nightlife is very 
busy and sometimes quite noisy 
in the Canaries. If you want to 
enjoy it as much as possible, stay 
in the islands’ capital of Las Pal-
mas, which is also famous for its 
spectacular carnival which takes 
place every year.

No matter which season or island 
you chose for your holiday, the 
Canary Islands will certainly bring 
you an unforgettable experience!

OCHUTNEJTE!

Jídlo
Za národní jídlo platí 
marinovaný králík 
s bramborami zvanými 
Papas arrugadas.

Mistela
Mezi typické zástupce 
lihovin také patří mistela 
– kombinace vína, rumu, 
cukru a medu. 

Káva
Místní milují popíjení silné 
a hořké kávy, která je před 
servírováním oslazená 
kondenzovaným mlékem. 

TASTE! 

Food
The national dish 
is considered to be 
marinated rabbit with 
potatoes called Papas 
arrugadas.

Mistela
The typical Canarian 
liquor is mistela – 
a combination of wine, 
rum, sugar and honey.

Coffee
Local people love to 
drink strong and bitter 
coffee sweetened with 
condensed milk.

6 ...



*Nezávazná doporučená spotřebitelská cena vč. 21 % DPH.

Ekologické informace k vozům Land Rover: Discovery Sport – kombinovaná spotřeba  
paliva 4,7 – 8,3 l/100 km; kombinované emise CO2 123 – 197 g/km.

DOBRODRUŽSTVÍ
MÁME V GENECH

NOVÝ DISCOVERY SPORT

Usedněte za volant nového modelu Discovery Sport a vyzkoušejte naše 
doposud nejuniverzálnější kompaktní SUV. Díky objemu zavazadlového 
prostoru až 1 698 litrů a variabilnímu uspořádání sedadel 5 + 2 najde  
každý dobrodruh uvnitř dostatek místa pro veškeré své vybavení.

CARTec motor
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno
545 233 556, prodej@cartec.cz

cartec.cz

JIŽ OD 909 678 KČ*

LRСZ_16_DiscoSport_Az_Lake_Cartec_148x210_RZ.indd   1 09.05.16   18:08



Interview Lucie Havlíčkové s půvabnou a věčně nejen duchem mladou herečkou Alenou Antalovou... 
An interview Lucie Havlíčková made with the charming Alena Antalová, an actress still young in both her spirit and allure... 

ALENA
ANTALOVÁ



„SNÍM O TOM, JAK JEDNOU 
SKONČÍM JAKO VYSCHLÁ 
BABIČKA, CO SE DRŽÍ SE 
SVÝM VYSCHLÝM DĚDEČKEM 
ZA RUKU A USMÍVÁ SE DO 
NEBE.“ 

Začněme od Vašeho dětství. Jaké bylo? 

Těžké… I když jsem se narodila do úžasné, kultur-
ní, milující rodiny, stejně jsem ho prožívala těžce, 
z principu. Nevyhovuje mi pocit nejistoty a strachu. 
Jsem ráda, že je to za mnou, soucítím se všemi 
dětmi. 

Co doba Vašeho dospívání? Zaznamenala jste 
nějaké dramatické chvíle? 

VÍCE REALISTKA NEŽ SNÍLEK. PŘESNĚ TAKOVÝ DOJEM BUDÍ ČTYŘNÁSOBNÁ 
MAMINKA ALENA ANTALOVÁ, PRO KTEROU JE RODINA SMYSLEM ŽIVOTA. I KDYŽ 
JE STAROST O CELOU RODINU NĚKDY FIČÁK, STUDIUM „VŠ MANAŽERSKÉ, 
OBOR ŽIVOT“ JI NAUČILO MIMO JINÉ DOKONALE PLÁNOVAT. JEJÍ OPTIMISMUS 
A POZITIVNÍ ENERGIE JSOU VSKUTKU NAKAŽLIVÉ. 

SHE’S MORE OF A REALIST THAN A DREAMER. THIS IS THE IMPRESSION 
ALENA ANTALOVÁ, THE MOTHER OF FOUR, MAKES. FOR HER, FAMILY IS THE 
MEANING OF LIFE. ALTHOUGH TAKING CARE OF THE WHOLE FAMILY MAY BE 
OVERWHELMING AT TIMES, IN THE “MANAGEMENT PROGRAM, MAJORING IN 
LIFE STUDIES” SHE WAS TAUGHT PERFECT PLANNING. HER OPTIMISM AND 
POSITIVE ENERGY ARE TRULY CATCHY. 

“I DREAM OF ENDING UP LIKE 
AN OLD, SHRUNK GRANDMA, 
HOLDING HER OLD SHRUNK 
GRANDPA BY THE HAND AND 
SMILING AT THE SKIES.”

Let’s begin from your childhood. What was it like? 

Difficult... Even though I was born into an incredible, 
cultured, loving family, being a child was difficult, 
from the very principle of it. I don’t like the feeling of 
uncertainty and fear. I’m happy it’s behind me. I feel 
with all children. 

How about your adolescence years? Did you 
experience any dramatic moments? 

It wasn’t very joyful either, similar to my childhood, 
just another way of trying to find yourself. It’s not 

„VÍM, ŽE JE O MĚ POSTARÁNO. VŠE, CO 
MÁM VĚDĚT, SE DOZVÍM V PRAVÝ ČAS,“ 
ŘÍKÁ ALENA ANTALOVÁ 

“I KNOW I’M TAKEN CARE OF. ALL 
I NEED TO KNOW I LEARN AT THE 
RIGHT TIME,” SAYS ALENA ANTALOVÁ

FACE2FACE
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Taky nic moc, něco podobného jen v „bleděmod-
rém“, zase jiné „hledání“. Ne, že bych se podobný-
mi otázkami teď už nezabývala, ale už nepotřebuji 
všemu rozumět. Vím, že je o mě postaráno, vše co 
mám vědět, se stejně dozvím v pravý čas.

Jak jste zvládala čas studií? 

Nebylo to nic jednoduchého, je mi čím dál líp. Kéž 
by to tímhle trendem pokračovalo a já skončila jako 
vyschlá babička, co se drží se svým vyschlým dědeč-
kem za ruce a usmívá se do nebe. To je můj sen :-).

Měly Vaše dětské lásky, ze kterých se s přibývají-
cími léty klubali potenciální partneři, výrazný vliv 
na Váš život? 

Samozřejmě, zásadní. Každý den má výrazný vliv 
na můj život. A láska je hnací motor všeho.

Nemohu se nezeptat na Váš veřejně známý vztah 
s principálem Berouskem. Dokážete nám stručně 
popsat svůj dočasný život u cirkusu a pochlubit 
se zážitky, které nikdy nebudete chtít z tohoto 
období vytěsnit? 

Z mého života nechci vytěsnit žádné zážitky, všech-
ny měly a mají svůj smysl. Někdy ho nepoznáme, 
nebo nechceme poznat, tím pádem nepochopíme, 
a proto to bolí… Ale ptala jste se na život u cirkusu 
a s Jirkou. Bylo to krásné…, intenzivní…, silné…, 

Hořká komedie – Malý rodinný podnik / A Small Family Business – a comedy

that I don’t focus on these issues any more, but I no 
longer need to understand everything. I know I’m 
taken care of and all I need to know I’ll learn at the 
right time.

How about your studies? 

That was not a simple period in my life either, I actu-
ally feel better as I get older. I wish it continued like 
this and I ended up like an old, shrunk grandma, 
holding her old shrunk grandpa by the hand and 
smiling at the skies. That’s my dream :-).

Did your childhood loves and later partners 
over the years influence your life in a significant 
manner? 

Of course, their influence was pivotal. Every day 
influences my life significantly. And love is the driv-
ing force behind everything.

I can’t help but ask about your publicly known 
relationship with Mr. Berousek, a circus ringmas-
ter. Could you briefly describe the period of life 
you spent in the circus and share experiences 
you treasure? 

I treasure all my experiences, they all have had 
their meaning in my life. Sometimes the meaning 
is difficult to get at, or we don’t really wish to find 
it, which leads to misunderstanding and pain... But 
you asked about my life in the circus and with Jirka. 

10 ...



jiné…, koncentrované…, obrovské…, šťastné…, 
bolavé… a dočasné.

Kde jste poznala svého osudového muže Josefa 
Juráčka? 

Našla mi ho moje osudová přítelkyně Veronika.

Těšila jste se na mateřskou roli? V dnešní době 
se velké rodiny už příliš nenosí a na odiv se dává 
rovněž ekonomická zátěž, která bohužel mnohdy 
uhrane a ovládne i zabezpečené rodiny. 

Jsem šťastná, že můžu mít s mým mužem naše děti 
a nic nám nechybí. Uvědomuji si to denně a jsem 
moc vděčná.

Byla všechna Vaše těhotenství v plánu? 

Ano.

Jsou-li Vaše děti odlišné, což se dá předpoklá-
dat, dokážete si pro každou formující se osob-
nost najít samostatný prostor? Nebo mají nějaký 
koníček, který je spojuje? 

Jsou každý úplně jiný. Snažím se o samostatný pro-
stor, protože ho pokládám za velmi důležitý. Taky se 
snažíme, aby každý z nich měl rodiče někdy jenom 
sám pro sebe. Ale mají i společné koníčky a krouž-
ky. Jako třeba hru na hudební nástroj, děvčata 
chodí do baletu.

Dojemný příběh o hledání – Podivný případ se psem / The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

It was beautiful…, intense…, different …, concen-
trated…, tremendous…, happy…, painful… and 
temporary.

Where did you meet Josef Juráček, the man who 
became your destiny? 

Veronika, a very good friend of mine who has 
played a key role in my life, found him for me.

Did you look forward to being a mom? Today, 
it’s not very popular to have a large family and 
people often discuss the related economic 
burden, a fear that sometimes takes over even 
well-off families. 

I’m happy my husband and I can have our children 
and we lack nothing. I’m aware of it every day and 
I’m very grateful for it.

Were all your pregnancies planned? 

Yes.

If your children are different, which can be 
expected, were you successful at finding room 
for each of their developing personalities? Or do 
they have a hobby they all share? 

Each of them is very different. I try to give each of 
them their own space because I consider it very 
important. My husband and I also try to make sure 
we spend some time individually with each of our 
kids. But they share hobbies and after-school activi-
ties. They all play a musical instrument and the girls 
take ballet lessons.

FACE2FACE
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„KLASICKÝ RODINNÝ DEN 
= ORGANIZOVANÝ CHAOS, 
NA MINUTY NAPLÁNOVANÝ. 
PROTOŽE DOBRÝ PLÁN JE 
ZÁKLAD PŘEŽITÍ.“
Daří se Vám pracovat s jejich talenty? 

Myslím, že daří.

Máte s manželem na výchovu stejný názor? 
Nebo občas vznikají třecí plochy? 

Můj muž mě inspiruje v mnoha věcech, mezi ně 
patří i výchova a vztah k dětem. Zatím jsme se na 
všem shodli.

Kdo Vám pomáhá s hlídáním, když jste kvůli práci 
častěji mimo domov? 

Moje švagrová Maruška, kterou u nás můj muž 
zaměstnal. Pomáhá mi „hasit, kde to zrovna hoří“.

Jak vlastně vypadá klasický rodinný den Aleny 
Antalové? 

Organizovaný chaos, na minuty naplánovaný. 
Protože dobrý plán je základ přežití.

Možná by mohlo být zajímavé nahlédnout do 
Vašeho astrologického rodinného kruhu. Ostatně 
jak Vy sama nahlížíte na astrologii, numerologii, 
awakening atd.? 

Vše mě zajímá. Kdysi jsem si nechala dělat podrob-
ný astrologický výklad mé osoby a dopadlo to tak, 
že pan astrolog byl úplně zmatený. Říkal, že tak 
protichůdnou bytost dlouho neviděl.

Váš život je jistě plný smíchu. Pláčete někdy? 

V životě moc ne. Naštěstí mám k pláči málo důvo-
dů. Bolest je stejně jenom nepochopení souvislostí.

Daří se Vám kombinovat rodinný život a práci? 
Přece jen jste matkou čtyř dětí (jeden syn  
a tři dcery) a ve Vaší rodině se hraje souběžně 
pět hlavních životních rolí. 

Myslím že ano, jde to, vše jde… „Stačí chtít a rázem 
vše je možné.“ Znáte to? (Mary Poppins)

Necítí se Vaši muži utlačovaní? 

Myslím, že můj muž ne, naopak se cítí jako paša. 
Holčičky ho obletují a vyznávají mu lásku. V tomto 
ohledu je má hezky vycvičené. Jsem ráda, že mě 
suplují, protože já jsem v těchto věcech trošku 

“A CLASSIC FAMILY DAY 
= ORGANIZED CHAOS, 
EVERY MINUTE IS PLANNED. 
BECAUSE A GOOD PLAN IS 
THE BASIS OF SURVIVAL.”
Are you successful at developing their talents? 

I think we are.

Do you and your husband agree on how to raise 
your kids? Or do you quarrel sometimes? 

My husband is inspiring in many ways and raising 
children and fostering relationships with them are 
among them. So far, we have agreed on everything. 

Who helps you with babysitting when you have to 
be away from home often because of your work? 

Maruška, my sister in law, whom my husband 
employed. She helps me out whenever I urgently 
need anything.´

What does a typical family day of Alena Antalová 
look like? 

Organized chaos, every minute is planned. Be-
cause a good plan is the basis of survival.

It might be interesting to check your astrological 
family chart. By the way, what do you think of 
astrology, numerology, awakening, etc.? 

I’m interested in everything. A long time ago I had 
an astrology chart made but it resulted in the as-
trologer being totally perplexed in the end. He said 
he’d never seen such a contradictory person.

Your life must be full of laughter. Do you ever cry? 

I don’t cry much in life. Fortunately, I don’t have 
many reasons for sadness. Pain is a mere misun-
derstanding of the context, anyway. 

Are you successful at keeping your family life 
and work in harmony? You’re a mother of four 
children (one son and three daughters) and 
there are five major roles being played out in 
your family. 

I think it’s ok, it works, anything may work... 
“Anything can happen if you wish”. Do you know it? 
(Mary Poppins)

Do your men feel ‘oppressed’? 

I don’t think my husband feels ‘oppressed’, to the 
contrary, he feels cherished. The girls all flutter 
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tužší. Budu muset malinko zabrat. A Janíček se 
obávám, je trošku utlačovaný. Dokonce i naše dvě 
nalezené kočičky jsou děvčata. Včera mi dokonce 
syn řekl, že bych mohla ještě „vyrodit“ nějakého 
chlapečka.

Dokážete jednoduše nadefinovat, kým jste 
v osobním životě? 

Úplně normální, běžnou, šťastnou ženou, maminkou.

„U KAŽDÉ NOVÉ ROLE MÁM 
POCIT, ŽE JE TOU NEJTĚŽŠÍ.“ 

Kdo byl Vaším divadelním průvodcem a vůdcem 
v počátcích Vaší herecké kariéry?

Bezesporu můj dědeček (scénograf Ladislav 
Vychodil) a můj profesor herectví na bratislavské 
konzervatoři Lubomír Paulovič.

Jste trémistka? 

Ano, ale už je to mnohem lepší. Teď moje tréma 
pramení z očekávání, jestli se mi podaří do předsta-
vení, nebo natáčení dát úplně vše, co dnes dokážu. 
To je můj cíl – přiblížit se co nejvíc k maximu toho, 
čeho jsem schopná.

Konverzační komedie – Jméno / What’s in a Name – a conversational comedy

around him and declare their love. In this respect, 
he did well for himself.´ I’m happy they stand in for 
me like this, because I’m quite inflexible in this area. 
I’ll have to get better. And, I’m afraid, Janíček is a bit 
‘oppressed’. Even the two kittens we’ve just found 
are female. Yesterday my son even told me I should 
have another boy. 
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Kdy se začala Vaše kariéra naplno rozjíždět? 

Nevím, nesleduji to. Asi když mě začal obsazo-
vat Stanislav Moša a začala jsem točit Četnické 
humoresky...

Na jakou divadelní či filmovou roli jste se musela 
nejvíce připravovat a proč? 

Na každou novou. Vždy mám pocit, že je ta 
nejtěžší.

Které z Vašich rolí máte nejraději? 

Neřeknu, ostatní by se mohly naštvat a zlobit mě.

Řekne-li se kariérní žebříček, co je na Vašich 
nejvyšších schůdcích? 

Povedené představení.

Je nějaká role, jakou byste vždy odmítla třeba 
z důvodu osobního přesvědčení? 

Několik rolí jsem odmítla právě z osobního přesvěd-
čení. Když totiž nejsou pro mě, nemám důvod je 
hrát a věnovat jim svoji energii.

„PŘEJI VŠEM, AŤ SE MAJÍ 
KRÁSNĚ A NĚCO PRO TO 
DĚLAJÍ.“ 

Při kombinaci pracovního nasazení a osobního 
vytížení bych Vás směle pasovala do role mana-
žerky. Vejdou se Vám někam do programu také 
přátelé? 

To jste vystihla správně. Zrovna studuji VŠ manažer-
skou, obor život. Veškerý úspěch začíná tím, že vše 
v naší rodině musí být dokonale naplánované a při-
pravené. Na své přátele někdy hřešíme, ale od toho 
jsou přátelé, aby vše pochopili a vydrželi. A když to 
už vydržet nejde, tak nás „unesou“, jako třeba teď 
na tři dny do Říma, a tam to roztočíme.

Máte životní přítelkyni, se kterou občas ráda jen 
tak tlacháte? 

Mám.

Jste krásná žena, která popírá zákon stárnutí, 
setkáváte se se žárlivostí ze strany žen? 

Děkuji, ale nepopírám zákon stárnutí a nesetkávám 
se se žárlivostí ze strany žen.

Jste sebevědomá? 

Jak v čem.

Can you define, in simple terms, who you are in 
your personal life? 

A perfectly normal, ordinary, happy woman and mom. 

“I SEE EACH NEW ROLE AS THE 
MOST DIFFICULT ONE.” 

Who was your guide in the theatre and who men-
tored you at the beginning of your acting career?

Undoubtedly my grandfather (Ladislav Vychodil, 
a stage designer) and Lubomír Paulovič, my acting 
teacher at the Bratislava conservatory.

Do you suffer from stage fright? 

Yes, but I’ve made lots of progress. Now my stage 
fright is based upon my expectations whether I’ll 
manage to put maximum to my theatrical or film 
performance. That’s my goal: to perform to the 
utmost of my abilities. 

When did your career take off? 

I don’t really know, it’s not something I focus on. 
It might have started when Stanislav Moša gave 
me parts and then I started to shoot Četnické 
Humoresky...

What role - in the theatre or in a movie - did you 
have to prepare for the most and why? 

For every new role. I always feel it’s the most dif-
ficult one.

Which of your role is your favourite? 

I’m not saying... the others might get angry with me.

If you think of your career ladder, what is highest? 

A well done performance. 

Is there a role you’d always refuse because of 
your convictions? 

There have been a few roles I’ve refused because 
of my personal conviction. If roles aren’t meant for 
me there’s no reason for me to act them and devote 
my energy to them. 

“I WISH EVERYONE HAPPINESS 
AND THE WILL TO ATTAIN IT.“ 

Seeing the combination of your professional 
commitment and personal work-load, I totally 
see you as a manager. Do you ever have time for 
your friends? 
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Jak se udržujete ve formě? 

Snažím se dodržovat určité zásady, které mi pomá-
hají vše zvládnout co nejlépe a cítit se dobře.

Máte Vy sama talent na něco dalšího, o čem 
příliš nehovoříte, protože je obsah rozhovorů 
z velké většiny stále stejný?

Myslím, že nemám. Umím dobře péct, protože jsem 
mlsná.

Jak relaxujete, když pomineme divadlo? 

Nejvíc mi pomáhá spánek. Ale musí být dobrý, a to 
není jen tak…

Co Vás napadne při vyslovení pojmů fyzická 
a mentální očista? 

Schopnost určité disciplíny, která je nezbytná 
k tomu, aby vše fungovalo, jak má. Obdivuji to.

Umíte i hřešit? 

Umím, každý den.

Bojíte se něčeho? 

Čím dál míň, vlastně už skoro vůbec ne.

Využila jste někdy služeb brněnského letiště? 

Ano, nejraději létáme z Brna.

Máte vysněnou destinaci, kam byste se chtěla 
podívat? 

Rodinný fantasy muzikál – Let snů LILI / Dreamflights – a fantasy musical

You got that one right. I’m studying the Management 
Program, majoring in Life Studies. All success is 
based on perfect planning in our family and on being 
ready. Sometimes we don’t give our friends the at-
tention they deserve, but they’re friends and so they 
must understand it and persevere. And when it gets 
too intense, they “kidnap” up, just like recently: we 
spent three days in Rome, which was one big party.

Do you have a life-long friend with whom you like 
to chat? 

I do.

You’re a beautiful woman who defies ageing. Do 
you ever encounter jealousy from other women? 

Thank you for the compliment but I certainly don’t 
defy ageing and I don’t encounter any jealousy 
from women. 

Are you self-confident? 

It depends.

What do you do to keep fit? 

I try to maintain certain principles that help me 
manage everything in the best way possible and to 
feel good.

Do you have any talent you don’t speak of much 
because most the interviews you give are about 
the same topics?
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Kamkoli, všude vás čekají nádherné věci. Všude je 
něco krásného.

Kde Vás mohou fanoušci sledovat na webových 
stránkách a sociálních sítích, aby si o Vás udržo-
vali přehled? 

Nikde. Nechci, aby si o mě někdo udržoval přehled. 
Můj osobní život chci sdílet jen s mými osobními 
lidmi. Pokud mě chce někdo sledovat, může přijít 
do divadla, nebo zapnout TV.

Chcete něco vzkázat čtenářům Flying Magu 
a lidem všeobecně? 

Přeji všem, ať se mají krásně a něco pro to dělají.

Muzikál Kočky / Cats – a musical

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / DATE AND 
PLACE OF BIRTH:
28. července 1972, Bratislava (Slovensko) / 
28 July 1972, Bratislava (Slovakia)

BYDLIŠTĚ / DOMICILE: Brno

ZAMĚSTNÁNÍ / PROFESSION: 
Herečka a zpěvačka / actress and singer

VÝRAZNÉ DIVADELNÍ, FILMOVÉ 
A SERIÁLOVÉ ROLE / KEY ROLES IN THE 
THEATRE, FILM AND TV SERIES:
Seriály / TV Series – Četnické humoresky,  
Pojišťovna štěstí

Filmy / films – Kytice, Společník

Divadelní role v Městském divadle Brno / 
Theatrical roles at the Městské Divadlo 
Brno – Audrey (Kvítek z horroru), Ráchel 
(Svět plný andělů), Líza Ďulinková (My 
Fair Lady), Eva von Steinbergová (Peklo), 
Sukie (Čarodějky z Eastwicku), Královna, 
maminky (Tři mušketýři), Dolly Leviová 
(Hello, Dolly!), Mary Poppins (Mary Poppins), 
Máma Mortonová (Chicago), Roxana (Cyrano 
z Bergeracu), Grizabella (Cats), Tanja/
Titanie (Let snů LILI)  / Audrey (Little Shop 
of Horrors), Ráchel (Svět Plný Andělů), Eliza 
Doolittle (My Fair Lady), Eva von Steinberg 
(Peklo), Sukie (Witches of Eastwick), the 
queen, moms (Three Mouseketeers), Dolly 
Levi (Hello, Dolly!), Mary Poppins (Mary 
Poppins), Mama Morton (Chicago), Roxana 
(Cyrano de Bergerac), Grizabella (Cats), 
Tanja/Titanie (Dreamflight) 

ALENA ANTALOVÁ

I don’t think so. I’m a good pastry baker, because 
I love sweets. 

How do you relax, leaving theatre aside? 

I find sleep most helpful. But it must be quality and 
that’s not easy...

What do you think of when you hear ‘physical 
and mental purification’? 

An ability of certain discipline necessary for every-
thing to work as it should. I admire it.

Can you commit a sin sometimes? 

I can, every day.

Are you afraid of something? 

Less and less, actually, almost not at all.

Have you ever used Brno Airport? 

Yes, I prefer flights from Brno.

Do you have any dream destination you’d like to 
see? 

I’d go anywhere, you encounter wonderful things 
everywhere. You can find beauty anywhere. 

Where can your fans follow you on the internet 
or social media to keep track of you? 

Nowhere. I don’t want anyone to keep track of me. 
I want to share my personal life only with people I’m 
close to. If people want to see me, they can come 
to the theatre or turn on their TVs.

Would you like to say something to Flying Mag 
readers and people in general? 

I wish everyone to be happy and to so something 
for it.
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A co tu návštěvníky čeká? Památky Velkomoravské 
říše, hrady, zámky, církevní a technické památky 
nebo vojenská pohraniční opevnění a v neposlední 
řadě nevšední krásy krajiny. Ne náhodou je jižní 
Morava hned po Praze turisticky nejvyhledávaněj-
ším regionem naší vlasti. 

kraj slUnce, vína 
a Pohostinnosti

nce, vína 
ohostinnosti

the region of 
sUn, Wine and 
hosPitalitY

Jižní Morava

KDYŽ STVOŘITEL ROZDÁVAL, BYL 
K JIHOMORAVANŮM OPRAVDU 
ŠTĚDRÝ. ABY MOHLI SVÉ ZEMI ŘÍKAT 
„KRAJ VÍNA,“ NADĚLIL JIM NEJVĚTŠÍ 
DÁVKU SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ 
V CELÉM ČESKU. A TAKÉ TEPLÉ 
KLIMA, SVĚDČÍCÍ NEJEN RÉVĚ, ALE 
I REKREACI – TŘEBA U VRANOVSKÉ ČI 
BRNĚNSKÉ PŘEHRADY NEBO U JEZER 
POD PÁLAVOU. 

THE CREATOR WAS VERY GENEROUS 
TO SOUTH MORAVIANS – HE GAVE 
THEM THE LARGEST PORTION OF 
SUNSHINE IN ALL THE COUNTRY AND 
MADE THIS REGION VERY SUITABLE 
FOR WINE PRODUCTION. THE WARM 
CLIMATE IS NOT ONLY FAVOURABLE 
FOR VINE-GROWING, IT ALSO MAKES 
THIS REGION A POPULAR HOLIDAY 
DESTINATION; IT’S POSSIBLE TO 
SWIM IN THE VRANOV AND BRNO 
RESERVOIRS, OR IN THE LAKES 
BELOW THE PÁLAVA HILLS. 

SOUTH 
Moravia
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Visitors can admire the castles, chateaux, religious 
sights, industrial monuments, archaeological find-
ings from the period of the Great Moravian Empire, 
military border fortification, as well as the beautiful 
landscape. Not by chance is South Moravia the 
second most visited tourist region after Prague.

Monuments and natural beauties of the 
South-Moravian Region

South Moravia has two sites on the list of UNESCO 
world cultural heritage: the Lednice-Valtice Area – 
a romantic landscape with a number of follies  
between two chateaux, and Tugendhat Villa in Brno – 
a famous functionalist building from the first half of 
the 20th century. Two UNESCO biosphere reserves 
are also found in the South-Moravian region: the 
first is Dolní Morava (Lower Morava), a rare flood-
plain area at the confluence of the Morava and Dyje 
Rivers and the white limestone rocks of the Pálava 
Hills, where the oldest statuette of a woman called 
Věstonická Venuše was found. The second is Bílé 
Karpaty (the White Carpathians), an area with the 
highest number and diversity of orchids in Central 
Europe. There are also two items on the list of UN-
ESCO intangible cultural heritage: verbuňk – a male 
solo folk dance, and Jízda králů (“the Ride of the 
Kings”), both from the region of Moravian Slovakia. 
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Památky a přírodní krásy  
Jihomoravského kraje

Jižní Morava je místem, kde se v těsném sousedství 
nacházejí dokonce čtyři světově významná teritoria, 
natolik cenná, že je pod svou ochranu vzala orga-
nizace UNESCO. Jsou to dvě památky zapsané na 
seznam kulturního a přírodního dědictví: kulturní 
krajina Lednicko-valtický areál, romantická krajina 
s četnými drobnými stavbami mezi dvěma zámky, 
a vila Tugendhat – funkcionalistická stavba z první 
poloviny 20. století ve městě Brně. Pod patronací 
UNESCO se nacházejí rovněž dvě biosférické re-
zervace: Dolní Morava tvořená bílými vápencovými 
skalami Pálavy, místo nálezu nejstarší sošky ženy, 
tzv. Věstonické venuše, a vzácnou lužní krajinou na 
soutoku Moravy a Dyje. Druhá biosférická rezervace 
– Bílé Karpaty – je územím s nejvyšší pestrostí 
a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě. 
Jedinečností jsou položky na seznamu nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO, kterými jsou mužský 
sólový tanec verbuňk z Moravského Slovácka 
a Slovácká jízda králů.

Kraj oplývá i mimořádnými přírodními krásami, 
jako je Národní park Podyjí s četnými meandry 
a skalnatými svahy porostlými lesy, nebo Moravský 
kras s krasovými jeskyněmi, propastí Macochou 
a podzemní řekou Punkvou.

Začněte v moravské metropoli,  
ale nezůstaňte jen v Brně

Jihomoravská metropole Brno, druhé největší město 
ČR, je ekonomickým, kulturním, obchodním a vzdě-
lávacím centrem. Dominanty města jsou katedrála 
sv. Petra a Pavla a hrad Špilberk. Historické centrum 
je domovem významných kulturních institucí, jako 
jsou divadla a galerie, školy a univerzity. Je rovněž 
veletržním městem s více než osmdesátiletou 

South Moravia abounds with extraordinary natural 
areas such as Podyjí National Park with numerous 
meanders of the Dyje River and forest-covered 
rocky slopes, or the Moravian Karst with its caves, 
Macocha abyss and the Punkva subterranean river.

Start exploring South Moravia in Brno

Brno is the second largest city in the Czech Re-
public. It is the administrative, economic, cultural, 
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tradicí a dopravní tepnou s mezinárodním letištěm 
Brno-Tuřany. Turistickým lákadlem jsou i nově 
zrekonstruované vily Tugendhat, Jurkovičova vila, 
vila Stiassni a Löw-Beerova vila. Atraktivní a poučné 
jsou interaktivní představení v Hvězdárně a plane-
táriu Brno nebo ve vědeckém centru VIDA!

Stopy historie

Nedaleko Brna se nachází proslulé slavkovské 
bojiště (Austerlitz), místo Bitvy tří císařů: Napo-
leona, ruského cara Alexandra a rakouského 
císaře Františka I. – každoročně se koncem roku 
uskutečňují vzpomínkové akce této mimořádné 
bitvy s ukázkami.

Genius loci sklepních uliček

Jižní Morava je nejvýznamnější vinařskou oblastí. 
Nachází se zde přes 96 % všech vinic v ČR, které 
dávají hrozny pro znamenitá vína. Ta nejlepší 
můžete ochutnat a nakoupit v Salonu vín ČR 
ve valtickém zámku. Ale nejlépe víno chutná ve 
vinném sklípku při poslechu lidových písní za 
doprovodu cimbálu.

Jihomoravský kraj je cyklistů ráj…

Celý region protkaly pěší a cyklistické trasy a stez-
ky, které nevedou přímo, ale klikatí se krajinou 

business and educational centre of South Moravia. 
The city’s main landmarks are St. Peter and Paul’s 
Cathedral and Špilberk Castle. The city is home to 
a number of theatres, galleries, schools, universi-
ties, and it is also a transport hub with an inter-
national airport at Brno-Tuřany. The well-known 
Brno Exhibition Centre has hosted various trade 
fairs for more than eighty years. Brno is famous 
for its modern architecture, mainly villas, several 
of which have been renovated in recent years, e.g. 
the Tugendhat, Jurkovič, Stiassni and Löw-Beer 
villas. Brno Observatory and Planetarium and the 
VIDA Science Centre, offering many interesting 
interactive educational programmes, are also 
worth a visit.

In the footsteps of history

Not far from Brno is the famous Austerlitz 
(Slavkov) battlefield, the site of the Battle of Three 
Emperors: Napoleon, Tsar Alexander and the Aus-
trian Emperor Franz I. Events commemorating the 
battle take place in Slavkov every December.

Genius loci of wine cellar lanes

South Moravia is the main wine-producing region 
of the Czech Republic; 96 per cent of all vineyards 
in the country are found here, providing excellent 
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Nový singletrail kousek od Brna 
Zhruba 20 km severně od Brna byla otevřena 
síť lesních stezek, singletrailů pro horská kola 
o celkové délce 28 km s centrem v Jedovnici, 
v těsném sousedství CHKO Moravský kras. 
Vyřádí se zde všechny věkové i výkonnostní 
kategorie.

A new singletrack near Brno
Approximately 20 km north of Brno, a new 
singletrack for bikers of all ages and skill 
levels was recently opened. It’s a 28-kilome-
tre network of woodland trails for mountain 
biking around Jedovnice village, in the close 
vicinity of the Moravian Karst Protected 
Landscape Area. 

tak, aby návštěvníci poznali její půvab a nejzajíma-
vější místní cíle, ale také vinařství a jeho tradice, 
vinné sklípky s možností degustací vína. Zvláště 
mírně zvlněný terén, malebné moravské vesničky 
a pohostinnost místních lidí přímo vybízejí k na-
sednutí na kolo a vyšlápnutí do pedálů po některé 
z mnoha místních a mezinárodních cyklistických 
tras. Příjemným zážitkem je i projížďka otevřenou 
krajinou po Baťově kanálu. Relaxaci po aktivním 
pohybu obstarají lázně v Lednici a Hodoníně.

Moravská hojnost sportovních, 
kulturních, společenských a dalších akcí

Lákadlem pro davy fanoušků z celé Evropy je 
Masarykův okruh v Brně. Pořádá se zde řada 
motocyklových a automobilových závodů seriálů 
mistrovství světa, včetně prestižní Velké ceny sil-
ničních motocyklů. V kraji se ovšem pořádá i velké 
množství dalších kulturních, společenských, vinař-
ských a sportovních akcí, stačí si jen vybrat!

grapes for delicious wines. You can taste and buy 
the best Moravian and Czech wines at the Wine 
Salon of the Czech Republic in Valtice Castle. But 
the most authentic experience is to taste wines in 
a local wine cellar while listening to Moravian folk 
songs accompanied by a dulcimer.

South Moravia is a cyclists’ paradise

The whole region is interlaced with hiking and 
biking trails meandering through the wonderful 
landscape. They provide an ideal opportunity to 
explore the countryside, places of interest and the 
local vine-growing traditions. A gently undulating 
terrain, picturesque Moravian villages, wine cellars 
and the hospitality of the local people are typical 
features of this region – just get on your bike and 
set off on one of the many cycling trails. Another 
pleasant experience is a boat ride on the Baťa Ca-
nal. And if you need to have a rest after a demand-
ing trip, visit the spas in Lednice or Hodonín.

An abundance of sporting, cultural and 
social events

One of the most popular attractions for fans of 
motor sport from all over Europe is the Masaryk 
Circuit in Brno. Many motorcycle and car races 
of the World Championship series are held here, 
including the most well-known and prestigious 
motorcycle Grand Prix. You can also choose from 
many other sporting, cultural and social events 
taking place in the region. 
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www.jizni-morava.cz



to jsoU hlavně 
veletrhY!

is FaMous Mainly For its trade Fairs

t
veletrBRNO 
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LOŇSKÝ PRŮZKUM MEZINÁRODNÍHO 
INSTITUTU MARKETINGU, 
KOMUNIKACE A PODNIKÁNÍ SE 
ZAMĚŘIL NA TO, KTERÁ SPOLEČNOST 
PŘINÁŠÍ MĚSTU BRNU NEJVĚTŠÍ 
VĚHLAS A HOSPODÁŘSKÝ PŘÍNOS. 

LAST YEAR’S SURVEY BY THE 
INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
MARKETING, COMMUNICATIONS AND 
BUSINESS DEALT WITH THE QUESTION 
“WHICH COMPANY IS THE MOST 
IMPORTANT FOR BRNO’S REPUTATION 
AND ECONOMIC BENEFITS TO THE CITY”. 
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INSPIRATION

Most respondents stated that it is the Brno Exhibi-
tion Centre. Its most well-known event is without 
any doubt the International Engineering Fair which 
has been held there since 1959. The first fair was 
attended by an amazing 2.4 million visitors, even 
more than the number of spectators at the World 
Ice Hockey Championship in 2015.

Odpověď většiny dotázaných byla Veletrhy Brno. 
Největší zásluhu na této skutečnosti má bezesporu 
Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná už 
od roku 1959. První ročník akce navštívilo neuvěři-
telných 2,4 milionu návštěvníků, což je číslo, které 
nepřekonalo ani například MS v hokeji v roce 2015.

V současnosti je Mezinárodní strojírenský veletrh 
stále nejdůležitějším průmyslovým veletrhem v regio-
nu. Jeho 58. ročník se bude konat od 3. do 10. října 
a představí se na něm více než 1 500 firem, z toho 
polovina ze zahraničí. Partnerskou zemí bude Čína. 
Hlavní téma bude opět průmysl 4.0. Přímo na expo-
zicích vystavovatelů se představí nejnovější produkty 
z oborů robotizace, obrábění, plastů či svařování a 
slévárenství. Brněnské výstaviště bude zaplněno do 
posledního místa – přijďte se podívat i Vy!

www.bvv.cz/msv/

The Brno International Engineering Fair is still the 
most important industrial event in the region. Its 
58th event will take place from 3rd to 10th October 
2016 and it will host more than 1,500 companies, 
half of them from abroad. This year, China will be 
the partner country and the main topic will again 
focus on Industry 4.0; the latest products from the 
fields of robotics, machining, plastics, welding and 
foundry will be presented directly at the stalls of 
most exhibitors. The Brno Exhibition Centre will be 
completely full at the beginning of October – come 
and see for yourself!



Kroměříž je díky své historii, jedinečným památ-
kám a bohatému kulturnímu životu žádanou turis-
tickou destinací. Nabízí pestrou paletu možností, 
namíchanou z kvalitních, cenově dostupných 
služeb a atrakcí postavených na poznání i zábavě.

Památky UNESCO
Věhlas městu přinesly jedinečné památky, zejmé-
na Arcibiskupský zámek a Květná a Podzámecká 
zahrada, zapsané od roku 1998 na seznamu 
UNESCO a patřící k nejnavštěvovanějším v České 
republice. Zejména Květná zahrada je vrcholným 
dílem evropského zahradního umění 17. století 
a znázorňuje přelomovou fázi vývoje mezi rene-
sančními italskými a barokně klasicistními fran-
couzskými zahradami, jako je například Versailles. 
Genius loci Kroměříže však těží i z romantických 
kulis historického centra. Pulzujícím srdcem 
města je Velké náměstí s mnoha dobrými restau-

Kroměříž is a popular tourist destination thanks 
to its history, unique sights and rich cultural life. 
It offers its visitors a wide range of possibilities, 
affordable services and attractions founded on 
learning and entertainment. 

The UNESCO Sites
Kroměříž is especially famous for the monumental 
Archbishop’s Chateau with its wonderful sur-
rounding gardens - Květná zahrada (“the Flower 
Garden”) and Podzámecká zahrada (“the Cha-
teau Garden”). The complex of the chateau and 
gardens was declared a UNESCO World Heritage 
Site in 1998 and is among the most visited places 
in the Czech Republic. The gardens are a master-
piece of 17th century European landscape art and 
represent a groundbreaking stage of development 
between Italian Renaissance gardens and French 
Baroque and classical gardens such as Versailles. 

NAVŠTIVTE HANÁCKÉ ATÉNY A UŽIJTE SI KOUZLO HISTORIE I BARVY LETOŠNÍ 
TURISTICKÉ SEZÓNY ZAMĚŘENÉ NA VÝTVARNÉ UMĚNÍ

VISIT KROMĚŘÍŽ, KNOWN AS “THE ATHENS OF HANÁ”, AND ENJOY THE CHARM 
OF HISTORY AND THE COLOURS OF THIS TOURIST SEASON FOCUSING ON 
VISUAL ART

KroMĚŘíž
MĚSTO PODMANIVÉ KRÁSY

A TOWN OF 
CAPTIVATING  

BEAUTY
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racemi, útulnými kavárnami a vinárnami. Stinná 
podloubí a přilehlé malebné uličky vás přimějí 
zastavit a vymanit se z každodenního shonu.

Sezona „V barvách, světle, umění“
Zcela nové vjemy letos nabízí Kroměříž, která se 
o přízeň místních obyvatel i turistů uchází pro-
jektem KROMĚŘÍŽ 2016 V BARVÁCH, SVĚTLE, 
UMĚNÍ. Ten vsází na netradiční propojení histo-
rického odkazu s moderními formami vizuálního 
umění a nabídku města rozšiřuje o nový rozměr. 
Hanácké Atény září pestrými barvami, světelnými 
efekty a ožívají nejrůznějšími druhy pouličního 
umění. 

Na Velkém náměstí je instalována 3D malba 
o rozměrech 8 × 8 metru, která představuje výjevy 
spojené s místní historií a tradicí. Na radniční věži 
probíhá každý večer po setmění videomappingová 
projekce. V Lennonově uličce si mohou zájemci 
prohlédnout nástěnné malby vytvořené fluo-
rescentními UV barvami. V Galerii Orlovna a v Arci-
biskupském 
zámku probí-
há rozsáhlá 
výstava 
Memento 
Tizziani, kte-
rá předsta-
vuje reakce 
současných 
umělců na 
Tiziánův 
obraz Apollo 
a Marsyas. 
Také v uli-
cích je mož-
né narazit 
na výtvarné 
počiny – 
streetartové 
techniky 
oživují tech-
nické budo-
vy a zařízení, 
zeď za kos-
telem Panny 
Marie zdobí 
linoryty ve 
tvaru lunet 
s historický-
mi podobami 
zákoutí 
města.

But the town’s genius loci also lies in the romantic 
historic buildings of its centre. The pulsing heart of 
Kroměříž is the main square -Velké náměstí (“the 
Great Square”) - with many good restaurants, 
cosy cafés and wine bars. The shady arcades 
and adjacent picturesque streets will compel you 
to stop and escape from the everyday hustle and 
bustle.

The Season “In Colour, Light and Art”
This year Kroměříž offers completely new experi-
ences thanks to a project called “KROMĚŘÍŽ 2016 
IN COLOURS, LIGHT AND ART”. It is based on an 
unconventional fusion of history with contempo-
rary forms of visual art, and provides a new dimen-
sion for exploring the town. Kroměříž will shine 
in bright colours and lighting effects, and various 
kinds of street art will bring new life to the town.

An 8×8-metre 3D painting has been installed in 
the main square, presenting scenes connected 
to the local history and traditions. Every evening 

after dark a video-
mapping show 
takes place on the 
wall of the town 
hall tower, while in 
John Lennon’s Alley 
murals created by UV 
fluorescent inks are 
visible. In the Orlovna 
Gallery and at the 
Archbishop’s Cha-
teau there is the 
large exhibition Me-
mento Tiziani show-
ing contemporary 
artworks reacting 
to Titian’s painting 
Apollo and Marsyas. 
Visitors can come 
across other works 
of art in the streets of 
Kroměříž: street-art 
techniques freshen 
up various techni-
cal structures in the 
town, and lunette-
shaped linocuts with 
historical pictures 
of the town adorn 
the wall behind the 
Church of the Virgin 
Mary’s Assumption.
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ZÁŽITKOVÝ KOMPLEX  
NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ 

WELLNESS & SPA COMPLEX 
AT BRNO RESERVOIR

In this modern hotel with a very quiet atmosphere, 
comfortable rooms, state-of-the art wellness & spa 
area and a gourmet restaurant, you will restore your 
energy and vitality. A range of conference facilities for 
up to 300 people will satisfy even the most demand-
ing corporate clients. A four-lane bowling range, three 
tennis courts open all year round, beaches on the 
shore of the reservoir and a number of cycling routes 
offer unforgettable sporting experiences. There is 
also a lovely meadow behind the hotel where wed-
dings take place. Many historic and natural places of 
interest are within an easy reach of the hotel. 
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MAXIMUS 
RESORT

Klidné prostředí moderního hotelu s pohodlným 
ubytováním, špičkové wellness & spa, gurmánská 
restaurace a krásný svatební palouk za hotelem 
vás doslova nabije energií. Variabilní kongresové 
prostory až pro 300 osob uspokojí i tu nejnároč-
nější firemní klientelu. Čtyřdráhový bowling, tři 
celoroční tenisové kurty, pláže přehrady a nespočet 
cyklostezek skýtají nezapomenutelné sportovní 
zážitky. Okolí hotelu nabízí mnoho zajímavých míst 
k výletům do přírody i za historií. 

HOTEL MAXIMUS RESORT JE ZASAZENÝ DO MALEBNÉ KRAJINY 
PODKOMORSKÝCH LESŮ, JEN NĚKOLIK METRŮ OD PŘEHRADY A POUHÝCH 
DVACET MINUT OD CENTRA BRNA.

MAXIMUS RESORT HOTEL IS SET IN THE 
PICTURESQUE FORESTED AREA OF POD-
KOMORSKÉ LESY, ONLY A FEW METRES 
FROM BRNO RESERVOIR AND TWENTY 
MINUTES FROM THE CITY CENTRE.

Stylové Feng Shui ubytování 
Pobyt v tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových po-
kojích a apartmánech ve stylu a dle zásad východní 
filozofie Feng Shui je ojedinělým zážitkem. Většina 
klimatizovaných pokojů má k dispozici balkon či 
terasu s posezením a výhledem do okolních lesů 
nebo na přehradu. 



Další aktivity a služby: 
• Sportovní vyžití (bowling a tenis)
• Svatby na Svatebním palouku nebo v interiéru 

hotelu 
• Privátní spa & masáže, vodní spa a saunový svět 

INFINIT 
• Snídaně na pokoj
• Víkendové a wellness pobyty
• Dárkové poukazy

Activities and Services: 
• Sports facilities (bowling and tennis)
• Weddings in our Wedding Meadow or inside the hotel
• INFINIT – private spa & massages, aquatic spa  

and sauna world 
• Breakfast in hotel rooms
• Weekend and wellness stays
• Gift vouchers
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Feng Shui Accommodation
Our three- and four-star rooms and suites are 
furnished according to the Feng Shui principles, 
making your stay in the hotel a unique experience. 
The rooms are air-conditioned and most have 
a balcony or terrace offering wonderful views of the 
surrounding forests or the reservoir.

Three Restaurants and the Lobby Bar
Hotel guests and visitors to the resort can choose 
from a wide range of dishes from Czech and inter-
national cuisine. You can enjoy cutting-edge gastron-
omy and friendly service in all three restaurants of 
the resort: Portum, Maximus and Garden. Apart from 
the dishes on our set menu, you can taste unique 
seasonal specialties. Our pastry chefs prepare deli-
cious desserts and bake wedding pastries. If you are 
a wine lover, you will definitely have plenty to choose 
from as well. Pleasant ambient music together with 
refreshing scents and a cosy restaurant interior 
decorated with fresh flowers all add to the romantic 
atmosphere of your evening by candlelight.

In the Lobby Bar with its Feng Shui stone fountain, 
you can enjoy homemade lemonade, fresh fruit or 
vegetable juices, alcoholic and non-alcoholic cock-
tails, delicious coffee, and teas made from fresh 
ginger or mint grown in the hotel garden.

INFINIT – Aquatic Spa and Sauna World
In the Infinit wellness centre, covering an area 
of 4 000 m2, all details are in perfect harmony. 
It’s a wonderful oasis of peace and quiet where 
you’ll discover an aquatic spa, private spa and 
massages, as well as a sauna world.

LEISURE

... 29

Tři restaurace a jeden lobby bar 
Hoteloví hosté i návštěvníci resortu mají na výběr 
z nabídky české a mezinárodní kuchyně, která 
je založená na špičkové gastronomii a příjemné 
obsluze. V resortu se nachází restaurace Portum, 
Maximus a Zahradní. Kromě stálého menu si může-
te pochutnat na jedinečných sezónních nabídkách. 
Cukrářky s láskou připravují lahodné domácí dezer-
ty a pečou svatební koláčky. Na své si přijdou také 
milovníci vína. Příjemná hudba, kombinace chutí 
a vůní, čerstvé květiny, útulné prostředí a stylový 
interiér restaurací umocňuje romantickou atmosféru 
večerního posezení při svíčkách. 

V lobby baru je kamenná fontána ve stylu Feng 
Shui a podávají se zde domácí limonády, zelenino-
vé či ovocné freshe, alkoholické a nealkoholické 
koktejly, skvělá káva a čaje z čerstvého zázvoru či 
z máty vypěstované v hotelové zahrádce. 

Vodní spa & saunový svět Infinit 
Každý detail je zde v dokonalé harmonii, díky které 
si můžete vychutnat tu pravou oázu klidu a pohody. 
Po vstupu odhalíte pod jednou střechou vodní spa, 
privátní spa & masáže a saunový svět o celkové 
rozloze 4 000 m2. 

Kontakt/contact: 
Hrázní 327/4a, Brno 635 00 
www.maximus-resort.cz



Rozhovor Zuzany Morávkové s Ladislavem Kubou a Tomášem Pilařem 
Interview with architects Ladislav Kuba and Tomáš Pilař by Zuzana Morávková

ARCHITEKTI LADISLAV KUBA A TOMÁŠ PILAŘ SPOLUPRACUJÍ OD ROKU 1996. 
SPOLEČNĚ SE ZÚČASTNILI ŘADY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ A PRÁVĚ 
VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽÍCH SE STALO VÝCHOZÍM ZDROJEM JEJICH ZAKÁZEK. 

THE ARCHITECTS LADISLAV KUBA AND TOMÁŠ PILAŘ HAVE BEEN 
COLLABORATING SINCE 1996. THEY HAVE JOINTLY TAKEN PART IN MANY 
ARCHITECTURAL COMPETITIONS AND WON A NUMBER OF THEM, WHICH 
BROUGHT THEM SOME VERY IMPORTANT CONTRACTS. 

KAŽDÁ ZAKÁZKA  
SE DÁ UDĚLAT DOBŘE

ANY PROJECT 
CAN BE DONE WELL
Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2001) / The Library at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno 
(2001). Foto / photo: Filip Šlapal.
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Přelomová byla stavba knihovny Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, která v roce 2002 získala 
několik ocenění v rámci Grand Prix Obce architektů, 
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Cenu 
Unie výtvarných umělců a nominaci na Evropskou 
cenu za architekturu Mies van der Rohe Award 2003. 
Mezi nejviditelnější stavby patří obchodní dům Ome-
ga na Náměstí Svobody v Brně. Ateliér Kuba & Pilař 
však staví i za hranicemi regionu; k nejvýznamnějším 
stavbám patří například obytný soubor Na Krutci 
v Praze, Fakulta chemicko-technologická a Tělový-
chovné zařízení Univerzity Pardubice, bytový dům 
Ostravská brána v severomoravské metropoli nebo 
Památník obětem železné opony nedaleko Mikulova.

PRÁCE
Jak vznikla vaše spolupráce a jaká byla vaše 
první společná zakázka, respektive realizovaná 
zakázka?

Ladislav Kuba: První realizovanou stavbou byla 
v roce 1998 Kaple Panny Marie Královny v Jestřebí. 
To je obec vzdálená asi 3 km od Brtnice, rodného 
města architekta Josefa Hoffmanna. Jednalo se 
o vyzvanou soutěž či spíše výběrové řízení. To naše 
soutěžení mělo i praktický důvod – neměli jsme moc 
práce; byli jsme poměrně úspěšní – sbírali jsme 
různá druhá a třetí místa a v roce 1998 jsme vyhráli 
soutěž na knihovnu Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity, což byla velká a krásná práce. 

Mohli byste stavbu krátce představit?

Tomáš Pilař: Knihovna se nachází uprostřed měst-
ského bloku tvořeného heterogenní zástavbou vznik-
lou v průběhu 19. a 20. století. – doplňuje a uzavírá 
areál Filozofické fakulty a tvoří předěl mezi areálem 
fakulty a obytnou částí bloku. Řešení stavby v místě, 
kde se nachází stylově i formálně různorodé objekty, 
v sobě neslo požadavek na konfrontaci se svým 
okolím. Budova knihovny je proto navržena vůči své-
mu okolí jako kontrastní, jednoduchý hranol s před-
sazeným pláštěm z dřevěných vertikálních lamel, 
který v místě vstupu protíná příčný hranol obložený 
černým sklem. Je to v podstatě čtyřpatrový kontejner 
na knihy, z nichž většina je volně přístupná. 

LK: V interiéru je dominantním prvkem monolitické 
dvouramenné schodiště v kruhovém výřezu scho-
dišťové haly procházející budovou přes všechna 
podlaží. Materiálové řešení vychází z kontextu místa 
– beton a dřevo jsou odpovědí na neformální pro-
stor vnitrobloku. Stavba měla navíc relativně nízký 
rozpočet (82 milionů včetně interiéru), který limitoval 

A breakthrough in their career was the library of 
the Faculty of Arts at Masaryk University in Brno, 
which won several awards, e.g. the Grand Prix of the 
Czech Union of Architects (the national architecture 
award) in 2002, the Ministry of Industry and Trade of 
the Czech Republic Award, and the Union of Czech 
Artists Award. In 2003 it was shortlisted for the Eu-
ropean prize for architecture, the Mies van der Rohe 
Award. One of the most “visible” buildings designed 
by Kuba and Pilař is the Omega Department Store in 
Brno city centre. But their work reaches far beyond 
the South-Moravian region; they designed for exam-
ple the Na Krutci residential complex in Prague, the 
Faculty of Chemistry and Technology and the sports 
centre at Pardubice University, the Ostravská brána 
apartment house in Ostrava, and the Memorial to the 
Victims of the Iron Curtain near Mikulov.

WORK
How did your collaboration come about? What 
was the first implemented project that you did 
together?

Ladislav Kuba: Our first implemented project was 
the Chapel of Queen Virgin Mary in Jestřebí in 
1998. This place is approximately 3 km away from 
Brtnice, the village where architect Josef Hofmann 
was born. It was a public tender. We didn’t have 
many contracts then but we were quite successful – 
we usually ended second or third in tenders. But in 
1998 we won the competition for the Faculty of Arts 
library at Masaryk University in Brno, which was 
a big and wonderful project.

Could you briefly describe this building?

Tomáš Pilař: The library is situated in the middle 
of a block of heterogeneous city houses from the 
19th and 20th centuries – it forms a divide between 
the premises of the Faculty and the residential part 
of the block. Its location among stylistically and 
formally diverse buildings required a confrontation 
with the surrounding space. So the library forms the 
contrast with the adjacent buildings – it’s a simple 
prism with a projecting “shell” made of vertical 
wooden slats, which is intersected at the entry by 
a cross prism topped with black glass. It’s basically 
a four-storey container for books, most of which are 
freely accessible.

LK: The dominant element of the interior is a mono-
lithic two-flight staircase located in the circular stair-
case hall and intersecting all floors of the building. 
The materials selected are based on the context 
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použití náročnějších technologií. Investor z obavy 
z vysokých provozních nákladů nechtěl klimatizaci. 
My jsme vsadili na to, že dům nemá centrální vzdu-
chotechniku, přirozeně se větrá a díky dřevěným 
lamelám i přirozeně stíní. Vzniká tak přirozené vnitřní 
prostředí, kde minimálními prostředky je dosaženo 
maximálního komfortu. Tehdy to nebylo úplně běžné, 
ale v kontextu dnešního uvažování o snižování spo-
třeby energií jsme vlastně trochu předběhli dobu. 

Ačkoli byla knihovna velice dobře přijata odbor-
ným publikem, uživatelé k ní byli i kritičtí. Vnější 
vzhled zase studentům připomínal „bambusovou 
chýši“. 

LK: To pokládám za poklonu! Nicméně myslím,  
že se jednalo o přirozenou reakci na něco nového. 
Došlo ale k posunu vnímání a lidé si na ten dům 
postupně zvykli a já ho i po patnácti letech považuji 
za povedený.

Další výraznou stavbou v brněnském městském 
prostoru je obchodní dům Omega na Náměstí 
Svobody. Málokterý současný architekt dostane 

Kaple Panny Marie Královny v Jestřebí (1998) je navržena 
jako jednoduchá stavba s šindelovou střechou. Triviální 
schéma tradiční kaple je v půdorysu pozměněno zakonče-
ním presbytáře do břitu, což jí dodává soudobý výraz. /  
The Chapel of Queen Virgin Mary in Jestřebí (1998) is 
a simple shingle-roofed construction. Its plain traditional 
ground plan is contrasted by an angular presbytery, which 
contributes to the contemporary look of the chapel.  
Foto / photo: Filip Šlapal.

of the site – we chose concrete and wood as a re-
sponse to the informal courtyard space. The con-
struction budget was relatively modest (82 million 
crowns including the interior), which limited the use 
of expensive technologies. The investor declined air-
conditioning for fear of high operating costs. So we 
did not equip the building with a central ventilation 
system. The library is ventilated in a normal way and 
the façade of wooden slats provides shading. This 
creates a natural indoor environment where maxi-
mum comfort is achieved with minimum resources. 
This attitude was not very common at that time but in 
the context of today’s thinking about reducing en-
ergy consumption, we were actually ahead of times.

Although the library was very well accepted by 
professionals in your branch, it was often criticised 
by its users. And its external appearance reminded 
students of a “bamboo hut”.

LK: It’s a compliment to me! Anyway, I think it was 
a natural reaction to something new. But the percep-
tion gradually changed and people got used to the 
building. Fifteen years after its construction, I find it 
good.  

Another noticeable building in Brno’s urban space 
is the Omega department store in the main city 
square (náměstí Svobody). Few architects today 
get the chance to design a structure in such an at-
tractive location. How did you get this opportunity?

TP: Until 2005, the urban plan contained a list of 
plots in the city centre that were subject to archi-
tectural competition. It was a good policy, because 
the then owner of the plot probably wouldn’t have 
bothered with the tender. Designing a building for 
a vacant space in the city centre is very attractive, 
so most Brno architects took part in the competition. 
We won it but the investor decided to collaborate 
with someone else. After disputes with the National 
Heritage Institute, environmental health authorities 
and the owner of the neighbouring property (the Alfa 
Palace) it turned out that the project couldn’t be im-
plemented to the originally planned extent. Moreover, 
the building authority demanded confirmation that 
the project was the winner of the competition. So the 
original investor decided to abandon the project and 
Brno City Municipality made a new tender.

LK: So we were back in the game. The new inves-
tor had different requirements which had to be 
taken into account. The structure of the building in 
the courtyard was reduced to three floors, while the 
front part facing the square remained six floors as in 
the previous design. There are flats on the top three 

32 ...



příležitost realizovat zakázku na tak exponova-
ném místě. Čemu za ni vděčíte?

TP: Do roku 2005 byl součástí územního plánu 
města seznam parcel v centru, pro které platila 
povinnost vypsat architektonickou soutěž. To bylo 

floors, which was in accordance with the zone regu-
lations. Moreover, a new connection with the neigh-
bouring Alfa Palace was constructed. The building 
has two underground floors – the first basement floor 
is for commercial purposes, the second contains the 
technical equipment and utility area.

What was originally in the place of the present 
Omega?

LK: There used to be a furniture department store 
which was pulled down in 1988 but originally, there 
was a JEPA department store designed by Otto 
Eisler and built in 1933. 

The most interesting feature of the Omega depart-
ment store is its façade which faces the square 
(náměstí Svobody). It also became the target of 
criticism due to its “excessive abstractness and 
disregard for historical context”. What is the design 
based on?

Obchodní dům Omega na Náměstí Svobody v Brně (2005) / Omega Department Store at Náměstí Svobody, Brno (2005).  
Foto / photo: Filip Šlapal.
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štěstí, protože tehdejší majitel parcely by ji prav-
děpodobně nevypsal. Zástavba proluky uprostřed 
města je nesmírně atraktivní téma, proto se soutěže 
účastnili téměř všichni architekti z Brna. My jsme 
sice vyhráli, ale investor se rozhodl, že bude spolu-
pracovat s někým jiným. Po neshodách s Národním 
památkovým ústavem, hygienou a majitelem sou-
sedního pozemku – Paláce Alfa, se však ukázalo, že 
stavbu nelze realizovat v předpokládaném objemu, 
stavební úřad navíc požadoval potvrzení, že se jed-
ná o vítězný projekt ze soutěže. Investor od záměru 
odstoupil a město Brno vypsalo novou obchodní 
soutěž na investora stavby. 

LK: Tím jsme se ocitli zpátky ve hře. Nový investor 
měl jiné požadavky a nové zadání se samozřej-
mě promítlo do architektonického řešení. Hmota 
stavby ve dvorním traktu se snížila na tři nadzemní 
podlaží, uliční trakt orientovaný do náměstí Svo-
body zůstal šestipodlažní, shodně s původním 
řešením, horní tři podlaží obsahují byty, což bylo 
v souladu s regulačním plánem. Zároveň bylo 
vybudováno nové propojení do sousedního Paláce 
Alfa. Stavba má dále dvě podzemní podlaží, v prv-
ním suterénu jsou obchodní prostory, v druhém je 
umístěno technické zázemí.

LK: It was a complex process in which three parties 
were involved – the investor, heritage inspectors 
and our studio. We provided about seven drafts and 
gradually tried to reach a consensus. We preferred 
a different draft but eventually a solution acceptable 
for all parties was chosen. I think that the final ap-
pearance with the vertical division of the façade and 
the three-dimensional pattern of windows is also 
good in relation to the building’s surroundings.

TP: The investor wanted to have a business space 
as open as possible with the façade functioning as 
a showcase. We originally tried to organize the front 
of the building facing the square as one compact 
mass, without breaking it up according its com-
mercial and residential functions, but each of these 
two purposes requires a different kind of façade and 
of course it was impossible to divide the front of the 
building horizontally into two halves. We looked for 
a structure that would accommodate both functions, 
so the windows in the lower part of the façade are 
larger and they get smaller towards the top.

However, the idea of shop windows does not work 
very well because most shops in fact have their 
backs to the square. Did the investor try to regulate 
the tenants in some way?

Kaple sv. Antonína v Černé u Měřína (2006) je umístěna v jižní části návsi podél potoka. Tvar stavby symbolizuje loď sbitou 
z prken, která je mírně zvednutá nad terén a odstavena na břehu potoka. / St. Anthony’s Chapel in Černá u Měřína (2006) is 
located in the southern part of the village square by the stream. The chapel has the shape of a ship made of planks, slightly 
raised above ground and moored on the bank of the stream. Foto / photo: Filip Šlapal.
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Co stálo na místě Omegy dříve?

LK: Až do demolice v roce 1988 tam stával Dům 
nábytku, původně obchodní dům JEPA, postavený 
v roce 1933 podle návrhu architekta Otty Eislera.  
Po něm tam byla proluka.

Obchodní dům Omega nejvíce zaujme fasádou 
orientovanou do Náměstí Svobody. Také ona roz-
poutala vlnu kritiky týkající se zejména její „příliš-
né abstraktnosti a nerespektování historického 
kontextu“. Z čeho jste při návrhu vycházeli?

LK: Jednalo se o složitý proces, kterého se účastnily 
tři strany – investor, památkáři a my, jakožto architek-
ti. Zpracovali jsme asi sedm variant a postupně jsme 
se snažili dospět ke shodě. Měli jsme jiného favorita, 
ale nakonec byl vybrán návrh akceptovatelný pro 
všechny. Myslím, že výsledná podoba s vertikálním 
členěním a plastickým reliéfem oken je i ve vztahu 
k okolí dobrá. 

TP: Investor chtěl mít obchodní plochy co nejvíce 
otevřené, aby fasáda fungovala zároveň jako vý-
kladní skříň. Naší snahou bylo pojednat průčelí do 
náměstí jako jednu kompaktní hmotu bez funkčního 
členění na komerci a byty, ale každá z těchto funkcí 
vyžaduje jiný charakter fasády a pochopitelně nebylo 
možné dům horizontálně přeseknout napůl. Hledali 
jsme strukturu, která obě funkce pojme, přičemž ve 
spodních podlažích jsou okna větší a směrem naho-
ru se zmenšují. 

Fakulta chemicko-technologická a Tělovýchovná zařízení 
Univerzity Pardubice (2008) / The faculty of Chemistry and 
Technology and Sports Centre at Pardubice University 
(2008). Foto / photo: Ester Havlová.

LK: We discussed the possibility of regulating the 
tenants with the investor, that’s why there are strips 
of frosted glass for advertising purposes inside the 
business areas. But in practice this doesn’t work 
very well; the owners of the building are afraid that 
the tenants might leave so they don’t want to restrict 
them. Global retail chains have their own strategies, 
manuals and approval committees, while small local 
investors are still learning the ropes.

Do you think it would be possible to build such 
a design today, as there are much stricter rules 
for building in city centres, particularly as regards 
environmental health, proximities, natural light, 
parking etc.? What problems did you have to cope 
with back then?
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Myšlenka výkladní skříně nicméně moc nefungu-
je, protože většina obchodů se do náměstí obra-
cí zády. Nesnažil se investor nájemce regulovat? 

LK: Možnost regulovat nájemníky jsme s investo-
rem řešili, proto jsou například v interiéru navrženy 
průběžné pásy matného skla, na kterých měla 
být soustředěna reklama. Realita je bohužel jiná, 
protože investor se bojí, že o nájemce přijde, a má 
tendence ustupovat. Velké nadnárodní obchodní 
řetězce mají své strategie, manuály a schvalovací 
komise, ale malý tuzemský investor se v tom teprve 
učí chodit.

Myslíte si, že by bylo možné takový dům postavit 
dnes, kdy platí daleko přísnější podmínky stavění 
ve městě, zejména co se týče hygieny, odstupů, 
oslunění, parkování apod.? S jakými problémy 
jste se tehdy potýkali?

LK: Odstupy od okolních staveb nebyly problém, 
protože samotný dům není nijak vysoký. Co se týče 
parkování, bylo nutné vyřešit stání pro byty, ale počet 
parkovacích míst byl stanoven již v regulačním plánu 
a určitým způsobem zohledňoval reálné možnosti 
parcely. Požadovaný počet stání je umístěn v dru-
hém suterénu, s vjezdem z ulice Poštovské přes 
Palác Alfa.

TP: Je pravda, že legislativa je rok od roku horší. 
V případě proluk však lze uplatnit řadu výjimek. 

LK: The distances between Omega and the neigh-
bouring buildings were not a problem because the 
house is not very high. As for parking, it was neces-
sary to provide parking space for the residents of the 
flats but the required number of parking places had 
already been set in the urban zone regulations – they 
are located on the second underground floor ac-
cessed from Poštovská Street through the Alfa Palace. 

TP: It’s true that legislation is getting worse every 
year but in the case of vacant lots, various excep-
tions can be applied. I think that civil proceedings 
would last much longer today because a variety of 
parties can be involved, but in the end it would still 
probably be possible to build such a structure today.

Right in front of Omega, there is one of Br-
no’s modern attractions – the astronomical clock 
made of black stone. Has it got any relation to 
“your” building?

LK: Not at all! I think it’s a fatal mistake that it was 
placed directly in front of Omega because it’s not 
related to it in any way.

A few metres away from Omega, there is another 
project of yours – the bronze fountain. Can you 
describe how it came into being and how you 
came up with the idea to use verses by the poet 
Jan Skácel on it?

Obytný soubor Na Krutci (2007) / Na Krutci – a residential complex, Prague (2007). Foto / photo: Ester Havlová.
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Myslím, že by dnes stavební řízení trvalo podstatně 
déle, protože do něj mohou vstupovat nejrůznější 
subjekty, ale asi by ten dům postavit šel.

Přímo před Omegou se nachází jedna z brněn-
ských atrakcí – orloj. Souvisí nějak s vaší stavbou? 

LK: Vůbec ne! Myslím, že je fatální chyba, že je 
umístěn přímo v ose Omegy, protože spolu nijak 
nesouvisí. 

Pár metrů na sever najdeme další vaši realizaci –  
bronzovou kašnu. Z čeho jste při návrhu vychá-
zeli a jak vznikla myšlenka spojení s verši Jana 
Skácela?

TP: Kašna byla součástí celkového řešení parteru 
Náměstí Svobody. V představách města měla být 
připomínkou potoka, který tekl shora od České dolů 
na Kobližnou. Nám se ta myšlenka nelíbila a navrhli 
jsme jakousi současnou analogii archetypu kašny, 
kterou jsme umístili do severovýchodního cípu 
náměstí, do ústí Běhounské a Kobližné, kde tvoří 
protipól k baroknímu morovému sloupu z druhé 
poloviny 17. století.

LK: Verše odkazují k osobnosti jednoho z nejlepších 
brněnských básníků – Jana Skácela. Zároveň se 
jedná o výtvarný záměr; líbí se nám kontrast bronzo-
vých obručí, chozením vyleštěného písma a pohybli-
vé hladiny vody.  

Na čem momentálně pracujete? 

TP: Momentálně nás nejvíc zaměstnává projekt 
Smíchov City-Sever v Praze, který zahrnuje několik 
bytových domů. Také pracujeme na několika prolu-
kách v Brně.

Stále platí, že velkou část vašich zakázek gene-
rují soutěže? 

LK: Soutěží ubývá, respektive je jich dost, ale nereali-
zují se. To se týká například Moravskoslezské vědec-
ké knihovny v Ostravě, kde soutěž proběhla již v roce 
2004. Je skvělé, že ostravská veřejnost pochopila její 
abstraktní formu, ale dosud se vede spor o její umís-
tění. Nebo Západočeské galerie v Plzni, jejíž stavbu 
komplikují technické problémy a chybějící finance.

PROCES
V čem spatřujete výhody práce ve dvojici, nebo 
naopak nevýhody? 

LK: Výhodou je zpětná vazba, korekce, dva názory, 
díky kterým snáze selektujeme výsledek. V případě 
soutěží je to docela užitečné. 

TP: The fountain was part of the general spatial 
solution of Brno’s main square (náměstí Svobody). 
The idea of the city council was to create a reminder 
of the stream that used to flow from the top of the 
square down to Kobližná Street. But we didn’t like 
this concept. We designed a kind of contemporary 
analogy of a fountain archetype and situated it in the 
north-east corner of the square. It’s a counterpoint to 
the Baroque plague column from the second half of 
the 17th century. 

LK: By placing the verses of Jan Skácel on the 
fountain, we wanted to pay tribute to one of the best 
poets from Brno. It was also an artistic concept – we 
liked the contrast of the bronze hoops with em-
bossed verses polished by the shoes of people who 
walk on it and the moving water level in the fountain.

What are you working on at the moment? 

TP: We are currently very busy working on the pro-
ject of Smíchov City - Sever in Prague which includes 
several residential buildings. We are also dealing 
with a few vacant spaces in Brno. 

Is it still true that a large part of your contracts 
are generated by competitions?

LK: There’re fewer competitions nowadays, or there 
are enough of them but many projects are not im-
plemented. One example is the Moravian-Silesian 
Research Library in Ostrava – the competition took 
place in 2004. It’s great that the Ostrava public have 
accepted its abstract appearance but there’s a dis-
pute about its location. Another such example is the 
West Bohemian Gallery in Pilsen – its construction 
has been hampered by technical problems and 
a lack of finance.

PROCESS
What do you think are the advantages, or disad-
vantages, of working as a pair? 

LK: The advantages are the feedback and correc-
tions you get from your partner. Two points of view 
make it easier for us to select the final design, which 
is quite useful in tenders.

Can you describe your working process? Where 
do you find inspiration for your work? I’ve read 
somewhere that you admire the work of the 
Swiss architect Peter Zumthor.

LK: I personally like Zumthor but I don’t like to gen-
eralize. Zumthor hasn’t designed many buildings but 
all of his projects are very powerful. He pays atten-
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Jak vypadá váš tvůrčí proces? Kde hledáte inspi-
raci? Někde jsem se dočetla, že vaším velkým 
vzorem je švýcarský architekt Peter Zumthor.  

LK: Zumthora mám osobně rád, ale nerad bych to 
zobecňoval. Zumthor má poměrně málo staveb, ale 
všechny jsou velmi procítěné, vyřešené do poslední-
ho detailu a mají nadčasovou platnost. Řekl bych, že 
se nám líbí spíše směr uvažování, který je typický pro 
švýcarskou a rakouskou architekturu – jednoduché 
formy, střídmé materiály. Ale nejde jen o formu, jde 
hlavně o její obsah.

Co pro vás znamená kontext?

LK: Kontext pokládám za naprosto zásadní věc, je 
východiskem jakéhokoliv uvažování. To, že jsou naše 
stavby často v kontrastu s kontextem, je opět reakcí 
na kontext.

TP: Existuje taková povrchní představa, že kontext je, 
když se novostavba podobá svému okolí. To vůbec 
není pravda. Kontext má velké množství rovin, které 
na první pohled nemusí být fyzicky viditelné. 

Z vašeho minimalistického rukopisu vystupují 
dvě stavby – kaple v Jestřebí a kaple v Černé.  
Jak se to stane? 

LK: Sakrální architektura je úplně jiné téma a umož-
ňuje s prostorem nakládat volněji než u administra-
tivní budovy nebo u knihovny. Knihovna je racionální 
sestava regálů. Kaple je svobodnější, vnitřní prostor 
je poměrně jednoduchý, dá se s ní nakládat organič-
těji, symboličtěji. 

Dokázali byste obecně charakterizovat styl, 
kterým navrhujete? Co pro vás je v architektuře 
důležité?

TP: Zásadní je asi právě ten kontext.

LK: Souhlasím, podstatný je ale také vztah mezi 
obsahem a formou. Musí existovat určitá rovnováha, 
což má vliv také na volbu materiálů a řešení detailů. 
Je důležité, aby stavba byla přiměřená svému pro-
středí i svému obsahu. 

Existuje vysněná zakázka? 

TP: Myslím, že kdyby se podařilo postavit knihovnu 
v Ostravě a galerii v Plzni, tak budeme spokojeni.

LK: Knihovna i galerie jsou krásná témata. Výjimeč-
ná! Vzhledem k tomu, že jsou to kulturní stavby 
realizované z veřejných prostředků, musí na ně být 
vypsány architektonické soutěže. Takové zakázky 
nelze získat z volné ruky. 

A naopak zakázka, kterou byste v žádném přípa-
dě dělat nechtěli?

tion to every single detail and I think his buildings are 
timeless. I’d say that we like the Swiss and Austrian 
way of thinking about architecture – they prefer sim-
ple forms and sober materials. But it’s not just about 
form, what matters most is the content.

What does context mean to you?

LK: For me, context is absolutely crucial. It’s the 
starting point of thinking about a project. The fact 
that our constructions often contrast with their con-
text is again, reaction to the context.

TP: There is a superficial notion of context: a new 
building should resemble its surroundings. This is 
completely wrong. Context has a number of layers 
that may not be physically visible at first glance.

Two buildings go beyond your typical minimalist 
approach. These are the chapels in Jestřebí and 
Černá. How did this happen? 

LK: Sacred architecture is a completely different 
topic and provides more freedom than an of-
fice building or library. A library is a rational set of 
shelves. There’s more freedom with a chapel; the 
interior is quite simple, you can deal with it in a more 
organic and symbolic way.

Could you generally characterize the style of 
your designs? What is the most important aspect 
of architecture for you?

TP: I’d say that the crucial thing is context.

LK: I agree. Another significant aspect is the relation-
ship between content and form. They have to be in 
balance. This also affects the choice of materials and 
dealing with the details. A building must be appropri-
ate to its surroundings as well as its purpose. 

Is there any contract you dream of?

TP: If the library in Ostrava and the gallery in Pilsen 
are built, we will be satisfied.

LK: A library and a gallery are wonderful subjects. 
Exceptional! And because such buildings serve 
cultural purposes and are financed from public 
budgets, they have to be subject to tenders. Such 
contracts can’t be obtained in any other way.

And can you think of a project which you 
wouldn’t want to work on?

TP: I think that any project can be done well.

LK: I probably wouldn’t want to design a house 
somewhere in the middle of urban sprawl, which is 
the environment that has either been spoiled already 

38 ...



TP: Myslím, že každá zakázka se dá udělat dobře. 

LK: Asi bych nechtěl navrhovat domeček někde 
uprostřed sídelní kaše, kde už je prostředí určitým 
způsobem pokažené, nebo naopak není nijak defi-
nováno. Jeden dobrý dům nic nezlepší. 

Dovolím si otázku na závěr. Co pro vás osobně 
znamená Brno, odkud oba pocházíte a strávili 
jste zde většinu osobního i pracovního života?

LK: Brno je město příjemné pro život. Osamu Oka-
mura (architekt, poradce přes urbanismus, progra-
mový ředitel mezinárodního festivalu a konference 
pro obyvatelnější města reSITE, pozn. red.) kdysi 
řekl, že na Brně je nejlepší, že je pro Brňáky. Myslím, 
že to docela vystihl. Na rozdíl od Prahy, kde střed 
města slouží víceméně turistům, je v Brně spousta 
kaváren a restaurací, které navštěvují místní.

TP: Hlavním pozitivem Brna je, že je druhým městem 
v republice. Není zde tak velká koncentrace nadná-
rodních korporací, vládních a státních institucí, které 
samozřejmě generují větší pohyb a větší stres. Má 
menší měřítko a komornější charakter, ale zase to 
není malé město periferního významu. 

LK: Jedinou nevýhodou Brna je vzdálenost od  
Prahy – minimálně dvě hodiny po dálnici, protože 
tam musíme každý týden pracovně jezdit.

or hasn’t been defined yet. One good house doesn’t 
improve the situation. 

Let me ask you a final question about Brno, 
where both of you were born and have spent 
most of your private and professional lives. What 
does this city mean to you personally?

LK: Brno is a pleasant city to live in. Osamu Okamu-
ra (architect, urban planning consultant and director 
of reSITE international conference – editor’s note) 
said that the best thing about Brno is that it is a city 
for its citizens. I completely agree. Unlike Prague, 
where the city centre basically serves tourists, in 
Brno there are lots of cafés and restaurants in the 
centre visited by local people. 

TP: The main positive feature of Brno is that it’s the 
second largest city in the Czech Republic. There are 
not so many global corporations, government offices 
and state authorities, which always lead to a greater 
concentration of people and transport, and generate 
stress. Brno is smaller and more intimate, but at the 
same time it’s not a small peripheral town.

LK: The only disadvantage of Brno is its distance 
from Prague. As we have to go there on business 
every week, we spend at least two hours on the 
motorway in each direction.

Bytový dům Ostravská brána (2010) / Ostravská brána (Ostrava Gate) – a residential building, Ostrava (2010).  
Foto / photo: Rostislav Šimek.

A&A
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V roce 2011 byla v Zoo Brno dokončena nová 
expozice s názvem Beringie, kde se velkému zájmu 
těší zejména rodinka medvědů kamčatských. 
Najdete zde také výběh ledních medvědů, vlků, 
kanadských bobrů, rosomáků a dalších sibiřských 
druhů a voliéru orla kamčatského. Oblíbená je rov-

ZOO BRNO UŽ VÍCE NEŽ ŠEDESÁT LET NABÍZÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM V KRÁSNÉM PŘÍ-
RODNÍM AREÁLU MNIŠÍ HORY SETKÁNÍ SE ZAJÍMAVÝMI ZVÍŘATY Z CELÉHO SVĚTA.

THE BRNO CITY ZOOLOGICAL GARDEN IS SITUATED ON 41.2 HECTARES OF THE 
FORESTED SLOPES OF MNIŠÍ HORA (“MONKS’ HILL”) ON THE OUTSKIRTS OF THE 
MORAVIAN CAPITAL. THE ZOO WAS FOUNDED IN 1950 AND OPENED ITS GATES 
TO THE PUBLIC ON 30TH AUGUST 1953.

In 2011, a new exposition in Brno Zoo called Ber-
ingia was opened; visitors are extremely interested 
in the family of Kamchatka bears living there. 
You can also find polar bears, wolves, Canadian 
beavers, wolverines and other Siberian animals in 
Beringia, as well as an aviary of Kamchatka eagles. 

ZOO BRNO

BRNO ZOO ATTRACTS VISITORS WITH PLAYFUL 
BABY ANIMALS AND SPECIAL EXPOSITIONS

LÁKÁ NA HRAVÁ MLÁĎATA A SPECIÁLNÍ EXPOZICE
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT

 VŠECHNA MLÁĎATA JSOU HRAVÁ

VISIT US

 ALL THE YOUNGS ARE PLAYFUL

něž tzv. Dětská zoo, která kromě přímého kontaktu 
dětí se zvířátky nabízí i aktivní vyžití na houpačkách, 
skluzavkách a prolézačkách. Safari výběh s žirafami 
a zebrami v horní části zoo a pavilon Tropické 
království, kde kromě piraní, želv, plazů, pouštních 
koček a kosmanů najdete také vzácného ještěra 
varana komodského. Další vyhledávanou atrakcí je 
jízda zoo vláčkem.

Zoo Brno chovala k poslednímu dni roku 2015 
celkem 1 407 zvířat 274 druhů. Evropskou raritou je 
pravidelný přirozený odchov ledních medvědů. The petting zoo is very popular too – children can 

stroke domestic animals and enjoy see-saws, 
slides and climbing frames. In the upper part of the 
zoo, there is the Safari enclosure with giraffes and 
zebras, and the Tropical Kingdom pavilion housing 
piranhas, turtles, reptiles, desert cats and marmo-
sets as well as the rare Komodo dragon. Another 
popular attraction is the zoo’s small train.

As of 31st December 2015, the zoo was home to 
a total of 1,047 individual animals of 274 species. 
Brno Zoo takes prides in regular natural breeding 
of polar bears.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, tel.: 546 432 311, fax: 546 210 000
E-mail: zoo@zoobrno.cz, www.zoobrno.cz, www.facebook.com/ZooBrno, www.instagram.com/zoobrno

Kudy k nám / How to get to Brno Zoo:

Tramvaje / Trams
č. 1 (od hlavního nádraží směr Bystrc)
č. 11 (ze zastávky Česká směr Rakovecká)
No. 1 (from the main train station, direction Bystrc)
No. 3, 11 (from „Česká“ station, direction Bystrc)

Autobusy / Buses
č. 50, 52, 54    

Trolejbusy / Trolleybuses
č. 30 (ze zastávky Královo Pole nádraží směr Bystrc)
č. x30 (ze zastávky Česká směr Bystrc)
No. 30 (from „Královo Pole nádraží“ train, direction 
Bystrc)
No. x30 (from „Česká“, direction Bystrc)

Vstupné:
Dospělí: 100 Kč
Senioři, studenti, děti 3–15 let, držitelé průkazu 
ZTP: 70 Kč 
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2–3 děti 3–15 let): 
270 Kč
Děti do 3 let, ZTP/P, doprovod skupiny (1 osoba 
na 10 osob): ZDARMA

Entrance fees:
Adults: 100 CZK
Pensioners, students, children 3–15 years old, 
disabled persons (ZTP card holders): 70 CZK
Family entrance (2 adults + 2–3 children aged 
3–15): 270 CZK
Children under 3 years, disabled persons 
(ZTP/P card holders): Free
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Zarezervujte na flybmi.com,
LH.com, nebo u vaší cestovní agentury.
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Pokud máte potřebu být skutečně hýčkaným zákaz-
níkem a zajistit kvalitní péči svému vozu ŠKODA, 
svěřte se do péče odborníků z firmy AUTOS, 
spol. s r.o., která sídlí v Kunštátě. Služby zahrnují 
klempířské i lakýrnické práce a měření emisí všech 
typů motorů. „Jsme autorizovaní prodejci nových 
i ojetých vozů ŠKODA. Poskytujeme komplexní 
nabídku servisních služeb na vysoké profesionální 
úrovni. Tuto skutečnost dokládá mj. ocenění od 
společnosti ŠKODA AUTO a.s., které nám udělila 
za vynikající obchodní výsledky v roce 2015, kdy 
jsme v kategorii Servisní služby obsadili 1. místo. 
Zajišťujeme také pojištění a financování. Prodej vozu 
je přece počátkem našeho odpovědného vztahu k 
zákazníkovi, i jeho vozidlu!“ nastiňuje firemní politiku 
vedoucí prodeje Jiří Oujezdský.  

V areálu společnosti nechybí stanice technické 
kontroly s moderní technologií a diagnostikou 
značky BOSCH. A neprohloupíte, budete-li mít ulo-
žené 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 Jiří Oujezdský. 

If you want to be a pampered customer and provide 
your ŠKODA car with high quality care,  
AUTOS 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 
SKODA cars. We provide a complete range of mainte-
nance services at a very high level. This is proved by 
the fact that we got an award from SKODA AUTO 
Company for outstanding business results in 
2015, when we won the category of Maintenance 
Services. We also arrange insurance and financing 
for our customers. The sale of a car is the beginning 
of our responsible relationship with our customers 
and their vehicles,” says Jiří Oujezdský, the sales 
manager at Autos Kunštát.

On the premises of the company there is a technical 
inspection point (MOT) with cutting edge technolo-
gies and BOSCH diagnostics. We strongly recom-
mend 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 



OD SAMÉHO ZAČÁTKU VYCHÁZÍ 
FLYING MAG DVOUJAZYČNĚ, 
PROTOŽE KVŮLI HLAVNÍ 
DISTRIBUCI NA BRNĚNSKÉM 
LETIŠTI CÍLÍME TAKÉ NA 
ZAHRANIČNÍ TURISTY LÉTAJÍCÍ 
Z ROZLIČNÝCH DŮVODŮ NA JIŽNÍ 
MORAVU. NAPADLO NÁS ZEPTAT 
SE TROJICE CIZINCŮ, KTEŘÍ DO 
BRNA PŘILETĚLI A ZŮSTALI, JAK 
SE JIM V BRNĚ ŽIJE. 

FLYING MAG IS PUBLISHED IN 
BOTH CZECH AND ENGLISH AS IT 
IS MAINLY DISTRIBUTED AT BRNO 
AIRPORT. AMONG ITS READERS 
ARE FOREIGNERS WHO ARRIVE 
IN BRNO AND SOUTH MORAVIA 
FOR VARIOUS REASONS. WE 
ASKED THREE PEOPLE WHO 
CAME TO BRNO AND DECIDED 
TO STAY HERE, HOW THEY LIKE 
LIVING IN THIS CITY.

život 
CizinCů 
v BrnĚ 

hoUslistka / violinist

EVA 
GEORGINA 
PUEBLA 
CHACÓN
Co Vás přivedlo do České republiky, respektive 
do Brna? 

Láska. Ten příběh začal v roce 2011, kdy jsem 
se málem vzdala svého snu, stát se profesionální 
houslistkou. V té době jsem studovala v Mexiko City 
na konzervatoři hru na housle a zároveň chemické 
inženýrství. Moc mi to nešlo, tak jsem se rozhodla 
odjet na letní kurz hry na housle do Itálie, abych 
zjistila, jestli má cenu pokračovat ve studiu hudby 
nebo jestli se mám spíš zaměřit na chemii. Kurz 
se konal na středověkém hradě v krásném městě 
Sermoneta na jihu Itálie. A tam jsem se na první 
pohled zamilovala do španělského kontrabasisty 
Joseho Vilaplany Herruza. Bylo to tak silné, že jsme 
nemohli být jeden bez druhého. Já jsem se pak 
vrátila do Mexika, on do Španělska, ale byl z toho 

What’s life like for  
foreigners living in Brno
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What brought you to the Czech Republic and to 
Brno/South Moravia? 

Love. The story goes back to 2011 when I was about 
to give up my dream of becoming a professional vio-
linist. By that time I was already studying at conserva-
tory and also chemical engineering in Mexico City, 
but it wasn‘t going well so I decided to go to a violin 
summer course in Italy to find out if it was worth it to 
continue with the violin or put all my efforts to chem-
istry. The summer course took place in a medieval 
castle in a beautiful medieval town in the south of 
Italy called Sermoneta. There I fell in love at first sight 
with Jose Vilaplana Herruzo, a Spanish double bass 
player. It was such a strong feeling that we couldn‘t 
stay apart. I went back to Mexico, he went back to 
Spain, but those strong feelings kept him restless, so 
he took his car, his double bass and drove around 
Europe. He took part in several double bass competi-
tions, where he met Professor Miloslav Jelínek and 
Professor Marcela Jelínková. After that competition, 
professor Jelínek invited „Pepe“ (Jose) to study with 
him in Brno, and that was when everything changed. 
„Pepe“ decided to quit his job to go to study in Brno. 
We were so crazy in love that I flew all the way from 
Mexico City to visit him in Brno, and I stayed there 
just for three days!! It was so beautiful that I really 
felt I had to come back. I went back to Mexico, and 
in December I went to Buñol, my boyfriend‘s town, 
and we played together in a youth orchestra. I was 
supposed to return to Mexico two weeks later, but 
I missed my flight back to Mexico. We decided to 
fly to the Czech Republic, and fortunately we found 
a nice flight to Brno airport. A week later, „Pepe“, by 
luck, and thanks to our beloved Mrs. Jelínková, met 
Miloš Vacek, the first violinist from the Janáček Quar-
tet, and asked him if I could take lessons with him. He 
accepted – and that was how the second chance with 
the violin I longed for came about. 

Why did you decide to live in Brno/South Moravia? 

It looks more as if Brno decided that I would live here 
in order to pursue my dreams. After meeting my 
teacher and doing tons of paperwork to get the visa, 
going several times back and forth to Mexico, it was 
actually possible for me to stay here. It certainly was 
a dream come true, due to the fact that in Septem-
ber 2009 I heard Janáček Quartet play in Mexico 
City at the university where I was studying chemical 
engineering, on my very first day as an engineer-
ing student. That moment lingered! I was amazed 
by the quartet and the beautiful music they played. 
I absolutely loved the first violinist and the energy of 
his playing; it was like staring at perfection made by 
chamber music. During the concert and long after it, 

našeho vztahu tak vnitřně rozervaný, že sbalil svůj 
kontrabas, sedl do auta a začal jezdit po Evropě. 
Zúčastnil se několika hudebních soutěží a na jedné 
z nich potkal profesora Miloslava Jelínka a profesor-
ku Marcelu Jelínkovou. Profesor Jelínek pozval  
„Pepeho“ (Joseho), aby studoval v Brně, a tehdy 
nastala ta velká změna. „Pepe“ se rozhodl nechat 
svojí práce a odjel studovat do Brna. Byli jsme do 
sebe tak zamilovaní, že jsem za ním přiletěla až 
z Mexika – byla jsem tehdy v Brně pouhé tři dny! 
Strašně se mi tam líbilo a rozhodně jsem se tam 
chtěla vrátit. Pak jsem byla zase nějakou dobu 
v Mexiku a v prosinci jsem navštívila svého přítele 
ve městě Buñol, kde bydlel. Hráli jsme tam spolu 
v mládežnickém orchestru. Po dvou týdnech jsem 
se měla vrátit do Mexika, ale uletělo mi letadlo. 
Tak jsme se rozhodli, že spolu vyrazíme do České 
republiky a sehnali jsme výhodný let do Brna. 
O týden později Pepe náhodou (a také díky naší mi-
lované paní Jelínkové) potkal Miloše Vacka, prvního 
houslistu z Janáčkova kvarteta a zeptal se ho, jestli 
bych u něj nemohla studovat. Souhlasil, a tak přišla 
moje druhá houslová šance, po které jsem toužila.

Proč jste se rozhodla právě pro Brno?

Spíš to vypadá tak, že Brno si vybralo mě, abych 
tady žila a uskutečnila své sny. Poté, co jsem tady 
našla svého učitele, musela jsem vyběhat hromadu 
papírů potřebných pro vízum a několikrát odjet do 
Mexika a zpět, a teprve potom jsem tady mohla 
konečně zůstat. Byl to pro mě opravdu splněný 
sen, obzvlášť s ohledem na to, že jsem v září 2009 
slyšela hrát Janáčkovo kvarteto na univerzitě v Me-
xiko City, kde jsem tehdy studovala chemii – byl to 
přesně první den mého studia. Živě si ten moment 
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Jméno a příjmení: Eva Georgina Puebla Chacón 
Věk: 25 
Místo narození: Mexico City, Mexiko
Současné bydliště v ČR: Brno 
Profese: studentka hudby
5 oblíbených míst v Brně/na jižní Moravě: Nové 
Město na Moravě, Olomouc, Lužánky, De Fleurs 
(Jezuitská 17/15, Brno-střed), hrad Špilberk
5 oblíbených českých slov či frází: 
Těsně po příjezdu do Brna: Nemluvím česky. Mluvíte 
anglicky? Nerozumím. Ještě jednou pomalu, Bohužel...
Po 4 letech života v Brně: Jsem šťastná. Těším se 
na to. Líbí se mi. Děkuji mockrát. Držím palce. Máš víc 
štěstí než rozumu (smích). 

First name and surname: Eva Georgina Puebla Chacón 
Age: 25 / Place of Birth: Mexico City, Mexico 
Present address in the Czech Republic: Brno 
Job: music student 
5 favourite places in Brno/South Moravia: Nové Město 
na Moravě, Olomouc, Lužánky (park in Brno), De Fleurs 
(café in Jezuitská Street, Brno), Špilberk Castle 
5 favourite Czech words or phrases: When I just arrived 
to Brno: Nemluvím česky. (I don’t speak Czech.) Mluvíte 
anglicky? (Do you speak English?) Nerozumím. (I don’t un-
derstand.) Ještě jednou pomalu, prosím.(Could you say that 
again more slowly, please?), Bohužel...(Unfortunately...)
After 4 years of living in Brno: Jsem šťastná. (I’m happy.) 
Těším se na to. (I’m looking forward to it.) Líbí se mi to. 
(I like it.) Děkuji mockrát. (Thank you very much.) Držím 
palce.(I keep my fingers crossed). Máš víc štěstí než 
rozumu (You have more luck than sense.) – laughing. 

pamatuju – byla jsem unešená tou nádhernou hud-
bou a nadšená z kvarteta a hlavně z prvního hous-
listy, z energie jeho hry, prostě mi to připadalo jako 
bych sledovala dokonalost ztělesněnou komorní 
hudbou. Během koncertu i dlouho po něm jsem si 
říkala, jak by bylo skvělé dělat to, co tihle úžasní 
hudebníci… Nikdy by mě nenapadlo, že se tento 
houslista o tři roky později stane mým učitelem a že 
mi pomůže změnit život a splnit mé sny.

Jak se Vám žije v České republice? 

Líbí se mi, že je zde spousta kontrastů. Připadá mi 
smysluplné tady žít. Cítím se tady v klidu, takže se 
můžu lépe soustředit na cvičení. Podle mě je to 
skvělá země pro studenty. 

Co Vás na životě v ČR fascinuje v kladném, 
případně i záporném slova smyslu?

Jak tady lidé dokážou být ochotní a vstřícní. Oka-
mžitě jsem byla přijata do Jelínkovy rodiny jako její 
člen, říkám jim moje moravská rodina. Od začátku 
mi se vším pomáhali a nebýt jich a mého profesora 
houslí, nevyprávěla bych vám nyní tento příběh.

Chybí Vám v ČR něco z Vaší původní vlasti?

Moje milovaná rodina a také to, že jsem vyrůstala 
a žila v jednom z největších měst na světě, kde bylo 
obrovské množství příležitostí, co dělat a kam jít. 
A hlavně to, že Mexiko City žije rušným životem ve 
dne i v noci. Samozřejmě mi chybí i mexické jídlo 
– vždycky, když jedu z Mexika zpět do ČR, vezu si 
zpátky v kufru 20 kilo jídla a zhruba jen 3 kila nebo 
i míň ostatních věcí. Na druhou stranu mi tady vyho-
vuje, že nemusím pořád spěchat a vyrážet z domu 
s dvouhodinovým předstihem, abych se stihla včas 
dostat do školy, do práce nebo na schůzku. Musím 
říct, že se tady cítím opravdu dobře a v pohodě.

I was always thinking how marvellous it could be to 
do the same as those fantastic musicians, and even 
better, to have one of them as a teacher... Who would 
have thought that the first violinist will become my 
teacher three years later, and that he will change my 
life in order to achieve all my goals and dreams? 

How do you like living in the Czech Republic? 

I like the fact that it is a place full of contrasts. It‘s such 
a meaningful place for me. I feel it so peaceful and 
calm, so it‘s easier for me to focus and practice. In 
my opinion it is a great place for students. 

What fascinates you most about life in this country 
(either in the positive or negative sense?) 

How helpful and committed people can be. I was im-
mediately adopted as a member of the Jelínek family 
– I call them my Moravian family now. Since the very 
beginning they’ve helped me with everything, and 
if it was not for them and for my violin professor, it 
wouldn’t be possible for me to tell you this story now. 

Is there anything you miss in the Czech Republic 
from the country where you were born? 

My beloved family, the fact of growing up and living 
all my life in one of the largest cities in the world, 
where there are so many opportunities what to do 
and where to go, and most of all that it is alive day 
and night! Of course I miss Mexican food as well. 
Every time I come back from Mexiko to the Czech 
Republic, there is 20 kilos of food in my luggage and 
3 kilos or less of other stuff. On the other hand, I love 
the fact that I don‘t have to rush all the time and go 
out from home at least 2 hours in advance in order to 
be able to get to school, work or a meeting on time, 
so I can say I‘m really comfortable here.
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Jaký je pro Vás jako cizinku život v České repub-
lice? 

Úžasný. Frustrující. Zoufalý. Vyčerpávající. Jsem 
pyšná na to, co jsem dosud dokázala a nedočkavě 
čekám, co přinese další vývoj. Těším se, že zapad-
nu a zároveň zůstanu sama sebou.

Česká kuchyně je velmi tučná a vegetariáni to 
tady nemají jednoduché. Během prvního roku, co 
jsem tady žila, jsem zhubla šest kilo. Moravané 
jsou v pracovním kontaktu vážní, ale po práci jsou 
otevření a přátelští. Nedají se tady sehnat kvalitní 
boty a kabelky, vozím si je ze zahraničních cest. Je 
pravda, že české pivo je nejlepší na světě. A pije se 
tady OPRAVDU HODNĚ. Se staršími lidmi se spíš 
domluvíte rusky než anglicky. Několik lidí mi na 
zastávce MHD dokonce recitovalo ruské básně zpa-
měti, což mě dojalo. Nechápu, že je někdo schopný 
psát česky bez chyb – je to vůbec možné?

Miluju Brno. Morava je příjemný, klidný a nádherný 
kraj. Nevybrala jsem si Brno, ale jednoho Brňáka, 
se kterým trávím svůj život a je to ten nejúžasnější 
člověk, kterého jsem kdy potkala. Pomáhá mi 
poznávat krásy této barevné země a díky němu se 
tady cítím být doma.

What is it like to live in the Czech Republic as 
a foreigner? 

Exciting. Frustrating. Desperate. Exhausting. I’m 
proud of the achievements I started to show and 
starving for further development and fitting in while 
trying to keep being myself. 

Czech cuisine is very fatty, and it’s not so easy to 
survive here being a vegetarian. I lost 6 kilos during 
my first year here (yeay!:D ). Moravians are serious 
about their job but they are open and friendly after. 
Good shoes and bags don’t exist here, so I buy them 
on my trips. It’s true what is said about Czech beer – 
it’s the best in the world. And they drink it A LOT. With 
elderly people you have better chances to speak Rus-
sian than English. A couple of people recited poems 
to me by heart at bus stops - that was adorable! Is it 
possible to write in this language without mistakes at 
all?! Is anyone able to spell Czech correctly?

Though, I love it in Brno. Moravia is quiet, cosy and 
absolutely beautiful. I didn’t choose Brno, I chose 
a man from Brno to spend my life with and he is the 
most amazing person I’ve ever met, who helps me 
explore exciting features of this colourful country 
and makes me feel at home here.

Jméno a příjmení: Alevtina Gorskaya
Věk: 28 
Místo narození: Novosibirsk, Rusko
Současné bydliště v ČR: Brno
Povolání: interiérová designérka
3 oblíbená místa v Brně/na jižní Moravě: Lednice, 
Štýřické nábřeží, Špilberk 
4 oblíbená česká slova či fráze: určitě, sklep,  
dokonalé, tvář

First name and surname: Alevtina Gorskaya
Age: 28 
Place of birth: Novosibirsk, Russia
Present address in the Czech Republic: Brno
Job: Interior designer
3 favourite places in Brno/South Moravia: Lednice, 
the Svratka River Embankment in Brno-Štýřice, 
Špilberk Castle
4 favourite Czech words or phrases: určitě (sure), 
sklep (cellar), dokonalé (perfect), tvář (face)

interiérová designérka 

ALEVTINA GORSKAYA interior 
designer
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Co Vás přivedlo do ČR, respektive do Brna nebo 
na jižní Moravu? 

Během svého doktorského studia na Allahabad 
Univerzity v Indii jsem měl možnost zúčastnit se 
kongresu o fotosyntéze v kanadském Montrealu. 
Tam jsem se rozhodl, že budu pracovat s  nějakým 
významným vědcem a začal jsem hledat místo na 
post-doktorském studiu v zahraničí. Tehdy jsem 
dostal nabídku pracovat po dobu jednoho roku 
jako hostující vědecký pracovník v Nových Hradech 
v jižních Čechách. Mojí ženě se také naskytla 
příležitost studovat doktorské studium na Jihočeské 
univerzitě, a tak jsme se rozhodli zůstat v České 
republice.

What brought you to the Czech Republic and to 
Brno/South Moravia? 

While doing my PhD study at Allahabad University 
in India, I had a chance to attend Photosynthesis 
Congress at Montreal, Canada. There, I decided to 
work with some eminent scientist and was looking 
for post-doc positions abroad. Meanwhile, I re-
ceived a job offer for one-year visiting scientist posi-
tion at Nove Hrady, South Bohemia. My wife also 
got an opportunity to do her PhD in South Bohemia 
University and, therefore, we decided to stay here in 
the Czech Republic. 

Why did you decide to live in Brno/South Moravia?

While working at Nove Hrady, we often visited Brno 
for academic/professional purposes and we liked 
the reliable public transport system and lifestyle 
of Brno very much. In fact, Nove Hrady is indeed 
a very fascinating town but it is too small for us for 
a long-term living perspective. We moved to Brno 
a couple of years ago and we liked the modest, 
cool and calm people around us. 

How do you like living in the Czech Republic?

We are having a wonderful time in the C.R.

What fascinates you most about life in this count-
ry (either in the positive or negative sense?)

The Czech Republic is a very peaceful and clean 
country to live in the Central Europe. In general, 

vědec/ scientist

dr. KuMud Bandhu Mishra

Jméno a příjmení: Dr. Kumud Bandhu Mishra  
(M.Sc., Ph.D.)

Věk: 39

Místo narození: Deoria, Uttarpradéš, Indie

Současné bydliště v ČR: Brno 

Povolání: vědec

5 oblíbených míst v Brně/na jižní Moravě: Mendlovo 
muzeum, hrad Špilberk, Moravský kras, katedrála  
sv. Petra a Pavla v Brně, Brněnská přehrada a zoo  

5 oblíbených českých slov či frází: Dobrý den. 
Pěkný den. Všude dobře, doma nejlépe. Bez peněz 
do hospody nelez.

Kumud B. Mishra, Anamika Mishra, Prakhar Mishra a Mahika Mishra.
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Proč jste se rozhodli právě pro Brno/Moravu? 

Během našeho pobytu v Nových Hradech jsme 
často služebně navštěvovali Brno a moc se nám 
toto město líbilo. Nadchla nás jeho atmosféra 
a spolehlivá veřejná doprava. Nové Hrady jsou 
úžasné město, ale z dlouhodobé perspektivy nám 
připadalo pro život příliš malé. Před několika lety 
jsme se tedy přestěhovali do Brna a našli jsme tady 
skvělé, skromné a přívětivé lidi.

Jak se Vám žije v České republice?

Skvěle.

Co Vás na životě v ČR fascinuje v kladném, 
případně i záporném slova smyslu? 

Česká republika je velmi klidná a čistá země upro-
střed střední Evropy. Češi jsou obecně pracovití, 
přesní, milí a energičtí. 

Chybí Vám v ČR něco z Vaší původní vlasti?

Narodil jsem se v hinduistické rodině, kde nás od 
dětství učili „Vasudhaiva Kutumbakam“, což znamená 
„Celý svět je jedna rodina“. Moc nám chybí naši rodi-
če, ale naštěstí v dnešní době vzdálenost není tak zá-
sadní problém – s příbuznými v Indii mluvíme jednou 
za pár dní a každý rok se snažíme je navštěvovat.

First name and surname: Dr. Kumud Bandhu Mishra 
(MSc, PhD)

Age: 39

Place of birth: Deoria, Uttar Pradesh, India

Present address in the Czech Republic: Brno 

Job: scientist

5 favourite places in Brno/South Moravia: Mendel 
Museum, Špilberk Castle, Moravian Karst and its caves, 
St. Peter and Paul’s Cathedral, Brno Reservoir and zoo 

5 favourite Czech words or phrases: Dobrý den. 
Pěkný den. (Hello) Všude dobře, doma nejlépe. 
(There’s no place like home) Bez peněz do hospody 
nelez. (Don’t go to a pub without money.)

Czech people are hard-working, punctual, nice, and 
full of energy.

Is there anything you miss in the Czech Republic 
from the country where you were born?

I was born in a Hindu family where we were taught 
from childhood “Vasudhaiva Kutumbakam” mean-
ing “Whole world is one family”. We indeed miss 
our parents; however, distance is not such a big 
limitation nowadays. We talk to our parents every 
other day and try to visit them every year. 
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Mozart v muzeu / Mozart in 
Museum
27. 4.–31. 12. 2016 
Dietrichschteinský palác / 
Dietrichstein Palace, Brno,
www.mzm.cz

To nejkrásnější z neolitu / 
The Best of the Neolithic
4. 5. 2016–25. 9. 2016
Palác šlechtičen / Palace of Noble 
Ladies, Brno, www.mzm.cz

BRNO A OKOLÍ
TIPY NA AKCE ČERVEN AŽ LISTOPAD 2016

17. Letní Shakespearovské 
slavnosti 2016 / 17th 
Shakespeare Summer 
Festival 2016
červenec–srpen / July–August
hrad Špilberk / Špilberk Castle, 
Brno, www.shakespeare.cz

Vyškovská pouť / Vyškov Fair
14. 8. 2016
Vyškov, www.vyskov-mesto.cz

Mezinárodní hudební 
festival Špilberk / Špilberk 
International Music Festival
16. – 27. 8. 2016
hrad Špilberk / Špilberk Castle, 
Brno, www.mhf-brno.cz,  
www.filharmonie-brno.cz

Grand Prix České republiky / 
Grand Prix of the Czech 
Republic
19. – 21. 8. 2016
Brno, www.automotodrombrno.cz

Rainbow run
20. 8. 2016
Brno, www.rainbowrun.cz

Vyjížďka po Pivovarské 
cyklostezce a Pivní slavnosti 
/ Cycling trip along the 
Brewery Trail and Beer 
Festival
27. 8. 2016
Oslavany, www.oslavany-mesto.cz

Půlmaraton Moravským 
krasem / The Moravian Karst 
Half-Marathon
27. 8. 2016
Moravský kras / Moravian Karst, 
Blansko, www.sportujsnami.cz

Cyklovýlet „Okolo Malé 
Hané“ / “Around Little Haná” 
Cycling Trip 
27. 8. 2016
Mikroregion Malá Haná / Malá 
Haná micro-region, Velké 
Opatovice, www.okolomalehane.cz

Mutěnické vinařské dny /
Mutěnice Wine Days 
2.–4. 9. 2016
Mutěnice, areál sklepů Pod 
Búdama / Pod Búdama wine 
cellars, www.mutenice.cz

Mariánská pouť na Svatý 
kopeček / Marian Pilgrimage 
to Svatý kopeček
4. 9. 2016
Mikulov, www.farnostimikulovska.cz

Auta Löw-Beerů / The Löw-
Beers’ Cars
9. 9. 2016
Brno, Vila Löw-Beer 
www.vilalowbeer.cz

Pálavské vinobraní / Pálava 
Grape Harvest
9.–11. 9. 2016
Mikulov
www.palavske-vinobrani.cz

27.bienalebrno.org

www.shakespeare.cz

www.palavske-vinobrani.cz

Bienále grafického designu 
Brno / The International 
Biennial of Graphic Design
16. 6.–30. 10. 2016
Moravská galerie / Moravian 
Gallery, Brno
27.bienalebrno.org

Mezinárodní folklorní 
festival Strážnice / Strážnice 
International Folklore Festival
23.–26. 6. 2016
Strážnice, www.nulk.cz, 
www.festivalstraznice.cz

Festival Boskovice 2016 
7.–10. 7. 2016 
Boskovice, www.boskovice.cz

Meruňkobraní s jarmarkem 
u Floriána, XXVII. ročník / 
Apricot Harvest and Fair, 27th 
edition
16. 7. 2016
Miroslav, www.mesto-miroslav.cz
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BRNO AND ITS
TIPY NA AKCE ČERVEN AŽ LISTOPAD 2016 TIPS FOR  

EVENTS IN
SURROUNDINGS JUNE – NOVEMBER 2016

Strážnické vinobraní / 
Strážnice Wine Harvest
10. 9. 2016
Strážnice 
www.kulturnidumstraznican.cz

Znojemské historické 
vinobraní / Znojmo Historical 
Grape Harvest
16.–18. 9. 2016
Znojmo, Městská památková 
rezervace / City Centre
www.znojemskevinobrani.cz, 
www.znojmocity.cz

Česnekové slavnosti /  
Garlic Festival
17. 9. 2016
Zámek Rosice / Rosice Chateau
pradelna.rosice.cz

Festival Sýr 2016 / Cheese 
2016 Festival
září 2016 / September 2016
Mikulov, www.festival-syr.cz

Dny otevřených ateliérů na 
jižní Moravě 2016 / South 
Moravian Open Studio Days
24.–25. 9. 2016
www.porta-culturae.cz

Mezinárodní festival Janáček 
Brno 2016 / Janáček Brno 
2016 International Festival
7.–16. 10 2016
Janáčkovo divadlo Brno / Janáček 
Theatre, www.janacek-brno.cz

Burčákový pochod / A Walk in 
the Footsteps of Young Wine
8. 10. 2016
Milotice
www.zahradkari-milotice.cz

Svatomartinský košt v Brně 
/ St. Martin’s Wine Tasting 
in Brno
11. 11. 2016
Brno, náměstí Svobody
www.svatomartinskehody.cz

Svatomartinský Mikulov /   
St. Martin’s Mikulov
11. – 20. 11. 2016
Mikulov, www.mikulov.cz

Svatokateřinské hody /  
St. Catherine’s Feast
19.–21. 11. 2016
Mutěnice, www.mutenice.cz

Outdoorový festival Rajbas 
2016 / Rajbas 2016 Outdoor 
Festival
25.–27. 11. 2016
Blansko, Dělnický dům a Kino 
www.festivalrajbas.cz

Biskupský dvůr / The Bishop’s Courtyard 2016
OPEN AIR PŘEDSTAVENÍ POD PETROPAVELSKÝMI VĚŽEMI
OPEN AIR THEATRE PERFORMANCES BELOW ST. PETER AND PAUL’S CATHEDRAL

so 18. 6. Radúz a Mahulena – premiéra
ne 19. 6. Radúz a Mahulena
po  20. 6.  Radúz a Mahulena
út  21. 6.  Radúz a Mahulena
st  22. 6.  Radúz a Mahulena
pá  24. 6. Noc na Karlštejně
so  25. 6.  Noc na Karlštejně
ne  26. 6.  Noc na Karlštejně
po  27. 6.  Noc na Karlštejně
st  29. 6.  My Fair Lady (ze Zelňáku)

čt  30. 6.  My Fair Lady (ze Zelňáku)
pá  1. 7.  My Fair Lady (ze Zelňáku)
ne  3. 7.  Radúz a Mahulena
po  4. 7.  Radúz a Mahulena
út  5. 7.       Radúz a Mahulena
st  6. 7.  Radúz a Mahulena
pá  8. 7.  Mendel aneb Vzpoura hrášků
so  9. 7.  Mendel aneb Vzpoura hrášků
ne  10. 7. Mendel aneb Vzpoura hrášků

Představení probíhají v Biskupském dvoře ve vnitřním areálu Moravského zemského muzea v Brně (vstup na představení 
od Zelného trhu). Představení se začátkem ve 20.30 hodin se hrají ve venkovních prostorách za každého počasí.
Srdečně Vás zveme ke společným magickým večerům pod Petrovem! VSTUPENKY JIŽ NYNÍ V PRODEJI!

The performances take place in the Bishop’s Courtyard which is part of the Moravian Museum (accessed from Zelný Trh 
square). They start at 8.30 p.m. and are held outdoors in any weather. TICKETS ARE ALREADY AVAILABLE!

www.mikulov.cz

LEISURE
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Then the area started changing into a nice city park 
and the Brno Observatory and Planetarium was built 
on the hilltop. In 1954 there was just a small observa-
tory which was extended by a small planetarium five 
years later. In 1991, it was replaced with a large build-
ing that has been growing up to the present day.

When the weather is nice, the park at Kraví hora 
is full of people enjoying the sun. There is also an 
outdoor and indoor swimming pool and a baseball 
field close to the observatory.

ztraťte se 
na Kraví hoŘe

NEDALEKO CENTRA MĚSTA BRNA 
JE KOPEC, KTERÝ JIŽ SEDM STOLE-
TÍ NESE JMÉNO KRAVÍ HORA. PŘED 
DÁVNÝMI ČASY ZDE BYLY VINOHRADY, 
ALE DLE DOCHOVANÝCH SVĚDECTVÍ 
POSKYTOVALY VÍNO NEVALNÉ KVALITY. 
AŽ DO POLOVINY 20. STOLETÍ JSTE 
ZDE MOHLI TAKÉ POTKAT VOLNĚ PA-
SOUCÍ SE KRÁVY. 

NOT FAR FROM BRNO CITY CENTRE 
THERE IS A HILL THAT HAS BEEN 
CALLED KRAVÍ HORA (COW HILL) FOR 
SEVEN CENTURIES. A LONG TIME 
AGO THERE WAS A VINEYARD, BUT 
ACCORDING TO AVAILABLE SOURCES 
THE LOCAL WINE WAS OF POOR 
QUALITY. COWS GRAZED ON THE 
HILL’S MEADOWS UNTIL THE MID- 20TH 

CENTURY.

LOSE YOURSELF ON THE HILL 
OF KRAVÍ HORA

Poté se ale kopec začal měnit na pěkný městský 
park. Na jeho vrcholu začala růst Hvězdárna a plane-
tárium Brno. V roce 1954 to byla jen malá pozorova-
telna, ke které se v roce 1959 přidalo malé planetári-
um a nakonec v roce 1991 i planetárium velké.

A roste doposud. Když budete mít štěstí, pak zde 
za pěkného počasí najdete desítky slunících se 
lidí. Nedaleko Hvězdárny a planetária Brno je také 
koupaliště s krytým bazénem a baseballové hřiště. 

Hvězdárna a planetárium Brno své brány samo-
zřejmě nezavírá ani v létě. Navíc si její pracovníci 

52 ...



Au
to

r a
 fo

to
: H

vě
zd

ár
na

 a
 p

la
ne

tá
riu

m
 B

rn
o

The Brno Planetarium remains open during the sum-
mer of course. Its staff are organizing a few unique 
outdoor events this year. Come to the observatory to 
celebrate the landing of a man on the Moon on the 
night of July 20. You will find a lot of light and water 
installations in the observatory, as well as in the park 
and at the indoor swimming pool.

From Friday August 12 to Saturday August 13 there 
will be the Night of Falling Stars. It is the collec-
tive observation of Perseids, a well-known meteor 
shower, in a place with a fantastic view of Brno. 
During the observation you can listen to ambient mu-
sic and learn about various interesting phenomena, 
e.g. meteors, bright stars and constellations. You 
can wish upon a shooting star and wait for your wish 
come true. 

On Friday September 16 and Saturday September 
17, the Science Festival will take place. Its goal is 
to show the public how important science is and 
that it is important to complete all sensible projects, 
no matter how large or small. Science drives our 
society forward and needs to be given the space 
it deserves. The Science Festival is not only about 
obtaining new information in biology, physics, 

chemistry, 
astronomy and 
other fields. It 
is mainly about 
fun! The scien-
tists will open 
their “kitchens” 
to show us the 
best of their 
research. 

On Friday Sep-
tember 30 you 
can look forward 
to the Research-
ers’ Night, 
a traditional 

event full of experience, games and knowledge. 
And all of that in the form of popular science shows, 
experiments, competitions and quizzes, as well as 
singing, dancing and other activities. Its aim is to 
promote science and research in an attractive way 
and to show scientists as versatile people with a lot 
of interests and hobbies. 

Come to the Brno Observatory and Planetarium 
or just click on www.hvezdarna.cz and reach for 
the stars.

nachystali několik unikátních akcí pod širým 
nebem. V noci z 20. na 21. července přijďte oslavit 
přistání člověka na Měsíci. V planetáriu, v parku, ale 
také v krytém bazénu bude připravena celá řada 
světelných instalací, které inspirovalo světlo a voda 
– pozemského i lunárního původu. 

Z pátku 12. srpna na sobotu 13. srpna proběhne 
Noc padajících hvězd. Cílem je hromadné pozo-
rování Perseid, známého meteorického roje, na 
místě s úžasným výhledem na Brno. Zajištěna bude 
reprodukce ambientní hudby a astronomové vás 
upozorní na nejrůznější zajímavé jevy (meteory, jas-
né hvězdy, souhvězdí, přelétající letadla). Kolik přání 
se vám asi splní? Navíc přímo z centra města?

V pátek 16. září a v sobotu 17. září se zde bude ko-
nat Festival vědy. Jeho cílem je přesvědčit veřejnost 
o významu vědy, o tom, jak je důležité vymýšlet, 
spouštět a dotahovat do konce všechny malé 
i velké projekty, které mají smysl. Věda pohání spo-
lečnost směrem kupředu, a proto je třeba jí dopřát 
prostor, jaký si zaslouží. Festival vědy není jenom 
o získávání nových informací ze světa biologie, 
fyziky, chemie, astrofyziky a mnoha dalších oborů. 
Je především o zábavě! Vědci vám dají možnost 
nahlédnout do svých kuchyněk a ukážou to „nej“ ze 
svých oborů. 

V pátek 30. září se můžete těšit na Noc vědců. Noc 
plnou zážitků, her a poznání v podobě vědecko-po-
pulárních pořadů, pokusů, soutěží a kvízů, ale také 
zpěvu, tance a dalších aktivit. Cílem je atraktivním 
způsobem popularizovat vědu a výzkum v České 
republice i v rámci celé Evropské unie, a současně 
představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha 
dalšími zálibami a koníčky. 

A komu by to nestačilo, může na Hvězdárnu a pla-
netárium Brno vyrazit jen tak. Stačí kliknout na 
www.hvezdarna.cz a hned se ocitnete ve vesmíru.
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Za TOP zážitky na jižní Moravu
TOP Destinations in South Moravia
Díky TOP výletním cílům na jižní Moravě poznáte to 
nejlepší, co tento slunný region nabízí. 31 Top výlet-
ních cílů na jižní Moravě, to je 31 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. 31 Top 
trip destinations in South Moravia mean 31 colourful 
experiences for you. You can visit castles and cha-
teaux with their fabulous stories; curious tourists will 
appreciate visits to museums, galleries, monuments 
and monasteries; nature lovers will be enchanted by 
the local landscape. Enjoy fun and adventure whe-
rever you go. You will find more Top trip destinations 
in the Lower Austria region. Top trip destinations in 
South Moravia are the right choice for a day full of 
experiences for the whole family.

Hrady a zámky/
Castles and Chateaux

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

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

Muzea a výstavy/  
Museums and Exhibitions

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

Mikulov

Břeclav

Hodonín

Hustopeče
Dubňany

Strážnice

Veselí n. Mor.

Kyjov

Slavkov u Brna

Bučovice
Šlapanice

Mor. Krumlov

Ivančice

Rosice

Kuřim

Tišnov Blansko

Vyškov
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Brno
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4
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6

17
18

19

2021
22

29

30

31

Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments

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

Krásy přírody/ 
Natural Beauty

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

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

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

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz

Zábava a zážitky/ 
Entertainment and Experiences

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

TRAVEL
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Parky kolem Petrova a Špilberku

Brněnské hlavní dominanty jsou obklopeny parky, 
které nabízejí skvělou příležitost k odpočinku od 
ruchu města, ačkoli jsou přímo v centru. Pod Pet-
rovem v Denisových sadech to ožívá hlavně večer, 

KDYŽ BRNO ZALIJÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY, OŽIJE VEŠKERÁ ZELEŇ, KAVÁRNY ROZESTELOU
SVÁ LETNÍ POSEZENÍ A CENTRUM SE VYPRÁZDNÍ. V TU CHVÍLI SNAD KAŽDÉ TICHÉ 
ZÁKOUTÍ NABÍZÍ PERFEKTNÍ PŘÍLEŽITOST PRO KLIDNÉ A NERUŠENÉ RELAXOVÁNÍ. 
POJĎTE SE S NÁMI ZATOULAT DO TĚCH NEJROMANTIČTĚJŠÍCH Z NICH!

Parks around Petrov Cathedral  
and Špilberk Castle

Brno’s main landmarks are surrounded by parks 
which are great hideaways from the bustle of the 
city, even though they are right in the city centre. 
The park called Denisovy sady situated below St. 
Pater’s and Paul’s Cathedral (Petrov) comes to life 
particularly in the evening – it’s a fantastic place to 
watch the city’s skyline with all its lights. Another 
popular romantic spot is Špilberk Castle with the 
large park surrounding it. In summer the castle 
courtyard is a venue for various events such as the-
atre performances, concerts and open-air cinema. 
The park below the castle is a great place to just sit 
on the grass and enjoy the peace and quiet.

WHEN BRNO IS FLOODED WITH SUNSHINE AND THE GREENERY STARTS TO FLOURISH, 
CAFÉS AND PUBS OPEN THEIR TERRACES. THE CITY CENTRE GETS LESS CROWDED 
THAN USUAL AS PEOPLE SEARCH FOR SECLUDED PLACES WHERE THEY CAN RELAX 
AND ENJOY THE PEACE AND QUIET. LET US TAKE YOU TO THE MOST ROMANTIC ONES!

zaMilovanÁ BrnĚnsKÁ 
zÁKoutí: NAJDĚTE SI TO SVOJE. . .

Brno’s roMantiC 
hideaways: FIND THE ONE FOR YOU…
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kdy se začnou rozsvěcovat světla brněnských 
domů a před očima se díky tomu začne působivě 
proměňovat panorama města. I hrad Špilberk nabízí 
mezi svými mohutnými hradbami útočiště, které je 
často dějištěm různých akcí. Můžete si zde sednout 
do trávy a vychutnat si sklenku vína nebo ve vybra-
ných letních dnech dokonce zajít do letního kina či 
na divadelní představení. 

Velká Klajdovka

Klajdovka se nachází na jihovýchodním svahu kop-
ce Hády a je chráněným územím, protože je mís-
tem výskytu chráněných rostlin i živočichů. To ale 
není největším důvodem, proč se stala oblíbeným 
útočištěm dvojic hledajících romantická zákoutí. 
Páry v letních dnech zaplňují svými auty parkoviště 
a sledují romantický západ slunce. Je odtud krásný 
pohled na celé Brno a za jasného počasí se dají 
v dálce vidět dokonce Pálavské vrchy!

Zamilec

Může být lepším zástupcem romantického brněn-
ského místa něco jiného než Zamilovaný hájek pře-
zdívaný Zamilec? Blízko železniční stanice v Řečko-
vicích najdete místo lemované mohutnými stoletými 
stromy, které vybízejí k tomu vzít si deku a ve 
stínu jednoho z nich ulehnout na trávníku. Mimo 
zamilovaných párů je však Zamilec také oblíbeným 
místem pro venčení psů, proto si dejte pozor, jestli 
v trávě nečeká i nějaké nemilé překvapení. 

Velká Klajdovka

Klajdovka is found on the south-eastern slope of 
Hády Hill. It’s a protected area because it’s home 
to some rare plants and animals. It has become 
a popular retreat for couples looking for a romantic 
hideaway. On nice summer days, the car park is 
usually full of cars and you can meet lots of couples 
watching the sunset or enjoying the wonderful view 
over Brno. In clear weather, the Pálava Hills can be 
seen from Velká Klajdovka.

Zamilec

Zamilovaný hájek (Lovers’ Grove), nicknamed 
Zamilec by local citizens, is found near the railway 
station in the neighbourhood of Řečkovice. As its 
name implies, it’s a romantic place providing shelter 
in the shade of huge ancient trees. This place at-
tracts not only couples in love but it’s also a popular 
dog-walking spot, so be careful before you sit on 
the grass – you could be in for a nasty surprise.

Brno Reservoir and its surroundings

The area around Brno reservoir is a popular recrea-
tional resort for families, athletes and romantic souls, 
easily accessible from the city centre by tram. For 
a long time the water in the lake was polluted, but 
thanks to successful efforts to improve the water 
quality it’s now a very lively place again. You can just 
sit on the shore or walk in the surrounding woods 
and enjoy views of the lake crossed by steam boats, 
which take visitors to the wonderful Veveří Castle, or 
to the picturesque town of Veverská Bítýška lying at 
the opposite end of the reservoir.

Brněnská přehrada a okolí

Okolí brněnské přehrady je útočištěm pro rodiny, 
sportovce i romantiky. Přehrada byla dlouhou dobu 
znečištěná, ale díky snahám o zlepšení kvality vody 
se její okolí opět začíná probouzet. Lidé z centra 
sem většinou dojedou tramvají a jen tak posedí na 
břehu nebo se vydají na procházku do lesů s výhle-
dem na vodní hladinu, kterou křižují parníky. Těmi 
se dostanete i na rozsáhlý hrad Veveří nebo až do 
půvabného městečka Veverská Bítýška.
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Ulice plné individualit
Brno je studentským městem, možná i proto je móda 
v ulicích velmi živá. Mladí lidé se nebojí nakupovat 
v second handech a přestávají se vyhýbat barvám, 
jak tomu bývalo v minulosti. Prosazovat se začíná 
i alternativní scéna charakterizovaná nezávislými 
mladými návrháři, kteří se nebojí výjimečných střihů 
a designů. Co je však důležitější – lidé se o ně začí-
nají zajímat. Důkazem je například nedávná módní 
přehlídka v prostředí městských lázní v Zábrdovicích, 
kde se představili osobnosti české módy jako Jakub 
Polanka, Zuzana Milandu či Viktorie Kaštánková. Streets full of original outfits

Because Brno is a student city, fashion is very much 
alive there. Young people are not afraid to buy 
second-hand clothes and to wear colourful outfits. 
Independent young designers create original items 
of clothing with unusual cuts and special materials. 
And what is more important – people are taking no-
tice of them. Interesting fashion shows take place in 
Brno more and more often; one was held recently 
at Zábrdovice Spa, presenting original pieces by 
young Czech fashion designers such as Jakub 
Polanka, Zuzana Milanda and Viktorie Kaštánková.

BRNO

BRNĚNSKÁ MÓDNÍ SCÉNA 
V POSLEDNÍCH LETECH SKUTEČNĚ 
OŽÍVÁ. DŮKAZEM TOHO JSOU 
ZAJÍMAVÉ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY, 
ROZŠÍŘENÍ ZÁJMU O ALTERNATIVNÍ 
NÁVRHÁŘE NEBO MÓDNÍ BLOGY, 
KTERÉ MAPUJÍ POULIČNÍ MÓDU. 
V BRNĚ NA MÓDĚ TOTIŽ ZÁLEŽÍ!

SE SNAŽÍ BOJOVAT 
PROTI MÓDNÍ ŠEDI 
V ULICÍCH!
TRIES TO FIGHT AGAINST 
DRAB FASHION IN THE 
STREETS
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Brněnský svátek módy
Jednou za rok se Brněnské výstaviště dokonce 
stane místem koncentrace nabídky a poptávky 
v módní branži pro Českou republiku. Tento rok to 
bude mezi 27.– 28. srpnem, kdy se uskuteční Mezi-
národní veletrh módy, obuvi a koženého zboží STYL 
A KABO. Veletrh prezentuje nové kolekce různých 
módních značek, kterých bylo například v roce 
2015 přes 630, a to celkem ze 17 zemí. Ačkoli 
v minulých letech nebyl veletrh přístupný veřej-
nosti, v loňském roce nastala změna a návštěvníci 
mohli sledovat přehlídku kolekce večerních šatů od 
předních světových návrhářů, takže i v této oblasti 
se udělal jistý krok vpřed.

Blogeři na scéně!
To, že v brněnských ulicích lze potkat velmi dobře 
oblečené lidi bez rozdílu věku či pohlaví se snaží 
dokázat i módní blogy zaměřené právě na to, že 
i Brno může být plné módní inspirace. Jedním 
z nich je například projekt Streets of Brno. Sami 
uvádí, že jim nejde ani tolik o originalitu, ale spíše 
o jistou míru vkusu, smysl pro detail a schopnost 
chytře kombinovat, což se jim v ulicích Brna bez 
problému daří odhalovat. Zmapovat dění v Brně 
a okolí se zaměřením na životní styl má v úmyslu 
i CoolBrnoBlog. Blogerka Michaela Salačová se 
zaměřuje na novinky v brněnských obchodech s mó-
dou a sleduje také oblast kosmetiky, gastronomie či 
zajímavé akce v Brně. 

Brno Fashion Feast
Every year, the Brno Exhibition Centre becomes the 
venue of an important fashion-business event – the 
International Fashion, Footwear and Leatherwear 
Trade Fair called STYL & KABO, presenting the new 
collections of many fashion brands. This year the 
fair takes place from 27th until 28th August. Over 
630 companies from 17 countries showcased their 
products at the STYL & KABO trade fair in 2015. 
Previously the event was only accessible to busi-
nesspeople but last year there was also a public 
fashion show presenting collections of evening 
dresses by the world’s leading fashion designers. 

Bloggers on the scene
Fashion blogs offer a lot of inspiration and proof 
that you can meet very well dressed people in 
Brno’s streets, regardless of age and gender. One 
of these blogs is called Streets of Brno which, ac-
cording to its authors, mainly appreciates a certain 
level of taste, attention to detail and clever combi-
nations of clothes rather than extravagant outfits. 
Another project called CoolBrnoBlog by Michaela 
Salačová focuses on the news from Brno fashion 
and lifestyle. It presents information about fashion 
events taking place in the city and new arrivals in 
Brno fashion shops. The blog monitors the latest 
trends not only in clothing but also in cosmetics 
and accessories.

BRNO’S FASHION SCENE HAS BEEN 
COMING TO LIFE IN RECENT YEARS. 
MORE AND MORE FASHION SHOWS 
AND EVENTS ARE HELD, AND THERE 
HAS BEEN A GROWING INTEREST IN 
ALTERNATIVE FASHION DESIGNERS 
AND FASHION BLOGS. IN BRNO 
FASHION REALLY MATTERS!



NE KAŽDÝ NA POLE DANCE 
NAHLÍŽÍ JAKO NA SPORTOVNÍ 

DISCIPLÍNU. PRO MLADOU 
BRNĚNSKOU STUDENTKU 

A INSTRUKTORKU BARBORU 
JANOŠKOVOU JE ALE TENTO 

„TANEC NA TYČI“ ZDROJEM 
NEUVĚŘITELNĚ POZITIVNÍ 

ENERGIE A MOŽNOSTÍ 
PŘEDÁVAT OSTATNÍM NĚCO 

Z VLASTNÍHO JÁ. 

NOT EVERYONE SEES POLE 
DANCE AS A SPORTING 

EVENT. BARBORA 
JANOŠKOVÁ, A YOUNG 

BRNO STUDENT AND POLE 
DANCE INSTRUCTOR, 

FINDS POLE DANCE 
A SOURCE OF INCREDIBLY 
POSITIVE ENERGY AND AN 
OPPORTUNITY TO SHARE 

SOMETHING OF HER REAL 
SELF.  

INSTRUKTORKA
POLE DANCE

POLE DANCE  
INSTRUCTOR

BARBORA JANOŠKOVÁ
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Báro, začala jste s pole dance v době, kdy 
spousta lidí ani nevěděla, že tento sport vůbec 
existuje. Co Vás k němu přivedlo? Dělala jste 
předtím i jiné sporty?

Odmalička jsem měla dost blízko k tanci. Nejdříve 
jsem několik let navštěvovala balet a pak i street 
dance. Když jsem jako dárek dostala permanentku 
na 10 lekcí pole dance, okamžitě mě pohltil. Mám 
na něm moc ráda propojení tance, posilování 
a kreativity. Pořád máte kam růst, co se učit, klást si 
nové cíle a díky tanci a improvizaci máte možnost 
divákům ukázat, kým doopravdy jste.

Dokonce i v dnešní době je tahle disciplína 
poměrně kontroverzní, protože si ji spousta 
lidí spojuje s tématem striptýzu... Máte s tímhle 
nějakou osobní zkušenost? 

Když před někým cizím řeknu, že jsem lektorka pole 
dance, tak reakce bývají různé. Ve většině případů 
pozitivní v tom smyslu, že je to náročný sport. Je ale 
pravda, že se s pole dance ve spojení se striptýzem 
setkávám docela často. Dokonce jsem se i setkala 
s názorem, že jsme jako tanečnice naivní, když si 
myslíme, že „kroucení u tyče“ je sport. V těchto 
případech reaguji pozváním na lekci, aby si každý 
udělal obrázek o náročnosti sám.

Jak byste charakterizovala pole dance v České 
republice při srovnání se světovou scénou? 

Sama se snažím pokaždé, když jsem v cizině, 
navštívit pole dance studio, abych měla možnost 
porovnání. Už jsem trénovala například v Kuala 
Lumpur, Dubaji či v Thajsku. V České republice 
je však podle mě pole dance skutečně na vysoce 
profesionální úrovni, což dokazuje i nedávné 
mistrovství v Londýně, kde české reprezentantky 
ovládly většinu kategorií.

Jak jste se dostala k lektorství? Vybavujete si 
okamžik, kdy jste si řekla, že chcete zkušenosti 
předávat dál? 

K lektorství jsem se dostala v podstatě náhodou... Ve 
fitness studiu, kam jsem chodila, mě oslovili s tím, 
že shánějí novou lektorku. Šla jsem na konkurz a za 
dva týdny jsem už učila svou první lekci. Stále si 
ale myslím, že člověk není nikdy dostatečně dobrý 
a neměl by se spokojit s úrovní, na které se zrovna 
nachází, protože jedině tak se může dál vyvíjet. 

Může dělat pole dance každý? A jak vypadá pro-
ces, než se úplný začátečník „dotkne tyče“? 

Možná mi to někdo nebude věřit, ale pole dance 
může dělat opravdu úplně každý. Neexistují žádná 

Bára, you took up pole dancing at a time when 
many people had no idea such a sport existed. 
How did you get to do it? Did you do any other 
sport before?

I’ve liked dancing since I was a little girl. First, 
I took ballet lessons for several years and later also 
street dance. When I got a ticket for 10 pole dance 
lessons, I was hooked. The thing I love about pole 
dance is it includes dancing, working out and being 
creative. There’s always a way to grow, what to 
learn, new milestones to achieve. And, thanks to 
the dance and improvisation you can show specta-
tors who you really are.

This event is rather controversial even today be-
cause many people have the “pole dance—strip 
tease” connection on their minds... Do you have 
any personal experience with this?  

When I say I’m a pole dance instructor in front of 
someone I don’t know, reactions vary. Mostly, they’re 
positive in the sense people understand it is a de-
manding sport. But the truth is, I hear the reference 
to strip tease quite often. I even heard people say 
that us, dancers, were naive to think that “twisting 
around the pole” was a sport. In such cases I invite 
the people concerned to come to my lesson so that 
they can see how demanding it is for themselves. 

How would you characterise the level of pole dan-
ce in the Czech Republic compared to the world?  

Whenever I’m abroad I try to go to see a pole 
dance studio to be able to make a comparison. For 
instance, I’ve practised in Kuala Lumpur, Dubai and 
Thailand. In my opinion, pole dance is on a very 
professional level in the Czech Republic. This is 
testified to by the recent championship in London, 
where Czech representatives had strong presence 
in most categories. 

How did you become an instructor? Can you 
think back to the moment you realised you wan-
ted to share your experience? 

Actually, I became an instructor by chance... People 
running the fitness studio I went to told me they were 
looking for a new instructor. I went to an audition 
and two weeks later I had my very first lesson. But 
I still think that you can never be good enough and 
should not be satisfied with the level you’ve achieved 
because that’s the only way to make progress. 

Can anyone start with pole dance? And 
what’s the process like before a complete begi-
nner gets to touch the pole?  
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věková, váhová či výšková omezení. 
Začíná se jednoduchými točkami, šplhem 
a pak se přechází k dalším různým 
trikům. Takže tyče se každý dotkne už na 
první lekci! Tím nejdůležitějším zůstává, 
aby si každý lekci užil, odcházel plný 
energie a natěšený na další trénink. 

Pokud byste narazila na váhajícího 
člověka, který se rozhoduje, jestli jít na 
první lekci. Jak byste ho přesvědčila?

Tohle se mi stává neustále! Pořád jen 
slyším „až zhubnu“, „až dodělám školu“ 
a podobně. Jak jsem ale už říkala, pole 
dance je pro všechny a opravdu nikdo 
se nemusí stydět. Nikoho ale opravdu 
nepřesvědčuji, radši ho pozvu na lekci, 
aby si udělal názor sám. Drtivá většina lidí 
se pak vrací znovu a říkají, že by je nikdy 
nenapadlo, jak skvělé je to odreagování.  

A vybavujete si, jak probíhala Vaše 
první pole dance hodina? 

No jasně, byla jsem typický 
vystrašený amatér. Přišla jsem 
s kamarádkou v teplákách a mikině 
a vůbec jsem nechápala, proč je lektorka 
polonahá. Po pár minutách jsem ale už 
věděla... Důvodem je to, že na tyči „držíš“ 
primárně kůží.

S tím oblečením jste mi trochu nahrála, 
protože jste nedávno založila vlastní 
značku. Jaké vlastnosti musí takové 
oblečky pro pole dance tanečnice mít? 

Už mě nebavila šeď a jednotvárnost ve 
výběru oblečení na pole dance, což byl asi 
hlavní důvod k založení vlastní značky. Pro-
tože jsem sama lektorka, tak můžu všechno 
oblečení testovat na sobě, a poté upravovat 
tak, aby vyhovovalo všem. Největší důraz 
kladu na pohodlí, kvalitu materiálu, ale také 
mi jde o originální design a výrazné slušivé 
barvy.

Berete pole dance jako koníček nebo 
už spíše jako zaměstnání? Protože jste 
ještě studentka, je Váš den asi dost pestrý 
a náročný...

Pole dance beru především jako něco, co 
mě naplňuje a co dělám opravdu s láskou. 
Lekce mám někdy i víckrát denně, někdy 
dokonce i ráno, ale na každou z nich se 

Maybe it’s hard to believe but truly anyone can do 
pole dance. There are no age, weight or height 
limitations. You start with simple turns, climbing 
and then move on to other tricks. So everyone 
touches the pole during their first lesson! The 

most important thing is people enjoy their lesson 
and leave full of energy and looking forward to 
their next time. 

If you come across people who are at 
a loss whether to go to the first lesson, 

how would you persuade them?

It happens all the time! I keep hearing: 
“when I lose weight”, “when I finish 

school”, etc. But as I said pole dance 
is for everyone and truly no one has 
any reason to be shy. I don’t per-

suade anyone, I prefer inviting people 
to my lessons so that anyone can see for himself 

or herself. A great majority of people come 
back saying they would have never thought 
what a great relaxation it was.  

Do you remember your first pole dance 
lesson? 

Sure! I was a typical scared amateur. 
My friend and I came to the lesson in 
sweatpants and sweatshirt and had no 
idea why the instructor is barely clothed. 

It became apparent a few minutes later... 
It’s because you “stick” to the pole primarily 

by your skin.

Since you brought up clothing, you’ve foun-
ded your own brand. What about that? What 

sort of clothing is best suited for pole dancing?  

I was tired of the lack of variety and monotony in 
the choice of clothing for pole dance; that was 
probably the main reason to establish my own 
brand. Since I’m an instructor myself, I can test 
all the clothing myself and then modify it to suit 

everyone. I place the greatest emphasis on 
comfort and quality materials but I also want 
the design of my clothes to be original and 
use distinctive colours in which people look 

good.

Is pole dance still your hobby or more of 
a job? You’re still studying so your day 
must be quite varied and demanding...

Pole dance is something that fulfils me, some-
thing I truly do with love. Sometimes I have 
several lessons a day, even in the morning, but 
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vždy těším a ještě nikdy jsem ani vteřinu nepřemýš-
lela o tom, že bych skončila. Miluji tu atmosféru, 
a že mám holkám (i klukům) na lekcích co předat. 
Největší odměnou je pro mě vidět radost, že se ně-
komu něco podařilo. Takže fakt, že si tím vydělávám 
peníze, je už opravdu jen třešnička na dortu.. A ano, 
pokud zrovna neučím, tak jsem ve škole, učím se 
nebo zpracovávám úkoly. Veškerý svůj volný čas se 
snažím trávit produktivně a také s rodinou a přáteli.

Podle Vašeho nadšení to vypadá, že se pole 
dance asi chcete věnovat i do budoucna. Máte 
nějaké jiné plány?

Život je nevyzpytatelný, ale protože jsem realistka, 
vím, že celý život se pole dance věnovat nebudu. 
Chci jej dělat do doby, dokud budu vědět, že mám 
lidem co předávat a opravdu nedokážu odhad-
nout, jak dlouho to ještě bude... Aktuálně do tance 
dávám opravdu vše, což se mi vrací v podobě 
dvojnásobné dávky pozitivní energie a je to takový 
můj hnací motor. V pole dance vidím smysl a mož-
nost sledovat, že někoho něco naučím, je rovněž 
neuvěřitelně nabíjející. Dokončit vysokou školu je 
ale pro mě stále prioritní.

I always look forward to every one of them and I’ve 
never thought I’d give them up. I love the atmosphere 
and the fact I have something to share with the girls 
(and boys) during the lessons. To see the joy when 
someone does something well, that’s the greatest 
reward for me. So the money I earn is truly just a nice 
by-product... And, yes: when I don’t give lessons, I’m 
at school, studying or working on my assignments. 
I try to spend my leisure time productively and with 
my family and friends.

Děkuji Vám za rozhovor, Báro. Na závěr mám 
ještě jednu lehce soukromou otázku... Máte tyč 
nainstalovanou i doma?

Ano, mám! Když mám moc lekcí, tak spíš dělám, 
že ji nevidím, ale častěji se na ni jen tak zavěsím 
a zkouším nové triky. Je to super relax pustit si 
hudbu a jen tak improvizovat.

„V POLE DANCE VIDÍM 
SMYSL...“

“POLE DANCE GIVES ME 
THE MEANING...”

Your enthusiasm makes me think you’d like to focus 
on pole dance in the future. What are your plans?

Life is unfathomable but I’m a realist and know that I’m 
not going to do pole dance my whole life. I want to do 
it as long as I know I have something to give to people 
and I can’t estimate how long that will be... Now I give 
my whole self to the dance and I get double doses of 
positive energy for that, that’s my driving force. I see 
the meaning in pole dance; and the opportunity to 
observe that I can teach people something is also 
incredibly energising.  However, to finish my university 
studies continues to be my priority. 

Bára, thank you for the interview! And, let me ask 
you a slightly personal question in conclusion... 
Do you have a pole installed at home?

Yes, I do! When I teach lots of lessons, I tend just to 
walk around it. But usually I hang on it and try new 
tricks. It’s wonderfully relaxing – to turn music on 
and simply improvise.Au
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TENERIFE 
ostrov věčného jara

the island  
of the eternal 

sPring
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KAŽDÝ SI BÁJEČNOU DOVOLENOU PŘEDSTAVUJE TROCHU 
JINAK. VŠEOBECNÝM PŘEDPOKLADEM JE HEZKÉ  
A STABILNÍ POČASÍ, AZUROVÉ MOŘE A ROZLEHLÁ PLÁŽ. 

DIFFERENT PEOPLE HAVE DIFFERENT IDEAS ABOUT 
THEIR DREAM HOLIDAY. BUT EVERYONE WOULD  
PROBABLY AGREE THAT THE MOST IMPORTANT THINGS 
ARE NICE AND PREDICTABLE WEATHER, A CLEAR BLUE 
SEA AND BEAUTIFUL BIG BEACHES. 

Největšímu a nejzelenějšímu  
ze sedmi Kanárských ostrovů,  
mikrokontinentu Tenerife, se 
právem přezdívá „ostrov věčného 
jara.“ Celoroční příjemné klimatické 
podmínky a uhrančivá příroda 
s hlubokými lesy, banánovými plan-
tážemi, exotickými plážemi s čer-
ným sopečným pískem a úchvatné 
krajiny vulkanického původu 
vytvářejí další z rájů na Zemi.

Jste spíše typický plážový povaleč, 
nebo dáváte přednost aktivnímu 
relaxu? Na Tenerife se vám tak jako 

All this can be found on Tenerife, 
the largest and greenest of the  
seven Canary Islands. This “micro-
continent” is rightly called the 
Island of Eternal Spring. Its year-
round pleasant climate and breath-
taking landscape of deep forests, 
banana plantations and exotic 
beaches with black volcanic sand 
make it a true paradise on earth. 

Whether you are a beach lover 
or prefer spending you holiday in 
a more active way, you will be happy 
on Tenerife – it’s a perfect place for 
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tak bude líbit, protože si na své 
přijdou milovníci vodních sportů, 
pěší turistiky i golfu. Hlavní centrum 
turistického ruchu s řadou letovisek 
a hotelových komplexů najdete 
na jihu ostrova. Zatímco sever je 
spíše skalnatý, pobřeží na jihu tvoří 
písčité pláže – některé z nich byly 
vytvořeny z písku dovezeného ze 
Sahary.  Kdy vyrážíte? 

Poznejte!

Playa de las Americas – pro 
milovníky nočního života 

Starobylé město La Laguna – sou-
částí UNESCO, přičemž pozornost 
poutá ostrý kontrast starého 
španělského koloniálního stylu 
s přilehlými moderními budovami

Městečko Puerto de la Cruz – 
největší přístav ostrova, trojlodní 
katedrála a pevnost Castillace San 
Felipe 

Pico de Teide – nejvyšší hora  
stejného názvu s nadmořskou výš-
kou 3 718 m, spící sopka v největ-
ším národním parku Španělska –  
Teide, který zabírá 35 %  plochy 
ostrova, kde jsou čedičové útvary 
s jedinečnou a nikde jinde na světě 
nerostoucí flórou. Další zajíma-
vostí je mezinárodní astronomická 
observatoř.

Nápoj:
Sangría – osvěžující nápoj 
= bowle, jejímž základem 
je červené víno, do kterého 
se přidávají další silnější 
alkoholické nápoje. 

Drink:
Sangría – a refreshing drink 
consisting of red wine, 
chopped fruit and spirits. 
The proper Tenerife sangria 
always contains banana 
liqueur and sliced banana.

Typické pokrmy:
Sopa de pescado – rybí 
polévka s několika druhy 
ryb, mušlemi, dary moře 
a zeleninou  

Typical dishes:
Sopa de pescado – fish 
soup made with several 
kinds of fish, seafood and 
vegetables 
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those who are keen on water sports, 
hiking and golf. The main tourist 
region with its resorts and hotels is in 
the southern part of the island thanks 
to the wonderful beaches (some of 
them are even covered with sand 
imported from the Sahara desert), 
while the north of the island is mostly 
rocky. So, when will you set off?

Get to know! 

Playa de las Americas – for lovers 
of nightlife

The ancient town of La Laguna – 
on the list of UNESCO cultural her-
itage sites, notable for the contrast 
of old Spanish colonial-style archi-
tecture with modern buildings

The town of Puerto de la Cruz – 
the island’s largest port, famous for 
its three-naved cathedral and the 
Castillace San Felipe fortress

Pico de Teide – the island’s (and 
Spain’s) highest mountain with an 
altitude of 3,718 m is actually a dor-
mant volcano. It is found in Teide – 
Spain’s largest national park – 
covering 35% of the Tenerife area 
and is famous for its basalt rock 
formations and unique endemic 
vegetation. Another point of interest 
is the international astronomical 
observatory.
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BRNĚNSKÝ RODÁK TOMÁŠ HAVLÁSEK ŽIJE ODMALIČKA V BLÍZKOSTI SVĚTOVĚ 
PROSLULÉHO MASARYKOVA OKRUHU. NIKOHO PROTO NEPŘEKVAPÍ, ŽE SE DÍKY 
SVÉMU OTCI, KTERÝ JE MOTORISTICKÝM FANOUŠKEM, POHYBOVAL TÉMĚŘ 
KAŽDÝ VÍKEND PŘÍMO NA AUTOMOTODROMU, KDE MĚL MOŽNOST NASÁVAT 
ATMOSFÉRU ZÁVODŮ A ČERPAT INSPIRACI, KTEROU V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH 
PROMÍTÁ VÝHRADNĚ NA UMĚLECKÉ PLÁTNO. 

TOMÁŠ HAVLÁSEK, A BRNO NATIVE, HAS ALWAYS LIVED NEAR THE GLOBALLY 
RENOWNED MASARYK CIRCUIT. IT IS THEREFORE NO SURPRISE TO ANYONE THAT 
THANKS TO HIS DAD, A GREAT MOTORSPORT FAN, HE USED TO SPEND ALMOST 
ALL HIS CHILDHOOD WEEKENDS AT THE RACE TRACK, WHERE HE COULD INHALE 
ITS ATMOSPHERE AND DRAW INSPIRATION WHICH HE HAS BEEN EXCLUSIVELY 
REFLECTING ON CANVAS IN THE RECENT YEARS. 

TOM 
  HAVLÁSEK 

MOTORSPORT ART
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Co se skrývá za obchodní značkou Tom Havlasek 
Art? Jinými slovy tedy představte Vaši uměleckou 
tvář a činnost našim čtenářům.

Nejdříve bych chtěl pozdravit všechny čtenáře 
Flying Magu. Doufám, že se za tou tváří skrývá 
neustálý posun výš a dál. Jinak dnes už maluji asi 
pouze motorsport tématiku. Navštěvuji významné 
motorsport akce, kde se prezentuji. Není to tak 
dlouho, co jsem byl v Německu na jednom moc 
fajn revival setkání a každý rok se těším na vrcholy 
v podobě Grand Prix Monaco a na 24 hodin Le 
Mans ve Francii. 

Kdo Vás přivedl k malování a jaká byla cesta od 
prvního úchopu pastelky či tužky až po součas-
nost?

Mám jednu skvělou fotku z roku 1986, která se 
jmenuje „Moje první soutěž v malování“. Přes hranu 
stolu pomalu nevidím na papír a jak říkáš o tom 
úchopu pastelky, vypadá to, jako bych ji držel po-
prvé. Takže jsem se k malbě dostal díky mámě a tá-
tovi. Pomohla mi skvělá učitelka na základce, která 
mě podporovala a dovolila mi vždy něco víc než 
ostatním. Na střední jsem se věnoval počítačové 
grafice, ale celkem rychle mi došlo, že ruční práce 
je tím, co mě baví a přitahuje mnohem víc... 

Jste talentovaný nebo na sobě musíte hodně 
pracovat ve smyslu zdokonalování techniky? 

Talent je asi fajn věc, ale musíš na sobě pracovat, 
když chceš být lepší a lepší a taky s odstupem času 
vidět nějaký posun a vývoj. Myslím, že technika je 
dnes už dávno objevená, důležitý je pro mě obsah 
a kompozice. Existuje velká spousta stylů, nápadů, 
prostě technik, ale já se snažím moc nevnímat okolí  
a nenechávat se ovlivňovat. Od začátku jdu svou 
vlastní cestou.

„GRAFFITI ÉRA BYLA HLAVNĚ 
O ZÁŽITKU, ALE POMOHLA 
MI POCHOPIT PROSTOR 
A BARVY...“

Není tajemstvím, že jste dříve zdobil rovněž 
legální zdi svými graffiti nejen v Brně. Využíváte 
spreje i v rámci tvorby obrazů? Nebo dostávají 
přednost barvy a klasické štětce? 

Graffiti éra byla moc fajn, rád na ni vzpomínám. 
Určitě mi tohle malování dost dalo co se pochopení 
prostoru a barev týče. Tehdy to pro mě bylo spíš 

What is behind the Tom Havlásek Art trademark? 
In other words, can you present your artistic side 
and what art you do to our readers? 

First of all, I’d like to greet all Flying Mag readers. 
I hope continuous progress is an integral part of my 
artistic efforts. Anyway, nowadays, I focus almost 
exclusively on motorsport-themed paintings. I go 
to significant motorsport events where I present 
my work. I’ve been to Germany recently, at a very 
nice revival meeting and I’m looking forward to the 
annual highlights such as Monaco Grand Prix and 
24 Hours of Le Mans, France.  

Who got you to start painting, and what path 
did you take from the first time you picked up 
a pencil to where you’re now? 

I have a great picture from 1986 called “My first 
drawing contest”. In it, I’m so short I can’t see the 
paper laid on the table and the way I’m holding 
a coloured pencil makes it seem as if it was the 
very first time. I started doing art because of my 
mum and dad. I also had a great art teacher at my 
primary school who supported me and encouraged 
me to do more things than the others. I did com-
puter graphics at my secondary school but I soon 
realized I liked the actual work with my hands much 
more. That is the thing which has attracted me the 
most. 

Are you simply talented or do you need to work 
hard to improve your technique? 

Talent is a good thing, but you need to work a lot 
to make continuous progress. And the improve-
ment you’ve made is clear in the hindsight. I think 
all the technique has already been discovered. The 
important thing is content and composition. There 
are a number of styles, ideas, simply techniques... 
I try no to look around too much and not to get 
influenced. I’ve had my own way from early on.

“THE GRAFFITI ERA WAS 
MOSTLY ABOUT THE 
EXPERIENCE BUT IT HELPED 
ME UNDERSTAND SPACE AND 
COLOUR…”

It’s no secret you also used to legally decorate 
walls with graffiti both in Brno and elsewhere. 
Do you ever use spray when you work on your 
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o tom zážitku, setkaní s kamarády, pěkně skvěle 
strávený den na sluníčku. 

Teď je to jinak, potřebuji docela klid, abych se mohl 
soustředit a přemýšlet o plátně před sebou. Sprej 
občas použiju, ale už jen výjimečně.

Jaký byl důvod opustit streetart, zavřít se v pod-
statě do ateliéru a šířit umění prostřednictvím 
plátna ukotveného v dřevěných rámech? 

Asi trvalejší hodnota, možnost mnohem víc propra-
covat celou věc, větší a větší chuť po tvorbě jiných 
motivů než jen barevných písmen a v neposlední 
řadě možnost obživy.

Prozradíte, v jakých podmínkách se Vám nejlépe 
tvoří? Pouštíte si třeba hudbu, popíjíte kalíšky 
slivovice nebo máte jiné stimuly? 

Hudba je dobrá kulisa, ale neptejte se mě, co 
poslouchám (smích). Po ránu se stimuluji konvič-
kou zeleného nebo černého čaje. Jiné stimuly ani 
nepotřebuji. Občas je i ta hudba moc. Často kolem 
mě létá spousta myšlenek a vizí a já potřebuji klid, 
abych si našel a sáhnul po té, o které si myslím, že 
je ta správná. 

Ve Vaší tvorbě dáváte nejčastěji prostor obrazům 
z tzv. Zlaté éry motoristického sportu, tedy 70. 
a 80. létům. Co Vás na téhle době tolik fascinuje? 

(Smích) Hodně častá otázka, co mě fascinuje. 
Auta se tehdy řídila volantem, ne multifunkčním 
zařízením, řadilo se řadicí pákou a všechno mělo 
tu správnou vůni benzínu. Piloti byli opravdoví 

paintings now? Or do you prefer classical paints 
and brushes? 

My graffiti era was really nice and I think of it fondly. 
This style of art certainly taught me a lot about 
understanding space and colour. At the time it was 
more about the actual experience, meeting friends, 
a great way to spend a day outdoors, in the sun-
light. Now it’s different, I need peace and quiet to 
be able to focus on the canvas in front of me. I use 
spray only sometimes, it’s rather exceptional.

What was the reason to leave street art, close 
yourself off in a studio and do art using canvas 
and wooden frames? 

Maybe the greater permanency of this kind of art, 
the ability to work with a greater detail, my growing 
desire to create other things than colourful letters 
and also the opportunity to make a living like this.

What are the best conditions for your creative 
work? Do you listen to music, drink brandy or do 
you have other stimuli? 

Music in the background is nice, but don’t ask me 
what I listen to (laughs). I start my mornings with 
a teapot of green or black tea. I don’t need any 
other stimuli. Sometimes even the music in the 
background is too much. I have lots of ideas and vi-
sions in my head and need peace and quiet to find 
and choose the right one. 

In your art you most frequently focus on pictures 
from the so called Golden Era of motorsport, i.e., 
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mistři volantu a gentlemani. Další věc je barevná 
jednoduchost a čistota tehdejších závodních strojů. 
Dnes je těžké najít třeba jen decimetr čtvereční bez 
nějakého loga sponzorů. 

Proč vlastně Vy a auta? Máte k nim nějaký hlubší 
vztah? Závodil jste někdy? 

Od dětství mě rodiče brali na brněnský okruh 
a vlastně nejen tam. Vidět naživo maďarskou velkou 
cenu formule 1 v roce 1992 a 1993 byl zážitek, na 
který nezapomenu asi do smrti. Potom přišla na 
řadu první úprava škody favorit, teď mám nějaké 
staré porsche. Závody jsem jezdil jen občas 
a v rámci amatérských okruhových závodů. Pořídit 
si vlastní závodničku z té mé oblíbené éry na nějaká 
setkání historických závoďáků je zatím jen sen.

„MOJÍ SRDCOVOU ZÁLEŽITOSTÍ 
JE ZNAČKA PORSCHE, KTERÁ 
PSALA A NADÁLE PÍŠE DĚJINY.“

Vaši oblíbení jezdci či automobily, které s radostí 
malujete, protože jde o srdcovou záležitost? 

Právě porsche se stalo mou srdcovou záležitostí. 
Mám rád historii této rodinné sportovní značky, mám 
rád závodní auta a piloty, kteří je řídili. Tím ale nechci 
říct, že mě nezajímají jiné značky – naopak! Víc a víc 
mě baví poznávat a studovat historii jiných v motor-
sportu úspěšných značek – Ferrari, BMW, Merce-

from the 70s and 80s. What fascinates you about 
this time? 

(Laughs) People often ask what fascinates me 
about it. You drove cars using a steering wheel, not 
a multifunctional instrument, you used a gear shift 
and everything had that pleasant smell of gasoline. 
Drivers were the true masters of the wheel and 
gentlemen. Another reason lies in the simplicity and 
straightforwardness of race cars used at that time. 
Today, it’s difficult to find even a square inch on the 
car free of sponsor logos. 

Why do you actually focus on cars? Do you have 
any special relationship them? Have you ever 
raced? 

My parents used to take me to the Brno Circuit 
since I was a kid and many other places, too. To 
see the Hungarian Formula 1 Grand Prix in 1992 
and 1993 was an unforgettable experience. Later 
I modified my car, Skoda Favorit, for the first time. 
Now I own an old Porche. I used to race only some-
times and only in amateur circuit races. It is still my 
dream to get my own car from this time to attend 
historical race car meetings.

“I HAVE A SOFT SPOT FOR 
PORSCHE, IT’S THE BRAND 
THAT HAS WRITTEN HISTORY.”

Who are your favourite drivers and which cars do 
you like to paint the best? 

I have a soft spot for Porche. I like the history of 
this family sports brand and I like the cars and their 
drivers. But this is not to say I’m not interested in 
other brands – to the contrary! I’m getting more and 
more interested in getting to know and study other 
successful motorsport brands, like Ferrari, BMW, 
Mercedes and Jaguar. There are many drivers I like. 
For instance at Hockenheim, Jochen Mass did 
very well. He was on James Hunt’s team racing for 
McLaren in 1974. He raced at 24 Hours of Le Mans 
twelve times and won with C9 Mercedes in 1989. 
I could make a whole long list of names like that, 
though. 

Although you use models for your paintings, 
your art is far from photo-realism. Has your style 
evolved? 

I hope it has, although people around me who 
have been following my art long-term would be 

des, Jaguar. Jezdců je opravdu spousta, třeba na 
Hockenheimu se dařilo skvělému pilotovi Jochenu 
Massovi, který byl týmovým kolegou Jamese Hunta 
u McLarenu v roce 1974. Má za sebou dvanáct startů 
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na 24h Le Mans a hlavně vítězství v roce 89 s Mer-
cedesem C9. Ale takových skvělých jmen by se dal 
napsat docela dlouhý seznam. 

Přestože tvoříte podle předlohy, nejde kolikrát 
o příliš fotorealistická díla. Vyvíjí se Váš styl? 

Doufám, že vyvíjí, i když to by mělo asi nejlépe 
posoudit okolí, které sleduje moji tvorbu dlouhodo-
běji. Jak se ptáte na tu fotorealističnost, mám teď 
asi takové dvě hlavní polohy. První je dokumentární, 
kde se snažím o zachycení okamžiku tak, jak se 
opravdu odehrál včetně reálného prostředí a poza-
dí. Druhá je taková moje abstraktní, když potřebuju 
ventilovat nějaké emoce a dát těm barvám volnost, 
ať si tečou, cákají... To mě uvolňuje a je tady prostor 
pro kreativitu, případné experimentování a použití 
nových nápadů. 

Jaký máte coby grafik názor na designy automo-
bilů a v podstatě celých týmů?

Máte na mysli tvar samotného automobilu nebo 
zbarvení závodních speciálů? U obojího vlastně 
můžu odpovědět stejně. V jednoduchosti je krása. 
A to jsme zase v těch zlatých létech motorsportu 
(smích). 

Kdo si Vaše díla objednává nejčastěji? A objed-
návka od jaké žijící legendy či jiné osobnosti 
motorsportu Vám udělala největší radost? 

able to assess that better than me. Regarding your 
question on photo realism I have two major areas 
of focus. The first is documentary: I try to capture 
a moment as it really happened, including the 
actual environment and background. The second 
is abstract. I use it when I need to let emotions out, 
give colours freedom and let them run and splash... 
That relaxes me and provides space for creativity, 
experiments and new ideas. 

As a graphic designer, what’s your take on auto 
design and team designs?

Do you mean the shape of cars or the colouring 
of special race cars? Actually, I can answer both 
of your questions at the same time. Beauty lies in 
simplicity. And that takes us back to the golden era 
of motorsport (laughs). 

Who orders your work most frequently? And 
what order from a ‘living legend’ or another 
important motorsport-related public figure made 
you happiest? 

That differs. Everyone who buys a painting from me 
certainly is an exceptional person and all of them 
share love for motorsport. I send a lot of my paint-
ings overseas. Even then I try to make as much per-
sonal contact with the future owner as I can so that 
we get to know each other. Then I know – at least to 
some extent – that my paintings will be taken care 
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of well. I’m always pleased when my work makes 
someone happy, triggers memories or experiences. 

Several key figures from the world of motorsport 
possess my art, and, recently, David Coulthard, 
a former F1 driver, bought one of my paintings. 

“YOU CAN’T GET A DUPLICATE 
OF MY PAINTINGS BUT LIMITED 
SERIES OF PRINTED COPIES 
ARE AVAILABLE.”

If I like a custom made painting that has been 
sold, can you make a duplicate for me? 

Printed copies of my work have become increas-
ingly popular, probably because of their afford-
ability. They are usually made in limited series: 
either printed directly onto canvas and stretched 
over a frame equal in size to the original, or placed 
under a mat and covered with glass. All of them are 
numbered and signed, of course. 

Is your art part of a permanent display some-
where in Brno or its whereabouts? Or do you 
prepare a solo exhibition from time to time to 
satisfy your fans and get outside your studio for 
a bit? 

In April 2016, I had a solo exhibition entitled 
“Motorsport Legends III”, it was the third year of my 
annual solo exhibitions in Brno. Other than that, as 
I noted earlier, my art will be on display in Monaco 
in May, in LeMans in June and in Bratislava in the 
autumn of this year. My dream is to go overseas 
and personally present my work there. 

Are you interested in the MotoGP and Formula 1 
series and car racing? 

I’m actually not interested in motorcycles at all and 
just glance over the F1 races. I pay most atten-
tion to WEC World Endurance Championship. The 
LeMans race which takes place in June is part of 
it. But I really enjoy watching old races from the 
1970s, 80s and 90s and reading about them or, 
in the best case scenario, listen to people who 
personally experienced these great times. 

What are your short-term and long-term plans? 
Do you think you’ll keep painting the same 
theme even in ten years? 

I hope so. I still feel to be at the beginning although 
time flies. Moreover, I think that the fountain of 

To je hodně různorodé. Každý, kdo si kupuje můj 
obraz, je určitě výjimečná osobnost, ale všechny 
také spojuje láska k motorsportu. Velkou část 
mých pláten odesílám za oceán. I tak se ale snažím 
s budoucím majitelem o co nejosobnější kontakt 
a vzájemné poznání. Pak alespoň částečně vím, 
že putuje do správných rukou. Vždycky mě potěší, 
když moje práce udělá někomu radost, vyvolá 
nějaké vzpomínky nebo zážitky. 

Pár osobností světa motorsportu už moje práce 
má a nedávno přibyla další – ex pilot F1 David 
Coulthard. 

„DUPLIKÁTY OBRAZŮ U MĚ 
NEPOŘÍDÍTE, TIŠTĚNÉ 
REPRODUKCE V LIMITOVANÝCH 
SÉRIÍCH K MÁNÍ JSOU.“

Pokud se mi zalíbí dílo na objednávku, které už si 
někdo koupil, vyrobíte mi duplikát? 

Víc a víc jsou oblíbené moje tištěné reprodukce, asi 
částečně i kvůli cenové dostupnosti. Obvykle jsou 
vyrobené v limitovaném nákladu – buď tištěné pří-
mo na plátně a napnuté v rámu ve stejném formátu 
jako je originál, nebo v paspartě zarámované za 
sklem. Číslovaní a signování je samozřejmost. 

Je možné vidět Vaše díla vystavená někde v Brně 
či okolí v rámci stálé exhibice? Nebo jen jednou 
za čas připravíte nějakou autorskou výstavu, jíž 
uspokojíte své fanoušky a sám sebe na chvíli 
přenesete za zdi ateliéru? 
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automotive history is too deep for it to be exhausted 
in a single lifetime. A ‘plan’ is a word I don’t use fre-
quently. I live from day to day and don’t look ahead 
much. But if you’re interested in knowing what I’ve 
been working on for a long time, it is a return to my 
favourite brand: I’ve been working on my “Porsche 
Motorsport Legend” series. 

“SUPPORT LIVING ARTISTS, THE 
DEAD ONES DON’T NEED IT 
ANY MORE.”

Are there any artists who you follow and whose 
work you’d recommend to us? 

I try to stay focused and not to be distracted by oth-
ers but in the early 2016 I was at the opening night 
of Václav Zapadlík’s exhibition in Mánes in Prague. 
For me, Zapadlík is the absolute Czech master in 
this field. 

Where can people follow your work, see what 
new things you’ve done and get information on 
exhibitions? 

I see Facebook as a great tool that provides space 
both for presentation and communication with the 
entire world. I also use Instagram and web, to an 
extent (Editor’s note: see the questionnaire).  

A note to our readers... 

Thank you for a nice chat and support living artists 
because the dead ones don’t need it any more 
(laughs).

V dubnu 2016 jsem měl výstavu s názvem „Mo-
torsport legends III“, takže už třetí díl každoroční 
samostatné brněnské výstavy. Jinak jak jsem již 
zmiňoval – květen Monako, červen LeMans a na 
podzim Bratislava. Můj sen je podívat se a zkusit se 
osobně prezentovat v zámoří. 

Zajímáte se o seriály MotoGP, Formuli 1 a auto-
mobilové závody? 

Motocykly mě nezajímají prakticky vůbec, současná 
F1 spíš jen telegraficky. Nejvíce sleduji WEC World 
Endurance Championship, jehož součástí je právě 
i červnové LeMans. Mnohem víc mě ale baví koukat 
na staré závody právě z těch 70´s, 80´s nebo 
90´s a samozřejmě o nich číst nebo úplně nejlíp 
poslouchat příběhy lidí, kteří tu užasnou dobu zažili. 

Vaše krátkodobé a dlouhodobé plány? Myslíte, 
že vydržíte u malování obrazů s totožnou temati-
kou i za 10 let? 

Doufám, že ano. Pořád mám pocit, že jsem na 
začátku, i když čas docela letí. A navíc si myslím, že 
studnice automobilové historie je moc hluboká na 
to, aby se dala vyčerpat za jeden život. Jinak plány 
jsou slovo, které až tak moc nepoužívám. Žiju ze dne 
na den a dopředu nějak moc podrobně nekoukám. 
Ale jestli chcete vědět, na jaké sérii už dlouhou dobu 
pracuji, jedná se o návrat k mé nejoblíbenější značce 
a připravuji „Porsche Motorsport Legend“. 

„PODPORUJTE ŽIVÉ UMĚLCE, TI 
MRTVÍ UŽ TO NEPOTŘEBUJÍ.“

Jsou umělci, které sledujete a můžete doporučit 
vizuální zážitek i nám ostatním? 

Snažím se nenechávat moc rozptylovat okolím, ale 
byl jsem v prvním čtvrtletí roku 2016 na vernisáži 
výstavy Maesta Zapadlíka v pražském Mánesu. 
Zapadlík je pro mě českou špičkou v oboru. 

Kde mohou lidé sledovat Vaši práci – nové 
umělecké přírůstky a informace o případných 
výstavách? 

Facebook je pro mě skvělý nástroj a prostor pro 
prezentaci i komunikaci s celým světem. Využívám 
zlehka i Instagram a částečně web (Pozn. redakce: 
viz dotazník). 

Vzkaz na závěr... 

Děkuji za fajn povídání a podporujte žijící umělce, 
protože ti mrtví to již nepotřebují. (smích)
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BLESKOVÝ VÝSLECH / RAPID  
INTERROGATION:  
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / DATE AND PLACE 
OF BIRTH:
1984, Brno

STUDIUM / EDUCATION: 
Strojní průmyslovka – obor počítačová grafika /  
Secondary Engineering School: Computer 
Graphics

ZAMĚSTNÁNÍ / EMPLOYMENT:
Malba je moje práce / Painting is my job

ZÁJMY KROMĚ MALOVÁNÍ / INTERESTS OTHER 
THAN PAINTING:
Kromě malby motorsportu ještě jednou 
motorsport a trošku bonsaje :-) / In addition 
to painting motorsport, it is, once again, 
motorsport and, to some extent, bonsai :-)

LIDSKÉ VZORY / ROLE MODELS:
Asi nemám žádný vzor, ale určitě se najde 
spousta lidí kterých si vážím a obdivuji je 
za jejich pracovitost – Michael Rittstein, Jiří 
Anderle, Andy Warhol. / I don’t think I have 
a role model, but there are certainly many 
people I respect and admire for their diligence – 
Michael Rittstein, Jiří Anderle, Andy Warhol.

ŽIVOTNÍ CÍL / LIFE GOAL:
Veliký prosvětlený ateliér někde na samotě 
se spoustou rozmalovaných obrazů a ještě 
větší spoustou nápadů v hlavě, taky nějaká 
závodnička v garáži na okruhové závody. / 
I’d like to have a large, light studio located 
somewhere in a remote area, with lots of 
unfinished paintings and even greater number 
of ideas in my head and a race car in my garage 
to race on the track.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ / SOCIAL NETWORKS:
www.facebook.com/tomhavlasekart,  
http://instagram.com/tomhavlasekart  
www.tomhavlasekart.com 
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AREÁL KOUTY 
v srdCi JeseníKů

koUtY resort at the heart 
of the jeseníkY MoUntains
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Hlavní devizou areálu je šestisedač-
ková lanovka, která vás dopraví za 
nevšedními zážitky. Od horní stanice 
lanovky lze využít kyvadlové dopravy 
busem k horní nádrži Dlouhé Stráně. 
Východiskem cest k elektrárně jsou 
Kouty nad Desnou. 

Přečerpávací vodní elektrárna 
Dlouhé Stráně má tři „nej“: 
Je vybavena největší reverzní vodní 
turbínou v Evropě, je elektrárnou 
s největším spádem v České 
republice a je vodní elektrárnou 
s největším celkovým instalovaným 
výkonem. Jedná se také o 2. největší 
přečerpávací elektrárnu na světě. 
Její výstavba byla zahájena v květnu 
roku 1978, do provozu byla uvedena 
až v roce 1996. Od roku 1997 je ote-
vřené infocentrum a elektrárna je tak 
přístupná veřejnosti přímo v areálu 

The main advantage of the resort is its 
six-seater chairlift. A shuttle bus operat-
ing from the lift’s upper station takes 
tourists to the Dlouhé Stráně reservoir. 
Another option is to reach the reservoir 
on foot from Kouty nad Desnou.

Dlouhé Stráně pump storage 
hydroelectric power sta-
tion prides itself on its three 
superlatives:
It is has the largest reversing water 
turbine in Europe, the steepest gradi-
ent of all power stations in the Czech 
Republic, and the greatest installed 
capacity in the Czech Republic. It 
is also the second largest pump-
storage power station in the world. 
Its construction started in May 1978 
and the plant was put into operation 
in 1996. A visitor centre about this 
unique power station opened in Kouty 

AREÁL KOUTY LEŽÍ V SAMÉM SRDCI JESENÍKŮ A KAŽDÝ SPORTOVEC, TURISTA 
NEBO NÁVŠTĚVNÍK ELEKTRÁRNY DLOUHÉ STRÁNĚ SI NAJDE PROGRAM NA MÍRU 
A BUDE SE DIVIT, ŽE DEN V KOUTECH NESTAČÍ. 

THE MOUNTAIN RESORT OF KOUTY LIES AT THE HEART OF JESENÍKY, THE 
HIGHEST MOUNTAIN RANGE IN MORAVIA. ALL VISITORS WILL FIND ACTIVITIES 
TO THEIR LIKING IN THIS AREA AND WILL BE SURPRISED TO DISCOVER  
A ONE-DAY STAY IN KOUTY IS NOT ENOUGH.

Kouty
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Kouty. Rezervace exkurze na  
www.dlouhe-strane.cz

Jak k horní nádrži Dlouhé 
Stráně? Lanovkou 

Turisté mohou od jara do podzimu 
využít šestisedačkovou lanovku. 
Horní stanice lanovky se nachází  
v 1 100 m n. m., odkud je to k horní 
nádrži v nadmořské výšce 1 350 me-
trů čtyři kilometry po asfaltce, nebo 
dva lesem. Horní stanice lanovky 
s občerstvením v baru U Medvěda je 
také výchozím bodem pro cyklistické 
trasy nebo pěší turistiku (Dlouhé 
Stráně, Praděd, Rysí Skála).

Koloběžky 
Půjčte si koloběžku a dopřejte si 
dobrodružství při nejdelším 17 ki-
lometrovém sjezdu v ČR z horní 
nádrže Dlouhé Stráně až do areálu 
Kouty. 

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. 

Bike park
Díky čtyřem tratím, jejichž délka 
přesahuje 3 kilometry, je Bike park 
Kouty největším na Moravě. Nechybí 
výborně vybavená půjčovna a servis 
Helia Sport.

Kouty v zimě – skvělé vyžití 
pro sportovce i děti  
Areál Kouty patří mezi komety na 
obloze českých středisek. Zpočátku 
vyloženě sportovní středisko s nabíd-
kou zejména ostřejších tratí přidalo 
loni modrou, nejdelší 3 050 metrů 
dlouhou sjezdovku Moravy. Na 
dalších dvou hlavních sjezdovkách 
o délce více než dva a půl kilometru 
si dosyta užijí také sportovní lyžaři.

Ubytování 
Ubytování přímo v areálu Pen-
zion Kouty – nově zrekonstruo-
vaný horský penzion s útulnou 
hospůdkou i společenskou 
místností. Penzion nabízí letní 
i zimní pobytové balíčky. 

www.kouty.cz 

in 1997. Excursions can be booked at 
www.dlouhe-strane.cz.

How to get to the Dlouhé 
Stráně reservoir? By chairlift
From spring to autumn, visitors can 
use the six-seater chairlift. From its up-
per station at an altitude of 1,100 me-
tres, the reservoir (1,350 m) is 
easily accessible: you walk either four 
kilometres on an asphalt road or two 
kilometres on a forest path. The upper 
chairlift station with its “U Medvěda” 
snack bar is the starting point for bik-
ing or hiking trips to Dlouhé Stráně, 
Praděd and Rysí Skála.

Scooters
Rent a scooter and enjoy the 17-kilo-
metre downhill track – the longest in 
the Czech Republic –  from the Dlouhé 
Stráně reservoir down to Kouty.

Rysí skála (Lynx Rock) nature 
trail 
This 2.5 km-long nature trail is 
especially attractive for children as 
it is lined with a number of wooden 
sculptures of animals and forest 
creatures. There are also slides and 
interactive attractions, a lynx den 
and Praděd’s hut. 

Bike Park
With its four trails, each over 3 km 
long, Kouty Bike Park is the largest 
in Moravia. You can rent a bicycle 
at Helia Sport bike hire and service 
centre.  

Kouty in winter – great fun for 
skiers of all ages and levels
Kouty is one of the best ski resorts in 
the Czech Republic. It used to have 
the reputation of a place for more 
advanced skiers but last year a new 
blue ski piste was opened and with 
its length of 3,050 metres, it is now 
the longest ski slope in Moravia. The 
other two main slopes, both more 
than 2.5 km long, are especially 
popular with more advanced skiers.

Accommodation
You can stay at Penzion Kouty –  
a newly renovated mountain 
guest house with a cosy pub 
and a lounge, located directly at 
Kouty resort. The guest house 
offers summer and winter 
holiday packages. 

www.penzion-kouty.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! 
www: www.agrt.cz 
GSM: +420 544 221 963

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

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

Golf Resort Austerlitz looks forward  
to your visit! 
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FOR INTERESTING BOOKS
TIPY   TIPS

PRO DĚTI/FOR CHILDREN:

VERONIKA VERNEROVÁ
Angličtina pro děti – kouzelná 
gramatika
Že je spojení učení se základům 
anglické gramatiky se zábavou 
nereálné? Zavítejte do Martínkova 
světa plného magie a humoru, kte-
rým vás provedou kouzelné bytosti 
přímo z Velké Británie. 

Magic English Grammar for 
Children
This book provides an entertain-
ing way to learn the basics of 
English grammar. Little Martin takes 
children to a world full of magical 
creatures from the United Kingdom 
who help little readers understand 
English grammar. 

vladiMír liŠKa
Karel IV. – záhady a mysteria 
Reprezentant blahobytu, taktik 
a diplomat, státník se širokým roz-
hledem – pojmenování, se kterými 
je dnes Karel IV. spojován nutí 
k zamyšlení, v čem spočívá jeho 
velikost a sláva.

Charles IV. – Puzzles and 
Mysteries
King Charles IV was a famous dip-
lomat and statesman with a broad 
outlook, who brought prosperity to 
the countries he ruled. This book 
explores the reasons for his great-
ness and glory.

ROBERT GAILBRAITH  
(J. K. Rowling)

Ve službách zla 
Cormoran Strike čelí pomstě 
v nejtemnějším případu své kariéry. 
Když jeho asistentka Robin obdrží 
balík s useknutou nohou, je jejímu 
šéfovi jasné, že jde o výstrahu 
a vrah ho dobře zná. 

Career of Evil 
Private Detective Cormoran Strike 
faces revenge in the darkest case 
of his career. When his assistant, 
Robin Ellacot, receives a package 
containing a severed leg, it is clear to 
her boss that it is a warning and the 
murderer knows him well. 

aMy tan
Klub radosti a štěstí 
Celosvětově známý román ame-
rické autorky o leckdy bolestném, 
často láskyplném, ale vždy hlubo-
kém poutu mezi matkou a dcerou. 
Komorní příběh čtyř žen, které se 
v San Francisku celých čtyřicet let 
jednou týdně scházejí a udržují 
přátelství, spojené vzpomínkami na 
vlast. Po úmrtí jedné z žen vyráží 
její dcera poprvé do Číny, aby se 
setkala s nevlastními sestrami.  

The Joy Luck Club 
The main topic of this best-selling 
novel by American author Amy 
Tan is a deep, but sometimes also 
painful and complicated bond Au
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between mother and daughter. It 
tells the story of four San Francisco 
women who have been meeting for 
forty years, maintaining friendship 
and memories of their homeland – 
China. After one of the friends dies, 
her daughter travels to China for the 
first time to meet her step sisters. 

 

roBin s. sharMa
Mnich, který prodal své ferrari
Kniha patří mezi nejznámější 
klasická díla s duchovní a psy-
chologickou tematikou. Přináší 
potěšení i poznání a vypráví příběh 
o slavném a bohatém právníkovi 
Julianu Mantlovi, jenž se ocitl na 
pokraji smrti, když jednoho dne 
v přeplněné soudní síni utrpěl 
infarkt. Jeho fyzický kolaps do-
provodila duchovní krize, která ho 
donutila hluboce se zamyslet nad 
neutěšeným stavem svého života 
a vydat se hledat odpovědi na nej-
důležitější otázky lidského bytí. 

The Monk Who Sold His Ferrari 
One of the most well-known 
spiritual and psychological books. 
It is an inspiring tale that provides 
a step-by-step approach to living 
with greater courage, balance 
and joy. It tells the story of Julian 
Mantle, a rich lawyer who is forced 
to confront the spiritual crisis of his 
out-of-balance life after finding him-
self on the verge of death when he 
suffers a heart attack in a crowded 
courtroom. The wisdom that he 
gains on his life-changing odyssey 
enables him to create a life of pas-
sion, purpose and peace.

BIOGRAFIE/BIOGRAPHY:

DETEKTIVKA/CRIME FICTION:

PSYCHOLOGICKÉ/PSYCHOLOGY:

ROMÁN/NOVELS:

NA ZAJÍMAVÉ 
KNIHY
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„Samotná výstavba areálu „spolykala“ kolem čtyřiceti 
milionů korun, které byly z třiaosmdesáti procent 
hrazeny z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Zbylé prostředky byly pokryty for-
mou sponzorských darů a půjček ze soukromého 
sektoru,“ odhaluje finanční stránku projektu ředitel 
sportovního areálu Tomáš Ovesný. 

Na dostavbě některých sportovišť se podílelo také 
město Brno, s jehož pomocí se rozšířilo dětské 
hřiště, na němž je vysoká pyramida, lanovka a pře-
devším velká nafukovací trampolína (14 x 10 m). 
„Areál v současné době nabízí dětské hřiště a další 
sportoviště na baseball, lakros, kopanou, basketbal, 
plážový volejbal, frisbee a pétanque. V klubovně 
provozujeme cvičení s dětmi, jógu, pilates, taneční 
hodiny a mnoho dalšího. Na letní prázdniny jsou 
pro děti připravené sportovní příměstské tábory“ 

NA ZAČÁTKU DUBNA 2016 SLAVNOSTNĚ ZAHÁJIL LETNÍ PROVOZ BRNĚNSKÝ 
SPORTOVNÍ AREÁL HROCH, KTERÝ SE TÉTO CHVÍLE DOČKAL PO DLOUHÝCH 
PATNÁCTI LETECH PŘÍPRAV, VÝKUPŮ POZEMKŮ, VYJEDNÁVÁNÍ NÁJEMNÍCH 
SMLUV, VYBĚHÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ.

A SPORTS COMPLEX HROCH („HIPPO“) IN BRNO STARTED THE SUMMER OPERATION 
AT THE BEGINNING OF APRIL. IT WAS OPENED LAST SPRING AFTER FIFTEEN LONG 
YEARS OF PREPARATION, PURCHASING LAND, NEGOTIATING RENTAL LEASE AGREE-
MENTS, CHANGES TO LAND PURPOSE DESIGNATION, AND PLANNING PERMISSION. 

“The construction of the complex itself swallowed 
around forty million crowns, eighty-three per cent of 
which were financed by the Regional Operational 
Programme Southeast. The remaining costs were 
covered by sponsorship donations and loans from the 
private sector,” reveals Tomáš Ovesný, the director 
of the sports complex, about the financial aspects 
of the project.

The City of Brno also participated in the construc-
tion of some areas and helped to extend the 
children’s playground, which boasts a tall climbing 
pyramid, zip wire and 14 x 10 metre inflatable tram-
poline. “Apart from the children’s playground, there 
are other sports facilities such as baseball, cricket 
and football pitches, basketball and beach volleyball 
courts, and a pétanque area. Exercise for children, 
yoga, pilates, dance lessons and many more activities 

HROCH
SPORTOVNÍ AREÁL, KDE SE VYŘÁDÍ DĚTI I DOSPĚLÍ
A SPORTS AREA FOR CHILDREN AND ADULTS
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vyjmenovává Ovesný. „V prvních týdnech provozu 
jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany rodičů 
s dětmi o námi nabízené aktivity. Přispívá k tomu 
i výhodná poloha tzv. Komínských luk, jak se oblasti 
kolem řeky Svratky přezdívá,“ dodává. Jediným 
problémem je zatím parkování, které však plánují 
provozovatelé vyřešit spolu s vybudováním kryté 
haly, která by zaručila zimní provoz mimo letní 
sezónu. 

HROŠÍK – nabídka aktivit pro děti, rodiče 
i prarodiče:
Hrošík baseballista
Baseballová přípravka pro děti od 4 do 9 let. Trénin-
ky každé úterý a pátek od 15:30 do 16:30 hod. na 
hřišti s umělým povrchem. Možné začít kdykoli!

Hrošík gymnasta
výuka základních pohybových dovedností s gym-
nastickými prvky. Zaměřeno pro děti do 6 let.  

Hrošík lyžař 
silová a koordinační příprava dětí do 10 let, které 
v zimních měsících absolvují alespoň jeden z nabíze-
ných kurzů.

Hrošík jogínek 
Kroužek dětské jógy s prvky arteterapie, který 
osloví nejen tělo, ale i duši. Je dokonalou aktivitou 
koncentrace, povzbuzení, relaxace, radosti ze 
života, která pomocí příběhu, písničky, vyprávění 
napomáhá lépe zvládat stresové situace.

Sportovní areál Hroch  
Veslařská ulice (u Jundrovského mostu / by the Jundrov bridge), Brno-Komín 
E-mail: info@sporthroch.cz, tel. recepce: +420 775 761 414 

Bližší informace o sportovním areálu Hroch 
najdete na www.sporthroch.cz.

www.sporthroch.cz

are held in our clubhouse. We also organize sports 
camps for children during summer holiday,” says 
Mr. Ovesný. “There’s been great interest in our activi-
ties so far, especially from the parents of younger chil-
dren. The favourable location of the sports complex 
in the area called Komín Meadows (Komínské louky), 
right next to the Svratka River, contributes to the grow-
ing popularity of Hroch sports area,” he adds. The 
only problem is the lack of parking spaces, which 
should be solved alongside with the construction 
of a new indoor hall that will serve during the winter 
season.

HROŠÍK (A HIPPO) – activities for  
children, parents and grandparents:
Hrošík (Hippo) the Baseball Player
Baseball initiation for children from 4 to 9 years of 
age. We meet every Tuesday and Friday from 15:30 
to 16:30 on the artificial surface field. You can join 
us any time!

Hrošík (Hippo) the Gymnast 
Children will learn basic movement skills and some 
gymnastic elements. Target group: children under 
the age of 6.

Hrošík (Hippo) the Skier
Fitness and coordination training for children up to 
10 years old, who attend at least one of our other 
courses offered during the winter season.

(Hippo) the Little Yogi
Children’s yoga with elements of art therapy, 
beneficial for both the body and soul. It is an 
ideal activity to improve concentration, lift your 
spirits, relax and enjoy life. We work with stories 
and songs as narration helps in handling stressful 
situations better.
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RELAX, CHUTNÉ JÍDLO  
A DÁVKA ADRENALINU.  

TO NABÍZÍ JIHOMORAVSKÝ 
AQUALAND MORAVIA

AQUALAND MORAVIA OFFERS RELAXATION, 
GOOD FOOD AND A DOSE OF ADRENALINE

MÁME PRO VÁS TIP, JAK SI 
ODPOČINOUT A ZÁROVEŇ SI UŽÍT 
ADRENALIN. NEJMODERNĚJŠÍ 
ČESKÝ AKVAPARK AQUALAND 
MORAVIA SE NAVÍC NACHÁZÍ JEN 
ASI PŮL HODINY CESTY AUTEM 
Z BRNA SMĚREM NA MIKULOV, 
POD PÁLAVOU U BŘEHU NÁDRŽE 
NOVÉ MLÝNY. 

ARE YOU LOOKING FOR A PLACE WHERE 
YOU CAN RELAX OR ENJOY ADRENALINE 
ADVENTURES? THEN VISIT THE MOST 
MODERN WATER ENTERTAINMENT CENTRE IN 
THE CZECH REPUBLIC – AQUALAND MORAVIA. 
IT’S JUST HALF AN HOUR FROM BRNO BY 
CAR IN THE DIRECTION OF MIKULOV, ON THE 
SHORE OF NOVÉ MLÝNY RESERVOIR AT THE 
FOOT OF THE PÁLAVA HILLS. 



LEISURE

... 85

Celková délka tobogánů a vodních 
skluzavek se blíží 2 km a vodní 
plocha všech bazénů je zhruba 
3 000 m2. A oblíbený akvapark 
se stále rozšiřuje. Letos v květnu 
například otevřel vlastní hotel, který 
je pár kroků od zařízení.

Vodní ráj 
Aqualand Moravia má hned 20 
tobogánů a skluzavek. Mezi nejoblí-
benější patří například U-Wave, Wild 
River, Yellow Crash či Supercrater. 
Bazénů je v nabídce celkem 12, 
včetně několika napájených vodou 
z místního termálního vrtu Mušov, 
který dosahuje teploty až 46 °C. 
Vybrat si lze z několika relaxačních 
bazénů, kde hýčká návštěvníky 
například perličková koupel. 
Opomenuty nejsou ani děti. Pro ty 
nejmenší je určen Baby Pool, mělký 
vnitřní bazének s vyhřívanou vodou, 
pro větší děti pak bazény s množ-
stvím vodních hraček a atrakcí.

Unavit se na atrakcích a pak 
hurá domů? Zkuste místo 
toho wellness či dobré jídlo
Až vás vodní atrakce unaví a vysílí, 
nemusíte se hned vydat na cestu 
domů. V Aqualandu Moravia 
mysleli i na odpočinek a relaxaci 
v podobě wellness areálu Forum 
Romanum s unikátním saunovým 
světem. Nabídnou vám zde až 
24 saun a relaxačních procedur, od 
klasické finské sauny přes biosaunu 
a solnou lázeň až po jedinečnou 
kryokomoru, která léčebné procesy 
v těle nastartuje několikaminutovým 
pobytem v extrémním mrazu až 
-140 °C. Hlad po adrenalinovém či 
odpočinkovém programu vám zaže-
nou kuchaři v Imperium restaurant, 
kteří připravují špičkové pokrmy 
z čerstvých kvalitních surovin. 
Pro posezení u dobré kávy zase 
poslouží příjemné prostředí kavárny 
Coffeeland.

It boasts around 2 km of toboggans 
and water slides, and approximately 
3,000 square metres of pool surface 
area. The popular aqua park is still 
expanding: this May, a hotel was 
opened on its premises.

Water attractions for everyone
There are as many as 20 toboggans 
and water slides in Aqualand Mora-
via. The most popular are U-Wave, 
Wild River, Yellow Crash and Su-
percrater. The aqua park has twelve 
pools, some of which are fed by 
Mušov, the local thermal spring with 
a temperature reaching 46°C. There 
are several relaxation pools, e.g. 
a whirlpool, jacuzzi and Night-Sky 
Pool. Aqualand Moravia has a lot 
to offer children as well. Parents of 
the youngest visitors will definitely 
appreciate the shallow indoor Baby 
Pool with heated water. There are 
several more children’s swimming 
pools with lots of toys and various 
attractions.

Are you tired of water 
attractions? Try our wellness 
services or delicious food
When you tire of the water attrac-
tions at Aqualand Moravia, you 
don’t have to go home straight 
away. You can relax at the wellness 
area called Forum Romanum with 
its unique sauna world. There are 
24 saunas and relaxation treat-
ments, e.g. the classic Finnish 
sauna, organic sauna, salt bath and 
a special Cryotherapy treatment, 
which starts the body’s healing pro-
cesses through a few minute’s stay 
at an extremely cold temperature 
(as low as -140°C). When you start 
feeling hungry after your stay in the 
aqua park, you can enjoy some of 
the delicious dishes prepared from 
fresh quality ingredients at the Im-
perium Restaurant. If you just want 
to enjoy a nice cup of coffee, you’ll 
definitely appreciate the pleasant 
atmosphere of our Coffeeland café.

AQUALAND MORAVIA 
•  Opening time from  

11th June 2016: 9 a.m. 
to 9 p.m. daily

•  20 toboggans and 
water slides

•  24 saunas and 
relaxation treatments

•  Aqualand hotel just 
a few steps from the 
aqua park

AQUALAND MORAVIA 

•  Od 11. 6. 2016 
otevřeno denně  
od 9:00 do 21:00 hodin

•  20 tobogánů 
a skluzavek

•  24 saun a relaxačních 
procedur

•  Vlastní hotel pár kroků 
od akvaparku
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NA HORÁCH
FABULOUS MOUNTAIN  
EXPERIENCE
ČEKÁ VÁS CESTA NEJEN ZA KRÁSAMI 
PŘÍRODY, ALE I DO SVĚTA POŽITKŮ! 
NEJVYŠŠÍ HOTELOVÝ KOMFORT, 
ÚTULNĚ ZAŘÍZENÉ POKOJE, KVALITNĚ 
VYBAVENÁ SPA ZÓNA (VELKÝ VNITŘNÍ 
BAZÉN S ATRAKCEMI, PĚT RŮZNÝCH 
SAUN), PŘÁTELSKÁ RODINNÁ ATMO-
SFÉRA A VYNIKAJÍCÍ KUCHYNĚ – TRA-
DIČNÍ DOMÁCÍ A ZÁROVEŇ KREATIVNĚ 
MEZINÁRODNÍ (GURMETSKÁ RESTAU-
RACE PHILIPP).

A TRIP INTO THE FREEDOM OF NATURE 
AND THE WORLD OF DELIGHTS! THE 
HIGHEST COMFORT, LOVELY FUR-
NISHED ROOMS, A NICE SPA AREA 
(A LARGE INDOOR POOL WITH AT-
TRACTIONS, FIVE DIFFERENT SAUNAS), 
COZY ATMOSPHERE AND EXCELLENT 
CUISINE OFFERING TRADITIONAL RE-
GIONAL FOOD AS WELL AS VARIOUS IN-
TERNATIONAL SPECIALITIES (“PHILIPP,” 
THE GOURMET RESTAURANT).

ORÁC
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Turistický ráj uprostřed pohoří Nockberge v blízkos-
ti korutanských jezer představuje opravdový zdroj 
energie pro aktivní a dobrodružné typy. Mnoho 
pamětihodností a výletních cílů v Korutanech a ve 
Štýrsku nabízí rozličné možnosti vyžití. 

A wonderful hiking paradise in the middle of the 
Nocky Mountains, near the Carinthian lakes, a true 
power station for all active and adventure travellers.

Many sightseeing possibilities in Carinthia and 
Styria offer even more variety.

You can reach the Bad Kleinkirchheim golf course 
in about 15 minutes and you will find a further 
13 golf courses within a 90-minute drive.

The surrounding mountain roads are a pleasure for 
motorbike, sports car and vintage car drivers.

Kontakty / Contact: 
E-mail: info@schlosshotel-seewirt.com | Tel.: 0043 4275 8234 | Fax: DW 215 | www.schlosshotel-seewirt.com

Gurmetská polopenze  
84 Euro/osoba včetně  
karty Almbutler-Card:

použití lanovky Kornockbahn zdarma,  
dvě bezplatné jízdy na letní horské dráze  
Nockyflitzer, možnost využití exkluzivního  
Butler programu – túry při východu slunce, 
piknik na almu, poutní cesty, vysokohorský 
běžecký trénink, túry přes Nockberge atd.

Gourmet half-board  
for 84 Euro/person  
including Almbutler-Card:

Free use of Kornockbahn chairlift, two free 
rides on the Nocky Flitzer Alpine roller 
coaster, the special Butler programme 
including hikes at sunrise, a picnic at a 
mountain cottage, alpine running training, 
treks through the Nockberge Mountains etc.

Na golfovém hřišti v Bad Kleinkirchheimu budete 
za 15 minut autem, dalších 13 golfových hřišť je 
od nás vzdáleno do 90 minut jízdy autem. Jsme 
partnerským podnikem Golfclubu Kreischberg 
(vzdálenost 30 minut), což znamená, že naši hosté 
dostanou 20% slevu na aktuální greenfee na golfo-
vých hřištích GC Murau – Kreischberg, GC Mariahof 
a GC Lungau. 

Možnost bezplatného rybaření v jezeře a potoku 
při pobytu od tří dnů. Sen všech řidičů motorek, 
kabrioletů, sportovních vozů a veteránů.

TRAVEL
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www.alpinasports.comwww.alpinasports.com

Speciální funkce 
trekových bot Helios
Helios, nová unikátní treková bota od 
Alpiny, je velmi prodyšná a udržuje vaše 
nohy v suchu. Inovativní prvky jako 
jsou systém odvětrání 4DRY, membrána 
EVENT v kombinaci s podrážkou  
VIBRAM, vložka pro upravení vnitřního 
objemu boty VCP a tlumič nárazů SHOCK 
absorber udržují Vaše nohy v dobré 
kondici i na dlouhých túrách v extrémně 
horkých podmínkách. S botami Helios 
dorazíte ke svému cíli – a přežijete.

Základním předpokladem pro přežití delších 
túr ve velkém horku je mít suché a dobře 
odvětrané boty. Nový model trekové obuvi 
Alpina Helios obě tyto podmínky splňuje.

Photo: Shuterstock.com
 & Alpina

www.alpinasports.comwww.alpinasports.com

Jděte & přežijte



Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu 
rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření 

a realizace systému poskytování slev a dalších 
výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku.

CO VÁM REGISTRACE DO PROJEKTU PŘINESE:

• Bezplatné zapojení do projektu

• Slevovou kartu „Rodinný pas“ 

• Slevu 5 až 50 % na služby, výrobky a volnočasové aktivity

• Možnost čerpání slev a výhod od více než 
800 poskytovatelů slev v celé ČR

• Veřejné akce pro celou rodinu

• 4 x ročně časopis Rodinka 

Podmínkou účasti v projektu je pouze bydliště 
v zapojeném kraji a dítě do 18 let. 

Pro více informací a registraci do projektu 
navštivte www.rodinnepasy.cz

Kontaktní centrum projektu: Mendlovo nám. 1a • 603 00 Brno
Infolinka: +420 543 211 254 | E-mail: info@rodinnepasy.cz | www.rodinnepasy.cz

Speciální funkce 
trekových bot Helios

Photo: Shuterstock.com
 & Alpina

www.alpinasports.comwww.alpinasports.com



Práce, která rozdává radost aneb jak se 
z koníčku stane poslání

Umíte si představit vlastní rally závod s autíčky na 
zahradě nebo s kolegy v práci? My ano. Ze zábavy 
pro pár dětí ze sousedství se postupně vyvinul 
projekt, který rozdává zážitky a radost stovkám 
i tisícům dětí a dospělých. „V Austrálii jsem náhodou 
našel torzo autíčka. Jsou zvyklí nepotřebné vyhodit 
a koupit nové. A já s tím nesouhlasím. Opravil jsem 
ho a postavil jsem si vlastní kapotu,“ říká zakladatel 
projektu RC auta pro děti Pavel Kynický. A nezů-
stalo u jedné. V současné době staví autíčka i na 
zakázku a jeho flotila čítá již dvacítku aut s mo-
dely jako Škoda 105, Mercedes, beruška nebo 
velikonoční zajíc na dálkové ovládání. „Začínali 
jsme neziskovými akcemi v parcích a na táborech 
pro desítky dětí s rodiči. Dnes bavíme stovky lidí na 

Work that makes people happy aka how 
a hobby turns into a mission

Can you picture your own RC car rally in the garden 
or with your co-workers at work? We certainly 
can. Fun get-togethers organized for kids from the 
neighbourhood gradually turned into a project that 
gives experience and joy to hundreds, even thou-
sands of both children and adults. “I happened on 
a torso of an RC car in Australia. Australians are used 
to throwing any unusable thing out and buying a new 
one. But I don’t agree with that. I fixed it and built 
my own body,” says Pavel Kynický, the founder of 
the RC Auta pro Děti project. And it wasn’t the only 
body he’s made. Currently, he builds custom-made 
RC cars and his fleet includes about twenty models, 
such as Škoda 105, Mercedes, a ladybug or Easter 
bunny, all remotely controlled. “At the beginning 

od nezisKovýCh aKCí pro dĚti 
K podniKÁní 
FROM UNPROFITABLE CHILDREN’S EVENTS 
TO BUSINESS 
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we organized non-profit events in parks for dozens 
of kids and parents. Today, we entertain hundreds 
of people at company, public and private events,” 
Kynický says to explain how his hobby turned into 
a job. 

Perfect excuse to go back to childhood 

“I continued to meet people who did what they liked, 
they excelled at it and what they did was beneficial to 
others, as well. It made sense to me and I exchanged 
a well-paid job for risk, hobby and other things I love: 
to be able to entertain people, give them an excuse 
to relax and get out of their stereotype, do something 
with cars, communicate with people and much 
more,” Kynický says. “Once, a little girl who wanted 
to try RC cars out came to one of our events with her 
dad. It was clear to me she could do it, but her dad 
didn’t think so.” This was surprising to Kynický who 
didn’t agree with such an attitude and realised that 
he really enjoyed teaching children something new 
in a fun way – despite the consequences, some of 
which are humorous. “Kids have already sat on and 
destroyed several of our cars, a dog bit the Skoda 
model, one of the cars was driven into a lake, and an 
elderly lady asked me to document her efforts to have 
a proof for her husband.” 

Experience is the best investment

RC cars attract both children and adults alike, 
and as a result they cut down on their computer 
time. “We believe that any opportunity for a joint fun 
activity and moving around outdoors is beneficial,” 
he speaks of his mission. RC car workshops can 
generate creativity because you try to build your 
own car and play with it. The BMW model is one 
of the most sophisticated ones. RC cars are not 
only a way to relax for children but even managers 
find them intriguing. They can all relax during team 
races, stunt driving or while driving through an trial 
track. “It’s because we can awaken team spirit and 
encourage team bonding,” Kynický concludes. 

firemních, veřejných i soukromých akcích,“ popisuje 
přerod volnočasové aktivity v práci Kynický. 

Perfektní záminka pro návrat do  
dětských let 

„Potkával jsem lidi, kteří dělají, co je baví, jsou v tom 
dobří a navíc prospěšní pro ostatní. Dávalo mi to 
největší smysl a dobře placenou práci jsem vyměnil 
za riziko, koníček a dalších šest věcí, které mě napl-
ňují – bavit lidi, dávat jim záminku vypnout a vyskočit 
ze stereotypu, vše se čtyřmi koly, komunikaci s lidmi 
a další,“ vypráví o své životní změně Kynický. „Na 
jednu z akcí přišla holčička s tátou, která si chtěla 
autíčka vyzkoušet. Věděl jsem, že to zvládne, ale 
otec byl opačného názoru a nedovolil jí to,“ kroutí 
hlavou Kynický. S jeho přístupem nemohl souhlasit 
a uvědomil si, že ho baví učit děti něčemu novému 
zábavnou formou. A to přesto, že není nouze o hu-
morné zážitky. „Děti už seděli na několika autíčkách, 
škodovku pokousal pes, jedno auto skončilo v ryb-
níce a v akci jsem musel natočit starší paní, která 
chtěla důkaz pro manžela,“ pokračuje. 

Zážitek je nejlepší investice

Autíčka odtrhávají od počítačů nejen děti, ale také 
dospělé. „Věříme, že jakákoli příležitost ke společné 
aktivní zábavě a pohybu, a to nejlépe v přírodě, má 
smysl,“ hovoří o svém poslání. Na workshopech lze 
probudit kreativitu, protože si můžete zkusit postavit 
vlastní kapotu a s ní pak jezdit. Jednou z nejpro-
pracovanějších byla týmu BMW. Tato zábava je 
totiž relaxem nikoli pouze pro děti, ale nadchne 
i manažery. Všichni totiž dokáží vypnout u týmových 
závodů nebo u školy smyku či při zdolávání překáž-
kové dráhy. „Umíme totiž probudit týmového ducha 
a stmelovat,“ říká na závěr. 

Kontakt/contact:
Pavel Kynický / Šárka Hochová
www.rcautaevent.cz 
FB: rcautaprodeti
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Vodní atrakce
Rekreační bazén hloubky 0,8–1,3 metrů je vybave-
ný vodními masážními tryskami, perličkovými rošty 
i vodními chrliči. Pro odvážnější je připravený tobo-
gán dlouhý 90 metrů a divoká řeka, pro nejmenší 
pak dětské brouzdaliště s vodním hřibem. 

AQUAPARK 
KOHOUTOVICE 

THE ONLY AQUA PARK IN BRNO

JEDINÝ AQUAPARK V BRNĚ

Bazény – pětadvacetimetrový a střešní
Pro kondiční i relaxační plavání je tu pro vás 
25 metrů dlouhý bazén s 6 dráhami a hloubkou 
1,8–2,0 metrů. V letních měsících je na terase aqua-
parku k dispozici venkovní bazén s relaxačními 
lehátky a občerstvením.

Attractions
The 0.8m to 1.3m deep leisure pool with features 
such as water jets, bubble grids and water spouts. 
The more adventurous can test a 90-metre-long slide 
and the wild river rapids, the smallest can splash 
around in the wading pool with its water mushroom.

25m swimming pool, rooftop swimming 
pool
The 25m long, 1.8 to 2m deep, 6-lane swimming 
pool is available for your fitness or recreational 
swimming. In summer you can try the outdoor pool 
with sun loungers and various refreshments on the 
water-park terrace.
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Finská a parní sauna, vířivka
Příjemný a zdravý odpočinek si můžete vychutnat 
ve finské sauně vyhřáté na 100 ˚C s ochlazovacím 
bazénkem a odpočívárnou vybavenou dřevěnými 
relaxačními lehátky. Parní sauna o teplotě cca 
46 ˚C je návštěvníkům k dispozici hned u vstupu 
do bazénové haly. Vířivku můžete vyzkoušet cestou 
po lávce nad bazény k tobogánu nebo občerstvení.

Chalabalova 946/2a, 623 00 Brno, telefon: 533 033 863 
www.aquapark-kohoutovice.cz, Facebook: http://www.facebook.com/sportujemevbrne

Finnish sauna, steam sauna, whirlpool
You can enjoy our Finnish sauna heated to 100 °C 
with its cold plunge pool to cool you down and 
a restroom equipped with wooden lounge chairs. 
Visit the steam sauna with a temperature of about 
46 °C at the entrance to the pool area. You can also 
test the whirlpool on the way via a footbridge over 
the pools to the slide or snack bar.

Posilovna 
Posilovna v prvním patře o rozloze 157 m² posky-
tuje komfortní vybavení pro všechny, kteří si chtějí 
pravidelně udržovat dobrou kondici a aktivně zrela-
xovat tělo po práci. V kardio zóně jsou k dispozici 
běžecké pásy, rotoped, orbitrack, v silové zóně 
činky od 1 do 10 kg (ruční), činky na vzpírání od  
1 do 20 kg, BOSU a cvičební míč, stejně jako mno-
ho dalších cvičebních strojů.

Aquabar
Občerstvení je přístupné ze suché i mokré zóny. 
Příjemné posezení, dobrá káva, dezerty, poháry, 
teplé pokrmy a k tomu připojení k Wi-Fi, to vše 
zpříjemní váš pobyt. 

Gym
The 157 m² gym located on the first floor provides 
comfortable facilities for all those who want to ex-
ercise regularly and relax actively after work. In the 
cardio zone you can find treadmills, exercise bikes 
and orbitracks. In the power zone there are  
1 to 10kg hand-weights, 1 to 20kg weights for 
weight-training, BOSU and fitness balls as well as 
many other exercise machines.  

Aqua Bar
You have access to refreshments from both the wet 
and dry zones. The comfortable seating area, good 
coffee, desserts, sundaes, hot dishes plus free Wi-Fi 
connection will make this a highly pleasant stay.



The Löw-Beers came to Brno from the small Moravian 
town of Svitávka and over three generations they 
became part of the business elite that changed Brno 
from a fortress into a modern city of today. They 
substantially contributed to the reputation of Brno as 
the “Moravian Manchester”. Alfred moved to Brno with 
his wife Marianna and their three children –  Max, Greta 
and Hans. In 1929 Alfred Löw-Beer gave his daughter 
Greta, who married Fritz Tugendhat, a plot in the upper 
part of the property. The world-famous Tugendhat Villa 
was built there, which is now considered one of the 
iconic buildings of modern architecture. 

In 1938 the Löw-Beer family, being of Jewish origin, 
fled from Czechoslovakia because of the approach-

NA SEZNAM VÝZNAMNÝCH MÍST KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MĚSTA BRNA PŘIBYLA PO 
NEDÁVNÉ NÁROČNÉ PAMÁTKOVÉ OBNOVĚ SECESNÍ VILA LÖW-BEER. NEMOVITOST 
V ULICI DROBNÉHO 22 ZAKOUPIL V ROCE 1903 TOVÁRNÍK MORITZ FUHRMANN, KTERÝ 
SI ZDE DAL POSTAVIT RODINNOU VILU. AUTOREM PROJEKTU BYL VÍDEŇSKÝ ARCHITEKT 
ALEXANDER NEUMANN. PO FUHRMANNOVĚ SMRTI PRODALI V ROCE 1913 JEHO 
DĚDICOVÉ VILU TEXTILNÍMU MAGNÁTOVI ALFREDU LÖW-BEEROVI. 

THE NEWLY RESTORED LÖW-BEER VILLA 
IN BRNO IS WAITING FOR VISITORS 

Löw-Beerové přišli do Brna ze Svitávky, kam spadá 
počátek jejich hospodářského a společenského vze-
stupu. Během tří generací se vyšvihli mezi podnika-
telskou elitu, která změnila Brno z pevnosti v moderní 
město a přispěla i k pověsti Brna coby moravského 
Manchesteru. Alfred se do Brna přestěhoval s celou 
rodinou, manželkou Mariannou a třemi dětmi –  Ma-
xem, Gretou a Hansem. O zámožnosti rodiny svědčí 
i fakt, že v roce 1929 daroval Alfred Löw-Beer své 
dceři Gretě, provdané Tugendhatové, parcelu v horní 
části pozemku na stavbu rodinného domu. Vila 
Tugendhat je dnes považovaná za jednu z ikonických 
staveb moderní architektury. 

V roce 1938 rodina židovského původu odchází z oba-
vy před blížící se německou okupací z Českosloven-

ZVE PO KOMPLETNÍ 
PAMÁTKOVÉ OBNOVĚ 
K NÁVŠTĚVĚ

seCesní vila
löw-Beer 
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THE LIST OF SIGNIFICANT CULTURAL HERITAGE SITES IN BRNO HAS BEEN ENRICHED BY THE 
LÖW-BEER VILLA, THE ART-NOUVEAU HOUSE THAT RECENTLY UNDERWENT FULL RESTO-
RATION. THE SITE AT 22 DROBNÉHO STREET WAS PURCHASED IN 1903 BY INDUSTRIALIST 
MORITZ FUHRMANN, WHO HAD A VILLA FOR HIS FAMILY BUILT THERE DESIGNED BY THE 
VIENNESE ARCHITECT ALEXANDER NEUMANN. AFTER FUHRMAN’S DEATH, THE VILLA WAS 
SOLD BY HIS HEIRS TO ALFRED LÖW-BEER, A VERY SUCCESSFUL TEXTILE ENTREPRENEUR. 
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ing German occupation. Alfred was the last to leave 
Brno and unfortunately died on the journey. During 
the war, the villa was confiscated by the Nazis 
and served the needs of the Secret State Police 
(Gestapo). After 1945, it was nationalized and from 
the 1950s served as a youth home. Until the begin-
ning of the 21st century, when the villa became the 
property of the South Moravian Region, there had 
been no major structural changes. The villa was 
completely restored between 2013 and 2014.

The Löw-Beer Villa is the newest branch of the Mu-
seum of the Brno Region. Since 2016 there has been 
a permanent exhibition called “The World of the Brno 
Bourgeoisie among the Löw-Beers and Tugendhats”. 
It presents the lifestyle of the Brno bourgeoisie and 
architecture from the mid-nineteenth to the early 
twentieth century. 

The Löw-Beer Villa is open all year and visitors can 
take a guided tour of the building from Tuesday to 
Sunday. The villa is set in a wonderful garden with 
a garden house, now called the Celnice Gallery, with 
a stylish café on the ground floor and a small gallery 
on the first floor which is a venue for various exhibi-
tions and cultural and educational events. 

ska. Alfred opustil Brno jako poslední, při útěku však 
zemřel. Během války zabavili vilu nacisté pro potřeby 
tajné státní policie (gestapa). Po roce 1945 přešel 
objekt pod národní správu a od padesátých let zde 
sídlil domov mládeže. Až do začátku 20. století, kdy 
vila přešla do majetku Jihomoravského kraje, nedošlo 
k zásadním stavebním úpravám. V letech 2013– 2014 
proběhla kompletní památková obnova vily. 

V současnosti je vila nejmladší pobočkou Muzea Br-
něnska. Od roku 2016 je v ní stálá expozice s názvem 
„Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugend-
hat“. Expozice představuje kapitoly z dějin architek-
tury a životního stylu měšťanstva v Brně v období od 
druhé poloviny 19. století do počátku 20. století.

Vila Löw-Beer je otevřená po celý rok. Od úterý 
do neděle si mohou návštěvníci prohlédnout vilu 
s krátkým výkladem průvodce. Vila je zasazená do 
nádherné zahrady, v zahradním domku –  Celnici se 
v přízemí nachází stylová kavárna a v patře komorní 
galerie, kde se během roku koná řada výstav, kultur-
ních i vzdělávacích akcí.

Vila Löw-Beer v Brně / The Löw-Beer Villa 
Drobného 22, 602 00 Brno, www.vilalowbeer.cz

A&A
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delikátní delikátní delikátní delikátní delikátní delikátní osvěžujícíosvěžujícíosvěžující
hustýhustýhustýhustýhustýhustý shakeshakeshake

 obsahuje pouze 1 % tuku* obsahuje pouze 1 % tuku* obsahuje pouze 1 % tuku*
 nízký obsah cukru* nízký obsah cukru* nízký obsah cukru*
malý shake 84 kaloriímalý shake 84 kaloriímalý shake 84 kalorií
velký shake 178 kaloriívelký shake 178 kaloriívelký shake 178 kalorií
bez barviv, umělých sladidel bez barviv, umělých sladidel bez barviv, umělých sladidel bez barviv, umělých sladidel bez barviv, umělých sladidel bez barviv, umělých sladidel 
a konzervantůa konzervantůa konzervantů
obsahuje 30 % denní obsahuje 30 % denní obsahuje 30 % denní 
doporučené dávky kalcia doporučené dávky kalcia doporučené dávky kalcia 
(velký shake)*(velký shake)*(velký shake)*
 bez lepku bez lepku bez lepku
 vhodné pro vegetariány vhodné pro vegetariány vhodné pro vegetariány
 ... a navíc skvěle chutná! ... a navíc skvěle chutná! ... a navíc skvěle chutná! ... a navíc skvěle chutná! ... a navíc skvěle chutná! ... a navíc skvěle chutná!

*  musí být připravováno podle naší originální receptury, pouze za použití  
odstředěného nebo polotučného mléka (nevztahuje se na topping).
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V naší kavárně, kterou najdete 
v jedné z nejkrásnějších budov 
v Brně, Vám uvaříme nejen dob-
rou kávu, ale můžete si u nás dát 
snídani, snack, oběd či večeři se 
vším, co k tomu patří. Základem 
je důkladná příprava běžných 
jídel, která jsou známá nejen ze 
světa, ale také od našich babiček. 
To je to, co náš rodinný tým baví 
a k tomu se snažíme přidat něco 
navíc s důrazem na přirozenost 
a zdravý styl. Měli byste také 
vědět, že naše prostory jsou kom-
pletně nekuřácké, pokryté wi-fi 
internetem a přátelské k pejskům.

At Tivoli Café, located in one of the 
most beautiful buildings in Brno, 
you can not only enjoy delicious 
coffee but also have a proper 
breakfast, snack, lunch or dinner. 
We serve traditional dishes known 
from the times of our grandmothers 
as well as international cuisine. Our 
“family team” is proud to prepare 
all foods and drinks with great care 
and we always try to add something 
extra. We are also concerned about 
healthy living and only use natural 
ingredients. Our café is completely 
non-smoking, dog-friendly and 
with wi-fi Internet access.

TĚŠÍME SE 
NA VIDĚNOU!

TIVOLI CAFE

Konečného náměstí 6, 602 00 Brno
Telefon/telephone: 725 05 00 25, e-mail: info@tivolicafe.cz

WE LOOK 
FORWARD TO 
SEEING YOU!



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

AIRPORT



SUDOKU

FUN ZONE

Poštovská 1, 602 00 Brno
www.skyicebar.cz

SKY ICE BAR
Ice Bar & Café-Bar

MANDARIN ESSENCE CLUB

Mandarin Essence, koktejl bar a hudební klub 
přímo v centru Brna. Pro všechny, kteří se rádi 
baví. 

Mandarin Essence is a cocktail bar and music 
club located right in the center of Brno.

Jakubské nám. 6, 602 00 Brno 
www.mandarinclub.cz

Po předložení tohoto kuponu máte volný vstup do klubu.
This coupon allows free admission to the club.

V.I.P.
VSTUP / ENTRANCE

Ře
še

ní



Nastupte na palubu. Nový Superb Combi je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně 
prostorný uvnitř. Nabízí nezvykle velký zavazadlový prostor a zároveň je tu místo i pro Váš styl. Máte raději sportovní, 
nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobíte stylu svého řízení i stavu vozovky. Preferujete 
teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte 
praktický virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá 
ochutnávka toho, co nový Superb Combi dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. 
Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb Combi přímo u nás.

skodasuperbcombi.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Předplacený servis na 5 let / 100 000 km 
při financování od ŠKODA Financial Services

Smart Light Assist – automatické 
přepínání a clonění dálkových světel

Zadní parkovací kamera

ŠKODA usnadňuje život svým 
zákazníkům každý den.

Třízónová klimatizace

Nová ŠKODA Superb Combi

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Stáhněte si do svého 
mobilního zařízení 
z AppStore 
a Google Play™ 
interaktivní katalog.




