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letní měsíce přímo vyzývají k relaxaci, odpočinku a cestování. K tomu si
nezapomeňte přibalit číslo magazínu FM. Hned na úvod se totiž z rozhovoru se
známou herečkou Hankou Holišovou dozvíte, jak se daří relaxovat právě jí a proč
je z podstaty „líný lev“. Další řádky vás pak zavedou do destinací hodných letní
dovolené jako je Edinburgh, Cork a Porto. Komu by se ale nechtělo cestovat
tak daleko, může klidně setrvat na jižní Moravě a vypravit se za sice blízkými,
ale přesto TOP zážitky! Podrobněji Vás seznámíme s brněnskou hvězdárnou
nebo golfovým resortem Austerlitz. Toto číslo však „zabloudilo“ i dál, pro
ochlazení dokonce až k české vědecké stanici na Antarktidě. Trochu jinak
navštívíte také Moldavsko, a to očima fotografa Richarda Boudy, který doprovází
humanitární mise Diecézní charity Brno. K létu patří především radost, a co těší
věhlasného architekta a scénografa Svatopluka Sládečka, se dočtete v dalším
z pestrých interview. Seznámíte se také s profesorem Luďkem Žaludem, který
na brněnském CEITEC vede výzkumnou skupinu zabývající se robotikou, nebo
se spisovatelkou Sylvou Laureovou. Co by byla jižní Morava bez vína?! Přivoňte
proto k dobrému moku v článku o prodejní galerii vína RockWine. Nevynechali
jsme ani poctivé řemeslo a v rozhovoru s kreativním mladým mužem Petrem
Šmídem se něco dozvíme o jeho speciální dřevovýrobě. Na závěr Vám nabízíme
reportáž ze života generace banánových dětí – mladých Vietnamců, kteří žijí na
Moravě od narození. Pestrou barevnou navštívenkou je také trojrozhovor s třemi
ženami, z nichž každá má jiný původ, ale všechny si v Brně v jednom domě
splnily svůj sen. Přejeme tedy i Vám léto splněných snů!

Summer months invite us to relax and travel and we hope the new issue of
Flying Mag will accompany you on your holiday trips. In the main interview
actress Hanka Holišová, who describes her nature as that of a “lazy lion”,
speaks about her ways of relaxing. We introduce three cities that can become
attractive summer holiday destinations: Edinburgh, Cork and Porto. And if
you don’t want to travel so far, you can stay in South Moravia and explore this
wonderful region – you will find tips for interesting places in the section TOP
Destinations in South Moravia. Why don’t you accept our invitation to the Brno
Observatory and Planetarium or to Austerlitz Golf Resort? If you want to cool
down a bit on a hot summer day, read the article about the Czech polar station in
Antarctica. You can also visit Moldova on our pages and see interesting photos
by Richard Bouda, who accompanies the humanitarian missions of the Brno
Diocese Charity. The current Flying Mag issue offers several more interesting
interviews: with architect and stage designer Svatopluk Sládeček, with professor
Luděk Žalud, who is head of the research group dealing with robotics at CEITEC
in Brno, and with writer Sylva Lauerová. Another person who talked to us
about his job, which is simultaneously his hobby, was Petr Šmíd who creates
wonderful things from wood. South Moravia is traditionally associated with wine;
enjoy some at RockWine, which is introduced in this issue. It’s a combination
of a wine shop, club and gallery in Brno. We also recommend reading our
interesting report about the “Banana Generation” – the young Vietnamese who
have lived in the Czech Republic since they were born. And last but not least:
we bring a triple-interview with three women who have roots outside the Czech
Republic but who made friends and fulfilled their life dreams in Brno. We wish
you a wonderful summer with lots of fulfilled dreams.
Your Flying Mag team
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historické město,
v němž se začal psát příběh
Harryho Pottera

Edinburgh
a historic city where the famous
Harry Potter story began
Vydejte se na cestu
do minulosti, nebo
si naopak užívejte
svěží atmosféru
rozličných událostí,
které hlavní město
Skotska hostí.
Edinburgh není jen vyhledávaná
turistická destinace a romantické středověké město, v jehož
historii se skrývá celá řada mýty
opředených příběhů. Město je od
roku 1995 zapsané na seznamu
UNESCO díky významným památkám, mezi něž patří „Staré a Nové
Město“ a „Forth Rail Bridge“.
V Edinburghu se narodilo také
mnoho významných osobností.
Pochází odsud třeba vynálezce
4 ...

Take a trip into the
past or enjoy the
lively atmosphere of
various events taking
place in the Scottish
capital.
Edinburgh is an attractive tourist destination and a romantic
medieval city, whose history hides
a number of myth-filled stories. Edinburgh’s Old and New Towns and
the Forth Rail Bridge are on the list
of UNESCO World Heritage Sites.
A number of significant personalities were born in Edinburgh, e.g.
the inventor of the telephone, Alexander Graham Bell. In one of the
local cafés, J. K. Rowling began to
write the first story in the Harry Pot-
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telefonu A. G. Bell a v jedné ze
zdejších kaváren začala psát
J. K. Rowlingová první knihu dnes
jedné z nejpopulárnějších sérií –
Harry Potter. Ve městě si mohou
dopřát gastronomický zážitek také
praví gurmáni, neboť jsou zde hned
čtyři restaurace, které se mohou
pyšnit michelinskou hvězdou. Město každý rok navštíví cca 13 milionů
turistů.

Hlavní památky a další
zajímavá místa:
Edinburgh Castle – je dominantou
a nejnavštěvovanějším místem
Edinburghu, najdete ho na kopci
Castle Rock. Uvnitř hradu je mnoho
expozic mapujících skotskou
historii a vojenství. Jako bonus
si můžete prohlédnout skotské
korunovační klenoty.
Holyroodhouse Palace – tento
palác se nachází na Royal Mile a je
oficiální rezidencí britské královny,
která se v něm zdržuje většinou
poslední červnový týden. V tuto
dobu mohou mít turisté zpravidla
smůlu v souvislosti s regulovanými
okruhy prohlídek.

ter series, which has become one
of the most popular book series
ever. The city, visited by around
13 million tourists annually, can
also provide a true gourmet experience as there are four restaurants
awarded Michelin stars.

The main sights and
interesting places:
Edinburgh Castle – the landmark
of the city located on Castle Rock
Hill is the most visited place in
Edinburgh. The Castle hosts
several exhibitions about Scottish
history and the military. The Scottish Crown Jewels are displayed
there as well.
The Palace of Holyrood House –
is found in the eastern part of the
Royal Mile. The Palace is often
used as a royal residence, so some
of its parts are closed to the public
in the middle of May and during the
last two weeks of June and the first
week of July.
The Scottish Parliament
Building – if you are a lover of
modern architecture, you definitely

Co se říká o Edinburghu
a nedozvíte se to
z oficiálního průvodce:
• Cesta nazvaná „Spit on the
Heart“ údajně přináší štěstí.
• Pokud máte raději klid
a nemáte v plánu navštívit
některý z festivalů,
nevydávejte se do města
v průběhu srpna, kdy
se množství lidí zvýší až
o 1 milion.
• Edinburgh má hned
několik přezdívek, z nichž
nejčastěji zaznívá ta
„Severské Athény“.
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Skotský parlament – kdo má rád
moderní architekturu, přijde si na
své, neboť se jedná o post-moderní budovu od architekta Enrica
Miralleseho.
Mary King’s Close – pokud vám
nevadí komerčnější místa, určitě
navštivte spleť ulic v podzemí, s nimiž se pojí velice zajímavý příběh
Mary Kingové, se kterým vás seznámí tamější průvodci v dobových
kostýmech.

shouldn’t omit this post-modern
building by Enric Miralles.
Mary King’s Close – if you don’t
mind more commercial places,
visit a warren of hidden streets that
has remained frozen in time since
the 17th century. On a guided
tour, you can hear the interesting
story of Mary King and learn about
Edinburgh’s hidden history.
Greyfriars – the church with an adjacent cemetery which became known

What is said about
Edinburgh but not
found in official
guides:
• Spitting on the
Heart of Midlothian,
a heart-shaped
mosaic built into the
pavement on the
Royal Mile, is said
to bring good luck
• If you don’t like
hustle and bustle,
avoid visiting the
city in August when
the Edinburgh arts
festivals take place.
These events attract
more than a million
visitors annually.
• Edinburgh has
several nicknames,
for example “the
Athens of the
North”

6 ...
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Greyfriars – hřbitov a kostel jsou
známé především díky teriérovi
Bobbymu, který střežil 14 let hrob
svého pána Johna Greye. Kdo
by se chtěl dozvědět více, může
si přečíst celý příběh třeba na
Wikipedii.
Grassmarket – jde o část starého
města, kde dříve mistři kati vykonávali popravy a kde byl také trh
s koňmi a dobytkem. Dnes jde
o místo, kde to díky množství hospod a barů žije ve dne i v noci.

Autor: Lucie Havlíčková, zdroje: Edinburgh Press Pack November 2016, Google, foto: shutterstock.com, flicker.com

St. Gilles Cathedral – katedrála
sv. Jiljí z 12. století je přímo na
Královské míli. Než vejdete dovnitř,
nepřehlédněte jedinečný vstupní
portál.

thanks to Bobby, a Terrier who
supposedly spent 14 years guarding
the grave of his owner John Grey.
The story is well known in Scotland
through several books and films.
Grassmarket – a historic market
place in the Old Town of Edinburgh. Public executions used
to take place in this former cattle
market. Today it is a vibrant place
with many shops, bars, pubs and
known for its pulsating nightlife.
St. Giles Cathedral – a church dating from the 12th century found on
the Royal Mile. Its most prominent
features are the crowned spire
and the impressive gothic central
archway.

Zajímavé kulturní události/
Interesting cultural events:

Arthur´s Seat – 251 m n. m. vysoký
kopec Artušův trůn leží v Holyrood
parku nedaleko Royal Mile. Po
výšlapu se vám otevře nádherný
výhled na město a okolí.
Calton Hill – z tohoto místa byste
si rovněž neměli nechat ujít pohled
na Edinburgh. Na kopci je několik
zajímavých staveb, jmenovitě nedokončená kopie řeckého Pantheonu
nazývaného National Monument.
Dále budova staré observatoře
a z fotografií dobře známý Dugald
Stewart Monument.

Arthur’s Seat – the hill rising
above the city to a height of
251 m (822 ft), provides excellent
panoramic views of the city and
beyond. It is situated in Holyrood
Park, about 1 mile east of Edinburgh Castle.
Calton Hill – views of Edinburgh
from Calton Hill are breath-taking.
It is the location of several iconic
monuments and buildings such
as the National Monument (an
unfinished copy of the Greek
Pantheon), the Dugald Stewart

Edinburgh Jazz and Blues
Festival (14.– 23. 7.)
www.edinburghjazzfestival.com
Edinburgh Art Festival
(27. 7.– 27. 8.)
www.edinburghartfestival.com
Edinburgh Fringe Festival
(4.– 29. 8.)
www.edfringe.com
Edinburgh
International Festival
(4.– 28. 8.)
www.eif.co.uk
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Edinburgh ZOO – jestli jsou pro
vás zoologické zahrady příjemným
útěkem od klasických toulek po
památkách, pak navštivte určitě i tu
v Edinburghu.

Co můžete navštívit zdarma?
Národní muzeum Skotska/National Museum of Scotland, The Potter Trail, Skotskou národní galerii
portrétů/Scottish National Portrait
Gallery, Královskou botanickou
zahradu/Royal Botanic Garden
Edinburgh, Skotský parlament/
Scottish Parliament, Muzeum dětství/Museum of Childhood, Mercat
Tours, Skotský památník/The Scott
Monument, ZOO/Edinburgh ZOO,
The Usher Hall, Surgeon’s Hall
Museum, královskou plachetnici
Britannia/Royal Yacht Britannia

Monument, and the old City
Observatory.
Edinburgh ZOO – if you want to
exchange sightseeing for animalwatching, go to Edinburgh ZOO
which is Scotland’s second most
popular tourist attraction after
Edinburgh Castle.

Places you can visit free of
charge:
The National Museum of Scotland,
The Potter Trail, The Scottish
National Portrait Gallery, The
Royal Botanic Garden Edinburgh,
Scottish Parliament, The Museum
of Childhood, Mercat Tours, The
Scott Monument, Edinburgh
ZOO, The Usher Hall, Surgeons’
Hall Museum, The Royal Yacht
Britannia

Tipy na nákupy:

Great Places for Shopping:

Multrees Walk, Thistle Street,
Grassmarket, The West End,
George Street, Princess Street.

Multrees Walk, Thistle Street,
The Grassmarket, The West End,
George Street, Princess Street.

Jedinečná místa:

Other Outstanding Places:

The Stand, Secret Gardens, Gladstone’s Land, Gardener’s Cottage,
Water of Leith, St Giles’ Roof Top
Tours.

The Stand , Secret Gardens, Gladstone’s Land, The Gardener’s Cottage, The Water of Leith, St Giles’
Roof Top Tours.

Už víte, kdy letíte? /
So, do know when you
are flying?
Brno – London/Stansted
17.25 – 18.35
London/Stansted –
Edinburgh
20.05 – 21.25
Edinburgh – London/
Stansted 10.40 – 12.05
London/Stansted – Brno
13.50 – 17.00
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RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET

WILD THING

JIŽ OD 1 416 184 Kč*
Land Rover představuje světově první kompaktní SUV kabriolet
prémiové třídy. Díky informačnímu a zábavnímu systému InControl
Touch Pro a inovativním technologiím jako Terrain Response
je nový Range Rover Evoque Cabriolet dokonale připraven
na provoz v městském prostředí. Domluvte si zkušební jízdu
a ovládněte džungli velkoměsta.
CARTEC MOTOR, S.R.O.,
Mariánské nám. 5, 617 00 Brno,
Tel.: 545 233 556, e-mail: prodej@cartec.cz
landrover-brno.cz

* N ezávazně doporučená orientační cena vč. DPH
Další informace o tříleté záruce najdete na adrese landrover.cz/zaruka. Spotřeba paliva v l/100 km: 6,7–11,4
(ve městě, 5,1–7,0 (mimo město), 5,7–8,6 (kombinovaná), emise CO2 v g/km: 149–201, ilustrační fotografie

Everything
good in Ireland
can be found in

Všechno dobré z irska naleznete ve městě

cork
Prozkoumejte
krásné pobřeží, zajímavá
města i vesnice.

CORK je považován
za perlu Irska.
Pokud chcete poznat
tuto jedinečnou
ZEMI, Cork rozhodně
nevynechejte.
Anglický trh

Explore the beautiful
coastline and interesting
towns and villages.
10 ...

Nachází se v samém srdci města
Cork. Anglický trh představuje
zastřešené tržiště s potravinami, kde
se obchoduje již od roku 1788. Je
jedním z nejstarších městských trhů
svého druhu na světě. Jde o tradiční
tržiště, kde jsou stánky po mnoho
let v rodinném vlastnictví, a které
kromě místních produktů nabízí
exotické potraviny z různých koutů
světa. To vše přispívá k jedinečné
atmosféře a přitažlivosti tohoto trhu.
Místo je již dlouho považované
místními obyvateli za prostor, kde
se můžou setkávat, jíst a nakupovat.
Anglický trh nabízí jak turistům, tak
místním obyvatelům řadu lákavých

Cork is deemed as
a pearl of Ireland.
If you want to
experience this
unique country,
definitely do not omit
Cork.
The English Market
Situated in the heart of Cork City,
the English Market is a roofed food
market and has been trading since
1788. The Market is one of the oldest municipal markets of its kind in
the world. A mix of traditional Cork
fare and exciting new foods from
afar, combined with long standing
family-run stalls contribute to the
unique appeal and atmosphere of
this market. Long recognised by
locals as a place to meet, eat and
shop, the English Market offers
tourists and locals alike a tantalising range of Irish food. Culinary
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irských jídel. Kulinářskými pochoutkami jsou především kvalitní maso
a ryby, bylinky, koření, ovoce, zelenina, pečené lahůdky a sýry.

delights include quality meats and
fish, herbs, spices, fruit, vegetables,
baked delicacies and speciality
cheeses.

Zámek Blarney

Blarney Castle

Blarney Castle, který byl postaven před téměř šedesáti lety, je
světoznámou památkou a jedním
z největších pokladů Irska. Lidé
z celého světa zde chtějí políbit
Blarney Stone, legendární Kámen
výmluvnosti, který se nachází na
vrcholu věže. Políbíte-li ho, už nikdy
nebudete hledat slova.

Blarney Castle, built nearly six
hundred years ago, is a world
landmark and one of Ireland’s greatest treasures. People from all over
the world flock to kiss the Blarney
Stone, the legendary Stone of
Eloquence, found at the top of the
tower. Kiss it and you‘ll never again
be lost for words.

Cobh

Cobh

Místo je známé jako poslední přístaviště Titanicu. Cobh je zajímavou
mozaikou pastelových budov. Toto
krásné přístavní město je první tváří
Irska pro mnoho návštěvníků – stejně
jako posledním pohledem na domov
pro miliony irských emigrantů.

Spike Island
Vyplujte vyhlídkovou lodí z Cobh
na Spike Island, ostrov známý jako
irský Alcatraz, a vydejte se do historie a tajemství tohoto magického
ostrova. Ostrovu dominuje 200 let
stará pevnost hvězdicovitého tvaru
Fort Mitchel, která byla vězením pro
více než 2 300 vězňů. Vychutnejte
si průvodcovanou prohlídku ostrova
i pevnosti a odpočiňte si v kavárně
nebo na pikniku. Ostrov Spike byl
v roce 2017 nominován na cenu
World Travel Awards jako Nejlepší
evropské výletní místo pro rok 2017.

Best known as Titanic‘s last port of
call, Cobh is a patchwork of pastel
buildings. This pretty harbour town
has been the first face of Ireland
for many a visitor – as well as the
final glimpse of home for millions of
emigrants.

Spike Island
Take a scenic ferry ride from Cobh
to Spike Island otherwise known as
Ireland’s Alcatraz, and get captured
in the history and mystery of this
magical heritage island. The island
is dominated by the 200-year-old
Fort Mitchel, a star shaped Fortress
which became a prison holding over
2 300 prisoners. Enjoy a fully guided
tour of the island and fortress, and
relax in the café and picnic area.
Spike Island has been nominated
for Europe’s leading tourist at-

To nejzajímavější v Corku
• Cork je snadno dostupný
autem, lodí i letadlem.
• Pastviny s bujnou
vegetací a čisté moře
poskytují produkty
pro skvělé gurmánské
pochoutky.
• Pohostinní lidé a zábavní
vypravěči.
• Pulzující hospody s živou
hudbou.
• Námořní historie, která
trvá už více než tisíc let.
• Zámek Blarney, Jameson
muzeum a Spike Island –
„irský Alcatraz“.
• Druhý největší přírodní
přístav na světě.
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Jameson’s Experience
Jameson‘s Experience je návštěvnické centrum a muzeum irské whisky.
Nachází se v lihovaru Old Midleton
Distillery. Při prohlídce Jameson
Experience se seznámíte s historií
a výrobou irské whiskey. Veškeré
prohlídky s průvodcem začínají
audiovizuální prezentací, která je
věnována historii whisky v Irsku.
Hosté pak navštíví starou palírnu,
kde mohou obdivovat staré sušárny,
mlýny, sladovny, vodní kolo, destilační zařízení, palírnu, bednářství
a sklepy. V palírně naleznete největší
měděný kotel na světě. Prohlídky
končí bezplatnou skleničkou s whiskou Jameson, nebo pro některé
vybrané šťastlivce z každé prohlídky
srovnávací ochutnávkou více vzorků.
Tito „ochutnávači“ jsou posléze
odměněni vlastním certifikátem.

Kinsale
Návštěvníci Kinsale bývají okouzleni zdejším krásným prostředím.
Dlouhé nábřeží, přístav plný jachet, úzké křivolaké ulice a zářivě
pomalované fasády galerií, obchodů a domů. Impozantní pevnosti
Charles Fort a James Fort zde
chrání úzký přístup od moře a jsou
důkazem své bohaté historie.
Kinsale je oblíbeným střediskem
pro vyznavače veškerých aktivit
spojených s mořem. Najdete zde
základnu pro hloubkové i běžné
rybaření, potápění, horolezectví a
slaňování a také půjčovny člunů
a kajaků. Na své si zde přijdou návštěvníci všech věkových kategorií.
Kinsale je jedním z nejmalebnějších a nejstarších měst v Irsku,
které je známé také pro velký
počet kvalitních restaurací.

Mizen Head
Mizen Head, nejjihozápadnější bod
Irska, je dalším kouzelným místem.
Naleznete zde signální stanici, která
byla postavena tak, aby zachraňo12 ...

traction 2017 at the World Travel
Awards.

Jameson’s Experience
The Jameson’s Experience is an
Irish whiskey museum and visitor
centre located in the Old Midleton
Distillery. A tour of the Jameson
Experience is a journey through
the story and making of Irish whiskey. All guided tours commence
with an audio-visual presentation,
retracing the history of whiskey in
Ireland. Guests are then guided
through the old distillery, where
they can admire the old kilns, mills,
maltings, water wheel, still house,
distiller’s cottage, cooperage and
warehouses. The distillery is home
to the largest copper pot still in the
world. Tours end with a complimentary glass of Jameson, or for
a lucky selected few from each
tour, a comparative whiskey tasting. Whiskey Tasters are rewarded
with their own Whiskey Tasting
Certificate.

Kinsale
Visitors to Kinsale are captivated by
its beautiful setting; its long waterfront, yacht-filled harbour, narrow
winding streets and brightly painted
galleries, shops and houses. The
impressive fortifications of Charles
Fort and James Fort guard the narrow entrance from the sea – giving
clues to its rich history. Kinsale is
a popular marine activities hub
with deep sea angling, scuba
diving, boat hire, fishing, kayaking,
climbing and abseiling appealing to
adventure travellers of all ages. Not
only does Kinsale claim to be one
of the most picturesque and oldest
towns in Ireland, it is also internationally renowned for the number
and quality of its restaurants.

Mizen Head
Mizen Head, Ireland’s most Southwesterly Point, is a spellbinding

Key Messaging:
• Cork is easily accessed by
land, sea and air
• Welcoming people and quickwitted storytellers
• Sample live music in Cork’s
vibrant pubs
• A maritime history spanning
over a thousand years
• Home of Blarney Castle, The
Jameson’s Experience & Spike
Island, ‘Ireland’s Alcatraz’
• Cork’s lush pastures, pristine
seas produce the best gourmet
experience in Ireland
• Second largest natural harbour
in the World

TRAVEL

vala životy na skalnatém pobřeží.
Můžete se také vydat na známou
stezku po 99 schodech, které
vás dovedou na obloukový most
překlenující hlubokou propast. Tato
procházka vám poskytne nezapomenutelně úchvatné výhledy.

Autor: město Cork, překlad: Diana Kosinová, foto: www.shutterstock.com, archiv města Cork

Festivaly
V Corku se koná po celý rok mnoho festivalů od akcí věnovaných
jídlu až po literární, hudební nebo
výtvarné festivaly. Níže jsou uvedeny jen některé z velkých festivalů,
které lákají návštěvníky do Corku
každý rok.

place. It is home to a signal station
that was built to save lives off the
rocky shoreline. Follow the path
down the famous 99 steps and
over the arched bridge that looks
down upon the gorge. Along the
way, there is stunning scenery to be
admired.

Festivals
Many festivals take place throughout the year in Cork from food and
literary festivals to music and arts
festivals. Below are just some of the
big festivals which attract visitors to
Cork every year.

Už víte, kdy letíte? /
So, do know when you
are flying?
Brno – London/Stansted
17.25 – 18.35
London/Stansted – Cork
20.35 – 22.00
Cork – London/Stansted
06.25 – 07.55
London/Stansted – Brno
13.50 – 17.00

www.corkharbourfestival.com • www.corkmidsummer.com • www.corkchoral.ie • www.guinnessjazzfestival.com
www.atasteofwestcork.com
... 13
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Letní letový řád
pravidelných linek z BRNA
Londýn
Brno – Londýn/Stansted (Ryanair)
dny
odlet
linka

platnost
26. 3. 2017 až
1 2 3 4 5 6 7 17:25 FR8404
30. 7. 2017
31. 7. 2017 až
1 – 3 4 5 6 – 17:25 FR8404
28. 8. 2017
30. 8. 2016 až
1 2 3 4 5 6 7 17:25 FR8404
28. 10. 2017

Brno – Londýn/Luton (Wizz Air)
dny
odlet
linka

platnost

27. 3. 2017 až
1 – 3 – 5 – – 11:30 W62801
21. 6. 2017

Londýn/Stansted – Brno (Ryanair)
dny
přílet
linka
1 2 3 4 5 6 7 17:00 FR8403
1 – 3 4 5 6 – 17:00 FR8403
1 2 3 4 5 6 7 17:00 FR8403

Londýn/Luton – Brno (Wizz Air)
dny
přílet
linka

platnost
26. 3. 2017 až
30. 7. 2017
31. 7. 2017 až
28. 8. 2017
30. 8. 2017 až
28. 10. 2017
platnost

27. 3. 2017 až
1 – 3 – 5 – – 10:55 W62802
21. 6. 2017

1 – – – 5 – – 22:25 W62801

23. 6. 2017 až
27. 10. 2017

1 – – – 5 – – 21:55 W62802

23. 6. 2017 až
27. 10. 2017

– – 3 – – – – 23:45 W62801

28. 6. 2017 až
5. 7. 2017

– – 3 – – – – 23:15 W62802

28. 6. 2017 až
5. 7. 2017

– – 3 – – – – 23:30 W62801

12. 7. 2017 až
25. 10. 2017

– – 3 – – – – 23:00 W62802

12. 7. 2017 až
25. 10. 2017

Eindhoven
Brno – Eindhoven (Wizz Air)
dny
odlet

linka

platnost

28. 3. 2017 až
– 2 – – – 6 – 11:30 W62825
11. 7. 2017

Eindhoven – Brno (Wizz Air)
dny
přílet

linka

platnost

28. 3. 2017 až
– 2 – – – 6 – 11:00 W62826
11. 7. 2017

1 – – – 5 – – 12:55 W62825

14. 7. 2017 až
15. 9. 2017

1 – – – 5 – – 11:15 W62826

14. 7. 2017 až
15. 9. 2017

– 2 – – – 6 – 11:30 W62825

19. 9. 2017 až
28. 10. 2017

– 2 – – – 6 – 11:00 W62826

19. 9. 2017 až
28. 10. 2017

Mnichov
Brno – Mnichov (BMI regional ve spolupráci s Lufthansa)
dny
odlet
linka
platnost
BM1734/ 27. 3. 2017 až
1 2 3 4 5 – – 12:30
LH5284 27. 10. 2017
Neletí: 14. 4. a 17. 4. 2017
BM1738/ 24. 4. 2017 až
1 2 3 4 5 – – 21:45
LH5290 27. 10. 2017
Neletí: 1. 5. 2017 a od 24. 7. do 1. 9. 2017
BM1736/ 29. 4. 2017 až
– – – – – 6 – 17:25
LH5286 28. 10. 2017
BM1736/ 26. 3. 2017 až
– – – – – – 7 16:10
LH5286 22. 10. 2017
Neletí: 16. 4. 2017

Mnichov – Brno (BMI regional ve spolupráci s Lufthansa)
dny
přílet
linka
platnost
BM1733/ 27. 3. 2017 až
1 2 3 4 5 – – 12:00
LH5283 27. 10. 2017
Neletí: 14. 4. a 17. 4. 2017
BM1737/ 24. 4. 2017 až
1 2 3 4 5 – – 21:20
LH5289 27. 10. 2017
Neletí: 1. 5. 2017 a od 24. 7. do 1. 9. 2017
BM1735/ 29. 4. 2017 až
– – – – – 6 – 16:55
LH5285 28. 10. 2017
BM1735/ 26. 3. 2017 až
– – – – – – 7 15:40
LH5285 22. 10. 2017
Neletí: 16. 4. 2017

„Z podstaty
jsem líný
lev…“

“My nature is
that of a lazy
lion…”
16 ...

Městské divadlo Brno – muzikál / Musical Chaplin

hana
HOLIŠOVÁ

FACE2FACE
Multitalentovaná krásná žena Hana Holišová žije poměrně hektickým
životem, který se výrazně zrychlil po výhře v televizní soutěži
tvoje tvář má známý hlas. Přestože Hanka většinu svého času
věnuje hraní, zpěvu a tanci, našla si čas na rozhovor, ve kterém
nahlédneme nejen pomyslně rovněž za oponu…
Hana Holišová, is a beautiful multi-talented woman who lives
a rather hectic life which took on even more speed after her
victory in the Tvoje tvář má známý hlas TV contest. Although Hanka
spends most of her time acting, signing and dancing, she found time
for this interview in which we‘ll be able to – not only figuratively –
peek behind the curtain...

OSOBNÍ ŽIVOT A VZTAH
K BRNU A JIŽNÍ MORAVĚ
Jaké pro Vás je jednou za čas odložit všechny
masky a kostýmy, zapomenout na chvíli na texty
všech rolí, které ztvárňujete, a být zase Hanou
Holišovou?
To je každodenní záležitost. Někdo si bere uniformu
nebo lejstra, já na sebe beru kostým, make-up, text
do hlavy, vžiju se do role, ale pak to všechno odkládám a jsem sama sebou a žiju běžný osobní život.
A když už máte volno a možnost vymanit se
z pracovního šrumce, čemu se ráda věnujete ve
volném čase?
Záleží na tom, jak velký pracovní šrumec tomu
volnu předchází. Když je toho hodně, pak ráda jen
tak jsem a nedělám nic. Relaxuji jakoukoliv možnou
formou. Pokud únava není velká, ráda odpočívám
i nějakou manuální činností nebo cestováním.

PERSONAL LIFE AND
RELATIONSHIP TO BRNO AND
SOUTH MORAVIA
What does it feel like for you to take off all
the masks and costumes, forget the text of all
the parts you play and become simply Hana
Holišová once in a while?
This happens every day. Some people put on
uniforms in the morning, or grab a briefcase to go
to work. I put on a costume, make-up, memorize
texts, and get into my role. But when it’s over, I take
everything off, I’m myself and live my personal life.
When you have the time to get away from all
your work, what do you like to do?
It depends how busy my working life is. If work was
really intense, I just need to switch of in my free time
and do nothing. I can relax in many ways. If I’m not
exhausted, I like to do something manual or travel.

Kam ráda ujíždíte třeba jen za chvilkovou relaxací v Brně a okolí?

Where do you go to relax around Brno – albeit
just for a while?

Když jsem byla malá, chodili jsme s tatínkem hodně
na procházky do Bílovic, tam to mám ráda. A jinak,
v rámci České republiky ráda jezdím do Beskyd, ty
jsou pro mě ideálním místem pro relax.

When I was a little girl, my dad would take me for
walks in Bílovice, and I love that place. Other than
that, I like to go to the Beskydy Mountains. For me,
that is the ideal place to relax.

Jaký máte vztah k Brnu?

What’s your relationship to Brno?

Čím dál hezčí. Myslím, že Brno hezky rozkvétá po
všech stránkách.

It’s getting better and better. I think Brno has been
blooming in every respect.

Co máte na Brnu ráda a co byste naopak ráda
změnila?

What do you like about Brno and, in contrast,
what would you like to change?

Moc bych si přála, aby se město více zajímalo
o stav domů, ve kterých žijí lidé, kteří si toho neváží

I’d very much like if the city took a greater interest
in the condition of buildings which are home to
... 17
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a domy i jejich okolí ničí, to mi vadí moc. Konkrétně
mám na mysli třeba Cejl a jeho okolí.
Dokázala byste si představit život někde jinde?
Opustila byste například Brno kvůli Praze, kde
trávíte hodně pracovního času?
Neberu to takto radikálně, člověk nikdy neví, kam
ho život zavane. Žiju i pracuju střídavě v Brně
i v Praze kvůli práci, která mě baví. Nikde není
psáno, že to zítra nebude jinak.

JAK SE UDRŽUJE HANKA FIT?
Jste velmi přitažlivá žena. Necháváte se někde
pravidelně hýčkat? Nebo si vystačíte pouze s domácí péčí v podobě pedikúry, kosmetiky apod.?
Děkuji za kompliment  Na tento typ hýčkání moc
nejsem. Chodím pravidelně ke kadeřníkovi, jinak
se snažím používat kvalitní kosmetiku, protože při
mé práci dostává pleť poměrně zabrat. Ale na víc si
nepotrpím a ani by na to asi nebyl čas.
Jakým způsobem se udržujete fyzicky ve formě?
Nejsem zrovna sportovní typ. Ideální varianta je,
když zkouším roli, u které je hodně pohybu nebo
tance. Třeba muzikál Mamma Mia! v Kongresovém
Centru v Praze byl skvělý na kondici. Hodně tance
a neustálé zdolávání velkého jeviště. Z podstaty
jsem ale líný lev.
18 ...

people who don’t appreciate them and destroy
them and their surroundings. That bothers me a lot.
Specifically, I think of Cejl and its neighbourhood.
Can you imagine living your life elsewhere?
Would you, for instance, leave Brno for Prague
where you spend lots of your working time?
I don’t think this radically, you never know where
your life will take you. I both live and work in both
Brno and Prague because of my work which I enjoy. But you never know what tomorrow will bring.

HOW DOES HANKA KEEP FIT?
You’re a very attractive lady. Do you go to a beauty parlour regularly? Or do you just do your own
pedicure and cosmetic treatments at home?
Thank you for the compliment. I’m not the
beauty-parlour type. I go to a hairdresser regularly
but other than that I try to use quality cosmetics because my complexion suffers a lot because of the
kind of work I do. But I don’t do much more since
I wouldn’t have time for that anyway.
How do you keep physically fit?
I’m not very sporty. Ideally, I have a part that
requires a lot of movement or dance. The Mamma
Mia! musical in the Prague Congress Centre was
great for my being fit – a lot of dancing and moving

FACE2FACE
Co Vám vždy spolehlivě vlije novou energii do žil,
když už začínáte být velmi unavená?

around on a large stage. But in my nature, I’m
a lazy lion.

Mně vlévá do žil radost z toho, co dělám. Vážím
si toho, že mám práci, která mě baví. A jediné, co
zaručeně pomáhá proti únavě, je prostě odpočinek.
Někam třeba vycestovat, přijít na jiné myšlenky
a nabrat energii do dalších dnů.

What does reliably gives you energy when you’re
getting very tired?

NEJEN CESTOVATELSKÉ TIPY
Dáte nám pár svých hudebních, knižních a filmových tipů?
Zkusím doporučit něco, co mě zaujalo v poslední
době... Z hudby asi CD francouzské zpěvačky ZAZ,
z knih to budou třeba Bábovky Radky Třeštíkové.
Na film teď žádný čerstvější tip nemám, ale moc se
těším do Městského divadla Brno na představení
Žítkovské bohyně, které měly teď právě premiéru.
A když už je rozhovor s Vámi otištěný na stránkách oficiálního magazínu Letiště Brno, prozraďte nám, jaký je Váš vztah k létání?
Beru to jako skvělou možnost k přesunu na vzdálené místo a hlavně za sluncem a mořem. Nicméně,
mám z něj respekt a vždycky si říkám, že jestli to se
mnou má spadnout, tak snad to bude rychle .
Letěla jste někdy někam z Brna? Nabídka letů se
neustále rozšiřuje…
Ano, letěla jsem z Brna několikrát do Londýna
a s cestovní kanceláří na dovolenou. Taky jsem na
brněnském letišti trávila poměrně dost času, když
jsme tam před pár lety točili film s Filipem Renčem
„Užij si se psem“.

What I do gives me energy. I appreciate I have a job
I like. And the only thing that reliably fights fatigue
is simply rest. To travel somewhere, get out of your
routine, and get energy for the days to come.

TRAVEL TIPS AND MORE
Can you share some of your top music, books,
and movies?
I’ll try to share something I’ve found interesting
recently. In terms of music, it is probably a CD by
the French singer ZAZ, and I’ve enjoyed reading
Bábovky by Radka Třeštíkova. I have no fresh
recommendation for a movie but I do look forward
to seeing Žítkovské Bohyně, a play that has just
premiered at Brno Municipal Theatre.
Given your interview will be published in the official magazine of Brno Airport, could you tell us
what your relationship to flying is?
Flying is a great option to get far-away, especially
to sunny seaside locations. However, I treat planes
with respect and always say to myself that should
the plane fall I hope it is going to happen quickly.
Have you ever flown somewhere from Brno? The
flight offer continues to expand...
Yes, I took several flights to London from Brno and
once I flew on a holiday with a travel agency. I also

Máte nějaký seznam přání s vysněnými destinacemi, které byste ráda navštívila?
Cestování mě baví, ať je to kamkoliv. Ale moc mě
láká třeba Bali, to bych ráda uskutečnila.

PRACOVNÍ ZÁPŘAH
K hudbě jste měla blízko odmalička díky své
rodině. V mládí jste si prošla i určitým metalovým
obdobím. Jak jste se dostala zrovna k tomuto
žánru?
Náhodou hledali zpěvačku, já se to dozvěděla
a chtěla jsem zkusit zpívat v kapele, a tak jsem do
toho šla. Šlo o fajn období, ráda na něj vzpomínám.

Městské divadlo Brno – muzikál Noc na Karlštějně / Musical
A Night At Karlstejn

... 19

spent quite a lot of time there when Filip Renč shot
his “Užij si se psem” movie there.
Do you have a list of destinations you’d like to
go to?
I love traveling wherever it is. But Bali is very attractive to me, I’d like to see it once.

WORK LOAD
You’ve always been close to music because of
your family. And you also had a heavy-metal
period when you were young. How did you get to
that very genre?
It was coincidence. A band was looking for a singer,
I learnt about it and wanted to try to sing in a band,
so I went for it. It was a nice period, I like to think
back on it.
What musical instruments do you play?
I’ve played the piano since I was a child. At secondary school I added a guitar and a double bass for
a while. But I like the piano the best and believe I’ll
have time to sit down again and learn a new piece.
Which of the roles you’ve played do you like the
best and why?

Městské divadlo Brno – muzikál Papežka / Musical Pope Joan
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I love all the roles I’ve played, but among those
closest to my heart are Edith Piaf, Papežka Jana,
Adriana in Rocky and Funny Girl...

FACE2FACE
Na jaké hrajete hudební nástroje?
Od dětství jsem hrála na klavír, na střední škole se
přidala kytara, flétna a na chvíli i kontrabas. Nejraději mám ale klavír a věřím, že zase někdy bude čas
k němu sednout a naučit se něco nového.
Které ze svých rolí (minulých i současných) máte
nejraději a proč?
Mám ráda všechny role, které mě potkaly, ale k těm
srdcovějším patří určitě Edith Piaf, Papežka Jana,
Adriana v Rockym, Funny Girl....
Podle čeho si role vybíráte a jaký je celkově Váš
klíč pro zapojení se do pracovních projektů?
Jaká jsou nejdůležitější kritéria ovlivňující Vaše
rozhodování?
Baví mě přijímat různé pracovní výzvy, ale samozřejmě řeším, aby pro mě měly hodnotu a smysl.
Důležitý je scénář, režie a lidi, se kterými máte
spolupracovat.
Kým je pro Vás Dodo Gombár?
Člověk, který výrazně ovlivnil moje vnímání divadla
a umění. Pro mě osobně vynikající režisér, autor
a moudrý člověk, moc si ho vážím.
Kde všude Vás momentálně fanoušci mohou
vidět?
V červnu mě čekají zajímavé koncerty s brněnskou
a ostravskou filharmonií v rámci projektu Mozartovy
děti. Je to spolupráce profesionálních filharmoniků
a žáků základních uměleckých škol a my s kolegou
Ondrou Rumlem budeme letošními sólisty tohoto
projektu. V červnu (10. 6.) mě čeká vystoupení v O2
Aréně na koncertě Tvoje tvář má známý hlas. Dále
Vrabčák a anděl s Městským divadlem Brno, v létě
to bude opět Noc na Karlštejně na Biskupském
dvoře, potom Noc na Karlštejně přímo na hradě
Karlštejn. Na podzim další spolupráce s brněnským
New Time Orchestra. Taky vystoupení v rámci
PROMS GALA, to nejlepší z muzikálu Bídníci u příležitosti 25. výročí jejich prvního uvedení v Praze.
A k tomu největší hity z muzikálů, které byly uvedeny v ČR za posledních 25 let.

How do you choose your roles and what are the
general rules for your taking part in a project?
What are the key criteria for your decisionmaking?
I enjoy accepting various work challenges but they
definitely must make sense to me and bring me some
value. The screenplay is important, along with the
direction and people you’re supposed to work with.
What does Dodo Gombár mean to you?
Dodo Gombár is a person who significantly influenced my perception of theatre and art. For me, he
is an excellent director, playwright, and a wise man.
I have a lot of respect for him.
Where can your fans see you at the moment?
In June, I’m participating in interesting concerts with
the Brno and Ostrava philharmonics. They are part
of the Mozart’s Children project. Under the project,
professional orchestra players and pupils at primary
art schools collaborate. My colleague Ondra Ruml
and I will be the soloists. In June (10/6), I will
perform at O2 Arena at the concert of Tvoje tvář má
známý hlas. Then there is Vrabčák a anděl at the
Brno Municipal Theatre and, in the summer, Noc
na Karlštejně at Biskupský Dvůr, and later directly
at the Karlštejn castle. In the autumn, I’m going to
work with the Brno New Time Orchestra as well.
There will also be a performance during PROMS
GALA showing the best of Les Misérables since it
will be the 25th anniversary of the time the show
opened in Prague. And it will come with the greatest hits from musical shows that have been staged
in the Czech Republic over the recent 25 years.
And more musicals in the Congress Centre in
Prague: Ať žijí duchové and Rocky, something
that I really look forward to. There will be other
performances in the Brno Municipal Theatre, of
course, and I’m going to continue to shoot the Ulice
TV series.
In 2012, you were awarded Thálie — are you
planning to get another similar prize? Is there
any you’re wishing for?

A potom opět muzikály v Kongresovém centru
v Praze – Ať žijí duchové a hlavně muzikál Rocky,
na který se neskutečně těším. Samozřejmě i další
představení v Městském divadle Brno a i nadále
budu točit seriál Ulice.

The greatest prize is when my audience is happy.

Jste držitelkou ceny Thálie (rok 2012), máte políčeno na nějakou další podobnou cenu? Toužíte
po některé?

I never thought I could dance, really. I love dancing
but I never had much confidence. Over time, with
various musical roles, I learnt what I needed.

In the Tvoje tvář má známý hlas TV show you performed dazzling dance choreographies. When did
you discover you talent for dancing? Have you ever
wished to develop it a bit more?
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Kongresové centrum Praha – muzikál Rocky / Prague Congress
Centre – Musical Rocky

The life of public figures includes various social
and charity events. Are you involved in charity? If
so, who do you work with?
Thanks to Robert Jicha, my colleague from
Brno Municipal Theatre, I got to know Krtek, the
Endowment Fund of Pediatric Oncology. I’ve been
working closely with them for several years and
my winnings from the Tvoje tvář má známý hlas
show went to their support. I’ve also worked with
Brno Diocese Charity for whom my Brno Municipal
Theatre colleagues and I did a photo shoot. This
year, I became a new ambassador for the Avon
March, which I’m very happy about, and I also
support the Bellis Young and Cancer project. This
project involves collaboration with Avon and falls
under the auspices of Aliance žen s rakovinou prsu.
It concerns women under 45 who have suffered
from breast cancer. I think it’s very important to
draw attention to this area because if these issues
are diagnosed in time, there is a greater chance
of successful treatment. So I like to support them
whenever I have a chance.
If you weren’t an actress, what job would you
like to do?
I love flowers. I might have a flower shop with a mini
cafe.
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FACE2FACE
MOTIVATION AND MESSAGE
TO FLYING MAG READERS
How do you stay motivated to push your boundaries, something that has become a must at the
current era?
I don’t motivate myself. I just like the challenge
and impulses that come to my life. And I try to do
everything with full heart, that’s what I like and what
satisfies me.
I hear you almost never drink. Do you have any
other vices instead?

Tvoje tvář má známý hlas – převlek Edith Piaf / Your Face Sounds
Familiar – a disguise of Edith Piaf

Největší ocenění je, když přijde spokojená divácká
odezva.
V pořadu Tvoje tvář má známý hlas jste oslňovala
rovněž svými tanečními kreacemi. Kdy jste
v sobě odhalila tento talent? Neměla jste někdy
touhu rozvinout ho přece jen trochu víc?

So it’s out now... Yes, I’m not keen on alcohol,
but sometimes enjoy a glass of wine. I certainly
do have vices, for instance I love drinking lots of
coffee.
And now, in conclusion, you have an opportunity
to express your thanks or send a message to
Flying Mag readers...
I wish all your readers and travellers to land safely
in the right locations, and most importantly, with the
right people.

Já jsem taneční talent asi nikdy neodhalila, tanec
mě baví, ale nikdy jsem si v něm příliš nevěřila. Postupem času s různými muzikálovými rolemi jsem
se přiučila, co bylo potřeba.
S životem veřejně známých osobností jsou
spojené všemožné společenské akce, ale rovněž
dobročinné aktivity. Přispíváte nějak? Pokud ano,
s kým spolupracujete?
Díky kolegovi z MdB Robertovi Jíchovi jsem se před
lety dostala k Nadačnímu Fondu Dětské Onkologie
Krtek. S nimi spolupráci udržuji už několik let a právě i výhra z TV show Tvoje tvář má známý hlas šla
na jejich podporu. Spolupracovala jsem i s Diecézní
charitou Brno, pro kterou jsme spolu s kolegy
z MdB nafotili sérii fotografií. Letos jsem se stala
novou ambasadorkou Avon pochodu, což mě moc
těší a podporuji i projekt Bellis Young and Cancer.
Tento projekt spolupracuje právě s Avonem a jsou
pod křídly Aliance žen s rakovinou prsu. Jde o ženy
do 45 let, které postihla rakovina prsu. Myslím, že
je hodně důležité upozorňovat na prevenci v této
oblasti, protože včasné zjištění problému dává
větší šanci na uzdravení a když mám šanci, ráda je
podpořím.

Tvoje tvář má známý hlas – převlek Beyoncé / Your Face Sounds
Familiar – a disguise of Beyoncé
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bleskový
výslech /
Rapid
interrogation:
Datum narození / Date of birth:
6. 8. 1980 / 6/8/1980
bydliště: Brno, Praha/Prague

Kdybyste nebyla herečkou, čím byste si přála
nyní být?
Miluju květiny, možná bych si pořídila květinářství
s mini kavárnou.

Výrazné divadelní, seriálové
a muzikálové role / key roles in the
theatre, TV series, musical: Evita,
Funny girl, Edith Piaf, Papežka Jana,
Shiobhan v Podivném případu se psem,
Judy v Dokonalé svatbě, Anda ve Škola
základ života, Velmi křehké vztahy, Ulice,
Policie Modrava, Četníci z Luhačovic...

www.facebook.com/hanaholisovaofficial

MOTIVACE A VZKAZ PRO
ČTENÁŘE FLYING MAGU
Jakým způsobem se motivujete k neustálému
posouvání hranic, což se stalo v dnešní době už
jakousi nutností?
Nijak se nemotivuji, baví mě zdolávat výzvy a vnímat impulsy, které mi do života přicházejí. A snažím
se dělat vše naplno, to mě baví a naplňuje.
Proslýchá se, že skoro vůbec nepijete alkohol.
Máte nějaké náhradní neřesti?
Tak už mi na to přišli.... Ano, alkohol moc nemusím,
ale někdy si skleničku vína dám ráda. Neřesti mám,
třeba kávu piju ráda a často.
A nyní máte na závěr možnost někomu poděkovat, nebo něco vzkázat čtenářům Flying Magu…
Přeju všem čtenářům a cestovatelům, ať mají vždy
šťastná přistání na správných místech a hlavně
s těmi správnými lidmi.
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TV seriál – Ulice / TV series – Street

Autor: Lucie Havlíčková, foto: archiv MDB, tino.cz, archiv TV Nova, Herminapress, překlad: Martina Alexander

Profese / Profession:
herečka a zpěvačka / actress and singer

Nový

Renault ESPACE
Make your time great

Užijte si výjimečnou obratnost a stabilitu nového vozu Renault ESPACE
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June Is an Ideal Month to Visit Porto

Červen je ideální měsíc
pro návštěvu Porta
V červnu jsou dny příjemně teplé a přímo
vybízejí k pěším procházkám po městě. Je to
také období, kdy sardinky začínají nabírat
na váze a nejlépe chutnají, takže je najdete
v nabídce všech místních restaurací.
In June, the days are warm and invite you to
discover the city on foot and the sardines
start to get fat, that is to say that this time
of the year is the best time for the good
sardines to arrive at every restaurants table.
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Oslavy svatého Jana

S. João festival

V červnovém kalendáři je několik
oblíbených svatých, ale největší
událostí města Porta je svátek sv.
Jana, který je zároveň oslavou
začátku léta. Počasí je příjemně
teplé a město začíná doslova překypovat kulturními a společenskými akcemi, které se během letních
měsíců odehrávají na různých
místech po celém městě.

June is the month of popular saints
and S. João is the biggest festivity in
the city, but also marks the start of
summer, with pleasant temperatures
and a cultural program teeming with
institutions and cultural spaces of
the city to devote special programs
to the hottest season of the year.
S. João is celebrated on June 24th,
but the whole month is a long prep-

TRAVEL
Svátek sv. Jana se slaví 24. června, ale již od začátku měsíce se
konají přípravy na tento den, který
je už více než sto let nejvýznamnější a nejpopulárnější událostí
Porta. V roce 1911 proběhlo
referendum organizované místním
deníkem Journal de Noticias, ve
kterém si obyvatelé odhlasovali,
že svátek sv. Jana bude oficiálním
svátkem města a tato tradice trvá
dodnes.
V noci z 23. na 24. června se jak
místní občané, tak návštěvníci
Porta každoročně vydávají do
ulic, aby zde prožili nejdelší noc
v roce. Téměř každá městská část
u příležitosti svátku sv. Jana pořádá
taneční zábavy a různé další akce.
Moderní kulturní instituce jako jsou
Casa de Música nebo Hard Club,
nacházející se na bývalém trhu
Ferreira Borges, také organizují
speciální program. V městském
parku a v historickém centru města
se konají koncerty a oslavy probíhají také v barech.
Občané města, zvláště mladí,
tradičně zahajují oslavy v centru.
Obcházejí taneční zábavy a potom
zamíří na pobřeží moře (Foz du
Douro) nebo na nábřeží řeky. Oblíbenou zastávkou je i Dům hudby
(Casa da Música) a ulice Boavista.
Slavnostní večer začíná v historickém centru města (Ribeira)
ohňostrojem, který se většinou
odpaluje z mostu Luize I. a z lodí
kotvících na řece Douro. Nejlepší
výhled na tuto podívanou se vám
naskytne z jejího nábřeží. Pokud
nemáte rádi davy lidí, můžete ohňostroj sledovat z míst, která většina
turistických průvodců nezmiňuje –
jedním z nich je například vyhlídka
u Bataria da Vitória na začátku ulice
S. Bento da Vitória, v těsné blízkosti
stejnojmenného kláštera. Oblíbeným místem, které také nabízí krásný pohled na ohňostroj, je paluba
výletní lodi. Společnosti provozující
plavby na řece Douro pořádají na

aration for the one that is proved
to be the most popular festival of
the city for over 100 years. It was
during a referendum promoted in
1911 by a popular daily newspaper (Jornal de Noticias), that the
population recognized the festivity
of the saint as a festivity of the city
and has pioneered the establishment of a municipal holiday, which
continues until today.
Every year, on the night of 23rd to
24th of June, the inhabitants of Porto and visitors, domestic and foreign, go to the streets to one that
is known to be the longest night of
the year in Porto. On the night of
S. João, almost every parish in the
city offers a musical ball and even
entertainment and modern cultural
facilities, as the Casa da Música
or the Hard Club, located in the
former Ferreira Borges Market, in
the historical center, have special
programs. There are free concerts
in the City Park, in the historical
city center and the bars also join
the party.
Among other traditions, the inhabitants, especially the younger ones,
have a habit of starting the night in
the historic center and go walking,
from ball to ball, to Foz do Douro,
the riverside and seaside or, for
some years now, stopping in the
casa da Música and following the
Boavista Avenue.
The evening begins in Ribeira, because there are fireworks, usually
launched from Bridge Luís I and
boats anchored in the river where
the banks of the Douro are the best
places to see the show. If you do
not like confusion, there are places
that do not come in the guides
where you can watch with the
same emotion, such as the viewpoint of Bataria da Vitória at the
bottom of S. Bento da Vitória Street
and very close to the monastery of
the same name.
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svátek sv. Jana speciální program,
jehož součástí může být i večeře.
Další zajímavou akcí konající se
u příležitosti oslav sv. Jana je tradiční regata Rabelo, kterou každoročně pořádá Asociace portských
vín. Najděte si místo s hezkým
výhledem a kochejte se přehlídkou
lodí, které kdysi přivezly portské
víno z regionu Douro do sklepů
Gaia. Tento závod začíná v ústí řeky
Douro a cíl je u mostu Luize I.
24. června se také tradičně koná
v zahradách Křišťálového paláce
(Palácio de Cristal) tradiční svatojánský koncert. Dům hudby (Casa
da Música) organizuje speciální program zahrnující spoustu vystoupení
pod širým nebem a také řemeslné
trhy a stánky s místním jídlem.
Při denní procházce městem si
určitě všimnete velkého množství
různých vyobrazení sv. Jana Křtitele
na městských budovách, kostelích
a veřejných prostranstvích. Radnice
pořádá pěší prohlídku po stopách
těchto uměleckých děl. Jedním
z nejznámějších je socha sv. Jana
od portugalského sochaře João
Cutileira, nacházející se na náměstí
Ribeira poblíž řeky Douro.

Ulice žijí nejen ve svátek
sv. Jana
Město Porto má obrovskou historickou a kulturní hodnotu a jeho
centrum je od roku 1996 zapsáno
na seznamu Světového dědictví
UNESCO.
Kolorit města dotvářejí i tradiční
trhy. Určitě si nenechte ujít trh
Mercadinho dos Clerigos v ulici
Cândido dos Reis (koná se každou
poslední sobotu v měsíci a začíná
v poledne) a trh u Paláce umění (poslední sobotu v měsíci, po celý den).
Oba tyto trhy najdete v historickém
centru města.
Součástí letního kulturního programu je i několik hudebních předsta30 ...

You can also see the fireworks,
on board of a tourist boat – the
companies operating in the Douro
normally have special programs for
the evening of S. João, which may
or may not include dinner. What is
promised is always a lot of revelry
and excitement!
On the day of S. João, watch the traditional Rabelo boats regatta, which
is organized yearly by the Port Wine
Association. Find a place on land
with good visibility and see the boats
that once carried the Port wine from
the Douro Region up to the cellars
of Gaia, a race from the mouth of the
river to the Luis I Bridge.
On the 24th, there is still the
traditional S. João concert in the
gardens of the Crystal Palace. The
Casa da Música has a special program that includes free shows and
outdoors, and throughout the city
multiply the craft fairs and urban
grocery stores open.
When walking through the city
during the day, stay tuned to the
numerous representations of Saint
John, the Baptist in civic buildings,
churches and public spaces of
Porto. The City Hall, through Casa
do Infante, organizes a pedestrian
circuit of these evocative works of
art. One of the best known is the of
John the Baptist, by João Cutileiro
in the Ribeira Square, near the river
Douro.

Apart from S.João
The city offers an incredible heritage, which ex-libris includes its historical centre, which was classified
World Heritage Site by UNESCO
in 1996.
Mercadinho dos Clerigos (market),
in Cândido dos Reis Street (last
Saturday of each month, at noon),
in downtown, and the Free markets
at the Palace of Arts – Talent Factory, in the historic al center (last
Saturday of every month, all day)

Už víte, kdy letíte? / So, do
know when you are flying?
Brno – London/Stansted
17.25 –18.35
London/Stansted – Porto
20.55 – 23.20
Porto – London/Stansted
06.35 – 09.00
London/Stansted – Brno
13.50 – 17.00

TRAVEL
vení pořádaných Domem hudby, na
něž je vstup zdarma. Na venkovním
pódiu se konají koncerty různých hudebních žánrů, při nichž se můžete
občerstvit ve venkovním baru.

Sardinky a kůzlečí maso
Večer se vydejte do čtvrti Matosinhos a povečeřte v jedné z mnoha
rybích restaurací. Až do října se
zde koná Festival ryb a mořských
plodů a zapojené restaurace zvou
k posezení na venkovních terasách
a zahrádkách na ulicích. Objednejte si sardinky, bílé víno z oblasti
Douro a vychutnávejte si příjemnou
letní atmosféru.
Dalším jídlem typickým pro toto
období je kůzlečí maso. To však
bylo v minulosti velmi drahé, proto
lidé začali jíst sardinky. Dalším
tradičním pokrmem podávaným
u příležitosti svátku sv. Jana je
jehněčí maso, například pečené
v troubě dohromady s bramborami a rýží. V centru města snadno
najdete restaurace, které mají tento
pokrm ve své nabídce.

Autor a překlad: Diana Kosinová, foto: shutterstock.com, flicker.com

Nakupování
Jedním z typických suvenýrů, které
si z Porta můžete dovézt, je figurka
sv. Jana. V minulosti děti obcházely
s figurkami tohoto světce v rukou
město a vybíraly drobné na fontánu
sv. Jana. V obchodech v centru
města si můžete vybrat nejen
figurky sv. Jana, ale i nejrůznější
jiné suvenýry spojené s Portem.
Typickou rostlinou symbolizující
svatojánskou tradici je „manjerico“,
což je bylina příbuzná s bazalkou
a můžete si ji koupit například na
trhu v ulici Bolhão. Určitě ochutnejte i svatojánské koláče, které
se prodávají ve všech dobrých
pekařstvích ve městě.
Svátek sv. Jana se slaví i v dalších
městech v severním Portugalsku.
Oficiálním svátkem je tento den
například ve městě Braga.

are just two urban markets that you
must visit.
During the summer, there are
several shows with free entrance in
the Casa da Música, as part of the
program for the summer. Outside
there is a stage set up just for the
warm months, which concerts of
various music genres take place
and there is also a bar.

Sardines and kid
In the evening, go to Matosinhos
and dine in one of the many fish
restaurants there. Until October,
the Fish and Seafood festival takes
place there and the participating
restaurants set up outdoor cafes on
the street. The weather invites to it.
Ask for grilled sardines and choose
a white wine from the Douro.
The kid is also a typical dish this
time of the year. In olden times,
people began to eat sardines because the kid was too expensive,
but the S. Joao tradition is also to
eat lamb or roast lamb with potatoes and rice in the oven. In the
historical center, you will easily find
a restaurant that serves this plate.

Shopping
It is impossible to remain indifferent
to a festivity like S. João. Is there
a better souvenir than a typical
figure of a saint? In the past, it was
tradition that children would ask,
with the figure of the saint in the
hand, for a penny to help them to
make the cascade of S. João. In
downtown, there are shops where
you can buy the saint, the professions of other times, the houses,
the bridge over the river and even
the sheep.You can buy a manjerico
from the same family as basil and
symbolizing S.João, in Bolhão Market St. and S. João Cake available
in the best bakeries in town.
Needless to say, in the north of
Portugal there are other cities that
celebrate this saint. In Braga, for
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Jak se sem dostanete
Nízkonákladové lety do Porta
létají například z londýnských
letišť Stansted a Gatwick, z Paříže
(Beauvais, Orly a Charles de Gaulle
Vatry) a z dalších evropských měst:
Marseille, Lille, Tours, St. Etienne,
Bologna, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Madrid, Barcelona El Prat,
Tenerife, Valencie, Benátky a Palma
de Mallorca.

example, the day of S. João is also
a holiday.

Getting there
There are flights to Porto, low cost,
for example, London (Stansted and
Gatwick), Paris (Beauvais, Orly and
Charles de Gaulle Vatry), Marseille,
Lille, Tours, St. Etienne, Bologna,
Bordeaux, Lyon, Toulouse, Madrid,
Barcelona El Prat , Tenerife, Valencia, Venice and Palma de Mallorca.

V létě létají nízkonákladové
společnosti také z Liverpoolu,
Las Palmas, Carcassonne, Rodez
a Nantes.

In the summer there are companies low cost flying from Liverpool,
Las Palmas, Carcassonne, Rodez
and Nantes.

Běžné letecké spojení s Portem
má londýnský Gatwick, Madrid,
Barcelona a Paříž – Orly.

With normal fares are from
London – Gatwick, Madrid,
Barcelona and Paris – Orly.

Nejlepším způsobem, jak se dostat
z mezinárodního letiště Francisco
Sá Carneiro do centra Porta je metro – cesta trvá kolem 30 minut.

From the International Airport Francisco Sá Carneiro the best way to
reach the center of Porto’s metro.
The trip takes about 30 minutes.

The International School
of Brno is now
an IB World School!

www.contimex.cz

We provide education in the English
language:
– Kindergarten
– Primary and Secondary School
– High School (including the Diploma
Programme)
For more information visit our website
www.isob.cz.
International School of Brno
Čejkovická 10, 628 00, Brno-Vinohrady.
Email: info@isob.cz, tel.: +420 544 212 313

Contimex, spol. s r.o.
Vážného 15 | 621 00 Brno
+420 541 213 361 | info@contimex.cz
www.contimex.cz

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

www.renaultbrno.cz

SURGAL CLINIC
Představujeme Vám SurGal
Clinic - unikátní zdravotnické zařízení svého typu v České
republice. Tato nemocnice má
mnohaletou tradici, vznikla
po 1. světové válce jako
nemocnice Červeného kříže.
V letech 2008 – 2011 prošla
zcela zásadní rekonstrukcí a
slavnostně byla otevřena za
účasti prezidenta republiky
dne 3. října 2011.
SurGal Clinic je inspirována
vyhlášenými evropskými
klinikami, za cíl si klade poskytovat klientům špičkovou
lékařskou a sesterskou péči
pomocí nejmodernější techniky ve vysoce nadstandardním
prostředí. Nemocnice musí
být také pokroková a přinášet
nejmodernější přístupy k léčbě. SurGal Clinic jako první
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The pearl
of European
medical care
in Brno

We would like to take this
opportunity to present to
you a unique healthcare
facility of its type in the
Czech Republic – SurGal
Clinic. This hospital underwent complete reconstruction and restructuring in
years 2008-2011 and was
ceremoniously opened on 3
October 2011.
SurGal Clinic is inspired by
famous European private
clinics and they have set
themselves the goal of providing clients with top quality medical and nursing care
through the use of the latest
technologies in a highly
above-standard environment. They also achieve this

Autor, překlad, grafická úprava a foto: SurGal Clinic

Exklusivní
zdravotní
péče v Brně

LEISURE
nemocnice v České republice zavedla operaci
endoprotézy kolene metodou Visionaire, léčbu
defektu kolenní chrupavky pomocí implantátu
CaReS-1S, léčbu výhřezu meziobratlové ploténky pomocí implantátu DiscoGel a další.
Pro poskytování té nejkvalitnější péče byla
vytvořena tato specializovaná centra:
- Centrum všeobecné, miniinvazivní a cévní
chirurgie
- Ortopedické centrum
- Centrum sportovní medicíny a sportovní
traumatologie
- Centrum léčby obezity
- Centrum plastické a estetické medicíny
- Centrum chirurgie ruky
- Diagnostické centrum
- Centrum prevence
- Rehabilitační centrum
Pro své kvalitní služby a nadstandardní přístup se stala velmi vyhledávanou nemocnicí
zahraničními klienty, o které nepřetržitě pečuje
Premium Department. Pro svou léčbu si
nemocnici najde přibližně 1000 zahraničních
pacientů ročně a velmi oceňují brzké operační
termíny, kvalitní lékařskou péči, osobní přístup
personálu, příjemné prostředí a finanční dostupnost. Díky skvělému jménu v zahraničí si
SurGal Clinic vybral pro spolupráci uznávaný
britský chirurg – prof. Ameet Patel, který zde
operuje své klienty.
www.surgalclinic.cz

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

Architekt Svatopluk
Sládeček je
nepřehlédnutelná
postava kdysi zlínské,
dnes už brněnské
architektonické scény.
Veřejnosti je nejčastěji
znám jako autor domů
se zvláštními jmény,
například Pulec, Sysel,
Větrník, Monitor nebo
Sfinga. Vyznačuje se
svéráznými názory
a určitou skepsí k oboru,
ve kterém přesto téměř
třicet let působí. k tomu
všemu si před pár lety
přibral obor divadelní
scénografie.
Rozhovor Zuzany Morávkové
s architektem Svatoplukem Sládečkem

Svatopluk Sládeček

Architektura
může přinášet radost
Architecture can bring joy
An interview with architect Svatopluk Sládeček by Zuzana Morávková

Architect Svatopluk Sládeček is a remarkable figure on the
contemporary Brno architecture scene. He was born in Zlín where
he also started his career. He is known to the public as the author
of houses with special names, such as Tadpole, Gopher, Windmill,
Monitor and Sphinx. He has peculiar views on architecture and is
slightly sceptical about the branch, in which he has worked for
almost thirty years. A few years ago, he embarked on a new field of
activity – stage design.
36 ...
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Hotel Háj v Nové Lhotě v Bílých Karpatech (2012) / The Háj Hotel in Nová Lhota in the White Carpathians (2012)

Vyrůstal jsi ve Zlíně, který je znám svou nezaměnitelnou architekturou a urbanismem. Čím jsi
chtěl být, když jsi byl malý?

You grew up in Zlín, which is well-known for its
unique architecture and urbanism. What was
your dream job when you were a child?

Architektem. Můj táta byl architekt a mně se ta
práce líbila.

An architect. My father was an architect and I liked
this job.

Vybavíš si svůj první zážitek s architekturou?

Do you remember your first experience with
architecture?

Když mi bylo asi osm let, postavil jsem si ze stavebnice dům, který neměl střechu a měl jen dvě stěny,
které vymezovaly vnitřek. Tehdy jsem poprvé zažil
určité okouzlení prostorem a pochopil, že podstata
architektury je neviditelná.
A vzpomeneš si na první zakázku?
První projekty jsem kreslil už na stavební průmyslovce, kam jsem chodil na přání otce, protože on
si myslel, že kdo nerozumí stavařině, nemůže být
architektem. Ale první zakázka, která stojí za řeč,
přišla až po revoluci – bylo to knihkupectví Portál
v Uherském Hradišti pro knihkupce Josefa Janouška; fragmenty interiéru z vlnitého plechu dodnes
existují.
Po studiích ses vrátil do rodného města, ale po
několika letech ses i se zavedenou praxí přestěhoval do Brna. Proč?
Důvody byly převážně osobní, ale byly tam i profesionální přitěžující okolnosti. Ve Zlíně v té době

When I was about eight years old, I made a house
from a building set that had no roof and only had
two walls that delimited the interior. At that time, for
the first time, I experienced a certain enchantment
with space and understood that the nature of architecture was invisible.
Do you remember your first contract?
I made my first projects when I was at the secondary school of civil engineering, which I attended at
my father’s wish because he was convinced that
a good architect has to understand civil engineering well. But the first real order came after the Velvet
Revolution from bookseller Josef Janoušek – it was
the Portal bookshop in Uherské Hradiště. Some
interior fragments from corrugated iron still exist.
After you graduated from university, you returned
to your hometown but a few years later you
moved your established studio to Brno. Why?
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nepůsobilo moc architektů – vrstevníků, převažovali
projektanti starší generace, se kterými se moc
nedalo spolupracovat. Já jsem chtěl původně do
Zlína, protože mi připadal světáčtější než jiná města
a měl pro mě větší charisma než Brno. Do Brna
jsem přišel náhodou a postupně jsem zjistil, že je
tady škola, která generuje velký potenciál, spousta
známých a kamarádů i z jiných oborů a díky nim
jsem zde mohl začít i pracovat.
Tvůj ateliér NEW WORK pracuje od roku 1995
v poměrně komorním složení na projektech
spíše menšího měřítka. Pomýšlel jsi někdy na
změnu, nebo ti to takto vyhovuje?

Vila „Sfinga“ v Kroměříži (2002) / “Sphinx” Villa in Kroměříž
(2002)

To tak jenom vypadá, protože menších projektů je
hrozně moc. Produktivita práce je u nás vysoká,
větších staveb jsme realizovali asi patnáct a celkem
je za námi přes osmdesát staveb, a to mluvím jen
o těch, ke kterým jsme ochotni se přiznat. Složení
bylo dlouhou dobu stabilní a někteří kolegové se
mnou pracují dodnes. Ve špičce nás bylo asi deset,
ale to mi nevyhovovalo. Větší počet lidí je velký
závazek, do jisté míry ztrácíš možnost odmítnout
zakázku, která se ti nelíbí. A pokud pracuješ na
projektu, který tě nebaví, lidé to cítí a na výsledku je
to vidět. To hektické období skončilo přirozeně krizí
a aktuálně jsme v kanceláři čtyři.
Před více než deseti lety jsi veřejnosti představil
koncept „figurkativní“ architektury, který je založen na „civilizaci architektonických figurek“.
Co si pod tím představit a jak název vznikl?

Rodinný dům „Sysel“ v Míkovicích u Uherského Hradiště
(2006) / “Gopher“ Family House in Míkovice near Uherské
Hradiště (2006)

Název jsem si vypůjčil od mého kamaráda, malíře
Pavla Preisnera, který sám sebe jednou nazval
figurkalistou. Nehledal jsem pojmenování za
každou cenu, ale je pravda, že jsem chtěl vždycky
najít nějakou teorii, princip, klíč, pomocí kterého
by se daly řešit nejrůznější úkoly. Trochu to vzniklo
samo, protože jsem měl na začátku nepříliš majetnou klientelu a shodou náhod jsem zjistil, že když
do návrhu zakomponuji výrazné tvarové gesto,
dům je mnohem méně choulostivý na detail, výběr
materiálů či provedení. Samozřejmě to nesmí být
samoúčelné, tvar musí být zakotven v prostorovém
rozvrhu. K tomu se přidala má záliba v insitních
stavbách, odkud jsem podvědomě čerpal inspiraci,
a vtipné pojmenovávání. Tak vznikla figurkativní
architektura.
Jak se koncept v průběhu let vyvíjí?
Samotná myšlenka je primitivní, sice se dá opakovat pořád dokola, ale moc rozvíjet se nedá. Ani by
se mi nechtělo. Přesto si myslím, že se ten přístup
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Rodinný dům „Láhev“ v Lelekovicích u Brna (2007) / “Bottle”
Family House in Lelekovice near Brno (2007)
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úplně nevytratil, protože je ve své podstatě založen
na zkušenostech. Podobný dojem mám například
ze španělské architektury; základní myšlenky jsou
velmi prosté a kompoziční principy velmi účinné,
a ačkoli se ve Španělsku často staví poměrně primitivně, výsledek je většinou přesvědčivý.
Čím se tedy inspiruješ dnes? Jak vypadá proces
navrhování?
Já jsem se programově ani dřív, ani nyní ničím neinspiroval. Vždycky jsem řešil problém, a to převážně
v prostoru, ne tolik v konstrukci nebo materiálu.
A v tom pokračuji.
Je rozdíl navrhovat pro soukromého a veřejného
investora? Je to pro tebe důležité při rozhodování, zda přijmout či nepřijmout zakázku?
Pracovat pro veřejného investora je nesmírně náročné. Málokdy se najde člověk, který je ochotný
převzít odpovědnost, rozhodnutí se dělají z nezbytnosti a donucení a většinou jsou velmi opatrná.
Upřímně řečeno si myslím, že je to jeden z důvodů,
proč je česká architektura na mezinárodní scéně
v podstatě bezvýznamná. Pracovat pro soukromého investora je jednodušší – cesta k cíli je rychlejší
a občas se podaří i odvážnější rozhodnutí.
Myslíš, že českým investorům chybí odvaha?
Veřejnému sektoru rozhodně ano.

The reasons were mostly personal, but also professional. There were few architects of my generation in
Zlín at that time. There were mostly elderly architects
and designers that I was not able to collaborate
with. I had always wanted to live and work in Zlín
because I found it more worldly than other cities and
also more charismatic than Brno. I came to Brno by
coincidence and it was only later, when I found out
there was a school of architecture with great potential, there were lots of friends from my branch and
other fields who helped me start working here.
Your studio, called NEW WORK, is fairly small
and has worked mostly on smaller-scale projects
since it was established in 1995. Have you ever
thought of changing this situation or does it suit
you like this?
That’s a mere illusion because smaller projects
are prolific. Our studio is very productive – we’ve
designed more than fifteen bigger buildings, and
there are over eighty structures in total in our portfolio. Our team was stable for a long time and some
people from that period still work with me. There
were about ten of us at our peak, but it didn’t suit
me. It’s a big commitment when you employ more
people and, to some extent, you lose the opportunity to reject a contract you don’t like. And if you’re
working on a project that you don’t like, people feel

Polyfunkční dům „Květák“ v Uherském Hradišti (2007) / “Cauliflower” Multifunctional Building in Uherské Hradiště (2007)
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it and it’s reflected in the final result. This hectic
period ended with a crisis of course and currently
there are four people in our studio.
More than a decade ago, you introduced the
concept of “figure architecture”, which is based
on the concept of “architectural figures”. What
does it mean and how did the name originate?
I borrowed the name from my friend, painter
Pavel Preisner. I’ve always wanted to find a theory,
a principle, and a key that could be used to solve
a variety of tasks. It sort of came into being by itself:
at the beginning of my career, my clients were not
very rich and I found out by coincidence that when
I use a prominent shape or “figure” in the design,
the house is much less sensitive to detail, choice
of materials and design. Of course this mustn’t be
purposeless; the shape has to be embedded in the
spatial layout. I also unconsciously drew inspiration
from “in site” constructions. And humorous naming
became part of this concept as well. This is the way
“figure architecture” came into being.
How has the concept evolved over the years?
Rozhledna „Kšiltovka“ na vrcholu Brdo v Chřibech (2004) /
“Peaked Cap“ Lookoout Tower on Brdo in Chřiby (2004)

Jaká témata jsou ti v architektuře nejbližší? Co tě
jako architekta nejvíc zajímá?
Proporce. Nic jiného nedává smysl. Chtěl bych říct
prostor, ale to je příliš obecné. Užitek je víceméně
bezcenný, protože morálně zastará během několika
let. Komfort, který dnes nabídneš jako nejvyšší
možný, může být za pět let nedostatečný. Estetické
hodnoty jsou neměřitelné, neboť neexistuje společenská shoda na tom, co je pěkné a co není. Materiály zastarávají a jsou nespolehlivé. Když všechno
toto odmyslím, zbývají proporce. V proporcích je
cosi absolutního, vždyť i staří umělci už od antiky
popisovali poměry a číselné vztahy, v nichž byla
nejdůležitější informace.
Jak ve své práci reflektuješ aktuální architektonická témata, jakými jsou udržitelnost, veřejný
versus soukromý prostor, sdílení nebo nové
technologie?
Všechno jsou to módní témata. Na jedné straně
si myslím, že jsem o nich přemýšlel už dřív, než
začaly být módní, na druhé straně mám pocit, že
nemají vůbec nic společného s architekturou. Je
to hledání témat k diskusi. Udržitelnost se řeší už
docela dlouho a mně osobně leží na srdci v takové
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The idea itself is very simple. Although it can be
repeated over and over again, it can’t be developed
much further. Still, I think the approach has not
completely disappeared because it’s simply based
on experience. I have a similar impression, for
example, from Spanish architecture; the basic ideas
are plain and the composition principles are very
effective, and although the way of building is often
simple in Spain, the result is usually authentic.
So where do you find inspiration today? What
does the design process look like?
I’ve never had any special inspiration or icon. I’ve
always wanted to solve a problem, mostly in space
and not so much in design or material. That’s the
way I work.
Is there a big difference between working for private and public investors? Is it important for you
to decide whether or not to accept the contract?
Working for a public investor is extremely challenging. Very few people are willing to take responsibility, so decisions are made out of necessity and
they are usually very careful. Frankly, I think it’s one
of the reasons why Czech architecture is virtually
insignificant on the international scene. Working for
a private investor is easier – the way to the goal is
faster and sometimes more courageous decisions
are made.
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primitivní podobě, jak ji zažívám na vlastní kůži,
když si uvědomím, jak se za posledních řekněme
třicet let, co pracuji v oboru, změnily stavební
standardy a technologické postupy, jak rychle se
mění materiály a přitom nic nefunguje spolehlivě.
Neznám omítku, která by vydržela v intaktním stavu
dvacet nebo třicet let, nevím, jak se budou za deset
let chovat tvárnice vyplněné minerální vatou. Některé domy jsou už za dvacet let zralé na opravu. Ano,
udržitelnost je zajímavé téma, ale neznám nikoho,
kdo by vymyslel něco udržitelného.
V kontextu sdílení se mi nicméně vybaví příklad
tvého vlastního bydlení, který byl zmiňován
v souvislosti s výstavou Baugruppe před dvěma
lety. Ta v Česku představila fenomén bydlení/stavění iniciovaného samotnými obyvateli, kteří se
zároveň stávají stavebníky, neboli stavební družstva. Spolu s kamarádem jste přestavěli rodinný
dům na dům s dvěma bytovými jednotkami a sdílenou zahradou. Jak to zpětně hodnotíš?
Splnilo se přesně to, co jsme očekávali. Přijde mi
logické, že v případě, kdy něco nemám nebo na
něco nestačím, se spojím s někým dalším. To není

Do you think Czech investors lack courage?
In the public sector they definitely do.
Which topics in architecture are you most interested in?
Proportion. Nothing else is universal. I would like
to say space, but that’s too general. Utility is not
a crucial aspect in architecture because it becomes
obsolete in the course of time – the highest possible comfort you offer today may be insufficient
five years later. Aesthetic values are unmeasurable
as there is no social agreement on what is nice and
what is not. Materials age and are unreliable. With
all that said, the proportions remain. There is something absolute in proportions; even ancient artists
described proportions and numerical relations,
which conveyed the most important information.
How do you reflect the current architectural
topics such as sustainability, public vs. private
space, sharing, and new technologies in your
work?
All these topics are fashionable. On the one hand,
I had thought about them even before they became
fashionable, on the other hand I feel they have
nothing to do with architecture. It’s a search for
topics to be discussed. Sustainability has been an
issue for quite a long time, and for me it represents
simple practical issues: how building standards and
technological procedures have changed in the past
thirty years that I’ve worked in this field, and how
quickly the materials change. However, nothing
works reliably. I don’t know any kind of plaster that
would stay intact for twenty or thirty years; I don’t
know what bricks filled with mineral wool will look
like in ten years. Some houses are ripe for renovation twenty years after they were built. To sum it
up – yes, sustainability is an interesting topic, but
I don’t know anyone who has come up with something sustainable, including myself.
I’d like to touch upon the concept of sharing.
Two years ago in the Czech Republic, the Baugruppe exhibition first introduced the phenomenon of housing/construction initiated by the
inhabitants themselves, who also become builders or building cooperatives. Your house was
mentioned at the exhibition as well. Together
with your friend, you rebuilt a family house
into a house with two separate flats and a shared
garden. How do you feel about it in retrospect?

Rozhledna „Kovboj“ na Velkém Lopeníku v Bílých Karpatech
(2005) / “Cowboy” Lookout Tower on Velký Lopeník in the
White Carpathians (2005)

It’s exactly what we had expected. I find it logical
that if I can’t afford something or I’m not able to
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1. etapa rekonstrukce obecního domu v Lukovečku (2009) / The 1st stage of the municipal house renovation in Lukoveček (2009)

do something by myself, I team up with someone
else. It’s nothing new. For example, my parents built
a multi-family house by themselves within a cooperative; my Dad considered that period a bad part of
his life and he felt it would have been better to have
solved the situation in a different way but they didn’t
have the money to have a house built. For us, this
way of living is convenient, and we basically had
no other option. When we bought the house, it was
divided into two units and it was neglected, which
made it available for a better price that together we
could afford. But I think that this model can only work
well with two or three families; doing this with a large
number of people involved could be a nightmare.
If there were no limits, what would your ideal
home look like?
2. etapa rekonstrukce obecního domu v Lukovečku (2014) /
The 2nd stage of the municipal house renovation in
Lukoveček (2014)

nic nového. Už mí rodiče stavěli bytový dům vlastníma rukama v rámci družstva; táta to dlouhá léta
považoval za zmařenou část života a měl pocit, že
by bylo lepší mít peníze a vyřešit situaci jinak. Nám
tento způsob bydlení vyhovuje a v podstatě jsme
neměli jinou možnost. Trochu k tomu přispěl i fakt,
že dům, když jsme ho kupovali, už byl rozdělen na
dvě bytové jednotky a byl zanedbaný, díky čemuž
byl nabízen za lepší cenu, kterou jsme si společně
mohli dovolit. My jsme ten model převzali a dovedu
si představit, že může dobře fungovat ve dvou nebo
42 ...

I don’t have any special requirements, I have
enough space and I don’t need more. We live in
a house with a garden, only a few tram stops from
the city centre. Our flat is not very big but the size of
the property is not so important for us. None of us
is possession-oriented.
What’s your relationship to Brno in general?
What do you like about it?
In fact, I’m not very excited about Brno. The city
has a good structure and works quite well, but it
sometimes makes me feel depressed. It’s great that
there are two rivers but unfortunately their potential
is untapped. I like the Brno peripheries and their
industrial character. The city centre is relatively
picturesque, but there are many such cities. Brno
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maximálně třech rodinách. Ve větším počtu se mi
z takové představy dělá zle.
Kdybys neměl limity, jak by vypadalo tvé ideální
bydlení?
Já nemám žádné požadavky, mám místa dost a víc
nepotřebuju. Bydlíme v domě se zahradou, pouze
několik zastávek od centra města, možná nemáme
tolik metrů čtverečních, ale myslím, že nikdo z nás
nelpí na majetku natolik, aby mu to vadilo.
Jaký je obecně tvůj vztah k Brnu? Co se ti na
něm líbí?
Mně se toho v Brně vlastně moc nelíbí. Město má
dobrou strukturu a funguje docela dobře, ale často
na mě působí depresivně. Je fajn, že má dvě řeky,
ale jejich nevyužitý potenciál mě mrzí. Mám rád
periferie Brna a jejich industriální charakter. Centrum města je relativně malebné, ale takových je
spousta. Moderní architektura je s Brnem spjata
neodmyslitelně a jsem rád, že se podařilo opravit
pár skutečně hodnotných staveb, třeba kavárnu
ERA nebo Vilu Tugendhat. Ale to už je skoro klišé
a celkový dojem to nezachrání.
Jaká místa či stavby, které jsi navrhoval, lze
v Brně nebo blízkém okolí navštívit?
V Brně jich moc není, především soukromé domy.
Hodinu od Brna je rozhledna Brdo v Chřibech,
v Bílých Karpatech jsme postavili rozhlednu na
Velkém Lopeníku nebo hotel Háj v Nové Lhotě,
v nedalekém Uherském Hradišti si cením polyfunkčního domu Květák. V Brně by se dala zmínit socha
spravedlnosti na Moravském náměstí, na které jsme
spolupracovali se sochařem Mariem Kotrbou, nebo
náhrobek hudebního skladatele Jana Nováka na
Ústředním hřbitově. Řadu staveb jsme realizovali
ve Zlíně, Uherském Hradišti a jejich okolí.
Na čem aktuálně pracuješ?
Obecně nerad mluvím o tom, co bude, abych to
nezakřikl. Ale momentálně pracujeme na několika
zajímavých projektech. Připravujeme projekt do
Litomyšle – umístění nové radnice a odstranění
průtahu, který výsledkem spolupráce se studenty
na Letní škole architektury, jež v Litomyšli proběhla
v roce 2015. Do malého městečka Fryšták u Zlína
řešíme prostor vedle kostela, kde stojí starý barokní
dům, který vlastní město, ale nechce ho udržovat;
proměňujeme ho v takový venkovní pavilon, otevřený veřejný prostor, který bude součástí předpolí
kostela. Nedávno jsme dokončili druhou etapu
rekonstrukce obecního domu v Lukovečku; v první

Administrativní budova Rapos v Holešově (2016) / Rapos
Administrative Building in Holešov (2016)

is inherently connected with modern architecture
and I’m glad that some really valuable buildings
have been renovated, such as Café ERA or Villa
Tugendhat. But it’s almost a cliché and it doesn’t
save the overall impression of the city.
Which of the constructions you’ve designed can
be seen in or around Brno?
Not many, actually, as they are mostly private
houses. But an hour’s drive from Brno, there’s Brdo
lookout tower in Chřiby, and Velký Kosíř lookout
tower near Prostějov. We also designed Velký Lopeník lookout tower in the White Carpathians, and
the Háj hotel in Nová Lhota. In Brno, you can see
a statue called Justice in Moravské Square, on which
we collaborated with sculptor Mario Kotrba, and the
tombstone of composer Jan Novák at the Central
Cemetery. We have designed a number of buildings
in Zlín, Uherské Hradiště and their surroundings.
What are you currently working on?
Generally, I don’t like to speak too soon about
my plans. But we’re currently working on several
interesting things. We’re preparing a project for
Litomyšl – the location for a new town hall and the
relocation of the main road. This project resulted
from our collaboration with students from the
Summer School of Architecture, which was held
in Litomyšl in 2015. In Fryšták, a small town near
Zlín, we are designing a new layout for the space
adjacent to the church and an old baroque house.
It is owned by the municipality but they don’t
want to maintain it, so we’re transforming it into
a kind of outdoor pavilion, an open public space
that will be part of the area in front of the church.
We’ve recently completed the second stage of the
Lukoveček municipal house renovation; in the first
stage, we transformed a former school into the
municipal hall, in the second phase we rebuilt the
... 43

etapě jsme proměnili bývalou školu v obecní sál,
v druhé etapě jsme v podkroví vybudovali muzeum,
které dokumentuje životní styl obce a které si obyvatelé realizovali svépomocí.
Existuje nějaká vysněná zakázka, na které bys
chtěl pracovat, nebo naopak zadání, které bys
řešit nechtěl?
Ne, ani jedno, ani druhé. Má zkušenost je, že věci,
které na začátku vypadají nezajímavě, kolikrát dopadnou skvěle, což je příklad Lukovečku, a naopak
zadání, která mají velký potenciál, mohou skončit
fiaskem. Vždy záleží na lidech, kteří se při práci
sejdou, a také na tom, jak ty stavby fungují dál. Některé domy stárnou překvapivě hezky a postupně
dorůstají, jak si je lidé dotvářejí. Proto nemám sny
a myslím, že nikdo, kdo tuhle práci dělá, už takové
sny mít nemůže.

Scénografie
Kromě architektury se hodně věnuješ divadelní
scénografii. Měla jsem možnost vidět představení Korespondence V+W v Divadle Reduta, které
dodnes patří k mým nejsilnějším divadelním
zážitkům. Nejenže šlo o působivý příběh s vynikajícími hereckými výkony, ale také výtvarno
zde hrálo důležitou roli. Jak ses ke scénografii
dostal?
Já jsem o scénografii uvažoval už před studiem
architektury, ale byla nedosažitelná. Takže jsem šel
na design a pak na architekturu. K mému divadelnímu angažmá došlo až mnohem později díky přátelství s Dorou Viceníkovou a Petrem Štědroněm,
kteří dnes vedou pražské Divadlo na Zábradlí. Tak
vznikla Korespondence V+W a postupně přicházely
další nabídky.
Co má společného architektura a divadelní výtvarnictví?
Obávám se, že pro řadu architektů, kteří navrhují moderní architekturu, nemá společného nic. Jen málo
architektů chodí do divadla. Pokud uvažuješ o scéně
jako o prostoru, pak najdeš společného hodně.
Scénografii se kdysi věnovala řada architektů, byl
to experimentální prostor, kde se rodila moderní
estetika. Mrzí mě, že dnes jsou všechny obory, které
tvoří oblast kultury, hrozně atomizované a nejenže
se nesledují navzájem, ony se mnohdy nesnášejí.
Myslím, že to do jisté míry pramení z toho, že přeceňují svůj vlastní význam. Protože ony ve skutečnosti
nejsou nezbytné, naopak, lze se bez nich velice
dobře obejít, ale mají jednu vzácnou vlastnost –
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attic into a museum which documents the lifestyle
of this village and which was created by the local
citizens.
Is there any contract you dream about and, on
the contrary, a job you wouldn’t like to work on?
No, neither of the two. My experience is that things
that seem uninteresting at first turn out great in the
end, which is the case of our Lukoveček project. And
on the contrary, assignments that have a great potential sometimes fall through. It always depends on the
people who work together and also on how the houses are used later. Some buildings “mature” in a nice
way and “grow” gradually with the people who use
them. That’s why I don’t have any dream contracts
and I think nobody in this branch has such dreams.

Stage design
Along with architecture, you work in the field of
theatre scenography. I had the opportunity to
see the play Korespondence V + W at the Reduta
Theatre, which is among my strongest theatre
experiences. Not only was it an impressive story
with excellent acting, but its interesting stage design played an important role there as well. How
did you start dealing with scenography?
I’d thought about set design even before I started
studying architecture but it was unattainable. So
I started studying design and then architecture.
My engagement in theatre came about much later
thanks to my friendship with Dora Viceníková and
Petr Štědron, who are now working for the Na
Zabrádlí Theatre in Prague. Korespondence
V + W was my first stage design job after which
more offers started coming in.
What do architecture and stage design have in
common?
I think that for many contemporary architects these
two fields have nothing in common. Few architects
go to the theatre. If you think of a theatre scene as
a space, you find a lot of common features. In the
past, a lot of architects worked as stage designers.
Modern aesthetics was born in this experimental
space. I am sorry that all fields of culture and art are
very fragmented and segregated today, they don’t
collaborate and sometimes they even hate one
another. I think this is because they overestimate
their own importance. In fact, culture and art are
not really necessary, we could live without them,
but they have one rare feature – they can bring joy.
This is not the case of many other fields of human

a&a

Scénografie divadelní hry Korespondence V+W v Divadle Reduta (2010), později v Divadle Na zábradlí (od roku 2013) / The
stage design of the play Korespondence V+W at the Reduta Theatre in Brno (2010), later at the Na Zábradlí Theatre in Prague
(since 2013)

mohou přinášet radost. To moc jiných oborů nedokáže. A když říkám radost, nemyslím tím zábavu.

activity. And when I say joy, I do not mean fun and
entertainment.

Lze zkušenosti z obou oborů propojit?

Can the experience from these two fields be
linked?

Nevím, ale možná to ani nemá smysl. Ve scénografii je možné cokoliv, všechno se nějak udělá, je to
iluze. Přemýšlení o prostoru je samozřejmě zajímavé, ale ne vždycky. Na divadle je nejzajímavější
propojení napříč obory a napříč dějinami. Pracovat
s literárním textem, který je starý několik století,
a prostorově ho vyjádřit současnými prostředky, to
je výzva.

I don’t know and maybe it doesn’t even make sense.
In scenography, anything is possible, everything
can be done – it’s an illusion. The most interesting
thing about theatre is the interconnection of various
disciplines and historic eras. Working with a literary
text that is several centuries old and expressing it
spatially with contemporary means is a challenge.

Inspirace pro scénu většinou vychází z divadelní
předlohy?

Is the inspiration for a stage design mostly based
on the theatre screenplay?

Ano, nevyhnutelně, ale to nutně neznamená popisnost. Scénografie je paradoxně mnohem míň
svobodné umění než architektura, protože je víc
součástí celku. V inscenačním týmu se potkává celá
řada profesí od režiséra, dramaturga přes výtvarníka kostýmů až po scénografa nebo light designéra.
A všichni dohromady se musí potkat. Myslím si,
že když se výsledek podaří, tak intenzita prožitku
je pro mě mnohem silnější než prožitek z jakkoli
povedené architektury. V českém kulturním prostředí rozhodně.

Yes, absolutely, but it doesn’t necessarily imply descriptiveness. In scenography, there’s paradoxically
much less freedom than in architecture because
it’s only one part of a whole. The production team
includes many professions such as the director,
script editor, costume designer, stage designer and
lighting designer. And all these people’s ideas have
to meet. I think that when a theatre play is good, the
intensity of experience is much stronger than the
experience of good architecture. And this definitely
holds true in Czech culture.
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Za top zážitky na jižní Moravu

TOP Destinations in South Moravia
Díky TOP výletním cílům na jižní Moravě poznáte to
nejlepší, co tento slunný region nabízí. 33 Top výletních cílů na jižní Moravě, to je 33 pestrobarevných
zážitků pro vás. Navštivte hrady a zámky opředené
legendami, pro zvídavé jsou otevřeny dveře muzeí
a galerií, nechejte se okouzlit krásami přírody,
poznejte naše památníky a kláštery. Užijte si zábavu
a zážitky na každém kroku. Za dalšími Top výletními
cíli se vydejte do Dolního Rakouska. Top výletní cíle
na jižní Moravě jsou tím pravým místem pro den plný
zážitků pro celou rodinu.
Hrady a zámky/
Castles and Chateaux
1 Hrad Špilberk/

Špilberk Castle
www.spilberk.cz
2 Zámek Lednice/
Lednice Chateau
www.zamek-lednice.com
3 Zámek Lysice/
Lysice Chateau
www.zameklysice.cz
4 Zámek Milotice/
Milotice Chateau
www.zamekmilotice.cz
5 Zámek Slavkov/

Slavkov Chateau
www.zamek-slavkov.cz
6 Zámek Valtice

a Salon vín České
republiky/ Valtice
Chateau and Wine
Salon of the Czech
Republic
www.zamek-valtice.cz
www.salonvin.cz
7 Zámek
Vranov nad Dyjí/
Vranov nad Dyjí
Chateau
www.zamek-vranov.cz
www.novyhradek.net
8 Hrad Bítov/
Bítov Castle
www.hradbitov.cz
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Thanks to TOP trip destinations in South Moravia you
will get to know the best of this sunny region. 33 Top
trip destinations in South Moravia mean 33 colourful
experiences for you. You can visit castles and chateaux 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 wherever 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.
Muzea a výstavy/
Museums and Exhibitions
9 Mendelovo muzeum/
The Mendel Museum of Genetics
www.mendelmuseum.muni.cz
10 Moravské zemské muzeum/
The Moravian Museum
www.mzm.cz
11 MZM Pavilon Anthropos/
MZM – The Anthropos Pavilion
www.mzm.cz
www.anthropos.cz
12 Regionální muzeum v Mikulově/
Mikulov Regional Museum
www.rmm.cz
13 Slovanské hradiště
v Mikulčicích/Slavic Fortified
Settlement in Mikulčice
www.mikulcice-valy.info
www.masaryk.info
14 Uměleckoprůmyslové
muzeum/The Museum
of Applied Arts
www.moravska-galerie.cz
15 Technické muzeum v Brně/
The Technical Museum in Brno
www.technicalmuseum.cz
16 Muzeum vesnice jihovýchodní
Moravy/Open-Air Museum
in Strážnice
www.nulk.cz
17 Archeopark Pavlov
www.archeoparkpavlov.cz

TRAVEL
Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments

26 Lodní doprava
na Brněnské přehradě/
Boat trips on the Brno
Reservoir
www.dpmb.cz

18 Mohyla míru/The Cairn
of Peace Memorial
www.muzeumbrnenska.cz

27 Brněnské podzemí/
Brno Underground Labyrinth
www.ticbrno.cz

Památník písemnictví
na Moravě/The Moravian
Museum of Literature
www.muzeumbrnenska.cz
19

28 ZOO Brno
www.zoobrno.cz

Krásy přírody/Natural Beauty

29 ZOO Hodonin
www.zoo-hodonin.cz

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

30 Aqualand Moravia
www.aqualand-moravia.cz

21 Baťův kanál/The Baťa
Canal
www.batacanal.cz

31 VIDA! science centrum
www.vida.cz
32 Bylinkový ráj Sonnentor/
SONNENTOR herbal
paradise
www.sonnentor.cz

Zábava a zážitky/
Entertainment and Experiences
22 Znojemské podzemí/
Znojmo Underground
Tel.: +420 515 221 342
www.znojmocity.cz/podzemi

33 Permonium® zábavní park
s příběhem/Permonium®
theme entertaiment park
www.permonium.cz

23 ZOO PARK a DinoPark
ve Vyškově/Vyškov ZOO
and DinoPark
24 Hvězdárna a planetárium
Brno/Brno Observatory
and Planetarium
www.hvezdarna.cz

Letovice

3

25 Wellness Kuřim
www.wellnesskurim.cz

Boskovice

Tišnov

Blansko

Kuřim25

20
26
1 9 10 14
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33

Rosice

Ivančice

Vyškov

23

Brno

15 11 24 28 27
Slavkov u Brna
31 Šlapanice
18
5 Bučovice
19

Mor. Krumlov

8

Kyjov

7

Znojmo

22

30

4

Hustopeče

17

32

Mikulov

12

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
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Veselí n. Mor.
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Hodonín
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Dubňany

Strážnice
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Břeclav

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz
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Dark Universe
in Dark Summer

Temný vesmír
v temném létě
Brněnská hvězdárna, vybavená jedním z nejlepších planetárií na
světě, nabízí unikátní výpravu do temného vesmíru.
The Brno Observatory, equipped with one of the best planetariums
in Europe, offers a unique journey to the dark universe.
Světa mnohem záhadnějšího než si dokážeme
připustit. … Tři, dva, jedna… TEĎ! Rozzáří se
projektory a rozvibrují reproduktory. Vy se
zaboříte do pohodlných sedaček a necháte se
vystřelit do vesmíru.

To the world that is much more mysterious than
we can admit... Three, two, one... BLAST OFF!
The spotlights turn on and the loudspeakers
vibrate. You slump into a comfortable chair and
get shot into space.

Hvězdárna a planetárium Brno již řadu roků zve
na výpravy do neznáma. Představení v digitáriu
jsou směsicí skutečné a virtuální reality. Promítá
v neobyčejných formátech, vykresluje pohled na
kterékoliv místo vesmíru, putuje prostorem i časem,
od nepatrného k nekonečnému, od úsvitu věků
k soumraku tohoto světa. Její návštěvníci každý
den putují až na okraj viditelného světa, k ohnivým
počátkům jeho stvoření před 14 miliardami roků
i chladnému konci za milénium milénií. Nebojí
se kvantových efektů mikrosvěta a vyráží si dech
pohledem na strukturu těch největších objektů
s délkou mnoha milionů světelných let.

For several years, the Brno Observatory and Planetarium has been inviting people to expeditions into
the unknown. The shows in the digitarium (digital
planetarium) are a mixture of real and virtual reality.
They are projected in unusual formats. They render
views of all the places in the universe and take
you through space and time, from the microscopic
to the infinite, from the dawn to the dusk of ages.
Every day, the visitors of the digitarium travel to the
edge of the visible world, to the fiery beginning of its
formation 14 billion years ago as well as to its cold
end in thousands of millenia. They are not afraid of
quantum effects of the microworld and their breaths
are taken away by the views of the structures of the
largest objects, many million light years long.

Náš svět prožívá řadu globálních změn. Některé
odstartoval člověk, jiné příroda sama. Rozum a vůle
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INSPIRATION
žít je ale naším největším triumfem. Lidská věda má
mnoho podob, ale jediný cíl. Poznat přírodní zákonitosti a využít je ku prospěchu naší civilizace.
Jenže, není všechno mnohem komplikovanější?
Jak už to tak bývá, nejspíš ano. Astronomická pozorování posledních desetiletí dokázala, že planety,
hvězdy, všechno, co kolem sebe vidíme, představují méně než 5 procent vesmíru. Co je zbývajících
95 procent?
Drtivá většina látky ve vesmíru nevydává žádné
světlo, teplo, rádiové ani jiné záření. Celých 95 procent vesmíru tvoří temná hmota a temná energie.
Co jsou vlastně zač? Nevíme. Chybějí nám slova,
kterými bychom je popsali.
Po stopách největší záhady, se kterou se kdy
lidstvo setkalo, se můžete vydat díky představení
Temný vesmír. To klade důraz na výjimečnou estetiku a maximální vědeckou věrnost. Při tvorbě jednotlivých projekcí spolupracovala NASA i Evropská
kosmická agentura, některé modely vznikaly díky
superpočítačovým simulacím a jsou založeny na
studiích nejrůznějších vědeckých institucí z celého
světa.
Představení Temný vesmír přichází z dílny Amerického muzea přírodní historie v New Yorku, kde
jej uvádí Haydenovo planetárium, nejnavštěvovanější zařízení svého druhu na světě. Hvězdárna
a planetárium Brno jej uvádí v českém jazyce díky
Jiřímu Grygarovi a v anglickém jazyce díky Nielu de
Grassovi, významnému americkém astrofyzikovi,
nástupci Carla Sagana.
Kdy se vydat na Hvězdárnu a planetárium Brno?
Klikněte na www.hvezdarna.cz a hned se dozvíte
odpověď.

Autor a foto: Hvězdárna a planetárium Brno

www.hvezdarna.cz

Our world is going through a lot of global changes
now. Some of them have been triggered by people,
others by nature itself. Our wits and will to live are the
greatest triumph. Human science has many forms,
but only one aim. And it is to get to know the laws of
nature and use them for the benefit of our civilisation.
But is everything really so easy? As it happens,
it probably is not. The astronomical observations
of the last decades have proven that the planets,
stars and everything that we can see around us is
less than 5 percent of the universe. What about the
remaining 95 percent?
The vast majority of the matter in the universe does
not emit any light, heat, radio and other radiation.
The whole 95 percent of the universe is made up
of dark matter and dark energy. But what are they?
Actually, we do not know. We have no words to
describe them.
You can follow the trail of the greatest mystery
people have ever encountered in the show Dark
Universe. It emphasizes unique aesthetic and maximum scientific accuracy. The projections were created by the NASA and the European Space Agency
and some models were made by supercomputer
simulations based on the studies of various scientific institutions from all over the world.
Dark Universe is a show made by the American
Museum of Natural History in New York, where it is
played by the Hayden Planetarium, the most visited
institution of this kind in the world. The Brno Observatory and Planetarium presents the show in Czech
and English, narrated by Jiří Grygar in Czech and
by Neil deGrasse, a prominent astrophysicist and
successor to Carl Sagan, in English.
You don’t know when to go to the Brno Observatory and Planetarium? Click on www.hvezdarna.
cz and you will know immediately.
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místo s bohatou historií

Austerlitz

Golf
Resort

A Place with a Rich History
Co mají společného Napoleon
a Usain Bolt

What Napoleon and Usain Bolt Have In
Common

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. Jednalo se o boj golfistů a golfistek soutěžících v rámci
zahajujícího turnaje na slavnostně otevřeném
golfovém hřišti.

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.

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.

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 renowned studio of Austrian architect Hans-Georg Erhardt of Steyer, who is one of Europe’s leading golf
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LEISURE
Dvě vodní překážky hned na první jamce
Hřiště je vhodně zasazené do kopcovité krajiny.
Každá jamka nabízí jinou výzvu. Čekají vás nástrahy 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 architektonickou 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 konkurence. 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 restaurace se zde nachází klubové zázemí, školicí místnost
a taneční parket.

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 accommodation 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 surroundings. Apart from the restaurant there are also
various club facilities, a training room and a dance
floor.
Golf Resort Austerlitz looks forward
to your visit!

Autor a foto: Golf Resort Austerlitz

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 combination of a sports experience, history and wonderful
natural landscape with ancient oak trees.
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Zelené střechy a fasády se
postupně stávají součástí
staveb. Je to z velké části
kvůli jejich estetické hodnotě,
ale toto řešení má i mnoho
jiných výhod.

Green roofs and facades are
gradually becoming a part of
buildings. It is largely due to
their aesthetic value but also
due to other benefits that this
solution brings.

V současné době, kdy se neustále zvyšuje letní
teplota a města se pomalu stávají v těchto měsících v podstatě neobyvatelná, je velmi aktuální
snaha najít řešení, jak tomuto přehřívání zabránit.
Sluneční záření přináší energii ve výši 1 kW /m2
plochy, v případě, že dopadne např. na silnici
nebo střechu dojde k přeměně téměř celé této
energie na teplo, a to ohřívá své okolí. Důsledkem
tohoto efektu dochází k rozpálení těchto ploch
na teplotu až 80 °C. Toto teplo se uvolňuje jak do
okolí, tak i směrem dovnitř do budov, a tím činí
podstřešní byty často neobyvatelnými. Zelené
střechy a fasády dokážou tomuto jevu zabránit.
Díky zeleným střechám je možné, aby střecha

Nowadays, with the increasing summer temperatures and the cities slowly becoming uninhabitable
during these months, attempts to find a solution on
how to prevent such overheating are very topical.
Sunlight brings energy equal to 1 kW / m2, in case
of its contact with a road or a roof it transforms most
of this energy to heat which warms its surroundings.
The consequence of this effect is a heating of these
surfaces to the temperature of up to 80 °C. This heat
is then released both to the surroundings and to the
interior of buildings, which often makes the top-floor
flats uninhabitable. Green roofs and facades can
prevent this phenomenon. Thanks to green roofs it
is possible to reduce a roof temperature to a degree
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měla i v největších parnech jen o minimum vyšší
teplotu, než je teplota vzduchu. V kombinaci se
zelenými fasádami dokážeme dosáhnout snížení
teploty i v okolí. Pozitivní zprávou je i skutečnost,
že od r. 2017 je možné čerpat na zelené střechy
dotaci v rámci titulu Zelená úsporám.

Výhody zelených fasád a střech
 ospodaří s vodou – přívalové deště
H
a zadržování vody v krajině
Zabraňuje přehřívání a sálání tepla
Snižuje prašnost a pohlcuje jedovaté částice
Pohlcuje hluk
Zlepšení mikroklimatu
Snižuje náklady na energii a obnovu

which is only a slightly higher than the current air
temperature even in the biggest heat. In combination with green facades we are also able to reduce
the temperature in the area. The positive news is the
fact that from 2017, it is possible to obtain grants for
green roofs under the grant title green to savings.

Benefits of green facades and roofs
 ater management – torrential rain and water
W
retention in the landscape
Prevention of overheating and heat radiation
 eduction of dustiness and absorption of
R
poisonous particles
Absorption of noise
Improvement of microclimate
Reduction of energy and reconstruction costs

Autor, překlad a foto: www.liko-noe.cz, www.liko-s.cz

Společnost LIKO-S, a.s. vyvinula systém stavby
se zeleným pokryvem, který je díky jeho nízké
hmotnosti možné použít i jako nástavbu na starší
městské domy. Díky zeleným stěnám a střechám
je teplota v okolí tohoto domu nižší než v okolí.
Kombinací zelených prvků, které pozitivně ovlivňují
kvalitu prostředí, tato budova získala titul nejzdravější kancelář v ČR. Je zajímavé, že tato budova
byla postavena za pouhých 27 dní.
Současné pokročilé technologie systémů zelených
střech umožňují i efektivně řídit odtok vody ze
střechy a tím předcházet riziku vzniku lokálních
povodní. Naše zelené střechy dokážou zachytit až
100 mm vodního sloupce a s nimi dále efektivně
hospodařit. V případě potřeby je možné vytvořit
i stavbu v bezodtokém režimu, kde jsme schopni
zaručit, že žádná dešťová voda z budovy neodteče
do kanalizace.
Pojďte s námi stavět jinak, vytvořte si svoje oázy
v městské poušti. Více informací se dočtete na
www. zelenafasada.cz, www.liko-noe.cz,
www.liko-s.cz.

LIKO-S a.s. developed a construction system
with a green cover, which due to its low weight
can also be used as an extension to older town
houses. Thanks to the green facades and roofs the
temperature around the building is lower than in the
surrounding area. With the combination of green
elements that positively affect the quality of the
environment, this building was awarded the healthiest office in the Czech Republic. Interestingly, this
building was built in only 27 days.
The current advanced green roof system technologies enable you to efficiently control water drainage
from the roof which prevents the risk of local floods.
Our green roofs can capture up to 100mm water
column and to manage it effectively. If necessary, it
is possible to create a building in a no-drain mode,
where we can guarantee that no rainwater from the
building will drain into the sewer.
Come with us to build differently, create your
oases in the city desert. Learn more at www.
zelenafasada.cz, www.liko-noe.cz, www.liko-s.cz.
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Česká vědecká stanice

v Antarktidě

pomáhá odhalit nové druhy organismů
i změny klimatu
Vědci z České republiky i zahraničí přijíždí na ostrov Jamese
Rosse, aby zde studovali nové druhy organismů i dopady
klimatické změny na polární ekosystémy. Výzkumníci přitom
využívají českou vědeckou stanici pojmenovanou po Johannu
Gregoru Mendelovi. Mezi těmi, kdo prováděl výzkum, je
i například klimatolog Kamil Láska z Geografického ústavu
brněnské Masarykovy univerzity.
České útočiště v Antarktidě

The Czech base in Antarctica

Česká polární stanice se nachází v severní
odledněné části ostrova Jamese Rosse nedaleko
východního pobřeží Antarktického poloostrova. Při
její stavbě se dbalo nejen na zachování minimální
energetické náročnosti budovy a efektivní využití
obnovitelných zdrojů energie, ale i na co nejnižší
ekologickou zátěž. To vyzdvihuje i Kamil Láska:
„Na technickém vybavení stanice a zejména využití
fotovoltaických panelů a větrných elektráren při
výrobě elektrické energie je možné ukázat, že se
jedná v Antarktidě o zcela výjimečnou stavbu. Až
80 % elektřiny je získáváno právě z těchto obnovitelných zdrojů energie.“ Základna byla vybudována

The Czech polar station is located in the northern
part of James Ross Island, near the east coast
of the Antarctic Peninsula. When the station was
built, it was important to maintain minimum energy
performance of the building and the efficient use
of renewable energy sources, and also to minimize ecological impact. Kamil Láska highlights
these aspects of the base: “Our station is a very
exceptional construction in Antarctica – it has
special technical equipment and it uses photovoltaic panels and wind power devices for electricity
production. Up to 80% of the electricity is generated by renewable energy sources.” The base was
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The Czech RESEARCH Station

in Antarctica

helps to discover new species of
organisms and study climate change
Scientists from the Czech Republic and other countries come
to James Ross Island to study new species of organisms and the
effects of climate change on polar ecosystems. The base for
the researchers is the Czech polar station, named after Johann
Gregor Mendel. One of them is climatologist Kamil Láska from
the DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AT MASARYK UNIVERSITY IN BRNO.

ve vědecky málo probádané a přitom atraktivní
lokalitě, kde se například v okolních sladkovodních
jezerech nachází dosud neprostudované druhy řas,
sinic a dalších mikroorganismů.

built in an area that had been little investigated
and where, for example, fresh algae, cyanobacteria and other microorganisms are found in nearby
freshwater lakes.

Život na stanici

Life at the station

Stanice je v provozu pouze během krátkého antarktického léta, nejčastěji od ledna do začátku března.
Jednopatrovou hlavní budovu výzkumníci využívají
k relaxaci, stravování, spánku, ale i k laboratorní
činnosti. Součástí vybavení jsou i dvě laboratoře,
jídelna, kuchyně, sklad potravin, hygienické zázemí,

The station operates only during the short austral
summer, usually from January until the beginning of March. In the single-storey main building,
the researchers relax, eat, sleep, and also do lab
work. There are two laboratories, a dining room,
a kitchen, a food storage area, hygiene facilities, an
... 55

Ledovce a změny klimatu
V okolí polární stanice provádějí čeští vědci zejména
geologický, geomorfologický, klimatologický a biologický výzkum. Mezi významné objevy patří důkaz
existence fosilních živočišných hub v Antarktidě či
objev pozůstatků vodního ještěra plesiosaura. Od
roku 2009 se pozornost vědců zaměřuje také na
ledovce, na kterých provádí systematická glaciologická měření. Počátky výzkumu popisuje Dr. Láska
takto: „O ledovce na ostrově Jamese Rosse jsme se
začali zajímat v souvislosti s velkým nárůstem teploty
vzduchu, který se projevuje v celé oblasti od druhé
poloviny 20. století. Při ověřování změn ledovců jsme
použili britské letecké snímky a vlastní georadarová
měření.“ Jejich průzkum prokázal, že studované
56 ...

area for drying clothes and 12 more living rooms.
Dr. Láska says that the research station is a perfect
base for the scientists: “The station gives us the
maximum comfort, which we appreciate especially
when snow blizzards are raging outside and we
can work in the lab or in the workshop and prepare
meteorological devices for our experiments etc.”
Scientists have a fixed daily schedule at the station
depending on their profession and the work they
have to do. Sometimes they need to collect samples and analyze them in the lab, sometimes they
conduct regular field surveys and measurements:
“Then of course we are very much dependent on
the weather conditions and limited by the distance
we are able to cover in a day. Fortunately, we have
motor boats for sailing along the coast and quads
that help us transport scientific material and tents to
more distant parts of the island.”

Glaciers and Climate Change
In the vicinity of the polar station, Czech scientists
perform geological, geomorphological, climatological and biological research. Significant discoveries
they have made include finding evidence of the
existence of fossil sponges in Antarctica or the
discovery of plesiosaurus remains. Since 2009, the
attention of the scientists has focused on glaciers
on which they perform systematic glaciological
measurements. Dr. Láska describes the beginnings
of this research: “We started to be interested in
the glaciers on James Ross Island in connection

Autor: Kateřina Vlková, foto: archiv Geografického ústavu brněnské Masarykovy univerzity

sušárna oblečení a 12 pokojů. Kamil Láska tvrdí, že
výzkumná stanice je perfektním zázemím: „Stanice
nám poskytuje maximální pohodlí, které oceníte zejména, když za okny zuří sněhová vánice a vy můžete
nerušeně pracovat v laboratoři u mikroskopu nebo
v dílně připravovat meteorologické přístroje pro další
experiment.“ Denní režim má pro vědce na stanici
prý pevný řád, který vyplývá z jejich profese a potřeby provádět sběr vzorků a jejich analýzu v laboratoři
nebo provádět pravidelná měření v terénu: „Tehdy
jsme více závislí na počasí a vzdálenosti, kterou jsme
schopni za den urazit. Naštěstí máme k dispozici
motorové čluny pro příbřežní plavbu nebo čtyřkolky,
které nám pomáhají přepravovat vědecký materiál
a stany do vzdálenějších míst ostrova.“

INSPIRATION
ledovce mezi lety 1979 až 2006 ztratily až 30 %
své hmoty. Kdyby podle něj tento trend pokračoval, některé ledovce by zanikly v období kratším
než 200 let: „Naštěstí se tato oblast v posledních
10 letech ochlazuje a letní tání ledovců už není tak
intenzivní a alespoň prozatím dochází k postupné
regeneraci ledovců.“ Budoucnost výzkumu ledovců
vidí Dr. Láska v použití přesnějších trojrozměrných
modelů a nových technologií, které se při mapování
a zpracovaní geodetických dat začínají využívat.

with the large increase in air temperatures in this
area since the second half of the 20th century. We
used British aerial imagery and georadar measurements to verify the glacier changes.” The survey
showed that the glaciers studied lost up to 30% of
their mass between 1979 and 2006. Dr. Láska says
that if this trend continues, some glaciers would
disappear in less than 200 years: “Fortunately, this
area has got colder over the last 10 years, and the
summer melting is not so intense any more, and at
least for the time being, the glaciers are
gradually recovering.” According to
Kamil Láska, the
future of glacier
research lies in
using more accurate
three-dimensional
models and new
technologies that
have started being
used for mapping
and processing
geodetic data.
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LUDĚK ŽALUD – CEITEC
Profesor Luděk Žalud je na brněnském CEITEC vedoucím výzkumné
skupiny zabývající se robotikou. Se svým týmem pracují na
vývoji robotů, kteří nejen dokáží zachraňovat lidské životy
v nepřístupných podmínkách, ale také například pomáhají při
diagnóze a léčbě kožních nemocí.
Professor Luděk Žalud heads a research group on robotics at
CEITEC, Brno. Together with his team he has been working on the
development of robots that can not only save human lives under
extreme conditions, but can also help diagnose and treat skin
diseases.
Pane profesore, na CEITEC v Brně vedete výzkumnou skupinu zabývající se robotikou. V čem
je podle Vás v tomto oboru největší potenciál?

Professor, you’re a team leader for a research
group studying robotics. Where do you see the
greatest potential in this field?

Robotiku je možné zjednodušeně rozdělit na
mobilní a stacionární. Zatímco stacionární robotika
nám zlevňuje a zkvalitňuje výrobu především průmyslového zboží jako jsou mobilní telefony nebo
automobily, mobilní robotika začíná pronikat do
velmi širokého spektra aplikací od tzv. robotických
vysavačů přes asistenty pro starší nebo postižené,

In simple terms, robotics may be divided into
mobile and stationary. While stationary robotics improves the quality of industrial production
processes and reduces the cost of output products,
such as mobile phones and cars, mobile robotics
has started to permeate into a very broad spectrum
of applications, ranging from the so called robotic
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až po průzkum nebezpečných krizových oblastí.
Z toho je patrné, že robotika již dnes zasahuje podstatným způsobem do našeho života a je oprávněné se domnívat, že tomu tak bude i v budoucnu.
Je možné říci, že hlavním předpokladem pro další
rozšiřování těchto technologií do nových oblastí je
jejich schopnost bezpečně a inteligentně spolupracovat s člověkem v jeho přirozeném prostředí.
Roboti z Vaší laboratoře sice vznikají pro potřeby
armády, ale slouží k mnohem vyšším účelům –
především zachraňovat lidské životy. Proč se
profilujete zrovna tímto směrem? Byl/bude
některý Váš robot užíván v praxi?
Spektrum námi vyvíjených robotů je širší – nejde
pouze o armádní stroje. O tom svědčí i fakt, že
náš nejdéle vyvíjený robot Orpheus byl doposud
vyroben v jedenácti různých verzích, z nichž jen
čtyři byly armádní. Ochrana lidského života nebo
zdraví robotem mi od začátku mého působení na
VUT přijde jako velice vhodná a potřebná aplikace
pro mobilní roboty, která má navíc určitou šanci na
financování i v naší zemi. Snahou našeho týmu je
vyvíjet stroje, které budou co nejdříve použitelné
v praxi. Některé stroje, například Orpheus, jsme
sami komplet vyvinuli, otestovali a jsme schopni je
i vyrábět. Tím se snažíme odlišit od jiných zavedených univerzitních pracovišť – nesnažíme se dělat
tzv. „vědu do šuplíku“, ale co nejvíce prakticky použitelné stroje, algoritmy a technologie. Máme několik
systémů nasazených v praxi, kromě robotů Orpheus
je to například tzv. štěrbinová kamera Kyklop vyvinutá pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského
kraje. Pro Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. jsme
nyní vyvinuli nový robot Morpheus. Máme i další
zajímavé aplikace, ale nejsem oprávněn o nich
veřejně hovořit.
Můžete stručně popsat čtenáři proces od zrodu
myšlenky po realizaci robota? Jak probíhá jeho
testování, testujete v nějakých speciálních
podmínkách?
Pokud mluvíme o mobilním robotu pro speciální
průzkum, což je naše specialita, je možné říci, že
první fází je vyjasnění přesných parametrů stroje
se zákazníkem. To je velmi důležitý moment,
během kterého se rozhodne, zda jsme vůbec
schopni stroj postavit, jak to bude dlouho trvat
a kolik to bude stát peněz. Potom navrhneme podobu robota ve strojařském programu a v jiném
do něj virtuálně „naskládáme“ veškeré potřebné
vybavení. Na základě požadované maximální rychlosti vybereme nebo necháme navrhnout i motory.

vacuum cleaners to assistants for the elderly or
people with disabilities, and research in dangerous
areas that experience crises. This makes it clear
that even today robotics substantially influences
our lives and we are entitled to assume this trend
is going to continue in the future, as well. The key
prerequisite for further expansion of these technologies to new areas is their ability to safely and
intelligently collaborate with humans in their natural
environment.

Robotics is
affecting our lives
as of today and will
likely continue to
do so in the future.
Robots are created in your lab for the needs of
the military but serve a much higher purpose – to
save lives. Why have you chosen this direction?
Have any of your robots been used in practice?
Or will they be used for practical purposes?
The spectrum of the robots we have been developing is broad – they are not purely army machinery.
This is also testified to by the fact that Orpheus, the
robot we have been working on the longest, has
been manufactured in eleven versions to date, of
which only four were for military purposes. Since
my work at Brno University of Technology, I have
found the protection of human life or health by
robots to be a highly useful and needed application
for mobile robots, which, furthermore, has a chance
to receive funding in our country. Our team wishes
to develop machines that will be useable in practice
as soon as possible. Some of them, for instance
Orpheus, we have developed and tested entirely
by ourselves, and can manufacture them, too. This
is how we try to differentiate ourselves from other
established university departments. We do not
do science you just put in a drawer. We produce
machines, algorithms and technology that are
maximally practically useful. In addition to Orpheus
robots, we have several systems used in practice,
for instance the Kyklop slit camera for the Fire
Rescue Service of the South Moravian Region. And,
we have just developed Morpheus, a new robot for
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Robotika už dnes zasahuje do našeho
života a bude tomu tak pravděpodobně
i v budoucnu.
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Aby však stroj dobře fungoval, musí se vejít do
určité celkové hmotnosti, takže zase bojujeme
s typem a kapacitou baterie a podobně. Celou
konstrukci musíme zároveň rozebírat i z technologického hlediska, aby bylo možné stroj vůbec
vyrobit a sestavit. Potom se robot nechá vyrobit,
což dělá v našem případě z velké části jeden velmi
šikovný člověk s tím, že některé části se nechají
vyrobit jako subdodávky. Nakonec je potřeba stroj
důkladně otestovat. V případě jednoho z vojenských robotů nám výroba trvala pět měsíců a testování podle vojenských standardů měsíců sedm,
což dobře ukazuje náročnost těchto zkoušek.
Vojenský robot byl testován 19 zkouškami, mezi
nimiž byly jak rozsahy provozních a skladovacích
teplot, vibrace, rázy, tak také elektromagnetická
kompatibilita, kontaminace/dekontaminace a další
speciální zkoušky.
Velmi úspěšný je například Váš systém ATEROS,
který nedávno získal i ocenění z brněnského
veletrhu AMPÉR. Tento robotický systém slouží
pro průzkum člověka v nepřístupných oblastech.
Jak vlastně funguje a co je na jeho technologii
unikátní?
ATEROS, tedy „Autonomně teleprezenční robotický
systém“ je multirobotický systém pro autonomní
nebo supervizorovaný průzkum člověku nedostupných nebo nebezpečných oblastí. Systém může být
využit například pro automatickou tvorbu 3D map
terénu, zjišťování kontaminace prostředí (radiace,
chemické a biologické znečištění) či vyhledávání a zachraňování osob. Systém má využití pro
vojenské i nevojenské aplikace. ATEROS je složen
z řídicí stanice s jedním či více operátory a skupiny
heterogenních robotů – malý / velký průzkumný
robot, mapovací robot, dron. Pro ovládání systému
bylo vyvinuto pokročilé uživatelské prostředí využívající virtuální a rozšířenou realitu a teleprezenci.

the National Radiation Protection Institute. We have
other interesting applications but I’m not authorised
to talk about them publicly.
Can you briefly describe the process from the
inception of an idea to the implementation of
a robot? How are robots tested? Do you need
special testing conditions?
If we speak of a mobile robot for special surveying – our speciality – the first phase comprises
clarification of the machine’s parameters with the
customer. This is a very important moment which
shows whether we are capable of building the
machine required, how long it will take and what
the expenses will be. Then, we use an engineering
program to design the form of the robot and use
another program to virtually “load” it with all the
necessary equipment. Based upon the maximum
required speed, we also select or have motors
designed. For the machine to work well, it must not
exceed a certain total weight so we have to figure
out the best battery type and capacity, etc. We also
have to consider the entire structure from the technology point of view so that the machine is actually
possible to produce and assemble. Then we have
the robot made. In our case, we have a very smart
person in charge of that with some portions being
subcontracted. In the end, the machine must be
thoroughly tested. In the case of one of our military
robots, the production took five months and the
testing period, adhering to the military standards,
took seven months, so you see how demanding the
testing phase is. The military robot was tested using
19 individual tests, including a range of operating
and storage temperatures, vibrations, shocks, as
well as electromagnetic compatibility, contamination/decontamination, and other specific tests.

Výzkum je nejspíš hodně o týmové práci.
Spolupracujete s vědci v České republice či
v zahraničí? Jak taková spolupráce probíhá, jak
si ji rozdělujete?

Your ATEROS system is very successful, and has
been recently awarded a prize at the AMPÉR
trade fair in Brno. This robotic system serves
to survey areas difficult to access by humans.
How does it work and what is unique about its
technology?

V rámci grantů a odborných sdružení spolupracujeme s řadou vědeckých pracovišť v Česku
i v zahraničí a samozřejmě i s množstvím firem. Je
však obtížné definovat, jak tato spolupráce obvykle
probíhá, protože je prakticky vždy jiná – od výměny
studentů v rámci studijních programů, přes spolupráci např. na velkých Evropských grantech až po
čistě zakázkovou výrobu na základě požadavků zákazníka. Práci si rozdělujeme téměř výhradně podle

ATEROS stands for autonomous telepresence
robotic system. It is a multi-robot system for autonomous or supervised survey of areas difficult to
access or dangerous for humans. For instance, the
system may be used for automated creation of 3D
terrain mapping, determining whether its environment has been contaminated (radiation, chemical
or biological contamination) or searching for and
saving people. The system may be used for both
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odbornosti – každý člověk v mém týmu má trošku
jinou funkci, což je zároveň naše slabina, protože
jsou pak lidé velmi těžko zastupitelní.
Na CEITEC se snažíte vychovávat i novou generaci mladých vědců. Co jim může Váš výzkumný
program nabídnout?
Myslím, že největším lákadlem by kromě zajímavého multidisciplinárního oboru, jakým robotika
bezesporu je, mohl být i fakt, že velkou část našeho
výzkumu děláme pro skutečně praktické použití.
Kam byste chtěl svůj výzkum posunout? Můžete
prozradit své plány nebo na čem zrovna pracujete?
Poslední dobou se zabýváme i biomedicínskými
technologiemi. V rámci projektu H2020 ESCEL ASTONISH vyvíjíme například multispektrální robotický
skener, který by mohl pomoci při diagnóze a léčbě
kožních onemocnění nebo tzv. cukrovkářské nohy.
Zajímavé je to, že zde používáme pouze upravené
metody jinak běžně používané v mobilní robotice
pro 3D mapování prostoru. V rámci dalšího projektu
pracujeme na novém robotovi pro průzkum ve vnitřních prostorách. Pro robot TAROS partnera VOP
CZ také vyvíjíme přesný sebelokalizační subsystém. Takže práce máme rozhodně dostatek, spíše
nyní potřebujeme rozšířit tým o nové kvalifikované
pracovníky.

military and non-military purposes. ATEROS is
composed of a control station with one or several
operators and a group of heterogeneous robots:
a small/large survey robot, mapping robot, and
a drone. To control the system, an advanced user
environment was developed making use of virtual
and expanded reality and telepresence.
Doing research must hinge a lot on team work.
Do you work with other scientists in the Czech
Republic and abroad? How does such collaboration take place and how do you assign individual
tasks?
We take advantage of grants and professional
associations to work closely with a host of scientific
institutes both in the Czech Republic and abroad,
as well as with many private companies. However,
it is difficult to pin down how this collaboration
takes place since it is practically always different. It
ranges from student exchanges taking place under
study program collaboration on large-scale European grants and purely tailor-made production based
upon customer requirements. We divide work
almost exclusively by the field of expertise. Every
person on my team has his or her specific function,
which paradoxically represents our weakness, since
people are hard to substitute when necessary.
You have been trying to bring up a new generation of young scientists at CEITEC. What can
your research program offer them?

Where would you like to see your research go?
Could you share your plans or current areas of
interest with us?
We have been working on biomedical technologies recently. Under the H2020 ESCEL ASTONISH
project, for instance, we have been developing
a multispectral robotic scanner which could help
diagnose and treat skin diseases, or so-called
diabetic legs. Interestingly, in this area too we use
exclusively methods otherwise commonly used in
mobile robotics for 3D space mapping, only modified. Another project focuses on a new robot to
survey interiors. For the TAROS robot developed by
VOP CZ, our partner, we have also been developing
an accurate self-localisation subsystem. So there
is definitely lot of work to be done. Now we need to
expand our team to include new qualified scientists.
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In addition to working in an interesting multidisciplinary field, which robotics undoubtedly is, the
greatest attraction might be the fact we do a great
portion of our research for truly practical use.
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JEDEN DŮM – TŘI ŽENY –
TŘI ŽIVOTNÍ SNY
Maryna (41) je autorkou známého blogu věnovaného dobrému pečení
a nedávno si otevřela obchod. Yuhi (31) je majitelkou a kuchařkou
známé japonské restaurace. Jana (44) je propagátorkou přírodních
vín a vlastní vinotéku. První má polské předky, druhá je Korejka
narozená v Japonsku, třetí má vzdálené maďarské kořeny. Jsou
kamarádky a všechny si splnily jeden ze svých snů. Všechny tři
potkáte v domě na Slovákové ulici v Brně (ano, to je ta ulice, na rohu
které je Moulin Rouge, ale ten dům to není). Jaká cesta je dovedla
k tomu, co nyní dělají?
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One House – Three Women –
Three Life Dreams
Maryna (41) is a writer of a well-known blog dedicated to great
baking and she has recently opened a shop. Yuhi (31) is the owner
and the chef of a well-known Japanese restaurant. Jana (44) is
a promoter of natural wines and she owns a wine shop. The first
woman has Polish ancestors, the second is a Korean woman born
in Japan and the last has remote Hungarian roots. They are friends
and all of them have managed to FULFILL one of their life time
dreams. You can meet all THREE of them in a house in Slovákova
street in Brno (yes, it is the street where you can also find the
Moulin Rouge, however, it is not their house). So, how did they come
to do what they are doing now?

Maryna Matuszek
Máte polské kořeny, co máte ráda na Brně?
Polské kořeny sice mám, část rodiny pochází
z těšínského Slezska, ale Brno je mé rodné město. Na Brně mi vyhovuje jeho, jinými zatracovaný
a vysmívaný, maloměstský charakter. Sice se tu
téměř všichni znají jak na vesnici, ale zároveň
poskytuje intimitu, kulturní a sportovní vyžití
velkého města.
Co je Vaše původní profese a proč nyní „Laskominy od Maryny“?
Vystudovala jsem etnologii na Masarykově univerzitě a mnoho let pracovala v HaDivadle a následně
v Národním památkovém ústavu. Zároveň jsem
několik let psala blog Laskominy od Maryny, ze
začátku především pro kamarády, ale nakonec
hodně populární v celé republice. Blog je zaměřený
především na sladké a slané pečivo. Časem jsem
zjistila, že úřednická práce je pro mne strašně
ubíjející a po naléhání přátel jsem si otevřela tuto
malou pekárnu a cukrárnu zaměřenou na řemeslně
vyráběné kváskové chleby. Chleby a vše ostatní
vyrábíme a pečeme přímo před zákazníky. Vidět
ihned výsledek své práce je velmi radostné. Skvěle
se tak doplňujeme s Yuhi z Ebisu, u které si dáte
oběd, u Jany ve Vinné mušce skleničku vína a kávu
a u nás třeba dezert.

You have Polish roots, what do you like about Brno?
Although I do have Polish roots, a part of my family
comes from Těšín´s Salesia, Brno is actually my
hometown. The often condemned and ridiculed
provincial character of Brno suits me really well.
You know everyone as well as if you lived in a village but at the same time you are provided with the
intimacy and cultural and sport activities of a city.
What is your original profession? Why are you
now working on your blog “Laskominy od Maryny” (Marina´s delicacies)?
I graduated at Masaryk University in ethnology,
worked in the theatre HaDivadlo and subsequently
at the National Heritage Institution. Simultaneously I was running the blog Marina´s Delicacies.
At the beginning it was meant to be mostly for my
friends, however, in the end it turned out to be really popular all over the country. The blog focuses
mainly on sweet and salty pastry. Gradually, I found
out that the office work is extremely exhausting
for me and I opened, with a persuasive push form
my friends, this small bakery and confectionery.
We concentrate on the old craft of traditionally
baked yeast bread. All bread and other pastry is
prepared and baked in front of our customers. To
see the results of your work immediately is really
thrilling. Our products go really well with those
offered at my friends’ businesses; you can have
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Co je hlavní zásada Vašeho vztahu k zákazníkům,
na čem je založen?
To, co jsem si přála, když jsem obchod otevírala,
se mi splnilo, a jsem šťastná. Snila jsem o tom, že
do obchodu budou chodit především „štamgasti“
z okolí, se kterými navážu přátelský vztah. Ono to
tak opravdu funguje.

Jana Havelková
K čemu byste přirovnala dobré víno?
Jak vnímám dobré víno? A proč je pro mě dobré
víno pouze přírodní, nemanipulované? Pokud
má víno hodnověrně odrážet lokalitu místa svého
původu – terroir – musí se jednat pouze o vína jen
minimálně zasažena systémovou chemií z vinohradů. Měla by být bez dodaných kvasinek, výživ,
čiřidel a různých jiných „zkrášlovadel“. Nesmí být
strhané sklepní technologií a nadměrným sířením.
Takové víno je přirozené, s jemným harmonickým
buketem a chutí, kterou může stvořit jen matka
příroda. A takové víno lze přirovnat jak k přírodním krásám, tak například ke skvělému koláči od
Maryny.
Co je Vaše původní profese a proč vinotéka
Vinná muška?
Čtyřiadvacet let jsem pracovala v produkci České
televize, ale pod tíhou pracovního stresu jsem začala zvažovat změnu zaměstnání. Protože se o víno
zajímám delší dobu, absolvovala jsem spoustu koštů, řízených degustací a zájezdů za vínem, rozhodla
jsem se pro vinotéku. Od začátku jsem věděla, že
moje vinotéka bude zaměřena hlavně na přírodní
vína. Jednou ročně rovněž pořádám festival se
zaměřením na okus přírodních vín s názvem
„Víno není vinno“.
Máte maďarské kořeny, co máte ráda na Brně
a Moravě?
Brno se v posledních letech hodně vylepšilo, hlavně
co se týče kultury, kaváren, vináren i vysoké gastronomie. Jižní Moravu zase miluji pro její folklor. Líbí
se mi, jak se na vesnicích obnovují a udržují zvyky.
Jenom mi přijde líto, že si mnohdy lidé z venkova
neuvědomují, jaké by měla vesnice kouzlo, kdyby
se citlivěji přistupovalo k rekonstrukcím statků,
vinných sklepů a stodol.
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lunch at Yuhi’s Ebisu, a glass of wine or coffee at
Jana’s wine shop Vinná muška (“The Winefly”) and
then a lovely dessert at our place.
What is the approach to your customers based on?
I have managed to achieve the main goal I had when
I was opening the bakery and that makes me happy.
I had dreamed of having a place primarily for local
customers with whom I would establish relationships
on friendly basis. And it really works that way.

What would you compare good wine to?
How do I feel about good wine? And why, for me,
does good wine equal wine that is only natural and
unmanipulated? If the wine is to truly reflect the
location of its origin – terroir – it must be wine that is
virtually unaffected by the system chemicals used
in vineyards. It should contain no additional yeast
cells, nutrition, fining agents or other “beautifying”
agents. It mustn’t be exhausted by cellar technologies and excessive sulfuration. That wine is natural,
with a gentle harmonious bouquet and flavour,
which only Mother Nature can produce. Such wine
can be compared to other beauties of Nature, for
example, Maryna’s delicious pies.
What is your original profession? Why do you now
own the wine shop Vinná muška (The Winefly)?
I worked in the Czech Television production for
twenty four years but the increasing stress load
made me to start thinking about a career change.
I have been interested in wine for a while, I have
attended many wine degustation events and trips
connected to wine tasting and that’s why I decided
to open a wine shop. I have been certain right from
the beginning that I will focus primarily on natural
wines. I organize a natural wines degustation festival called “Víno není vinno”.
Considering your Hungarian roots, what do you like
about Brno and Moravia?
Brno has recently greatly improved as far as the
culture, cafés, wine shops and gastronomy is
concerned. I love Southern Moravia for its folk
traditions. People in the country still keep and
re-establish their national traditions and customs.
However, occasionally I feel sorry that many
country people do not realize that their villages
would be much more beautiful if they approached
the reconstruction of their farm houses, wine cellars
and barns with a more sensitive approach.

FACE2FACE
Od Maryny: Citronový
chléb s tymiánem
260 g hladké pšeničné mouky • 250 g hladké
chlebové pšeničné mouky • 230 g pšeničný
levain • 18 g soli • 250 g brambor • 230 g
vody z uvařených brambor • 2 citrony • 1 lžíce
lístků čerstvého tymiánu
Omyté brambory uvaříme ve slupce do měkka, během
vaření se nesolí. Ještě teplé brambory oloupeme,
necháme je vychladnout a nastrouháme na struhadle
s většími očky.
Citrony omyjeme, odrhneme kartáčkem a 3x je
přelijeme vařicí vodou. Ostrouháme z nich na jemném
struhadle žlutou vrstvu kůry. Z půlky citronu vymačkáme šťávu.
Ve větší míse smícháme pšeničný levain s 250 g chlebové mouky, bramborami a 115 g vody z uvařených
brambor. Mísu odstavíme na 30 min. na teplejší místo,
aby těsto vstřebalo vodu. Poté do těsta přimícháme
zbývající mouku, citronovou kůru, šťávu, tymián a sůl
a přiléváme tolik vody z brambor, aby vzniklo středně
hutné těsto. Vyklopíme je na vál a hněteme 6 minut,
těsto by mělo být lehce lepkavé. Hotové těsto dáme
do mísy vymazané olejem, přikryjeme utěrkou a dáme
na 1½ hodiny kynout na teplé místo. V polovině kynutí
těsto odvzdušníme jeho přeložením na polovinu.
Vykynuté těsto na vále rozprostřeme na obdélník,
a překládáním okrajů ke středu vytvarujeme bochník.
Vložíme jej spojem nahoru do pedigové ošatky dobře
vysypané moukou. Ošatku přikryjeme utěrkou a chleba
dáme kynout na teplé místo na 1 hod., dokud nezdvojnásobí svůj objem.

Před pečením nahřejeme troubu. Do trouby dáme
litinový hrnec i s pokličkou a půl hodiny je nahříváme
na 250 až 260 °C. Po nahřátí trouby vyklopíme chléb
spojem dolů na lopatu nebo prkénko posypané hrubou moukou, rychle jej nařízneme žiletkou a sesuneme
do nahřátého hrnce. Bochník lehce postříkáme vlažnou
vodou a rychle přikryjeme pokličkou, aby se v hrnci
vytvořila pára. Po vložení chleba do trouby snížíme
teplotu na 230 °C, pečeme 15 min. v hrnci přikrytém
pokličkou, poté ji sejmeme, snížíme teplotu na 190 °C
a pečeme dalších 20 minut. Upečený chleba vytáhneme z hrnce a necháme jej úplně vychladnout na roštu.
Celý pšeničný levain – viz www.laskominyodmaryny.cz

From Maryna: Lemon Bread with Thyme
• 260 g plain flour • 250 g bread flour • 230 g
wheat levain • 18 g salt • 250 g potatoes • 230 g water
from boiled potatoes • 2 lemons • 1 tbs of fresh thyme
leaves
Boil washed unpeeled potatoes in unsalted water. Skin
the still warm potatoes, let them cool and grate them
through a big hole grater.
Wash the lemons, scrub them with a brush and pour
boiling water over them 3 times. Grate off the yellow part
of the lemon grind. Squeeze juice out of a half of lemon.
Mix the wheat levain with 250 g bread flour, the
potatoes and 115 g water from the boiled potatoes in a
bigger bowl. Leave the bowl sit in a warm place so the
dough can absorb the water. Then stir in the remaining
flour, lemon grind, lemon juice, thyme leaves and salt
and gradually add the rest of the potatoes water until
you make medium dense dough. Drop the dough onto
the pastry board and knead for 6 minutes until the
dough is slightly sticky. Place the finished dough into
an oiled bowl, cover with a tea towel and let it rise in

a warm place. Get rid of the excessive air bubbles by
folding the dough in half halfway through the rising.
Place the risen dough onto the board and push it into
a rectangular shape and by folding the corners into the
middle of the dough form a loaf. Then transfer the loaf
seam up into a well floured bread trug. Cover the trug
with a tea towel and let the bread rise in a warm place
for an hour, until it doubles up its volume.
Pre-heat the oven. Put in a cast iron saucepan with
a lid and heat it up to 250–260 °C. When the oven is
ready, toss the bread seam down onto a floured bread
shovel or a board, cut the loaf with a razor blade and
slide it into the pre -heated saucepan. Spray the loaf
with tepid water and quickly cover with the lid so steam
can be created. Lower the temperature in the oven
to 230 °C, bake for 15 minutes in the saucepan with
the lid on. Then take the lid off, lower the temperature
to 190 °C and bake for another 20 minutes. Take the
baked bread out of the oven and let it cool on a grid.
A loaf of wheat levain – see www.laskominyodmaryny.cz
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Od Jany:
Neuburský výběrek 2015
Richarda Stávka
Neuburské patří mezi nosné odrůdy ve starých vinicích
směsné výsadby R. Stávky. Hrozny pro toto jednoodrůdové viniční cuvée se doslova vybíraly z chaoticky
vysazených keřů starých vinic, kde však kvalita hroznů
byla excelentní. Fermentace a macerace probíhala na
celém hroznu po dobu 10 dní. Poté vylisované mladé
víno bylo přemístěno do dřevěných akátových sudů
a skleněných demižonů, kde zrálo 9 měsíců. Během
zrání byly promíchávány kvasniční kaly.

Od Yuhi:
Hlíva na másle
• hlíva
• máslo
• japonská sójová omáčka
(množství je přiměřené, obvykle 50 % surovin
a 50 % lásky)
Hlívu jemně nakrájejte, osmažte na másle
do poloměkka. Nakonec pokrm zalijte sójovou
omáčkou a snězte!

Víno lehce opalizuje, což je u tohoto druhu vín zcela
obvyklé. Má vyšší jantarově-zlatavou barvu, na nose je
jemné s náznakem zrání v akátových sudech. Chuť je
kulatá, navinulá, s jemnou vyváženou tříslovinkou a nevtíravou kyselinkou, které pobízejí k dalším douškům.

From Jana:
Neuburger wine 2015
by Richard Stávek
Neuburger wine is one of the principal varieties in
Richard Stávek´s old vineyards of mixed plantation.
Grapes for this single variety cuvee were picked from
the vineyards where the quality of grapes was excellent. The fermentation and maceration process on
grape lasted 10 days. Then the freshly pressed young
wine was transferred into acacia wood or glass barrels
where the wine aged for 9 months. During the aging
process yeast lees were added.
The wine is slightly
opalescent which
is common for this type of
wine. It has golden amber
colour, with the gentle
odour of the acacia barrel aging. The flavour
is round, slightly sour,
with gently balanced
tannin and unobtrusive acidity, tempting
you to have
another glass.

From Yuhi:
Buttered Oyster
Mushrooms
• oyster mushrooms
• butter
• Japanese soya sauce
(Adequate amount, usually 50 % ingredients
and 50 % love)
Slice the mushrooms thinly and simmer
in butter until tender. Pour over the soya sauce
and enjoy!
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Yuhi Che
Odkud pocházíte a jak jste se dostala na Moravu?
Moji rodiče jsou Korejci a přestěhovali se do
Japonska ještě před mým narozením. Cítím se být
tedy Japonkou i Korejkou zároveň. Na vysoké škole
v Ósace jsem studovala mezinárodní kulturní studia
a animaci. Tam jsem potkala kluka z Česka. Po
skončení studia jsem se rozhodla odjet na Moravu
s ním. Vždy jsem hodně cestovala, takže to pro
moji rodinu nebylo žádným překvapením. Byla jsem
mladá, nebylo to tedy nijak složité se přestěhovat.
Rozhodla jsem se, že zde zůstanu, dokud mi bude
chutnat pivo. A ještě stále mi chutnat nepřestalo.
Navíc jsem tady potkala mnoho velmi milých lidí
a mám zde již hodně přátel.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: shutterstock.com, archiv Laskominy od Maryny, Ebisu, Vinná muška, překlad: Marta Šišáková

Proč jste si otevřela restauraci Ebisu?
Při studiích na univerzitě jsem pracovala na plný
úvazek v mnoha restauracích a barech. Naučila
jsem se tam, co to obnáší a rozhodla se to zkusit
i tady. Jídlo je něco, co potřebují lidé každý den
a dobré jídlo je radost. Jídlo navíc lidi spojuje
a upevňuje přátelství. Zdejší lidé jsou sice opatrní,
ale zvědaví, takže rádi ochutnávají. Když se jednou
odhodlají něco okusit, a jídlo jim zachutná, většinou
se jako zákazníci rádi vrací. Navíc často pořádám
ve své restauraci koncerty živé hudby. Jsem fanynkou jazzu. Mám učitele češtiny, který často do mé
restaurace chodí. Až po čase jsem se dozvěděla,
že studoval kdysi s Marynou.
Jíte také českou kuchyni?
Mám ráda, když mě zdejší kamarádi pozvou domů
a připraví jídlo s láskou. Tak začalo vlastně i naše
kamarádství s Marynou, přes její skvělé loupáčky!
Normálně však českou kuchyni nejím. Je moc těžká
a chce se mi po ní vždy spát. Takže česká jídla jím,
jen když se mi opravdu spát chce. Mám ráda ale
také dobré víno. S Marynou a Janou si rozumíme,
protože všechny děláme, v co věříme, a co máme
rády.

Where do you come from? How did you get to
Moravia?
My parents are Korean and they had moved to
Japan before I was born. So, I feel Korean and
Japanese at the same time. I graduated from Osaka
University in international cultural studies and animation. During my studies I met a Czech boy and
after my graduation I decided to move to Moravia
with him. I had always travelled a lot so my parents
were not surprised. I was young and it was not at all
complicated to move here. I have decided to stay
here as long as I like the beer here and I haven’t
lost my taste for beer yet. Besides, I have met many
nice people and I have many friends here now.
Why have you opened your restaurant Ebisu?
During my university studies I worked full time in
several restaurants and bars. There I learnt what
it takes to do this particular job and I decided to
try it here. Food is something people need every
day and good food is a joy. Food brings people
together and makes relationships stronger. Local
people are careful but curious and they like to
taste new things. Once they have tried something
and liked it, they come back. Also, I frequently organize various concerts in my restaurants, mostly
jazz, which I really like. My teacher of Czech likes
to come to my restaurant too and I have only
recently found out that he used to study with
Maryna.
Do you like Czech cuisine?
I enjoy being invited to my local friends´ homes
where they cook for me with love. Actually, that
is how my great friendship with Maryna started,
because of her excellent Czech croissants called
“loupáčky”. However, I do not indulge in the Czech
cuisine too often, as I find it too rich and it makes
me sleepy. So I only go for Czech dishes when I do
feel sleepy and want to go to bed. I also enjoy good
wine. We really get on well with Maryna and Jana
because we all do what we believe in and we like
each other.
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E-půjčovny

na plný proud
se opět rozjíždějí
Na začátku nové letní sezóny bychom vás opět rádi
pozvali do E.ON e-půjčoven, které již pátým rokem
půjčují vozidla s pohonem na elektřinu.
Navštívit e-půjčovnu můžete tradičně na Šumavě,
v Lipně nad Vltavou, ve Slavonicích či v Brně nebo
Pasohlávkách. Letos nově také otevíráme v dalších
5 lokalitách. Celkově můžete přijít zažít jízdu na plný
proud do 14 turisticky atraktivních lokalit v jižních
Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě.
Pro všechny zákazníky společnosti E.ON je
připravena sleva 10–15 % na půjčení elektrokola
a 30 % na půjčení elektroskútru. Nabídka na slevu
platí pro stávající zákazníky po předložení voucheru
(www.eon.cz/bonus) nebo vyplnění formuláře
v půjčovně.

Více informací na www.eocofuture.cz/pujcovny.

Kterou lokalitu
letos poznáte?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e-Šumava
• Telč
Kaplice
• Vranov
Pasohlávky
• Bítov a Znojmo
Slavonice
• Nové Hrady
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Brno a Moravský kras
Bystřice nad Pernštejnem
České Budějovice
Lipno nad Vltavou

Moderní autosalon

s rodinnou péčí a atmosférou

A Modern Car Showroom

Autor: Lucie Havlíčková, foto: AUTOS Kunštát

with a Family Atmosphere

Pokud máte potřebu být skutečně hýčkaným
zákazníkem 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 a 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.

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 ŠKODA cars. We provide a complete range of high quality maintenance services,
and we also arrange insurance and financing for
our customers. The sale of a car is the beginning
of our responsible relationship with our customers
and their vehicles,” says Jiří Oujezdský, the sales
manager at Autos Kunštát.

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

On the premises of the company there is a technical inspection point (MOT) with cutting edge technologies and BOSCH diagnostics. We strongly
recommend saving the phone number of our
NON-STOP SERVICE, which is available not only
in the Czech Republic but also all over Europe.
As a bonus to our customers, we offer the option
of a courtesy car during the repairs on their cars.
“Our trained staff are ready to fulfill all your wishes
and needs. Come and see for yourself, you’ll be
very welcome at Autos,” adds Jiří Oujezdský.

AUTOS, spol. s r.o. | Palackého 157 | 679 72 Kunštát na Moravě | tel.: +420 516 462 180 | www.autos-kunstat.cz
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The Generation of “Banana Children”

GENERACE

„BANÁNOVÝCH DĚTÍ“
Jsou mladí, velmi nadaní, pracovití a vzdělaní. Dívky jsou krásné,
kluci zajímaví. Většina přišla do České republiky v předškolním
věku, nebo se tu už narodila. Mají však vietnamské rodiče.
Zvnějšku jsou tedy zcela „žlutí“, zevnitř už z velké části „bílí“.
Proto se zde ujal pojem, který je trochu úsměvně vystihuje –
banánové děti. Sami tuto metaforu považují za vtipnou.
They are young, gifted, hard-working and well educated. The girls
are beautiful, the boys interesting. Most of them came to the Czech
Republic at preschool AGE; some of them were born here. Their
parents are Vietnamese. On the outside their complexion is “yellow”,
however, inside they are mostly “white“. The term “banana children“
seems to fit well the essence of this generation and even those it
concerns regard it as amusing.
Thanh (23) se česky říká Táňa. Hung (24)
je pro zdejší lidi David. Stejně mladý Tuan
Anh má české jméno Lukáš. Thuy Khanh
(21) je Efka. Thangovi (21) říkají Michal.
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Thanh (23) is called Táňa in Czech. Hung
(24) is David for the locals. Young Tuan Anh
has a Czech name Lukáš. Thuy Khanh (21)
is Efka. Thang (21) is called Michal.

INSPIRATION
Všichni studují ekonomický nebo stavební obor.
Mluví plynnou brilantní češtinou. Umí v ní i sprostá
slůvka, takže když zavřete oči a posloucháte, jak
mezi sebou diskutují, máte pocit, že se nijak neliší
od typické české a moravské studentské generace
v studentském městě, jakým je Brno. V něčem jsou
ale přece jen jiní.

They all study in the economy or construction field of
study. Their Czech is brilliant. They know how to use
the swear words , so when you close your eyes they
sound exactly as well as any other typical Czech or
Moravian students in a university city like Brno. Yet,
there are still some differences.

Česká chůva

They have all been taken care of by a Czech nanny
or “aunt” from a very early age, while their parents
have worked hard for 12 to 14 hours a day,
including weekends. The nannies haven´t raised
them, but they have taught them the language. It is
obvious the children have still been raised by their
parents to whom they speak only in Vietnamese.
Among themselves they fluently switch from one language into another. Their knowledge of languages is
their great advantage. They can speak Vietnamese,
Czech and frequently other world languages. These
language skills are priceless.

O všechny se od útlého dětství starala česká „teta“
neboli chůva, když jejich rodiče tvrdě pracovali, někdy i 12 až 14 hodin denně, včetně sobot a nedělí.
Nevychovala je, ale naučila jazyk. Je cítit, že je přece jen vychovali jejich rodiče, se kterými zásadně
mluví vietnamsky. Mezi sebou plynule přecházejí
z jednoho jazyku do druhého. Jazyky jsou vlastně
jejich velkou předností. Dokonale mluví vietnamsky,
česky a většinou ovládají ještě další světové jazyky.
To je výbava k nezaplacení.
První věcí, kterou se dost liší, je úsměv. Usmívají se
mnohem více než celá zdejší populace a jsou neuvěřitelně milí společníci. Chodí spíše do čajoven
než do hospod. Neopíjí se, protože jak říká Hung/
David: „Nemáme enzym na odbourávání alkoholu,
takže nemáme zapotřebí to ani nějak pokoušet.
Jde to sice natrénovat, ale nemáme na to čas.“
A je to skutečně tak. Většina mladých Vietnamců
studuje vysokou školu s nadprůměrnými výsledky.
Svého obchodnického ducha nezapřou, protože
ho dostaly do vínku už v mateřském mléku, kdy
mnoho vietnamským maminek nepřestává pracovat ani v době, pro zdejší končiny běžné, mateřské
dovolené. Proto když se neučí, nebo nestudují,
pomáhají svým rodičům v obchodech. „Vzpomínám si na své prázdniny v dětství. Neměla jsem je
moc ráda, protože to nebyly prázdniny v pravém
slova smyslu. Musela jsem například chodit celé
dva měsíce na doučování a pak pomáhat rodičům
v práci,“ svěřuje se Thuy Khanh/Efka. Ostatní tuto
zkušenost jen potvrzují. Celé dětství tedy doháněli
jazykovou bariéru s chůvou i poznatky, až nakonec
bez nadsázky předběhli Čechy v schopnosti učit
se o mílový krok. České chůvy jim mimochodem
daly i jejich česká jména, která přijímají s typickou
přizpůsobivostí.

Důraz na vzdělání
„Uč se, ať nemusíš dřít jako my – to nám vtloukali
naši rodiče neustále do hlavy,“ říká Thanh/Táňa.
Všichni svorně potvrzují, že tuto větu slýchávali pořád dokola. Jejich rodiče totiž zažili, jaké to je nemít

Czech nanny

The first obvious thing that makes them different is
their smile. They smile considerably more often than
the local population of youngsters and they make an
incredibly pleasant company. They tend to go to tea
rooms rather than to pubs and they stay away from
alcohol and getting drunk. As Hung/ David says: “We
don’t have the enzyme that breaks down alcohol, so
we do not need to test it out. It is possible to train
yourself in drinking, but we are too busy to do that.”
And he is right. Most of the Vietnamese youngsters
study at colleges with above average results. They
do not and can´t deny their business talents inherited from their parents as many Vietnamese mothers
did not stop doing business even during those
maternity leave months in which Czech mothers stay
at home with their babies. When they do not study or
learn something new, they help their parents in their
shops. “I remember my holidays when I was a child.
I didn’t like them because they were not real holidays.
I had to take extra lessons for two months and then
help my parents at work,” Thuy Khanh/Efka confides
in me. Others confirm this experience. During their
childhood they were catching up on their language
barrier with their nannies and in the end they have
managed to overtake the Czech students in their
skills to study by miles. Their Czech nannies have
given them their Czech names which they have accepted with their typical adaptability.

Emphasis on education
“Study hard , so you don´t have to slave away as we
do – our parents kept hammering this into us,” says
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nic, a vydělat si na živobytí doslova z holé země.
I tak považují příležitost pracovat v cizí zemi
tisíce kilometrů vzdálené od rodiště za lepší variantu, než zůstávat ve Vietnamu. Banánově děti
jsou v tomto směru velmi poslušné a naplňují
očekávání svých rodičů většinou důsledně. Jsou
však již mnohem otevřenější a umí více odpočívat. „Naši rodiče neznají dovolenou. Je naprosto
přirozené, že se pracuje v podstatě neustále. Své
děti už bych ale nechtěl vychovávat zcela, jako
jsem byl vychován já. Chci, aby mé děti měly trochu i prázdniny,“ vysvětluje Tuan/Lukáš. Neříká
to však se žádným pocitem křivdy. Chápe, proč
po něm rodiče chtěli, aby byl na sebe tvrdší
než jeho vrstevníci z řad místních dětí. Kroužky
na základní škole nebyly pro ně moc zvykem.
Znali jen doučování nebo sport, přípustná byla
ještě hra na hudební nástroj. Dobré vzdělání pro
vietnamského rodiče je pouze to, které přináší
ryze praktické uplatnění. „U nás se počítá, jen
když člověk studuje ekonomii, stavařinu nebo
ještě právo. Význam a smysl humanitních věd
je našim rodičům úplně skryt,“ říká úsměvně
Thang/Michal.
Musím se přiznat, že mě velmi mile překvapuje,
s jakou lehkostí tato generace kloubí to dobré
z Čechů i to nejlepší z Vietnamců. Vietnamci
mají totiž velmi malý smysl pro humor i sarkasmus a téměř neznají vtipy. Tito mladí lidé se
však zasmějí dokonce i „Cimrmanovi“, o kterém
se říká, že mu rozumí jen Čech. Zároveň mají
v sobě velký smysl pro zodpovědnost a věrnost
své kultuře i rodinné tradici.
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Thanh/Táňa. All her friends confirm that they
used to hear this all the time. Their parents experienced what it is like to have nothing and to
build up your living from scratch. Nevertheless
the parents still consider the opportunity to work
in a foreign country thousands of kilometres
away from their homeland better than staying in
Vietnam. The banana children are in this respect
far more obedient and they consistently fulfil
their parents´ expectations. Yet, they are more
open and they know how to take a rest. “Our
parents don´t know what time off is. For them it
is completely natural to work all the time. I would
like to bring my children up slightly differently.
I would like them to enjoy some holidays too,”
explains Tuan/Lukáš. There is no resentment
in his statement though. He understands why
his parents wanted him to be much harder
on himself than his local friends would be. He
would not go to any afterschool clubs, but would
take extra lessons or sport training instead.
Only music lessons would be acceptable as
an afterschool activity. From a Vietnamese
parent´s point of view good education is only
that which can be put to genuinely practical use.
“In our families it counts if one studies economy,
engineering or in some cases law. The importance of philosophical studies is completely
hidden to our parents,” smiles Thang/Michal.
I am pleasantly surprised how easily this particular generation combines all the good out of
the Czech with the best out of the Vietnamese.
The Vietnamese actually have a very small sense

INSPIRATION
Milovníci jídla
Mnoho lidí poslední dobou může znát Vietnamce nejen z tržnic, ale také díky obrovskému
„boomu“ restaurací s autentickou vietnamskou
kuchyní. „Moc se mi libí, že mladí Vietnamci
už mnoho restaurací vedou a pracují v nich.
Nesedí v koutku a poznali pravý okamžik pro
podnikatelskou příležitost, kterou naši rodiče
ještě nemohli rozpoznat,“ popisuje Thanh/Táňa.
Nejlepším příkladem je vkusná restaurace GO
BRNO, která vznikla nedávno v centru města,
kde si téměř vůbec nesednete, protože je tam
vždy plno. Obslouží vás právě mladá generace
banánových dětí a nestačíte se divit, že jsou
to většinou studenti, kteří takto tvrdě pracují
souběžně při studiích. Thanh/Táňa však kromě
studia pracuje ještě jako interkulturní pracovnice

v Diecézní charitě Brno, kde pomáhá s integrací
vietnamské komunity. Dobročinnost a společná
odpovědnost, kterou vietnamská komunita zná
většinou jen velmi málo, protože se musí starat
zejména sama o sebe, si tak začíná nacházet
cestu i mezi nimi. Na otázku, zda mají více přátel
Čechu nebo Vietnamců, odpovídají, že tak půl
na půl. „Často se setkáváme s českými přáteli
právě u vietnamského jídla. Je to dobrý způsob,
jak překonávat bariéry a předsudky,“ říká Thanh/
Táňa. Večer po rozhovoru jsme však paradoxně
spolu ukončili v typické české hospodě, kde
drobné vietnamské dívky s nepopsatelnou
chutí spořádaly tatarák a žebra. Kluci svíčkovou

of humour or sarcasm and they know virtually
no jokes. These young people are able to get
a “Cimrman” joke (a well-known literary character
famous for his typical Czech humour) which
is something that usually only Czech people
understand. At the same time this generation has
a great sense of responsibility and loyalty towards
their original culture and family tradition.

Food lovers
In the past few years many people have encountered Vietnamese people not only in those
typical Vietnamese markets but also, thanks to
the incredible boom, in many restaurants with
authentic Vietnamese cuisine. “I love the fact
that many young Vietnamese now run and work
in these restaurants. They do not sit in corners
but have managed to recognize a great business
opportunity which their parents couldn´t have,”
comments Thanh/Táňa. The best example is
a tasteful restaurant GO BRNO which has recently been opened in the centre of the city and
where you can rarely get a seat because it is
always full. You will be waited on by the banana
generation and you will be surprised to learn
that most of the waiters are students who work

and study hard at the same time. Apart from her
studies Thanh/Táňa also works as an intercultural worker in the Diocese Charity Brno where
she helps with the integration of the Vietnamese
community. Charity and community solidarity
is slowly finding its way among Vietnamese as
they had not encountered these in their lives
before – they have always had to take care of
themselves. When asked whether they have
more Czech or Vietnamese friends their answer
is that it comes to half and half. “We often meet
our Czech friends over Vietnamese food. It is
a really good way to overcome barriers and
prejudice,” says Thanh/Táňa. Funnily enough,
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Respekt
Poslední věcí, která mě utvrzuje v tom, že tito
mladí lidé v sobě kloubí to dobré z obou kultur, je
velký smysl pro respekt. „Úcta k předkům a starším lidem je u nás naprosto neoddiskutovatelná
věc. Nikdo ji nezpochybňuje a odmala tuto danost
žijeme,“ říká Hung/David. Projevy respektu se
odráží také v jazyku, protože ve vietnamštině
jinak oslovujete od sebe starší a jinak mladší
osoby. Je to něco jako vykání a tykání, které je
ale pro Vietnamce obecně velmi těžko uchopitelné. Přesto projevy neúcty v obchodech, kdy
rodičům o mnoho mladší zákaznici automaticky
tykají, nesou trochu se smutkem v hlase. „Myslím
si ale, že za to do značné míry mohou obě strany.
Vietnamští prodejci často zvládají češtinu jen
stěží, proto pochytali od zákazníků ono tykání,“
vysvětluje Thanh/Táňa. Čechy ale nekritizují.
O věcech, které se jim nelíbí na zdejší společnosti,
mluví bez sebemenšího náznaku despektu. „Češi
by mohli být možná trochu pracovitější a více tolerovat jinakost. Vietnamci by se mohli naučit více
odpočívat, být otevřenější a méně konzervativní,“
shrnuje Hung/David. Na otázku, zda by si za ženu
či muže zvolili někoho, kdo by nebyl z vietnamské komunity, odpovídají svorně hlavně kluci, že
ačkoliv jsou zdejší dívky krásné, pro rodinu je
důležité, aby zůstali věrní svému etniku a kultuře.
Smíšená manželství prý většinou nevydrží.
Smíšená přátelství ale naopak ano. Přesně tak,
jako se snoubí v banánových dětech to nejlepší
z obou „barev“.
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Respect
The last thing that convinces me that this young
generation combines the best from both cultures
is their strong sense of respect. “Respect for
our ancestors and older generation is something
indisputable. Nobody doubts it and we have
taken it as a matter of fact since we were small
children,” says Hung/David. Their respect is also
manifested in the language as there are different
ways of addressing older and younger people. It
is something as the T – V distinction in addressing people in the Czech Republic which, however,
seems generally difficult for the Vietnamese to
grasp. Manifestations of disrespect, so often seen
in Vietnamese shops where Czech customer
use the too familiar and disrespectful T form of
addressing the Vietnamese, are perceived by the
young generation with sadness. “In my opinion
both sides are to be blamed for this. Vietnamese
shop assistants often grasp the Czech language
with difficulties and that is how they have picked
the too familiar T form of addressing from their
customers,” explains Thanh/Táňa. Yet, they do not
criticize the Czechs. If they don’t like something
about the locals they comment on it without the
slightest contempt. “The Czechs could be perhaps harder-working and more tolerant towards
someone who is different. The Vietnamese could
learn how to relax more, be more open and less
conservative,” sums up Hung/David. When asked
whether they would choose to marry someone
out of the Vietnamese community the boys reply
unanimously that even though the local girls are
beautiful, for family it is important to stay loyal to
their ethnicity and culture. Mixed marriages do
not usually last. On the other hand, mixed friendships do. They work as well as the best of both
“colours” works in these banana children.

Autor a foto: Diana Tuyet-Lan Nguyen, překlad: Marta Šišáková

a škopek piva. „Řízek je snad jediné české jídlo,
které starší vietnamská generace vzala na milost
a chutná jim,“ směje se Thuy Khanh/Efka. Jídlo
je pro vietnamskou rodinu velmi důležité. Odráží
totiž rodinnou soudržnost a pospolitost. Rodina
se často schází právě u stolu plného typických
vietnamských pokrmů.

the evening after our interview we ended up in
a typical Czech pub, where the petite Vietnamese girls managed to eat up with a great appetite a steak tartare and grilled ribs. The boys
had the typical Czech dish “svíčková” which is
a sirloin steak in a rich cream vegetable sauce
with dumplings and they gulped it down with
a pint of beer. “Schnietzel is probably the only
Czech dish which the older Vietnamese generation tolerates and enjoys,” laughs Thuy Khanh/
Efka. Food is really important in Vietnamese
families. It creates a sense of community and
solidarity. Families often gather at a table full of
typical Vietnamese dishes.

20 TOBOGÁNŮ I WATER SLIDES
12 BAZÉNŮ I POOLS
24 PROCEDUR I TREATMENTS

SVĚT VODNÍCH ZÁŽITKŮ
WORLD OF WATER EXPERIENCES

svá,
nezařaditelná,
nevyzpytatelná,
vytoužená
i toužící

her own woman,
unclassifiable,
unfathomable,
desired and
desiring

Rozhovor Kateřiny Vlkové s brněnskou spisovatelkou Sylvou Lauerovou o tvorbě i o životě…
An interview by Katerina Vlkova with Brno author Sylvia Lauerova...
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Sylva
Lauerová
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Vaše cesta k profesi spisovatelky byla z kariérního hlediska poměrně klikatá. Vyučila jste se
prodavačkou, o několik let později jste vystudovala práva a byla úspěšnou podnikatelkou. Jak
tuto cestu hodnotíte? Měla pro vás či vaši tvorbu
každá z těchto etap nějaký přínos?
Snad bych ani neřekla, že ta cesta byla klikatá.
Zkrátka život šel svým směrem – tak, abych si
z něj odnesla co nejvíc zajímavých a obohacujících
zkušeností. Zatímco životní role prodavačky mě
už v poměrně útlém věku naučila jednat s lidmi
a v šestnácti mi ukázala reálný svět, což jsem
mnohem později využila v podnikání, práva mi
poskytla vědomostní nadstavbu a zprostředkovala
jisté právní vědomí. Ráda vzpomínám na všechna
období svého života, v každém z nich jsem byla
šťastná, i když z jiných důvodů.
Zásadním zlomem byl pravděpodobně i pobyt na
Seychelských ostrovech, kde jste nejen potkala
svého manžela, ale také jste se věnovala meditaci, jak jsem četla. Co bylo impulsem k takovému
kroku? Prostě jste si sbalila kufr a řekla, že jedete? Jak moc pro vás byla a je tato nová adresa
v ráji inspirativní?
Těžko v jedné větě shrnout, co bylo impulsem k odletu na Seychelské ostrovy. Osudový okamžik, síla
intuice a nespokojenost se stavem vlastního nitra.
V té době jsem již sedm let intenzivně podnikala,
obětovala jsem práci všechno a plíživě se dostavoval pocit, že mi okorává duše. A slovo Seychely
znělo tak vábně a sladce, že jsem se tam vypravila,
aniž bych vlastně tušila, za čím letím. Takže téměř
jak jste řekla, sbalila jsem si kufr a hurá do tropického dobrodružství. A inspirace? Ostrovy jsou, jak já
říkám, jiná planeta. Zejména síla a krása přírody vás
každodenně ovlivňuje. Vůně vzduchu je romantická
a sexy, všudypřítomný mohutný Indický oceán vám
zase na každém kroku připomíná věčnost. A čas
jako fyzikální konstanta má v onom tropické ráji jaksi zcela jiné rozměry – ztrácí se, přestávat existovat.
Pak je samozřejmě těžké dodržovat termíny. 
Ačkoliv tedy od roku 1997 žijete na Seychelách,
vracíte se často do Česka a do Brna, kde jste
se narodila. Vracíte se sem ráda? Je pro Vás
Brno něčím speciální? Vím, že v románech často
popisujete Prahu, ale vzpomínáte někdy i na své
rodné město?
Brno miluji a v České republice pobývám skutečně
často, zejména v době, kdy uvádím na trh novou
knihu a pořádám s tím související série autorských

From a career point of view, your path to writing
was fairly winding. First you attended vocational
school to learn to be a shop assistant, then
some years later went to law school, and then
became a successful entrepreneur. Was it worth
it? Did all of these stages contribute something
to your creative activity?
I wouldn’t really say it was a winding path. To put
it simply, my life took a direction of its own, so that
I came away from it with the most interesting, most
rewarding experiences. The role of shop assistant
taught me at a fairly tender age how to deal with
people and showed me the real world at sixteen,
something that was useful to me later in business.
Law formed a superstructure of knowledge over
the top of that, and gave me a certain kind of legal
awareness. I like to think back over all the periods of
my life - I was happy in each of them, but always for
different reasons.
The turning point probably came with your stay
on the Seychelles, where you not only met your
future husband, but also, as I’ve read, took up
meditation. What brought you to such a step?
Did you just pack your suitcase and say, ‘I’m
going’? How much did your new address in paradise serve as inspiration?
It’s hard to summarize in a single sentence what
the impetus was to leave for the Seychelles. It
was a fateful moment, a strong intuition, dissatisfaction with my inner self. I’d been intensively
involved in business, I’d sacrificed myself, and
a feeling that I was growing stale in my soul
had been sneaking up on me. And the word
Seychelles sounded so inviting and sweet that
I went there, without having any idea what I was
after. So almost just like you said, I packed my
suitcase and off I went on a tropical adventure.
And inspiration? As I’ve said, the islands are like
another planet. In particular, the strength and
beauty of nature affects you every day. The air
smells romantic and sexy, the huge, ever-present
Indian Ocean reminds you of eternity at every
step. And time as a physical constant gets lost
in that tropical paradise, it ceases to exist. So of
course it’s hard to meet deadlines.
Although you’ve been living on the Seychelles
since 1997, you come back often to Brno, to the
Czech Republic, where you were born. Do you
like coming back? Is Brno special to you? I know
your novels describe Prague, but do you also
think sometimes about your city of birth?
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čtení. A přestože se dva z mých románů odehrávají
v Praze, Brno je a zůstane mou srdeční záležitostí.
Nemám ráda velká města, děsí mě hluk a davy lidí,
Brno má přesně onen rozměr, který už nabízí pocit
městské atmosféry, přesto stále okouzluje klidnou
a ospalou náladou nedělního odpoledne, kdy jdete
městem, vnímáte jeho krásu a nemusíte se prodírat
davy chodců, kteří se za něčím ženou a nepřítomně
civí vpřed. Navíc v Brně stále žije zbytek mé rodiny,
můj drahý tatínek a bratr.
Vaše romány se nebojí otevřeně popisovat intimní scény a intimitu obecně. Je podle vás české
prostředí na taková témata připraveno? Narážíte
na konzervatismus, který z našeho prostředí
doposud zcela nevymizel?
Budete se možná divit, ale nenarážím už na žádný
konzervatismus. Mí čtenáři jsou otevření a přirození.
A kdo trpí jakýmikoliv předsudky, ten některé mé
knihy zkrátka nečte. Sama jsem se domnívala, že
třeba románem Otrok naprosto překročím všechna
myslitelná čtenářská tabu a budu odmítnuta. Vůbec
ne, román se prodával skvěle.
Jedním z takových románů je Hračka, která se
sice na jednu stranu stala bestsellerem, ale
na stranu druhou způsobila pořádný rozruch.
Bylo vaším úmyslem šokovat, nebo jste prostě
napsala román a bylo vám vlastně jedno, jakým
způsobem bude přijat?
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I love Brno, and I visit the Czech Republic really
often, particularly when I have a new book on the
market and I’m doing a series of readings related to
that. And although two of my novels take place in
Prague, Brno is and will remain closest to my heart.
I don’t like big cities, the noise and the crowds
stress me out. Brno is exactly the right size to offer
the feeling of a city, but still charms with the quiet,
languid aura of a Sunday afternoon when you stroll
through the town and don’t have to make your
way through the crowds that are always rushing somewhere, staring absently straight ahead.
What’s more, I still have family members in the city,
my dear Dad and my brother.
Your novels don’t shrink from describing intimate
scenes and intimacy in general. Do you think the
Czech market is ready for themes like this? Are
you talking about the conservatism that hasn’t
yet disappeared completely from our environment?
You might be surprised, but I don’t encounter any
conservatism anymore. My readers are open and
natural. And those who suffer some kind of prejudice - in a word, they don’t read my books. I myself
thought that, for example, the novel Slave (Otrok)
violated every conceivable reader taboo and would
lead to my rejection. Not at all. The novel sold just
great.
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Budu tam, kde mi to
bude činit radost,
budu psát to, co
bude mně a mým
čtenářům přinášet
potěšení.
Hračka je zvláštní fenomén. Je milovaná a nenáviděná. Myslím, že je to způsobeno tím, že si neklade
žádné vysoké literární cíle, ale nabízí nesčetnou řadu
sexuálních scén zasazených do pseudoromantického příběhu. Říkám „pseudo“, protože ve skutečnosti
romantiky v Hračce zas až tolik není. Hračka zákonitě způsobila rozruch, protože před deseti lety na
českém literárním trhu tento druh románu v podstatě
chyběl. Někteří lidé na něj nebyli připraveni, proto
se o něm tolik diskutovalo. A ano, při vydání Hračky
jsem se sice trochu bála o svou pověst, ale kdo
nedokáže nést svou kůži na trh, nezraje.

This novel is a strange phenomenon. It’s both
loved and hated. I think that’s due to the fact that it
doesn’t pretend to any high literary aims, but rather
offers a variety of sex scenes set in a pseudoromantic story. I say ‘pseudo’, because it isn’t actually
all that romantic. Plaything inevitably caused a stir,
because ten years ago this type of novel was basically missing from the Czech marketplace. Some
people weren’t prepared for it, so that aroused a lot
of discussion. And yes, when Plaything came out,
I was a little afraid for my reputation, but you have
to have the courage of your convictions.

I‘ll go where
I feel happy.
I‘ll write what
gives me and my
readers
pleasure.

Foto na této dvoustraně: KIVA

Vaše tvorba však není jen o intimitě, ale je protkána také filozofickými, mystickými i duchovními
otázkami. Do jaké míry lze tato témata propojovat? A jak byste se vlastně vy sama z hlediska
tvorby nejraději profilovala?

One such novel is Plaything (Hračka), which
became a bestseller but also stirred up a lot of
controversy. Was it your intention to shock, or
did you just write the novel and not worry about
its reception?
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Foto: NEXTfoto

Asi se zasmějete, ale tiše toužím být spisovatelkou
vyhledávanou pro filozofická, duchovní a mystická
témata. Ale když se podívám na statistiky prodejů
těch „lehkonohých“ či zábavných knih, výsledky jsou
naprosto jednoznačné. Zábavná literatura, příběhy,
ve kterých najdete napětí a erotiku, to se nejvíce prodává. Pak vyvstává otázka, zda se s tím jako autor
smířím, nebo ne. Takže se budu i nadále pokoušet
vyvažovat a prokládat lehkonohou literaturu vážnějšími kousky či poezií, která pro mě mnoho znamená.
Sexy strategie, nejnovější kniha z vašeho pera,
má s nadsázkou a humorem odkrývat nejtajnější zákoutí ženského světa a také nalézt cestu
k vlastnímu sexappealu či k nalezení vnitřní
krásy. Myslíte si, že se dá takové téma zobecnit?
Z čeho jste při psaní knihy vycházela? Z vlastních zkušeností?
Všechno se dá zobecnit, když chcete. Nebo když
potřebujete. V zásadních a základních společenských tématech vám často ani nezbude nic jiného
než věci zobecňovat, jinak se nedoberete žádných
výsledků. Při psaní Sexy strategie jsem vycházela
ze zkušeností stovek žen, s kterými jsem byla za
posledních dvacet let v kontaktu. Jsem spisovatel,
mám čas a rozhlížím se kolem sebe, nasávám
inspiraci pro svoje knihy úplně všude, na každém
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But your work isn’t just about intimacy. It’s also
intertwined with mystical, philosophical, and
spiritual questions. To what extent are these
topics linked together? What kind of creative territory do you yourself actually want to carve out?
You may chuckle, but secretly I hope to be a writer
known for philosophical, spiritual and mystical
themes. But when I look at the sales numbers for
those ‘lightweight’ or entertainment books, the results are striking. Entertaining literature, stories that
contain tension and eroticism, they’re the ones that
sell best. That gives rise to the question of whether
I go with that as an author or not. So I will continue
to try to achieve a balance by alternating lightweight
literature with more serious chunks or with poetry
that carries more meaning for me.
Your latest book, Sexy Strategy (Sexy Strategie),
uses exaggeration and humour to uncover the
most mysterious corners of the female world and
to find the path to your own sex appeal or inner
beauty. Do you think such a theme can be generalized? What was your starting point in writing
the book? Your own experience?
You can generalize anything you want. Or anything
you need to. With basic, fundamental themes,

FACE2FACE
kroku, z každého příběhu. A věřte, že život sám je
tím nejodvážnějším scenáristou a režisérem, kterého si vůbec dovedete představit. Quentin Tarantino
je v jeho světle slabým odvarem.
Jak probíhá běžný den spisovatelky? Máte nějaký
režim? Kde nebo kdy nejraději tvoříte?
Když píši, mám přísný režim. Píši obvykle na ostrovech, protože mě tam nikdo nevyrušuje. Potřebuji
naprostý klid. Zpěv ptáků, bzučení much a šumění
oceánu samozřejmě vyjímám. Vstanu, plavu,
snídám, píši, dám si kávu, píši, obědvám, dám si
kávu, píši, plavu, cvičím, píši, večeřím, dám si kávu,
píši. Takhle přesně to vypadá. Od půl deváté od
rána přibližně do půlnoci, když mám „slinu“, i déle.
S příběhem vstávám a uléhám. Spím s postavami
svého románu.
Jakým směrem byste chtěla, aby se ubírala vaše
budoucí tvorba? Budete jí chtít dát určitý směr,
nebo si raději necháte volnost.

Autor: Kateřina Vlková, překlad: Martina Alexander
Foto: Klára Smílková

Volnost a svoboda jsou přece také směr, nemyslíte?
Budu tam, kde mi to bude činit radost, budu psát
to, co bude mně a mým čtenářům přinášet potěšení. A protože své čtenáře miluji, vždy se budu
snažit připravit
pro ně nějaké
překvapení,
jako třeba další komiksový
román, knížku
hororových
pohádek
nebo sbírku
experimentální
poezie.
Co byste
chtěla, aby
se čtenářům
(a nejen
jim) vybavilo
v souvislosti
se spojením
Sylva Lauerová a její
tvorba?
Sylva Lauerová – svá,
nezařaditelná,
nevyzpytatelná, vytoužená
i toužící.

oftentimes there’s nothing left for you to do but to
generalize, otherwise you won’t get any results. In
writing Sexy Strategy, I started from the experiences of hundreds of women with whom I’ve
come in contact over the past twenty years. I’m
a writer. I look around, I draw inspiration for my
books everywhere I go, with every step, from every
story. And believe me, life is the most courageous
screenwriter and director you could ever possibly
imagine. Next to life, Quentin Tarantino comes in
a distant second.
What’s a typical day like for a writer? Do you
follow a routine? When and where do you like to
write?
When I’m writing, I adhere to a strict regime. I normally write on the islands, because no one disturbs
me there. I need total peace, except from birdsong,
the buzzing of the flies, and the murmur of the
ocean, of course. I get up, I swim, I have breakfast,
I write, I have coffee, I write, I have lunch, I have
coffee, I write, I swim, I exercise, I write, I have dinner, I have coffee, I write. That’s exactly how my day
goes. From about 8:30 in the morning until roughly
midnight, even longer when I have the juice. I get
up and go to bed with the story.
I sleep with the characters of
my novel.
What direction would you like
to take with your writing in
the future? Would you like to
go in a particular direction,
or would you rather leave it
open?
Openness and freedom are
directions, too, don’t you think?
I’ll go where I feel happy. I’ll
write what gives me and my
readers pleasure. And because
I love my readers, I’ll always
try to come up with something
surprising for them, like another
comic book, a book of horror
fairy tales, or a collection of
experimental poetry.
What would you like your
readers and others to associate with the name Sylva
Lauerova and with your work?
Her own woman, unclassifiable,
unfathomable, desired and
desiring.
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RockWine
Wine shop – Club – Gallery
Stojíte uprostřed raně
středověké rotundy
z 11. století, v ruce držíte
sklenku jihomoravského vína
a posloucháte Rolling Stones…
Scéna z nějakého absurdního
dramatu? Nikoliv. Zcela prostá
realita, kterou můžete zažít na
vlastní kůži třeba hned zítra.
You are standing in an early
mediaeval rotunda from the 11th
century, with a glass of south
Moravian wine in your hand,
listening to Rolling Stones…
A scene from an absurd drama?
Not at all. It is an everyday
reality you can experience on
your own skin right tomorrow.
Stačí se vypravit na Vídeňskou ulici v Brně, kde
v čísle 18 sídlí netradiční podnik, který pod názvem
RockWine kombinuje v jednom prostoru obchod
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Just go to the Vídeňská street in Brno where a not
very typical business named RockWine is housed
in number 18, combining a wine shop, music club

LEISURE
and gallery in one place. It was built at a site where
an archaeological survey recovered a unique early
mediaeval rotunda from the 11th century and the
interior, designed by Martin Habina, largely uses
the circular shape of this monument. Although
there are only fragments of the ancient sacred
building visible today under the glass floor, they
still outstandingly shape the ambience of the place
which had served for community gatherings already
centuries ago. At those times, people contemplated the God here, and today they spend their time
tasting wine. But who knows how it really was...

Autor: RockWine, foto: archiv RockWine, shutterstock.com

s vínem, hudební klub i galerii. Vznikl v místech, kde
archeologický průzkum odkryl zcela ojedinělou raně
středověkou rotundu z 11. století a architektonicky
zajímavý interiér z dílny ing. arch. Martiny Habiny
kruhového půdorysu této památky maximálně
využívá. I když jsou fragmenty dávné sakrální stavby
dnes už viditelné jen pod skleněnou podlahou,
stále jedinečným způsobem dotváří atmosféru
místa, které sloužilo k setkávání lidí už před několika
stoletími. Tehdy se sice v myšlenkách věnovali bohu
a dnes se věnují vínu. Ale kdo ví, jak to bylo ve
skutečnosti…
V každém případě je RockWine místo, které stojí za
to navštívit nejen kvůli rotundě pod jeho podlahou.
Vinotéka nabízí příjemný interiér, ale také bohatou
nabídku vín, v které jsou zastoupeny všechny
vinařské podoblasti Moravy a nechybí ani reprezentativní výběr vinařské produkce z Itálie, Rakouska
a Německa. Specialitou je vlastní značka, cuvée
RockWine, které vzniklo v sesterském vinařství Mezi
Horami ve Velkých Pavlovicích, které s vinotékou
spojují osoby společných majitelů, nadšených milovníků vína a rockové hudby. Proto zde k poslechu
nehraje cimbálka, ale tradiční rock.
RockWine chce být především místem pro setkávání přátel a lidí, kteří sdílí společnou vášeň pro víno,
dobrou muziku a umění. Pro ně se zde pořádají
pravidelné degustační večery i živá hudební vystoupení. A čas od času se zde sejdou i při vernisážích
menších autorských výstav, kterým je vyhrazen
prostor jedné ze stěn.
Pokud tedy budete mít v Brně chuť na pravé
moravské víno a posezení v příjemném prostředí,
neváhejte nasednout na tramvaj číslo 2, 5 nebo 6
a vystoupit u Nemocnice Milosrdných bratří.
RockWine najdete hned u zastávky.

Be it any way, RockWine is a place worth visiting
and not only because of the rotunda under its floor.
The wine bar offers a nice interior with a rich selection of wines from all regions of Moravia as well
as a representative selection of wines produced in
Italy, Austria and Germany. The shop has also its
own brand, RockWine cuvée, which is produced
by a sister business, the Mezi Horami winery based
in Velké Pavlovice. The wine shop and winery have
the same owners, great fans of wine and rock
music. That is the reason why you hear traditional
rock and not typical Moravian dulcimer band music
in the wine shop.
RockWine aims to be a place where friends and
people meet, sharing their passion for wine, good
music and art. RockWine is a venue for regular
wine tasting evenings and live concerts. From time
to time, art lovers gather here to open small exhibitions of paintings and photographs covering one of
RockWine‘s wall.
If you are in Brno, feeling like tasting a genuine
Moravian wine in a relaxed atmosphere, don‘t hesitate too long, take tram no. 2, 5 or 6 from the city
centre and get off at the Brothers of Charity Hospital (Nemocnice u Milosrdných bratří). RockWine is
just at the tram stop.

Vídeňská 18, 639 00 Brno, tel./phone: 603 439 249
Otevírací doba:
po–čt: 15:00–23:00
pá–so: 15:00–0:00
V neděli zavřeno.
‘Happy hour’ denně
mezi 16. a 17. hod. –
sleva 10 %.

Opening hours:
Monday–Thursday:
3 pm–11 pm
Friday–Saturday: 3 pm–12 pm
Closed on Sundays.
Happy hour daily
from 4 to 5 pm, 10% discount.

... 85

Práce se dřevem přináší
svobodu i poznání

Working with wood brings
you freedom and knowledge
Kreativní mladý muž Petr Šmíd
byl v kontaktu se dřevem už
odmalička. Až mnohem později
si však uvědomil, že dřevo
mu dělá radost, o kterou
se dokáže dělit s ostatními.
Přečtěte si jeho inspirativně
voňavý příběh…
Hned na úvod nám prozraďte, jaké práci jste se
věnoval před tím, než jste se pustil do „hrátek“
se dřevem?
Můj táta vlastní od mého dětství pilu, kam jsem od
mládí chodil na brigádu a po vyučení jsem tam
i pracoval. Tato firma se ale soustředí na pásovou
výrobu a já se rozhodl jít svou cestou, protože jsem
začal doma v dílně tvořit a v hlavě se mi zrodila
spousta nápadů.
A proč jste se rozhodl pro změnu? Co Vás k ní
přimělo?
Střetl jsem se s místním starcem přezdívaným
Motyčka – mistr v oboru truhlář, vyučený kolař,
výborný bavič, co měl chuť se se mnou podělit
o své zkušenosti. Myslím, že jeho tradiční pojetí
práce a vztah ke dřevu mě ovlivnily nejvíce. Dřevo
86 ...

A creative young man, Petr
Šmíd has been in contact with
wood since his childhood.
Only much later did he
realize that working with
wood gives him a great
pleasure and that he is able
to share this pleasure with
others. Read his inspirational
and nicely scented story…
Firstly, tell us what job you did before you started
to “play“ with wood?
My father has owned a sawmill since I was a child
and I always did part-time jobs there. After I had
completed my apprenticeship I continued to work
there full time. However, this company uses line
production and I have decided to find my own way,
because I have been working in my workshop at
home and I would keep getting new creative ideas.
And why have you decided to go for this
change? What has made you do so?
I met a local old man called Motyčka who was
an expert joiner, trained wheelwright and a great

Foto: Dominika Lewczyszynová

HoblHome

FACE2FACE
jsem začal vidět všude. Ať to byl rostoucí strom,
který jsem jen tak pozoroval, nebo pohozené dřevo
na zemi. Stále mě bavilo tvořit, ale nemohl jsem se
rozhodnout, co přesně budu vyrábět. Pomohla mi
návštěva u našich přátel. Pohostili nás drobným
občerstvením na několika prkénkách. Jedno bylo
plastové, nepříjemně páchlo a mělo zbarvení již
od jiných potravin. Další prkénko bylo ze dřeva,
ale popraskané a vyschlé, zakoupené v domácích
potřebách, které bylo vyrobeno ne pro kvalitu, ale
kvantitu. Esteticky to nepůsobilo dobře a už vůbec
ne z hygienického hlediska. Kupujeme si kvalitní
potraviny, ubíráme se zdravým životním stylem
a doma si jídlo nejvyšší jakosti nakrájíme na takovém prkénku? Tahle chvíle byla pro mě zásadní.
Našel jsem směr. To je to „ono“. Budu vyrábět
krájecí prkénka do kuchyně a naučím lidi se o ten
nádherný kus přírody v jejich domově starat.
Má na Vaše rozhodnutí celkově vliv také Váš život
s přítelkyní Sabinou?
Ano, určitě má. Vyrůstal jsem na vesnici a na
vesnici žijeme společně i dnes. K přírodě máme
oba odmalička blízko, což se odráží v mojí tvorbě
a v našich společných nápadech.
Co máte na své současné tvorbě nejraději?
Mám stále chuť pracovat se dřevem, chci s ním
mluvit a naslouchat mu. Hladím jeho povrch,
vnímám, jak voní, čtu z jeho let a poznávám jeho
strukturu. Mám rád svou pohodu v dílně s hudbou
a zapálenou vonnou tyčinkou. Tahle práce mi dává

entertainer and he wanted to share his knowledge
and experience with me. I think that his traditional
approach to working with wood has influenced me
the most. I started to see wood everywhere around
me; whether it was a growing tree I was examining
or random logs lying somewhere on the ground.
I was really keen on creating something new but
I couldn’t decide what it should be. A visit to my
friends helped me to make up my mind. They
served us some refreshment on several chopping
boards. One was plastic, smelling unpleasantly and
it was stained by the previous food. Another was
wooden, but it was all cracked and dry, bought in
a household goods shop and was made not for its
quality but for quantity. From the aesthetic point
of view neither of them looked nice and they were
certainly not very hygienic. People now tend to buy
good quality food, work on their healthy lifestyles
and at home they chop their highest quality food
on cheap and unhygienic chopping boards. This
moment was the moment of decision for me.
I found my direction. This is “it”, I thought. I will
create beautiful chopping boards for kitchens and
I will teach people how to take a good care of this
beautiful piece of nature at their homes.
Has your life with your girlfriend Sabina also
influenced this decision?
Oh, definitely. I grew up in the country and now we
live together in a village. We both love the countryside - a fact that can be traced in my work and also
in our shared ideas.
What do you most like about your current work?
I still enjoy working with wood, talking and listening
to it. I feel the surface, smell it, read out its annual
rings, and acknowledge its structure. I really love
the pleasant atmosphere in my workshop, with music and lit incense sticks. The job gives me freedom
and I keep meeting new people who inspire me.
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What products do you currently have on offer?
At the moment I mostly focus on the kitchen
chopping boards. It is a piece of nature which can
become a part of your home. Handmade chopping
boards may be a beautiful decoration and a useful
help during gourmet dinners and celebrations, but
also a handy piece on which you can serve refreshment during a gathering with friends over a glass of
wine. My products can be a marvellous present for
a chef, a food blogger but also for parents or friends.
Each chopping board is unique, original, made in
my workshop and treated with protective natural oil.
You can also find chairs, coffee tables and dining
tables made of solid wood in my workshop.

svobodu a setkávám se stále s novými lidmi, kteří
mě inspirují.
Jaké produkty máte v současné době v nabídce?
Nejvíce se momentálně zaměřuji na kuchyňská
prkénka. Je to kus přírody, který může být součástí všech domovů. Ručně vyrobená kuchyňská
prkénka jsou ozdobou i dobrým pomocníkem
během gurmánských večerů, oslav i při servírování
drobných pochutin při setkání s přáteli u vína. Moje
výrobky můžou být krásným darem pro šéfkuchaře,
food bloggera, ale i pro rodiče nebo přátele. Každé
prkénko je unikátní, originální, vyrobeno v mojí dílně
a ošetřeno přírodním olejem. V mé dílně ale najdete
i stoličky, stolky nebo jídelní stoly z masivu.
Kde jsou Vaše prkénka a další produkty k dostání?
V brněnském obchodě Place Store, který podporuje tuzemské umělce, již tvoří a své produkty chtějí
poslat dál do světa. Nabízím ale zákazníkům po domluvě i návštěvu mé dílny, kde můžou vidět, jak se
produkt vyrábí. Uvařím jim dobrou kávu a můžou si
přímo v dílně vybrat jakýkoli produkt ze dřeva. Moje
výrobky jsou k dostání samozřejmě i v e-shopu.

Where are your chopping boards and other
products available?
In the shop called Place Store in Brno. They support local artists who create and want to send their
work into the world. My customers can also, after
previous arrangements, come to my workshop and
see where all my work is created. I offer them a cup
of good coffee and they can choose any wooden
piece in my workshop. And obviously, all my pieces
are available in my e-shop.
Are you planning anything new?
Wood always tells you what it should look like
as a final piece, so I am always open to anything
new and when beautiful or interesting pieces of
wood come to my hand I turn them into coffee
tables, dining tables or other pieces of furniture or
decorations. New ideas keep popping in my head
and I am also absolutely open to any suggestions
from my clients. I keep expanding the range of my
products and the workshop is full of dream ideas as
well. I enjoy sharing them with you.

Dřevo si vždy řekne samo, jak bude ve výsledku
vypadat, takže jsem otevřený novým věcem a když
se mi do rukou dostane krásný samorost nebo zajímavý kus dřeva, tvořím konferenční stolky, jídelní
stoly a další kusy nábytku nebo dekorací. Stále
mám nové nápady a nebráním se ani nápadům od
zákazníků. Takže stále rozšiřuji sortiment a snových
nápadů mám v dílně nemálo. Těším se, když je
s vámi mohu sdílet.

hoblhome@email.cz
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hoblhome.cz

facebook.com/hoblhome

instagram.com/hoblhome

Autor: Lucie Havlíčková, foto: archiv HoblHome

Jaké plánujete novinky?

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.

Jděte & přežijte

Photo: Shuterstock.com & Alpina

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.

www.alpinasports.com
www.alpinasports.com

Vrcholné zážitky

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 atmosféra a vynikající
kuchyně – tradiční domácí
a zároveň kreativně mezinárodní
(gurmetská restaurace Philipp).
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A trip into the freedom of nature
and the world of delights! The
highest comfort, lovely furnished
rooms, a nice Spa area (a large
indoor pool with attractions,
five different saunas), cozy
atmosphere and excellent
cuisine offering traditional
regional food as well as various
international specialities (“philipp,”
the gourmet restaurant).

LEISURE
Turistický ráj uprostřed pohoří Nockberge v blízkosti 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.

Gourmet half-board (sumptuous
breakfast buffet, afternoon snack
and dinner) in standard room type
“Richard Löwenherz” Euro 87,00 incl.
Turracher-Butler-Card
Turracher Butler Card: The butler card is
a special treat for our guests. The card includes
exclusive VIP services, such as free rides on
the Nocky Flitzer Alpine roller coaster in the
morning, free use of chair lifts at Turracher Höhe,
a hiking programme with the Butler and other
exclusive benefits at participating businesses.

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 golfových 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.
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.

Autor: Hotel Seewirt, foto: archiv Hotel Seewirt, Shuttertock.com, LUPI SPUMA

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.

Gurmetská polopenze
od 87 euro/osoba včetně
karty Almbutler-Card:
bezplatné jízdy na letní horské dráze
Nockyflitzer a na lanovkách, možnost využití
exkluzivního Butler programu – túry při
východu slunce, piknik na almu, poutní cesty,
vysokohorský běžecký trénink, túry přes
Nockberge atd.
Kontakty / Contact:
E-mail: info@schlosshotel-seewirt.com | Tel.: 0043 4275 8234 | Fax: DW 215 | www.schlosshotel-seewirt.com
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KOMPLEX ZÁBAVNÍCH AREÁLŮ LEŽÍ
V KRÁSNÉ PŘÍRODĚ VYSOČINY UPROSTŘED
KOMPLEX ZÁBAVNÍCH AREÁLŮ LEŽÍ
ČESKÉ
REPUBLIKY,
MINUT OD
V
KRÁSNÉ
PŘÍRODĚPŘIBLIŽNĚ
VYSOČINYDVACET
UPROSTŘED

DÁLNICE
D1 A PŘINÁŠÍ
PO CELÉ
LÉTO SKVĚLOU
ČESKÉ
REPUBLIKY,
PŘIBLIŽNĚ
DVACET
MINUT OD
ZÁBAVU
PRO
VÝLETY
DÁLNICE D1 A PŘINÁŠÍ PO CELÉ LÉTO SKVĚLOU
A DOVOLENÉ.
ZÁBAVU PRO VÝLETY
A DOVOLENÉ.
Westernové městečko Šiklův mlýn
Areál se nachází u Zvole nad Pernštejnem, nabízí
Westernové městečko Šiklův mlýn
stylové
městečko,
ubytování, aquapark,
Areál
sewesternové
nachází u Zvole
nad Pernštejnem,
nabízí
zábavné
atrakce,
restaurace
a
stylové
obchůdky.
stylové westernové městečko, ubytování,
aquapark,
zábavné atrakce, restaurace a stylové obchůdky.
Program, který pobaví
V červenci a srpnu na vás čeká každý den, vyjma
Program, který pobaví
pondělí,
jedinečný
program.
Můžete
různá
V
červenci
a srpnu na
vás čeká
každý vidět
den, vyjma
tema�cká
vystoupení,
westernovou
show,
divadelní
pondělí, jedinečný program. Můžete vidět různá

představení,
ohňostroje.
Nespoutanéshow,
přestřelky,
tema�cká
vystoupení,
westernovou
divadelní
ohromující
výbuchy,
úžasná
zvířata
představení, ohňostroje. Nespoutané přestřelky,
a skvělí herci slibují ojedinělý zážitek, který pobaví
ohromující výbuchy, úžasná zvířata
i dospělé.
adě�
skvělí
herci slibují ojedinělý zážitek, který pobaví

dě� i dospělé.
Firemní akce
Připravíme Vám dokonalou ﬁremní akci bez staros�.
Firemní akce
Nabízíme bezkonkurenční
ubytování
v
Připravíme
Vám dokonaloukapacitu
ﬁremní akci
bez staros�.
regionu,
unikátní
program
Nabízíme bezkonkurenční kapacitu ubytování v
i teambuilding, výborný catering, několik
regionu, unikátní program
Tradiční několik
i tema�cké ﬁremní
ikonferenčních
teambuilding,místnos�.
výborný catering,
akce,
večírky,
party
v
soukromí
přírodního
areálu.
Vaši
konferenčních místnos�. Tradiční i tema�cké
ﬁremní
hosté večírky,
i Vy budete
akce,
partyspokojení.
v soukromí přírodního areálu. Vaši
hosté i Vy budete spokojení.
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THE COMPLEX OF ENTERTAINMENT
AREAS IS LOCATED IN THE BEAUTIFUL
THE
COMPLEX
ENTERTAINMENT
NATURE
OF THEOFHIGLANDS
OF THE
AREAS
IS LOCATEDTWENTY
IN THE BEAUTIFUL
CZECH REPUBLIC,
MINUTES
NATURE
OFD1
THE
HIGLANDS
OF THE
FROM
THE
AND
DOWN THE
CZECH
REPUBLIC,
TWENTY
MINUTES
EXCELLENT ENTERTAINMENT FOR
FROM
THE D1AND
ANDHOLIDAYS.
DOWN THE
EXCURSIONS
EXCELLENT ENTERTAINMENT FOR
EXCURSIONS AND HOLIDAYS.
Western town Šiklův mlýn
The complex is located near Zvole nad
Western
townoﬀers
Šiklůva mlýn
Pernštejnem,
stylish western town,
The
complex is located
near Zvole
nad
accommoda�ons,
aquapark,
entertainment
Pernštejnem,
oﬀers
a
stylish
western
town,
a�rac�ons, restaurants and stylish shops.
accommoda�ons, aquapark, entertainment
a�rac�ons, restaurants and stylish shops.
A varied entertainment programme
In July and August, a unique program is
A
variedfor
entertainment
wai�ng
you every day,programme
except Mondays.
In
July
and
August,
unique program is
You can see variousathema�c
wai�ng
for you western
every day,
except
Mondays.
performances,
shows,
theater
You
can
see
various
thema�c
performances, ﬁreworks. Gun ﬁght,
performances,
western
shows,animals
theaterand
stunning explosions,
amazing
performances,
ﬁreworks.
Gun ﬁght,
great actors promise
a unique
experience
stunning
explosions,
amazing
animals
and
that will entertain
both
children
and adults.
great actors promise a unique experience
that will entertain both children and adults.
Corporate events
We will prepare a perfect corporate event
Corporate
eventsWe oﬀer unrivaled
without worries.
We
will
prepare
perfect in
corporate
event
accommoda�on acapacity
the region,
without
worries.and
We teambuilding,
oﬀer unrivaled
unique program
accommoda�on
capacity
the region,
excellent catering,
severalinconference
unique
and
teambuilding,
rooms. program
Tradi�onal
and
themed corporate
excellent
catering,
several
conference
events, par�es
in the
privacy
of the natural
rooms.
Tradi�onal
and
themed
corporate
areal. Your guests and you will be
sa�sﬁed.
events, par�es in the privacy of the natural
areal. Your guests and you will be sa�sﬁed.

Text a grafika: Šikland
Autor, překlad, grafická úprava a foto: Šikland
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SVET
KTERÝ VÁS BAVÍ
A WORLD OF FUN

ˇ
ˇ
NEJVETŠÍ
PRÍRODNÍ
ZÁBAVNÍ AREÁL V ČR

3D

KINO

ŠIKLAND

Tři rozsáhlá patra se strašidelně-fantas�ckou expozicí,
3D kino, strašidelný výtah, zcela nové zámecké nádvoří
s pohádkovým domečkem na kuřích nožkách, soškami
pohádkových postaviček a skákacím hradem.

LETNÍ VÝLETY A DOVOLENÁ
ČERVENEC A SRPEN

program každý den (mimo pondělí)

★ westernová show, humorná a akční divadla
★ zábavné atrakce pro dě� i dospělé
★ každou sobotu mimořádná akce

westernová show

vláček Union Paciﬁc

STYLOVÉ UBYTOVÁNÍ
Nové moderní ubytování pro náročné
klienty. Mnoho typů ubytování všech

cenových relací (hotelový resort, srubové
apartmány, chatky, kemp), aquapark
s divokou řekou, megatrampolína
a sportovní hřiště.

hotel Colorado Grand

www.sikland.cz

MOLDOVA – A POOR COUNTRY RICH
IN CORDIAL PEOPLE AND COGNAC

MOLDAVSKO

CHUDÁ ZEMĚ BOHATÁ SRDEČNÝMI LIDMI
A KOŇAKEM

1.

Málokdo tuší, že Moldavsko je nejchudší zemí Evropy. Jednu z bývalých republik Sovětského
svazu dodnes řeka Dněstr rozděluje na proruskou část Podněstří a ostatní etnicky pestré
regiony Moldavska. Od České republiky ji dělí 1 300 km. Dobré víno a dobrý koňak jsou však
jejími velkými přednostmi, které by Moravanům mohly být velmi blízké a důvodem tuto zemi
nejen navštívit, ale i podpořit. Země má 3,5 milionu obyvatel, z toho téměř 13 % žije pod hranicí
chudoby. Na venkově je to až 19 %. Právě proto zde Diecézní charita Brno podporuje domácí
péči pro chudé a opuštěné staré lidi.
Only few people know that Moldova, a former republic of the Soviet Union, is the poorest
country in Europe. Transnistria, a strip of Moldovan territory on the east bank of the river
Dniester is under the de facto control of the breakaway government. Although it is 1,300 km
away from the Czech Republic, Moravians could be attracted to visit Moldova by the excellent
local wines and cognacs. The country has 3.5 million inhabitants, 13 to 19 per cent of whom
live below the poverty line. The Brno Diocese Charity provides financial aid to this region,
supporting home care of the poor as well as lonely elderly people.
1. Dněstr – Moldavsko leží mezi Rumunskem a Ukrajinou.
Lidé si ho často pletou s Moldávií, což je region zasahující
do všech zmíněných zemí mezi Karpaty a řekou Dněstr.
Dněstr je pro Moldavsko velmi určující, protože na jeho
východním břehu je mezinárodně neuznávaná, ale přesto
autonomní oblast Podněstří, které kontroluje armáda. Od
Moldavska je odděleno ostnatými dráty a střeženou celnicí
z důvodu rozdílných politických názorů obou „břehů“.

94 ...

Dniester – Moldova lies between Romania and Ukraine. People
often confuse it with Moldavia, a historical region between the
Carpathians and the Dniester River reaching into the above
mentioned countries. The river is very important for Moldova;
on its eastern shore, there is the internationally unrecognized,
but nonetheless autonomous region of Transnistria, which is
controlled by the army. It is separated from Moldova by a barbed
wire fence and guarded customs house because of the different
political views on both „banks“.
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2. Nemocnice v Kišiněvu – Zdravotnictví je
v Moldavsku v tristním stavu. Počet lidí, kteří
potřebují zdravotní péči, přesahuje kapacitu
nemocnic a zdravotnických zařízení o 45 %. Péče
o nevyléčitelně nemocné je v plenkách. Brněnská
Charita proto podpořila první nemocniční hospicové a paliativní oddělení v zemi.

Hospital in Chisinau – Health care is in very
poor condition in Moldova. The number of people
in need of health care exceeds the capacity of
hospitals and other healthcare facilities by 45 %.
The treatment of the terminally ill is still in its
infancy. The Brno Diocese Charity has therefore
supported the first hospice and palliative ward in
the country.
2.

3.

3. Natalia – Zemi opustilo více než 700 tisíc lidí
v produktivním věku. Krajinu sužuje vysoká nezaměstnanost a mnozí jsou nuceni hledat si práci
v zahraničí. Zůstávají jen staří a nemohoucí. Paní
Natalii je 85 let. Je vdova. Žije sama ve vesnické
oblasti regionu Dorotskaja. Jedinou „rodinou“,
jsou sestry z domácí péče centra Hippocrates,
které funguje díky humanitární pomoci Diecézní
charity Brno a za podpory České rozvojové
agentury.

Natalia – More than 700,000 people of working
age have left the country. The region suffers from
high unemployment so many people are forced to
seek work abroad. The elderly and infirm have to
stay behind. Natalia is 85 years old. She‘s a widow and lives alone in the village of Dorotskaja.
The only „family“ she has are the nurses from
the Hippocrates home nursing centre, which
operates thanks to the humanitarian aid of the
Brno Diocese Charity and with the support of the
Czech Development Agency.
4. Dominika – Paní Dominice je 75 let. Všechny
její děti žijí s rodinami v zahraničí. Kromě pomoci
v domácnosti, hygieny, měření tlaku, píchání
injekcí či kontroly hladiny cukru, sestry domácí
péče vozí lidem i léky, které si často nemohou
dovolit. Mimo to staří lidé kvůli chudobě strádají
nedostatkem jídla. Vlídné slovo sester je však
mnohdy tím nejdůležitějším, co potřebují.

4.

Dominika – Dominika is 75 years old. All her children live abroad. Home care nurses visit people
and supply them with medicines that they usually
cannot afford. In addition to this, they provide
home help, measure blood pressure, give injections or check blood sugar levels. Elderly people
also often suffer from a lack of food because of
poverty. The kindness of the nurses is very important for people like Dominika.
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5. Křtiny – Tradice a víra jsou v Moldavsku
velmi důležitou součástí každodenního života.
Křtěné dítě v pravoslaví má obvykle pět a více
kmoter. Obřad trvá přes hodinu a doprovázejí
ho typické liturgické zpěvy. I tady platí – čím
chudší kraj, tím zbožnější lidé.

Christening – Traditions and faith are very important elements of everyday life in Moldova.
A baptized child in Orthodoxy usually has five
or more godmothers. The ceremony lasts
more than an hour and is accompanied by
typical liturgical songs. The poorer the region,
the more religious the people – this holds true
very much for Moldova.
6. Děti ulice – Ve městě Bendery, které se
nachází v autonomním Podněstří, funguje
za podpory českých dárců denní centrum
a tvořivé dílny pro děti ze sociálně slabých
rodin. Mnoho dětí kromě chudoby bojuje i s alkoholismem některého z rodičů. Velmi často
je vychovávají prarodiče, protože máma i táta
museli kvůli práci zemi opustit. Funguje zde
i dotovaný internát pro studenty, kteří přijíždí
z venkova, a jejich rodina si nemůže dovolit
platit dražší ubytování.

5.

6.

7.
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Street children – In the town of Bendery,
located in the region of Transnistria, a day
centre for children is run thanks to financial
support from Czech donors. It organizes
activities and creative workshops for children
from socially disadvantaged families. Besides
poverty, many children are affected by the
alcohol addiction of their parents. Children
are very often raised by their grandparents because the parents work abroad. The financial
aid also helps to run a home for students from
the countryside whose families cannot afford
more expensive accommodation.
7. Země kontrastů – Kromě výborného vína
a koňaku se vám dostane velmi chutného
a poctivého jídla. Pirohy s brynzou, grilovaná
zelenina, zelné listy plněné masem jsou
jen nepatrným výčtem všech dobrot, které
zdejší kuchyně nabízí. I tato země je však
plná kontrastů, kdy často hned za rohem
přepychových restaurací s překypujícími stoly
na vás dýchne bída.

The country of contrasts – Apart from excellent wine and cognac, you will get very tasty
and honest meals. Pirohy with brynza (pies
with sheep cheese), grilled vegetables and
cabbage leaves stuffed with meat are just
a few examples of many specialities that the
local cuisine offers. However, this country is
full of contrasts; very often, you come across
poverty just a few steps from luxury restaurants with overflowing tables.
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8. Hlavní město – Kišinev neboli Chișinău pochází ze
starorumunského slova chișla (pramen) a nouă (nový),
protože město bylo postaveno v okolí pramene. Metropole má 800 tisíc obyvatel. Původní sovětská republika
získala samostatnost v roce 1991. Země však dodnes
bojuje s byrokracií a korupcí. Kromě toho ji občas potrápí také příroda. Před necelými deseti lety krajinu zasáhlo
sucho, které zničilo téměř veškerou úrodu a hospodářství. I navzdory tomu v hlavním městě naleznete nejdelší
vinné sklepy, které čítají několik kilometrů.

The capital – Chisinau comes from the old Romanian
words “chisla” (spring) and “noua” (new) – the town was
built near a spring. Nowadays, the city has 800,000 inhabitants. The former Soviet republic of Moldova gained
independence in 1991. However, bureaucracy and
corruption are still serious problems in this country.
Ten years ago, the region was struck by a drought that
destroyed almost all the harvest. The country boasts the
world’s largest underground wine cellar, which is found
just 18 km from Chisinau.

Podpořit lze konto Diecézní charity Brno: 1583741621/0100,
správa pro příjemce: Moldavsko.
www.dchb.charita.cz
The Brno Diocese Charity Account for aid to Moldova: 1583741621/0100, note for the recipient:
Moldavsko. More information at www.dchb.charita.cz.

delikátní osvěžující

hustý shake

banán
jahoda
čokoláda
vanilka

www.shmoo.cz

obsahuje pouze 1 % tuku*
nízký obsah cukru*
malý shake 84 kalorií
velký shake 178 kalorií
bez barviv, umělých sladidel
a konzervantů
obsahuje 30 % denní
doporučené dávky kalcia
(velký shake)*
bez lepku
vhodné pro vegetariány
... a navíc skvěle chutná!
* musí být připravováno podle naší originální receptury, pouze za použití
odstředěného nebo polotučného mléka (nevztahuje se na topping).
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JEŠTĚ HRAJETE
A MY PR VÁS
PŘIPRAVUJEME

11. ROČNÍK

w w w . o p e n g a m e . c z

OBJEVTE SÍLU
DOSTAT SE KAMKOLIV

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km

Nová ŠKoDA KoDiAq tAKé v seDmimístNé verzi
Začněte své cesty plánovat ve větším měřítku. S vozem ŠKODA KODIAQ se totiž před Vámi otvírají zcela
nové obzory. Inteligentní pohon 4×4 s off-road režimem a sadou panoramatických kamer se stane Vaší
vstupenkou na místa, kam jste doposud nevkročili. Navíc si KODIAQ můžete vybavit volitelnou třetí řadou
sedadel. Protože každý zážitek je mnohem intenzivnější, pokud se o něj můžeme s někým podělit.
reCoNNeCt.
mujkodiaq.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUtos, spol s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 180
www.autos-kunstat.cz

Cena 72.900 Kč vč. DPH
při rozměru 180x200 cm

WWW.BEDEUR.COM

