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je tady další vydání časopisu Flying Mag, aby zpříjemnil nejen
váš let, ale i jakoukoliv jinou cestu nebo chvíli. Vydejte se s námi
tedy prostřednictvím jeho stránek do vysněného města New York
nebo do prastaré a turisty ne zcela objevené Gruzie. Nahlédněte
prostřednictvím fotoreportáží Richarda Boudy do nejdelší solní
jeskyně světa v Íránu, která nese název 3N, nebo-li jeskyně tří
naháčů. Další reportáž vás zavede do afrického slumu, kde
pomáhají čeští Salesiáni.
Prostřednictvím rozhovoru poznejte blíže spisovatelku a kurátorku
Kateřinu Tučkovou nebo herce a režiséra Stana Slováka.
Nahlédněte také do zákulisí koncertní sezóny brněnského
Národního divadla. Téma poznávání nových míst nabízí také
článek týkající se osmidílného dokumentárního cyklu České
televize Magické hlubiny, ve kterém vám moderátorka Lucie
Výborná představí vodní toky, jezera, řeky a potoky nebo
podzemní vodní světy.
Přejeme vám tedy šťastnou cestu!
Vaše Flying Mag parta
Dear Readers,
You’re holding another issue of Flying Mag whose ambition
is to make your flight or any other travel or leisure time more
pleasurable. Open its pages and it will take you to the New York
you dream of, or to Georgia, a country full of history whose
potential has not been fully discovered by tourists yet. A photoreportage by Richard Bouda will allow you to take a peek in the
longest salt cave in Iran whose name—3N—stands for the Cave
of Three Nudes. Another reportage will take to an African slum
where Czech Silesians’ work makes a difference.
Our interviews will introduce a writer and curator Kateřina
Tučková and Stano Slovák, an actor and director, to you. And
you’ll also learn something from the backstage of the Brno
National Theatre concert season. The theme of discovering new
places continues in an article on an eight-part documentary by
Czech Television entitled Expedition to the Magic Depth hosted
by Lucie Výborná who will take you to watercourses, lakes, rivers,
and brooks, as well as to underground water-worlds. Enjoy your
voyage!
Your Flying Mag team
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Kosinová. Překlady do anglického jazyka: Martina Alexanderová, není-li uvedeno jinak.
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a kompletní realizace: Contimex spol. s r.o., Vážného 15, 621 00 Brno, info@contimex.cz.
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město, které nikdy nespí

new york
The City That Never Sleeps
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Times Square

Times Square

V New Yorku je velmi těžké nepropadnout jeho zběsilému tempu.
Při obíhání newyorských památek
se vám totiž může velmi snadno
stát, že se zcela vyčerpáte.
Udělejte si proto klidnou chvilku
pro sebe a posaďte se na slavné
červené schody na náměstí
Times Square. Uvidíte, že právě
na tomto nejrušnějším místě
plném svítících reklam, pouličních
umělců, žlutých taxíků a pobíhajících lidí nasajete tu pravou
atmosféru New Yorku. Příjemné
posezení je zde především po
setmění, kdy celé schody svítí.
Přestože je pravdou, že New York
nikdy nespí, schody se v noci na
několik hodin zavírají a vy budete
požádáni o jejich opuštění.

It’s hard to resist New York’s fast
pace of life. Running around all the
sites may leave you exhausted.
The best thing to do is to take
a break and sit on the famous red
steps in the Times Square. You’ll
see that only at this busiest place
full of neon lights, street artists,
yellow taxis and rushing people
can you get immersed in the
genuine atmosphere of New York.
It’s a wonderful place to sit down
and just be, enjoying the real New
York rush, especially at night when
the stairs themselves light up. But
keep in mind that although it’s true
that New York never sleeps, the
stairs do close down for a few
hours and you’ll be politely asked
to leave them.

TRAVEL
Broadway

Broadway

Dalším tipem jsou divadla! Jedním
z největších zážitků pro vás bude
návštěva světově proslulého muzikálu na Broadwayi. Ve zdejších
divadlech chce účinkovat i přihlížet
každý. Broadway je vůbec nejdelší
ulicí na Manhattanu, která měří
neuvěřitelných 21 kilometrů!
Společně s Londýnem naleznete
na Broadwayi největší koncentraci
divadel na světě.

How about going to a theatre!
A Broadway show will be an
experience you’ll treasure for
ever. Everyone wants to take
part in the local theatre scene, or
at least have a look. Broadway
is the longest street of Manhattan—it’s 21 km long! By the way,
Broadway and London are the
two places in the world with the
highest concentration of theatres.

Central Park

Central Park

Bolí vás už z chůze po „betonové
džungli“ nohy? Pak se vydejte do
Central parku. Je zelenou oázou
klidu a pohody v jinak pulzujícím
velkoměstě. Narazíte tu na spoustu
Newyorčanů, kteří si sem chodí
zaběhat, zacvičit, zahrát baseball,
projet se na bruslích nebo na
kole. Na okrajích Central parku je
několik míst, kde si můžete kolo
půjčit. Kromě pikniku se lze projet
na lodičce na jednom z jezírek,
zajít si do ZOO, nebo se dokonce
projet na koni. Zúčastnit se můžete
také různých běhů nebo hudebních
a divadelních akcí.

Getting tired from walking
through the ‘cement jungle’? Go
to Central Park. It is a green oasis
of peace and quiet in the pulsing
city. You’ll find lots of New Yorkers who go there to jog, exercise,
play baseball, roller-skate, or
ride their bikes. Bikes are also
available to rent at several points
at the edges of Central Park.
It’s a great place to have a picnic,
take a boat ride on one of the
lakes, go to the ZOO, or ride
a horse. You can also take part in
various local running, or musical
and theatre events.

• S více než 8,2 miliony
obyvateli žijícími na ploše
1 214,4 km² je New York
nejhustěji zalidněným městem
Spojených států.
• Ve městě se mluví 170 jazyky.
• New York je tvořen pěti
městskými částmi:
Bronx, Brooklyn
Manhattan, Staten Island
Queens.
• Díky vysokému zalidnění,
nízkému využívání automobilů
a vysokému využívání
hromadné dopravy je New
York jedním z energeticky
nejefektivnějších měst ve
Spojených státech.
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Chinatown

Chinatown

Ceny hotelů a restaurací patří
v New Yorku k nejvyšším na světě.
Pokud chcete svůj výlet udržet
v nižším rozpočtu, odskočte si
občas metrem na jídlo z centra.
V Chinatownu na vás čekají bufety
s výborným čínským jídlem jen
za pár dolarů. Čínská čtvrť v New
Yorku patří k největším na světě
a nachází se na Lower Manhattanu.
Pokud se ztratíte v úzkých uličkách
plných čínských cedulí, zapomenete na to, že jste v Americe.
Odhaduje se, že v New Yorku žije
celkem přes 800 tisíc Číňanů, což
představuje největší čínskou komunitu mimo Asii.

Hotel and restaurant prices in New
York are among the highest in the
world. If you need to keep your
expenses under control, take the
underground and eat outside the
city centre. In Chinatown, you’ll find
Chinese bistros with excellent food
just for a few dollars. Chinatown in
New York is one of the largest such
districts in the world and you’ll find
it in Lower Manhattan. If you wander around these narrow streets
full of Chinese signage you’ll forget
you’re actually in America. It is estimated that over 800,000 Chinese
people live in New York, making
up the largest Chinese community
outside Asia.

„Malá Itálie“
Potomci italských přistěhovalců
vytvořili v New Yorku velmi silnou
komunitu sídlící ve čtvrti s názvem
Little Italy. Sousedí s čínskou čtvrtí
Chinatown. Můžete si tak snadno
zorganizovat gastronomický výlet
napříč třemi kontinenty a kulturami
v jeden jediný den. Italská čtvrť byla
historicky spojovaná s mafiánskými
6 ...

Little Italy
Descendants of Italian immigrants also formed a very strong
community in New York and
called it Little Italy. It is just next
to Chinatown. So, you can take
a gastronomy trip across three
continents and cultures in a single
day. In people’s mind, little Italy

• With more than
8.2 million inhabitants, living on an
area of 1 214.4 km²,
New York is the
most populated
city of the United
States.
• The city speaks
170 languages.
• New York is made
up of five counties:
Bronx, Brooklyn,
Manhattan, Staten
Island, Queens.
• Thanks to high
population density,
low car use and
high use of public
transport, New
York is one of the
most energy-efficient cities in the
United States.

TRAVEL
kmotry a nelegálním obchodem.
V ulici Mulberry Street se můžete
podívat na domy, ve kterých se
gangsteři kdysi scházeli. Tato divoká
doba je už ale dávno pryč a dnes je
Little Italy přehlídkou těch nejlepších
restaurací s pizzou. Nachází se zde
také italsko-americké muzeum.
Newyorské pláže
Na mapě se zdá, že má New York
k oceánu přímý přístup. To je sice
pravda, cesta z centra města na
pláž však může trvat i několik hodin.
Nejznámější a zároveň nejbližší
pláž naleznete na Coney Islandu
v newyorské čtvrti Brooklyn. Mezi
další pláže v New Yorku patří např.
Rockaway Beach nebo nádherná
pláž s bílým pískem Long Beach na
Long Islandu.

used to be connected with mafia
godfathers and illegal trafficking.
In Mulberry Street, you can take
a look at buildings where gangsters
used to meet. However, these wild
times are long gone and today
Little Italy is a showcase of the best
pizza restaurants. It is also home of
the Italian American Museum.
New York Beaches
Looking at a map it might seem
that New York has a direct access
to the ocean. This is true, but going
to the beach from the city centre
may take up to several hours. The
best known and also the closest
beach is on Coney Island in Brooklyn. Among other beaches in New
York are, e.g., Rockaway Beach or
Long Beach on Long Island.

Muzea

Museums

Ať už si koupíte chytrou kartu New
York Pass nebo ne, určitě se v New
Yorku vypravte do slavných muzeí.
Některé vstupy do muzeí a galerií
jsou dokonce bezplatné nebo dobrovolné. S dobrovolným vstupným
se setkáte např. ve slavném Metropolitním muzeu umění. Navštívit
můžete také velkolepé Americké
přírodní muzeum nebo Guggenheimovo muzeum. Nádherné galerie
objevíte ve čtvrti Chelsea ve West
Side na Manhattanu. Nejdražší je

Whether you buy the smart New
York Pass or not, do not miss out
on New York famous museums.
Some entrance fees to museums
and galleries are even free of
charge or the amount to pay is
voluntary like, for instance, in the
famous Metropolitan Museum of
Art. You can also go to see the
spectacular American Museum of
Natural History or the Guggenheim
Museums. Beautiful galleries
are waiting to be discovered
... 7

Muzeum voskových figurín Madame Tussauds, Muzeum kuriozit
a další spoustu podobných atrakcí.
Trajekt a Socha Svobody
Pokud se chcete vyhnout dlouhým
frontám na sochu Svobody
a netoužíte stát přímo pod ní nebo
se podívat do jejích útrob, vydejte
se trajektem na Staten Island.
Osmikilometrová plavba je zcela
zdarma a pýchu USA si hezky vyfotíte asi z 200 metrů. Získáte navíc
skvělé výhledy na přístav a všechny
newyorské mrakodrapy. Trajektem
se můžete vypravit také na ostrov
Elis, kde se v muzeu dozvíte něco
více o životě imigrantů. Navštívit
trajektem lze také Governors Island
s pozůstatky domů holandských
kolonií. Na tomto ostrově se každý
rok pořádají stylové jazzové koncerty. Trajekty v New Yorku směřují
také do Brooklynu.
Jako praví Newyorčané
Chovejte se jeden den jako praví
obyvatelé nejznámějšího amerického města. Zapomeňte na zdravou
stravu a zajděte si na pořádný
hamburger nebo si dopřejte hot
dog na ulici. Svezte se typickým
žlutým taxíkem v centru. Zajděte
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in Chelsea on the West Side of
Manhattan. The Madame Tussauds
Wax Museum is among the most
expensive attractions, but there is
also the Museum of Curiosities and
many similar points of interest.
Ferry and the Statue of Liberty
If you wish to avoid long queues
to get to the Statue of Liberty and
don’t need to stand right in front of
it or climb the staircase within the
statue, take a ferry to the Staten
Island. The eight-kilometre trip is
free of charge and you can take
wonderful pictures of the jewel of
the USA from a distance of approximately 200 m. And what’s more—
you’ll be able to enjoy beautiful
views of the harbour and the New
York skyline. A ferry will also take
you to Elis, an island where you
can learn more about the life of immigrants, or the Governors Island
where remains of Dutch colony
homes are preserved. This island is
also a venue of annual stylish jazz
concerts. New York ferries can take
you all the way to Brooklyn, too.
Do As the New Yorkers Do
Spend a day just like real New Yorkers. Forget about healthy foods

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, zdroj: www.skyscanner.cz, foto: shutterstock.com

si do některého ze střešních barů.
V největším obchodním domě
Macy‘s si kupte něco pěkného
na sebe a poté navštivte pěknou
kavárnu nebo knihkupectví. Nakonec se vypravte třeba na sportovní
klání. Na výběr máte baseball
slavných Yankees, basketbal klubu
Knicks nebo atraktivní hokejovou
NHL místních New York Rangers.

and get a juicy hamburger or a buy
a hot dog in the street. Then, can
enjoy of cup of coffee at a nice cafe
or spend some time in a bookstore.
At the end, you might want to see
a game, for instance. You can
choose from a baseball game at
Yankee Stadium to a basketball
game featuring the Knicks, to an
NHL game with the Rangers.
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CO PÍŠU, POTŘEBUJU I ŽÍT
I need to live what I write
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FACE2FACE
V „ČESKÉ KOTLINĚ“ PATŘÍ MEZI nejvýraznější osobnosti literární scény
posledních let. JEJÍ BELETRIE V SOBĚ SKRÝVÁ DECHBEROUCÍ příběhy.
Otevírá však i bolestné a někdy ne příliš lichotivé momenty naší
historie. Za román Vyhnání Gerty Schnirch obdržela cenu Magnesia
Litera. Její další román Žítkovské bohyně získal Ceny Josefa
Škvoreckého, Český bestseller A ZNOVU MAGNESII LITERU.
one of the most prominent Czech literary figures of the recent
years. Her fiction is filled with breath-taking narratives. Moreover,
she also deals with moments in the Czech history that are painful
and sometimes even shameful. For her novel The Expulsion of Gerta
Schnirch she was awarded Magnesia Litera. For her subsequent
novel, The Zitkova Goddesses, she received Josef Škvorecký Award,
Czech Bestseller Prize, and, once again, Magnesia Litera.
V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium
totalitních režimů udělena Cena za svobodu,
demokracii a lidská práva za mimořádný přínos
k reflexi novodobých dějin. Už méně se ví, že
působí také jako kurátorka výstav. A možná ještě
méně, že „šéfuje“ festivalu. Měli byste ale také
tušit, že za obrovským nadáním a až nadlidskou
pílí, se skrývá žena z masa a kostí s křehkou
a hloubavou duší.
Čím jste chtěla být jako dítě?
Učitelkou – a jak jsem postupovala vzdělávacím
systémem, vždy jsem chtěla být konkrétní učitelkou
konkrétního předmětu v daném čase. Což bylo
samozřejmě nemožné. Nicméně úctu ke vzdělání
a ke schopnosti vědění předat jsem si zachovala
dodnes, i když je moje práce jiná.
Kdo Vás ovlivnil natolik, že jste se rozhodla „živit
se“ literaturou a uměním?
Právě ti pedagogové, které jsem během dospívání
potkala. Nadchli mě pro historii, umění a literaturu
a hluboký vztah ke všem těm oborům ve mně
dodnes přetrval. I když jsem dlouho nevěděla, jak
přesně se uplatním, prosadila jsem si – z tehdejšího pohledu – neperspektivní studia na Filozofické
fakultě a postupem času našla své místo na poli
současného umění.
Kloubíte hned tři profese – jste spisovatelka,
kurátorka výstav a stojíte za programem festivalu
Meeting Brno. Jak si hlídáte rovnováhu, abyste
se všem svým pracím dostatečně věnovala?
Někdy to jde lépe, jindy hůře. Ale ony se ty práce

In 2017, Institute for the Study of Totalitarian
Regimes awarded her the Prize for Freedom, Democracy, and Human Rights, for her exceptional
contribution to the reflexion of recent Czech
history. It is less known that she also works as
an exhibition curator. And that she is the head of
a festival. You should also note that behind the
incredible talent and humongous effort, there is
a real woman with a fragile and contemplative
soul.
What did you want to become when you were
a child?
A teacher. As I went through our education system I always wanted to be a specific teacher of
a specific subject at that time. That, of course, was
impossible. Nevertheless, I’ve maintained respect
for education and for the ability to pass your knowledge on, even though my work is different now.
Who influenced you so much that you decided
to make your living writing books and working
with art?
The teachers I encountered during my teenage
years. They filled me with enthusiasm for history,
art, and literature, and I’ve maintained deep ties
with all these fields to date. Although I hadn’t
known for a long time what my future profession
might be, I insisted that I’d study at the Faculty of
Arts, which was not a decision with good prospects
at that time. Gradually, I found my place in contemporary art.
Your professional life is a combination of three
distinct areas: you’re a writer, an exhibition cu... 13

především dobře doplňují. Příprava festivalu stejně
jako kurátorství obnáší styk se zajímavými lidmi
– odborníky a umělci, návštěvu ateliérů, vernisáže nebo přednášky, a tak i aktivní společenskou
činnost. Kdežto psaní je osamělá a koncentrovaná
práce. Mám radost, když se mi to podaří v rámci
roku střídat, ale samozřejmě se občas stane, že
jedna práce někdy naruší druhou. Ve výsledku se
ale cítím obohacená oběma a především mám
dojem, že prostřednictvím obou můžu být nějak
společensky prospěšná.
Panuje mezi spisovateli nějaká rivalita nebo
soutěživost?
Nevšimla jsem si. Všichni jsme divní, svérázní
pavouci, a jako v každém společenství, někdy
mezi jednotlivci panují vřelejší, jindy zas chladnější
vztahy, ale vysoutěžit se v tomto oboru myslím
nedá nic.
Jak těžké a jak dlouho trvá napsat román, který
vychází z historických reálií, jako je tomu v případě Vašich knih?
Mně to trvá dlouho, protože se většinou pouštím
do témat, kterým na počátku nerozumím. Teprve se
s ním seznamuji a čtu, cokoliv je dostupné. A navíc

rator, and the head of the Meeting Brno festival.
How do you find balance?
Sometimes it’s better, other times more challenging.
But the truth is, all these professions are complementary. Preparing the festival, just as my work
as a curator, consists in meetings with interesting
people—experts and artists—and going to studios,
exhibition openings, lectures, and being involved in
other social activities. In contrast, writing is lonely
work that requires a lot of focus. I’m happy when
I manage to balance both these areas, but sometimes one type of work gets in a way of the other,
of course. As a result, however, I feel enriched by
both, and have a clear sense that I may use both of
them for the greater social good.
Is there rivalry or competitiveness among
authors?
I haven’t noticed that. We’re all strange and iconoclastic people. Just as in any other community,
relationships between individuals are sometimes
warmer and other times colder. However, I don’t
think competition can thrive in this field.
How difficult is it and how long does it take to
write a novel based on historical facts, like both
your novels are?
It takes me long because I deal with topics that
I initially know nothing about. First, I need to get to
know the topic and read on it as much as possible.
I also welcome getting distracted and explore many
blind alleys to get intimately acquainted with the
topic. There I frequently find other interesting facts,
information, and images I might use elsewhere.
So, to write a novel like that takes me three to four
years. But there’s nothing wrong with that. I see
writing as a process. And I need to live what I write.
Everything is intertwined: the story, work, art, and
life. And you don’t need to rush.
What book inspired you and which author had
the greatest influence on you?
I can’t give you any specific book or name I go
back to in my mind. Generally, I think carefully
about texts I read since they force me to either
identify or disagree with them, or they make me
consider how I’d treat the issue at hand myself.
And somewhere, at the back of my mind, there
might be books I read during my adolescence.
Foglar’s novels with their strong moral message,
Verne’s work characteristic by a carefully studied
and broadly informative factual base, and historical
novels that taught me that even real-life stories may
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se od hlavního tématu nechávám odvádět i do
slepých uliček, abych si terén co nejlépe ohmatala.
Najdu tam často další zajímavosti, informace a obrazy, které můžu použít jinde. Takže mi psaní trvá tři
i čtyři roky. Ale ono to není na škodu. Psaní je pro
mě proces, a to, co píšu, potřebuju i žít – všechno je to provázané: příběh, práce, umění i život.
A v tom není kam spěchat.
Jaká kniha je pro Vás inspirací, který autor Vás
nejvíce ovlivnil?
Nemám konkrétní knihu ani jméno, ke kterému
bych se v myšlenkách vracela. Většinou nějak pro-

be told in a structured way with a climax.
Which of your works do you like the best?
I can’t choose from among my own work. Each
of my efforts represents a piece of my life and the
experience of it. But most of the time I’m happiest
with the most recent piece of work. At the moment,
it’s a play about Vítězslava Kaprálová, a femme fatal
that lived in the period between the wars, a Czech
composer and conductor. Its title is Vitka. Although
the opening night was in February, I continue
to be fascinated with the fact that my ideas had
been transferred to stage so precisely. The credit
... 15

mýšlím texty, které právě čtu, a ty mě nutí se s nimi
ztotožňovat nebo se proti nim vyhraňovat, případně
se zabývat otázkou, jak bych se k danému tématu
postavila já. A kdesi v pozadí budou asi knihy,
které jsem četla během dospívání. Foglarovky se
silným morálním aspektem, Verneovky s nesmírně
pečlivě nastudovanou a široce informační faktickou
základnou, historické romány, ve kterých jsem
se naučila, že i skutečné příběhy lze vyprávět ve
vypointovaném řádu.
Který je naopak Váš vlastní oblíbený text?
Mezi těmi vlastními asi nedokážu volit. Každý pro
mě znamená kus života a s ním spojené prožívání.
Ale většinou mi největší radost dělá ten aktuální.
V této chvíli je to divadelní hra o meziválečné
femme fatal, první české hudební skladatelce a dirigentce Vítězslavě Kaprálové, kterou jsem nazvala
Vitka. I když premiéra byla v únoru, ještě pořád mě
fascinuje, jak se mohlo stát, že se mé představy tak
přesně přenesly na divadelní prkna – rozhodně to
však tak báječně funguje díky režisérce Anně Petrželkové a týmu herců divadla Husa na provázku.
Kdo je Vám nejbližším kritikem Vaší práce?
Při psaní jsou to především nakladatel a redaktorka,
s těmi dlouho sdílím obavy i snahu o nejlepší výsledek. Ani si neumím představit, že bych pracovala
bez nich. V případě všech knih mi pomohli najít nejlepší formulace, zbavit se (i když to bylo bolestné)
zbytečností a podtrhnout to důležité. A při organizaci festivalu nebo výstav se vždycky potkávám se
stejně angažovanými lidmi, takže probíhá podnětná
diskuse a často i plodná hádka.

VE VOLNÉM ČASE
SI ČTU
Přežije podle Vás tištěná literatura? Lidé knihy
přestávají číst…
Hlavní je, aby přežila literatura. Jestli ji někdo čte
v tištěné nebo v elektronické podobě, to už je asi
jedno. Ale pravda je, že v široké nabídce dnešního
kulturního či zábavního vyžití, v možnostech, které
nabízí televize, film a internet, je literatura čím dál
ohroženější médium. Své fanoušky a zastánce ale,
doufám, bude mít vždycky. Rozvíjí přece představivost, kultivuje slovní zásobu a hlavně umožňuje
ztratit se ve světě – jiném a jinak – než jak to nabízejí konkurenční média.
16 ...

Vítězslava Kaprálová, portrét skladatelky z roku 1935. / Vítězslava
Kaprálová, portrait of the composer in 1935.

for that definitely goes to Anna Petrželková who
directed the play and the team of actors at Husa na
Provázku.
Who’s the immediate critic of your work?
During the writing process, it is primarily my publisher, and editor with whom I share my concerns
and effort for the best result. And I can’t imagine
working without them. In case of all my books
they helped me find the best formulations, omit
the unnecessary—in spite of it being painful—and
highlight the significant. When I organize the festival
or exhibitions, I always meet people engaged as
much as myself, so there’re frequently stimulating
discussions and fruitful arguments.

I READ IN MY FREE
TIME
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5 Let záruka Renault
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Jste mj. spoluzakladatelkou a programovou
ředitelkou festivalu Meeting Brno. Co je jeho
podstatou? A co nás čeká v jeho nadcházejícím
ročníku?
Letošní ročník se zaměřuje na bilanci stoleté
historie novodobého česko-slovenského státu
a spolu s tím i na zhodnocení milníků, které výrazně
ovlivnily jeho směřování. Nahlédneme na léta1918,
1938, 1948, 1968 a 1989, která znamenala prosazení, nebo naopak otřes či potlačení demokratických
hodnot. Během totalit naši zemi opustily elity, které
tu nemohly svobodně pracovat, pokud daná léta
vůbec přežily. Chceme se proto věnovat příběhům
našich emigrantů a připomenout si je, aby se
minulé události už neopakovaly. Speciálními hosty
festivalu jsou rakouští umělci a hosté diskusních fór,
se kterými se zase zamyslíme nad různým vývojem
středoevropských států po roce 1918 a rozpadu
Habsburské monarchie. A já se speciálně těším na
dvoudenní cyklus pořadů, ve kterém se budeme
zabývat stoletým výročím udělení volebního práva
ženám. Především umělecký projekt I žárovka má
sochu ukáže, že rovná práva a příležitosti jsou
v rámci veřejného prostoru stále jen heslem. Mezi

Do you think printed literature will survive? People don’t read books much any more...
The key thing is that literature survives. It probably
doesn’t matter whether people read printed or electronic versions of books. But the truth is that given
the broad range of culture and entertainment options we have today, TV, film, and internet, literature
has become an endangered medium. I do hope it
will always retain its fans and supporters, though.
It develops imagination, cultivates vocabulary, and
allows us to get lost in another world: in a manner much different from that offered by competing
media.
You’re a co-founder and the programme director
of Meeting Brno. What’s the nature of the
festival? And what can we look forward in the
upcoming year?
This year focuses on stock-taking of the hundred
years of history of the modern Czech-Slovak
state and evaluating milestones that significantly
impacted the direction it took. We’ll take a look at
1918, 1938, 1948, 1968, and 1989, years in which
democratic values were either put forward or, in
contrast, shaken and suppressed. During the

Vitka - foto Jakub Jíka, Husa na provázku / Vitka - photo by Jakub Jíka, Husa na provázku Theater
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Ať
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Renault KOLEOS
SUV značky Renault

Reprezentativní a moderní design

SUV s velkými rameny a svalnatými bočními panely, robustní
maskou, širokými pneumatikami a velkým rozvorem vytváří vzhled
partnera, který zvládne všechny výzvy.

Usedněte do business class

Přizpůsobte si digitální přístrojový štít. Zvolte si motiv, který zaručí
harmonii osvětlení v interiéru. Prozkoumejte svět multimediálního
a navigačního systému R-LINK 2.

Dostatek prostoru pro vaši zábavu

Anatomicky tvarovaná sedadla zvyšují pohodlí díky vyhřívání
a ventilaci. Cestující vzadu si navíc budou užívat bezkonkurenční
pozornost.

5 Let záruka Renault

Renault
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Přijměte každou výzvu

Díky technologii ALL MODE 4x4-i umožňuje nastavit různé režimy
pohonu podle jízdních podmínek (režimy 2WD, AUTO nebo LOCK).
Díky optimálnímu rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní
kola má vůz jízdu pod kontrolou v každé situaci.

Auto Pokorný s.r.o.
Okružní 25a, 638 00 Brno, tel: 532 194 011-012
www.renault-brno.cz

mnoha sochami významných mužů, zvířat a dokonce i věcí lze totiž v brněnských ulicích najít sochu
jediné ženy – Marie Kudeříkové. A to bohužel zdaleka nereflektuje zásluhy, které měly mnohé ženské
historické osobnosti na vzmachu města.
Jak trávíte svůj volný čas?
Překvapivě – čtu si. A sportuju – běhám, chodím na
jógu nebo do gymnastiky. A v zimě nedám dopustit
na saunu, to je můj obvyklý nedělní požitek.
Nedávno jste byla na dovolené v Kambodži. Jak
se Vám tam líbilo?
Náramně – byla jsem ráda, že můžu na tři týdny
vystoupit ze svého obvyklého prostředí a zakoušet
úplně jinou skutečnost. Zajímala mě hlavně paměť
toho národa, takže jsem navštěvovala místa spjatá
s Polpotovým režimem. Nebylo to zrovna veselé,
ale bylo to emočně silné a poučné. Dokonce
i přesto, že se mi nepodařilo prolomit hráz mlčení,
i když jsem se – ohleduplně, jak jsem jen dokázala
– snažila o minulosti s místními mluvit. Je to pochopitelné. Režim Rudých Khmérů po sobě zanechal
miliony mrtvých, každý má v rodině oběť, anebo
vraha, a o tom se rozhodně nemluví lehko.
Máte nějaký svůj oblíbený „kout“ nebo destinaci?
Nejraději cestuji literárně – což je vlastně pracovně,
ale mě to zkrátka hrozně baví. V minulých letech se
mi přeložily knihy do patnácti jazyků, takže jezdím
na různé literární festivaly a setkávám se s lidmi
z jiných kultur a kontinentů. Taková setkání jsou
často objevná a nabourávají mi zažitou představu
o realitě, což považuju za největší přínos, který mi
má – většinu času tak osamělá – literární práce
dává.

period of the totalitarian regime, elites that could
not work freely here, and left the country—provided
they had survived years of oppression at all. This
is the reason we would like to focus on stories of
Czech and Slovak emigrants and remember them:
so that history doesn’t repeat itself. The festival
will host special guests: Austrian artists who will
take part in discussions forums. These provide
a wonderful platform for the contemplation of various development routes taken by central European
countries post 1918, after the Austro-Hungarian
Empire collapsed. Personally, I’m looking forward
to a two-day cycle of events focused on commemorating the hundred years since women’s suffrage.
Especially the ‘I Žárovka Má Sochu’ art project will
make it clear that equal opportunities and rights
within the public space remain a mere slogan. It is
because there is only a single statue of a woman
among sculptures of significant men, animals, and
even things Brno: that of Marie Kudeříková. Unfortunately, this is not adequately reflective of the impact
women had on the development of the city.
How do you spend your leisure time?
Surprisingly, I read. And do sports. I go jogging,
do yoga, or gymnastics. And in wintertime I go to
sauna on Sundays, that’ something I swear by.
You’ve gone to Cambodia on vacation recently.
How did you enjoy yourself?
I did enjoy myself a lot. I was happy to be able
to leave my routine life for three weeks and try
something completely different. I was interested
in the memory of the Cambodian nation so I went
to see locations tied to Pol Pot’s regime. It was
not exactly joyful, but emotionally charged and
instructive. In spite of the fact that I didn’t manage
to break through the silence when I—as carefully as
I could—tried to talk about the past with the local
people. It’s understandable. The Khmer Rouge
group’s regime left millions of dead behind. Each
family has suffered a loss, or has a murderer in their
midst. That’s something you don’t talk about easily.
Do you have a favourite place or destination?
I like to travel in connection with my literary work,
that’s something I really enjoy. My books have been
translated into fifteen languages recently so I go to
various literary festivals where I meet people from
other continents with different cultural backgrounds.
These encounters are very often inspiring and shatter my preconceived notions of their reality. This is
the greatest benefit that my—frequently lonely—literary work brings me.
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Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: archiv autorky

Vyhnání Gerty Schnirch - hru o poválečném odsunu německého obyvatelstva z Brna uvádí HaDivadlo (foto J. Jíra) / Forgetting
Gert Schnirch - Game about the post-war expulsion of the German population from Brno, presents HaDivadlo (photo J. Jira)

bleskový
výslech:

Rapid
interrogation:

Datum narození:
31. 10. 1980

Date of birth:
31/10/1980

bydliště:
Brno, Praha

residence:
Brno, Prague

Vyrůstala v Moutnicích a v Kuřimi.
Vystudovala brněnské gymnázium na třídě
Kapitána Jaroše, dějiny umění a český
jazyk a literaturu na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity. Za svůj první román
Vyhnání Gerty Schnirch získala cenu
Magnesia Litera – Cena čtenářů Knižního
klubu. Její druhý román Žítkovské bohyně
se stal bestsellerem a byl přeložen do
několika jazyků. Kateřina Tučková je také
zakladatelkou projektu ARSkontakt, který
podporuje mladé malíře. V roce 2014
ukončila doktorské studium historie umění
na Ústavu pro dějiny umění Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze disertační
prací o Skupině Radar. Působí jako
kurátorka, spisovatelka i programová
ředitelka festivalu Meeting Brno.

Kateřina Tučková was born in Brno on 31st
October, 1980. She grew up in Moutnice and
in Kuřim. She attended secondary grammar
school Gymnázium Kapitána Jaroše in Brno
and got a degree in Art History and Czech
Language and Literature at the Faculty
of Arts of Masaryk University in Brno. Her
first novel The Expulsion of Gerta Schnirch
was awarded the Magnesia Litera readers’
prize. Her second novel The Goddesses
of Žítková became a bestseller and was
translated into several languages. Kateřina
also works as an art curator and is a founder
of the ARSkontakt Project supporting young
painters. In 2014, she completed her Ph.D.
study of art history at the Institute of Art
History at the Faculty of Philosophy of the
Charles University in Prague.
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vysočina
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Nenechte
si ujít

Telč
8.-9. 6. Pelhřimov město rekordů,
Pelhřimov
9.-10. 6. Dřevorubecké závody
Eurojack a Pivní pábení, Jihlava
9. 6. Slavnosti růžového vína,
Třebíč
11.-15. 7. Hračkobraní,
Kamenice nad Lipou
13.-15. 7. Oživené židovské
město, Třebíč
13.-15. 7. Korespondace,
Žďár nad Sázavou
21. 7. Festival minipivovarů,
Bystřice nad Pernštejnem
15. 9. Oslavy 100 let České státnosti, Jihlava
www.region-vysocina.cz
www.vysocina100let.cz
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Prožijte na Vysočině prodloužený víkend plný
skvělých zážitků
Enjoy a Long Weekend in the Highlands and Have
Your Pick of What to Do!
Čistá, rozmanitá, venkovská, opravdová i chutná. To všechno pro vás
může být Vysočina – kraj v samém
středu České republiky, který od
moravské metropole leží jen co by
kamenem dohodil. Přírodní typy
uvítají zalesněné kopce, rozkvetlé
louky a nedotčená koryta řek,
objevitelé se můžou vydat pomyslným trojúhelníkem po památkách UNESCO nebo prozkoumat
zapomenutou historii hradů, zámků
i zřícenin. Otevřete turistický portál
www.region-vysocina.cz, nalaďte se
výletně a objevte inspiraci autentické Vysočiny.

Pristine, varied, rural, genuine, and
tasty: you can experience the Highlands in all these forms. This region
lies in the very heart of the Czech
Republic, just a stone’s throw away
from Brno, the major city of Moravia.
If you’re outdoorsy, you’ll appreciate
forested hills, blossoming meadows,
and virgin riverbeds. And if you like
discovering, you can explore the
triangle of UNESCO sites, or the longforgotten history of castles, chateaus,
and ruins. Go to www.region-vysocina.cz, the region’s tourist portal,
put on your tourist hat and let the
authentic Highlands inspire you.

Trojúhelník památek
UNESCO

The UNESCO Triangle

Jediný víkend vám stačí k tomu,
abyste navštívili všechny tři památky
světového kulturního dědictví na

A single weekend is enough for you
to see all three UNESCO heritage
sites in the Highlands. The historic
Centre of Telč, St. Procopius Basilica

INSPIRATION
Vysočině. Historické jádro města
Telče, bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči i Poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře ve Ždáru nad Sázavou jsou
mezi sebou vzdálené jen necelých
40 kilometrů.

Za zábavou na Vysočinu
Široko daleko ojedinělé a často velmi unikátní akce jsou doma právě
na Vysočině. V červenci se zámek
v Kamenici nad Lipou zaplní dětmi,
které už nedočkavě vyhlížejí
13. ročník Hračkobraní. Neuvěřitelných 10 tisíc modelů autíček, letadel
a vláčků zase objevíte na zámku
v Přísece na Jihlavsku, desítky
a možná až stovky „nej“ přivezou
do Pelhřimova v červnu rekordmani
na vyhlášený festival rekordů.

foto: V. Kunc, archiv Vysočina Tourism, www.region-vysocina.cz a www.vysocina100let.cz

Oblohu nad Telčí tradičně v srpnu
ozdobí Balóny nad Telčí, židovské
město v Třebíči oživne v polovině
července, příznivci fantazie promění o prvním červencovém týdnu
Chotěboř ve město z jiného světa
a Oslavy 100 let české státnosti,
aneb Proletí 100letí, vyvrcholí v polovině září v centru Jihlavy.
A pokud milujete dobré jídlo a pití,
poznačte si Slavnosti růžového vína
v Třebíči v červnu, Festival minipivovarů v Centru Eden v Bystřici nad
Pernštejnem a rozhodně i Jihlavské
pivní pábení s českým pivem od
sládků z malých rukodělných pivovárků, které je součástí Mistrovství
dřevorubeckých sportů Eurojack.
Na zámku ve Světlé nad Sázavou
pořádají v půli července víkendový
Food Fest a v září se pak Polná promění v jednu velkou pouť, kde určitě
musíte ochutnat tradiční sladké
Mrkvance – originál z Vysočiny.

and the Jewish Quarter of Třebíč, and
the Pilgrimage Church of St John of
Nepomuk in Žďár nad Sázavou, are
located approximately 40 km apart.

Třebíč

Have Fun in the Highlands
The Highlands hosts a range of
unique events. In June, you can explore curiosities at a renowned festival of records in Pelhřimov (Pelhřimov
– the City of Records). In July, the
Kamenice nad Lipou chateau fills
with children who eagerly anticipate
the 13th year of the ‘Hračkobraní’
toy festival. In the Přísece chateau
outside of Jihlava, you can admire
an outstanding exhibition of 10,000
models of cars, planes, and trains.
July will also see the city of Třebíč
organize a festival called The Jewish
Quarter Comes to Life (Oživené
Židovské Město). In August, the
sky over Telč will be traditionally
decorated by the Balloons Over Telč
festival, and September will see the
celebrations to commemorate 100
Years of the Czech Nation—Proletí
100letí—in the centre of Jihlava.
If you love gastronomy, note down
the dates for the Rose Wine Festival
(Slavnosti Růžového Vína) in Třebíč,
and the Festival of Mini-Breweries
(Festival Minipivovarů) in Centrum
Eden, Bystřice nad Pernštejnem.
Also, as part of the Eurojack Championship, the Pivní Pábení event takes
place in Jihlava, offering a variety of
Czech beers from small breweries.
In mid-July, the Světlá nad Sázavou
chateau hosts a weekend Food Fest,
and September will see the town of
Polná to enjoy its traditional festival
with carnival rides where Mrkvance,
the traditional Highlands carrot pastry, will be available.

Must-See‘s:
8.-9. 6. Pelhřimov – the City of
Records, Pelhřimov
9.-10. 6. Eurojack Championship
and the Pivní Pábení, Jihlava
9. 6. Rose Wine Festival, Třebíč
11.-15. 7. Festival of Toys,
Kamenice nad Lipou
13.-15. 7. The Jewish Quarter
Comes to Life, Třebíč
13.-15. 7. Korespondace, Žďár
nad Sázavou
21. 7. Festival of Mini-Breweries,
Bystřice nad Pernštejnem
15. 9. 100 Years of the Czech
Nation, Jihlava
www.region-vysocina.cz
www.vysocina100let.cz

Příseka

Pelhřimov

Telč
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lysice
Lysice patří již od minulého století k vyhledávaným místům turistiky
a rekreace. Předurčuje je k tomu malebná pahorkatá okolní
krajina na pokraji Českomoravské vysočiny, ve které se střídají
lesy s loukami a nádhernými výhledy.
Since the last century, Lysice ranks among popular tourist and
leisure time destinations. Its very setting in the rolling foothills
of the Bohemian-Moravian Highlands comprising forests, meadows,
and beautiful vistas is conducive to this.
Přírodní park „Lysicko“ vytváří spolu se sousedními přírodními parky „Halasovo Kunštátsko“
a „Svratecká vrchovina“ soustavu krajinně
chráněných území s cílem uchování neporušené
krajiny.

The ‘Lysicko’ nature reserve, along with the adjacent ‘Halasovo Kunštátsko’ and ‘Svratecká Vrchovina’ parks make up a continuous protected
area whose aim is to preserve the countryside in
its natural state.

Turistické značky a značené cyklostezky Vás zavedou do míst, kde budete moci tyto krásy obdivovat.
Patříte-li k obdivovatelům historie, prohlédněte si
státní zámek s bohatými interiéry, nebo navštivte
pozůstatky hradu Rychvaldu. Odpočinek a občerstvení naleznete na přírodním koupališti. V hotelu,
bufetu, cukrárně nebo stylových hospůdkách se
postarají o to, aby jste od nás odjížděli spokojeni.
Buďte u nás vítáni.

Marked tourist and bike trails will take you to places
where you can admire all the beauty this region has
to offer. If you’re a history enthusiast, explore the
chateau featuring extensive furnishings, or go to see
the Rychvald castle remains. Then you can relax and
refresh yourself at the local natural swimming pond.
In the hotel, bistro, sweet shop, and stylish pubs, you
can find friendly staff who will make sure you leave the
region happy. Welcome to Lysice!
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Kostel sv. Petra a Pavla patří mezi nejstarší
v okolí. První zmínka o něm je z roku 1390. Stavebně o jeho vysokém stáří svědčí i pozůstatky
z období slohu románsko-gotického. Kostel za
staletí prošel řadou přestaveb. Největší z nich
probíhala po dobu 4 roků od roku 1782 ve slohu
vlašském. Hlavní oltář pochází z kláštera v Předklášteří u Tišnova, kde stával jako náhrobní
oltář zakladatelky kláštera královny Konstancie.
V kostele jsou umístěny insignie lysických cechů
z roku 1789.
Kostel je přístupný o bohoslužbách, jejichž rozpis
je uveden na adrese: www.rkf.lysice.cz
Pozůstatky hradu Rychvaldu se nachází 1,5 km
západně od Lysic a přivede Vás k nim značená
turistická stezka procházející obcí. Dnes již jen
skromné pozůstatky hradu, který je připomínán
v roce 1371, se sestávají z trosek zdí a zasypaných sklepení. Na základě v minulosti častých
nálezů hlavic šípů, kopí a ostruh se usuzuje, že
hrad byl dobyt. V 19. století, při získávání stavebního materiálu byly hluboko v suti nalezeny dvoje
železné sklepní dvéře a meč. Tyto památky jsou
uloženy v lysickém zámku. Nedaleko od hradu
se ve středověku těžilo stříbro.
Z dalších památek je možné jmenovat budovu
radnice z roku 1768, korintský sloup se sochou
Panny Marie od brněnského sochaře Edeleho
z roku 1853, pomník padlým z roku 1924, nebo
hrobka rodiny Dubských u hřbitova.

The Church of St. Peter and Paul is one of the oldest
sacral structures in the region. The first mention of
it comes from 1390. Its age is also confirmed by
some of the structural elements that date back to the
Romanesque-Gothic style. Over the centuries, the
church has undergone a series of reconstructions,
the most extensive of which took 4 years. It started in
1782 and modified the church into the ‘vlašský’ style.
The main alter comes from a cloister in Předklášteří
u Tišnova where it used to serve as a tomb alter of the
cloister’s founder, the Queen Constance. The church
also features insignia of two Lysice guilds from 1789.
You may see the church interior during services whose
list is available at www.rkf.lysice.cz.
The Rychvald castle ruins are located 1.5 km to the
west of Lysice. To get there, you can follow a tourist
trail that intersects the town. Today, only very modest
ruins of walls and cellars of the castle whose existence
dates back to 1371 remain to be seen. Based upon
frequent findings of arrow heads, javelins, and spurs,
it is believed that the castle was conquered. In the
19th century, deep in the debris two iron doors and a
sward were found. Currently, they are deposited in the
Lysice chateau. The castle stood nearby a medieval
silver mine.
Among other local sites to be seen is the Town Hall
from 1768, a Corinthian column with a statue of Virgin
Mary by Edele, a Brno sculptor, a monument to commemorate the fallen from 1924, or the Dubsky family
tomb near the cemetery.
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Zámecká zahrada s kolonádou

Chateau gardens with a colonnade

Jako jediný zámek v České republice se může
Státní zámek Lysice, který najdete 40 km severovýchodně od Brna u Boskovic, pochlubit unikátní
zahradní architekturou – klasicistní kolonádou
s krytou pergolou. Stejně tak jako původní šlechtičtí majitelé se tak návštěvník může obdivovat
romantické a terasovitě založené zámecké zahradě
a její květinové výzdobě.

The Lysice castle, located 40 km north-east of Brno,
near Boskovice, is the only castle in the Czech
Republic that features unique garden architecture:
a Classicist-style colonnade with a pergola roof top.
Just like the original nobility that owned the chateau,
visitors today may admire romantic, terraced gardens and floral decorations.

Interiéry zámku, národní kulturní památky, potom
ukazují historické umělecké řemeslo od renesance
po secesi v bohatých sbírkách, nechybí ani sbírka
unikátních malovaných střeleckých terčů nebo
zámecká zbrojnice.
V předzámčí najdete expozici věnovanou spisovatelce Marii von Ebner-Eschenbach, rozené hraběn-

The chateau is included among national cultural
monuments and its interiors are a showcase of
historical crafts spanning a time period from Renaissance to Art Nouveau. The chateau’s extensive
collections include a set of unique painted shooting
targets and an armoury.
The chateau foregrounds house an exhibition on Marie von Ebner-Eschenbach, née Countess Dubská,
a member of the last noble family that owned the
chateau. She was a writer and aspired to obtain the
Nobel Prize for literature.
The Lysice Chateau is also known as a cultural and
social venue for wedding ceremonies, social and
company events, theatre performances and concerts.
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.
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ky Dubské, z rodiny posledních šlechtických majitelů
zámku. Tato literátka aspirovala na udělení Nobelovy
ceny za literaturu.

Autor a foto: Město Lysice, www.lysice.cz, www.zamek-lysice.cz

Lysický zámek je znám také jako kulturní a společenské místo pro pořádání svatebních obřadů, společenských setkání, firemních akcí, divadel i koncertů.
žít je ale naším největším triumfem. Lidská věda má
mnoho podob, ale jediný cíl. Poznat přírodní zákonitosti a využít je ku prospěchu naší civilizace.
Zajímavá místa v okolí:
Boskovice – zřícenina gotického hradu, empírový
zámek, kostel sv. Jakuba, bývalé židovské ghetto,
rodiště malíře Otakara Kubína.
Kunštát – zámek, hrob básníka Františka Halase, pískovcové jeskyně blanických rytířů v nedaleké Rudce

Local points of interest:
Boskovice—ruins of a Gothic castle, Empire-style
chateau, St. James’ Church, former Jewish ghetto,
and birthplace of painter Otakar Kubín.
Kunštát—a chateau, tomb of František Halas, sandstone Caves of the Knights of Blanik in the nearby
village of Rudka
Rájec Jestřebí—a Renaissance chateau displaying
crystal glass, and featuring an extensive gallery, and
library with rare prints.
Blansko—a chateau, wooden church from the 17th
century, Moravian Karst, the Macocha Abyss, and the
underground river Punkva, the The Bull Rock Cave
with archaeological discoveries from prehistoric times.

Rájec Jestřebí – renesanční zámek se souborem
křišťálového skla, rozsáhlá obrazová galerie, knihovna se vzácnými tisky.
Blansko – zámek, dřevěný kostelík ze 17. století,
Moravský kras, propast Macocha, ponorná říčka
Punkva, jeskyně Býčí skála s pravěkými vykopávkami.
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S ČEDOKEM K MOŘI
S ODLETY Z BRNA
BULHARSKO | EGYPT | TURECKO
MALLORCA | ALMERÍA | KORFU
KRÉTA | KOS | RHODOS
ZAKYNTHOS
800 112 112

www.cedok.cz

Moderní autosalon

s rodinnou péčí a atmosférou

A Modern Car Showroom
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 motoru. „Jsme
autorizovaní prodejci nových i ojetých vozů ŠKODA.
Poskytujeme komplexní nabídku servisních služeb na
vysoké profesionální úrovni. Tuto skutečnost dokládá mj.
ocenění od společnosti ŠKODA AUTO a.s., které nám
udělila za vynikající obchodní výsledky v roce 2017, kdy
jsme v kategorii Servisní služby obsadili 1. místo. Zajištujeme také pojištení 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 SKODA cars. We
provide a complete range of maintenance services at
a very high level. This is proved by the fact that we got
an award from SKODA AUTO Company for outstanding
business results in 2017, when we won the category
of Maintenance Services. We also arrange insurance
and financing for our customers. The sale of a car is
the beginning of our responsible relationship with our
customers and their vehicles,” says Jiří Oujezdský, the
sales manager at Autos Kunštát.

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

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: AUTOS Kunštát

with a Family Atmosphere

www.svetsportu.info
ZPRÁVY | SPORTOVNÍ ZBOŽÍ | CESTOVÁNÍ | HOTELY | KATALOGY | LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA

PŘEHLED ZPRÁV A AKTUALIT
NEJEN PRO OBCHODNÍKY A PODNIKATELE
Z OBLASTI SPORTU
www.svetsportu.info

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

34 ...

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
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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

Letovice

24 Hvězdárna a planetárium
Brno/Brno Observatory
and Planetarium
www.hvezdarna.cz

3

25 Wellness Kuřim
www.wellnesskurim.cz

Boskovice

Tišnov

Blansko

Kuřim25

20
26
1 9 10 14

33

Rosice

Autor a foto: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava

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

13

Veselí n. Mor.
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Hodonín

2
6

Dubňany

Strážnice

29

Břeclav

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz
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Trip
choice

No. 1
in South Moravia!

WORLD OF WATER EXPERIENCES

37 °C
RELAX
NEKONEČNÝ ODPOČINEK POD PÁLAVOU
NEVER-ENDING RELAX BY PALAVA HILS

www.aqualand-moravia.cz
www.aqualand-moravia.com

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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NOVINKA: Indoor Golf
Nově zbudovaný Indoor Golf se nachází v areálu
golfového hřiště, v budově Spike baru. Indoor
Golf je vybaven 2 simulátory Foresight s širokoúhlým plátnem o rozměru 5 × 3 m, putovacím
prostorem, barem a fitting dílnou.
Pro trénink s trenérem můžete využít Head
Measurement Technology – převratnou novinku, která hráčům poskytne kompletní obraz
o výkonu hlavy hole. S HMT můžete okamžitě
vidět kritické hodnoty jako rychlost hlavy hole,
horizontální přiblížení hole, smash faktor, dynamický loft a lie a dokonce i místo odrazu míče
od hole s nesrovnatelnou přesností.

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.

Autor a foto: Golf Resort Austerlitz

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, školící místnost
a taneční parket.
Golf Resort Austerlitz se těší na vaši návštěvu!
GSM: +420 544 221 963
www.agrt.cz

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

Accommodation and dining
The resort boasts a Golf Hotel and a restaurant,
which is just fifteen metres from the tee area of the
first hole. You can watch your competitors’ shots
from the windows of the clubhouse. The hotel, situated on the golf resort’s premises, offers 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!

new: Indoor Golf
A newly built indoor golf course is located in the
Spike Bar building on the golf course grounds.
The indoor course is equipped with two Foresight simulators with a wide-angle 5 × 3 m canvas, a putting area, a bar, and a fitting workshop.
If you‘re training with a trainer, take advantage
of Head Measurement Technology, a revolutionary advance that gives players a complete
picture of club head performance. With HMT,
you can immediately see critical values like club
head speed, horizontal approach to the hole,
smash factor, dynamic loft and lie, and even
the point of impact between ball and club, with
unparalleled accuracy.
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KOMPLEX ZÁBAVNÍCH AREÁLŮ LEŽÍ
V KRÁSNÉ PŘÍRODĚ VYSOČINY UPROSTŘED
KOMPLEX ZÁBAVNÍCH AREÁLŮ LEŽÍ
ČESKÉ
REPUBLIKY,
MINUT OD
V
KRÁSNÉ
PŘÍRODĚPŘIBLIŽNĚ
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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,
biotop,
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
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THE
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FROM
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FROM
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EXCELLENT ENTERTAINMENT FOR
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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, biotop,
aquapark,
entertainment
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
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KTERÝ VÁS BAVÍ
A WORLD OF FUN
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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), biotop,
aquapark
s divokou řekou, megatrampolína
a sportovní hřiště.

hotel Colorado Grand

www.sikland.cz

Biggest 3D Planetarium
in Central Europe

Největší

3D planetárium ve střední Evropě
Uprostřed města Brna, pár minut chůze z centra, na vrcholku Kraví
hory můžete od října navštívit nejnovější a největší 3D planetárium
ve střední Evropě.
in October 2018, in the middle of the city of Brno, a few minute walk
from the city centre and on the top of the hill of Kraví hora, you’ll
find the latest and biggest 3D planetarium in Central Europe.
Úžasný přístroj na vizuální zázraky vám předvede
nejen celou plejádu přírodních jevů, ale bude
s vámi putovat na těžko dosažitelná místa. Dokonce i tam, kam se nikdy vydat nemůžete – do veliké
dálky nebo proti proudu času. Jen a pouze digitální
planetárium dokáže ukázat více než si představíme,
v detailech, kterým se nedá skoro ani uvěřit.

An amazing device for visual miracles will not only
show you a wide range of natural phenomena, but
will also take you to some hard-to-reach places;
even to places, where you can never get, far and
far away or through the time. Only a digital planetarium is able to show more than you can imagine
and in such detail that you can hardly believe.

Cítíte se být dospěláky? Pak určitě přijďte na představení věnované té nejpodivuhodnější výpravě, na kterou
se lidé připravují – cestu na Mars. Proč vlastně máme
takové touhy? Co nás nutí hazardovat? Co všechno
nám prolétne hlavou při tak bezprostředním nahlédnutí
do cizího světa? Mars je naším důvěrným sousedem.
Není snad školáka, který by nevěděl, že jde o jednu
z planet. Dvacáté století vzalo Marsu kanály i Marťany,
do říše mýtů odkázalo také představy o rostlinách na
této planetě. I tak ale zůstává velkou výzvou – po Měsíci jediným, rozumně dostupným tělesem ve Sluneční
soustavě, kam se lidé vydají. Skutečně? V argumentaci
„pro“ a „proti“ takové výpravě se mísí zjevná pravda

Do you feel adult? Then you must come to see a show
dedicated to the most astonishing expedition people
are getting ready for – the journey to Mars. Why do
we have such desires? What makes us take chances?
What thoughts will fly through our heads with such
a direct insight into a strange world? Mars is our close
neighbour. Every school kid must know it’s one of the
planets. The twentieth century removed canals and
Martians from it and sent our ideas about plants on
Mars to the empire of myths. However, it still remains
a great challenge; after the Moon, the only reasonably
accessible object of the Solar System where people
will go. Really? When arguing about “pros” and “cons”
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INSPIRATION
s čirou demagogií, střízlivost s komplikovaností,
závažné argumenty s naprostými banalitami. Show
se ale nevěnuje pouze cestě na oranžovou planetu,
ale širším souvislostem, včetně historie astronomie,
geocentrických a heliocentrických modelů, Keplerových zákonů. Jak obtížné je poslat kosmickou loď
s odvážnými pozemšťany směrem k nejbližší planetě?
Odpověď na tuto otázku začali hledat již obyatelé
Mezopotámie před několika tisíciletími. Budeme to my,
kdo ji definitivně vyřeší?
Máte menší děti? Přijďte s nimi rozlousknout tajemství
gravitace. Dvanáctiletý Lukáš se mnohem více zajímá
o tajemství vesmíru než o magická kouzla. Fascinují
ho zákony přírody. Proto se také jednou dostane do
muzea Alberta Einsteina, kde se setká s ALBYX3.
Tedy malým, chytrým, ale spíše nepředvídatelným
robotem, který ví všechno o Albertovi Einsteinovi i jeho
odvážných teoriích. ALBYX3 vezme Luka na magickou
cestu vesmírem a časem, během něhož nejen odkryjí
tajemství gravitace, ale také se dozvědí něco o přátelství a představivosti.
Je velký rozdíl mezi tím, co kolem sebe vidíme anebo
ještě lépe vnímáme, a co kolem nás skutečně existuje.
Na počátku 21. století zažíváme úžasné objevy v blízkém i vzdáleném vesmíru. Ba co víc, tempo objevů se
zrychluje. Sledujeme také důsledky globálních změn
– přírodních i civilizačních, stejně jako vytrácení jistot
přetrvávající staletí. Nejsme sice schopni tyto trendy
změnit, můžeme je ale pochopit a připravit se na jejich
důsledky.
Na podzim 2018 bude v sále digitária instalován
nový projekční systém s technologií 3D pod speciální
klenbou o průměru 17 metrů. Půjde o největší takovou
instalaci ve střední Evropě! Zážitky z cestování – nejen
na evropském nebi, ale z Brna až na okraj viditelného
vesmíru, tak budou ještě úžasnější než doposud.
Tak se přijďte podívat, odnesete si zážitek na celý život.

Autor a foto: Hvězdárna a planetárium Brno

www.hvezdarna.cz

of such an expedition, people mix up the evident
truth with sheer demagogy, simplicity with complexity
and serious arguments with total banalities. But the
show doesn’t only depict the journey to this orange
planet, but also provides a broader context, including
the history of astronomy, geocentric and heliocentric
models and Kepler’s Laws. How difficult is it to send
a spaceship with some brave earthlings towards the
nearest planet? People were looking for the answer
to this question as early as in ancient Mesopotamia
several thousand years ago. Will it be us who will finally
answer it?
Do you have smaller kids? Bring them to solve the
mystery of gravity. A 12-year-old Lukas is more
interested in the mysteries of the universe than magic
tricks. He’s fascinated by the laws of nature. That’s why
he once gets to the Albert Einstein Museum where he
meets ALBYX3, a small and clever, or rather unpredictable robot that knows everything about Albert Einstein
and his bold theories. ALBYX3 takes Lucas on a magical journey through space and time, during which
they reveal the mystery of gravity and learn something
about friendship and imagination, too.
There’s a big difference between what we can see, or
better what we perceive, around us and what there
actually is. At the beginning of the 21th century we’re
witnessing amazing discoveries in the close as well as
the remote universe. We can also see the impacts of
global changes, natural as well as civilisational, and the
certainties that have remained for centuries disappearing now. Although we aren’t able to change these
trends, we can still understand them and get ready for
the consequences.
In autumn 2018, a new projection system with 3D
technology under a special dome with a diameter of
17 meters will be installed in the hall of the Digitarium,
a digital planetarium. It’ll be the biggest installation of
this type in Central Europe! And this will make your
travel experience, not only in European skies, but from
Brno to the edge of the visible universe, even more
amazing than ever before.
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V DIVADLE ČLOVĚK
VYHOŘET NEMŮŽE,
MŮŽE POUZE
ZAHOŘET LÁSKOU
YOU DON’T GET
BURNED OUT DOING
THEATER, YOU ONLY
BURN WITH LOVE
FOR IT

stano
slovák
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FACE2FACE
Stano Slovák patří do hereckého ansámblu Městského divadla Brno
již osmnáct let, kde svůj talent dělí mezi herectví a v posledních
letech i režisérství. Dalo by se i říci, že se v divadle narodil, to bylo
v roce 1977 v Nitře na Slovensku. Jeho otec Marián Slovák a matka
Eva Matějková jsou rovněž herci, a k rodině patří také teta Kamila
Magálová, jeho dědeček byl taktéž umělec.
Stano Slovák has been a member of the actors‘ ensemble at Brno
City Theatre for eighteen years now. He’s also become involved
as a director. You could say that when he came into this world in
1977 in Nitra, Slovakia, he was born in the theater. Both his father,
Marián Slovák, and his mother, Eva Matějková, are also actors, and
the family also includes his aunt Kamila Magálová and his artist
grandfather.
V Brně našel svůj druhý domov, kde ho přijali
velmi vlídně. Možná právě díky tomu, že Stano
patří mezi nejsrdečnější lidi, co znám. V divadle
našel i svojí životní lásku a partnerku - herečku
Markétu Sedláčkovou.

Brno has become his second home, and he has
been received very warmly. Maybe because
he’s one of the most affectionate people I’ve met.
He also found his true love in the theater, the actor Marketa Sedlácková.

Odjakživa jste chtěl být hercem? Pozná se to již
v dětství?

When did you realize that you wanted to be an
actor? Did you know when you were a child?

Určitě ne. Zlomilo se to až někdy v patnácti,
šestnácti letech. Začal jsem nejdřív zpívat v kapele,
a pak mě to nějak odneslo za muzikálem do Brna.

No way. It first hit me when I was around fifteen or
sixteen years old. I first started singing in a group,
and that somehow led me to Brno and doing
musicals.

Je herectví těžká profese?
Jsem přesvědčen o tom, že každá profese, kterou
člověk vykonává s láskou a radostí, nemůže být
těžká. Ovšem, bavíme se spíš o samotném vztahu
k profesi a o duchovním naplnění životního poslání.
Pokud to ale vezmeme čistě prakticky a technicky,
tak ano, je to profese fyzicky i časově náročná.
Co Vás na tom baví? Co naopak třeba někdy
vadí?
Jednoznačně mě baví variabilita. Jeden den ráno
zkoušíte Shakespeara a večer jste na Titanicu. Další
den těšíte děti Sněhurkou, anebo sebou házíte
po jevišti jako Duch z metra. Krása! Nevadí mi na
herecké profesi vůbec nic. Naučil jsem se vždy si
hledat na své práci pozitiva.
Později jste se stal také režisérem. Co Vás
k tomu vedlo?
Rozhodně to byla touha zhmotňovat svoje
představy. Skrze text, herce, jeviště a samozřejmě
diváka. Začínal jsem jako asistent režie u Stanislava

Is acting a tough profession?
I don’t think any profession that you dedicate
yourself to with love and joy is difficult. Of course,
we’re talking here about your relationship to your
profession itself, about fulfilling your life’s mission.
But when it comes down to practicalities and techniques, then yes, it’s a profession that’s demanding
both physically and timewise.
What do you like about your work? And by contrast, what don’t you like?
I absolutely love the variation in it. In the morning
you’re rehearsing Shakespeare, and in the evening
you’re on board the Titanic. The next day you can
look forward to Snow White, or you’re thrashing
around the stage like a ghost from the Metro.
It’s fantastic! There’s nothing about the stage that
I don’t like. I’ve learned to always find the positives
in my work.
Later you became a director. What brought you
to that?
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Moši (ředitel Městského divadla Brno), pak jsem
měl to štěstí, že jsem mohl asistovat i mnoha dalším
skvělým režisérům. A nakonec jsem činoherní režii
i vystudoval.
Chápete jako režisér herce lépe díky tomu, že
sám hrajete?
Možná je to trošku výhoda, ale záleží na tom,
jak se to vezme. Někdy to může být trošku
komplikovanější, protože se mnohdy přistihnu
u toho, že přemýšlím jako herec. Ale to si na
režijním postu v zásadě zakazuji. Každopádně,
herce mám nesmírně rád.
Jaký je život lidí od divadla? Stačíte mít rodiny
a věnovat se jim? :-)
Lidé od divadla jsou lidé z masa a kostí. Máme
svoje radosti i starosti, tak jako každý jiný. Ovšem,
je na nás trošku víc vidět. Víte, že Alenka Antalová
má pět dětí? A Radka Coufalová tři? Samozřejmě,
je to časově velmi náročné, ale když se chce, tak
všechno jde.
Žijete rovněž v hereckém manželství. Jaké je mít
partnera ze stejné branže?
Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel. Ale
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It was the desire to see my ideas come to life. Via
the script, the actors, and of course, the audience.
I started as an assistant director under Stanislav
Moša (the director of Brno City Theatre), and then
I was lucky enough to assist a lot of other top-notch
directors. And then I got a degree in directing
drama.
As a director, do you understand your actors
better by virtue of your own acting experience?
It may be a bit of an advantage, but it depends
upon how you take it. Sometimes it can be a little
more complicated, because I often find myself
thinking like an actor. But you can’t do that when
you direct. In any event, I have great affection for
actors.
What kind of lives do people involved in the theater lead? Is it enough to have a family and devote
yourself to family life? :-)
People in the theater are like any other group of
people. We have our joys and worries just like
everyone else. Of course, we’re more visible. Did
you know that Alenka Antalová has five kids? And
Radka Coufalová three? Theater places a lot of demands on your time, but you can always find a way

FACE2FACE

mnohdy se
přistihnu u toho,
že přemýšlím jako
herec. Ale to si
na režijním postu
v zásadě zakazuji

to have everything.
Your wife is also an actor. What’s it like to be
married to someone in the same business?
I never really thought about it like that. But it’s basically the same as it would be with husband-andwife doctors or lawyers or entrepreneurs. The
important thing is that you love each other—
that’s what’s fundamental.
Where does your work rank on your scale of
values?

v podstatě je to asi úplně stejné, jako když jsou
manželé lékaři, právníci, anebo třeba živnostníci.
Pořád nejvíc ze všeho platí – máme se rádi, a to je
to nejpodstatnější.
Jak důležitá je pro Vás práce v žebříčku životních
hodnot a proč?
Rozhodně patří mezi ty nejvýše postavené životní
hodnoty. „Lebo bez práce, nie sú koláče“.
Samozřejmě, hlavně proto, že mě samotný proces
a výsledky naší práce nesmírně baví.
Jste Slovák, ale žijete v Brně. Přijali Vás Moravané mezi sebe?
Jsem v Brně od roku 1994. A nikdy jsem nezaznamenal nějaké šovinistické, ani nacionalistické
výpady vůči Slovákům. Každá řeka má dva břehy
a řeka Morava není výjimkou.
Hrajete stále v obou jazycích, ale také režírujete, jak složité je přepínat mezi slovenštinou
a češtinou?
Ve slovenštině už nehraji, pouze česky. Ale slovensky, česky a anglicky pořád režíruji. Příští rok se
těším na režijní premiéru v chorvatštině. V jazycích
přepínám jednoduše, snažím se mluvit vždycky tím
jazykem, jaký si místo a situace vyžadují.
Jaké představení ve své dosavadní kariéře považujete za svoji tzv. srdcovku?
Cítím se být dobrým a spravedlivým „tatínkem“
svých rolí, stejně tak svých autorských i režijních
inscenací. To je jako s dětmi, každé je jiné, ale
všechny jsou moje. A všechny jsou miláčci!
Přežije podle Vás divadlo? Lidé čím dál více tráví
čas u virtuálních médií.
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I often find myself
thinking like
an actor. But
I basically forbid
it sitting on the
director‘s post
Certainly right near the top. “There just ain’t no free
lunch.“ 😊
Mainly, of course, because I take endless pleasure
the process and the result of doing my work.
You’re Slovak but you live in Brno. Have Moravians accepted you?
I’ve lived in Brno since 1994. And I’ve never noted
any chauvinist or nationalist attacks against Slovaks. But there‘s good and bad everywhere you go.
You perform in both languages, but you also direct. How difficult is it to switch between Slovak
and Czech?
I don’t perform in Slovak anymore, only in Czech.
But I direct in both languages and in English.
Next year I’ll be directing my first play in Croatian.
I switch languages easily. I always try to speak using the language that the situation demands.
Which performance that you’ve taken part in do
you hold dearest?
I feel myself to be a good, fair dad to my roles, and
to those that I write and direct. It’s the same as with
children. Each child is different, but they’re all mine.
And I love them all!
Do you think the theater will survive? People are
spending more and more time with digital media.
Jednoznačně! Divadlo přežilo dva tisíce let. Není
důvod pochybovat. A dneska už vůbec ne.
Změnil se přístup k divadelnímu umění od dob,
kdy jste začínal?
Žiji v divadle od malička. Vnímám ho přes třicet let.
Technologie se samozřejmě změnily, viděli jsme
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Of course it will! Theater has survived for two thousand years. There’s no reason to worry, especially
not today.
Has the approach to theater arts changed since
you started in the business?
I’ve lived in the theater since I was a child. I’ve
observed it for more than thirty years. The technology has changed, naturally, and we continue to see

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

a vídáme různé pokusy divadlo obměnit, zpestřit
a inovovat. Nic proti tomu nemám, avšak jsem simplexní zastánce teorie: „baví – nudí“. Věřím, že se
nám v Městském divadle Brno daří tvořit inscenace,
které diváka baví. Koneckonců, nechme to na něj myslím na diváka.

various attempts to modify, diversify, and innovate.
I have nothing against that. But I’m a proponent
of the theory “it’s either entertaining or boring”.
I believe that at Brno City Theater, we’re capable
of putting on plays that the audience enjoys. In the
end, we leave it up to them, to the audience.

Co děláte pro svůj odpočinek a ve svém volném
čase? Potřebuje herec odpočívat? Může člověk
v této profesi vyhořet?

How do you relax? What do you do in your leisure time? Do actors need to rest? Can you get
burned out in this profession?

Snažím se co nejvíc věnovat rodině a sportu.
Konkrétně v létě fotbalu a v zimě hokeji.
Samozřejmě také přátelům a v žádném případě
se nevěnuji zdravému životnímu stylu. V divadle
člověk vyhořet nemůže, může pouze zahořet láskou
k tomu, co dělá.

I try to devote as much time as I can to my family
and to sports. Specifically, football in the summer
and hockey in the winter. Also, of course, friends,
but never to a healthy lifestyle. You don’t get burned
out doing theater, you only burn with love for it.

Jste také společensky angažovaný člověk, může
se podle Vás umění a kultura míchat do politiky?

Across the centuries, it’s been politics that has tried
to influence art. You have to have a lot of craft to do
art. That’s where the word ‘art’ comes from in the
first place. In politics, though, you have to have the
stomach for it and you have to be persistent, but
you don’t have to have “art”.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: Jef Kratochvíl, Tino Kratochvíl

Po celá staletí se spíše politika snažila ovlivňovat
umění. V umění musí člověk toho mnoho umět. Od
toho to slovo – umění. V politice musí mít člověk
hodně dobrou výdrž a žaludek, ale nikde není
napsané, že musí vůbec něco „umět“.

Are you socially engaged? Do you think that art
and culture should mix with politics?
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Letní dovolená jedině
na elektrokolech
a elektroskútrech

e-Šumava
Lipno
Kaplice
Žďár nad Sázavou
Brno a Moravský kras
Pasohlávky
České Budějovice
Bystřice nad Pernštejnem
Třebíč
Telč
Vranov
Bítov a Znojmo
Vyšší Brod
Rožmberk nad Vltavou

ecofuture.cz/pujcovny

Enjoy Pristine
Mountain Paradise in

GEORGIA

gruzie

nedotčený
horský ráj

Tato asijská země se
nachází při východním
okraji Černého moře.
Jejími sousedy jsou na
severu a severovýchodě
Rusko, na jihu
Turecko a Arménie
a na jihovýchodě
Ázerbájdžán. Nabízí svým
návštěvníkům rozmanité
kulturní i přírodní vyžití.
Od kopců Velkého
Kavkazu přes prastaré
architektonické památky
až po koupání v sirných
lázních či vlnách Černého
moře.
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This Asian country lies on
the east edge of the Black
Sea. It borders Russia in
the north and north-east,
Turkey and Armenia in the
south, and Azerbaijan in the
south-east. In addition to
its rich culture, visitors may
enjoy the country’s breathtaking landscape. Among
chief points of attractions
are the mountains of Great
Caucasus, ancient architectural sites, bathing in
sulphurous spas or in the
Black Sea. Enjoy warm welcome from the locals.

TRAVEL
TBILISI

TBILISI

Hlavní město je zároveň nejvýznamnějším ekonomickým
a kulturním centrem celé země. Naleznete zde téměř na jednom místě
gruzínský pravoslavný, arménský
gregoriánský či římsko-katolický
kostel, synagogy i mešity. Největší
koncentrace památek je k vidění
v tzv. Starém městě, kde můžete
navštívit např. katedrálu Sioni či
pevnost Narikhala. Kulturně založení návštěvníci mohou navštívit
některou z místních divadelních
scén.

Tbilisi is the capital and the most
significant economic and cultural
centre of the country and its
heart. In a single location, you
can find Georgian Orthodox,
Armenian, Gregorian, and Roman
Catholic churches, synagogues
and mosques. The greatest
concentrations of landmarks are
in the so-called Old Town where
the Sioni Cathedral and Narikhala
Fort are located. Culture-seeking
visitors can enjoy the local theatre scene.

BATUMI

BATUMI

Toto exoticky vyhlížející subtropické
město ležící na pobřeží Černého
moře se nachází na jihozápadě
země a představuje jakýsi přechod
do sousedního Turecka. Charakter karibské vesničky dotvářejí a umocňují palmy, oleandry,
cypřiše a krásně kvetoucí citroníky
a pomerančovníky. Místní obyvatelé jsou právem pyšní na městské
delfinárium a krásnou botanickou
zahradu.

Batumi, an exotic subtopic city,
lies in the south west shore of
the Black Sea and functions as
a gateway to the neighbouring
Turkey... Its character, close to
that of a Caribbean village, is
reinforced by palm trees, oleanders, cypress trees, as well as
the beautiful blossom of lemon
and orange trees. The locals are
proud of their city Delphinarium
and a beautiful Botanical Garden.
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MTSCHETA

MTSCHETA

Jedno z nejstarších měst na území
Gruzie se nachází nedaleko Tbilisi
v místě, kde se stéká řeka Aragvi
s řekou Kura. Ve starověku bylo
město Mtscheta hlavním městem
Gruzie. Překrásné historické
památky v čele s tamější Katedrálou Scveti-Cchoveli byly přijaty
na Seznam světového dědictví
UNESCO.

Mtscheta is one of the oldest towns in Georgia, located
outside of Tbilisi, where the
Aragvi and Kura rivers meet.
In the antiquity, Mtscheta was
Georgia’s capital. The city’s historical sites, chief among them
the Svetitskhoveli Cathedral,
were included on the UNESCO
World Heritage List.

Hlavní město:
Capital:
Tbilisi
Rozloha:
Area:
69 700 km²
(121. na světě)
(121st in the world)
Nejvyšší bod:
Highest point:
Šchara (5 201 m n. m.)
Časové pásmo:
Time zone:
+4
Počet obyvatel:
Population:
3 713 804
(129. na světě)
(129th in the world)
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KOLCHIDA

COLCHIS

Kolchida je antický řecký název
historické oblasti na území Gruzie.
V rámci řecké mytologie byla
Kolchida domovem krále Aiéta
a jeho dcery Médeiy. V proslulém
mýtu o Argonautech a Iásonovi se
stala cílem výpravy pro Zlaté rouno,
proslulé z příběhu Frixa a Hellé.

Colchis is the Antique name for
a historical site in Georgia. According to Greek mythology, Colchis
was home to king Aeëtes and his
daughter Medea. In the famous
myth about the Argonauts and
Jason, Cochis became the destination of a quest for Golden Fleece,
famous from the story of Phrixus
and Helle.

SATAPLIA
Jde o světově proslulou krasovou
jeskyni na území Gruzie ve stejnojmenné přírodní rezervaci. Kromě
úchvatné krápníkové výzdoby se
proslavila především nálezy stop
dinosaurů. Jeskyně se nachází
přibližně 6 km od města Tsqaltubo.
Je 300 m dlouhá, 10 m vysoká
a 12 m široká.
VARDZIA
Skalní klášter se nachází v malebném údolí nad řekou Mtkvari, která
obtéká velkou část Gruzie a na níž
leží města Mtscheta a Tbilisi. Řeka
si v tomto místě vytvořila divoké
skalnaté údolí táhnoucí se několik
desítek kilometrů. Přestože hlavním
lákadlem do těchto končin je proslavený skalní klášter, v samotném
údolí je možno najít mnoho překvapujících atrakcí.
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SATAPLIA
Sataplia is a renown karst cave in
a nature reserve bearing the same
name. In addition to breath-taking
stalactites, it is attractive for dinosaur footprints found in the area.
The cave is located approximately
6 kilometres outside the town of
Tsqaltubo. It is 300 m long, 10 m
high, and 12 m wide.
VARDZIA
Vardzia is a cave monastery overlooking the picturesque valley of
the Mrkvari river that flows through
a great part of Georgia, including
the cities of Mtscheta and Tbilisi.
At this point, the river created wild
rocky valley that is several dozen
kilometres long. Although the key
landmark of the region is the cave

GORI
Ve Stalinově rodišti, nacházejícím
se severozápadně od hlavního
města Tbilisi, stále funguje muzeum tohoto diktátora, který je však
dodnes moha Gruzínci uctíván
jako národní hrdina. Nedaleko odtud naleznete také baziliku Urbnisi
pocházející z 6. století.

Autor a foto: Diana Tuyet-Lan Nguyen, zdroj: www.livingstone.cz; www.cestujlevne.cz, foto: Shutterstock

KUTAISI

monastery, the valley itself offers
many wonderful surprises.
GORI
In the north-west of Tbilisi, there is
Gori, Stalin’s home town. Even today,
a museum of the dictator is open to
the public there since many Georgians still revere him as the national
hero. Nearby, the Urbnisi Basilica
from the 6th century is located.

Jde o bývalé královské město
dávné Západogruzínské říše,
které se nachází nad řekou Rioni
v místech, kde západní Gruzie
hraničí s Abcházií. Vidět zde
můžete zbytky hradu z 5. století,
který byl v 17. století zničen Turky,
a také ruiny Bagratové katedrály
z 10. století.

KUTAISI

HORNÍ SVANETIE

UPPER SVANETI

Oblast se nachází v severozápadní části Gruzie. Horní Svanetie
leží v povodí řeky Inguri a jejím
hlavním městem je Mestia. Celá
provincie leží v poměrně vysoké
nadmořské výšce a zde se také
nachází nejvyšší gruzínská hora
Šchara. Po celé provincii jsou
roztroušeny pozůstatky středověkých vesnic s typickými věžovými
domy, díky čemuž byla Svanetie
začleněna ke světovému dědictví
UNESCO.

The area lies in the north-western
region of Georgia. The Upper Svaneti
lies in the river basin of the River
Inguri and its capital is Mestia. The
entire province is located at a rather
high altitude, in close proximity to the
highest peak in Georgia: the Shkhara
mountain. The entire province is
littered with medieval villages with
typical tower homes for which it has
been included in the list of UNESCO
World Heritage.

SIGNAGI
Jedno z nejmenších měst v zemi
ležící v nejvýchodnějším regionu
Gruzie – Kakheti, čítá populaci
jen 3 000 lidí. Ekonomika města
stojí na výrobě vína, tradičních
kobercích a tradičním gruzínském
jídle Mcvadi. Nedávno prošlo
město rozsáhlým rekonstrukčním
programem a stalo se významným
centrem cestovního ruchu Gruzie.
Signagi doslovně znamená „přístav“. Město se nachází v nadmořské výšce 790 metrů nad mořem,
přibližně 113 km jihovýchodně od
Tbilisi.

Kutaisi is a former royal town of the
Georgian Empire over the river Rioni
on the border between Georgia
and Abkhazia. There, you can find
the remains of a 5th century castle
destroyed by the Turks in the 17th
century and ruins of the Bagrati
Cathedral from the 10th century.

SIGHNAGHI
Sighnaghi is one of the smallest
towns in the country located in
the easternmost region in Georgia
named Kakheti. Its population is
about only 3000 inhabitants. The
town’s economy is based on wine
production, the manufacture of traditional rugs, and Mcvadi—the local
traditional dish. Recently, Sighnaghi
has been subject to a major reconstruction project and turned into
a key tourist centre of Georgia.
The word ‘Sighnaghi’ literally means
‘harbour’. The town is set at an
altitude of 790 m, approximately
113 km south-east of Tbilisi.
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TREKOVÁNÍ V HORÁCH

HIKING TRAILS

Gruzie nabízí nesčetné množství
treků v rozlehlých horách táhnoucích se především na severu
(Velký Kavkaz) a na jihu (Malý
Kavkaz). Hory Kavkazu dosahují
5 000 m, ale najdete tu spoustu
možností túr všech obtížností.

Georgia offers a countless number
of hiking trails in its extensive
mountains: Greater Caucasus in
the north and Lesser Caucasus in
the south. The elevation of Caucasus Mountains exceeds
5000 meters but there are many
trails of for hikers at all levels.

Nejatraktivnějšími destinacemi
jsou oblast Svanetie a Kazbegi,
stejně krásné a turisticky méně
vytížené jsou i hory v chráněné
oblasti Lagodekhi na samém
východě země. Stezky jednotlivých treků v Gruzii bývají bohužel
často špatně značeny, většinou
naleznete alespoň červeno-bílé
značky na stromech či kamenech. Ty nejznámější cesty jsou
dobře viditelné a vyšlapané.
Rozhodně při výletu do hor
nepodceňujte kvalitní vybavení
a dobře se zásobte dostatkem
vody a potravin, může se stát,
že na civilizaci pár dní vůbec
nenarazíte.
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Svanetie and Kazbegi are among
the most attractive destinations but the mountains in the
Lagodekhi nature reserve in the
east of the country are just as
beautiful and much less touristy.
Georgia’s hiking trails usually lack
good marking but you can still
find at least red and white marks
on trees and rocks. The most
well-known trails are visible and
well-trodden, though. When going
on a trip to the mountains be sure
to bring quality equipment, as well
as enough water and food. You
may not come across any civilized
place for several days in a row.

Abys viděl víc
než ostatní
Stoupej

Bc.

Mgr.

MBA

Jedinečné vzdělání
pod vedením
uznávaných osobností

Mezinárodně uznávaný
diplom je nezbytost
pro vrcholový výstup

Osobnostní rozvoj
jako základ nejžádanější
manažerské kvalifikace

www.newtoncollege.cz
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO BUSINESSU

750 000 m2 pro vaše podnikání
Investujte s námi
do průmyslových nemovitostí

750 000 sqm for your business
Invest with us
into industrial real estate

www.accolade.cz

ski areál
Ski Resort

SKVĚLÉ
LYŽOVÁNÍ
A NEVŠEDNÍ
ZÁŽITKY

Ski areál Kouty nabízí nadstandardní sjezdové
tratě, výborné podmínky pro rodiny i sportovní
lyžaře a skvělé zázemí.
The Kouty Ski Resort offers premium slopes,
excellent conditions for families, and avid
skiers alike, as well as great facilities.
Nejdelší sjezdovka
na Moravě

Přijeďte vyzkoušet:
• 11,5 km zasněžovaných
sjezdových tratí
• přepravní kapacitu
6 800 osob/hod.
• 2 7,5 km udržovaných
běžeckých tratí

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

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

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

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

Skvělé zázemí

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

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

Unikátní elektrárna
i koloběžky
Přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé Stráně se chlubí třemi prvenstvími: má největší reverzní vodní
turbínu v Evropě, je elektrárnou
s největším spádem u nás a vodní
elektrárnou s největším celkovým
instalovaným výkonem. Pokud se
nechcete vracet zpět stejnou cestou,
půjčte si koloběžku a zažijte dobrodružství na nejdelším, 17 kilometrovém sjezdu na koloběžkách v České
republice.

Největší bikepark na Moravě

Autor a foto: Ski areál Kouty

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

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

Great Facilities

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

GREAT
SKIING AND
UNFORGETTABLE EXPERIENCE
Come and try out:
• 11.5 km downhill slopes
supplemented with artificial
snow
• chair lift capacity of
6,800 persons/hour
• 27.5 km maintained
cross-country trails

www.kouty.cz

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

The Rysí Skála Educational
Trail
This 2.5 km educational trail offering
beautiful views of the countryside will
win the hearts of all children. It is full
of wooden statues of animals and
mythical forest creatures, and includes
Praděd’s Hut, a lynx den, and interactive climbing frames and games.
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VÝPRAVA DO
MAGICKÝCH HLUBIN
EXPEDITION
TO THE MAGIC DEPTH
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Zákoutí bohatého vodního světa v České republice představí nový
šestidílný cyklus Magické hlubiny. Do nejtypičtějších a zároveň
nejkrásnějších typů krajin, které jsou úzce spojené s vodou,
mohou diváci nahlédnout vždy ve středu na ČT2 od 25. dubna
ve 21.30 hodin.
The rich water world of the Czech Republic will be presented in
a new ČT2 6-part series entitled Magické Hlubiny (The Magic Depth).
On Wednesdays, viewers will thus be able to explore the most
typical and the most beautiful types of countryside featuring
bodies of water. The first part will air April 25, at 9:30 PM.

S Lucií Výbornou do tůní, jezer a řek v novém
přírodovědném cyklu České televize
A new CT natural science series focused on
ponds, lakes, and rivers hosted by Lucie Výborná

Televizní štáb společně se speleology natáčel také
v naší nejhlubší propasti Macocha v Moravském krasu.
The TV crew, along with the speleologists, also filmed
in our deepest Macocha abyss in the Moravian Karst.

Slovem provází Lucie Výborná, která nejenže patří
k moderátorské špičce, ale sama má k přírodě
velmi blízko. Její zkušenosti sahají od potápění, přes
jeskyňárství až k horolezectví.
The word is accompanied by Lucie Výborná, who not
only belongs to the prestigious leader, but she is very
close to nature. Her experiences range from scuba
diving, caving to mountaineering.
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Cyklus vznikal více než dva roky. Diváci s Lucií
Výbornou sestoupí z vrcholků hor od křišťálových
pramenů až k tajuplným tůním lužních řek. Budou
se potápět nejen v přehradách, ale poznají i vzácné
rybníky, v nichž je voda nezkalená bahnem a sinicemi. V kamenolomech, pískovnách a rekultivacích
hnědouhelných dolů budou zkoumat fascinující
návraty rostlin a živočichů do člověkem přetvořené
krajiny. A nevynechají ani podzemní říčky v jeskyních, propasti s krasovými jezírky, ledovou i kamennou výzdobu do temnoty ponořených dómů.
Neviditelný svět pod hladinou je křehký, nejrychleji
a nejzřetelněji odráží změny životního prostředí.
A to jak v negativním smyslu, tak i v pozitivním: právě ve vodních biotopech lze snadno sledovat, jak
devastace krajiny přímo snižuje populace vzácných
organismů, ale zároveň jak je příroda silná a jak
sama dokáže vyléčit rány způsobené člověkem,
pokud je jí dána šance.

It took two years to prepare the series but the
result is worth it. Lucie Výborná will take viewers
from the top of the mountains and the crystal-clear
springs all the way down to the mysterious ponds of
floodplain rivers. They will dive into reservoirs and
get to know rare ponds whose water has not been
affected by mud and cyanobacteria. Former stone
and sand quarries and reclaimed brown-coal mines
will provide a window into the fascinating comeback
of plants and animals into a countryside that has
undergone significant changes. And, attention will
also be paid to underground rivers, abbeys featuring
karst lakes, and the ice and stone formations that
enhance the beauty of such dark domes. Water
biotopes clearly show how devastation of countryside goes hand in hand with a reduction of rare
organisms, and, simultaneously, the power of nature
that can heal itself from wounds caused by humans
if given a chance to do so.

„Voda je jeden z největších darů, který nám byl
svěřen. Během putování po české krajině jsme
sledovali, co všechno ona sama a s ní spojený
život dokáží během jednotlivých ročních období.
Jak hluboce je voda spojena s krajinou a zároveň,
jak široce člověk zasahuje do její přirozenosti. Chtě
nechtě tak vzal na sebe odpovědnost za její osud,
a to není pro lidstvo právě jednoduchý patronát,“
říká režisér Pavel Jirásek.

“Water is one of the greatest gifts entrusted to us.
Walking through Czech countryside we observed
what water and the life it nurtures can do throughout
the seasons of the year. We realized how deep the
connection between water and the countryside is
and the extent to which humans interfere with its nature. Like it or not, we bear responsibility for its fate,
and this task is far from easy”, says Pavel Jirásek,
the series director.
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Voda v mnoha skupenstvích dokáže být okouzlující.
Ledové jeskynní rampouchy nejsou v České republice
tak obvyklé a dostanou se k nim často jen ochranáři
nebo speleologové.
Water in many states can be charming. Ice cave icicles
are not so common in the Czech Republic, and often
they are only conservationists or speleologists.

Meandr řeky Moravy - tok je plný romantických a až
dechberoucně krásných zátočin a míst.
Meander of the River Morava - the flow is full of romantic
and up to the breathtaking beautiful bays and places.
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V cyklu je mimo jiné použita hudba ryze z českého
prostředí. Diváci tak mohou zakusit, jak zní například tóny Nováka nebo Štědroně při zurčení říček
a potůčků nebo při páření žab či soubojů raků.
Jednotlivé díly se věnují specifičnosti přírodních ale
i uměle vytvořených vodních ploch a forem. První
díl se věnuje řekám a potokům, druhý díl nese
název Jezera a bažiny. Třetí nahlédne do lomů
a pískoven. Čtvrtý se zaměří na jeskyně a propasti. Pátý nevynechá příznačné a typické „české“
rybníky a přehrady. Poslední díl bude řešit někdy
možná komplikovaný, ale jindy i harmonický, vztah
člověka a vody.

The series is accompanied by music of purely
Czech provenience. Viewers can enjoy Novák’s and
Štědroň’s melodies played along the sounds of
rivers and brooks, frogs mating or crayfish duelling.
The first part is devoted to rivers and brooks, the
second to lakes and swamps. The third targets stone
and sand quarries while the fourth discusses abbeys
and caves. The fifth part presents typically ‘Czech’
ponds and reservoirs. The last part deals with the
relationship between humans and nature, which
is sometimes complicated but other times may be
harmonious.

„Velmi dobrou zprávou je, kolik lidí vynakládá úsilí
a snaží se o vodu v Česku pečovat. Když jsem
viděla, jak nenápadně pracují, zatímco my do vody
lijeme prací prášky s fosfáty, tak se mě to hodně
dotklo. Nyní si na to dávám velký pozor a snažím
se v rámci drobné osvěty působit na své přátele
a známé,“ říká moderátorka Lucie Výborná.

“The good news is, there are many people who
make a great effort to look after water resources of
the Czech Republic. When I saw how discretely they
work on their preservation while we pour detergents
containing phosphates into water I was deeply
touched. Now I’m very careful and try to spread the
information among my friends and acquaintances,”
says Lucie Výborná, the host.

Více na http://www.ceskatelevize.cz/porady/11453892072-magicke-hlubiny/

More details are available at http://www.ceskatelevize.cz/porady/11453892072-magicke-hlubiny/
Fauna kolem vodních biotopů je pestrá. Ropucha obecná
se může zdát jako často vyskytující se druh, ale jejím
největším nepřítelem je člověk.
Fauna around water habitats is varied. Common rhubarb
may seem like a frequent species, but its greatest
enemy is man.

Každý ekosystém by měl mít na vrcholku potravní
pyramidy dravce, který prakticky nemá přirozeného
nepřítele. V řadě našich vod hraje tuto roli sumec.
Each ecosystem should have a predator on the top of
a food pyramid that practically does not have a natural
enemy. In many of our waters, this role is a catfish.
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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).

VILA PAVLÍNKA – VELKÉ LOSINY
- kvalitní ubytování v nově zrekonstruovaném
apartmánovém domě až pro 22 osob
- 200 metrů od Thermal Parku

I�������IV�� MU��UM V��Y V OLOMOUCI

DO�RODRU�����
PRO CELOU
RODINU!

Tipy na výlet :
Středisko Kouty, Dlouhé stráně.................10km
Červenohorské sedlo ……......................... 20km
Praděd, nejvyšší hora Moravy…….…….... 22km
Králický Sněžník, pramen řeky Moravy....33 km
Dolní Morava, Stezka v oblacích………….32 km

www.vilapavlinkalosiny.cz
zábavné exponáty
planetáriu� a �l�y o ves��ru
pro�ra�y pro �koly
v��e�ké krou�ky a ��tská univerzita
kurzy pro seniory

WWW.PEVNOSTPOZNANI.CZ

ÚT-PÁ  SO-NE 

Součástí natáčení byly i ponory a potápěčské záběry.
Divákovi se tak otevře svět, který běžným okem
nezahlédne.

Siven is also an indigenous species in our waters. The
way of life resembles a trout - as it is found in rivers,
streams and cool clear lakes. Some populations migrate
to the sea.

Autor :Diana Tuyet-Lan Nguyen, Ivo Cicvárek, foto: ČT Brno

Dive and diving footage were also part of the shooting.
The audience will explore a world that is not see the
common eye.

Siven je v našich vodách nepůvodním druhem.
Způsobem života připomíná pstruha obecného - stejně
jako on se vyskytuje v řekách, potocích a chladných
čistých jezerech. Některé populace migrují i do moře.
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+420 606 633 301
+420 777 800 236
info@lisekcr.cz

CHATA U ZAJÍCE / CHATA U LIŠKY
hare cabin / fox cabin
Chata je jednopodlažní,
plně vybavená a poskytuje
veškerý komfort pro celé
rodiny i partu přátel.

Fully furnished single-storey
cottage providing all the
comfort for families and
groups of friends.

K chatě přiléhá terasa,
skvělá pro chvíle odpočinku
i večerní sledování hvězd.

It features a terrace, which
is great for relaxing and
stargazing.

Týdenní pronájem:
10 000 Kč / chata

Weekly rent:
10,000 CZK / cottage

VILKA U RYBNÍKA
pond cabin

CHATA U SOVY / CHATA U JELENA
owl cabin / deer cabin
Chata je jednopodlažní,
plně vybavená a poskytuje
veškerý komfort pro celé
rodiny i partu přátel.

Fully furnished single-storey
cottage providing all the
comfort for families and
groups of friends.

K chatě přiléhá terasa
skvělá pro chvíle odpočinku
i večerní sledování hvězd.

It features a terrace, which
is great for relaxing and
stargazing.

Týdenní pronájem:
15 000 Kč / chata

Weekly rent:
15,000 CZK / cottage

V přízemí se nachází
prostorná kuchyň s jídelnou
a komfortní obývací pokoj s
krbem. Čelní stěna, orientovaná na jih, je prosklená se
samostatným výstupem na
terasu a výhledem na okolní
krajinu. V prvním poschodí
se nachází 3 ložnice,
koupelna a otevřené atrium s
lenoškou.

Featuring a spacey kitchen
with a dining room and a
comfortable living room with
a fireplace. The front wall
facing the south is made of
glass and offers an entry to
the terrace with a view of
the surrounding landscape.
There are 3 bedrooms
upstairs, a bathroom and a
relax room with a daybed.

Týdenní pronájem:
25 000 Kč / chata

Weekly rent:
25,000 CZK / cottage

HOW MUSIC IS BORN
ON THEATRE STAGE

JAK SE RODÍ
MUZIKA

NA DIVADELNÍCH
PRKNECH

Koncert Kamila Střihavky / Concert of Kamil Střihavka

Brněnské národní divadlo se před pěti lety rozhodlo, že kromě
pestré nabídky činoherních, operních i baletních představení získá
přízeň i té části veřejnosti, která by klasické divadlo možná nikdy
nenavštívila. Započalo tak tradici koncertních sezón, které však
překvapivě nemají nic společného se žánrem vážné hudby.
Five years ago, National Theatre Brno (NdB) decided that in addition
to the wide range of plays, operas, and ballet performances it was
going to offer something that would attract people who normally
never go to see traditional theatre shows. Thus, the tradition of
hosting a concert season started: surprisingly, on offer were
genres other than classical music.
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Na divadelních prknech totiž publikum zcela
nadchli takoví interpreti jako Markéta Irglová,
Emir Kusturica, Patricia Barber, Ondřej Havelka
a Melodie Makers, Marie Rottrová, Javory, Kryštof, Tata Bojs nebo Vlasta Redl s Hradišťanem.

The NdB audience enthusiastically welcomed
Markéta Irglová, Emir Kusturica, Patricia Barber,
Ondřej Havelka and Melodie Makers, Marie Rottrová, Javory, Kryštof, Tata Bojs, and Vlasta Redl
performing with Hradišťan.

Koncerty se dlouhou dobu konaly na scéně Janáčkova nebo Mahenova divadla, na jaro letošního
roku se přesunula netradičně do arény cirkusového
šapitó v brněnském parku Lužánky. „Důvodem byla
mimo jiné rekonstrukce Janáčkova divadla, takže
jsme museli hledat alternativní prostor. Cílem ale
také bylo, co nejvíce se přiblížit k lidem a dostat
kulturu přímo do komunitního života. Šapitó se
zdálo být dobrým nápadem,“ vysvětluje hudební
dramaturg NdB Filip Habrman. Doposud uskutečnilo brněnské „národko“ 43 koncertů, v šapitó
do konce května odehraje ještě pět. V rozkvetlém
májovém měsíci tak na příznivce čeká hudební
lahůdka Radůza a Ukulele Orchestra jako Brno.
„Každý koncert má svou jedinečnou atmosféru.
Soustředíme se zejména na akustickou interpretaci
a provedení. Neumím říci, který interpret nebo
kapela byli třeba pro mě zcela srdečnou záležitostí,
ale rád vzpomínám na atmosféru koncertu Gorana

For a long period of time, these concerts took place
in Janáček or Mahen Theatres. However, in spring
this year, they were moved into a circus tent put up
in the Brno Lužánky park. “This was partly motivated
by the fact that the reconstruction work on Janáček
Theatre was to start so we had to look for alternative
venues. Also, we wanted to get as close to people
as possible and bring culture directly into communities. A circus tent seemed to be a good idea,”
says Filip Habrman, the NdB music dramaturge. So
far, the theatre organized 43 concerts and five are
going to take place by the end of May. In this spring,
blossoming month, people will have an opportunity to enjoy Radůza, and Ukulele Orchestra jako
Brno. “The atmosphere at each individual concert
is unique. We pay particular attention to acoustic
interpretation and the concept behind individual
concerts. I can’t tell which singer or band were
the closest to my heart, but I like to look back at

Tata Bojs
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Bregoviče. Balkánské tempo, plné Janáčkovo
divadlo a energie, která se málokdy opakuje. Goran
je ve své rodné vlasti velmi váženým muzikantem
a skladatelem, dalo by se říci až nedotknutelným.
Přemluvit ho ke koncertu v komorním prostředí
nebylo jednoduché. Nicméně jeho zpětné hodnocení se neslo pouze v pozitivním duchu a neodmítl
vůbec myšlenku přijet opět v budoucnu,“ říká Filip
Habrman.

Goran Bregovič’s show: the rhythm of the Balkans,
Janáček Theatre absolutely full, and energy that you
experience only rarely. In his home country, Goran is
a highly appreciated musician and composer—you
might even say he’s ‘untouchable’. It was not easy to
persuade him to give a concert at a venue as small
as this. However, his feedback was entirely positive
and he enjoys the idea of coming back in the future,”
says Filip Habrman.

Scénu si opravdu pochvalují i samotní vystupující.
„K Mahenovu divadlu mám velmi blízký vztah.
Spoluvytvářel jsem tu v minulosti dvě inscenace. Je
to navíc prostor, kde je jedna z nejlepších akustik
v ČR. Jsem rád, že bylo znovu vyprodáno. Svědčí
to i o tom, že to s naším národem není ještě pořád
tak zlé a že není nutné, se nějak uzpůsobovat. Mám
vrozenou a zároveň velmi silnou touhu po originalitě. Kdybych musel dělat něco poplatného, a ne
od srdce, to bych raději nedělal nic,“ komentoval
Vlasta Redl své loňské koncertní vystoupení s Hradišťanem, které publikum odměnilo potleskem.

And performers themselves speak highly of the Mahen Theatre stage. “I have a very close relationship
to Mahen Theatre. I have taken part in the preparation of two plays. And, it is one of the best venues for
acoustics in the CR. I’m glad we sold the house out
once again. It tells me our nation is not as bad off as
people might think and no special precautions must
be made. I have an innate and very strong desire
for originality. If I had to do music in a certain way,
not how I feel it in my heart, I’d rather not do it,” said
Vlasta Redl last year about his concert with Hradišťan
that earned ovations.

Vlasta Redl
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Ondřej Brzobohatý
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Marie Rottrová

Tata Bojs
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Večer 20. května v 19:00 hod. se uskutečnil
specifický koncert (nejen) pro Brňáky – UKULELE
ORCHESTRA. Od svého vzniku na konci roku 2010
absolvovala kapela více než 300 veřejných vystoupení, od letních festivalů přes klubové hraní nebo
soukromé a firemní oslavy až po komornější akce
v rámci divadelních představení. Natočila již pět CD
coververzí. Je zařazena do České knihy rekordů
jako kapela s největším počtem hráčů na ukulele.
Repertoár UOjB se postupně rozrůstá a obměňuje,
v tuto chvíli ho aktivně tvoří více než 70 coververzí
popových, rockových, zejména ale tanečních hitů
různých světových interpretů.
Více: http://www.ndbrno.cz/nova-sezona-2017-2018

May 20, at 7 p.m., a special concert for Brno people,
and not only them, will take place: UKULELE ORCHESTRA. Since its foundation in 2010, the band
have given more than 300 public performances
ranging from summer festivals, up to small-scale performances that were part of plays. Ukulele Orchestra
have recorded already five CD of cover versions and
have been included in the Czech Book of Records
as a band with the biggest number of ukulele players. At the moment, it comprises more than 70 cover
versions of pop, rock, and especially dance hits by
various world interpreters.
Details are available at: http://www.ndbrno.cz/novasezona-2017-2018

Text: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: Richard Bouda

MozART group

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers / Ondřej Havelka and his Melody Makers
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iran – THE WORLD‘S LONGEST
SALT CAVE IS 3N—THE
CAVE OF THREE NUDISTS

írán

NEJDELŠÍ SOLNÍ JESKYNĚ SVĚTA 3N
nebo-li JESKYNĚ TŘÍ NAHÁČŮ

1.
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TRAVEL
Kešm v Perském zálivu je největším íránským ostrovem a díky poloze v nejužším místě
Hormozské úžiny, byl odpradávna strategickým místem. Vedly tudy obchodní cesty a sváděly
se kruté bitvy o udržení ostrova, odkud bylo možné vojensky střežit a ovládat celou oblast.
Vždyť na protější Arabský poloostrov, do dnešního Ománu, je to jen pár desítek kilometrů.
Qeshm in the Persian Gulf is the largest Iranian island. It has been strategically important
from time immemorial since it lies in the narrowest section of the Strait of Hormuz. It used to
be a major hub serving many trade routes. Throughout its existence it witnessed many cruel
battles in defence of the island, the stronghold that gave its master military control over the
area. The location is truly strategic—you need to cover merely a few dozen kilometres to get
across to Oman, on the Arabic Peninsula.
Historie ostrova se započala psát již několik
století před naším letopočtem. Kešm, jako
součást Perské říše, se velmi rychle stal
významným obchodním a navigačním uzlem.
Později tu budovali svá opevnění Angličané.
V roce 1622 dobývají anglickou pevnost „Fort
de Queixome“ Portugalci a přebírají vojenskou
nadvládu nad oblastí. Dnes je ostrov vyjmut
z íránského zákona o pohybu zboží a díky tomu
zažívá obrovský ekonomický růst. Staví se zde
honosná obchodní centra na prodej značkového zboží a obecně jsou zde cítit snahy o „írán-

The island‘s history began several hundred years
BC. Qeshm, a part of the Persian Empire, quickly
became a key business and navigation centre.
Later, the English came and built their forts. In 1622,
the Portuguese conquered the English „Fort de
Queixome“ and established their military control of
the area. Today, the island enjoys an exemption from
the Iranian Act on the Movement of Goods, and has
been experiencing an incredible economic boom.
Large shopping centres are being built to sell branded goods, and generally, the island’s ambition is
to become the „Iranian show case similar to Dubai“.

2.
1. NAMAK persky znamená „sůl“. KUH-e-NAMAK ční
nad vším v okolí do výšky 1200m, a je tak nejvyšší solnou
„horou“ Íránu.

2. Průzkumníkům bylo jasné, že si nesmí namočit oblečení.
Proto jediný možný způsob, jak jako první prozkoumat
útroby neznámé jeskyně, bylo se vysvléct donaha.

In Persian, NAMAK means ‘salt’. KUH-e-NAMAK—towers
over its environs. Its 1200 meters make it the highest salt
‘mountain’ of Iran.

The researches knew their clothes had to stay dry. The only
way to be the first explorers of the unknown cave was to strip
naked.
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skou výkladní skříň podobnou Dubaji“.České
výpravy, směřující právě na tento ostrov už více
než jedno desetiletí, však nevedou primárně za
obdivováním místních unikátních kultur či nově
vznikajícího geoparku.
Jejich cílem je průzkum Solného pně – místa,
kde sůl vyvěrá na zemský povrch až z desetikilometrové hloubky a tvoří solný „ostrov“
o průměru asi 8 km. Při jedné z prvních výprav
tehdy mladí studenti objevili vývěr solanky
(solného roztoku) z útrob pně. Protože jim bylo
jasné, že namočení do agresivního roztoku by
mohlo znehodnotit jejich oblečení a oni by se
neměli jak vrátit, neváhali a zcela nazí vyrazili na
průzkum tehdy neznámého solného podzemí.
Po odpaření vody a zaschnutí soli se totiž oděv
stává tvrdým a pohyb v něm znamená oděrky
a nepříjemné škrábání soli na pokožce, nejdou
zavázat ani tkaničky od bot. A právě tato příhoda dala jeskyni název 3N – Jeskyně tří naháčů.
Po řadě vědecko-speleologických expedic
příběh došel svého pokračování a v roce 2006
se podařilo propojit nejzásadnější části jeskyně
v jeden ucelený podzemní systém, který svojí
délkou téměř sedm kilometrů tvoří nejdelší
solnou jeskyni světa.

The island has been the destination of Czech expeditions for more than a decade to do much more
than simply admire local culture or the geopark that
is being set up there.
Their goal was to explore a salt plug—a location at
which salt emerges to the surface from the depth
of almost ten kilometres to create a salt ‚island‘
whose diameter reaches 8 km. During one of the
first expeditions, the participating young students
found a brine spring coming from inside of the salt
plug. It was clear to them that if they had walked
into this aggressive liquid it would ruin their cloths
and they would not be able to return to where they
were staying. This is because any fabric exposed to
brine hardens after drying up and causes unpleasant
scratches to the skin. This, however, did not stop
the students: without hesitation they stripped down
and went ahead to explore the unknown salt caves
naked. And this very story gave the cave its name—
—3N—which stands for the Cave of Three Nudes.
The story of the salt cave continues with a number
of speleological research expeditions, chief of which
took place in 2006 when major portions of the cave
were interconnected to create an almost seven-kilometre-long underground system and therefore the
longest salt cave in the world.

3.
3. Vývěr solanky z jeskyně 3N na úpatí solného pně.
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A brine spring in 3N at the foot of the salt plug.

TRAVEL
4. Zajímavostí vesnice jsou tzv.
větrné věže. Najdeme je téměř
u každého domu. Vysoké věže
připomínající čtvercový komín
propojené s hlavní místností
domu umožňují, aby vzniklo
proudění, a tím dochází k ochlazování vzduchu v domě. V létě tu
teploty přesahují 45o C.

Special feature of many houses
in the village is the so-called
windtower: a square chimney
that resembles a high tower and
is interconnected with the main
room in the house. It creates
draft and thus cools the air
inside the house, something
much appreciated since the
temperatures exceed 45oC in
summertime
5. Pozůstatky prastarých studní,
do kterých místní obyvatelé po
staletí zachytávali tolik vzácnou
dešťovou vodu.

Remains of ancient wells used
by the locals to capture the very
precious rain water.

4.

5.

6.

6. Persky AB AMBOR – AB znamená „voda“. V regionu každý
rok ubývá spodní voda a ta v přehrádkách se odpařuje rychleji,
než přitéká. Studny se tak stávají
jediným vodním zdrojem. Staví
se v záplavových oblastech,
kdy po jarních deštích dojde
k zatopení údolí, a voda se tak
nahrne do studny. Posléze lidé
všechny čtyři vchody zazdí. Díky
tvaru střechy odpařovaná voda
kondenzuje a nedochází tolik
k jejímu přirozenému úbytku.

In Persian AB AMBOR where
AB stands for ‘water’. Every
year, the level of underground
water drops in the region while
reservoir water evaporates at a
more rapid rate than the inflow
is able to replenish it. Wells have
thus become the sole source
of water. They are built on flood
plains where spring flood water
fills them. Once full, people
close all four access shafts with
brick. The shape of the well roof
provides for water condensation
and thus minimises evaporation.
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7.
8.
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7. Stěny a stropy jeskyně zdobí
úchvatné barevné koláže z příměsí,
které si sůl s sebou bere při své pouti
z hloubky deseti kilometrů k povrchu.
Tato nádherná místa dovolují na chvíli
zapomenout na útrapy při pohybu
v jeskyni. Uvnitř teplota dosahuje
téměř 30oC, solné klima nedovoluje
tělu odpařovat vlhkost a jediná
pitná voda je ta, kterou si nesete na
zádech.

Walls and the ceiling of the cave are
decorated with breath-taking colourful collages of admixtures brought
by salt on its ten-kilometre way to
the surface. These gorgeous sites
allow to forget about the discomfort
felt during explorations of the cave.
Inside, the temperature reaches almost 30oC. The salty climate prevents
perspiration, and the only drinkable
water is that you have with you.

8. Sůl je vytlačována rychlostí
i centimetr za rok. Pohyb po jeskyni
se proto stává velmi nebezpečným.
Každou chvíli totiž hrozí díky otřesům
upadnutí balvanů či kusů stropu.
Nebezpečí číhá i v podobě srážkové
vody. Pokud na povrchu zaprší, voda
se jeskyní prožene s destruktivní
rychlostí a zatopí vše, někdy i do
výšky několika metrů.

Salt is pushed at centimeter per
year. This makes movement around
the cave highly dangerous. Due to
potential shocks, boulders or pieces
of the ceiling may drop at any minute.
Rainwater represents another source
of danger. During rain spells water
rushes through the cave at a destructive speed and floods everything;
sometimes to up to several meters.

9. Místo zvané “Lázně” je vyhledá-

vaným cílem turistů. Nečekejte zde
však přívětivé klima ani léčivou vodu.
Všude jen sůl a horko.
The place called “Spa” is a popular
destination for tourists. But do not expect to have a good climate or healing
water. Everywhere only salt and heat.

9.
10.

10. Na ostrově se zachovala i tradiční

výroba lodí.
Traditional boat manufacture has
been preserved on the island.
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11. 12. Obchodní cesty přivedly
na ostrov pestrou směsici lidí
z různých koutů Perského zálivu
a to dalo za vznik místním krojům.
Jsou to pestrobarevné oděvy
s velmi výraznou maskou na tváři
žen. Maska zvaná BETULLÁH má
původ právě v dnešním Ománu,
nicméně i zde, na ostrově Kešm,
si našla své místo a postupem
staletí se stala tradičním doplňkem
oděvů žen.
Trade routes brought a broad
variety of people from all parts
of the Persian Gulf to the island,
which inspired the look of local
traditional clothes made of colourful
fabric. Women also wear special
masks, typical only for this area.
These masks with a moustache
shape originate in what is today’s
Oman, but over centuries became
a traditional accessory of Bandari
women.

13. Na místě bývalé portugalské pevnosti vznikla vesnička
Laft, dnes zapsaná na seznam
UNESCO.

11.
13.
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The village of Laft originated in
place of a former Portuguese
fortress. Today, it is part of the
UNESCO World Heritage list.

Autor a foto: Richard Bouda , www.fotobouda.cz

TRAVEL

12.
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How Czech Salesians
Reached African Slums

BOSCO BOYS
aneb jak čeští Salesiáni doputovali
až do afrických slumů

Kibera slum v keňském hlavním městě Nairobi je považován za ten
největší v Africe a v neveselém žebříčku nejrozlehlejších slumů
světa zaujímá třetí místo. Počet lidí žijících v této oblasti je jen velmi
obtížné zjistit, nicméně statistiky United Nations uvádí, že přibližná
hodnota je 2,5 milionů „obyvatel“.
Kibera in Nairobi, the capital of Kena, is considered to be the largest
slum in Africa and ranks third on the infamous list of the most
extensive slums in the world. It is extremely difficult to determine
the number of people that live in the area, however according to UN
statistics, the population has reached 2.5 million people.
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INSPIRATION
Drtivá většina zde žijících lidí nemá příjem vyšší
jak 1 USD denně. To s sebou pochopitelně přináší
obrovské problémy – kriminalita, drogy, prostituce – ale i pomyslné rozdělení slumu do gangů a
jednotlivých “čtvrtí”.

A great majority of the slum inhabitants earn less
than $1.00 per day. Understandably, such poverty
brings along severe issues: crime, drugs and
prostitution as well as the slum being broken into
gangs and individual ‚districts‘.

Hlavní ulice lemované rozloženými krámky prodejců nabízejících různorodé zboží pochybného
původu. Všude pokřikují děti, zní hlasitá hudba
z reproduktorů, protéká zahnívající splašková voda
a o odpadky zakopáváte na každém kroku. To vše
obklopeno rezavými chatrčemi, které skýtají svým
obyvatelům prostor jen o něco málo větší než 5 m2.

Main streets are lined with sellers offering their
goods of dubious origin. There is the omnipresent
sound of screaming children and loud reproduced
music. Rotting waste water flows through the slum
and rubbish is at your every step. People live in
rusty huts that provide them with an area not much
larger than 5 m2.
Drogy – velký problém všech mladých lidí.
Drugs – a big problem for all young people.

Návykové látky, alkohol. Život na smetišti, život mezi
odpadky. Důvod proč Salesiáni budují centra a snaží se
nabídnout alternativu.
Addictive substances, alcohol. Life on the rubbish, life
between garbage. The reason salesians build centers
and try to offer an alternative.

... 89

Děti se zde často potloukají s lahví lepidla u nosu.
Některé užívají dokonce tvrdé drogy, jiné alkohol
vyráběný načerno z kvasnic a cukru. Právě těm
se snaží naši Salesiáni pomoci, a proto působí
ve zdejších slumech. Dětem nabízejí především
vzdělání ve svých školách a volnočasové aktivity,
na kterých se podílí i dobrovolníci z Česka. Některé děti, i desetileté, neumí číst a psát. Pro mnohé
z nich je salesiánská pomoc jedinou možností, jak
se vymanit z bludného kolotoče nebezpečného
drogového života.

Often times you see children walking around
sniffing a bottle of glue. Some of them even take
hard drugs, other drink alcohol illegally made from
yeast and sugar. These very children are the target
group of our Salesians who work in the slum. They
are offered education and leisure time activities in
Silesian schools, something that Czech volunteers
take part in. Some children, even at ten years
of age, are illiterate. For many of them the aid
provided by the Silesians is the only way out of the
vicious circle of drug life.
Život ve slumu se snaží být anonymní. Lidé tu žijí z různých
důvodů – někteří od narození, někteří se tu schovávají před
zákonem.
Life in the slum tries to be anonymous. People live here
for various reasons – some since birth, some are hiding
before the law.

PET lahve – dospělí, ale bohužel i děti je používají jako
zdroj narkotik. V podobě nekvalitního alkoholu, či lepidla
k čichání.
PET bottles – adults, but unfortunately children use them
as a source of narcotics. In the form of poor quality
alcohol or glue to sniff.
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Rezavý plech – hlavní znamení Kibera slumu. Kolik zde
žije lidí? To nikdo nedokáže s určitostí říct.
Rusty metal – the main sign of Kibera slum. How many
people live here? No one can say with certainty.

Rodiny sdílí prostor o velikosti 3 m2. Ke svícení používají
ruční baterku přivázanou ke stropu, lednička či televize
většinou vůbec není součástí vybavení.
Families share a space of 3 m2. For lighting, a handheld torch is attached to the ceiling, the fridge or TV
is usually not part of the equipment.
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Zdrojem obživy ve slumu jsou improvizované stánky
a obchodování má své vlastní zákonitosti, které
charakterizuje uzavřené a izolované komunity.
Sources of livelihood in the slum are improvised
stands, and trading has its own rules that characterize
closed and isolated communities.

92 ...

Každý den je ve slumu prakticky stejný a nenabízí moc
východisek, proto v něm lidé často podlehnou apatii.
Every day he is practically the same in the slum and
does not offer much possibilities, so people often
succumb to apathy.

Text a foto: Richard Bouda, www.fotobouda.cz

Po „ulicích“ se válejí opilí lidé. Děti neznají nic jiného,
a proto je tak snadné sklouznout do začarovaného kruhu
problémů.
People lie drunk on the streets. Kids know nothing
else, so it’s easy to slip into a vicious circle of
problems.

Otcové rodin ve slumu svým dětem často nejsou vzorem, kdy
by se dokázali a mohli o své potomky postarat a uživit je.
The fathers of the families in the slum are often not a great
model of behavior for their children, and often would not
be able to take care of their offspring and feed them.

Pokud chcete podpořit aktivity Salesiánů,
je k dispozici konto: 2800630202/2010

If you‘d like to support Salesian aid, please
use the following account: 2800630202/2010

Více informací naleznete na adrese
http://www.sadba.org/

More details are available at
http://www.sadba.org/
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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 90,00 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 90 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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G SERVIS nabízí nejširší výběr
projektů rodinných domů
na českém trhu.

GSERVIS
projekty a domy

www.gservis.cz

kterýkoliv z našich
1300 prověřených projektů
můžete mít jako dřevostavbu.

Projekty pro život,
domy pro radost

AIRPORT
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NOVÁ ŠKODA KAROQ.
BEZPEČNĚ JINÁ.

Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

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

novaskodakaroq.cz

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

