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Milí čtenáři,

je tady další vydání časopisu Flying Mag pro chvíle vašeho 
cestování. Vydejte se tedy prostřednictvím jeho stránek do 
vysněných měst – italského Milána, britského Londýna nebo 
německého Berlína. Nahlédněte prostřednictvím fotoreportáží 
Richarda Boudy do vzdálené Indie, kde pomáhají čeští 
Salesiáni. Pokud byste ale nechtěli cestovat daleko, naleznete 
zde tipy na výlet mezi mandloně do Hustopečí nebo na 
levandulovou farmu ve Starovičkách.     

Prostřednictvím rozhovoru poznejte ředitele Národního 
divadla Brno Martina Glasera. Blíže se seznamte s architekty 
a životními partnery Vandou a Markem Štepánovými. 
Nenechte si ujít také reportáž z natáčení dokumentárního 
televizního díla České televize Brno o moravském Waltu 
Disneym - Ondřeji Sekorovi, autorovi slavné ilustrované 
postavičky Ferdy Mravence.

Přejeme vám tedy příjemný let a šťastnou cestu! 

Vaše Flying Mag parta

Dear Readers,

here is another issue of Flying Mag for your travel moments. 
Leaf through the pages and find yourself in the cities of your 
dreams – Italian Milan, British London or German Berlin. Come 
to know Czech Salesians who help people in distant India, in 
the photo documentaries of Richard Bouda. But if you are not 
in the mood for travelling abroad, you will find some tips for 
a trip among the almond trees in Hustopece or to the lavender 
farm in Starovicky in South Moravia.

Meet current director of the National Theatre Brno, Martin 
Glaser. Get acquainted with the couple of architects Vanda and 
Marek Stepan. Also, do not miss the report from the shooting 
of the Czech Television Brno documentary about the Moravian 
Walt Disney - Ondrej Sekora, the author of the famous 
illustrated character Ferda the Ant.

We wish you a pleasant flight and a safe journey!

Your Flying Mag team   INSPIRATION
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Letní LETOVÝ řád  
pravidelných linek z BRNA

Brno – Londýn/Stansted (Ryanair)

dny odlet přílet linka platnost

1 2 3 – 5 6 7 17:30 18:40 FR8404 1.4.2019 - 
26.10.2019

– – – 4 – – – 17:25 18:35 FR8404 4.4.2019 - 
24.10.2019

 

Brno – Milán/Bergamo (Ryanair)    

dny odlet přílet linka platnost

1 – – – – – – 16:40 18:05 FR5136 1.4.2019 - 
21.10.2019

– – – – 5 – – 08:35 10:00 FR5136 5.4.2019 - 
25.10.2019

Brno – Berlín Schönefeld (Ryanair)    

dny odlet přílet linka platnost

– 2 – – – – – 13:00 14:10 FR8568 2.4.2019 - 
22.10.2019

– – – – – 6 – 14:25 15:35 FR8568 6.4.2019 - 
26.10.2019

Londýn/Stansted – Brno (Ryanair)   

dny odlet přílet linka platnost

1 – 3 – – – – 13:55 17:05 FR8403 1.4.2019 - 
26.10.2019

– 2 – 4 5 6 7 13:50 17:00 FR8403 4.4.2019 - 
24.10.2019

 

Milán/Bergamo – Brno (Ryanair)  

dny odlet přílet linka platnost

1 – – – – – – 14:50 16:15 FR5135 1.4.2019 - 
21.10.2019

– – – – 5 – – 06:45 08:10 FR5135 5.4.2019 - 
25.10.2019

Berlín Schönefeld (Ryanair) – Brno

dny odlet přílet linka platnost

– 2 – – – – – 11:20 12:30 FR8567 2.4.2019 - 
22.10.2019

– – – – – 6 – 12:50 14:00 FR8567 6.4.2019 - 
26.10.2019

LONDÝN

MILÁN/BERGAMO

BERLÍN

Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu dané letové společnosti.

Letní letový řád (od 31.3.2019 do 26.10.2019)



POHLEDNÝ

HANDSOME

BERLÍN

BERLIN

Přestože ve městě můžete strávit ob-
jevováním zajímavých zákoutí klidně 
celý týden, prodloužený víkend 
bohatě postačí k tomu, abyste se 
seznámili se všemi důležitými body 
ve městě.

Co tedy při návštěvě města, které 
skoro třicet let dělila vysoká zeď, 
navštívit?

Although you can spend the 
whole week exploring interesting 
corners of the city, a long weekend 
is absolutely enough for familiar-
izing yourself with all the important 
points in the city.

So what should you visit in a city 
that was divided by a high wall for 
almost thirty years?

PRO ZAJÍMAVÉ ZÁŽITKY 
NEMUSÍTE JEZDIT 
DALEKO. DOSLOVA ZA 
HUMNY LEŽÍ NAPŘÍKLAD 
HLAVNÍ MĚSTO NĚMECKA 
BERLÍN, KTERÉ NABÍZÍ 
NÁVŠTĚVNÍKŮM JAK 
HISTORICKÉ PAMÁTKY, TAK 
MODERNÍ ARCHITEKTURU.

YOU DON‘T HAVE TO GO 
TOO FAR FOR INTERESTING 
EXPERIENCES. FOR 
EXAMPLE, THE CAPITAL OF 
GERMANY, BERLIN,  WHICH 
IS NEAR AT HAND, OFFERS 
VISITORS BOTH HISTORICAL 
MONUMENTS AND MODERN 
ARCHITECTURE.

6 ...
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Berlínská zeď a Checkpoint 
Charlie

Berlín se stal hlavním městem 
Německa až po sjednocení v roce 
1991. Významná část jeho dějin je 
spjatá jak s druhou světovou válkou, 
tak s obdobím následné studené 
války.

V srpnu 1961 vyrostla uprostřed 
města obří zeď. Došlo tak k faktic-
kému oddělení západních sektorů 
od toho sovětského, které ve městě 
vznikly po druhé světové válce. Zeď, 
která ze západní strany byla bohatě 
zdobená různými nápisy a graffiti, 
padla společně se železnou oponou 
9. listopadu 1989. V některých 
částech Berlína stále jako mementa 
komunismu stojí její pozůstatky 
a v obchodech se suvenýry si 
můžete také koupit malé úlomky 
„zaručeně pravé“ zdi na památku. 
Prohlédnout si rovněž můžete pů-
vodní hraniční přechod mezi sektory, 
takzvaný Checkpoint Charlie.

Reichstag

Budova Spolkového sněmu vznikla 
už v roce 1894. Svému účelu sloužila 
nejprve pouze do roku 1933, kdy 
byla úmyslně zapálena. Stavba byla 
také značně poškozena během 
náletů v roce 1945. Po rozdělení 
Německa se budova nacházela 
v západním sektoru. V devadesá-

Berlin Wall and Checkpoint 
Charlie

Berlin became the capital of Germany 
after its reunification in 1991. A sig-
nificant part of its history is linked to 
both the Second World War and the 
subsequent Cold War.

In August of 1961 a giant wall grew 
up in the middle of the city. This led to 
an actual separation of the Western 
sectors from the Soviet one, estab-
lished in the city after World War II. 
The wall, which was richly decorated 
with various inscriptions and graffiti 
on the western side, fell alongside 
the Iron Curtain on November 9, 
1989. The remains of the wall can be 
still found in some parts of Berlin, as 
a reminder of Communism, and you 
can buy small “certainly genuine” 
fragments of the wall in the souvenir 
shops as well. You can also check 
out the original border crossing 
between the sectors, which is called 
Checkpoint Charlie.

Reichstag

The Reichstag building was estab-
lished in 1894. Initially, it served its 
purpose only up until 1933, when 
it was deliberately set on fire. The 
building was also severely damaged 
during the air raids in 1945. After the 
division of Germany, the building was 
located in the Western sector. In the 

• Berlín je hlavní město 
a zároveň i spolková 
země Spolkové republiky 
Německo.

• Hlavním městem Německa 
se stal roku 1991 a od 
sjednocení Německa (a tím 
i obou částí města) Berlín 
patří k největším městům 
v Evropě a je druhým 
největším městem Evropské 
unie.

• Žije zde přibližně 3,613 
milionu obyvatel.

• Berlínská zeď: 1961-1989

• Vzdálenost Berlín–Brno 
činí kolem 550 km. Cesta 
vlakem trvá kolem 7 hodin, 
cesta letadlem kolem 
70 minut.

... 7
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tých letech Sněm prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí, díky které má nyní 
charakteristickou skleněnou kupoli 
lákající turisty na úžasnou vyhlídku 
na hlavní město. Spolkový sněm 
v místě opět zasedá od roku 1999.

Braniborská brána

Mezi ikonické objekty patří v hlav-
ním městě také Braniborská brána. 
Památka pochází z období raného 
klasicismu a je zdobená výjevy ze 
života hrdiny Herkula. Brána původ-
ně sloužila jako celnice a součást 
opevnění města. Také brána byla 
v období druhé světové války silně 
poškozená bombami. Během stude-
né války se nacházela v hraničním 
pásmu a nebyla vůbec přístupná. 
Po sjednocení Německa byla na vr-
cholu zrestaurována socha kvadrigy 
a brána tak nyní odpovídá původní 
podobě.

Televizní věž

V Berlíně se také nachází stavba, 
která patří mezi nejvyšší v Evropě. 
Pokud se chcete na hlavní místo 
Německa podívat pořádně shora, 
neměli byste vynechat návštěvu 
televizní věže, která se pne do výšky 
368 metrů. Pokud vám přes den 

1990s, the building of the Parliament 
underwent the extensive renovation, 
owing to which it now has a distinctive 
glass dome that attracts tourists by 
a stunning view of the capital city. Par-
liament has been sitting here again.

The Brandenburg Gate

One of the iconic objects of the 
city is also the Brandenburg Gate. 
The monument originates from 
the early Classical period and is 
decorated with scenes from the life of 
Hercules. The gate originally served 
as a customs house and a part of 
the city‘s fortifications. It was also 
severely damaged by bombs during 
World War II. During the Cold War, 
the gate was in the border zone and 
was not accessible at all. After the 
unification of Germany, the statue 
of quadriga at the top was restored 
and the gate now corresponds to its 
original form.

The TV tower

In Berlin, you can also find one of 
the highest buildings in Europe. If 
you want to get the best view over 
Germany‘s main location, you should 
not miss a visit to the TV Tower, which 
is 368 meters high. If you do not have 

• Berlin is the capital city 
and also the federal state 
of Germany.

• The capital of Germany 
has become one of the 
largest cities in Europe 
since the unification of 
Germany (and thus of 
both parts of the city) 
and it is the second 
largest city in the 
European Union.

• There are approximately 
3,613 million inhabitants.

• Berlin Wall: 1961−1989

• The distance between 
Berlin and Brno is about 
550 km. The journey by 
train takes about 
7 hours, by plane about 
70 minutes.

8 ...



nezbude navíc na věž čas, můžete 
k ní vyrazit i po setmění. Vyhlídka je 
přístupná až do půlnoci a nabízí tak 
unikátní pohled také na noční Berlín.

Památník holocaustu

Berlín byl za druhé světové války 
centrem nacistů. Město se ale od 
této historie distancovalo minimál-
ně výstavbou obřího památníku 
obětem holocaustu. Ten tvoří skoro 
tři tisíce betonových kvádrů různé 
výšky. Místo je otevřené nonstop. 
Protože ale připomíná utrpení 
několika milionů lidí, je nevhodné po 
kvádrech lézt.

time for the tower during the day, you 
can go there even after dark. The look-
out is open until midnight and it offers 
a unique view of Berlin after dark.

Holocaust Memorial

Berlin was the centre of the Nazis dur-
ing World War II. Yet the city has dis-
tanced itself from this part of the history 
at least by building a giant memorial to 
the victims of the Holocaust. It consists 
of nearly three thousand concrete 
blocks. The place is open nonstop. 
However, because it memorializes the 
suffering of several million people, it is 
not advisable to climb the blocks.

Památky UNESCO

•	 Ostrov	muzeí

•	 Paláce	a	parky	
v	Postupimi	a	Berlíně

•	 Moderní	berlínské	
bytové	stavby

UNESCO sights

•	 Museum	Island

•	 Palaces	and	parks	in	
Potsdam	and	Berlin

•	 Modern	Berlin	
residential	buildings

... 19... 9
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Ulice Unter den Linden

Mezi nejstarší ulice ve městě patří 
třída Pod Lipami. Měšťané se po ní 
procházeli už v 16. století a pruský 
král Fridrich Vilém I. zde nechal 
vysázet tisíc lip a ořešáků. Právě 
podle stromů pak dostala ulice své 
jméno. V její blízkosti se nachází 
řada velvyslanectví.

Náměstí Alexanderplatz

Mezi nejznámější berlínská náměstí 
patří historický Alexanderplatz, který 
získal své jméno po ruském carovi 
Alexandru I. Místo dříve sloužilo jako 
dobytčí trh, nyní jsou zde kavárny, 
ale také obrovské nákupní centrum 
Alexa. Součástí náměstí jsou také 
Hodiny světa, které ukazují čas 
v různých místech po celém světě 
a jejich součástí je i rotující sluneční 
soustava.

Unter den Linden street

One of the oldest streets in the city is 
“Under the linden trees”. The towns-
people have been walking here since 
the 16th century and Frederick William 
I of Prussia had a thousand linden 
and walnut trees planted here, which 
gave rise to its name. Many embas-
sies are also located near the street.

Alexanderplatz

Berlin‘s most famous square is the 
historic Alexanderplatz, which was 
named after the Russian Tsar Alex-
ander I. The site used to be a cattle 
market, nowadays there are cafes and 
also a huge shopping mall named 
Alexa. Part of the square is also the 
World Clock, which shows the time 
in different places around the world 
and includes a rotating Solar System 
as well.

10 ...10 ...

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

Brno – Berlín Schönefeld  
úterý 13:00, sobota 14:25
Tuesday 13:00, Saturday 14:25

Berlín Schönefeld – Brno  
úterý 11:20, sobota 12:50
Tuesday 11:20, Saturday 12:50

10 ...
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Teufelsberg

If you want to avoid hackneyed 
sights, you can head to the 
Devil‘s Mountain. A military school 
campus was to be built on an artificial 
hill, the building, however, was not 
finished and British spies moved to 
the hill during the Cold War. Nowa-
days the place is abandoned.

Teufelsberg

Pokud se chcete vyhnout provaře-
ným památkám, můžete zamířit na 
Ďáblův kopec. Na uměle vytvořené 
vyvýšenině měl vzniknout kampus 
vojenské školy. Stavba ale nebyla 
dokončena a na kopec se v době 
studené války přemístili britští špióni. 
Nyní je místo opuštěné.
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Royal Comfort equips residential projects and 
top-class hotels with its high and comfortable beds. 
In the Czech market, it represents several of the 
world‘s leading brands, especially King Koil®.

This traditional American brand started its production 
in 1898 and today, thanks to the cooperation with the 
International Chiropractors Association, it is one of 
the most prestigious luxury bed manufacturers in the 
world. King Koil® has more than 40 manufacturing 
facilities around the world, as well as a worldwide 
network of stores.

First of all, thanks to a possibility of the individual 
design and the quality of mattresses, you can find 
this brand›s beds in the world’s best hotel chains like 
Westin, Marriott, Hilton, Sheraton and many more.

You can try King Koil beds, as well as the bedding 
from other prestigious manufacturers, in our Royal 
Comfort showrooms in Prague, Brno or Carlsbad.

PERFECT SLEEP?
TREAT YOURSELF TO IT WITH ROYAL COMFORT!
Royal Comfort vybavuje svými vysokými komfortními 
postelemi rezidenční projekty a hotely nejvyšší kategorie. 
Na českém trhu zastupuje hned několik předních 
světových značek, především však firmu King Koil®.

Tato tradiční americká značka zahájila svou výrobu již 
v roce 1898 a také díky spolupráci s Mezinárodním 
sdružením chiropraktiků (International Chiropractors 
Association) dnes patří mezi nejprestižnější výrobce 
luxusních postelí na světě. Společnost King 
Koil® disponuje více než 40 výrobními závody po celém 
světě a stejně tak globálně je rozšířena i síť jejích prodejen.  

Především díky možnosti individuálního designu a kvalitě 
matrací naleznete postele této značky i v nejlepších 
světových hotelech řetězců Westin, Marriott, Hilton, 
Sheraton a mnoha dalších.

Postele King Koil, a také postelové příslušenství dalších 
prestižních výrobců, si můžete vyzkoušet v našich 
showroomech Royal Comfort v Praze, Brně nebo 
Karlových Varech.

DOKONALÝ 
SPÁNEK? 

DOPŘEJTE SI JEJ S ROYAL COMFORT!

12 ...

Nová pobočka v Brně.
Najdete nás v H-Parku!

Více informací na 
www.royalcomfort.cz
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Nová pobočka v Brně.
Najdete nás v H-Parku!

Více informací na 
www.royalcomfort.cz
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JEDNOU MNE MAMINKA VZALA NA 
PŘEDSTAVENÍ ZADNÍM VCHODEM…

ONCE MY MUM TOOK ME TO A THEATER 
THROUGH A BACK ENTRANCE…

MARTIN
GLASER

14 ...



Pamatujete si na první zážitek ze svého dětství 
nebo mládí, kdy jste poprvé poznal, že umění 
bude součástí Vaší životní i profesní cesty? 

Dodnes si pamatuji, jak mne maminka vzala na 
odpolední představení pohádky v sokolovském 
divadle díky své kolegyni zadním vchodem. Mělo to 
zvláštní atmosféru vidět herce v kostýmech, ale ješ-
tě nikoliv v roli. Taky si vzpomínám na vůni loutkové 
scény v místním kulturním domě, kam jsme občas 
chodili. Asi se z dřevěných obkladů vypařovaly ně-
jaké škodlivé látky, ale bylo to nesmírně intenzivní. 
Nicméně k divadlu nebo umění mne to ještě tenkrát 
nenavedlo.  

Studoval jste nejprve chemii, až posléze „zběhl“ 
na DAMU, jak se to přihodilo?

Chemie mě dlouho bavila a dost mi šla, stejně jako 
matematika a fyzika. V tom jsem v divadelním světě 
poměrně exot. Začalo se to lámat na konci gymná-
zia, jenže to jsem neměl vůbec odvahu si předsta-
vit, že bych mohl být tvůrce. Lákala mne tehdy spíš 
filmová věda. To se mi zdálo jako dokonalé spojení.

Kdo z Vašeho okolí Vás nejvíce k umění vedl? 

Právě že bohužel nikdo. Kulturní život v socialistic-
kém maloměstě byl dost limitovaný. Vždycky jsem 
rád četl, ale vlastně tak moc, až mne museli rodiče 

Do you remember your first childhood memory 
when you first realized that art would become an 
important part of your life both professional and 
personal?

I still remember the afternoon when my mum took 
me to the Sokol Theatre through a back door to see 
a fairy tale. It had a special atmosphere to see the 
actors in the costumes, but not yet their roles. I also 
remember the smell of the puppet theatre in our 
local community centre where we used to go from 
time to time. We might have inhaled some harmful 
substances from the wood cladding, but it was also 
incredibly intense. However, it has not brought me 
to the theatre or art yet. 

You studied chemistry first and then turned to 
theatre. How did it happen?

I really like chemistry for quite some time and I was 
good at it just like in mathematics and physics. In 
the world of theatre that was pretty exceptional. This 
began to change towards the end of my secondary 
school studies, but I didn’t have the courage to even 
imagine that I could be an actor and creator. I was 
more tempted by film studies then. That seemed like 
a perfect connection.

Who helped you then?

Unfortunately, nobody. Cultural life in a small 

MARTIN GLASER (45) VEDE NÁRODNÍ DIVADLO BRNO OD ROKU 2013. PŘEDTÍM 
ŠÉFOVAL ČINOHŘE JIHOČESKÉHO DIVADLA. PŮVODNĚ VŠAK STUDOVAL 
CHEMII. DIVADLO SE MU STALO OSUDNÝM AŽ POZDĚJI. Z JEHO OSOBNOSTI 
SÁLÁ KULTIVOVANOST, NADHLED, SCHOPNOST BÝTI TVOŘIVÝM UMĚLCEM 
I KONSTRUKTIVNÍM MANAŽEREM ZÁROVEŇ. A NEPOCHYBNĚ TAK KULTIVUJE 
KULTURU V BRNĚ. ROZHOVOR PŘÍZNAČNĚ VZNIKL BĚHEM LETU Z LONDÝNA, 
KDE JAKO ŘEDITEL BRNĚNSKÉHO „NÁRODKA“ PŘEVZAL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ 
THE INTERNATIONAL OPERA AWARDS ZA FESTIVAL JANÁČEK BRNO.

MARTIN GLASER (45) HAS BEEN IN CHARGE OF THE NATIONAL THEATRE BRNO 
SINCE 2013. BEFORE THAT HE WAS A DIRECTOR OF THE DRAMATIC ENSEMBLE 
OF SOUTH BOHEMIAN THEATRE. ORIGINALLY, HOWEVER, HE STUDIED 
CHEMISTRY. THEATRE BECAME HIS DESTINY A BIT LATER. HIS PERSONALITY 
RADIATES REFINEMENT, SENSE OF PERSPECTIVE AND THE ABILITY TO BE 
A CREATIVE ARTIST AND A PRACTICAL MANAGER AT THE SAME TIME. AND IT 
UNDOUBTEDLY CULTIVATES CULTURE IN BRNO. THIS INTERVIEW WAS MADE 
DURING HIS FLIGHT TO LONDON, WHERE HE, AS A DIRECTOR OF NATIONAL 
THEATRE BRNO RECEIVED THE PRESTIGIOUS INTERNATIONAL OPERA AWARD 
FOR THE JANÁČEK BRNO FESTIVAL.
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odhánět, abych šel ven. Cestu jsem si nacházel 
sám. Prolomilo se to, když jsem začal v Praze 
studovat na Přírodovědecké fakultě. Byl jsem každý 
večer ve filmovém klubu, v divadle, na koncertě 
nebo šel aspoň odpoledne na výstavu. 

Byl jste si vždy jistý, že jste si vybral tu pravou 
profesi pro sebe? Nebo byly i chvíle, kdy jste 
třeba zapochyboval?  

Byl jsem bohužel vychováván takovou tou negativní 
motivací. Takže o sobě pochybuju asi až příliš a při 
zkoušení nebo přípravě nové inscenace skoro po-
řád. Přehnaným sebevědomím jsem nikdy netrpěl, 
jsem asi přeučený introvert, což u divadla také není 
ideální. Na druhou stranu ta euforie, když se před-
stavení začne skládat dohromady, když vnímáte 
reakci diváků, vidíte vyprodané hlediště, to všechno 
mi to vynahrazuje.

Působíte dnes jako divadelní režisér i jako ředitel 
divadla. Jak se Vám tyto dost odlišné role mana-
žera a divadelníka daří vzájemně kloubit?

Já jsem po roli ředitele nikdy netoužil, ani na ní 
nijak zvlášť nelpím, ačkoliv mne ta práce nesmírně 
baví a naplňuje. Zkrátka ve správnou chvíli přišla 
od lidí, kterým jsem věřil nabídka, která mi změnila 

socialist era town used to be quite limited. I would 
read a lot and my parents had to make me go out. 
I tried to find my own way. The turning point came 
when I started studying the Faculty of Sciences in 
Prague. I went to a film club, theatre, or a concert 
every night, or at least visited an exhibition in the 
afternoon.

Have you always been sure about making the 
right professional choice or were there times 
when you might have questioned your decision? 

Sadly, I was brought up with negative motivation 
and so I constantly doubt myself, especially when 
preparing a new play. I have never had too much 
self-confidence and I am more of an introvert, which 
is not the best in the world I work in. On the other 
hand, the joy of putting the performance together 
followed by the euphoria from the reactions of the 
sold out audience, it all compensates me.

You work both as an art a theatre director. How 
do you manage to deal with these rather diffe-
rent roles of a manager and an artist?

Although I enjoy and appreciate being a direc-
tor, it isn´t anything I had dreamed of or clung to, 
although I enjoy my work immensely and it fulfils 
me thoroughly. In short, I was offered the job at the 
right time by the right people and it changed my 
life. Even though I have much less time to direct the 
plays than I used to, I have always declared I want-
ed to create as well, should the creative managers 
be interested. I appreciate their work in opera, ballet 
and drama and luckily enough, they are interested 
.Thanks to that I can see what creating a theatre per-
formance is all about. I believe it is a big advantage 
to be able to deal with numbers, be able to manage 
the theatre and at the same time have the ability to 
create the basis of it all – to stage a play itself.

How do you think your colleagues and associa-
tes would characterize you? 

I am afraid they would say I am a workaholic, which 
I am not. They would say I am a man who insists on 
details and the man who prefers to take ten small 
steps rather than to make one big radical cut to 
achieve his aim.

What do you like most about theatre? 

Paradoxically, the older I get, the more I enjoy 
ephemerality. You always start from scratch. The 
only thing that counts is the success of that even-
ing, what happened yesterday has become only 
a viewer´s memory. At the first sight, it is just vanity, 
but if you look closer, it becomes a perfect metaphor 
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život. Přestože můžu režírování věnovat mnohem 
méně času než dříve, od začátku jsem jasně říkal, 
že budu chtít divadlo profilovat i jako aktivní tvůrce. 
Tedy pokud o mé služby budou stát umělečtí 
šéfové. Vážím si jich jako nejlepších hráčů v opeře, 
baletu a činohře a nikdy bych nechtěl dostávat 
takovou tu úlitbu řediteli. Naštěstí o mne stojí. A já 
díky tomu vidím, jak divadlo funguje v první linii. 
Jsem přesvědčený, že je velká výhoda být kamarád 
s čísly, umět řídit takový kolos a zároveň být schop-
ný vytvořit základ jeho fungování tedy divadelní 
inscenaci.

of our earthly being.

What does the stage of National Theatre Brno 
mean to you? And what do you want it to be for 
your audience and, perhaps, for citizens of Brno 
in general? 

The legacy of musical geniuses as Janacek, Mar-
tinu, Prokofiev, whose opuses had world premieres 
in our theatre is in our genes. To become a premier 
league European theatre is a big challenge. At 
the moment there is a great creative potential in 
the theatre. I think our spectators have already 
perceived and appreciated it. The view of the profes-

FACE2FACE
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sional public is also improving. The only opinions 
we need to change are those of our politicians who 
view National Theatre Brno as a beneficiary of huge 
subsidies, which they would like to use somewhere 
else.

What are you proud of in your career in National 
Theatre Brno?

All the colleagues in NtB have done an unbelievable 
amount of work in the past five seasons. The under-
estimated theatre has become a leader. The joyful 
atmosphere in the theatre makes us more creative. 
We have moved on much further than anybody 
would expect five years ago. 

You have unintentionally become part of the 
dispute connected with the staging of a contro-
versial play at the Theatre World Festival. To what 
extent should art provoke and to what extent it 
should entertain?

Theatre should evoke emotions and at the same 
time make people think. If it provokes or entertains 
is not essential. 

Jak myslíte, že by Vás charakterizovali Vaši spolu-
pracovníci a kolegové? 

Obávám se, že jako workoholika, což ale nejsem. 
Jako člověka, kterému záleží na detailech a k cíli 
dojde raději deseti malými kroky než jedním razant-
ním řezem.

Co máte na divadle nejraději? 

Čím jsem starší, tak si paradoxně víc užívám tu 
pomíjivost. S každou inscenací začínáte znovu, sko-
ro od nuly. Počítá se jen úspěch dnešního večera, 
to co bylo včera, je už jen vzpomínkou v hlavách 
diváků. Na první pohled marnost, na druhý přesná 
metafora našeho pozemského bytí.

Konkrétně „prkna“ NdB – co pro Vás znamenají? 
A co byste chtěl, aby znamenaly pro návštěvníky 
(možná i obecně pro Brňany?) 

Máme v genech dědictví géniů Janáčka, Martinů, 
Prokofjeva, jejichž díla měla světovou premiéru 
v našem divadle. To je obrovská výzva, aby NdB bylo 
skutečně prvoligovým evropským divadlem. Právě 
teď je v divadle obrovský tvůrčí potenciál. Myslím, že 
diváci už to velmi intenzivně vnímají a oceňují. Ra-
zantně se zlepšuje i pohled odborné veřejnosti. Teď 
už jen změnit pohled politiků, kteří v NdB bohužel 
pořád zhusta vidí jen příjemce obrovských dotací, 
které by oni rádi použili na něco jiného.

Na co jste ve svém dosavadním působení v NdB 
skutečně hrdý?

Všichni kolegové v NdB odvedli za těch pět sezón 
neskutečné množství práce. Z podceňovaného 
divadla je lídr. Atmosféra v divadle překypuje 
radostí a touhou tvořit pro naše publikum. Jsme teď 
mnohem dál, než by si před těmi pěti lety většina 
lidí vsadila. 

Nedávno jste se stal vlastně nechtěně součástí 
konfliktu v rámci uvedení kontroverzní hry na 
festivalu Divadelní svět. Do jaké míry má podle 
Vás umění provokovat a do jaké tzv. bavit?

Divadlo má v divácích vyvolávat emoce a zároveň je 
nutit myslet, jestli při tom zároveň provokuje nebo 
baví, je nepodstatné. 

Jak vlastně vzniká repertoár a sezónní progra-
mová nabídka NdB? Vstupujete do její tvorby 
aktivně, nebo to necháváte plně na svých umě-
leckých šéfech?    

Umělečtí šéfové všech tří souborů mají mou napros-
tou důvěru a velkou míru autonomie a samozřejmě 
zároveň i zodpovědnosti. Je přirozené, že když 
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How do you create repertoire and the program 
of the season of NtB? Do you actively participate 
in it or do you trust your creative directors to do 
it on their own? 

All our creative directors have my utmost confi-
dence, a great deal of autonomy and of course 
a huge responsibility. Obviously, if I doubt some-
thing, I ask, if I have an idea, I share it. We make 
a good team and despite the differences, our 
thinking about the theatre resonates and the result 
is often more than just a sum of thoughts.

How long do you think you can sustain being 
a director of such a big art institution before you 
burn out?

It is a tricky question. People say you shouldn´t stay 
in one theatre longer than seven, ten years. On the 
other hand, for the institutions as big as NtB, the 
knowledge of the background and stability is also 
important. I spent the first two years ´studying´ our 
theatre. I do my best to relax, spend time with the 
people I like. I try not to take matters personally, 
although I find this particularly difficult in the world of 
theatre. We should be happy about every little suc-
cess. Working at theatre really takes a lot of energy; 

mám pochybnosti, tak se ptám. Když mám nápad, 
tak ho řeknu. Tvoříme ale skvěle sehraný a silný 
tým, přestože jsme odlišní, tak naše přemýšlení 
o divadle rezonuje a přináší často víc, než jen 
součet myšlenek. 

Jak dlouho se dá podle Vás ředitelování tak velké 
umělecké instituce, jakou NdB bezesporu je, 
vydržet, aby člověk nevyhořel? 

To je zapeklitá otázka. Říká se, že by člověk 
v jednom divadle neměl být více než sedm, deset 
let. Na druhou stranu je pro instituce velikosti NdB 
přínosná i jistá stabilita, znalost prostředí. První dva 
roky jsem se naše divadlo intenzivně „učil“. Snažím 
se plánovitě odpočívat, trávit čas s lidmi, které mám 
rád. Nebrat si věci osobně, i když to je zrovna v di-
vadle hodně těžké. Radovat se z každého úspěchu. 
Práce v divadle stojí opravdu hodně energie, ale 
naštěstí jí i hodně vrací. 

Přemýšlel jste, co bude pak, až Vaše jmenování 
skončí?

Vzhledem k tomu, že v nereformovaném právním 
prostředí mohu být odvolán bez udání důvodu kdy-

Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault KOLEOS
SUV značky Renault

Nový

5 Let záruka Renault

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

KOLEOS_NOVY_210x297_dealer_CZ_V04.indd   1 30.08.17   18:40

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault  5 let / 150 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí 
konkrétními záručními podmínkami, které jsou součástí kupní smlouvy. KOLEOS: spotřeba ,2–6,1 (l/100 km), emise CO2 120–153 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise 
CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu jsou pouze ilustrativní.

20 ...

Představení Labutí jezero
”Swan	Lake”	performance
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koliv, mandát může být neprodloužen kvůli banalitě, 
tak o tom opravdu nepřemýšlím. Lpění na té funkci 
by mi bránilo dělat práci pořádně. Jistotu mi dává 
i fakt, že mi každou chvíli někdo nabídne režírování 
mimo NdB, ačkoliv tyto nabídky většinou musím 
odmítnout, protože se chci soustředit opravdu na 
naše divadlo. Věřím, že budu na konci své ředitel-
ské kariéry pořád zajímavý režisér, o jehož služby 
budou umělečtí šéfové stát. 

Kdybyste si mohl vybrat a převtělit se do nějaké 
divadelní postavy, která by to byla a proč? 

Když režíruju, tak musím v jisté fázi prožít, vcítit se 
do všech postav. Proč se omezovat na jednu, když 
každá dobrá hra jich nabízí několik!

Co děláte ve volném čase? Jak relaxujete? 

Ono toho volného času bohužel moc není. Snažím 
se hýbat, rád vařím, velmi mne baví práce na za-
hradě. Cestování. A pořád rád chodím do kina, na 
koncerty, do divadla – i když to je už vlastně zase 
částečně i práce. 

luckily you get a lot of it back. 

Have you got any plans for the future when your 
appointment ends?

Regarding the fact that in our unreformed legal 
system you can be dismissed without any reason 
anytime, your appointment does not have to be 
prolonged because of a simple cause, I do not 
think much about it. Clinging to the function would 
deprive me of doing my work properly. I am quite 
often offered directing plays outside our theatre and 
although I usually have to refuse, since I need to 
focus on our theatre, it gives me existential certainty. 
I believe that at the end of my career as a theatre 
director I will still be interesting as a director for 
creative managers. 

If you could be a character of a play, which one 
would you like to be and why? 

When you direct a play, you need to emphasize and 
become all of your characters, so why to restrict it to 
one when each good play offers a bunch of them!

What do you do in your free time?  How do you 
relax?

There is not much free time left, I am afraid. I try to 
move about, I enjoy cooking, working in the garden 
and travelling. And I will go to the cinema, concerts, 
theatre-though it is partially work again. 
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Představení Mne blesk se dotekl

”A	lightning	touched	me”	performance
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Představení Kmeny

Představení Káťa Kabanová

”Tribes”	performance

”Katya	Kabanova”	performance
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Travelling is part of your profession. Do you 
like travelling? What do you enjoy about visiting 
theatres abroad? 

It is almost every time really inspiring. I even think, 
I should travel more on business. When I was at 
International Opera Awards presentation, I talked to 
a director of the theatre in Göteborg. She told me 
she tried to visit a theatre abroad or a festival once 
a month to see what they do differently. Business 
trips often look like holiday trips and become the 
subject of various debates. However, if you have 
ever been on a business trip, you know you do not 
get to know the city or country much and the time 
you spend there is your private. In spite of all the 
advantages of internet communication, nothing 
compares to the opportunity to talk face to face. 
The idea that you can be a part of cultural Europe 
without ever leaving Brno is totally unreal. 

Despite flying more often than an average Czech 
citizen, I love to travel in my free time. For me, 
freedom to travel is really one of the most important 
things. And the more big and busy airports I have 
experienced, the more I like the small peaceful ones 
like our Brno airport…

Cestování je součástí i Vaše profese, cestujete 
rád? Jaké to je navštěvovat zahraniční scény? 

Skoro pokaždé je to nesmírně inspirativní. Myslím, 
že bych měl pracovně dokonce cestovat víc. Na 
předávání International Opera Awards jsem se bavil 
s ředitelkou divadla v Göteborgu. Říkala mi, že se 
snaží jednou měsíčně vyrazit do nějakého zahranič-
ního divadla nebo na festival, aby viděla, co dělají 
kolegové jinak. Služební cesty vypadají jako výlety 
po světě a často jsou předmětem různých debat. 
Ale kdo někdy jel na služební cestu, tak ví, že vět-
šinou si město nebo zemi moc neužijete a vlastně 
vše dotujete soukromým časem. Jenomže navzdo-
ry snadné komunikaci přes internet nic nenahradí 
rozhovor naživo mezi čtyřma očima. Představa, že 
můžete být součástí kulturní Evropy a přitom sedět 
na zadku v Brně, je úplně mimo realitu. 

Navzdory tomu, že létám rozhodně víc než průměr-
ný obyvatel naší země, tak i soukromě cestuji moc 
rád. Svobodné cestování je pro mne opravdu jedna 
z těch velmi důležitých věcí. A čím více velkých 
letišť jsem zažil, tím víc mne baví ta klidná, malá 
jako je právě to brněnské…

Představení Petite Mort

”Petite	Mort”	performance
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A stylish European city of fashion 
and one of the richest cities in Italy 
can boast a phenomenal cathedral 
and one of the world’s most 
famous opera. Here you can taste 
the North Italian cuisine as well and 
actually, you will not feel short of 
anything in here.

Milan is the Italy’s second larg-
est city and the capital of the 
Lombardy region, located in the 
northwest of Italy.

Cuisine

When it comes to Milanese cuisine, 
it features more rice than pasta 
with meat as a main ingredient. 
Surprisingly, tomatoes are not used 
much, as they are more typical for 
Mediterranean cuisine. A typical 
meal is a wrapped veal escalope, 
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Stylové evropské město módy 
a jedno z nejbohatších měst Itálie 
se může chlubit fenomenálním 
dómem a jednou z nejslavnějších 
oper světa. K tomu tu můžete 
ochutnat severoitalskou kuchyni 
a vlastně vám tady nebude chy-
bět vůbec nic.

Milán je druhé největší italské 
město a hlavní město regionu 
Lombardie nacházejícího se na 
severozápadě Itálie. 

Kulinářství

Co se týká milánské kuchyně, 
jí se tu více rýže než těstoviny 
a hlavní ingrediencí je maso. 
Překvapivě se také používá málo 
rajčat, která jsou typická spíše 
pro středomořskou kuchyni. Ty-
pickým jídlem je třeba obalovaný 
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which probably laid the founda-
tion for the more famous Viennese 
schnitzel. It is called Cotoletta alla 
Milanese. The infamous Italian 
gorgonzola cheese has also come 
into being near Milan.

City transport

The public transport system in Mi-
lan is well-organized and reliable. 
There are 4 metro lines, which 
operate from 6 a.m. to 12 a.m. 
(6:00-00:00). Milan public transport 
can be found on mapa-metra.cz/
milano/. If you are planning to trav-
el by public transport a lot, you can 
buy Milano Card right at the airport, 
which provides you with free public 
transport and discounted admis-
sion fee or even free entrance to 
selected museums.

Milan is also very popular with 
sport lovers. The Italian Grand 
Prix takes place at the Autodromo 
Nazionale di Monza which is about 
20 kilometres away from the city. 
There are also two famous football 
clubs - AC Milan and Inter Milan, 
which take turns at San Siro or 
Meazza stadium. The shuttle bus 
to the stadium runs from the metro 

telecí řízek, který dal pravděpo-
dobně základ tomu slavnějšímu 
vídeňskému. Milánskému se říká 
cotoletta alla Milanese. Nedaleko 
Milána také vznikl slavný italský 
sýr gorgonzola.

Městská doprava

Funguje zde skvěle městská hro-
madná doprava. Milán má 4 trasy 
metra, metro funguje od 6 do 24 
hodin. Stránky milánské MHD 
najdete na mapa-metra.cz/mila-
no/. Plánujete-li hodně cestovat 
městskou hromadnou dopravou, 
můžete si hned na letišti koupit 
Milano Card, která vám poskytne 
cestování zdarma a zlevněné 
vstupné či dokonce zdarma v ně-
kterých vybraných muzeích.

Milán je taky velmi oblíben u mi-
lovníků sportu. Jezdí se tu třeba 
VC Itálie na Autodromo Nazio-
nale di Monza asi 20 kilometrů 
od města. Hrají zde také dva 
slavné fotbalové kluby – AC Milán 
a Inter Milán, které se střídají na 
stadionu San Siro neboli Meazza. 
Kyvadlové busy ke stadionu jezdí 
z metra Lotto (MM1). Dojedete 
sem také busem č. 49. Lístky na 

• Město se nachází v nížině 
v západní části Lombardie 
a protékají jím jenom malé 
řeky (Lambro, Olona, Seveso), 
většinou pod zemí.

• Latinský název města 
Mediolanum je patrně 
keltského původu a znamenal 
„město uprostřed roviny“.

• Milán je druhé největší italské 
město, hlavní město oblasti 
Lombardie a provincie Milán.

• Samo město má 1,3 milionu 
obyvatel, s rozsáhlou 
a souvislou okolní aglomerací 
až 4 miliony obyvatel.

... 27
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utkání koupíte buď na stadionu 
nebo ve vybraných bankách. 
Stadion můžete ale navštívit také 
v době, kdy se tu žádné utkání 
nehraje. Po zaplacení vstupného 
se dostanete na stadion, budete 
moci navštívit muzeum věnova-
né italskému fotbalu a podíváte 
se i do hráčských šaten. Více 
informací o prohlídce a možnost 
online rezervace najdete na 
webových stránkách stadionu. 
Slavný stadion pojmenovaný svým 
druhým jménem po významném 
italském fotbalistovi pojme 85 tisíc 
diváků a je tak osmým největším 
stadionem na světě. Pro fanoušky 
fotbalu je zdejší zastávka tak téměř 
povinností.

Dóm Duomo Santa Maria Na-
scente

Většina památek Milána se nachá-
zí v centru města. Hlavním turistic-
kým cílem je bezesporu fenome-
nální dóm Duomo Santa Maria 
Nascente. Tato úžasná pětilodní 
bazilika z bílého mramoru začala 
vznikat ve 14. století a dokončena 

station Lotto (M1). You can get 
there by bus no. 49 as well. The 
tickets for the match are available 
either at the stadium or at the se-
lected banks. The stadium is also 
open for visitors when no matches 
are scheduled. After paying the 
entrance fee, you will be able to 
visit the museum dedicated to Ital-
ian football and see the changing 
rooms. You can find more informa-
tion about the tour and make online 
reservation on a stadium website. 
The famous stadium, named after 
the important Italian football player, 
is the eighth largest stadium in 
the world with seating capacity of 
85,000. For football fans the stop is 
almost a must.

Dome of Milan

The majority of Milan’s monuments 
are located in the city centre. 
Undoubtedly, the main tourist desti-
nation is the phenomenal Milan 
Cathedral (Santa Maria Nascente, 
Duomo di Milano). It is built in the 
late Gothic Architecture style and 
can accommodate no less than 

• The city is located 
in the lowlands of 
the western part of 
Lombardy, and only 
small rivers (Lambro, 
Olona, Seveso), 
mostly underground, 
flow through it.

• The Latin name of the 
city—Mediolanum is 
probably Celtic and 
meant “city in the 
middle of the plain”.

• Milan is Italy’s second 
largest city, the capital 
of Lombardy and 
Milan province.

• The city itself has 
1.3 million inhabitants, 
with a large 
and continuous 
surrounding 
agglomeration 
of up to 4 million 
people.
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Piazza del Duomo

The temple is located on Mi-
lan’s main square, Piazza del 
Duomo, where you can find the 
Archbishop’s Palace (Palazzio Ar-
civescovile) and the Royal Palace 
(Palazzo Reale), which are the 
nice illustration of the traditional 
residences of Milan’s rulers of the 
11th and 12th centuries. There is 
also a huge glass-walled shopping 
centre called Galleria Vittorio Ema-
nuele on the square (see the photo 
on the right below the text). The 

40,000 worshipers. The facade 
represents a combination of Gothic, 
Renaissance and Neoclassical 
elements. It has five portals and the 
statue of Madonna, the protector 
of the city, located on the tip of the 
108.5-meter-high main spire. The 
cathedral has no bell tower. There 
is a cross above the altar that stores 
which is claimed to be the Holy 
Nail. It can be seen once a year 
on September 14th. You can also 
get to the rooftop of the cathedral 
with an extra ticket to admire the 
impressive view of the city and we 
highly recommend to do so. With its 
height of 157 meters, the dome is 
the second largest in Italy (after St. 
Peter’s Basilica in the Vatican). The 
information about opening hours 
and entrance fee can be found on 
the official site of the cathedral.

byla až o pět století později. Je 
postavena ve stylu pozdní gotiky 
a vejde se do ní na 40 000 věřících. 
Fasáda je zajímavou kombinací 
gotických, renesančních a neokla-
sicistických prvků. Má pět portálů, 
na vrcholku 108,5 m vysoké hlavní 
věže se nachází socha tzv. malé 
Madony, ochránkyně města. Dóm 
překvapivě nemá zvonici. Nad 
oltářem je kříž, který má uschová-
vat údajný hřebík z Kristova kříže. 
Můžete ho vidět jednou ročně 14. 
září. Za vstupné můžete vylézt na 
střešní ochoz dómu, ze kterého je 
nádherný výhled, který rozhodně 
doporučujeme. Dóm je se svou výš-
kou 157 metrů druhý největší v Itálii 
(po Bazilice sv. Petra ve Vatikánu). 
Veškeré informace o otevírací době 
a vstupném na terasu najdete na 
oficiálních stránkách dómu. 

Náměstí Piazza del Duomo

Chrám se nachází na hlavním 
milánském náměstí Piazza del 
Duomo, kde se kromě dómu nalézá 
třeba ještě Arcibiskupský (Palazzio 
Arcivescovile) a Královský palác 
(Palazzo Reale). Ty jsou pěknými 
doklady tradičních sídel milánských 
vládců 11. a 12. století. Náměstí 
je samozřejmě turistickým cílem 
a často je plné lidí. Na tomto hlav-
ním milánském náměstí se nachází 
obrovské prosklené nákupní cen-
trum zvané Galleria Vittorio Ema-
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nuele (foto pod textem vpravo). 
Zastřešená nákupní pasáž z 19. 
století nabízí nespočet obchodů 
luxusních značek a restaurací. 
Pod hlavní kopulí je na podlaze 
zobrazen symbol města – býk. 
Pokud uvidíte turisty, kteří se na 
patě pravé nohy třikrát otáčejí ve 
slabinách býka, tak vězte, že prý 
to přináší štěstí. A očividně tomu 
mnozí věří, protože na onom místě 
už je pěkný důlek. 

Opera La Scala a náměstí Piazza 
della Scala

Prosklený průchod spojuje 
náměstí před dómem s náměstím 
Piazza della Scala s pomníkem 
Leondarda da Vinciho. Zde se na-
chází budova legendární milánské 
opery La Scala postavené roku 
1778 v klasicistním stylu. Jedná se 
skutečně o jednu z nejslavnějších 
oper světa, která o prvenství sou-
peří třeba s Metropolitní operou 
v New Yorku nebo s Vídeňskou 
státní operou. Po zaplacení vstup-
ného se dá do opery nahlédnout.

Pevnost Castelo Sforzesco

Na konci ulice Via Dante se nachá-
zí cihlová pevnost Castelo Sfor-
zesco, která byla vybudována na 

19th-century roofed shopping ar-
cade offers countless luxury shops 
and restaurants. Under the main 
dome of the arcade you can find 
the symbol of the city – a bull, dis-
played on the floor. If you see tour-
ists turning 3 times on themselves 
with the right foot heel planted at 
the groins of the bull mosaic, know 
that it brings luck. And apparently, 
many people believe in it as there 
is a nice dent in that place.

La Scala Opera and Piazza della 
Scala square

The glass-walled passage con-
nects the square in front of the 
cathedral to Piazza della Scala 
square with the monument of Le-
ondard da Vinci in its centre. The 
Neoclassical building of the leg-
endary La Scala Opera completed 
in 1778 is located here. It is indeed 
one of the most famous operas in 
the world, which competes with the 
Metropolitan Opera in New York or 
the Vienna State Opera. You can 
take a look inside after paying the 
admission fee.

Castelo Sforzesco Fortress 

At the end of Via Dante street there 
is the brick fortress of Castelo 

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

Brno – Milán/Bergamo
pondělí 16:40, pátek 08:35
Monday 16:40, Friday 08:35

Milán/Bergamo – Brno 
pondělí 14:50, pátek 06:45
Monday 14:50, Friday 06:45
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místě původního hradu význam-
ného italského šlechtického rodu 
Viscontiů roku 1450. V pevnosti se 
nachází několik muzeí, vyhlídková 
věž a za zámkem je pak velký park 
Parco Sempione se stadionem, 
akváriem či Mírovým obloukem, 
který je ideálním místem pro 
procházku či relax po brouzdání 
a toulání se městem.

Sforzesco, which was built on 
the site of the original castle of 
the famous Italian noble family 
Visconti in 1450. There are several 
museums, a lookout tower and 
a large Parco Sempione park with 
a stadium, an aquarium and the 
Arch of Peace which is an ideal 
place for a walk or relax after roam-
ing through the city.

Da Vinciho „Poslední večeře“

Další významnou památkou Milána 
je slavná freska Leonarda da Vinci-
ho – Poslední večeře. Ta se nachází 
na stěně v jídelně dominikánského 
kláštera, který je napojen na kostel 
Santa Maria delle Grazie. Areál 
kostela a kláštera včetně fresky je 
od roku 1980 zapsán na sezna-
mu UNESCO. Da Vinci slavnou 
fresku zhotovil v 15. století pro své 
patrony. Obraz zachycuje moment, 
kdy Ježíš pronesl: „Jeden z vás mě 
zradí“. Na obraze jsou tři debatující 
apoštolové. Jen Jidáš je v záklonu 
a diskuze se neúčastní, protože 
ví, že Ježíš ví o jeho zradě. Freska 
byla hodně poničená a neustále 
probíhají restaurátorské práce. 
Zhlédnutí fresky je možné jen na 
základě internetové či telefonické 

Da Vinci’s “The Last Supper”

Another important monument 
in Milan is the famous fresco by 
Leonardo da Vinci - The Last 
Supper. It is located on the wall in 
the dining hall of the Dominican 
monastery, which is connected 
to the Santa Maria delle Grazie 
church. The church and monastery 
grounds, including the fresco was 
inserted in the UNESCO World 
Heritage List in 1980. Da Vinci 
created the famous fresco for his 
benefactors in the 15th century. 
The picture captures the moment 
when Jesus said, “Truly I tell you, 
one of you will betray me”. The 
fresco has been badly damaged 
and is still in restoration. You can 
see the fresco by making a reser-
vation in advance and the entry is 
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rezervace a pouští se k ní v 25ti 
minutových intervalech. Návštěvu 
si můžete zarezervovat na adrese 
www.tickitaly.com/tickets/last-supp-
er-tickets.

Kostely

V Miláně se nachází obrovská řada 
různých kostelů – zmíníme třeba 
chrám Basilica di Santo Ambroggio, 
jeden z vůbec nejstarších kostelů ve 
městě. Patří mezi turistické atrakce 
hlavně kvůli svému stáří, stával tu 
totiž už ve 4. století.

Mekka módy

Milán je evropským velkoměstem 
módy, dvakrát ročně se tu koná 
slavný Milano Fashion Week. Co se 
pak týká luxusních obchodů s oble-
čením, ty se nacházejí v oblasti tzv. 
zlatého čtyřúhelníku (Quadrilatero 
d´Oro) třeba mezi ulicemi Via della 
Spiga, Via Monte Napoleona, Via 
Alesandro Manzoni.

... 33

Město umění

Nachází se tu také nespočet muzeí 
a uměleckých galerií. Rozhodně 
zmíníme světově proslulou galerii 
Pinacoteca de Brera, která se 
nachází v Palazzo di Brera. Galerie 
vlastní některé z nejvýznamnějších 
a nejcennějších děl renesančního 
a barokního malířství, ale i malby 
z 20. století. Za zhlédnutí stojí i im-
pozantní budova paláce ze 
17. století, ve které se galerie nachá-
zí. Navštívit se také vyplatí muzeum 
věnované slavnému Leonardu Da 
Vincimu.Zd
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City of art

There are also countless museums 
and art galleries in Milan. We should 
definitely mention the world-famous 
Pinacoteca de Brera, located in the 
Palazzo di Brera. Some of the most 
important and valuable works of Re-
naissance and Baroque painting are 
in possession of the gallery, as well 
as paintings from the 20th century. 
It is also worth seeing the impres-
sive 17th-century palace building 
in which the gallery is located. The 
museum of infamous Leonardo da 
Vinci is worth a visiting as well.

only allowed every 25 minutes. You 
can book your visit at www.tickitaly.
com/tickets/last-supper-tickets.

Churches

There is a huge number of 
churches in Milan - the Basilica 
di Santo Ambroggio, one of the 
oldest churches in the city, is worth 
mentioning. The church attracts 
tourists mainly because of its age, 
as it has been standing here since 
the 4th century.

Mecca for fashion lovers

Milan is a European city of fashion, 
where the famous Milano Fashion 
Week is held twice a year. As for 
the luxury clothing boutiques, 
they are located in the area of   the 
so-called Golden Quadrilateral 
(Quadrilatero d´Oro), for instance 
between Via della Spiga, Via Monte 
Napoleona, Via Alesandro Manzoni 
streets. 
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Investujte s námi
do průmyslových
nemovitostí

Připravujeme špičkové nájemní prostory pro lehkou 

výrobu, logistiku a ecommerci. Společně dáváme 

českým investorům unikátní možnost podílet se 

na rozvoji průmyslu v ČR a celé střední Evropě. www.accolade.eu
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Vanda Štěpánová (b. 1970) graduated from the Faculty 
of Architecture of Brno University of Technology (BUT) 
and the School of Architecture of prof. Emil Přikryl 
Academy of Fine Arts (AVU) in Prague. She has partici-
pated in a number of foreign internships, for example 
in Austria and the Netherlands. After that she has been 
intensively involved in the education of three beautiful 
daughters for 10 years, and in the year 2000 she co-
founded Atelier Štěpán with her husband Marek Štěpán.

What is it like to live in marriage of two architects? What 
are the building blocks of your relationship?

It’s good, I highly recommend it. For example, during 
holidays, we are seeking various constructions, city 
structures, landmarks and ruins. We listen to the same 
music together, we like the same people mostly. Of course, 
different opinions appear. If there is a need for consistency 
in our opinions at the moment, it depends who feels brave 
enough to step back. We build our relationship on love, 
trust and understanding.

DVOJROZHOVOR

DOUBLE INTERVIEW

MANŽELSTVÍ ARCHITEKTŮ

MARRIAGE OF ARCHITECTS

Vanda Štěpánová (nar. 1970) absolvovala 
studium na Fakultě architektury  VUT v Brně 
a Škole architektury prof. Emila Přikryla AVU 
v Praze. Zúčastnila se řady zahraničních stáží 
například v Rakousku nebo Holandsku. Poté se 
10 let intenzivně věnuje výchově tří překrásných 
dcer a v r. 2000 s manželem Markem Štěpánem 
spoluzakládá společnost Ateliér Štěpán.

Jaké je žít v manželství dvou architektů? Na čem 
svůj vztahu „budujete“?

Dobré, doporučuji. Na dovolené třeba sledujeme 
se zájmem různé stavby, struktury měst, dominanty 
i zříceniny. Posloucháme spolu stejnou hudbu, 
líbí se nám většinou i stejní lidé. Rozdílné názory 
se samozřejmě objevují. Pokud je v té chvíli nutný 
soulad, tak záleží, kdo se cítí v té chvíli statečný 
na to, aby ustoupil. Náš vztah budujeme na lásce, 
důvěře a porozumění.
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Jste si vzájemně „kritiky“, co se týče profese? 

Jsme si vzájemně kritiky, ale hlavně spolupracov-
níky. Protože máme každý na starost obvykle jiný 
projekt, jsme si kritiky s respektem k individuálnímu 
přístupu toho druhého.

O jaké poselství ve svých stavbách a návrzích 
usilujete?  

O poselství neusiluji. Snažím se práci dělat ke 
spokojenosti klienta a ke spokojenosti své, skloubit 
pravdivost stavby s lehkou dávkou poezie.

Nemáte někdy ponorku, když jste spolu doma 
i v práci? 

Zatím žádná „nepřiplula“. Je stále tolik rozptylují-
cích situací, že bych si dokonce přála mít společné-
ho času mnohem víc.

Co na svém partnerovi oceňujete nejvíc? 

Asi se ve výčtu omezím opět na naši profesi archi-
tektů. Oceňuji na Markovi jeho hloubku přípravy 
ke každému projektu, opravdovosti a talentu při 
návrhu a neústupnosti při realizaci.

Jak trávíte volný čas? 

S rodinou kdekoli. Osobně cvičím ráda jógu, 
pokouším se hrát na violoncello a nemálo času 
strávím se psem v lese. V naší vranovské farnosti 
je mnoho příležitostí, jak se dobrovolně zapojit při 
duchovních a společenských akcích, takže jsem 
zapojena i tam.

Co považujete za svůj největší úspěch? 

Že mám tak úžasnou rodinu a můžu dělat práci, 
která mne baví.  Pro mě je úspěch právě naše 
manželská a profesní spolupráce.

Are you “critics” of each other in terms of profession?

We are critics to each other, but mainly co-workers. 
Because each of us usually have a different project to 
work on, we are critics with respect for each other’s indi-
vidual approach.

What message do you seek in your buildings and designs?

I don’t seek a message. I try to do the work to satisfy 
the client and myself, to combine the truthfulness of the 
building with a light dose of poetry.

Do you ever have a “cabin fever” when you are at 
home and at work together?

Not yet. There are still so many distracting situations that 
I even wish to spend a bit more time together.

What do you value the most about your partner?

I’m going to confine myself to our profession of archi-
tects again. I appreciate Mark’s depth of preparation 
for every project, honesty and talent in designing and 
intransigence.

How do you spend your free time?

With family, anywhere. I personally like to do yoga, I try 
to play the cello and spend a lot of the time with my 
dog in the woods. In our Vranov parish there are many 
opportunities to volunteer for spiritual and social events, 
so I am involved there as well.

What do you consider your greatest achievement?

That I have such a wonderful family and that I can do the 
work I enjoy. For me, success is precisely our marriage 
and professional cooperation.

You have recently won a prestigious award, haven’t 
you? Has it changed anything in your life or work?

Marek is often approached by the media on the topic 
of church buildings and has performed this role very 
bravely and well. Surely, it’s a pleasant satisfaction for 
many years of intensive work.

FACE2FACE
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Nedávno jste získali prestižní ocenění. Změnilo 
to něco ve vašem životě nebo práci? 

Marek je často oslovován médii k tématu církevních 
staveb a zhostil se této role velmi statečně a dobře. 
Jistě je to příjemné zadostiučinění za mnoho let 
intenzivní práce.

Máte vztah k Brnu? Jaký a proč? 

Narodila jsem se tady. Mám Brno ráda, je to prima 
město, kde mám kotvu, i když občas musím na 
vyjížďku jinam na moře. 

Do you have a relationship with Brno? If so, what kind 
and why?

I was born here. I like Brno, it is a nice city and I always 
like to come back, even though, sometimes I have to go 
elsewhere.

Marek Jan Štěpán (b. 1967) studied at the Faculty of 
Architecture at Brno University of Technology (BUT). 
In 1997 he founded Atelier Štěpán. He also teaches 
at BUT for several years. He is engaged in design of 
sacral buildings and their reconstructions. He is also 
the author of the concept of low-cost and portable 
“Freehouses”. In 2006–2012 he also worked as an 
advisor to the Head of the Office of the President of 
the Republic. His construction - the church in Sazov-
ice - was selected by the prestigious Azure magazine 
as one of the top ten buildings of 2017. He is in 
company of the world’s greatest architects, such as 
the creator of the Louvre branch in Abu Dhabi, Jean 
Nouvel or Norman Foster, author of Apple’s Chicago 
building.

What is it like to live in marriage of two architects? 
What are the building blocks of your relationship?

We certainly aren’t building it on architecture, but 
it’s a good topic to discuss. Our relationship is certainly 
different subject. But since we live and work together at the 
same time, it is good for us in many ways and I really like it.

Are you “critics” of each other in terms of profession?

Most of the time, only one of us actually works on a giv-
en project and the other one advises him on request… 
The self-initiated help is not always perceived well, but 
we had to learn that.

What message do you seek in your buildings and 
designs?

For example, in sacred buildings, I would love to express 
the existence of something that goes beyond this reality. 
These are experiments on the edge of experience and 
subconsciousness. I had been considering this during 
my studies already, but only on a theoretical level. Before 
1989 I had no hope that I could build other nice buildings 
than those boring socialist-realist ones, let alone sacral. 
One should be ripe for them, though. I can see that 
it’s different now, that I’m 50, than when I was 25. My first 
church is very expressive, now the buildings are much 
more stable and somehow floating in time.

Do you ever have a “cabin fever” when you are at 
home and at work together?

Well I definitely don’t. And I can say that, even though 
Vanda is listening right now. :)

Marek Jan Štěpán (nar. 1967) studoval Fakultu 
architektury VUT v Brně. V roce 1997 založil 
Atelier Štěpán. Několik let na VUT také vyučuje. 
Zabývá se návrhy sakrálních staveb a jejich 
rekonstrukcemi. Je však také autorem koncepce 
nízkonákladových a přemístitelných Freedomků. 
V letech 2006–2012 pracoval také jako poradce 
vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Jeho 
stavba - kostel v Sazovicích - byla prestižním 
časopisem Azure vybrána mezi deset nejlepších 
staveb roku 2017.  Je tak ve společnosti světo-
vých es, jako je tvůrce pobočky Louvru v Abú 
Dhabi Jean Nouvel nebo Norman Foster, autor 
budovy firmy Apple v Chicagu.

Jaké je žít v manželství dvou architektů? Na čem 
svůj vztah „budujete“?

Nebudujeme ho určitě na architektuře, ale zase je 
to dobré téma k diskuzi. Náš vztah je jistě o něčem 
jiném. Ale když už spolu zároveň žijeme a pracuje-
me, tak je to v mnohém pro nás dobře a vlastně se 
mi to moc libí.

Jste si vzájemně „kritiky“, co se týče profese?

Většinou je to tak, že ty projekty, které děláme, dělá 
hlavně jeden z nás a ten druhý mu po vyžádání 
poradí… Samozvaná iniciativa není vždy vnímána 
dobře, museli jsme se to ale naučit. 
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O jaké poselství ve svých stavbách a návrzích 
usilujete?  

Například v sakrálních stavbách bych rád ve hmotě 
vyjádřil existenci něčeho, co nás přesahuje, co je 
za hranicí této skutečnosti. Jsou to takové pokusy 
na hraně zkušeností a podvědomí. O tom jsem 
uvažoval už při studiích, ale jen teoreticky. Před 
rokem1989 jsem ještě neměl naději, že bych mohl 
stavět jiné pěkné stavby, než ty nudně socrealistic-
ké, natož sakrální. Člověk však k nim musí dozrát. 
Sám vnímám, že je to jiné teď, když mi je 50, než 
když mi bylo 25. Můj první kostelík je velmi expre-
sivní, teď ty stavby jsou mnohem stabilnější a tak 
nějak plující v čase.  

Nemáte někdy ponorku, když jste spolu doma 
i v práci?

Já ji tedy rozhodně nemívám. A to říkám, i když mě 
Vanda nyní poslouchá. :)  

Co na své partnerce oceňujete nejvíc?

Vanda je velmi přívětivá, někdy je i roztomilá. Cením 
si hlavně, že umí lidi kolem sebe tak nějak stmelit. 

Jak trávíte volný čas? 

Většinou s dětmi, víkendy máme rodinné. Pracovně 
hodně cestuji, takže rád trávím čas doma. Vanda 
spíše opačně, takže se to snažíme skloubit. 

Co považujete za svůj největší úspěch? 

Asi že jsem rozpoznal některé věci a situace, o kte-
rých jsem si jistý, že mi je položil do cesty Bůh. Ty 
situace byly tak jiné a výjimečné, že o tom nemám 
pochybnosti, ale v tom rozpoznávání se ještě 
trénuji. Například když jsem dřív neměl do čeho 
píchnout, tak najednou zavolala kancelář preziden-
ta, zda nechci spolupracovat. Ani jsem nevěděl, že 
něco takového existuje. 

Nedávno jste získali prestižní ocenění? Změnilo 
to něco ve vašem životě nebo práci? 

Trošku se něco změnilo. Asi nás poptává více lidí 
kvůli práci. Máme také sebevědomější ceny a také 
se od té doby více spoléhám na intuici. 

Máte vztah k Brnu? Jaký a proč? 

K Brnu nemám vlastně nijak zvláštní vztah, spíše 
dlouhodobě stabilní. Možná jsou tu místa, která se 
mi líbí, ale teď když do centra nemusím, tak tam 
vůbec nejezdím. Daleko raději jsem mimo Brno. 
Dovedu si představit zakotvit někde jinde. Nevím, 
zda Vanda, ale dovedu si to představit jen v Besky-
dech, odkud pocházím. 

What do you value the most about your partner?

Vanda is very friendly, sometimes even cute. Above all, 
I appreciate the fact that she can somehow unite people 
around her.

How do you spend your free time?

Mostly with children, we have family weekends. I travel 
a lot, so I like to spend my time at home. Vanda is the 
opposite of me, so we’re trying to combine it.

What do you consider your greatest achievement?

Perhaps that I have recognized some things and 
situations that I am sure God has put in my way. The 
situations were so different and exceptional that I had 
no doubt about that, but I’m still training my recognition 
capabilities. For example, when I had nothing to do, the 
President’s office suddenly called to see if I wanted to 
cooperate. I didn’t even know there was such a thing.

You have recently won a prestigious award, haven’t 
you? Has it changed anything in your life or work?

Some things have changed a little. Perhaps more people 
are asking us for work. We also have more confident 
prices, and I have been relying more on intuition ever 
since.

Do you have a relationship with Brno? If so, what kind 
and why? 

In fact, I have no special relationship with Brno, rather 
long-term stable one. Maybe there are places I like, but 
now that I don’t have to go to the centre, I don’t even go 
there. I prefer to be outside Brno. I can imagine settling 
down somewhere else. I don’t know about Vanda, but 
I can only imagine it in the Beskydy, where I come from.
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Londýn patří mezi metropole 
s naprosto nenapodobitelnou 
atmosférou. Kloubí v sobě 
tradici, historii i rytmus moderního 
pulzujícího velkoměsta. Obyva-
telé Londýna tvoří multikulturní 
směsici, ale obvykle jsou velmi 
vlídní a komunikativní, k turistům 
obzvlášť nápomocní.

Big Ben

Hned na úvod se podíváme k Big 
Benu, a jeho okolí. Pokud sem 
pojedete metrem, vystupte na 
zastávce Westminster. Big Ben 
je hovorové pojmenování pro 
hodinovou věž, která je součástí 
Westminsterského paláce, jenž 
je sídlem Parlamentu Spojeného 
království. Druhá nejslavnější 
věž celého komplexu budov je 
Victoria Tower. Je vysoká 98 me-
trů a na samotné špičce se tyčí 
královská standarta nebo státní 
vlajka Velké Británie.

London is a metropolis with 
unique atmosphere. It com-
bines the tradition, history and 
pace of a modern vibrant city. 
The people of London form 
a multicultural mix, but they are 
usually very kind and communi-
cative and especially helpful to 
tourists.

Big Ben

First of all, let’s look at Big Ben 
and its surroundings. If you 
travel by metro, get off at West-
minster station. Big Ben is the 
colloquial name for the Clock 
Tower, a part of the Westminster 
Palace, which serves as the 
meeting place of the UK Parlia-
ment. The second most famous 
tower of the entire building 
complex is the Victoria Tower. It 
is 98 meters tall with the Royal 
Standard or the national flag of 
the United Kingdom on its tip.

NEOPAKOVATELNÝ

LONDÝN
UNREPEATABLE

LONDON



London Eye

Od Big Benu vede most – Westmin-
ster Bridge, po kterém se dosta-
nete k Londýnskému oku (oficiální 
název je Coca-Cola London Eye). 
Jedná se o největší vyhlídkové 
kolo v Evropě a jedno otočení trvá 
zhruba půl hodiny. Kvůli množství 
lidí, kteří se chtějí pokochat nád-
herným výhledem z kabiny Oka, 
si nechte pro návštěvu časovou 
rezervu. Cena vstupného se odvíjí 
od toho, jestli kupujete vstupenku 
jen na Oko nebo i na nějakou další 
atrakci v Londýně, vstupy jsou pak 
samozřejmě výhodnější. Dokonce 
ještě 10% můžete ušetřit, pokud si 
vstupenky koupíte online.

Na druhém břehu Temže

Nyní se musíme přesunout zpátky 
na druhý břeh Temže a vydat 
se podél jejího břehu směrem 
k Trafalgarskému náměstí (Trafalgar 
Square). Po cestě máme možnost 
se podívat na Downing Street zná-
mé díky tomu, že se zde nacházejí 
budovy, které již více než 200 let 
slouží jako sídla předsedy vlády 
a ministra financí Velké Británie. 
O kus dál spatříte královskou koň-
skou stráž (Horse Guards). Pokud 
budete mít štěstí tak dokonce 
uvidíte střídání stráží a koňskou 

London Eye
There is a Westminster Bridge 
which leads us from Big Ben 
to the London Eye (the official 
name is Coca-Cola London 
Eye). It is the Europe‘s largest 
observation wheel and one turn 
takes about half an hour. Due to 
the number of people wishing to 
enjoy the magnificent view from 
the cockpit of the Eye, leave 
some reserve of time for a visit. 
The entrance fee depends on 
whether you are buying a ticket 
to the Eye as such or to any 
other attraction in London, the 
admission is, of course, lower 
in that case. You can even save 
10% if you buy tickets online.

On the other side of Thames 
river

Now we have to move back to 
the other side of Thames and 
walk along its bank towards 
Trafalgar Square. On the way, 
we have the opportunity to see 
Downing Street, which is known 
for its buildings that have been 
serving as the headquarters of 
the Prime Minister and Finance 
Minister for over 200 years. A bit 
further, you will see the Horse 
Guards. If you are lucky, you will 
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přehlídku, která se odehrává na při-
lehlém prostranství (Horse Guards 
Parade).

Trafalgarské náměstí

Dominantou tohoto náměstí je 
sloup, na jehož samém vrcho-
lu stojí socha lorda Nelsona, 
admirála, který velel britskému 
námořnictvu v bitvě u Trafalgaru. 
Dále se zde nachází Národní 
galerie, ve které je více než 2300 
obrazů z období mezi lety 1250 
a 1900. Stejně jako do všech 
národních muzeí v Londýně je zde 
vstup zdarma. Od Trafalgarského 
náměstí vede ulice The Mall přímo 
k Buckinghamskému paláci. Na 
severní straně od Mall se nachází 
Green Park a Palác sv. Jamese (St. 
James’s Palace), zatímco na té jižní 
se rozprostírá Park sv. Jamese (St. 
James`s Park). Tento park je jed-
ním z královských parků a spousta 
Londýňanů i turistů jej ráda využívá 
pro odpolední odpočinek a relax. 
Milovníci zvířat si zde přijdou na 
své. Volně pobíhající kachny, husy, 
veverky nebo labutě Vám určitě 
vykouzlí úsměv na tváři.

Buckinghamský palác

Palác je dalším symbolem Londýna 
a při své návštěvě ho rozhodně 
nemůžete vynechat! Jedná se 
o oficiální sídlo britského panovníka 
a největší královskou pracovnu 
na světě. Za palácem se rozléhají 
zahrady ve stylu parku, které jsou 
největšími soukromými zahradami 
v Londýně. Zde se taky připravte 
na nekonečné zástupy lidí, kteří 
doufají, mnohdy marně, že uvidí 
alespoň jednoho člena královské 
rodiny. Já jsem bohužel zatím to 
štěstí neměla, ale věřím, že Vám se 
určitě poštěstí a budete to mít jako 
bonus k tomuto výletu.

Hyde Park

Naší další zastávkou je Hyde Park, 
který je jedním z největších parků 
v centru Londýna. Hyde Park sou-

even see the Changing of the 
Guard and the Horse Guards Pa-
rade taking place in the adjacent 
area.

Trafalgar square

In the centre of Trafalgar square 
stands a column with a statue of 
Lord Nelson on the top, Admiral, 
who commanded the British 
Navy at the Battle of Trafalgar. 
There is also the National Gallery, 
which houses over 2,300 paint-
ings dating from 1250 to 1900. 
Admission is free, as well as in all 
national museums in London. The 
Mall street leads from Trafalgar 
square directly to Buckingham 
Palace. Located north of the Mall 
street, there are Green Park and 
St. James’s Palace, while St. 
James’s Park is located south. 
This park is one of the Royal 
Parks and a lot of Londoners and 
tourists go there for afternoon 
rest and relaxation. Animal lovers 
will find their place here. Freely 
running ducks, geese, squirrels or 
swans will surely make you smile.

Buckingham Palace

The palace is another symbol of 
London and you definitely cannot 
miss it during your visit! It is the 
official residence of the UK’s Sov-
ereign and the largest administra-
tive headquarters of the Monarch 
in the world. Park-style gardens, 
located behind the palace, are 
the largest private gardens in 
London. Prepare yourself for 
endless crowds of people who, 
often vainly, hope to see at least 
one member of the Royal Family. 
Unfortunately, I haven‘t had any 
luck seeing them yet, but I believe 
you will be lucky enough to expe-
rience it as a bonus to your trip.

Hyde Park

Our next stop is Hyde Park, 
which is one of the largest parks 
in Central London. Hyde Park is 

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

Brno – London/Stansted  
denně 17.30 (čtvrtek 17:25)
daily	17:30	(Thursday	17:25)

London/Stansted – Brno  
pondělí, středa 13:55
ostatní dny 13:50
Monday,	Wednesday	13:55
other	days	13:50
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adjacent to Kensington Gardens, 
which are often considered to be 
their part. The park is interwoven 
with kilometres of walking trails 
and cycling routes. You can even 
rent a boat at the local lake. When 
walking around, be sure to check 
out the Diana, Princess of Wales 
Memorial Fountain. Although it 
is referred to as a fountain, it is 
actually a large oval stream bed 
made of stone.

Kensington Palace

As I have mentioned earlier, there 
are also Kensington Gardens, 
which hide Kensington Palace in 
their middle that is functioning as 
a Royal residence. It is currently 
being used by the successor to 
the British throne – Prince William, 
his wife and their children. Here, 
you can visit an exhibition called 
Princess Diana and Her Fashion 
Story.

Chinese district

After our walk through the country-
side, we head back to the hustle 
and bustle of the city. We will walk 
by Piccadilly Circus, nicknamed 
„Times Square of London“, up to 
Chinatown. On the way, I sug-
gest that you make a stop at 
M&M’s World. You certainly do not 
know what is hidden under this 
name, right? Do you like sweets? 
Well, this is the perfect place for 

sedí s Kensingtonskými zahradami, 
které jsou často považovány za 
jeho součást. Park je propleten kilo-
metry tras jak pro chodce, tak běž-
ce nebo cyklisty. U zdejšího jezera 
si můžete dokonce vypůjčit loďku. 
Když se zde budete procházet, ne-
zapomeňte se podívat k Památníku 
Diany, princezny z Walesu (Diana 
Fountain). Památník je označován 
jako fontána, ale jedná se o kamen-
né koryto, ve kterém teče voda.

Kensingtonský palác

Jak už jsem zmínila, jsou zde také 
Kensingtonské zahrady, které ve 
svém středu ukrývají Kensington-
ský palác sloužící jako královská 
rezidence. V současnosti je 
využíván následníkem britského 
trůnu – princem Williamem, jeho 
manželkou a jejich dětmi. Můžete 
se jít podívat na výstavu, která nese 
název Princess Diana and Her 
Fashion Story.

Čínská čtvrť

Po naší procházce přírodou se 
vydáme opět do ruchu velkoměs-
ta. Projdeme se kolem Picadilly 
Circus, přezdívaném „Londýnská 
Times Square“ až do Čínské čtvrti 
(China Town). Po cestě Vám dopo-
ručuji si ještě udělat zastávku 
v M & M World. Že nevíte, co se 
pod tímto názvem skrývá? Máte 
rádi sladké? Tak tohle je místo pro 
Vás jako stvořené. Jedná se o 4pat-
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delikátní osvěžující
hustý shake

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

  bez barviv, umělých sladidel  
a konzervantů

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

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

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

banán
jahoda

čokoláda
vanilka

www.shmoo.cz

rový obchod plný M & M bonbónků 
(podobné našim lentilkám). Koupíte 
zde jak suvenýry s tímto moti-
vem, tak bonbony různých barev 
a provedení. Varování! Pokud sem 
půjdete s dětmi, počítejte s tím, že 
budete co nevidět o pár liber lehčí. 
Pokud si zde i přes rozmanitou 
nabídku nevyberete, nezoufejte! 
V této oblasti se nachází opravdu 
nespočet obchůdků se suvenýry, 
takže pokud si chcete z Londýna 
dovézt nějakou vzpomínku, zavítej-
te určitě sem.

Kult Harryho Pottera

Po nákupech suvenýrů a procház-
ce Čínskou čtvrtí se přemístíme 
jen asi o dvě ulice dál, k obchodu 
a galerii MinaLima. Tady si zase 
přijdou na své milovníci Harryho 
Pottera. V tomto domě žili a tvořili 
umělci Miraphora Mina a Eduardo 
Lima, kteří se podíleli na grafickém 
zpracování a tvorbě rekvizit pro 
všechny díly Harryho a také pro 

you. This is a four-storey shop full 
of M&M chocolate dragées. Here 
you can buy some souvenirs with 
related motif, but also candies 
of different colours and designs. 
Warning! If you go there with your 
children, be aware that you will 
be a few pounds lighter soon. 
If you do not choose anything 
here, despite the diverse offer, do 
not despair! There are countless 
souvenir shops in this area, so if 
you want to get some keepsake of 
London, be sure to visit this place.

The Cult of Harry Potter

After shopping for souvenirs and 
walking through the Chinatown, we 
move just two streets away to the 
MinaLima store and gallery. Harry 
Potter lovers will definitely have 
their field day here. The artists 
Miraphora Mina and Eduardo Lima 
lived and worked in this house. 
They were involved in the graphic 
design and creation of props for all 
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of Harry Potter movies and also for 
the “Fantastic Beasts and Where to 
Find Them”. Among other things, 
they have created all the posters, 
newspapers or train tickets you 
can see in the wizarding world.

Oxford Street

Oxford Street will be the last stop 
of today‘s busy day. It is one of 
the most famous shopping streets 
in the world, where you can find 
stores of all kinds.

Sky Garden

The city also has a botanic garden 
built high above the roofs of 
other buildings. Sky Garden is 
located on 20 Fenchurch Street 
and is open every day, with some 
exceptions. You can choose from 
several types of public transport. 
The nearest metro station is called 
Monument. If you go by train, get 
off at London Fenchurch Street 
and if you choose a typical British 
double-decker, take bus 40 to 
Rood Lane (stop Y) or Rood Lane 
(stop W). The entry to Sky Garden 
is free! However, you need to book 
tickets on the official website well 
in advance (about 2-3 weeks). 
When booking, you choose the 
day you of your visit and even the 
time. At the entrance you show 
a printed ticket and go straight to 
the elevator and up!

Tower of London

The Tower of London – Her 
Majesty’s Palace and Fortress is 
located within a 10-minute walk of 
Sky Garden. The Tower formerly 
served as an armoury, treasury, 
mint, prison, palace, and was also 
a place of execution. For the last 
time, the local prison was used 
for Rudolf Hess during World War 
II. Although it is no longer a royal 
residence, the Tower maintains 
a permanent guard. Nowadays, 
the fortress serves mainly as 
a tourist attraction, where one 

film Fantastická zvířata a kde je na-
jít. Vytvořili mimo jiné také všechny 
plakáty, či noviny nebo lístky na 
vlak, které můžete vidět v kouzel-
nickém světě.

Oxford Street

Poslední zastávkou dnešního 
náročného dne bude Oxford Street. 
Jedná se o jednu z nejznámějších 
obchodních ulic na světě, kde 
najdete obchody všeho druhu.

Sky Garden

Město má i botanickou zahradu 
nacházející se vysoko nad střecha-
mi ostatních budov. Sky Garden 
najdete na ulici Fenchurch Street 
č. 20 a je otevřená, až na výjimky, 
každý den. Můžete si vybrat 
z několika druhů veřejné dopravy. 
Nejbližší zastávka metra se nazývá 
Monument. Pojedete-li vlakem, vy-
stupte na stanici London Fenchurch 
Street a pokud si zvolíte typický 
britský double-decker, přijedete 
autobusem číslo 40 na zastávku 
Rood Lane (stop Y) nebo Rood 
Lane (stop W).

Vstup je do Sky Garden zdarma! 
Lístky je však potřeba rezervovat 
na oficiálních webových stránkách 
s dostatečným časovým předsti-
hem (cca 2-3 týdny). Při rezervaci 
si vybíráte den, kdy chcete přijít 
a dokonce i čas. Při samotném 
vstupu ukážete vytištěnou vstupen-
ku a hurá do výtahu a nahoru! 

Tower of London

Asi 10 minut pěšky od Sky Garden 
se nachází Palác a pevnost Jejího 
Veličenstva – Tower of London. 
Dříve Tower sloužil jako zbrojnice, 
pokladnice, mincovna, vězení, palác 
a také byl místem poprav. Naposle-
dy bylo zdejší vězení použito pro 
Rudolfa Hesse za druhé světové 
války. I přesto, že již není použí-
ván jako sídlo královské rodiny, je 
Tower stále střežen stálou stráží. 
Nyní pevnost slouží hlavně jako 
turistická atrakce, kde je mimo jiné 
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možno prohlédnout si také britské 
korunovační klenoty nebo kolekci 
brnění. Při vstupu vás povede 
hradem průvodce, který se nazývá 
Yeomen Wander. Tito průvodci také 
každý večer provádí „Ceremony of 
the Keys“. Jedná se o proces uzam-
čení bran Toweru, jelikož jsou zde 
chováni krkavci a stará legenda říká, 
že pokud budou v Toweru krkavci, 
bude Anglie v bezpečí vůči invazi.

Tower Bridge

Další ikonou Londýna je jednoznač-
ně Tower Bridge. Nachází se přímo 
u Toweru a spojuje městské části 
City a Tower Hamlets. Jedná se o vi-
sutý a zvedací most přes řeku Tem-
ži. Stavba Tower Bridge začala roku 
1886 a trvala 8 let. Dvě vrchní lávky 
byly roku 1910 uzavřeny, jelikož byly 
rájem zlodějů a prostitutek. Nyní 
jsou opět pro návštěvníky otevřeny 
a jsou z části vybaveny prosklenou 
podlahou, skrze kterou uvidíte 
projíždějící auta pod vámi či plující 
loď po Temži. Při prohlídce máte 
možnost vidět dobové fotografie, 
animace ze stavby mostu, či původ-
ní parní strojovnu, která je umístěna 
v budově nedaleko mostu.

Jakmile Tower Bridge přejdete, dej-
te se doprava. Kolem Temže vede 
chodník pro pěší, ze kterého také 
budete mít ještě výhled na místa, 
která jsme již navštívili – Tower, 
Tower Bridge i Sky Garden. Po 
levé straně budete mít Londýnskou 
radnici (City Hall), kterou nemůžete 
přehlédnout. O pár kroků dál, 
tentokrát na pravé straně, budete 
mít křižník HMS Belfast, který je 
zde zakotven a nyní slouží jako 
muzeum, dříve byl zapojen do bojů 
2. světové války.

Monument to the Great Fire 
of London

Po krátké procházce podél Temže 
se opět musíme vrátit zpátky na 
druhý břeh. Nyní nám poslouží 
most London Bridge. Půjdeme 

can also see the Crown Jewels of 
the United Kingdom or the Royal 
Armouries. From the entrance you 
will be guided by the castle guardian 
– Yeoman Warder. These guardians 
also perform the „Ceremony of the 
Keys“ every night. It is the process 
of locking the gates of the Tower, as 
ravens are bred here, and according 
to the old legend England will be 
safe from the invasion as long as the 
ravens stay in the Tower.

Tower Bridge

Another icon of London is clearly 
Tower Bridge. It is located in the 
close proximity of the Tower of 
London and it connects the City 
of London with Tower Hamlets. 
It is a bascule and suspension 
bridge across the River Thames. 
The construction of Tower Bridge 
began in 1886 and lasted 8 years. 
The high-level open-air walkways 
were closed in 1910, as they 
were a haunt for pickpockets and 
prostitutes. They are now open to 
visitors again and you can see cars 
passing below you or a sailing ship 
on the Thames through the glass 
floor. During the tour, you will have 
an opportunity to see period pho-
tographs, animations of the bridge 
construction or the original steam 
engine room, which is located in 
the building near the bridge.

Once you reach Tower Bridge, take 
a right turn. There is a pedestrian 
walkway around the Thames, from 
which you will also have a view 
of the places we have already 
visited – the Tower of London, 
Tower Bridge and Sky Garden. 
On your left you will have the City 
Hall, which you cannot overlook 
because of its unusual round 
shape. A few steps away, this time 
on the right, you will have the HMS 
Belfast cruiser, previously involved 
in World War II battles, which is 
now anchored there and serves as 
a museum.
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Monument to the Great Fire of 
London

After a short walk along the Thames 
we have to go back to the other side 
again. This time the London Bridge will 
serve us. We will pass by the Monu-
ment to the Great Fire of London. The 
monument is 62 meters high and is lo-
cated 62 meters from where the Great 
Fire of London broke out in 1666. Now 
we need to go more to the left, up to 
the Bank of England, which includes 
the Bank of England Museum.

St. Paul’s Cathedral

The next stop is St. Paul‘s Cathedral – 
the seat of the Bishop of London, built 
in 1675, designed by architect Chris-
topher Wren. From the cathedral you 
have a beautiful view of the Millennium 
Bridge, across which we will go to the 
opposite bank again. The Millennium 
Bridge was opened in 2000 and even 
appeared in Harry Potter films. The 
bridge leads us right towards the Tate 
Modern Museum. If you are not inter-
ested in art, it is still worth visiting and 
going up to the very top of the gallery, 
from where we get another breath-
taking view. Entry is free as well as to 
any other national museum.

Shakespear’s Globe

If you are a Shakespeare lover, 
notice the white circular building 
of Shakespeare’s Globe on the left 
of Tate. It is a replica of the original 
Globe Theatre, owned by a com-

kolem Památníku Velkého požáru 
Londýna (Monument to the Great 
Fire of London). Monument je 62 
metrů vysoký a nachází se 62 m od 
místa, kde v roce 1666 vypukl velký 
požár. Naše další kroky nyní musí 
směřovat více nalevo, až k Britské 
Bance (Bank of England), jejíž 
součástí je i muzeum.

St. Paul’s Cathedral

Další zastávkou bude Katedrála sv. 
Pavla (St. Paul’s Cathedral) – sídlo 
londýnského biskupa, jež byla 
vybudována v roce 1675 dle návrhu 
architekta Christophera Wrena. Od 
katedrály budete mít krásný výhled 
na Millenium Bridge, přes který opět 
půjdeme na protější břeh. Millenium 
Bridge byl otevřen v roce 2000 
a dokonce se objevil ve filmech 
o Harrym Potterovi. Most nás dove-
de přímo před Muzeum moderního 
umění (Tate Modern). I když Vás 
umění nezajímá, stojí za to jít dovnitř 
a vyjet až na samotný vrchol gale-
rie, odkud se nám naskytne další 
uchvacující výhled. Vstup je stejně 
jako do všech ostatních národních 
muzeí zdarma.

Shakespear’s Globe

Pokud jste milovníci Shakespeara, 
všimněte si nalevo od Tate modern 
bílé kruhové stavby Shakespear’s 
Globe. Jedná se o repliku původ-
ního divadla Globe, které vlastnila 
společnost, jejíž členem byl právě 
i William Shakeapeare.
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Nástupiště 9 ¾

Tohle slovní spojení zná opravdu 
každý. Opět něco pro milovníky 
Harryho Pottera. První díl se 
natáčel na nástupišti King’s Cross 
Station, kde je nyní postavena re-
plika vozíčku i s celým vybavením, 
se kterým Harry procházel právě 
na nástupiště 9 ¾. Můžete si zde 
udělat fotku, jako že procházíte 
skrz zeď, ale běžte sem s časovým 
předstihem, jelikož se zde již od 
rána tvoří fronty. Hned vedle vozíč-
ku je i kouzelnický obchod, kde si 
můžete koupit hábit či svou vlastní 
kouzelnickou hůlku. No nezní to 
lákavě?

Muzeum voskových figurín 
Madame Tussaud’s

Chcete-li mít fotku s Bradem 
Pittem, Johnym Deppem, princez-
nou Dianou či s celou skupinou 
One Direction? Na tomto místě se 
vám splní vaše přání! Vstupenky 
opět doporučuji koupit online, kde 
dostanete slevu 15% a při koupi 
vstupů na dvě památky (London 
Eye, Sea life atd.) ušetříte dokonce 
až 40%.

Při nepřízni počasí či při nadbytku 
času můžete navštívit některá ze 
státních muzeí, kam jsou vstupy 
zdarma. Máte na výběr z několika 
desítek muzeí. Například: Britské 
muzeum, Muzeum vědy, Národní 
galerie, Přírodopisné muzeum 
atd. Myslím, že každý si zde přijde 
na své. 

TIP na dopravu: 

Rozhodně si hned na začátku své 
návštěvy vyřiďte OYSTER Card. 
Jedná se o „dobíjecí“ kartu, se kte-
rou budete moci využívat všechny 
dopravní prostředky (metro, auto-
busy i trajekty) o dost levněji, než 
kdybyste si měli kupovat jednotlivé 
jízdenky. Kartu si můžete pořídit 
v automatu nebo u okénka, kde se 
prodávají jízdenky a je na ni vratný 
depozit 5 £.

pany, whose member was William 
Shakespeare.

Platform 9 ¾

This phrase is familiar to literally 
everyone. Again, something for 
Harry Potter’s lovers. The first epi-
sode was filmed on King’s Cross 
Station, where you can find a rep-
lica of the trolley and all the equip-
ment with which Harry walked onto 
the 9 ¾ platform. You can make 
a “walking through the wall” photo 
here, but get here in advance, as 
there are people queueing here 
from the morning. Right next to the 
trolley is a magic shop where you 
can buy a robe or your own magic 
wand. Sounds tempting, doesn’t it?

Madame Tussaud’s Wax Museum

Do you want a picture with Brad 
Pitt, Johnny Depp, Princess Diana 
or the entire One Direction group? 
Your wish will come true right 
here! And again, I recommend 
that you buy tickets online, with 
a 15% discount and save up to 
40% when buying tickets to two 
sights (London Eye, Sea life, etc.).

In case of bad weather or when 
having some extra time, visit 
some of the state museums for 
free. You can choose from dozens 
of museums. For example: the 
British Museum, the Museum of 
Science, the National Gallery, 
Natural History Museum, etc. 
I think everybody will find some-
thing here.

Travelling TIP:

Definitely buy the OYSTER Card 
right at the start of your visit. It 
is a top-up card that allows you 
to use all the means of transport 
(subway, buses and ferries). 
Moreover, pay-as-you-go fares 
are cheaper than buying single 
tickets. You can get a card from 
a ticket machine or from a ticket 
window. You need to pay a 5£ de-
posit when you first get your card. 
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Za TOP zážitky na jižní Moravu
TOP Destinations in South Moravia
Díky TOP výletním cílům na jižní Moravě poznáte to 
nejlepší, co tento slunný region nabízí. 33 Top výlet-
ních cílů na jižní Moravě, to je 33 pestrobarevných 
zážitků pro vás. Navštivte hrady a zámky opředené 
legendami, pro zvídavé jsou otevřeny dveře muzeí 
a galerií, nechejte se okouzlit krásami přírody, 
poznejte naše památníky a kláštery. Užijte si zábavu 
a zážitky na každém kroku. Za dalšími Top výletními 
cíli se vydejte do Dolního Rakouska. Top výletní cíle 
na jižní Moravě jsou tím pravým místem pro den plný 
zážitků pro celou rodinu.

Thanks to TOP trip destinations in South Moravia you 
will get to know the best of this sunny region. 33 Top 
trip destinations in South Moravia mean 33 colourful 
experiences for you. You can visit castles and cha-
teaux with their fabulous stories; curious tourists will 
appreciate visits to museums, galleries, monuments 
and monasteries; nature lovers will be enchanted by 
the local landscape. Enjoy fun and adventure whe-
rever you go. You will find more Top trip destinations 
in the Lower Austria region. Top trip destinations in 
South Moravia are the right choice for a day full of 
experiences for the whole family.

Hrady a zámky/
Castles and Chateaux

1  Hrad Špilberk/
Špilberk Castle
www.spilberk.cz
2  Zámek Lednice/
Lednice Chateau
www.zamek-lednice.com
3  Zámek Lysice/
Lysice Chateau
www.zameklysice.cz
4  Zámek Milotice/
Milotice Chateau
www.zamekmilotice.cz
5  Zámek Slavkov/
Slavkov Chateau
www.zamek-slavkov.cz
6  Zámek Valtice  
a Salon vín České  
republiky/ Valtice  
Chateau and Wine 
Salon of the Czech 
Republic
www.zamek-valtice.cz
www.salonvin.cz
7  Zámek  
Vranov nad Dyjí/  
Vranov nad Dyjí  
Chateau
www.zamek-vranov.cz 
www.novyhradek.net
8  Hrad Bítov/ 
Bítov Castle
www.hradbitov.cz

Muzea a výstavy/  
Museums and Exhibitions

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

Mikulov

Břeclav
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Veselí n. Mor.
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Kláštery a památníky/
Monasteries and Monuments

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

Krásy přírody/Natural Beauty

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

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

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

theme entertaiment park
www.permonium.cz  

www.vyletnicile.cz
www.topdestinations.cz

Zábava a zážitky/ 
Entertainment and Experiences

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

TRAVEL
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NOEM ARCH
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ABOUT HOTEL

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

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

CONFERENCES

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

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

ABOUT 
RESTAURANT

O RESTAURACI
w

w
w.

no
em
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.c
z

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

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

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

Kontakty / Contact: 
Restaurant & Design Hotel Noem Arch | Cimburkova 9 | 612 00 Brno - Královo Pole | Mob.: +420 608 888 316 
Tel.: +420 541 216 160 | sales@noemarch.cz | www.noemarch.cz
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Zdejší digitální planetárium, jedno z nejlepších 
v Evropě, je vlastně virtuální kosmickou lodí, díky 
které se přenesete na těžko dosažitelná místa. Třeba 
hluboko do minulosti anebo do daleké budoucnosti. 
Také se zmenšíte na úroveň mikrosvěta anebo naopak 
můžete sledovat podobu těch největších struktur ve 
vesmíru. Aby toho nebylo málo, zpravidla i ve čtyřech 
rozměrech.

 ZAŽIJTE

VESMÍR!
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO JE MÍSTEM, KDE ZAŽIJETE VESMÍR. VŠEMI 
SMYSLY. Z TÉ ÚŽASNÉ PODÍVANÉ SE VÁM DOSLOVA ZATOČÍ HLAVA!

THE BRNO OBSERVATORY AND PLANETARIUM IS A PLACE WHERE YOU CAN 
EXPERIENCE SPACE. THIS SPECTACLE WILL LITERALLY MAKE YOUR HEAD SPIN!

The digital planetarium there, one of the best in 
Europe, is actually a virtual spaceship which can 
take you to some hard to reach places, for exam-
ple, deep into the past or far into the future. You 
can also shrink to the size of the microworld or see 
what the largest structures in space look like. And 
on top of that, it’s usually in four dimensions.

On the other hand, the observatory will show you 
real space. There, through top-class telescopes, 
you can see some details on the planets of the 
Solar system including their moons. And you can 
also spot some deep space objects like enchant-
ing nebulae, star clusters and galaxies. In fact, 
from the hill of Kraví hora, where the observatory 
is situated, you can look dozens million light years 
far away, to the times when Earth was inhabited by 
dinosaurs.  

But not only that, the Brno Observatory and Plan-
etarium also focuses on popularisation of other 
sciences, primarily of inanimate nature. So you can 
encounter geology, chemistry, physics, mathemat-
ics, geography and a lot of other disciplines there. 
And all of that in understandable, entertaining and 

EXPERIENCE 
SPACE!
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Na hvězdárně se naopak podíváte na vesmír skutečný. 
Prostřednictvím špičkových dalekohledů budete moci 
pozorovat detaily na planetách Sluneční soustavy 
včetně některých jejich měsíců. A neuniknou vám 
ani objekty vzdáleného vesmíru jako jsou čarokrásné 
mlhoviny, hvězdokupy či galaxie. Z Kraví hory zkrátka 
dohlédnete desítky milionů světelných roků daleko. 
Tedy do doby, kdy po planetě Zemi ještě chodili 
dinosauři.

Ale nejen to. Hvězdárna a planetárium Brno se totiž 
zabývá i popularizací dalších věd, především z oblasti 
neživé přírody. V jejich prostorách se tak setkáte s geo-
logií, chemií, fyzikou, matematikou, geografií a mnoha 
dalšími. To vše ve srozumitelné, zábavné a interaktivní 

interactive form. Moreover, the Brno Observatory 
and Planetarium also supports Brno universities 
and big scientific projects carried out in the area of 
the city of Brno.

Modern premises of the Brno Observatory and 
Planetarium are an ideal place for medium size 
congress and incentive events, specialized events 
for sponsors or advertising and barter partners and 
cultural activities (theatre and music performances), 
and for more intimate meetings as well.

Find more on www.hvezdarna.cz

How do you get there? Get on tram number 4 and 
it takes 10 minutes from the centre to the final stop 
on the square náměstí Míru.

The view of the starry sky isn’t enough? Then you 
can find a lot of functionalist buildings around in the 
city part Masarykova čtvrt, built at the same time as 
the famous Villa Tugendhat.

Do you want to do some sports? Right there on 
the hill of Kraví hora there’s an indoor and outdoor 
swimming pool with the most beautiful view of the 
city of Brno.

podobě. Mimoto se Hvězdárna věnuje také propagaci 
brněnských univerzit a velkých vědeckých projektů 
realizovaných na území města Brna.

Moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária 
Brno jsou ideální pro středně veliké akce kongresové a 
incentivní turistiky, specializované eventy pro sponzory 
a reklamní či barterové partnery, kulturní aktivity (di-
vadelní a hudební představení) i poněkud komornější 
setkání.

Více na www.hvezdarna.cz

Jak se k nám dostanete? Chytněte tramvaj č. 4, z cent-
ra je to 10 minut na konečnou zastávku náměstí Míru.

Nestačí vám pohled na hvězdy? V přilehlé Masarykově 
čtvrti najdete celou řadu funkcionalistických staveb, 
které vznikaly ve stejné době jako vila Tugendhat.

Chcete sportovat? Přímo na Kraví hoře je krytý bazén 
s koupalištěm a nejkrásnějším výhledem na Brno.
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Píše se rok 1928 a manželé Tugendhatovi zadávají 
projekt svého bydlení německému architektovi Ludwi-
gu Mies van der Rohe. V této době se Brno mění 
v moderní velkoměsto. S tím souvisela i výstavba 
Černých Polí, kde se nacházela rozsáhlá parcela pro 
vilu. Van der Rohe mohl díky nadčasovému myšlení 
Tugendhatů i obrovské sumě peněz navrhnout stavbu 
čistou ve tvarech, perfektní v proporcích a harmo-
nickou v detailech. Sám se také ujal interiérů, navrhl 
nábytek a vybral použité materiály. Jednota a doko-
nalost vzdušného a otevřeného prostoru, pro tu dobu 
nevídaná, manžele uchvátila a do vily se nastěhovali 
na konci roku 1930. 

Strádání vily Tugendhat  
v nevyrovnaném boji 
Rodina však ve vile žila pouze osm let. Přestože vilu 
milovali, jako Židé nemohli v Brně zůstat a před nacisty 

PAMÁTKA UNESCO – VILA TUGENDHAT NENÍ POUZE SKVOSTNÝM DÍLEM FUNKCIO-
NALISMU, DÍKY KTERÉMU SE LUDWIG MIES VAN DER ROHE ZAPSAL DO HISTORIE. 
SYMBOLIZUJE TAKÉ RANAMI ZASAŽENÝ OSUD A TĚŽKÝ ZÁPAS S DOBOU. VILA 
TUGENDHAT SI ALE DOKÁZALA VYDOBÝT NESMRTELNOST ZTĚLESNĚNOU NOVÝM 
ŘÁDEM VĚCÍ, KTERÝ DODNES NEPŘESTÁVÁ FASCINOVAT JEJÍ NÁVŠTĚVNÍKY. 

UNESCO WORLD HERITAGE SITE – VILLA TUGENDHAT IS NOT ONLY A MAGNIFI-
CENT WORK OF FUNCTIONALISM THANKS TO WHICH LUDWIG MIES VAN DER ROHE 
BECAME FAMOUS. IT ALSO SYMBOLIZES THE FATE AFFECTED BY WOUNDS AND 
A TOUGH BATTLE WITH THE TIMES. BUT VILLA TUGENDHAT WAS ABLE TO GAIN ITS 
IMMORTALITY EMBODIED WITH THE NEW ORDER OF THINGS, WHICH STILL CON-
TINUES TO FASCINATE ITS VISITORS.

It is the year 1928 and the Thugendats are assigning their 
habitation project to a German architect – Ludwig Mies 
van der Rohe. At this time, Brno is being transformed into 
a modern city. This was connected with construction of 
the Černá Pole, where the extensive plot for a villa was 
located. Thanks to timeless thinking of Tugendhats and 
a huge amount of funds, Van der Rohe could design 
a building pure in form, perfect in proportions and har-
monic in details. He also took care of the interior himself, 
designed the furniture and selected the materials. The 
married couple were captivated by the unity and perfec-
tion of the airy and open space, unprecedented for that 
time, and moved into the villa at the end of 1930.

Suffering of Villa Tugendhat  
in an Unbalanced Fight
But the family lived in the villa only for eight years. Even 
though they loved the villa, as Jews they could not 

PŘÍBĚH O NESMRTELNOSTI
THE STORY OF IMMORTALITY

VILA/VILLA 

TUGENDHAT
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utekli do Švýcarska a poté do Venezuely. Počátkem 
října 1939 byl dům konfiskován Gestapem a o dva roky 
později se stal majetkem Německé říše. Pro třípodlažní 
vilu na svažitém pozemku tím začala doba jejího dlou-
holetého strádání a poškozování. 

Ani s koncem války se vila Tugendhat nedočkala 
zasloužené péče. Sovětská armáda při osvobozování 
Brna v dubnu 1945 dům nijak nešetřila. Ze společen-
ské místnosti udělali vojáci stáj pro koně, nábytek 
spálili, zahradu a obrovská skleněná okna poničili. 
Od konce války do června 1950 v domě působila 
soukromá taneční škola. Poté byla vila převedena do 
vlastnictví československého státu a bylo zde zřízeno 
rehabilitační středisko. Svůj ztracený lesk ale vila Tu-
gendhat opět plně získala díky rozsáhlé rekonstrukci 
z let 2010 až 2012. A dnes tak může hrdě vítat své 
návštěvníky. 

Soulad funkce, materiálu a tvaru 
Vila Tugendhat je mistrovským architektonickým dílem, 
které vás ohromí i po více než osmdesáti letech. Stavba 
je orientována na jihozápad. V suterénu je umístěno 
technické zázemí. Přízemí tvoří hlavní obytný prostor 
a společenský prostor se zimní zahradou a terasou. 
Najdete zde také kuchyni a místnosti pro personál. Ve 
třetím patře je pak umístěn hlavní vstup z ulice s prů-
chodem na terasu, vstupní hala, pokoje rodičů, dětí 
a vychovatelky. Samostatně přístupný je pak byt řidiče 
s garáží a terasa. 

stay in Brno and fled from the Nazis to Switzerland and 
thereafter to Venezuela. At the beginning of October 
1939 the villa was confiscated by the Gestapo and two 
years later became the property of the German Empire. 
There began a long-term period of hardship and dam-
age of the three-storey villa on the sloping land

Even at the end of the war the deserved care for the 
Villa Tugendhat was not coming forth. The Soviet Army, 
during the liberation of Brno in April 1945, was not con-
siderate of the house. The soldiers turned the lounge 
into a stable for horses, burned the furniture and 
destroyed the garden and the huge glass windows. 
From the end of the war until June 1950 there was 
a private dance school in the house. Then the villa was 
transferred to the ownership of the Czechoslovak state 
and a rehabilitation center was established there. But 
the Tugendat Villa gained its lost glamour thanks to an 
extensive reconstruction in the years 2010–2012. So it 
can proudly welcome their visitors today.

Harmony of Function, Material and Shape
Villa Tugendhat is an architectural masterpiece as-
tonishing even after more than 80 years. The building 
is oriented to the southwest. In the basement there 
is the technical background. On the ground floor 
there is the main residential space and social space 
with a winter garden and a terrace. You can also find 
here the kitchen and the staff rooms. On the third 
floor there is the main entrance from the street with 
a passage to the terrace, the entrance hall and rooms 
of parents, children and a nursemaid. The apartment 
of a driver with the garage and terrace is accessible 
separately.Au
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Hrad založili páni z Medlova 
(Pernštejnové) mezi lety 1270 a 1285. 
Nejstarší jádro hradu vymezila válcová 
věž s břitem, dnes zvaná Barborka. 
Původní jednoduchá dispozice 
hradu se ztrácí ve spleti pozdějších 
přestaveb. Pozdně gotická a raně 
renesanční podoba hradu však už 
nebyla dotčena dalším přebudováním 
a je ojedinělým dokladem přeměn 
středověké pevnosti na luxusnější 
renesanční sídlo. 

The castle was founded by the lords 
of Medlov (Pernštejn) between 1270 
and 1285. The oldest core of the 
castle was defined by a cylindrical 
tower with a sharp edge, today called 
Barborka. The original simple layout of 
the castle is lost in the tangles of later 
reconstructions. The Late Gothic and 
early Renaissance appearance of the 
castle, however, was no longer affected 
by further reconstruction and it is now 
a unique example of transformation 
of the medieval fortress into a more 
luxurious Renaissance residence.

PERNSTEJN
CASTLE

HRAD
PERNŠTEJN

PERNŠTEJN CASTLE IS ONE OF OUR 
MOST FAMOUS MONUMENTS. 

IN 2016 ONLY, IT WAS VISITED BY 
MORE THAN 114,000 GUESTS.

HRAD PERNŠTEJN PATŘÍ MEZI NAŠE 
NEJZNÁMĚJŠÍ PAMÁTKY. JEN V ROCE 
2016 JEJ NAVŠTÍVILO VÍCE NEŽ 
114 TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ. 
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K vidění je architektonická skladba hradního paláce, 
kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jed-
noduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, 
renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní 
rezidenci až po romantismus 19. století.

V roce 2005 vyhořela sýpka (depozitář) na třetím 
nádvoří, která byla do roku 2009 rekonstruována. 
Pernštejn postavený s použitím bílého nedvědické-
ho mramoru patří mezi nejlépe dochované hrady 
v České republice. Na jižním svahu hradní ostrožny 
byla za Stockhammerů v 18. století budována 
terasová zahrada.

You can see the architectural composition of the 
castle palace and follow the history and develop-
ment of the mansion from a simple castle through 
a Late Gothic fortress, a Renaissance palace, a Ba-
roque, Rococo and Classical residence to the 19th 
century Romanticism.

In 2005 the granary (repository) in the third court-
yard burned down, but was reconstructed by 2009. 
Pernštejn, which was built using white Nedvědice 
marble, is one of the best preserved castles in the 
Czech Republic. A terraced garden was constructed 
on the southern slope of the castle’s promontory in 
the 18th century under the Stockhammer family.

Znovuotevření Vrchnostenské zahrady

Obnova a zpřístupnění vrchnostenské zahrady 
vrátila hradu, který byl v roce 1995 spolu se za-
hradou prohlášen národní kulturní památkou, jeho 
komplexnost, ale i návštěvnickou atraktivitu. Díky 
naučným stezkám se otevře návštěvníkům zcela 
nový pohled na hrad, který zdůrazní monumentalitu 
hradní pevnosti v kontrastu se subtilním charakterem 
zahrady pod jeho hradbami.

Tipy na výlet

Péčí městysu Nedvědice a obcí sdružených v Mikro-
regionu Pernštejn byla vybudována hustá a rozsáhlá 
síť naučných stezek v okolí hradu Pernštejna. Chcete-li 
si znásobit zážitky z návštěvy hradu Pernštejna, vřele 
vám doporučujeme projít si všechny tři trasy. Při je-
jich rozsahu vám mohou poskytnout zábavu i na dva 
dny a zároveň mnoho poučení z historie, přírodopisu 
ale i jiných oblastí.

The reopening of the Garden of the Lords
The restoration and accessibility of the garden 
returned the castle, which was declared a national 
cultural monument together with the garden in 
1995, its complexity as well as the visitor’s attrac-
tiveness. The nature trails will open up a brand 
new view of the castle, which will emphasize the 
monumentality of the castle fortress, in contrast to 
the subtle character of the garden below its walls.

Tips for a trip
A dense and extensive network of nature trails 
around the Pernštejn Castle was developed 
thanks to Nedvědice and association of munici-
palities of Pernštejn Microregion. To multiply 
the experience of visiting the Pernštejn Castle, 
we highly recommend that you explore all three 
routes. You can stay here even for two days and 
learn something new from history, natural his-
tory and other areas.

TRAVEL

Návštěvní okruhy:

1. Od gotiky do 20. století
2. Zkrácený okruh
3. Hradní nádvoří (prohlídka bez průvodce)
4. Ztratila se bílá paní

Tour Routes:

1. From the Gothic to the 20th century
2. Short tour
3. Castle Courtyard (tour without a guide)
4. The Lost White Lady 

Více informací na www.hrad-pernstejn.eu More information at www.hrad-pernstejn.eu
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Památník písemnictví na Moravě, jedna z šesti pobo-
ček Muzea Brněnska, působí od roku 2005 v rajhrad-
ském benediktinském klášteře. Stará se především 
o zdejší největší moravskou klášterní knihovnu 
obsahující 65 000 svazků. Listiny stvrzující tuto sku-
tečnost však byly sepsány až o dvě století později. To 
si totiž Přemyslovci také na Moravě začali více všímat 
vlastnických vztahů a šlechta a duchovenstvo se učily 
řídit heslem „co je psáno, to je dáno“. 

Nejstarší činný moravský klášter založili břevnovští 
benediktini konkrétně 26. listopadu 1048, když jim 
o tři roky dříve český kníže Břetislav I. daroval místní 
„cellu“ (křesťanský kostelík) stojící uprostřed opevně-
ného hradiště při soutoku Svitavy se Svratkou. 

Velkorysé barokní přestavby kostela a posléze 
i celého klášterního areálu v Rajhradě se ujal na 
počátku 18. století Jan Blažej Santini – Eichel. Pro 

The Museum of Literature in Moravia, one of the six 
branches of the Museum of Brno Region, has been 
operating in the Rajhrad’s Benedictine Monastery 
since 2005. It mainly looks after the largest Moravian 
monastery library, containing 65,000 volumes. However, 
the documents confirming this fact were written only 
two centuries later. This is when the Přemyslid dynasty 
also began to notice ownership relations in Moravia and 
the nobility and clergy learned to follow the motto “the 
spoken word perishes, but the written word remains”.

The oldest active Moravian monastery, was founded 
by Břevnov’s Benedictines, namely on November 26, 
1048, when three years earlier the Czech prince Břetislav 
I gave them a local cella (a small Christian church) 
standing in the middle of a fortified settlement at the 
confluence of Svitava and Svratka.

Jan Blažej Santini Aichel took charge of the great 
Baroque reconstruction of the church and later the entire 

RAJHRAD
BOHATSTVÍ ZDEJŠÍHO KLÁŠTERA JAKO NA DLANI

THE WEALTH OF THE LOCAL MONASTERY OUT IN THE OPEN
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tohoto stavitele se tehdejší probošt Antonín Primus 
rozhodl na doporučení svého přítele, žďárského 
opata Václava Vejmluvy (cisterciácký klášter, Zelená 
hora) a pro reference o Santiniho stavbách na pod-
máčeném podloží (Plasy). Písky a nivy někdejšího 
soutoku obou brněnských řek vedly k úvahám 
o přenesení kláštera do míst neohrožovaných spodní 
vodou. I svou poslední stavbu Giovanni Santini, jak 
se podepisoval na své výkresy, založil na dubových 
kůlech, které se ve vodě chovají jako kámen. Teprve 
začnou-li vysychat, což se následně v Rajhradě také 
díky regulaci nedalekého toku Svratky stalo, ohrožují 
dřevěné základy statiku zdí. A tak museli pokračova-
telé (Santini záhy po zahájení přestavby 7. prosince 
1723 umírá) měnit proporce kněžiště a přidávat 
k věžím chrámu podpůrné zdi. Celý areál byl také 
proto dostavěn až roku 1840.

Obdivovat se barokním mistrům, ale i dílům jejich 
následovníků, zejména na poli slovesného umění, 
se mohou návštěvníci rajhradského benediktin-
ského kláštera zásluhou muzejníků a literárních 
historiků, kteří zpřístupňují tuto celoročně otevřenou 
památku. Průběžně inovují zdejší stálé expozice 
spojené především s bohatou knižní kulturou Moravy 
a připravují také krátkodobé výstavy. Až do konce 
října letošního roku láká k exkurzi do rodové historie 
výstava Skácelové – ke kořenům, představující otce 
Emila Skácela, básníka, publicisty, výtvarníka, učitele 
a legionáře, který svůj talent a tvůrčí potenciál předal 
svým synům, malíři Petrovi a básníku Janovi. Malí 
návštěvníci se zase jistě rádi setkají s Kašpárkem, 
jeho pohádkovými příhodami a blízkými příbuznými, 
jimiž jsou Šašek, Škrhola, Pierot, Klaun a Harlekýn. 
Nahlédnout detailně a podrobně hned do dvou his-
torických knihoven umožňuje výstava Knihovny be-
nediktinských klášterů Broumov a Rajhrad. Zabývá 
se jejich historií, zpřístupňováním vzácných svazků 
odborné veřejnosti i péči o restaurování a opravy 
vzácných svazků, včetně aktuální digitalizace ruko-
pisů a prvotisků pro odbornou i laickou veřejnost 
(manuscriptorium.cz).

Úzký kontakt s mládeží již třináct let prohlubuje lite-
rární soutěž Skrytá paměť Moravy a její doprovodný 
program, semináře tvůrčího psaní s názvem Krocení 
literární múzy. 

Od roku 2003 postupně obnovovaný areál benedik-
tinského opatství v Rajhradě svým zpřístupněním 
veřejnosti od léta roku 2005 vrací toto místo zpět 
mezi duchovní centra Moravy. Řadí se ke skvostům 
v cestovních plánech zájemců o kulturní bohatství, 
od roku 2010 je držitelem značky Top výletní cíl Jižní 
Moravy.

monastery complex in Rajhrad at the beginning of the 
18th century. The then provost Antonín Primus decided to 
choose this builder on the recommendation of his friend, 
Žďár’s abbot Václav Vejmluva (Cistercian monastery, Ze-
lená hora) and for references to Santini’s buildings on the 
submerged bedrock (Plasy). The sands and meadows of 
the former confluence of the two Brno’s rivers led to con-
siderations for transferring the monastery to places not 
threatened by groundwater. Even the  last construction 
of Giovanni Santini, as he signed on his drawings, was 
based on oak stilts, which behave like stone in the water. 
Only when they begin to dry up, which has happened in 
Rajhrad thanks to the regulation of the nearby stream of 
Svratka, the wooden foundations threaten the statics of 
the walls. And so the successors (Santini dies soon after 
the beginning of building on December 7, 1723) had to 
change proportions of the chancel and add supporting 
walls to the temple towers. The whole area was therefore 
completed only in 1840.

Until the end of October this year, the visitors are enticed 
to visit the exhibition Skácels - to the roots, presenting 
father Emil Skácel, a poet, publicist, and legionnaire, 
who gave his talent and creative potential to his sons, the 
painter Petr and the poet Jan. Younger visitors will surely 
like to meet Kašpárek, his fairy tales and close relatives, 
such as Jester, Škrhola, Pierot, Clown and Harlequin. 
The exhibition of the Libraries of the Benedictine Monas-
teries in Broumov and Rajhrad enables you to see these 
two historical libraries in detail. It deals with their history, 
access of professional public to rare volumes, their res-
toration and renovation, including the current digitization 
of manuscripts and incunabula for the professional and 
general public (manuscriptorium.cz).

A literary competition, The Hidden Memory of Moravia 
and its accompanying program - creative writing 
seminars entitled The Taming of a Literary Muse, have 
been creating a deeper connection with youth for thirteen 
years now.

The grounds of the Benedictine Abbey in Rajhrad have 
been returning this place back to the spiritual centres 
of Moravia by making it accessible to the public since 
summer 2005. It is one of the treasures in travel plans 
of those interested in cultural wealth. Since 2010, it has 
been the top travel destination of South Moravia.
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BRNĚNSKÝ FUNKCIONALISMUS JE 
FENOMÉN, O KTERÉM JE SLYŠET 
NEJEN DOMA, ALE I V ZAHRANIČÍ. 
STUDENTSKÉ DOMOVY, SANATORIA, 
ŠKOLY, MĚSTSKÉ LÁZNĚ, UNIKÁTNÍ 
BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ A CELÁ ŘADA 
RODINNÝCH VIL – TO JSOU PŘÍKLADY 
POKLADŮ, KTERÝMI SE BRNO MŮŽE 
PRÁVEM PYŠNIT.

BRNO FUNCTIONALIST ARCHITECTU-
RE IS A PHENOMENON WELL-KNOWN 
NOT ONLY IN THE CZECH REPUBLIC 
BUT ALSO ABROAD. STUDENT HALLS 
OF RESIDENCE, NURSING HOMES, 
SCHOOLS, PUBLIC BATHS, THE 
UNIQUE BRNO EXHIBITION CENTRE 
AND A LARGE NUMBER OF VILLAS 
AND FAMILY HOMES - THESE ARE 
JUST A FEW EXAMPLES OF THE TRE-
ASURES WHICH BRNO CAN RIGHTLY 
BE PROUD OF.

VILA STIASSNI

Among the private buildings, the Stiassni Villa 
stands out. This grand house is set in a magnificent 
vast garden of more than three hectares, which 
was the largest privately owned garden during 
inter-war Czechoslovakia. The villa was designed 
by architect Ernst Wiesner, one of the founders of 
Brno’s modern architecture, for the Jewish textile 
industrialist Alfred Stiassni, his wife Hermine and 
their daughter Suzanne.

THE STIASSNI 
VILLA

Mezi stavbami soukromými vyniká vila Stiassni 
– velkolepý dům zasazený do nádherné rozleh-
lé zahrady, která byla rozlohou přes tři hektary 
největší soukromou zahradou v prvorepublikovém 
Československu. Vilu navrhl pro židovského textilní-
ho průmyslníka Alfreda Stiassni, jeho ženu Hermine 
a dceru Suzanne architekt Ernst Wiesner, jeden 
z nejvýznamnějších zakladatelů brněnské moderní 
architektury.
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In creating the concept of the house, Wiesner chose 
a simple and perfectly functional layout. The work 
on this project was demanding for him as Mrs. 
Stiassni had a very clear idea of the appearance of 
her future home based on the generous villa of the 
Weinmann family in Ústí nad Labem, where she grew 
up. Wiesner had to rework the draft several times, 
and although he designed the villa’s interiors as well, 
a lesser-known Viennese architect Franz Wilfert was 
eventually chosen to design the furnishings for the 
villa - probably because he better met the require-
ments of the lady of the house. The family moved 
into the villa in 1929 but only lived there for nine 
years. In 1938, they left Czechoslovakia because of 
the approaching German occupation. Via London 
and Brazil, they finally got to California where the 
descendants of the family still live.

During the Second World War the villa was confis-
cated by the Gestapo and served as a casino; at 
the end of the war, members of the liberating Soviet 
troops occupied the house. After the war, the villa 
was nationalized, along with all other property of 
the Stiassni family. Unlike other similar buildings, it 
was miraculously spared of insensitive interventions. 
President Edvard Beneš visited the villa twice. From 
that time, the Stiassni Villa was called “the govern-
ment villa”; it served as a luxurious meeting place 
for Brno’s political representatives and their visitors. 
It has hosted a number of prominent people, e.g. 
all Czechoslovak presidents and state visitors from 
abroad. During the annual International Engineering 
Trade Fairs it served as an office for the Minister of 
International Trade. 

The Stiassni Villa is open all year round; from 
Monday to Thursday it serves mainly students and 
researchers, and from Friday to Sunday, general 
public can take guided tours of the villa. Various 
professional events such as exhibitions, seminars 
and conferences are held there and it is also a venue 
for cultural and social events.

Při tvorbě konceptu domu preferoval Wiesner jed-
noduchou dispozici a dokonalé funkční uspořádání. 
Rodina se do vily nastěhovala v roce 1929, ale žila 
zde pouhých 9 let. V roce 1938 všichni tři členové 
odcházejí z obavy před blížící se německou okupací 
z Československa a přes Londýn a Brazílii se dostá-
vají do Kalifornie, kde potomci rodiny žijí dodnes.

Válečný osud vily souzní s osudy republiky. Vila je 
zabavena gestapem, slouží jako „Offizierskasino“, 
projdou tudy osvobozující sovětská vojska 2. ukrajin-
ského frontu maršála Malinovského. Po válce je vila 
stejně jako celý majetek rodiny Stiassni zestátněna. 
Na rozdíl od jiných jí podobných objektů je však jako 
zázrakem uchráněna necitlivých zásahů. Zásluhu na 
tom mají jistě dvě návštěvy prezidenta Edvarda Bene-
še. Od té doby je vila Stiassni známá jako „vládní vila“ 
a jako reprezentativní objekt politických představi-
telů Brna hostí řadu prominentních osob – všechny 
prezidenty Československé republiky nebo zahraniční 
státní návštěvy, po dobu konání Mezinárodních 
strojírenských veletrhů je v ní každoročně umístěna 
kancelář ministra zahraničního obchodu. 

Vila Stiassni je otevřena po celý rok. V týdnu zejmé-
na studentům a badatelům, od pátku do neděle si ji 
mohou prohlédnout návštěvníci s průvodcem. Koná 
se tu řada výstav, seminářů, konferencí a dalších 
odborných akcí. Je rovněž důležitým místem pro vý-
znamné společenské akce, místem plným přátelské 
atmosféry, místem setkávání.

LEISURE
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MOHYLA 
MÍRU

MONUMENT OF PEACE

Historie

Byl postaven k uctění všech obětí 
Napoleonovy vítězné bitvy u Slav-
kova (2. 12. 1805) a vznikl mezi 
lety 1910 a 1912. Iniciátorem stavby 
byl vlastenecký brněnský kněz a pe-
dagog Alois Slovák. Navrhl a postavil 
ji významný český architekt Josef 
Fanta, umělecko-řemeslné prvky 
realizoval Franta Anýž a skulptu-

History

It was built to honour all the victims 
of Napoleon’s victorious battle of 
Austerlitz (December 2, 1805) and was 
founded between 1910 and 1912. The 
building was initiated by the patriotic 
Brno’s priest and teacher Alois Slovák. 
It was designed and built by the 
renowned Czech architect Josef Fanta, 
the art-craft elements were made 

MOHYLA MÍRU JE PRVNÍ 
MÍROVÝ PAMÁTNÍK 
V EVROPĚ. HISTORICKY 
JE SPOJEN S BITVOU 
U SLAVKOVA A STOJÍ 
NA PRACKÉM KOPCI ASI 
KILOMETR JIŽNĚ OD 
OBCE PRACE.

THE MONUMENT OF PEACE IS 
THE FIRST PEACE MONUMENT 
IN EUROPE. IT IS HISTORICALLY 
ASSOCIATED WITH THE BATTLE 
OF AUSTERLITZ AND STANDS 
ON THE PRACE’S HILL ABOUT 
A KILOMETRE SOUTH OF 
PRACE VILLAGE.
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rální výzdobu provedl sochař Če-
něk Vosmík. Otevření památníku 
a vysvěcení kaple bylo odloženo 
kvůli první světové válce, plánovalo 
se na rok 1914, ale proběhlo až 
roku 1923. Stávající tabule s nápisy, 
umístěné pod vrcholem památníku, 
však nejsou původní. Původní tabule 
obsahovaly úryvky z latinského hym-
nu Dies irae. 

Architektura

Budova je realizována v seces-
ním stylu a zpodobňuje staroslovan-
skou mohylu. Stavba je vybudo-
vána z lomového kamene a tvoří ji 
čtyřboký komolý jehlan, vysoký přes 
26 metrů. Zakončena je 10 metrů vy-
sokým měděným starokřesťanským 
křížem spočívajícím na zeměkouli 
a zdobeným reliéfními motivy Panny 
Marie, ukřižovaného Krista, Boha 
Otce a Adamovy hlavy. Pelikán 
na zadní straně kříže symbolizuje 
Vykupitele. Doplněna jsou jména 
čtyř evangelistů Matouše, Marka, 
Lukáše a Jana. Čtyři štítonoši v ro-
zích stavby jsou díla sochaře Čeňka 
Vosmíka a jejich štíty symbolizují 
Francii, Rakousko, Rusko a Moravu, 
na jejímž území k bitvě došlo.

Uvnitř památníku najdeme čtverco-
vou 10 x 10 metrů velkou kapli s oltá-
řem z mramoru. Pod podlahou kaple 
je umístěno ossarium neboli kost-
nice, v níž jsou uloženy ostatky 
nalezené v prostoru bývalého 
bojiště. Zaklenutí čtvercové kaple vy-

by Franta Anýž and the sculptural 
decoration was made by the sculptor 
Čeněk Vosmík. The opening of the 
memorial and the consecration of 
the chapel was postponed due to 
the First World War, it was planned 
for 1914, but did not take place until 
1923. However, the existing boards 
with inscriptions, located below the 
top of the monument, are not original. 
The original boards contained the 
extracts from the Latin hymn Dies irae 
(Day of Wrath).

Architecture
The building is designed in Art 
Nouveau style and depicts an old 
Slavic cairn. The construction is built 
of quarry stone and it constitutes 
a four-sided truncated pyramid, 
over 26 meters high. On its top is 
a 10-meter-high copper Old Christian 
cross resting on the globe, decorated 
with the relief motifs of the Virgin 
Mary, crucified Christ, God the Father 
and Adam’s head. The pelican on 
the back of the cross symbolizes the 
Redeemer. The names of the four 
evangelists Matthew, Mark, Luke and 
John are added. The four supporters 
in the corners of the building are the 
works of sculptor Čeněk Vosmík and 
their shields symbolize the countries 
that took part in the battle - France, 
Austria, Russia and Moravia, where it 
took place.
Inside the memorial we find a square 
10 x 10 meter large chapel with 
a marble altar. Under the chapel 
floor there is an ossuary, where the 
remains found in the area of   the 

říjen - březen
9:00 - 16:30 hodin 
(mimo pondělí)
duben
9:00 - 17:00 hodin 
(mimo pondělí)

květen - červen
9:00 - 17:00 hodin 
(všechny dny v týdnu)

červenec - srpen
9:00 - 18:00 hodin 
(všechny dny v týdnu)

září
9:00 - 17:00 hodin 
(všechny dny v týdnu)

Poslední vstup 60 minut 
před koncem otevírací 
doby.

Skupinové prohlídky 
na tel. 544 244 724 nebo 
mohyla-miru@
muzeumbrnenska.cz

www.muzeumbrnenska.cz

otevřeno 
celoročně
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tváří pozoruhodnou akustiku - šepot 
v jednom rohu je v protilehlém rohu 
slyšet ve stejné hlasitosti (diagonální 
akustika). Podobná „whisper gallery“ 
je i v katedrále svatého Pavla v Lon-
dýně.

Muzeum

Poblíž památníku se nachází ob-
jekt Muzea Brněnska s expozicí Bitvy 
tří císařů. Blízko mohyly byl v 21. 
století odhalen pomník rakouské 
brigádě gen. majora Jirčíka, která 
se vyznamenala při obraně tohoto 
návrší během bitvy. Před muzeem 
je umístěna replika rakouského tříli-
berního děla systému Liechtenstein, 
vzor 1753.

Mohyla míru je symbolem kraje 
a připomínkou dávné události. Zdů-
razňuje smíření národů a je věčnou 
připomínkou tisíců obětí těch, kteří 
přišli zdaleka položit svoje životy 
na Moravské pole. Tento námět 
zdůrazňuje i pietní akt konaný zde 
každoročně při výročí bitvy.

O státních svátcích, významných 
dnech a po celý červenec a srpen je 
Mohyla míru slavnostně osvětlena. 
Je chráněna jako kulturní památka 
České republiky.

former battlefield are stored. The arching 
of the square chapel creates remarkable 
acoustics - a whisper in one corner is 
heard at the same volume in the oppo-
site corner. A similar whispering gallery 
can be also found in St. Paul’s Cathedral 
in London.

The museum

There is a building of the Museum of the 
Brno Region with an exhibition of “the 
Battle of the Three Emperors” near the 
monument. The memorial of the Maj. 
General Jirčík’s Austrian brigade, who 
distinguished themselves in defence of 
this hill during the battle, was explored 
near the cairn in the 21th century. In front 
of the museum, there is a replica of the 
Austrian three-pound cannon model 
1753 Liechtenstein.

The Cairn of Peace is a symbol of the 
region and a reminder of an old event. It 
emphasizes the reconciliation of nations 
and it is also an eternal reminder of 
thousands of victims who have come 
from far away to lay down their lives 
on the Moravian field. This topic is also 
highlighted by the act of reverence, 
which is held annually at the anniversary 
of the battle.

On public holidays, important days and 
throughout July and August, the Cairn 
of Peace Memorial is solemnly lit. It is 
protected as a cultural monument.

October − March
9:00 - 16:30
(except Monday)

April
9:00 - 17:00
(except Monday)

May − June
9:00 - 17:00
(all days of the week)

July − August
9:00 - 18:00
(all days of the week)

September
9:00 - 17:00 
(all days of the week)

Last entry 60 minutes 
before the end of opening 
hours.

For group tours contact 
+420 544 244 724 
or mohyla-miru@
muzeumbrnenska.cz

www.muzeumbrnenska.cz

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

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

Photo: Shuterstock.com
 & Alpina

www.alpinasports.comwww.alpinasports.com
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Almond trees in Hustopeče

An almond orchard in South Moravia is absolutely 
unique in the Czech Republic. In the time of the great-
est expansion of this orchard, 50,000 almond trees 
grew there. Nothing similar existed throughout the 
whole Central Europe.

The history of the cultivation of almond trees in the 
Czech Republic dates back to the 17th century. Howev-
er, the cultivation of almonds became uneconomic, and 
so the orchards gradually diminished. After the changed 
social and economic conditions in November 1989, 
there was no interest in the harvest from these orchards, 
so they remained completely neglected and unkempt.

In May 2015, a new era of the Hustopeče’s almond or-
chards began. Nearly a hundred and fifty young plants 
were added to nine hundred trees. The general public 
had the opportunity to be involved in their planting.

The tower stands on the edge of an almond orchard 
on the Hustopeče Old Hill at an altitude of about 300 
meters. Its overall height is 17.4 m.

Thus, Hustopeče offers you a journey along the path 
that will lead you not only to the lookout tower, but also 
to the two almond orchards.

The route is less than 9 km long, but you can also use 
a shorter one, about 5 km long. The shortened circuit, 
however, includes only the orchard with a lookout 
tower on the Hustopeče Old Hill. You can relax in the 
gazebo by the Front Pond (Přední rybník) and then at 
three seating areas along the way. You can learn about 
the almond trees, the surrounding nature, the land-
scape and its use on seven information boards. If you 
want to spot the trees blossom, then visit the orchards 
at the turn of April and May.
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„HERBATURISTIKA“ 
PO JIŽNÍ MORAVĚ

Mandloně v Hustopečích 
Mandloňový sad na Jižní Moravě je naprosto unikátní 
v celé České republice. V době největšího rozmachu 
tohoto sadu v něm rostlo 50 tisíc mandloní. Nic obdob-
ného neexistovalo v celé Střední Evropě.

Historie pěstování mandloní na území ČR sahá do 
17. století. Pěstování mandloní se však stávalo 
neekonomickým a tak se sady postupně zmenšovaly. 
Po změně společenských a ekonomických podmínek 
po listopadu 1989 přestal být zájem i o úrodu z těchto 
sadů, až zůstaly zcela nevyužívány a neudržovány.

V roce 2015 a 2016 začala hustopečským mand-
loňovým sadům nová éra. K devíti stovkám stromů 
přibylo téměř sto padesát mladých výpěstků. Do jejich 
výsadby se mohla zapojit široká veřejnost. 

Na okraji mandloňového sadu na hustopečském 
Starém vrchu stojí rozhledna v nadmořské výšce asi 
300 m. Vysoká je 17,4 m. Hustopeče nabízejí putování 

„HERBAL TOURISM“ 
IN SOUTH MORAVIA
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Lavender Farm in Starovičky - Moravian 
Provence

The village of Starovičky near Hustopeče in the wine 
region is going to surprise you not only by the smell 
of good wine. You can also feel the intense scent of 
lavender. The thing is, the Stanislav Bíza’s lavender 
farm is situated here. Initially, he wanted to become 
an auto mechanic, but a paragliding accident 
turned his life upside down and he ended up in a 
wheelchair.

The story of the Lavender Farm began in 2014, when 
he planted more than 40,000 lavender bushes here 
and was waiting for his first grower’s success with 
baited breath. The field is located in the small village 
Starovičky – in the region of wine, folk traditions and 
important cultural monuments. The small field sur-
rounded by vineyards offers an unforgettable view of 
the landscape with the prominent Pálava Hills.

Respect for the area, traditions, nature connected-
ness and sense of regional belonging are the key 
values   for the private farm owner, which are reflected 
in all scopes of activity. It goes without saying that 
lavender which is grown in a natural way, i.e. without 
any chemical treatment, is used in further production 
of food, decorative, relaxation and cosmetic goods.

I�������IV�� MU��UM V��Y V OLOMOUCI

WWW.PEVNOSTPOZNANI.CZ

DO�RODRU����� 
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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 
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po stezce, která Vás dovede nejen k rozhledně, ale 
také do dvou mandloňových sadů.

Trasa je dlouhá necelých 9 km, můžete využít i zkráce-
nou variantou dlouhou asi 5 km. Na kratším okruhu je 
však možno navštívit jen sad s rozhlednou na husto-
pečském Starém vrchu. Odpočinout si můžete v altánu 
u Předního rybníka a na další cestě u tří posezení. Na 
sedmi informačních tabulích se dozvíte o mandloních, 
o okolní přírodě a krajině i jejím využívání. Pokud chce-
te stromy zhlédnout rozkvetlé, vydejte se k nim nejlépe 
na přelomu dubna a května. 

Levandulová farma v Starovičkách – 
moravská Provence 
Obec Starovičky nedaleko Hustopečí ve vinařském 
kraji překvapivě nevoní jen dobrým vínem. Je tu totiž 
levandulová farma Stanislava Bízy. Ten měl před sebou 
původně kariéru automechanika, ale úraz na paraglidu 
mu obrátil život vzhůru nohama a skončil na vozíku.

Příběh Levandulové farmy se tak začal psát v roce 
2014, kdy zde vysadil více než 40 tisíc keříků levandule 
lékařské a s napětím očekával první pěstitelské úspě-
chy. Políčko obklopené vinohrady nabízí nezapomenu-

telný výhled do krajiny, které dominují Pálavské vrchy.

Úcta ke krajině, tradicím, sounáležitost s přírodou 
a regionem jsou pro soukromého majitele farmy 
klíčovými hodnotami, které se promítají ve všech 
oblastech působení. Samozřejmostí tedy je, že levan-
duli lékařskou pěstuje přirozeným způsobem, tj. bez 
chemického ošetření, která se dále využívá pro výrobu 
potravinových, dekorativních, relaxačních a kosmetic-
kých výrobků.
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FBŠ HATTRICK BRNO

Hattrick Brno je tradičním klubem, který byl založen 
už v roce 1999. Tento florbalový oddíl si krok za 
krokem vybudoval kvalitní zázemí, vytvořil si širokou 
členskou základnu a začal stoupat vzhůru. V roce 
2011 postoupil Hattrick do první ligy mužů (druhá 
nejvyšší soutěž) a průběžně sbíral i medaile z mlá-
dežnických turnajů.

Za zmínku stojí například dvě medaile ze světo-
známého Gothia Cupu (2013 a 2016), který se 
každoročně koná ve Švédsku za účasti nejlepších 
týmů. Při výchově mládeže ale nejsou výsledky to 
nejdůležitější. Klub klade důraz hlavně na osob-
nostní rozvoj dětí pod dohledem kvalitních trenérů. 
Tímto přístupem si Hattrick dlouhodobě drží vysoký 
standard a prestiž.

Brněnský florbal patří mezi českou elitu. Tuto 
pozici potvrzuje klub FBŠ Hattrick Brno, který se 
může pochlubit úspěchy v mládeži i na dospělé 
úrovni. Právě A-tým Hattricku zaznamenal v se-
zóně 2018/2019 velký milník, když vůbec poprvé 
v historii postoupil do nejvyšší ligy.

Brno’s floorball is part of the Czech elite. This 
position is confirmed by FS Hattrick Brno, which 
can boast success at both youth and adult 
levels. The A-team of Hattrick recorded a big 
milestone in the 2018/2019 season when it has 
promoted to the top league for the first time ever.

PŘEDSTAVENÍ FLORBALOVÉHO KLUBU

Hattrick Brno is a traditional club that was established 
in 1999. Step by step, this floorball team has built 
up first-rate facilities, created a wide membership 
base and started to move upwards. In 2011, Hattrick 
advanced to the first Men’s League (the second high-
est competition) and also collected medals from youth 
tournaments.

PRESENTATION OF A FLOORBALL CLUB
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Florbalisté Brna však pomýšleli na další cíl – a to 
na postup do Tipsport Superligy. Nejvyšší soutěž 
mužů přitom byla několikrát velmi blízko. Hattrick 
mohl mezi elitu proniknout v letech 2012, 2014 a 
2017, jenže ani jednou nezvládl barážovou sérii. 
K úspěchu vždy chyběl poslední krok, což se mělo 
brzy změnit.

Vytoužený cíl byl proto naplněn až letos. Hattrick 
před sezónou přivedl do kádru výrazné posily a 
opět vyhlásil útok na Superligu. Tým se během roč-
níku semknul a předváděl dobré výkony, kterými se 
dostal až do finále. Tam sice skončil druhý, nicméně 
stále mohl splnit cíl v baráži, kde potkal brněnské-
ho rivala Bulldogs. Městské derby nakonec ovládl 
Hattrick 3:1 na zápasy a poprvé v historii postoupil 
do nejvyšší české ligy.

„Je to super pocit, že jsme v Superlize! I když byla 
sezóna dlouhá, věřili jsme, že Bulldogs porazíme. A 
nakonec jsme to skutečně dokázali,“ řekl k postupu 
jeden z tahounů mužstva Luděk Ondráček. V sezó-
ně navíc opět vynikla družstva mládeže. Především 
dal o sobě vědět tým juniorů, který se v celorepubli-
kové konkurenci probojoval do čtvrtfinále play-off.

Z pohledu Hattricku se tak jednalo o velice úspěšný 
ročník a záleží jen na klubu, jak těchto výsledků 
využije do budoucna.

It is also worth mentioning the two medals from the 
world-famous Gothia Innebandy Cup (2013 and 2016), 
which is held annually in Sweden with the participa-
tion of the best teams. However, the results are not the 
most important in youth education. The club mainly 
focuses on the personal development of children 
under the supervision of professional coaches. With 
this approach, Hattrick has been maintaining its high 
standards and prestige.

However, the floorball players in Brno were thinking 
of another goal – promotion to the Tipsport Super 
League. The men’s highest competition was very close 
several times. Hattrick had a chance to get to the elite 
group in 2012, 2014 and 2017, but it lost all the play-off 
games. The success was always missing the last step, 
which was soon to change.

The desired goal was therefore fulfilled only this year. 
Hattrick brought strong reinforcements to the team be-
fore the season and again declared an attack on Super 
League. The team got together during the year, showed 
good performances and made it to the finals. They fin-
ished second, however they could still achieve the goal 
in play-off where Hattrick met the rival Brno Bulldogs. 
The city derby was eventually dominated by Hattrick 3:1 
and the team advanced to the top Czech League for the 
first time in its history.

“It’s a great feeling that we’re in the Super League! Even 
though the season was long, we believed we would 
beat the Bulldogs. And we finally did it,” said Luděk 
Ondráček, one of the team’s leaders. In addition, the 
youth teams excelled again in the season. First of all, 
the junior team, who was in the national competition, 
made it to the play-off quarterfinals.

From Hattrick’s point of view, this was a very success-
ful year and it is up to the club, how they will use this 
experience in the future.
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Z Brna sice nepocházím, ale oblíbila jsem si 
ho takřka okamžitě. Přijela jsem kvůli studiu na 
vysoké škole, stejně jako tisíce dalších mladých 
lidí. Právě oni vtiskli Brnu mladického ducha a 
tvoří jeho tepající srdce. Skupinky posedávající 
na trávě v parku, umělci v ulicích i na nezávis-
lých scénách, jedinci s knížkami či notebooky 
v kavárnách, páry ve stylových bistrech… Brno 
má zkrátka specifickou atmosféru, ve které se 
mísí ruch velkoměsta a typická moravská vřelost 
a pohodovost. Tady se spěchá pomalu a nikdy 
nejdete tak pozdě, abyste nestihli prohodit pár 
slov se známým, kterého potkáte po cestě. Je 
pro mě složité být konkrétní a napsat, co se 
mi na našem městě líbí a co ne. Vnímám totiž 
atmosféru silněji, než cokoliv hmatatelného. Asi 
vás tedy nedokážu pozvat na konkrétní místa, 
spíše bych vás pozvala k bezcílnému bloumá-
ní ulicemi centra a přilehlými parky. Když se 
nebudete bát vstoupit do některé z osobitých 
kavárniček, občas odbočíte do neznámé uličky 
a nezapomenete se dívat nejen kolem sebe, ale 
i nad sebe, bude se vám v Brně líbit. 

A cestovaní? V létě se chystám na Faerské ost-
rovy, místo, kde sice prší 300 dní v roce a v srp-
nu tam bude okolo 11 stupňů, ale tuším, že se 
mi tam bude moc líbit. Nicméně prozatím vedou 
ostrovy Azorské – autonomní území Portugalska 
uprostřed Atlantského oceánu. Na největším z 
Ostrovů – Sao Miguel – najdete na ploše nece-
lých 760 km2 čajové plantáže (jediné v Evropě), 
pláže s černým pískem, propadlé sopečné 
krátery s jezírky, desítky kouzelných vodopádů, 
přírodní termální lázně a horká jezírka, spoustu 
krav i louky zelené tak intenzivně, jak jsem to 
nikde jinde neviděla. Navíc pokud máte rádi 
dobré jídlo, užijete si Azory o to více. My jsme 
tam ochutnali ty nejsladší ananasy, skvělé ryby, 
místní víno i sýry a můžeme Azorské ostrovy vře-
le doporučit i všem hrdým gastroturistům.

Although I am not a native of Brno, I grew fond 
of it almost immediately. I came here to study at 
university, as did thousands of other young people. 
It was they who imprinted the youthful spirit in 
Brno and formed its beating heart. Groups sitting 
on the grass in the park, artists in the streets and 
on independent scenes, individuals with books 
or laptops in cafes, couples in stylish bistros… In 
short, Brno has a specific atmosphere in which 
the bustle of the city mixes with typical Moravian 
warmth and comfort. It is all about “more haste, 
less speed” here and you are never too late to chat 
with a friend you meet on your way. It is difficult for 
me to be specific and write what I like about our city 
and what I don’t. I perceive the atmosphere deeper 
than anything tangible. I guess I can’t invite you to 
concrete places, so I’d rather take you for an aim-
less wander through the streets of the centre and 
the adjacent parks. If you are not afraid to enter one 
of the distinctive cafes or turn into an unknown alley 
from time to time, not forgetting to look around and 
also above you, you will like it in Brno.

And traveling? In summer I am going to the Faroe 
Islands, a place where it rains 300 days a year 
and there will be about 11 degrees above zero in 
August, but I think I will enjoy it there. However, 
for the time being, the Azores Islands – the au-
tonomous territory of Portugal in the middle of the 
Atlantic Ocean – are in the lead. On the largest of 
the Islands, Sao Miguel, you can find tea planta-
tion on the area of   less than 760 km2 (the only one 
in Europe), black sand beaches, sunken volcanic 
craters with lakes, dozens of magical waterfalls, 
natural thermal baths and hot pools, lots of cows 
and the fields so intensely green, as I have never 
seen anywhere else. Plus, if you like good food, 
you will enjoy the Azores even more. We tasted 
the sweetest pineapples, great fish, local wine and 
cheese there, and we can highly recommend the 
Azores to all proud gastro-tourists.
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Vztah k Brnu mám ten nejvřelejší. Když jsem se 
po škole do Brna stěhoval a začal pracovat v 
médiích, spousta známých se mě ptala: „Proč 
Brno? Proč ne Praha? V hlavním městě je pře-
ce víc možností, větší šance na úspěch a uplat-
nění.“ Ale už tehdy mi cosi říkalo, že se Brno 
zvedá, že se díky své skvělé poloze, atmosféře 
a lidem, kteří zde bydlí, jednou stane úspěš-
ným evropským městem, ke kterému bude 
vzhlížet i Praha. Koncerty, bary, gastronomie a 
vše, čím Brno žije, jsou jasným důkazem toho, 
že jsem se seknul maximálně o rok, maximálně 
dva;-) Navíc to mám odsud blízko do svého 
vinohradu a z mnoha míst je vidět Pálava. A to 
jsou ty nejkrásnější kopce na světě!

Bohužel jsem toho kvůli práci neprocestoval 
tolik, kolik bych si přál. Když pominu krátkodo-
bé pobyty v západoevropských zemích a jejich 
hlavních městech, které mě kvůli všudypřítom-
né globalizaci a smazávání kulturních rozdílů 
příliš nebaví, a vlastně ani nejde pořádně 
poznat, jestli jste v Londýně, Barceloně nebo 
Paříži; asi bych vybíral mezi zeměmi, které jsem 
navštívil v posledních letech. Gruzie, Izrael, 
Makedonie, Srbsko, Slovinsko... A každá z nich 
byla úžasná. Gruzie - jídlo, Makedonie - jezero 
Ohrid a klus v sedle koně národním parkem 
Mavrovo, Izrael - hummus a nádherné město 
Haifa, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Ale 
přeci jen bych vypíchnul Slovinsko - zemi, která 
je nám blíž, než si myslíme. Stačí nasednout do 
auta, jet pět či šest hodin a pak už si jen vybrat, 
jestli si půjdete zalyžovat, plavat do jednoho 
z krásných jezer, ochutnat výborné víno ve 
slovinském Toskánsku, nebo to vezmete až k 
jednomu z nejkrásnějších přímořských měst na 
světě - Piran. Ale ačkoliv mám a vždycky mít 
budu na pomyslném prvním místě Českou re-
publiku, dvojkou pro mě bude navždy Kanada. 
Tu jsem navštívil jednou a zásadně mi změnila 
život.

I have the warmest relationship with Brno. When 
I moved to Brno after my school and started 
working in the media, many people asked me, 
“Why Brno? Why not Prague? There are more 
possibilities in the capital, more chances for 
success and employment.” But at that time, 
something was telling me that Brno was rising 
to become a successful European city thanks 
to its great location, atmosphere and people 
living there and that Prague will once look up to 
it. Concerts, bars, gastronomy and all that gives 
life to Brno are a clear proof that I miscalculated 
by maximum of a year or two;-) In addition, I 
have my vineyard near here and there are many 
places from where the Pálava can be seen. And 
those are the most beautiful hills in the world!

Unfortunately, I didn’t travel as much as I 
wanted because of my job. Leaving aside short 
stays in Western European countries and their 
capitals, which I don’t enjoy much because 
of the ubiquitous globalization and deletion 
of cultural differences, and I actually can’t 
even say if I’m in London, Barcelona or Paris; 
I would probably choose among the countries 
I have visited in recent years. Georgia, Israel, 
Macedonia, Serbia, Slovenia ... And each of 
them was amazing. Georgia – food, Macedonia  
–  Lake Ohrid and ride in the saddle through 
the Mavrovo National Park, Israel –  hummus 
and beautiful city of Haifa, and so on. But after 
all, I’d emphasize Slovenia – a country that is 
closer to us than we think. Just get in the car, 
travel for five or six hours and then just choose 
if you want to go skiing, swim in one of its 
beautiful lakes, taste delicious wine in Slovenian 
Tuscany, or take it to one of the most beautiful 
seaside towns in the world – Piran. But although 
I have and will always have the Czech Republic 
in the imaginary first place, Canada will be the 
number two for me. I visited it once and it totally 
changed my life.
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Tak jako u řady jiných „spolubrňáků“ moje první 
nadechnutí na tomto světě bylo na „Obilňáku“. A 
tam také začalo moje pouto k tomuto unikátnímu 
městu. Máme tady spoustu parádních věcí, které 
patrně nejsou nejen v jiném městě naší republiky, 
ale snad ani na světě. Třeba noční rozjezdy. Brno je 
velké tak akorát, aby tento fenomén mohl fungovat. 
Člověk má zkrátka jistotu, že se odkudkoli vždycky 
nějak domů dostane. Brno je také kolébkou kultury. 
Jen si vezměte, kolik známých herců a muzikantů 
pochází z Brna nebo zde minimálně studovalo. A 
taky ten náš hantec nebo vůbec brněnský humor. 
To mi připomíná partičku KKRD boys, která našla 
originální způsob, jak s originální a přitom stále br-
něnskou mluvou bavit lidi nejen na internetu, ale teď 
už i v divadle. Samozřejmě nechci Brno natírat jen 
na růžovo, je tu i spousta věcí, na které zrovna moc 
hrdý nejsem. Občas mě trochu mrzí, že se moderní 
stavby necitlivě zasazují do historického kontextu. 
Také ta spousta výkopů a uzavírek! Občas si říkám, 
že za chvíli se člověk z Brna dostane jen letadlem. 
Ale jestli rozkopou i letiště, tak už fakt nevím!:) Nebo 
ten takzvaný orloj na Svoboďáku. Přitom málo kdo 
ví, že Brno má ještě jeden, mnohem originálnější a 
fantastičtější hodinový stroj. Je ukrytý na nároží ulic 
Tišnovská a Trávníky v Černých Polích. Třípatrový 
dům tam totiž podle svého surrealistického cítění 
upravil k obrazu svému umělec Lubo Kristek. Jeho 
hodiny nejen, že ukazují naprosto přesný atomový 
čas (a opravdu se na první pohled dozvíte, kolik je 
hodin), ale skrývá v sobě ještě Sisyfovskou filozofii... 
A vůbec je to prostě pěkná věc! A ještě jedno místo 
chci zmínit. Prostor před Janáčkovým divadlem. 
Tady musím architektům vyseknout poklonu, jak 
skvěle dokázali moderní prvky včlenit do kontextu 
budovy, která je jednou z ikon Brna. Zkrátka, i když 
jsem navštívil řadu měst, na mé rodné Brnéčko 
nedám dopustit!

Mých oblíbených cestovatelských destinací je celá 
řada. Vlastně je to kdekoli, kde je co obdivovat nebo 
se tam z nějakého důvodu cítím dobře. Pravidelně 
se vracím na střechu Moravy, na Praděd. Má pro mě 
magickou přitažlivost! Pokud už vyrazím za hranice 
naší země, pak na prvním místě je pro mě Řecko! 
Učarovalo mi svou historií, tím co vše lidstvu staří 
Řekové dali, ale také tím, jací jsou současní Řekové. 
Baví mě jejich hrdost na barvy vlajky a všudypřítom-
ná bílá a modrá. Také v Itálii se cítím moc dobře. 
Italská móda, jídlo i lehká vína, důraz na kvalitu, 
stejně jako kultura, jsou to, čeho si na Italech velmi 
vážím. Zajímavá je také Ukrajina a to hlavně tím, 
že je to země plná velkých kontrastů. Z opravené 
silnice vjedete na tankodrom, potkáte moderní SUV, 
staré dobré žigulíky i koňský povoz. Vedle sebe 
bydlí boháči v podnikatelském baroku a hned za 
plotem chudá rodina v rozpadajícím se domě z 
vepřovic. Ukrajinská příroda je úžasná, stejně jako 
ukrajinská kuchyně, kde narazíte většinou na poctivé 
a čerstvé suroviny. A opět musím vyzdvihnout hrdost 
na národní barvy. Modrou a žlutou uvidíte prakticky 
všude. Na zastávkách, plotech rodinných domků a 
vlajka často vlaje třeba i na benzínkách.

As well as a number of other fellow Brno natives, I 
made my first breath in this world in the „Obilňák“, 
the maternity hospital in the Cereal Market. And 
there, as well, my bond to this unique city began. 
We have a lot of great things here, which some other 
city of our country, or perhaps of the world, doesn’t. 
And if so, I am not aware of them. For example, 
the night buses. Brno is big enough to make this 
phenomenon work. One can be always sure that 
they somehow get home from anywhere. Brno is 
also the cradle of culture. Just imagine the number 
of well-known actors and musicians who come from 
Brno or at least studied at the local art schools. And 
also our hantec (a unique local slang) or actually 
our humour. This reminds me of a group of KKRD 
boys, who found an extraordinary way to entertain 
people with the original, yet still Brno-like language 
not only on the internet, but now also in the theatre. 
Of course, I do not want to look at Brno through 
rose-coloured glasses only, there are also a lot of 
things I am not very proud of. Sometimes I am a little 
sorry that modern buildings are insensitively invasive 
in historical context. Also, this loads of excavations 
and closures! Sometimes I think that in a while, one 
will be able to get out from Brno only by plane. But 
if they dig up the airport, then I don‘t know!:) Or the 
so-called astronomical clock in Svoboďák (Freedom 
Square). Yet only few people know that Brno has one 
more, much more original and fantastic clockwork. 
It is hidden on the corner of Tišnovská and Trávníky 
streets in Černá Pole. An artist Lubo Kristek has 
adjusted the three-storey house to his surrealistic 
feeling. His clock not only shows the exact atomic 
time (and you really know at first glance what time 
it is), but it also hides Sisyphus’ philosophy ... And 
it‘s just a nice thing! And one more place I want to 
mention, even though there are still a lot of them. An 
area in front of the Janáček Theatre. I have to pay the 
architects a compliment this time, as they managed 
to incorporate the modern elements into the context 
of the building, which is one of Brno‘s icons. In short, 
even though I visited a number of cities, I swear by 
my native lovin Brno!

I have many favourite travel destinations. Actually, 
it is everywhere, where is something to admire or I 
feel good for some reason. I regularly return to the 
roof of Moravia on Mount Praděd. There is some 
magical attractiveness in that place and I just have 
to go there at least once, or rather twice a year! If I 
go beyond the borders of our country, then Greece 
is the number one for me! I was enchanted by its 
history, by what the ancient Greeks gave to humanity, 
but also by what the contemporary Greeks are. I also 
feel very good in Italy. Italian fashion, food and light 
wines, the emphasis on quality, as well as culture – is 
what I really appreciate about Italians. Ukraine is also 
interesting, mainly because it is a country full of great 
contrasts. From the repaired road you enter the tank 
training area, meet a modern SUV, good old Zhiguli 
and a horse carriage. And again, I must highlight 
how much pride they take in the national colours. 
You will see blue and yellow almost everywhere. At 
stops, family house fences and you can often see the 
fluttering flag at the gas stations, for instance.
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SKvělÉ  
lyŽovÁnÍ  
a nevŠeDnÍ 
ZÁŽItKy

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

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

SKI AREÁL KOUTY NABÍZÍ NADSTANDARDNÍ SJEZDOVÉ 
TRATĚ, VÝBORNÉ PODMÍNKY PRO RODINY I SPORTOVNÍ 
LYŽAŘE A SKVĚLÉ ZÁZEMÍ.

THE KOUTY SKI RESORT OFFERS PREMIUM SLOPES, 
EXCELLENT CONDITIONS FOR FAMILIES, AND AVID 
SKIERS ALIKE, AS WELL AS GREAT FACILITIES. 

Přijeďte vyzkoušet:
•  11,5 km zasněžovaných 

sjezdových tratí

•  přepravní kapacitu  
6 800 osob/hod.

•  27,5 km udržovaných  
běžeckých tratí

www.kouty.cz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Come and try out:
•  11.5 km downhill slopes 

supplemented with artificial 
snow

•  chair lift capacity of  
6,800 persons/hour

•  27.5 km maintained  
cross-country trails

www.kouty.cz 

great 
SKIIng anD 
UnForget-
TABLE 
eXperIence



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).

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

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

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

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

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

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

Gurmetská 3/4 penze 
od 90 euro/osobu 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.

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 golfo-
vých hřištích GC Murau – Kreischberg, GC Mariahof 
a GC Lungau. 

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

LEISURE
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Ženevské jezero – top destinace Švýcarska!

Rozlehlé Ženevské jezero se může honosit titulem největ-
šího švýcarského, ale zároveň také francouzského jezera 
– z jedné třetiny totiž patří Francii. Zvláště za slunečného 
počasí je jezero půlměsícovitého tvaru neodmyslitelným 
cílem mnoha milovníků přírody. Nedaleko jezera stojí za 
zmínku výjezd lanovkou na Aiguille du Midi (3 842 m), 
odkud máte Mont Blanc téměř na dosah, nebo horské měs-
tečko Zermatt nabízející podívanou na Matterhorn a další 
okolní čtyřtisícovky. 

Přímo v Ženevě se nachází Mezinárodní vědecké centrum pro 
jaderný výzkum – CERN, kde lze zdarma navštívit expozice 
Microcosmos a Globe mapující práci této jedinečné mezinárod-
ní instituce. Pro fanoušky fyziky je možné domluvit i celodenní 
program s laboratorními pracemi a sestavením vlastní mlžné 
komory.
Trocha historie a téměř pohádkové architektury nás ovane 
v nádherném vodním hradu Chillon z 12. století, který patří mezi 
nejlépe dochované památky tohoto druhu v Evropě. Malebnou 
procházkou od hradu podél pobřeží dojdete k letovisku na 
„švýcarské riviéře“ – Montreux oblíbené i Freddiem Mercurym.
Lausanne, hlavní město kantonu Vaud severovýchodně od 
Ženevy, se pyšní úchvatnou gotickou katedrálou s výhledem 
na jezero a okolní vrcholky. Město je spjato s historií olympij-
ských her. Interaktivní Olympijské muzeum nezklame velké, ani 
malé.
V případě mračen lze navštívit malebné městečko Broc, které 
je neodmyslitelně spojováno s lahodnou švýcarskou čokoládou 
Maison Cailler. Netopme se ale pouze v chuti čokolády a neza-
pomeňme na sýrárnu Gruyère, která je pouhých pár kilometrů 
dále, a která stejně jako čokoládovna nabízí prohlídku výroby 
a možnosti ochutnávek. Garantujeme vám, že nějaké venkovní 
bouře a blesky už ani nebudete vnímat.

CK V-tour – specialista na Švýcarsko 
Každoročně vypravujeme nejen k Ženevskému jezeru desítky 
školních skupin. Program vám připravíme na míru a dle studijní-
ho zaměření. 5 dní s plnou penzí, dopravou a ubytováním 
od 4 500 Kč/os. 
www.v-tour.cz/skoly

Lake Geneva - Switzerland‘s top destination!

The lake of Geneva can boast by the title of the largest 
Swiss but also French lake. Its crescent-like shape is 
an inherent goal of nature lovers, especially in sunny 
weather. Nearby, you may make a cable car ascent to 
Aiguille du Midi (3 842 m), from where you will find the 
Mont Blanc at your fingertips, you can also visit moun-
tain town Zermatt offering a spectacular view of the 
Matterhorn and other surrounding four-thousands’.

The Geneva itself is a home of International Science 
Centre for Nuclear Research CERN with free of charge 
expositions Microcosmos and Globe, mapping the work 
of this unique international institution. Fans of physics 
may appreciate a full-day program with laboratory work 
and assembling their own fog chamber.
A bit of history and fairy tale architecture amaze you within 
the magnificent Chillon water castle from the 12th century. 
A scenic walk from the castle along the coast will take 
you to Montreux a popular lakeside resort of the “Swiss 
Riviera” favoured by Freddie Mercury.
Lausanne, the capital of the canton Vaud, lure by 
a stunning Gothic cathedral overlooking the lake and 
surrounding peaks. The city is linked with the history of 
the Olympic Games. The interactive Olympic Museum is 
a great experience for both small and big.
In bad weather, the picturesque town of Broc and choco-
late factory of the Maison Cailler is the right choice. But 
let’s not drown only in the delicious taste of Swiss choco-
late, spectacular cheese factory Gruyère is only a few 
kilometres further and alike the chocolate factory, it offers 
a tour through the production process and tasting. With 
such a program, bad weather can be easily forgotten! 

V-tour tour operator - a Switzerland specialist 
- annually organizes dozens of programs not just nearby 
the Lake Geneva. We will prepare the program for you 
according to your study focus. 5 days with full board, 
transport and accommodation from 4 500 CZK/person.
www.v-tour.cz/skoly

SWITZERLANDŠVÝCARSKO
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Skvělé pojištění
(nejen) do hor

		léčebné výlohy v zahraničí
	záchranné a pátrací akce
	odpovědnost za škodu 
		na horských chatách až  

o 50 % levněji, slevy až 20%  
v obchodech a další výhody pro 
členy OEAV.CZ

www.oeav.cz
S námi se Alpenverein  
opravdu vyplatí!

OEAV.CZ s.r.o. 
Údolní 57, Brno,
tel. 606 075 575, 
clenstvi@oeav.cz 

Pojištění je poskytováno v rámci členství 
v rakouském alpském svazu Alpenverein. 
Podrobné podmínky pojištění a poskytovaných 
slev naleznete na www.oeav.cz

od 1. září až  do konce rokupro všechny  nové členy

ALPENVEREIN             

          Z D A R M A

OUTDOOROVÁ PŮJČOVNA
Kompletně vás vybavíme 
na zajištěné cesty, ledovec, 
na zimní túru se sněžnicemi 
a lavinovou výbavou, na 
výlet s dětmi či dovolenou 
v kempu.

ALPENVEREIN EXPRESS
on-line registrace a platba– 
pojištění ihned 
www.alpenverein-express.cz

FREYTAG & BERNDT
turistické mapy, automapy, 
průvodce na cesty a mnoho 
dalšího
NOVĚ NA ÚDOLNÍ 57, BRNO 
mapydohor.cz





PŘEHLED ZPRÁV A AKTUALIT 
NEJEN PRO OBCHODNÍKY A PODNIKATELE 
Z OBLASTI SPORTU

www.svetsportu.info

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

www.svetsportu.info



MORAVSKÝ 
WALT DISNEY

MORAVIAN 
WALT DISNEY

ONDŘEJ
SEKORA
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Od jeho narození uplyne v září 120 let. Kreslil 
karikatury i vtipy, veršoval a psal knihy. Za války 
si v pracovním táboře vedl malovaný deník a hrál 
maňáskové divadlo. Sportoval, propagoval a trénoval 
ragby, animoval i agitoval, vytvořil ilustrace k desítkám 
knih včetně Broučků, Kubuly a Kuby Kubikuly, Malého 
Bobše či Lovců mamutů. Ferda Mravenec. Lze o něm 
říct totéž, čím on sám charakterizoval svou nejslavnější 
postavičku: práce všeho druhu. Ferda Mravenec přišel 
na svět v roce 1927 a žije dodnes. 

Čiperný chlapík, který ze stránek časopisu Pestrý 
týden putoval do Lidových novin a odtud do vlastních 
knih. Za protektorátu se rozhýbal v loutkovém filmu, 
jeho příběhy byly namluveny na gramofonové desky, 
vznikaly podle něj figurky z korálků, skla i plyše. V roce 
1976 se stal hlavní postavou baletu, o rok později měla 
v brněnském Národním divadle premiéru dětská opera 
Ferda Mravenec, v roce 1988 byla na scéně pražského 
Smetanova divadla uvedena opera Brouk Pytlík.

This September, 120 years will have passed 
since his birth. He drew cartoons and caricatures, 
composed poems and wrote books. In a labour 
camp during the war, he kept a painted diary and 
performed a puppet show. He practiced, promoted 
and coached rugby, animated and even agitated, 
created illustrations for several dozen of books, 
including The Beetles, Kubula and Kuba Kubikula, 
Malý Bobeš (Little Bobby) and Mammoth Hunters. 
Ferda the Ant. You can say Ondřej was closely 
resembling his most famous character: work of all 
kinds. Ferda the Ant came to life in 1927 and stays 
alive till this days.

A charming guy who travelled through the pages of 
“Pestrý týden” magazine to “Lidove noviny” (Peo-
ple’s News) and finally, to his own books. During 
the Protectorate era, he shifted to a puppet film, his 
stories were recorded on gramophone records, and 
the bead, glass and plush figures were created on 
their basis. In 1976, Ferda became the main char-

I KDYBY STVOŘIL JEN ONOHO VŠEUMĚLA S PUNTÍKOVANÝM ŠÁTKEM, VSTOUPIL 
BY NAVŽDY DO DĚJIN DĚTSKÉ LITERATURY. MÉNĚ SE UŽ VÍ, ŽE PSAL REPORTÁŽE 
Z OLYMPIÁDY A PŘINESL DO ČESKOSLOVENSKA RAGBY. PŘED VÁLKOU SE SVÝMI 
KRESBAMI VYSMÍVAL HITLEROVI, V NACISTICKÉM LÁGRU PAK S OLDŘICHEM 
NOVÝM SECVIČILI DIVADÉLKO S MAŇÁSKY Z BRAMBOR. 

EVEN IF HE HAD CREATED ONLY THAT JACK-OF-ALL-TRADES WITH A DOTTED 
SCARF, HE WOULD HAVE GONE DOWN IN HISTORY OF CHILDREN‘S LITERATURE 
FOREVER. LESSER KNOWN FACT IS THAT HE WROTE REPORTS FROM THE 
OLYMPIC GAMES AND BROUGHT RUGBY TO CZECHOSLOVAKIA. BEFORE THE 
WAR, HE RIDICULED HITLER WITH HIS DRAWINGS, AND IN THE NAZI CAMP, WITH 
OLDŘICH NOVÝ, HE REHEARSED A THEATRE WITH POTATO PUPPETS. 
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Dnes tahle postavička zdobí školní aktovky, penály, 
pastelky, hrníčky, obaly piškotů a krupiček. A vábí 
entomology. Josef Mařan, svého času docent Karlovy 
Univerzity, kdysi vyprávěl: „Když zpovídám studenty, 
co probudilo jejich zájem o hmyz, mnozí uvádějí, že to 
byli Ferda Mravenec a Brouk Pytlík.“

Česká televize Brno se proto rozhodla natočit his-
torický společenský dokument o průběhu a perip-
etiích dějin ve střední Evropě skrze život a tvorbu 
brněnského rodáka Ondřeje Sekory, který se narodil 
1899 a zemřel v roce 1967. 

Důraz je v něm kladen na období po vzniku samo-
statné ČSR, kdy Sekora od roku 1921 pracoval jako 
sportovní referent a kreslíř v brněnských Lidových 
novinách. Tehdy uvedl na stránky deníku postavičku 
nešikovného pana Břouška a poté dvojici Hnát 
a Patrčka. V roce 1923 nakreslil emblémy snad všech 
tehdejších disciplín a začal v novinách publikovat 
humorný seriál „O užitečnosti sportu“. 

V letech 1923 a 1927 (1928) byl redakcí vyslán do 
Paříže, kde publikoval i ve francouzském časopise 
L’Auto a při návštěvě biografu poprvé spatřil filmovou 
podobou Myšáka Mickyho. „Nikdy nezastíral, že právě 
tento zážitek jej inspiroval ke vzniku Ferdy Mravence,“ 
prozrazuje dramaturg dokumentu Martin Polák.

V roce 1927 (nebo 1928) se i s redakcí přestěhoval do 
Prahy, v letech 1927–1941 redigoval pro Lidové noviny 
Dětský koutek a stal se úspěšným spisovatelem. Jeho 
Ferda je výstižným obrazem své doby, kompliko-
vaných třicátých let.

Protože Sekorova žena byla židovského původu, 
musel výtvarník v dubnu 1941 opustit redakci Lidových 

acter in a ballet, a year later Ferda the Ant opera was 
premiered in the National Theatre in Brno, in 1988 
the Brouk Pytlík (Pouch the Beetle) opera was put on 
the stage of the Smetana Theatre in Prague.

Nowadays, you can see this character on school-
bags, pencil cases, crayons, mugs, biscuits and 
porridge packaging. And it also attracts entomolo-
gists. Josef Mařan, an associate professor of Charles 
University at that time, once said: «When I ask my 
students about what has awakened their interest in 
insects, many of them say that it was Ferda the Ant 
and Pouch the Beetle.»

On account of that, the Czech Television studio in 
Brno decided to make a sociohistorical documentary 
on the course of history in Central Europe through 
life and work of the Brno native Ondřej Sekora, who 
was born in 1899 and died in 1967.

The emphasis is put on the period after the estab-
lishment of the independent Czechoslovakia, when 
Sekora worked as a sports editor and draughtsman 
in Lidové noviny (People’s News) from 1921. At that 
time, he put the clumsy Mr. Břoušek (Mr. Belly) and 
then the Hnát and Patrčka couple on the pages of 
the newspaper. In 1923 he drew the emblems of per-
haps all the sports disciplines of that time and began 
publishing a humorous series on «The Usefulness of 
Sport» in the newspaper.

In 1923 and 1927 (1928) the editorial office sent him 
to Paris, where he published in the French magazine 
L›Auto, and for the first time, he saw the film version 
of Mickey Mouse when visiting the cinema. “He has 
never been afraid to acknowledge that this experi-
ence inspired him to create Ferda the Ant,” reveals 
a script editor Martin Polák.
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novin, byl vyloučen ze Syndikátu novinářů. Manželka 
musela do Terezína, on sám v říjnu 1944 putoval do 
pracovního tábora Kleinstein a Osterode. Svůj život 
v lágrech podrobně popsal ve svých denících s řadou 
obrázků. Vyobrazil i své spoluvězně, mezi něž patřil 
například herec Oldřich Nový. Po návratu v roce 1949 
byla zrušena soukromá nakladatelství a v oblasti litera-
tury pro děti vzniklo Státní nakladatelství dětské knihy, 
dnešní Albatros. Sekora do něj nastoupil jako šéf 
Knižnice pro nejmenší. 1952 odešel na volnou nohu, 
psal a kreslil pro dětské časopisy. Stál také u prvních 
pokusů o televizní vysílání pro děti, hrál maňáskové 
divadlo a po celé republice pořádal besedy s dětmi.

„Ondřej Sekora je dnes právem označován za 
českého Walta Disneyho, je významnou postavou 
českého a evropského moderního umění, která 
dosud nemá zhodnocující monografický dokument,“ 
vysvětluje režisér Pavel Jirásek, který v českém 
prostředí natočil již řadu biografických polohraných 
dokumentárních celovečerních televizních projektů 
typu BBC. Září roku 2019 je rokem výročí jeho naro-
zení a Česká televize proto uvede dokument, vznikající 
v tvůrčí producentské skupině Patricka Diviše, taktéž 
v září.

In 1927 (or 1928) he moved to Prague with his 
editorial staff, and from 1927 to 1941 he edited the 
Children›s Corner for Lidové noviny (People’s News) 
and became a successful writer. His Ferda is an ac-
curate picture of the complicated 1930s.

Because Sekora›s wife was Jewish, the artist had to 
leave Lidové noviny (People’s News) in April 1941, 
and was expelled from Syndicate of Journalists. His 
wife had to go to Terezin, and in October 1944 he 
went to the Klein Stein and then Osterode labour 
camps. He described his life in camps in detail in his 
diaries with a number of pictures. He also portrayed 
his fellow prisoners, including actor Oldřich Nový. 
After returning in 1949, private publishing houses 
were abolished and the State Children›s Book 
Publishing, now Albatros, was established in the 
field of children›s literature. Sekora joined it as 
a head of the Children’s Library. In 1952 he became 
a freelancer and started to illustrate and write for 
children›s magazines. He also took part in the first 
attempts of television broadcasting for children, 
performed puppet shows and held discussions with 
children throughout the country.

«Ondřej Sekora is rightly called Czech Walt Disney 
today, he is an important figure in Czech and Euro-
pean modern art, without any appreciative mono-
graph written on,» explains director Pavel Jirásek, 
who has made a number of biographical feature 
BBC-style documentaries in the Czech Republic. 
2019 is the anniversary of his birth, and therefore, 
Czech Television will present a documentary created 
in the creative producer group of Patrick Diviš, in 
September.Te

xt
:	Č

T	
B

rn
o,

	fo
to

:	Č
T	

B
rn

o,
	R

ad
ek

	M
ič

a	
a	

Pa
ve

l	J
irá

se
k

ONDŘEJ SEKORA
25. září 1899 – 4. července 1967

byl výrazný český spisovatel, novinář, kreslíř, 
grafik, ilustrátor, karikaturista a entomolog, 
od roku 1964 nositel titulu zasloužilý 
umělec. Spolupracoval s rozhlasem, televizí, 
spoluutvářel filmy i divadlo. 

September	25,	1899	-	July	4,	1967

was	a	significant	Czech	writer,	journalist,	
draftsman,	graphic	designer,	illustrator,	
caricaturist	and	entomologist;	He	has	worked	
with	radio,	television,	film	and	theater.
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INDIE
BOŽÍ POSEL NA SKÚTRU – ČESKÉ 
STOPY V SEVEROVÝCHODNÍ INDII 

INDIA
GOD‘S MESSENGER ON A SCOOTER - 
CZECH TRACKS IN NORTHEAST INDIA

1.
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Málokdo tuší, že území o rozloze třikrát větší 
než Česká republika připomínající zmen-
šeninu Indického poloostrova, ležící mezi 
Bangladéšem, Barmou, Nepálem a Tibetem 
(Čínou) je součástí Indické republiky. Oblast 
byla osidlována již v dobách kolem roku 500 
před naším letopočtem tibetsko-barmský-

Only few people know that an area   three times 
as big as the Czech Republic, resembling 
a miniature of the Indian Peninsula, located 
between Bangladesh, Burma, Nepal and Tibet 
(China) is part of the Republic of India. The 
area was already populated around 500 BC by 
Tibetan-Burmese settlers. Thanks to them, the 

mi osadníky. Právě díky prvním osadníkům 
dnešní Naga, Maite, Assam a další etnika žijící 
v této oblasti vypadají spíše jako obyvatelé 
Tibetu než Indové, tak, jak je známe z bolly-
woodských trháků. 

S britskou kolonizací Indie přichází počátkem 
19. století do regionu i křesťanství. Jelikož 
hinduisté setrvávali převážně v nížinách, které 
jim vyhovovaly pro pěstování rýže a chování 
dobytka, křesťané postupně začali obývat 
přilehlé hory. První Salesiáni Dona Bosca 
(křesťanský řád věnující se výchově mládeže) 
přicházejí velmi záhy a zakládají své misie 
a hlavně školy nejprve na jihu Indie a počát-
kem 20. století také právě na severovýchodě. 

Jedním z nejvýznamnějších misionářů byl 
Páter Jan Med, rodák z Jihlavy. Narodil se 
do chudé, ale velmi početné rodiny sedmi 
sourozenců roku 1916. Do školy byl poslán 
do Fryštáku k Salesiánům a to jej ovlivnilo 
natolik, že roku 1933 odchází do noviciátu 

first settlers of today‘s Naga, Meitei, Assam, 
and other ethnic groups living in this area look 
more like Tibetans than Indians, whom we 
know from Bollywood blockbusters.

With the British colonization of India in the 
early 19th century, Christianity also came to 
this area. As the Hindus mainly remained in the 
lowlands that suited them for rice cultivation 
and cattle breeding, Christians gradually be-
gan to inhabit the adjacent mountains. The first 
Salesians of Don Bosco (the Christian instituti-
on for the education of youth) come very soon 
and set up their missions and, most important-
ly, schools first in the south of India and then in 
the northeast in the early 20th century.

One of the most important missionaries was 
Father Jan Med, a native of Jihlava. He was 
born into a poor, but large family of seven 
siblings in 1916. He was sent to school at 
Fryšták to the Salesians and it affected him 
so much that in 1933 he left for the novitiate 

1. 						Čajové plantáže v Assamu Tea plantations in Assam
2.

2.
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na Slovensko a rok poté skládá první řeholní 
sliby. Své poslání cítil však jinde. Roku 1935 
odjíždí do Itálie, kupuje lodní lístek a na palu-
bě dálkového parníku odplouvá do Indie. Nej-
prve působí v jižních provinciích, ve složitých 
válečných časech je vysvěcen na kněze a je 
posílán do nejrůznějších koutů jižní a střední 
Indie. Později v 70. letech dostává příkaz se 
přesunout na severovýchod. Na svůj skútr 
nakládá to nejcennější co má – psací stroj 
a vydává se na dalekou cestu (630 km). 

V komunitě v Manipuru se učí domorodé 
jazyky. A na svém skútru objíždí odlehlé ven-
kovské vesničky, kde zakládá školy a vyučuje 
děti chudých rolníků, kteří si nemohou dovolit 
své děti poslat do škol ve městech.. 

in Slovakia and a year later he made the first 
religious vows. But he felt his mission was 
elsewhere. In 1935 he goes to Italy, buys a boat 
ticket and sails to India aboard a long-distan-
ce steamer. At first, he works in the southern 
provinces, is ordained a priest in difficult times 
of war, and sent to various corners of southern 
and central India. Later, in the 70s, he is ordered 
to move northeast. He loads his scooter with the 
most precious thing he has – a typewriter and 
goes on a long journey (630km).

He learns indigenous languages   in the commu-
nity in Manipur. And he travels on his scooter 
around remote rural villages where he esta-
blishes schools and teaches children of poor 
peasants who can‘t afford to send their children 
to schools in town.

3. 		Jezero Loktak.	Zdroj	obživy	pro	místní	rybáře. Loktak Lake.	A	source	of	livelihood	for	local	fishermen.

3.
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V současné době to v této oblasti není vždy 
zcela bezpečné. Operují zde různé „podzem-
ní“ skupiny – místní mafie a bojové skupiny 
– přepadající mimo jiné i salesiánské školy. 
Požadují výpalné v podobě peněz. Roku 2001 
byli tři kněží zastřeleni, protože banditům 
nebyli schopni zaplatit požadovanou částku. 
Někdy kněze zajmou, unesou a za požadova-
né výkupné kupují další zbraně. Otec Francis, 
koordinátor programů pro mládež v oblasti 
Manipur, přímý žák Jana Meda, mi vyprávěl, 
že jednoho dne, když byl ve škole kousek za 
městem, vtrhla skupina ozbrojenců do jeho 
kanceláře a požadovali peníze. On tolik peněz 
u sebe neměl. Jeden z nich mu přiložil pistoli 
ke spánku … „zavřel jsem jen oči a začal se 
v duchu modlit. Čekal jsem na smrt. V po-
slední chvíli můj spolubratr přinesl nějaké 
další peníze a to jim stačilo k tomu, aby odešli 
a nezabili nás“, líčí otec Francis. 

Nowadays, it is not always completely safe 
in this area. There are various underground 
groups – local mafia and battle groups – attac-
king, among other things, Salesian schools. 
They demand protection money. In 2001, three 
priests were shot being unable to pay the 
required amount to bandits. Sometimes they 
take priests captive, kidnap them, and buy 
more weapons with the required ransom. Father 
Francis, coordinator of programs for youth in 
Manipur, the direct disciple of Jan Med, told 
me that one day, when he was at school just 
outside the city, a group of gunmen barged into 
his office and demanded money. He didn‘t have 
that much money with him. One of them put his 
gun to his temple… „I just closed my eyes and 
began to pray. I was waiting for death. At the 
last moment, my Brother has brought some ex-
tra money, which was enough for them to leave 
without killing us,” says Father Francis.

4. 		Pohoří Japvo v Nagalandu.	V	odlehlých	horách	je	
velmi	obížné	zajistit	vzdělání.	Proto	sem	Salesiáni	chtějí	
směřovat	své	podpůrné	programy.

5. 		Jezero Loktak -	s	prací	musí	pomáhat	ženy	i	děti.

The Barail mountain range (Mount Japfu) in Nagaland. 	
It	is	very	difficult	to	provide	education	in	remote	moun-
tains.	That	is	why	the	Salesians	want	to	bring	their	support	
programs	here.

Loktak Lake -	women	and	children	should	help	with	work.

4. 5
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Jan Med zemřel roku 2011 a v místních, kteří 
o něm dodnes říkají, že je svatý muž, zane-
chal velkou naději na vzdělání. Nejen proto 
chtějí Salesiáni pokračovat v započaté práci 
a do oblasti severovýchodní Indie přinášet 
vzdělávání pro všechny bez rozdílu víry či 
etnické příslušnosti. Toto je i jeden z důvodů, 
proč rozjíždějí projekt na podporu učitelů 
a podporu chtějí směřovat právě na venkov, 
kde je úroveň školství nejhorší. Učitelé velmi 
často nemají požadované vzdělání, během 
roku musí nejen učit, ale také se starat o své 
hospodářství.

Richard Bouda, www.fotobouda.cz

Jan Med died in 2011 and left great hope 
for education to the locals who still call him 
a holy man. This is one of the reasons why the 
Salesians want to continue the work they have 
begun – bringing education to everyone in the 
North East India region, regardless of religion 
or ethnicity. On the grounds of this they are 
also starting a project to support teachers and 
want to focus primarily on the countryside 
where the level of education is the lowest. Very 
often, teachers lack the required education, 
they must not only teach but also take care of 
their economy during the year.

Richard Bouda, www.fotobouda.cz

6. 		  Velikonoční slavnosti v hlavní Imhalské katedrále 
sv. Josefa.

7. 			Místní Salesiáni podporují výstavbu škol i v odleh-
lých oblastech, kam státní školství „nedosáhne“.

	Easter	Festival	in	the	main	Imphal	church	–
St.	Joseph’s	Cathedral.

Local	Salesians	support	the	construction	of	schools	in	
remote	areas	where	public	education	does	not	“reach”.6.

7.
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8. 		Ima a Ema tržiště v Imphalu.	Na	těchto	trzích	prodávají	
své	vypěstované	plodiny	či	vlastnoručně	vyrobené	produkty	
pouze	ženy.
9. 		Ženy v Assamu musejí tvrdě pracovat.	Za	sběr	
čajových	lístků	mají	přitom	mzdu	ve	výši	1/3	ostatních	
příjmů.	Proto	si	nemohou	dovolit	vzdělávání	svých	dětí.	Sem	
směřuje	pomoc	Salesiánů	jak	se	vzděláváním	chudých	dětí,	
tak	i	se	vzděláváním	učitelů

Ima and Ema Markets in Imphal. In	these	markets,	only	
women	sell	crops	grown	by	them	or	hand-made	products.

Women in Assam must work hard. They	have	a	salary	of	1/3	
of	other	income	for	collecting	tea	leaves.	Therefore,	they	can-
not	afford	to	educate	their	children.	This	is	where	Salesians	
help	with	both	poor	child	education	and	teacher	education.

8.

9.
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10.			Vystoupení	dívčí	třídy	
připomínající	spartakiádní	
dril.

11.			Povinný spánek.	Žádné	
postýlky,	ale	přímo	na	
lavicích	ve	třídě.

12.			Starší student pověřený 
dozorem ve třídě mlad-
ších spolužáků. Rákoska	
je	v	Indii	neodmyslitelnou	
součástí	výuky.	

The	performance	
of	a	girls’	class	resembling	
a	Spartakiad	drill.

Compulsory sleep. 
No	beds,	but	right	on	the	
class	benches.

Older student supervising 
younger classmates. 
The	cane	is	indispensable	in	
teaching	in	India.

10.

11.

12.
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Projekty pro život,
domy pro radost

KTERÝKOLIV Z NAŠICH
1300 PROVĚŘENÝCH PROJEKTŮ 

MŮŽETE MÍT JAKO DŘEVOSTAVBU.

GSERVIS
P R O J E K T Y  A  D O M Y

www.gservis.cz



8. 						Žáci	a	učitelé	salesiánské	školy	 Pupils	and	teachers	of	the	Salesian	School
8.

9.

9.
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Nezávislý český deník s původním
obsahem, v trafikách i online.

Zpravodajství, reportáže, rozhovory a komentáře.

web 
dvě mobilní aplikace
tištěné vydání
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