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Vydejte se tedy prostřednictvím jeho stránek do vysněné
Valencie nebo Palerma. Pokud byste nechtěli cestovat až
tak daleko, naleznete zde turistické tipy, jako jsou zimní
Mikulov, Kostnice u sv. Jakuba, Hrad Špilberk, Zámek
v Lednici nebo Pavilon Anthropos. Podniknout můžete
i dobrodružnou cestu na Island, a to prostřednictvím
fotoreportáže Richarda Boudy.
V hlavním rozhovoru budete mít možnost poznat Mirka
Balaštíka, šéfredaktora časopisu a nakladatelství HOST
v Brně. Blíže se seznámíte také s hereckými i životními
partnery Isabelou Bencovou-Smečkovou a Davidem
Smečkou. V duchu zimního období a Vánoc si nenechte ujít
reportáž o dokumentu České televize „Po stopách českých
betlémů“.
Přejeme vám tedy příjemný let a šťastnou cestu!
Vaše Flying Mag parta
Dear readers,

Therme Laa

Hrad Špilberk
Špilberk castle

je tady další vydání časopisu Flying Mag, které se stane
dobrým společníkem nejen pro Vaše chvíle cestování.
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here is another issue of Flying Mag to become a good
companion not only for your travelling.
Leaf through the pages and find yourself in the cities
of your dreams - Valencia or Palermo. If you are not in
the mood for travelling far, you will find some travel tips
such as winter Mikulov, Ossuary of St. James, Špilberk
Castle, Lednice Castle or the Anthropos Pavilion. Make an
adventurous journey to Island through a photo report by
Richard Bouda.
Get to know Mirek Balaštík, editor-in-chief of the HOST
magazine and publishing house in Brno. Meet actors
and life partners Isabella Bencová-Smečková and David
Smečka. In the spirit of winter and Christmas, do not miss
a report on the documentary "In the footsteps of Czech
nativity scenes" by the Czech Television.
We wish you a pleasant flight and a safe journey!
Your Flying Mag team
Vydavatel: INA SPORT spol. s r.o. – divize INA MEDIA, Dusíkova 3, 638 00 Brno,
IČ: 60740175. Šéfredaktor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, info@flying-mag.eu.
Redakce: Kateřina Vlková, David Holík, Jiří Mikel, Petr Ševčík. Jazyková
korektura: Julie Holíková, Kateřina Vlková, Diana Kosinová. Překlady do
anglického jazyka: Anna Semina, není-li uvedeno jinak. Obchodní oddělení:
obchod@flying-mag.eu. Koncept magazínu, grafická úprava a kompletní
realizace: Contimex spol. s r.o., Vážného 15, 621 00 Brno,
info@contimex.cz. Tisk: Tiskárna A.M.G., s.r.o., Mírová 2, 679 04 Adamov,
info@tiskarna-amg.cz, Reg. MK ČR E 21271. Vychází 2× ročně. Místo
vydávání: Brno. Adresa pro zasílání korespondence: INA SPORT spol.
s r.o., Dusíkova 3, 638 00, Brno. © Kopírování, opětovné publikování nebo
šíření jakékoli části magazínu se povoluje výhradně se souhlasem vydavatele.
Vydavatelství nezodpovídá za obsah jednotlivých inzerátů. Vydavatel neručí
za změny v letovém řádu, které byly uskutečněné po uzávěrce a po vydání
magazínu. Za spolupráci děkujeme Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava.
Vychází zdarma.
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Zimní LETOVÝ řád
pravidelných linek z BRNA
LONDÝN
Brno – Londýn/Stansted (Ryanair)
dny

odlet

Londýn/Stansted – Brno (Ryanair)
přílet

linka

platnost

dny

odlet

přílet

linka

platnost

1 – – – – – 7 17:10 18:20 FR8404

27.10.2019
- 23.03.2020

1 – – – – – 7 13:40 16:45 FR8403

27.10.2019
- 23.03.2020

– – – 4 – – – 16:50 18:00 FR8404

31.10.2019
- 26.03.2020

– – – 4 – – – 13:20 16:25 FR8403

31.10.2019
- 26.03.2020

– – – – 5 – – 17:55 19:05 FR8404

1.11.2019
- 27.03.2020

– – – – 5 – – 14:25 17:30 FR8403

1.11.2019
- 27.03.2020

– – – – – 6 – 22:35 23:45 FR8404

2.11.2019
- 28.03.2020

– – – – – 6 – 19:05 22:10 FR8403

2.11.2019
- 28.03.2020

– 2 – – – – – 11:35 12:45 FR485

24.12.2019

– 2 – – – – –

8:00 11:05 FR484

24.12.2019

– 2 – – – – – 18:40 19:50 FR485

31.12.2019

– 2 – – – – – 15:05 18:10 FR484

31.12.2019

– 2 – – – – – 18:40 19:50 FR485

7.1.2020

– 2 – – – – – 15:10 18:15 FR484

7.1.2020

MILÁNO/BERGAMO
Brno – Miláno/Bergamo (Ryanair)
dny

odlet

Miláno/Bergamo – Brno (Ryanair)
přílet

linka

platnost

dny

odlet

přílet

linka

platnost

– – 3 – – – – 12:55 14:20 FR4215

30.10.2019
- 18.12.2020

– – 3 – – – – 10:05 11:30 FR4215

1.1.2020

– – 3 – – – – 12:55 14:20 FR4215

8.1.2020
- 25.3.2020

– – 3 – – – – 11:05 12:30 FR4214

8.1.2020
- 25.3.2020

– – – – – – 7

27.10.2019
- 22.3.2020

– – – – – – 7

27.10.2019
- 22.3.2020

8:30

9:55 FR4215

– – 3 – – – – 11:05 12:30 FR4214
– – 3 – – – –

8:15

6:40

9:40 FR4214

8:05 FR4214

30.10.2019
- 18.12.2020
1.1.2020

BERLÍN
Brno – Berlín Schönefeld (Ryanair)
dny

odlet

Berlín Schönefeld (Ryanair) – Brno

přílet

linka

platnost

dny

odlet

přílet

linka

platnost

– 2 – – – – – 17:25 14:10 FR8568

29.10.2019
- 24.3.2020

– 2 – – – – – 15:50 17:00 FR8567

29.10.2019
- 24.3.2020

– – – – – 6 –

2.11.2019
- 28.3.2020

– – – – – 6 –

2.11.2019
- 28.3.2020

9:25 15:35 FR8568

7:50

9:00 FR8567

Pro nalezení konkrétního letu použijte vyhledávání v letovém řádu dané letové společnosti.
Zimní letový řád (od 27. 10. 2019 do 28. 3. 2020)

VALENCIA

VALENCIE
MENŠÍ, ALE O TO PŮVABNĚJŠÍ
„SESTRA“ BARCELONY

SMALL, BUT CHARMING „SISTER“
OF BARCELONA

Třetí největší město Španělska se
nachází na východním pobřeží
Iberského poloostrova, jižně
od Barcelony. Kromě dobrého
jídla, skvělého počasí, památek
a kulturního vyžití v sobě Valencie
dokonale snoubí majestátnost
Madridu a plážovou atmosféru
Barcelony. Byť je Valencie velice
turisticky atraktivní, není však
tolik exponovaná jako Barcelona. Navíc v létě tam není tak
horko a v zimě tak chladno jako
v Madridu.

Spain’s third largest city is located on
the east coast of the Iberian Peninsula, south of Barcelona. Apart from
good food, great weather, sights and
cultural activities, Valencia perfectly
combines the grandeur of Madrid and
the beach atmosphere of Barcelona.
Although Valencia is very attractive
for tourists, it is not as high-profile as
Barcelona. In addition, it is not so hot
in summer and cold in winter as in
Madrid.
Plaza de la Virgen

Here you will find yourself in a place
where once the core of the original
Roman buildings used to be. NowaTady se ocitnete na místě, kde
kdysi bývalo jádro původní římské days, there are the church of Nuestra
zástavby. Dnes tu najdeme kostel Señora de los Desamparados and the
Cathedral of Valencia. Notice the founNuestra Señora de los Desamparados a valencijskou Katedrálu. tain in the middle of the square which
Uprostřed náměstí si všimněte
shows the irrigation of the former river
fontány, která znázorňuje zavlažo- Turia, which is now a park. There are
vání z bývalé řeky Turia, ze které
cafes around the square where you
je dnes park. Kolem náměstí jsou can stop by for a drink, sit on the
kavárny, kde se můžete zastavit
terrace for a while and just watch local
Náměstí Plaza de la Virgen
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na drink, posedět chvíli na terásce
a jen tak pozorovat místní holuby
a kolemjdoucí… nebo si užívat
sluníčka.
Katedrála (La Seu) a věž Miguelete
Katedrála Nanebevzetí Panny
Marie byla postavena ve druhé
polovině 13. století na místě, kde
dříve stávala mešita. Míchá se v ní
několik stylů: románský, barokní
a gotický. Katedrála je však známá
hlavně proto, že prý hostí Svatý
Grál - pohár, ze kterého pil Ježíš při
poslední večeři. Za skvostným výhledem na celé město až k pobřeží
zdolejte schody ve věži Miguelete,
stojí to za to!
Náměstí Plaza de la Reina

pigeons and passers-by… or enjoy
the sun.
Cathedral (La Seu) and Miguelete
tower
The cathedral was built in the
second half of the 13th century on
the site of a former mosque. It combines several styles: Romanesque,
Baroque and Gothic. However, the
cathedral is known mainly because
it is said to host the Holy Grail - the
cup from which Jesus drank at the
Last Supper. For stunning views of
the entire city up to the coast, take
the stairs in the Miguelete Tower, it
is worth it!
Plaza de la Reina

Je to jedno z nejkrásnějších náměstí ve Valencii, dekorované květy a palmami, v pozadí s katedrálou
města. Najdete tu trh s rukodělnými výrobky z keramiky, kde to přetéká barvami. Na náměstí můžete
navštívit plno kaváren a tapas barů,
ale ceny jsou tu trochu vyšší.

It is one of Valencia’s most beautiful
squares, decorated with flowers and
palm trees, with the city’s cathedral in the background. Here you
will find a market with handmade
ceramics where it overflows with
colours. There are plenty of cafes
and tapas bars in the square, but
the prices are a bit high.

Hlavní náměstí Plaza Ayuntamiento

Plaza Ayuntamiento main square

Tohle je hlavní náměstí Valencie.
Jak jméno napovídá, najdete
tu radnici – jde o ohromující
neoklasicistickou budovu. Ohromí
vás také dalšími administrativními
a reprezentativními budovami,
jejichž majestátní vzezření vděčí
zlatému věku Valencie. Uprostřed

This is Valencia’s main square. As
the name suggests, you will find the
town hall here - a stunning neoclassical building. It will also amaze you
with other administrative and representative buildings which owe their
majestic appearance to the Golden
Age of Valencia. In the middle,

• Valencie je město ležící na
Costa del Azahar (volný český
překlad Pobřeží pomerančového květu), což je průmyslová
oblast při Valencijském zálivu.
Počtem obyvatel je třetím největším městem ve Španělsku.
• Město leží na řece Turia, přibližně uprostřed cesty mezi městy
Castelló de la Plana a Alicante.
Valencie je hlavním městem
provincie Valencia a Valencijského společenství.
• Valencie má středomořské
klima se suchými a horkými
léty a mírnými zimami.
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• Valencia is a city
located on the
Costa del Azahar,
an industrial
area along the
Gulf of Valencia.
Population is the
third largest city in
Spain.
• The city lies on
the river Turia,
lies on the road
between Castelló
de la Plana and
Alicante. Valencia
is the capital of
the province of
Valencia and
the Valencian
Community.
• Valencia has
a Mediterranean
climate with dry
and hot summers
and mild winters.
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je pěší zóna, kde se občas pořádají
trhy či koncerty, je tu i fontánka
opět obklopená květinami a palmami. V noci budovy nádherně září
barevným nasvícením. V přilehlých
uličkách najdete zajímavé obchody
a také dobré restaurace.
Burza hedvábí Lonja de la Seda
Lonja de la Seda, neboli valencijská burza hedvábí, je památka
zapsaná na seznamu světového
dědictví UNESCO. Jde o nádhernou budovu v gotickém stylu.
Přístupná veřejnosti je každý den
kromě pondělí (v neděli zdarma).
Má krásný interiér a připomíná
spíše kostel. V malé zahrádce zde
najdete hvězdicovou fontánku
a pomeranče.
Mercado Central
Centrální trh Mercado Central se
nachází v krásné modernistické
budově z počátku 20. století. Na
rozloze 8000 metrů čtverečních
na vás čeká tisíc obchodníků,
kteří zde nabízejí vše od zeleniny
a ovoce, přes čerstvé ryby, masné

there is a pedestrian zone where
markets or concerts are sometimes
held, and there is a fountain again
surrounded by flowers and palm
trees. At night, the buildings glow
gorgeously with colourful illuminations. In the adjacent streets you
will find interesting shops and some
good restaurants as well.
The Silk Exchange Lonja de la
Seda
Lonja de la Seda, or Valencian Silk
Exchange, is a UNESCO World Heritage Site. It is a magnificent Gothic
building. It is open to the public
every day except Monday (free on
Sundays). The interior is beautiful
and it resembles a church. The
small garden features a star-shaped
fountain and orange trees.
Mercado Central
Mercado Central (Central Market)
is located in a beautiful Modernist
building from the early 20th century. With an area of 8,000 square
metres, a thousand merchants are
waiting for you, offering everything

TRAVEL
i mléčné výrobky, až po cukrovinky
či sušené ovoce a ořechy. Potěšíte
zde všechny smysly. A pokud z toho
dostanete hlad, venku před vchodem na vás čeká plno tapas barů,
kde si můžete dát něco k snědku
a hezky si posedět venku. Jinak vězte, že trh je otevřen každé ráno až
do brzkého odpoledne, a to každý
den kromě neděle.
Torres de Serranos
Ve Valencii najdete nejstarší evropskou gotickou vstupní bránu. Věže
Torres de Serranos byly postavené
na konci 14. století jakožto součást
městských hradeb. Původně měly
sloužit k obraně města, jelikož šlo
o hlavní vstup pro příchozí cizince
a královské průvody. Později byly
také využívané jako vězení pro
šlechtice. Věže jsou dnes otevřené

veřejnosti a za malý poplatek vám
dovolí vylézt po schodech na terasy
a pokochat se krásným výhledem
na město a zahrady Turia.
Zahrady Turia
Jardines del Turia se dnes nachází
v korytu bývalé řeky nesoucí stejné
jméno. Vyřešil se tím tak problém
častých záplav. Jde o jeden
z největších městských parků ve
Španělsku, který se táhne od parku
Cabecera až po Ciudad de las Artes
y las Ciencias, celých 9 km. Nejlépe

from vegetables and fruit, to fresh
fish, meat and dairy products, to
confectionery or dried fruit and
nuts. You will please all your senses
here. And if you get hungry, there
are plenty of tapas bars out in front
of the entrance, where you can
have something to eat and sit outside. Otherwise, be aware that the
market is open every morning until
early afternoon, every day except on
Sundays.
Torres de Serranos
In Valencia you will find Europe’s oldest Gothic entrance gate. Torres de
Serranos towers were built at the
end of the 14th century as part of
the city walls. Originally they were
intended to defend the city, as it was
the main entrance for incoming foreigners and royal processions. Later

they were also used as a prison for
nobles. The towers are now open
to the public and allow you to climb
stairs to the terraces for a small fee
and enjoy beautiful views of the city
and the Turia Gardens.
Turia Gardens
Jardines del Turia is today located
in the bed of a former river bearing
the same name. It has solved the
problem of frequent floods. It is
one of the largest urban parks in
Spain, which extends for 9 km from
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ho prozkoumáte asi na kole – půjčoven v centru najdete hned několik.
Podél cesty parkem potkáte hřiště,
kavárny, cyklisty, běžce, bruslaře,
mladé páry, lidi se psy, rodiny s dětmi
a důchodce na procházce – ti všichni
si sem chodí užívat městské zeleně.
A jelikož jde o bývalou řeku, přes
park stále vede asi 18 mostů různých
architektonických stylů.
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Na konci zahradního parku Turia
najdete rozlehlý kulturně poznávací
komplex nazvaný Město umění
a věd. Tvoří ho několik částí: L´Oceanogràfic (největší akvárium v celé
Evropě), L‘Hemisfèric (3D promítání
vzdělávacích dokumentů), interaktivní
Vědecké muzeum (El Museu de
les Ciències Príncipe Felipe), Palác
umění (El Palau de les Arts Reina Sofía) a L‘Umbracle (velká zahrada se
středomořskou flórou). Abyste mohli
navštívit celý komplex, je potřeba si
na to vyhradit téměř celý den.
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Cabecera Park to the City of Arts
and Sciences. It is best to explore it
by bike - you can find several rental
shops in the centre. On your way
through the park you will see playgrounds, cafes, cyclists, joggers,
skaters, young couples, people
with dogs, families with children
and elders on walks - they all come
here to enjoy the city’s greenery.
And since it is a former river, about
18 bridges of different architectural
styles still run across the park.
Ciudad de las Artes y las Ciencias
At the end of the Turia Garden Park
you will find a large scientific and
cultural complex called the City
of Arts and Sciences. It consists
of several parts: Oceanographic
(the largest aquarium in Europe),
Hemispheric (3D screening of
educational documents), interactive
Science Museum, Opera House,
and Umbracle (a large garden
with Mediterranean flora). The visit

Pro návštěvu Valencie
doporučujeme využít leteckou
společnost Ryanair
s přestupem v Milánu/Bergamu
For a trip to Valencia, we
recommend to use Ryanair with
a change in Milan/Bergamo
Brno – Milán/Bergamo
středa 12:55, neděle 8:30
Wednesday 12:55, Sunday 8:30
Milán/Bergamo – Brno
středa 11:05, neděle 6:40
Wednesday 11:05, Sunday 6:40

Od

259 000 Kč
Full LED světlomety
Revoluční interiér
5 let záruka Renault
Nabídka platí od 1. 10. do 31. 12. 2019. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km
(podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault CLIO: spotřeba 3,6–5,2 (l/100 km),
emise CO2 94–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci
vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault
Renaultdoporučuje
doporučuje

AUTO POKORNÝ BRNO – Lesná / Modřice / Velké Meziříčí
Tel.: +420 532 194 000 (Brno) / +420 515 910 050 (Modřice) /
+420 532 194 050 (Velké Meziříčí)
www.renault-brno.cz

Street art
Až se budete procházet uličkami
Valencie, věnujte pozornost street
art. Město nástěnnými malbami
přímo kypí a jen v centru na vás
čeká pár milých překvapení, takže
pokud jste příznivci tohoto umění,
pak je to hned další důvod, proč
Valencii co nejdříve navštívit.

Pláže
Pokud jste na kole dojeli až
k Městu umění a věd, pak už to
máte na nejbližší městskou pláž
jen kousek! Jmenuje se Maravillosa a je velmi rozlehlá, místo je tu
pro každého. Pláž je lemovaná
promenádou s palmami a restauracemi. Pokud máte auto, pak se
vydejte na nějakou vzdálenější
pláž jako třeba pláž Sagunto nebo
El Saler. Tam najdete i trochu té
přírody či písčité duny kolem.
Ochutnejte místní speciality
Když už jste ve Valencii, pak vám
nesmí uniknout španělské národní
jídlo, které odsud pochází. Mluvíme o slavném pokrmu z rýže,
olivového oleje, šafránu, vývaru,
masa či ryb a zeleniny zvaném
paella, na které jsou místní náležitě hrdí. A pak tu máme všudypřítomný nápoj horchata (nebo také
orxata), ze směsi vody, chufas
12 ...

requires at least a day or a half-day
to visit part of the entire complex.
Street art
Pay attention to street art as
you walk through the streets of
Valencia. The city is full of wall
paintings and in the centre a few
nice surprises await you, so if
you like it, then this is another

reason to visit Valencia as soon
as possible.
Beaches
If you have come to the City of Arts
and Sciences by bike, then the nearest town beach is just a short walk
away! Its name is Maravillosa and it
is huge, there is a place for everyone.
The beach is surrounded by a promenade with palm trees and restaurants.
If you have a car, then head to some
more distant beach such as Sagunto
beach or El Saler. There you will find
a bit of nature or sand dunes around.
Have a taste of local specialties
When you are in Valencia, you must
not miss the Spanish national food
that originates here. We are talking
about a famous dish of rice, olive
oil, saffron, broth, meat or fish and
vegetables called paella, which
makes the locals proud. And then
there is the omnipresent drink of
horchata (or orxata), a mixture of

TRAVEL
(tygří ořechy) a cukru. Nápoj můžete ochutnat i v zemích Latinské
Ameriky, ale původem je z Valencie.
Připomíná oslazené sójové mléko.
V ulicích ho můžete dostat ve speciálních stáncích a v kavárnách si
ho pak můžete dát s pečivem zvaným farton - tyčinkou posypanou
cukrem, která se do nápoje namáčí.
Jako v každém přímořském městě,
ani ve Valencii není nouze o ryby
a mořské plody.
Festival Las Fallas

Las Fallas Festival
This Spanish holiday is celebrated
between March 12 and 19 in honour
of St. Joseph (San José) in Valencia.
The name of this holiday is derived
from the word falla, which in Spanish
means “figure”. Figures of wood,
cardboard and gypsum are made
for this holiday, they reach huge
dimensions - their size can be from
5 to 30 metres. Artists take part in
these celebrations with their design
figures. The committee then selects
the most beautiful figure and on the
night of March 19 all figures, except
the winning one, are set on fire.

Zdroj: www.1001voyagesgourmands.com, foto: shutterstock.com

Tento španělský svátek se slaví
v rozmezí od 12. do 19. března na
počest svatého Josefa (San José)
ve Valencii. Název tohoto svátku
je odvozen od slova falla, které ve
španělštině znamená „figura“. Na
tento svátek jsou totiž vyráběny
figury ze dřeva, kartonu a sádry,
které dosahují obřích rozměrů,
jejich velikost může být 5 až 30
metrů. Umělci soutěží o nejhezčí
figuru, kterou vybere speciální komise. V noci 19. března se všechny
figury kromě té vítězné zapálí.

water, chufas and sugar. You can
find it in Latin America, but it is originally from Valencia. It resembles
sweetened soy milk. In the streets
you can get it in special stalls and in
cafes you can have it with a pastry
called farton - a bar sprinkled with
sugar, which you should soak in the
drink. Valencia lies on the coast,
so there is no shortage of fish and
seafood.
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I THINK BOOKS WILL BE MORE
IMPORTANT THAN WE CAN IMAGINE NOW

MIROSLAV
BALAŠTÍK

MYSLÍM, ŽE KNIHY BUDOU HRÁT VĚTŠÍ
ROLI, NEŽ SI TEĎ UMÍME PŘEDSTAVIT
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MIROSLAV BALAŠTÍK

MIROSLAV BALAŠTÍK

nar. 1971

born 1971

je literární kritik a publicista. Vystudoval
češtinu a filozofii na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně a od roku
1997 přednáší na zdejším Ústavu české
literatury. Od roku 1995 řídí časopis Host
a je šéfredaktorem a spolumajitelem
stejnojmenného brněnského nakladatelství.
Redakce Hostu se tak postupně stala
jakousi koncentrovanou dílnou, ve které
pílí a pracovitostí vznikají jedny z nejlepších
publikací kvalitní literatury. Ty nejenže hýbou
děním české literární scény, ale jsou často
skutečnou odměnou pro čtenáře. Je to
práce jako každá jiná? Nebo do určité míry
představuje poslání?

is a literary critic and publicist. He studied
Czech language and philosophy at the Faculty
of Arts of Masaryk University in Brno and since
1997 has lectured at the local Institute of Czech
Literature. Since 1995 he has been running the
Host magazine and is the editor-in-chief and
co-owner of the Brno publishing house of the
same name. The Host editorial office has gradually become a kind of concentrated workshop
in which some of the best publications of
high-quality literature are being created with diligence. Not only do they move the events of the
Czech literary scene, but they are often a real
reward for readers. Is it a job like any other? Or
is it a mission to some extent?

Měl jste vždy jasno, že zasvětíte svůj život
literatuře, publicistice a „šéfredaktorování“?
Nebo kdy se zrodila ta touha?

Have you always had a clear idea about dedicating your life to literature, journalism and
editing? Or when was this desire born?

Rád bych řekl, že jsem měl vždycky jasno a už
ve školce řídil školkové literární noviny. Pravda
ale je, že jsem, jako všichni kluci, chtěl být spíš
popelář a jezdit na stupínku kuka-vozu. Už na
základní škole jsem ale hodně četl a na střední
zjistil, že rozumím i poezii. Když jsem pak začal
studovat českou literaturu na filozofické fakultě,
musel jsem se naučit o ní také přemýšlet a psát.
To ostatní už pak přišlo nějak mimochodem. Ale
ano, když jsme s Tomášem Reichelem a Martinem Stöhrem přebírali v roce 1995 časopis
Host a o rok později zakládali nakladatelství,
tak jsme toužili po tom, aby bylo úplně nejlepší,
a věřili jsme, že jsme schopní to dokázat. Bez
této naivity a nezralého sebevědomí by to asi ani
nešlo dělat.

I would like to think that I was always clear, and
already during my childhood I was in charge of
the kindergarten literary newspaper. But the truth
is, that, like all the boys, I wanted to be a dustman
and ride on the garbage truck platform. But I have
read a lot at primary school and at lower secondary school, I found out that I understood poetry as
well. When I started studying Czech literature at the
Faculty of Arts, I also had to learn to think and write
about it. The rest came somehow spontaneously.
But yes, when we took over the Host magazine in
1995 with Tomáš Reichel and Martin Stöhr, and one
year later we founded the publishing house, we felt
a longing for it to be the best, and we believed we
could manage that. Without this naivety and immature self-confidence, it wouldn’t have been possible.
... 15

Je to lehký nebo těžký úděl takto si v našich
postkomunistických podmínkách vydělávat
„na chléb“?

Is it easy or hard to earn your “bread” this way in
our post-communist conditions?

Začínali jsme vydáváním poezie a na časopis
Host sháněli sponzory a granty. To, co jsme
„vydělali“, stačilo s bídou na pivo. Ale nás to
především bavilo, milovali jsme knížky a literaturu a na nic jiného jsme nemysleli. Ty sbírky
básní měly celkem úspěch, o Hostu se začalo
víc psát a přicházeli další nabídky od známějších
autorů. Začalo se to nabalovat jako sněhová
koule a my jsme vydávali knihy esejů, literární
teorie, povídky a romány. Ty se už začaly i slušně
prodávat a nám to umožnilo se profesionalizovat.
Skutečný zlom přišel v roce 2008, kdy se nám
podařilo koupit práva na román Stiega Larssona
Muži, kteří nenávidí ženy, a tím jsme fakticky
odstartovali v Česku boom severské krimi. Takže
teď už si vyděláme nejen na chléb, ale i na máslo
a na krevety a na lanýžové chipsy.
Co podle Vás nakladatelství a časopis Host
znamená pro Brno?
Asi by to měl říct někdo nezaujatý, ale nikdo
nedokáže člověka ocenit tak jako on sám sebe,
takže zcela objektivně vzato: pokud jde o českou

We started with poetry and were looking for sponsors and grants for the Host magazine. What we
“earned” was hardly enough to buy beer. But first
of all, we enjoyed it, we loved books and literature,
and we didn’t think of anything else. The collections of poems were quite successful, more began
to be written about Host and more offers began to
come from famous authors. It started to snowball
and we published essay books, literary theory, short
stories and novels. They began to sell decently,
which allowed us to professionalize. The real turning
point came in 2008, when we managed to buy the
copyright to Stieg Larsson’s novel “Men Who Hate
Women” (The Girl with the Dragon Tattoo), and
we actually kicked off the Nordic noir boom in the
Czech republic. So now we can earn not only our
bread but also butter and shrimp and truffle crisps.
In your opinion, what do the publishing house
and the magazine Host mean for Brno?
Perhaps, someone unbiased should say it, but
nobody can appreciate a man as much as he can,
so objectively speaking: as far as Czech literature is
concerned, we are currently at the forefront within
the Czech republic. The best authors, who receive
literary awards and are translated abroad, publish
here. In addition, the books by Alena Mornštajnová
and Kateřina Tučková are among the best-selling
books ever. Thanks to the Host magazine, but also
to other Brno publishers or the Month of Authors’
Reading festival, Brno is seen as a cultural metropolis and a centre of literature. So, quite decent
advertisement for the city.
Do you feel something like pride when you look
back at what Host has managed since you founded it as students?

foto: David Konečný

It is more like gratitude. First, it is not the merit of
one person, and frankly speaking, for me, it has never been a job, because of which, I should sacrifice
or forego something and work hard and blah blah
blah. I do what I enjoy and what fulfils me, I meet
a lot of smarter and more talented people than I am,
so I’m happy and grateful.
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Many of the authors, published by the Host, later
became the recipients of various prestigious
awards. Do you have a recipe for this or is it
intuition?
The reasons why a book has become successful will
always show up retroactively, and if you set the rules

FACE2FACE

literaturu, jsme v současné době v rámci české
republiky na špici. Vydávají u nás nejlepší autoři,
kteří získávají literární ocenění a jsou překládáni
i do zahraničí. Knihy Aleny Mornštajnové a Kateřiny Tučkové patří navíc k těm vůbec nejprodávanějším. I díky časopisu Host, ale samozřejmě
také dalším brněnským nakladatelům nebo
festivalu Měsíc autorského čtení je Brno vnímáno
jako kulturní metropole a centrum literatury.
Takže pro město dost slušná reklama.
Cítíte něco jako hrdost, když se ohlédnete, co
se Hostu podařilo od doby, kdy jste ho, coby
ještě studenti, zakládali?
Spíš cosi jako vděčnost. Jednak to není zásluha
jednoho člověka a upřímně řečeno nikdy to pro
mne nebyla práce, kvůli níž bych se něčeho
odříkal, něco obětoval a tvrdě makal a bla bla
bla. Dělám to, co mě baví a naplňuje, potkávám
spoustu mnohem chytřejších a talentovanějších
lidí, než jsem já, takže jsem šťastný a vděčný.

for future publishing accordingly to those reasons,
you will discover only the second and third variations of the same. But the book becomes a bestseller almost always because it is different from
the previous ones. Therefore, however experience
may be of help, it is important to be open to what
exceeds it, what is simply somehow different. In
short, I always had to rely on whether I enjoyed the
manuscript as a reader. When I started to consider
that the text could be successful, even though I was
not completely sure, it turned out bad.
Do you think the book and literature have a future and what is it?
Almost from the beginning, the history of books
has been accompanied by predictions of their end,
so I am being optimistic for the future. According
to research, the Czechs are among the greatest
readers, so I am not worried even about publishers.
Moreover, Czech literature is currently on the rise.
With the increasing quality of books, the interest of
... 17

Důvody, proč se nějaká kniha stala úspěšnou, se
vždycky ukážou až zpětně a pokud byste podle
toho stanovila pravidla pro vydávání do budoucna, tak objevíte pouze druhé a třetí variace téhož.
Kniha se ale stane bestsellerem téměř vždycky
proto, že je něčím jiná než ty předchozí. Jakkoliv
Vám tedy může pomoct zkušenost, důležité je
být otevřený tomu, co ji nějak překračuje, co je
prostě nějak jiné. Krátce řečeno, vždycky se mi
vyplatilo spolehnout se na to, jestli mne rukopis
jako čtenáře prostě bavil. Když jsem začal kalkulovat s tím, že by text mohl mít úspěch, přestože
se mi třeba úplně nezdál, tak to dopadlo blbě.
Má podle Vás kniha a literatura budoucnost
a jakou?
Dějiny knih téměř od počátku provází předpovědi
jejich konce, takže jsem i do budoucna optimista. Podle výzkumů patří právě Češi mezi největší
čtenáře, takže se nebojím ani o nakladatele.
Navíc v současné době je česká literatura na
vzestupu. Zvyšuje se kvalita knih, stoupá zájem
čtenářů a kritiků. V žebříčcích prodejnosti české
knihy suverénně porážejí ty zahraniční. Spíš
bych řekl, že v budoucnosti bude hrát kniha větší
roli, než si umíme představit. Jen nevím, jestli je
to úplně dobrá zpráva. Význam knihy vždycky
vzroste tehdy, pokud v ní lidé hledají něco jiného
než literaturu. Například únik před světem, který
nás nějak omezuje nebo dokonce ohrožuje.

foto: David Konečný

Mnoho autorů, které Host vydal nebo publikoval, se posléze stalo nositeli různých
prestižních ocenění. Máte na to nějaký recept
nebo je to intuice?

Objektivita tady není důležitá. Když píšu o knihách,
jsem samozřejmě přesvědčen, že mám pravdu,
ale uvědomuji si, že jiný čtenář to může pochopit
jinak. Jednoduchý příklad. Autor třeba napíše:
„Babička seděla v kuchyni“. A já (pokud si
nepředstavím herečku Terezii Brzkovou ve filmu
Babička), tak vidím ženu, která se podobá mojí
babičce a kuchyni, kterou znám z domu. Obojí ji
určitě jiné, než máte doma vy. A co teprve když
autor píše o smrti, o lásce, o smutku? Ty každý
prožíváme jinak a tento svůj intimní prožitek
vkládáme také do knihy. Bez něj bychom jim nerozuměli a netýkaly by se nás. Ale to je současně
důvod, proč knize každý rozumíme trochu jinak.
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Působíte také jako literární kritik, nakolik
v tomto oboru dokáže být člověk ryze objektivní?

readers and critics ascends. In the sales ladders,
Czech books masterfully beat foreign ones. I would
say that in the future, the book will play a larger role
than we can imagine. I just don’t know if it’s completely good news. The importance of a book
always increases when people look for something
other than literature. For example, an escape from
a world that somehow limits or even threatens us.

CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
M: +420 702 260 712
+420 607 091 280
prodej-suzuki@cartec.cz
www.cartec.cz

NOVÉ DEALERSTVÍ SUZUKI V BRNĚ
Navštivte naše nové dealerství SUZUKI CARTec v Brně,
na ulici Pražákova 53 a vyberte si z nové modelové řady.

SUZUKI - moderní technologie v cenově dostupném, spolehlivém voze

V kritice tedy nejde o to být objektivní, ale umět
přesvědčivě vysvětlit, proč já ji rozumím právě
tímto způsobem.
Je Vám Vaše práce koníčkem? Nebo potřebujete občas od ní utéct úplně k něčemu
jinému?
Teď už od ní občas utíkám a ne, jako dřív, do
hospody, kde se stejně mluvilo zase o knížkách. Mám několik úlů a chovám včely. Nevidím
v tom žádný mystický zážitek ani nezachraňuju
planetu. Mám rád med a donutí mne to, jít do
přírody na vzduch. Jinak taky normálně sedím
večer u televize, dlabu zmrzlinu přímo z kelímku
a koukám na seriály, kde se vraždí lidi.
Jaká je ještě Vaše meta a profesní cíl v životě?
Ono se říká, že v každém policajtovi je kus
kriminálníka. A platí to i o redaktorech. V každém
je kus spisovatele. Tak bych chtěl zkusit napsat
knihu. Jen se obávám, jestli budu schopen objektivně posoudit, když by to měl být propadák.

You also act as a literary critic, to what extent
can one be purely objective in this field?
Objectivity is not important here. Of course, when
I write about books, I believe I am right, but I realize
that another reader may understand it differently. A simple example. For instance, the author writes:
“Grandma was sitting in the kitchen”. And I (unless
I imagine actress Terezie Brzkova in the film “Grandmother”) see a woman that resembles my grandmother and the kitchen I know from home. Both are
certainly different from your home. And what about
the author writing about death, love, sadness? Each
of us goes through them differently, and we also
put this intimate experience into the book. Without it
we would not understand them and they would not
concern us. But that’s why we understand the book
a little differently. The criticism therefore is not to be
objective, but to be able to convincingly explain why
I understand it this way.

Jaký máte vztah k Brnu a jižní Moravě?

Is your job a hobby? Or do you sometimes need
to run away from it to something completely
different?

Je to můj domov. Teda narodil jsem se čirou náhodou v Pardubicích, ale tady jsem doma. Těžko
to definovat, je to občas trochu nepohodlné,
trochu těsné a nikdy si nebudete jistý, jestli to někde není lepší. Ale pořád je to jakási elementární
jistota, že vás tramvaj číslo 4 zaveze z nádraží na
Obilňák, že vám budou rozumět, když si objednáte v restauraci „máčku“ a když zavřete oči, tak
to všechno kolem jen tak nezmizí.

I sometimes run away from it and not, as before,
to a pub where, again, the books were discussed.
I have several hives and I keep bees. I see no mystical experience in this, nor am I saving the planet.
I love honey and it makes me go to nature for fresh
air. Otherwise, I normally sit in front of the TV in
the evening, noshing ice cream directly from the
cup, watching the series where people are being
murdered.
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Always Good Times
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Cestujete rád? Kde Vám bylo na cestách
nejlíp?
Miluju hory a nejvíc asi rakouské Alpy s wellness
hotely. Po snídani vyšplhat na nějaký vrcholek,
dát hřebenovku a odpoledne saunu, a pak už jen
koukat z okna a nemyslet na nic. Je to jako když
v počítači zadáte příkaz „format c“.
Jakou aktuální publikaci z vaší dílny byste doporučil na cestu, tj. třeba i letadlem z brněnského letiště?
Tiché roky Aleny Mornštajnové asi není potřeba
příliš doporučovat, ale upozornil bych třeba na
vynikající román Petry Dvořákové Chirurg.

What is your aim and career goal in life?
It is said that every cop has a piece of a criminal.
And this also applies to editors. Each has a piece
of a writer. So I’d like to try writing a book. I’m just
worried whether I will be able to objectively judge if
it is a flop.
What is your attitude to Brno and South Moravia?
It’s my home. I mean, by the luck of life I was born
in Pardubice, but here I am at home. It’s hard to
define, sometimes it’s a little uncomfortable, a little
tight, and you’ll never know if it’s better somewhere
else. But it is still a kind of elementary assurance
that tram number 4 will take you from the railway
station to Obilňák, that they will understand you
when you order “relish” in a restaurant and if you
close your eyes, everything around just won’t go
away.
Do you like traveling? What was your best travelling experience?
I love mountains and my favourite are probably
the Austrian Alps with wellness hotels. To climb up
some summit after breakfast, walk the ridge tile and
go to a sauna in the afternoon, and then just look
out the window and think about nothing. It’s like the
command “format C” on your computer.
What current publication from your workshop
would you recommend for a trip, e.g. by plane
from Brno airport?
The “Years of Silence” by Alena Mornštajnová probably does not need to be recommended much, but
I would like to draw attention to the excellent novel
“The Surgeon” by Petra Dvořáková.
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THE UNRESTRAINED SICILIAN ‚LADY‘ WITH SHABBY ELEGANCE

PALERMO
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ŽIVELNÁ SICILSKÁ „DÁMA“
S OMŠELOU ELEGANCÍ

OCITNOUT SE V PALERMU, JE
TAK TROCHU JAKO OBJEVIT
SE V JINÉM SVĚTĚ. NA ULICÍCH
PANUJE HLUK A CHAOS, KTERÝ
TU VYTVÁŘÍ JEDINEČNÝ SOUNDTRACK K NEZAPOMENUTELNÝM
POHLEDŮM NA MÍSTNÍ PALÁCE
A KOSTELY. V TOMTO KOSMOPOLITNÍM MĚSTĚ SI DOST
MOŽNÁ BUDETE PŘIPADAT
JAKO NĚKDE V ORIENTU NEBO
V ARABSKÉM SVĚTĚ.

BEING IN PALERMO IS A BIT
LIKE BEING IN ANOTHER
WORLD. PREVAILING NOISE
AND CHAOS ON THE STREETS
CREATE A UNIQUE SOUNDTRACK FOR UNFORGETTABLE
VIEWS OF LOCAL PALACES
AND CHURCHES. IN THIS
COSMOPOLITAN CITY YOU
MAY FEEL LIKE YOU ARE IN
THE ORIENT OR THE ARAB
WORLD.

Možná budete ohromeni majestátností zdejších paláců, anebo
naopak zaskočeni jistou zanedbaností města, jeho oprýskanými
domy či všeobecnou dopravní
anarchií, která v Palermu vládne.
Ať tak či onak, všechny tyto
aspekty se mísí s pozoruhodnou
harmonií a činí z Palerma, města
kontrastů, velmi osobité a přitažlivé místo.

You may be amazed by the
grandeur of the palaces, or be
surprised by the neglect of the
city, its peeling houses, or the
general transport anarchy that
reigns in Palermo. Anyway, all
these aspects blend with remarkable harmony and make
Palermo, the city of contrasts,
a very distinctive and attractive
place.

TRAVEL
Už samotná poloha Palerma je
velmi podmanivá. Město leží
takřka v srdci údolí s romantickým
názvem Conca d’Oro – Zlatá mušle, obklopené pahorky a mořem.
Tuto polohu si před více než 3000
lety vybrali k založení obchodního překladiště staří Féničané
a Řekové tu později vybudovali
přístav Panormus. Později město
ovládli Arabové a po nich Normané, za jejichž éry Palermo zažilo
období svého největšího rozkvětu
a všichni původní obyvatelé –
Arabové, Byzantinci i Židé – tu žili
ve vzájemné toleranci. Kosmopolitní atmosféra je i v současném
velmi živém Palermu cítit takřka na
každém kroku.
Historické centrum Palerma je
fascinující, avšak značně zpustlé.
Zatímco v přízemích zdejších budov jsou nejrůznější krámky, jejich
horní patra jsou často obehnaná
lešením či sítí, aby zdivo nepadalo
na ulici. Nic to ovšem nemění na
faktu, že historické jádro Palerma
je jedním z největších historických
center v Evropě. A není se čemu
divit, vždyť ve středověku tu žilo až

The very location of Palermo is
greatly captivating. The town is situated almost in the heart of the valley
with the romantic name of Conca
d’Oro - Golden Shell, surrounded
by hills and the sea. This location
was chosen more than 3000 years
ago by the ancient Phoenicians for
the establishment of a commercial
dock and the Greeks then built the
port of Panormus here. Later, the
city was dominated by the Arabs,
followed by the Normans, whose
era was the greatest heyday of
Palermo, and all the original inhabitants - Arabs, Byzantines and Jews
- lived in mutual tolerance. You can
feel the cosmopolitan atmosphere,
even in today’s very lively Palermo,
at almost every step.
The historic centre of Palermo is
fascinating, although considerably
desolate. While there are various
shops on the ground floors of
the buildings, their upper floors
are often surrounded by scaffolding or nets so that the masonry
does not fall on the street. This
does not change the fact that the
historic core of Palermo is one

• Palermo (sicilsky Palermu)
je páté největší italské
město, hlavní město oblasti
Sicílie a Metropolitního
města Palermo. Konurbace
kolem Palerma má okolo
miliónu obyvatel. Průměrná
nadmořská výška
je asi 1 m n. m.
• Rozlehlé město leží
v uměle zavlažované nížině
Conca ď Oro (Zlatá mušle)
lemované pahorky. Pro
historické jádro je typická
kombinace normanské
a orientální architektury,
baroka, historických zahrad
a parků.
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250 000 obyvatel. Architektonický styl, který ve městě převládá,
je baroko. Stejně tak tomu je
na celém ostrově – po ničivém
zemětřesení v roce 1693 to totiž
byli právě barokní mistři, kteří tu
znovu vystavěli jednotlivé domy
i celá města.
Palazzo Reale
Symbolem moci ve městě je
někdejší Královský palác. Jeho
nejvyšší raně gotické pisánské
věže obýval na začátku 13. století
i Fridrich II., dnes je sídlem regionální vlády a svou kancelář tu má
například i předseda sicilského
parlamentu. Stěny paláce byly
kdysi bohatě zdobené pestrobarevnou mozaikou, ze které se ovšem dochovaly jen fragmenty. Za
časů inkvizice totiž Španělé zničili
všechny výjevy, které neobsahovaly křesťanské motivy.
Cappella Palatina: skvost mezi
kaplemi
Do interiéru paláce se běžný
smrtelník nedostane, vše si ale
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of the largest historic centres in
Europe. And there is no wonder,
as there were up to 250,000 inhabitants in the Middle Ages.  The
architectural style that prevails
in the city is Baroque. It is the
same on the whole island - after
the devastating earthquake in
1693 it was the Baroque masters
who rebuilt individual houses and
entire cities.
Palazzo Reale
The symbol of power in the city
is the former Royal Palace. At the
beginning of the 13th century,
Frederick II also inhabited its
highest early Gothic Pisan tower,
nowadays, it is the seat of the regional government, and the President of the Sicilian Parliament
also has his office here. The walls
of the palace were once richly
decorated with brightly coloured
mosaics, of which only fragments
have been preserved. During the
Inquisition, the Spanish destroyed
all scenes that did not contain
Christian motives.

• Palermo (Sicilian
Palermo) is the fifth
largest Italian city,
the capital of the
region of Sicily and
the metropolitan
city of Palermo.
The conurbation
around Palermo
has about a million
inhabitants. The
average altitude
is about 1 m.
• The vast city lies
in the artificially
irrigated lowland
of the Conca d’Oro
(Golden Seashell),
lined with hills.
The historic core
is characterized by
a combination of
Norman and Oriental architecture,
Baroque, historic
gardens and parks.

TRAVEL
návštěvníci mohou vynahradit
prohlídkou jedné z mála památek z normanských časů, která
se ve městě dochovala. Tou je
kaple Cappella Palatina, někdejší
soukromá kaple krále Rogera II.,
dokončená po deseti letech prací
v roce 1140. I přes pozdější úpravy
zůstala zachována harmonie jejího
interiéru, ve kterém se navzájem
prolíná latinská bazilika, byzantská
kupolová stavba i mozaiková výzdoba spolu se stropem vyzdobeným
v arabském stylu. Visí z něj malé
stalaktity, typické pro islámskou architekturu, pomalované nesčetnými
motivy.Ač je kaple poměrně malá,
působí monumentálně a je jednou
z nejkrásnějších kaplí na světě. Ve
středověku byla jakousi bankou,

Cappella Palatina: a jewel among
chapels
An ordinary mortal does not
normally enter the interior of the
palace, but visitors can make up for
it by visiting one of the few Norman
sights that has been preserved in
the city. It is the Chapel of Cappella
Palatina, the former private chapel
of King Roger II, completed after
ten years of work in 1140. Despite
the later adjustments, the harmony
of its interior has been preserved, in
which the Latin basilica, Byzantine
dome and mosaic decoration blend
together with the ceiling decorated
in the Arabic style. Small stalactites
typical of Islamic architecture hang
from it, painted with innumerable
motifs. Although the chapel is

ve které byly v obřích amforách
pod podlahou střeženy královské
peníze.

relatively small, it looks monumental and is one of the most beautiful
chapels in the world. In the Middle
Ages, it was a kind of bank in
which royal money was guarded in
giant amphorae under the floor.

San Giovanni degli Eremiti
Palermskou pozoruhodností
z normanské doby, postavenou
ovšem ve stylu muslimské architektury, je odsvěcený kostel San
Giovanni degli Eremiti s červenými
orientálními maurskými kupolemi a mešitou. Pozoruhodná je
jeho dochovaná křížová chodba
a příjemnou oázou klidu kostelní

San Giovanni degli Eremiti
The noteworthy building from the
Norman era of Palermo, built in the
style of Muslim architecture, is the
consecrated church of San Giovanni degli Eremiti with red Oriental
Moorish domes and a mosque. Its
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zahrada s palmami, pomerančovníky a další zelení.
Katedrála
Se stavbou palermské katedrály,
zasvěcené Panně Marii, se začalo
v roce 1185 a z té doby se dodnes
dochovaly její tři apsidy. V interiéru se nachází šest královských
a císařských hrobů, místo svého
posledního odpočinku tu našli i panovníci Fridrich II. a Roger II. Ve
stříbrné schránce tu jsou uchovány
také relikvie sv. Rozálie, ochránkyně města a patronky Sicílie.
Fontana Pretoria
K návštěvě a obdivu láká v Palermu také bezpočet dalších kostelů
nebo monumentální fontána Fontana Pretoria na náměstí Vigliena,
které je pomyslným středem
města.

preserved cloister is remarkable and
a church garden with palm trees,
orange trees and other greenery is
a pleasant oasis of calmness.
Cathedral
The construction of the Palermo
Cathedral, consecrated to the Virgin
Mary, began in 1185 and three
apses have been preserved to this
day. In its interior there are six royal
and imperial graves, where the rulers Frederick II and Roger II found
the place for their eternal rest. There
are also relics of St. Rosalia, protector of the city and patron of Sicily.
Fontana Pretoria
Countless other churches as well as
the monumental Fontana Pretoria
Fountain in Vigliena, the imaginary
centre of the city, also lure to admire
and visit Palermo.

Divadelní svět

Theatre world

Divadlo Teatro Massimo je se svými 3 200 místy jedním z největších
divadel v Itálii. Postaveno bylo
v 19. století na počest sjednocení
Itálie a jeho znovuotevření v roce

Teatro Massimo , with its 3,200
seats, is one of the largest theatres
in Italy. It was built in the 19th century in honour of the unification of
Italy, and its reopening in 1998 was
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Pro návštěvu Palerma
doporučujeme využít leteckou
společnost Ryanair
s přestupem v Milánu/Bergamu
For a trip to Palermo, we
recommend to use Ryanair with
a change in Milan/Bergamo
Brno – Milán/Bergamo
středa 12:55, neděle 8:30
Wednesday 12:55, Sunday 8:30
Milán/Bergamo – Brno
středa 11:05, neděle 6:40
Wednesday 11:05, Sunday 6:40

1998 bylo jakýmsi politickým a kulturním zmrtvýchvstání Palerma a
obnovou angažovanosti místních
občanů.
Dalším významným palermským
divadlem je loutkové divadlo Opera
dei Pupi. Loutky představují hlavní
postavy lidových her a jako typický
suvenýr se nabízejí ke koupi
v mnoha místních obchůdcích.
Muzea
Superlativy se Palermo chlubí
i v případě muzeí. Zdejší Archeologické muzeum například vlastní
jednu z nejvýznamnějších antických sbírek v Itálii.
Velkým lákadlem města jsou také
Kapucínské katakomby (Catacombe dei Cappuccini), uchovávající
unikátní sbírku lidských mrtvol.
V minulosti sem potomci chodili
nabalzamovaná těla svých předků
dokonce převlékat.

a kind of political and cultural resurrection of Palermo by regaining
the involvement of local citizens.
Another important Palermo theatre
is the puppet theatre Opera dei
Pupi. The puppets are the main
characters of folk plays and as
a typical souvenir they are offered
for sale in many local shops.
Museums
Palermo also boasts superlatives
for museums. The local Archaeological Museum, for example,
owns one of the most important
Italian ancient collections.
A big attraction of the city are
also the Capuchin Catacombs
(Catacombe dei Cappuccini),
which holds a unique collection of
human corpses. In the past, the
descendants even came here to
change the embalmed bodies of
their ancestors’ clothes.

KIDS
18.–21. 6.
ADULTS
25.–28. 6.
www.opengame.cz
FB / IG brnoopengame

# M UJOP EN GA ME

Gardens and street atmosphere

Výčet palermských památek je
nekonečný. Pokud by na vás
významných budov bylo až příliš,
není nic příjemnějšího, než si
odpočinout v některé z místních
zahrad či parků, například v Orto
Botanico. I tyto zelené oázy
klidu dotvářejí nezaměnitelný ráz
města.

The list of Palermo’s monuments
is endless. If there are too many
important buildings for you, there
is nothing more pleasant than to
relax in one of the local gardens
or parks, such as Orto Botanico. Even these green oases of
peace complete the unmistakable
character of the city.

Stejně tak k Palermu patří
korzování po elegantních třídách
plných obchodů, toulání změtí
uliček nebo návštěva některého
z místních pouličních trhů. K těm
nejžádanějším a nejnavštěvovanějším patří tržiště Ballarò,
Vucciria a Borgo.

Strolling around elegant shopping
streets, wandering though the
tangle of streets, or visiting one of
the local street markets also belong to Palermo. Ballarò, Vucciria
and Borgo are among the most
desired and most visited.

Všude panuje zvláštní mumraj,
ale i osobitá jihoitalská pohoda.
K té bezpochyby přispívá i místní
gastronomie. V Palermu je velmi
oblíbené a žádané pouliční rychlé občerstvení. Ač občas s trochu
nejistým původem, místní lahůdky jsou vždy čerstvé a jednoduše
výborné.
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There is a strange bustle ruling
everywhere, but also a distinctive
southern Italian ease. Undoubtedly, local gastronomy also
contributes to this. Palermo has
a very popular and sought-after
street food. Although occasionally of somewhat uncertain origin,
local delicacies are always fresh
and simply delicious.

Zdroj: www.radynacestu.cz, foto: shutterstock.com

Zahrady a pouliční atmosféra

AUSTRIAN THERMAL BATHS WITHIN ARMS REACH

RAKOUSKÉ TERMÁLNÍ LÁZNĚ NA DOSAH RUKY

THERME LAA
RESORT THERME LAA-HOTEL & SILENT
SPA SE NACHÁZÍ JEN HODINU JÍZDY
OD BRNA A JE VÝBORNĚ DOSTUPNÝ
PO DÁLNICI SMĚREM NA VÍDEŇ.

4hvězdičkový Superior hotel Therme Laa
nabízí svým lázeňským hostům ubytování ve
122 elegantních pokojích a apartmánech. Hotelová restaurace láká na kulinářské speciality
ze surovin od místních dodavatelů.

THERME LAA-HOTEL & SILENT SPA
IS JUST AN HOUR AWAY FROM BRNO
AND IS EXCELLENTLY ACCESSIBLE BY
VIENNA MOTORWAY.

Spojení reprezentativního hotelu, špičkových
služeb a termálního království činí tento resort
ideálním místem pro relax a odpočinek. Stačí

The 4-star Superior Hotel Therme Laa offers 122 elegant rooms and suites to the
spa attendants. The hotel restaurant serves
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LEISURE
jen vydat se z hotelového pokoje přes voňavý
Most smyslů do termálního a saunového
světa. V Rodinné oáze je pro rodiny s dětmi
připraveno skvělé zázemí. Oddělení Relax!
Lounge je volbou pro ty, kteří preferují po
pobytu ve zdravé termální vodě ticho a klid.

Otevřeno je denně od 9:00 do 22:00 (poslední
vstup ve 20.00), 24.12. & 31.12. do 17:00.
Více na www.therme-laa.at/cs
Open daily from 9:00 to 22:00
(last entry at 20:00), 24.12. & 31.12. to 17:00.
More information at www.therme-laa.at/en

V prémiové části lázní, v SILENT SPA uslyšíte
jemné šumění vody a uklidňující zvuk fontány.
Lehátko s nebesy v SILENT SPA zajistí dostatečné soukromí při odpočinku po saunových
ceremoniích vedených zkušenými saunovými mistry, termální a solné bazény zahřejí
a uvolní svaly.
Možnost dokonalého spojení pracovního
světa s relaxem činí z tohoto resortu jedinečné místo také pro semináře, teambuilding
a workshopy.

culinary delights of the ingredients from the
local suppliers.

Autor a foto: www.therme-laa.at/cs

Combining a representative hotel, top
services and a thermal kingdom, this resort
is an ideal place to relax and unwind. Just
head out from the hotel room across the
fragrant Bridge of the Senses to the thermal
and sauna world. The Family Oasis has
great facilities for families with children.
The Relax! Lounge is the choice for those
who prefer peace and quiet after staying in
healthy thermal water.
In the premium part of the spa, in SILENT
SPA you will hear a gentle murmur of water
and a soothing fountain sound. The canopy
lounger in SILENT SPA ensures sufficient
privacy while relaxing after the sauna
ceremonies led by experienced sauna
masters, the thermal and salt pools warm
up and relax the muscles.
The perfect combination of the working
world and relaxation makes this resort
a unique place for seminars, teambuilding
and workshops.
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WINTER MIKULOV WITH THE SMELL
OF MULLED WINE

ZIMNÍ

MIKULOV

S VŮNÍ
SVAŘENÉHO VÍNA

PŘIJĎTE SI VYCHUTNAT ZIMNÍ ATMOSFÉRU STAROBYLÉHO MIKULOVA PŘI
HODINOVÉ PROHLÍDCE MĚSTA SE ŠÁLKEM SVAŘENÉHO VÍNA. ZA DOPROVODU
MÍSTNÍCH PRŮVODCŮ SE SEZNÁMÍTE S HISTORIÍ MĚSTA, PODÍVÁTE SE DO
ZÁMECKÉHO SKLEPENÍ S OBŘÍM SUDEM NEBO DO ŽIDOVSKÉ ČTVRTI.
ZIMA VÁM URČITĚ NEBUDE.
COME AND ENJOY THE WINTER ATMOSPHERE OF ANCIENT MIKULOV DURING A
ONE-HOUR CITY TOUR WITH A CUP OF MULLED WINE. ACCOMPANIED BY LOCAL
GUIDES, YOU WILL LEARN ABOUT THE HISTORY OF THE CITY, SEE THE CHATEAU
CELLAR WITH A GIANT BARREL OR THE JEWISH QUARTER.
YOU CERTAINLY WON’T BE COLD.
The Mikulov Tourist Information Center invites you
on a winter tour of Mikulov - a town with a scent of
mulled wine. Soak up the atmosphere of ancient
Mikulov while visiting the city accompanied by local
guides.

Chateau Cellars
The Viticulture Exhibition in the chateau cellar with
a giant barrel is unique. The exhibition entitled Wine
Through the Centuries will take you back to the
time of ancient Egypt, allowing you to visit the Romanesque cellar, Gothic chapel or Baroque theatre.
It is located in the reconstructed Baroque stables of
Mikulov Chateau.
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LEISURE
Turistické informační centrum Mikulov zve na
zimní prohlídky Mikulova - města s vůní svařeného
vína. Nasajte atmosféru starobylého Mikulova při
prohlídce města za doprovodu místních průvodců.

Zámecké sklepení
Unikátní na zámku je expozice vinařství v zámeckém
sklepě s obřím sudem. Expozici s názvem Víno napříč
staletími vás zavede až do doby starého Egypta,
umožní vám navštívit románský sklep, gotickou kapli či
barokní divadlo. Výstava je umístěna do zrekonstruovaných barokních koníren mikulovského zámku.

Židovská čtvrť a hřbitov
Tato čtvrť je z kamenných domů z poloviny 16. století.
Řada z nich obsahuje architektonické prvky typické
pro židovské domy, a proto byla celá polovina dosud
stojících budov (45) prohlášena za nemovitou kulturní
památku. Trasa naučné stezky vede centrem města
a je napojena na pěší turistické trasy. Židovský hřbitov
je rozložen na západním svahu Kozího hrádku, pochází z 15. stol., dnes má výměru 19 180 m2.

Zdroj: www.kudyznudy.cz/akce/zimni-prohlidky-mikulova-mestem-s-vuni-svareneho, foto: shutterstock.com

Dietrichsteinská hrobka
Hrobka Dietrichsteinů bývala dříve kostelem, který
však roku 1784 vyhořel. Stavba tak byla přestavěna
na hrobku v níž je nyní uloženo 45 rakví a 3 urny
s ostatky příslušníků rodu Dietrichsteinů. Exteriéry
i interiéry prošly rekonstrukcí a dnes slouží také
jako galerie.

Trasa (80 minut): historické náměstí, zámecká
zahrada, zámecké sklepení s obřím sudem,
židovská čtvrt’
Cena na osobu: 190 Kč
Cena zahrnuje: průvodce, vstupné do zámeckého sklepení a šálek svařeného vína
Turistické informační centrum Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
Tel.: +420 519 510 855, +420 724 987 900
Email: tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz

Jewish Quarter and Cemetery
This district consists of stone houses from the mid16th century. Many of them contain architectural
features typical of Jewish houses, and therefore
half of the buildings still standing (45) have been
declared the immovable cultural monuments. The
nature trail leads through the city centre and is
connected to hiking trails. The Jewish cemetery is
situated on the western slope of the Goat Castle,
dating back to the 15th century. Today it has an area
of 19,180 m2.

Dietrichstein tomb
The Tomb of the Dietrichstein used to be a church,
which burned down in 1784. The building was
reconstructed into a tomb in which 45 coffins and 3
urns with the remains of members of the Dietrichstein family are now stored. Both exteriors and
interiors have been renovated and today they also
serve as a gallery.

Route (80 minutes): historic square, chateau
garden, chateau cellar with giant barrel, Jewish
quarter
Price per person: 190 CZK
Price includes: guide, entrance to the chateau
cellar and a cup of mulled wine
Tourist information center Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
Tel.: +420 519 510 855, +420 724 987 900
Email: tic@mikulov.cz
www.infomikulov.cz
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ŠPILBERK CASTLE

HRAD ŠPILBERK
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ROZLEHLÝ KOMPLEX NA
VRCHOLU STEJNOJMENNÉHO KOPCE.

A LARGE COMPLEX AT THE
TOP OF THE HILL OF THE
SAME NAME.

Historie

History

Hrad Špilberk založil ve 13. století
Přemysl Otakar II. k ochraně českého státu i města Brna. Hrad, kde
příležitostně přebývala moravská
makrabata, se během 17. a 18. století proměnil v mohutnou vojenskou
pevnost. Roku 1783 byl z rozhodnutí císaře Josefa II. hrad přeměněn na civilní trestnici pro nejtěžší
zločince a brzy také pro politické
vězně ze zemí celé habsburské
monarchie. Špilberk měl pověst
nejtvrdšího vězení Evropy a mezi
nejznámějšími vězni byli italští
karbonáři v čele s básníkem Silviem

Špilberk Castle was founded in the
13th century by Přemysl Otakar II to
protect the Czech state and the city of
Brno. During the 17th and 18th centuries , the castle, which was occasionally inhabited by Moravian margraves,
was transformed into a massive military
fortress. In 1783 at the option of Emperor Joseph II the castle was transformed into a civilian prison for the
most serious criminals and soon also
for political prisoners from the countries of the entire Habsburg monarchy.
Špilberk had the reputation of being
the toughest prison in the Europe,

INSPIRATION

Pellicem. Byl zde vězněn také slavný loupežník Václav Babinský.
Po zrušení věznice v roce 1855
sloužil areál jako kasárna. Ke své
někdejší funkci se objekt vrátil během obou světových válek, kdy zde
byli vězněni odpůrci rakouského
režimu, resp. čeští vlastenci v době
nacistické okupace. V roce 1962
byl Špilberk prohlášen za národní
kulturní památku.

O hradu a okolí
Kromě toho, že hradby dnes nabízejí úžasné výhledy na Brno, je tady
i kulturní centrum – na Špilberku
sídlí Muzeum města Brna, konají se
zde koncerty, divadelní představení
a nejrůznější festivaly.

and among the best-known prisoners there were the Italian Carbonari
headed by the poet Silvio Pellico. The
famous robber Václav Babinský was
also imprisoned here.
After the prison was closed in 1855,
the premises served as the barracks.
The object returned to its former function during both world wars, when the
opponents of the Austrian regime, or
more precisely, Czech patriots during
the Nazi occupation were imprisoned
here. In 1962 Špilberk was declared
a national cultural monument.

About the castle and surroundings
In addition to the walls offering
amazing views of Brno, there is also
a cultural centre - Brno City Museum,

OTEVÍRACÍ DOBA
V KASEMATECH
DUBEN – ZÁŘÍ
pondělí až neděle
od 9.00 do 17.00 hodin
ŘÍJEN – BŘEZEN
úterý až neděle
od 9.00 do 17.00 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA
V JIHOZÁPADNÍM
BASTIONU
DUBEN – ZÁŘÍ
pondělí až neděle
od 9.00 do 17.00 hodin
ŘÍJEN – BŘEZEN
úterý až neděle
od 9.00 do 17.00 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA
ROZHLEDNY
DUBEN – ZÁŘÍ
pondělí až neděle
od 9.00 do 17.00 hodin
ŘÍJEN – BŘEZEN
úterý až neděle
od 9.00 do 17.00 hodin

www.spilberk.cz
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OPENING HOURS
IN CASEMATES
APRIL - SEPTEMBER
Monday to Sunday
9.00 - 17.00
OCTOBER - MARCH
Tuesday to Sunday
9.00 - 17.00

OPENING HOURS
IN SOUTHWEST
BASTION
APRIL - SEPTEMBER
Monday to Sunday
9.00 - 17.00
OCTOBER - MARCH
Tuesday to Sunday
9.00 - 17.00

OPENING HOURS
OF THE TOWER
APRIL - SEPTEMBER
Monday to Sunday
9.00 - 17.00
OCTOBER - MARCH
Tuesday to Sunday
9.00 - 17.00

Výšlap na Špilberk můžete pohodlně zahájit z nejbližších zastávek
MHD Česká, Šilingrovo náměstí,
Úvoz nebo Komenského náměstí.

where concerts, theatre performances
and various festivals take place.
Among other things, there is a carillon
comprised of fifteen bells, a lookout
in the corner tower of the castle or
a Baroque chapel dedicated to the Holy
Trinity. A popular tourist destination is
also casemates, dark arched corridors
surrounded by a number of romantic
and fearsome myths.
You can easily get to Špilberk from the
nearest public transport stops Česká,
Šilingrovo náměstí, Úvoz or Komenského náměstí.

Text: www.gotobrno.cz, foto: www.shutterstock.com

www.spilberk.cz

V areálu se mimo jiné nachází
i zvonkohra složená z patnácti zvonů, rozhledna v nárožní věži hradu
nebo barokní kaple zasvěcená
Nejsvětější Trojici. Populárním turistickým cílem jsou také kasematy,
temné klenuté chodby opředené
řadou romantických i hrůzostrašných mýtů.
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Nový

Renault ZOE

Elektrický vůz pro každý den

Dojezd až 395 km
8 let záruka Renault na baterii
Dojezd vozidla závisí na více faktorech, například na stylu jízdy a nabíjení baterie, klimatických podmínkách, jízdním povrchu, věku baterie, tlaku v pneumatikách, údržbě
vozidla a dalších. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km na vozidlo a 8 let/160 000 km na baterii se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou
součástí kupní smlouvy. Nový Renault ZOE: kombinovaná spotřeba elektrické energie 17,3–19,1 (kWh/km), žádné emise CO2 (g/km), třída energetické účinnosti A+.
Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Pro homologaci vozidla
byla použita metodika WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) – celosvětově harmonizovaná testovací procedura pro lehká vozidla. Dojezd dle
metodiky WLTP 360–395 km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

AUTO POKORNÝ BRNO – Lesná / Modřice / Velké Meziříčí
Tel.: +420 532 194 000 (Brno) / +420 515 910 050 (Modřice) /
+420 532 194 050 (Velké Meziříčí)
www.renault-brno.cz

WINDOW INTO SPACE

VESMÍRU

OKNO
DO

VESMÍR. JE NĚCO ÚŽASNĚJŠÍHO?

SPACE. IS THERE ANYTHING MORE AMAZING?

Samozřejmě, hvězdy jsou fascinující. Ta blyštivá
světýlka, která jsou dost možná gravitační náručí světů
podobných tomu našemu. Možná je ale víc fascinující
temnota mezi nimi. I když, co je to vlastně temnota?
To, že mezi hvězdami nic nevidíme, neznamená, že
mezi nimi nic není. Stačí použít dalekohled – menší
anebo velmi veliký, oprostit se od závislosti na vlastních
smyslech, které nám darovala příroda, abychom zjistili,
že svět kolem nás je podivuhodnější, než bychom si kdy
dokázali připustit.

Of course, stars are fascinating. These glittering lights are
very likely to be the gravitational arms of worlds similar to
ours. And perhaps, we are even more fascinated by the
darkness among them. But what exactly is the darkness?
The fact we do not see anything among stars does not
mean there is nothing there. If you use a telescope, either smaller or a very big one, and free yourself from the
dependency on own senses given to us by nature, you
will find that the world around us is much more remarkable than we would ever admit.

Hvězdárna a planetárium Brno je místem, kde vesmír
zažijete všemi smysly. Z té úžasné podívané se vám
doslova zatočí hlava. Na hvězdárně se podíváte
špičkovými dalekohledy na reálnou oblohu. I když nás
dusí čepice světelného znečištění, uvidíte nejen planety

The Brno Observatory and Planetarium is the place
where you can experience space with all your senses.
This amazing spectacle will literally make your head spin.
At the observatory, you will look at the real sky through
top-class telescopes. And although we are blinded
by light pollution, you will still be able to see the Solar
System planets and very often their moons and distant
space structures as well.
Our digital planetarium, one of the best in Europe, is in
fact a virtual spaceship, which can take you to places
that are very hard to reach, for example, very deep
into the past or the far future. You will also shrink to the
micro-world or, on the contrary, grow up to see the biggest space structures. And on top of that, usually in four
dimensions.
Space has never been more illustrative. For the small,
the young and the old as well, amateurs and professionals, individuals and groups of hundreds of people, lovers
of shoreless space and all the others, too, we offer intelligent entertainment, from morning till night - from Monday
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Sluneční soustavy, v mnoha případech i jejich měsíce,
ale také útvary vzdáleného vesmíru.
Naše 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.
Vesmír nemohl být nikdy názornější. Pro malé i velké,
mladé i seniory, laiky i odborníky, jednotlivce i stohlavé
skupiny, milovníky bezbřehého vesmíru i všechny
ostatní nabízíme inteligentní zábavu – od rána do večera, od pondělí do neděle, od Nového roku do Silvestra.
První krok přitom není nijak těžký: stačí kliknout na
www.hvezdarna.cz a chytnout si v naší kosmické lodi
to správné místo.
Park Kraví hora
Kraví hora, kde najdete Hvězdárnu a planetárium Brno,
rozhodně není nejdůležitějším ani nejzajímavějším
místem na území města Brna. Nikdy tudy nekráčely dějiny, nenajdete zde architektonické skvosty světového
významu a nesídlí tady novodobé výjimečné instituce.
Svým způsobem se jedná o obyčejný, snad trochu
zapomenutý park poblíž centra moravské metropole.

Autor a foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Skutečně obyčejný? Možná ani ne. Vždyť na Kraví
hoře objevíte plavecký stadion i stálou výstavu léčivých
rostlin. Hvězdárnu s velkým planetáriem, stopy středověkého vodovodu, protiletecké kryty z dob druhé
světové války, nejstarší horniny na území České republiky. Zajímavou květenu, dávno zapomenuté plány
na stavbu obřího univerzitního kampusu, baseballové
hřiště, otisky rozsáhlých cihelen, „provizorní“ baráky
německých okupačních jednotek, dávné hospůdky,
pozůstatky třicetileté války, nejmodernější informační
dálnice a řadu dalších a dalších zajímavostí. Kraví hora
totiž není obyčejná. Je to fenomén.

till Sunday, from New Year to New Year’s Eve. And to
take the first step is not that difficult: just click on www.
hvezdarna.cz and get the right seat in our spaceship.
Kraví hora Park

The hill of Kraví hora (Cow Hill), where you can find the
Brno Observatory and Planetarium, is definitely not the
most important and the most interesting place in the
city of Brno. History never walked this place, you will
not find any architectural treasures of world importance
there and no exceptional contemporary institutions reside on this hill. It is just an ordinary and a bit forgotten
park near the centre of a Moravian metropolis.
Really ordinary? Maybe not that ordinary. After all, on
the hill of Kraví hora, you can find a swimming pool
and a permanent exhibition of medicinal plants, too.
An observatory with a big planetarium, traces of a
medieval aqueduct, WWII bomb shelters and the oldest rocks in the Czech Republic. Interesting flora, long
forgotten building plans of a giant university campus, a
baseball field, imprints of large brickyards, “temporary”
barracks of the German occupation forces, ancient
pubs, remains of the Thirty Years’ War, the latest
information highways and a lot of other curiosities.
The hill of Kraví hora is actually far from ordinary. It’s a
phenomenon.
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ROCKWINE
WINE BAR - SHOP - GALLERY
RockWine je vinný bar, vinotéka
a galerie. Na pozůstatcích 900 let
staré románské rotundy, kterou si
skrz prosklenou podlahu dobře
prohlédnete, vznikl unikátní kruhový
interiér pro prezentaci výjimečných vín
a společenské akce. Naše sommelierky
vybírají každou sezónu zajímavé vzorky
od moravských a evropských vinařů
a ti moravští přijíždí svá vína představit
osobně v rámci sezónního programu
degustačních večerů.

RockWine is a wine tasting bar, wine shop
and art gallery. Placed on top of the ruins
of a 900 year old sacral structure, well
visible through the glass floor, a unique
round interior was created to present
exceptional wines and host live events.
Certified sommeliers are hand-picking
a limited set of Moravian and European
wines every season and wine masters
come in person to present their annual
wine collections during seasonal wine
tasting evenings.

Koncept kombinuje dvě vášně - víno a rockovou hudbu. Víno zastupuje produkce malovinařů všech moravských podoblastí a vybrané
regiony ze zahraničí, jako je Weinviertel,
Mosela, Adige, Toskánsko nebo Sicílie. Rock
reprezentuje kvalitní sound systém a nekončící proud rockové klasiky jako hudební
podkres.

The original concept was meant to combine
two passions - rock music and wine. The
“Wine” part is represented by a selection of
small wine producers from South Moravia,
and samples from foreign regions such as
Weinviertel, Mosela, Adige, Tuscany and
Sicilia. The “Rock” part seemed to be easy:
Just install a high-quality sound system and
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put Jimi Hendrix on the playlist, right? Wrong.
When the construction began, ancient ruins
have been revealed, bringing a whole new
“rock” into the game. After months of archeological excavation came the certification as
a national cultural heritage site along with the
verdict: The ruin must be preserved and must
remain intact.
Creators of the wine bar tackled this challenge head-on and employed established
architects to change the entire blueprint of
the building, creating a unique wine-revering
space around once-famous religious site.

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

The result is, well, you probably have to see
for yourself when you come by, be it a business meeting, birthday party, gallery visit or
a casual glass of wine with friends.

“Rock” ale promluvil do vzniku vinotéky ještě
jednou a to ve svém kamenném smyslu
slova. Když byly při pokládání základů domu
odhaleny zbytky románské rotundy, následovaly měsíce archeologického zkoumání, certifikace jako národní kulturní památky a padl
konečný verdikt: Rotunda se musí zachovat
v původním stavu.
Tvůrci se toho nezalekli, spojili se se skvělými architekty, překreslili konstrukční plány
a v parteru budovy tak okolo kdysi význačné
náboženské stavby vznikl unikátní interiér,
kde se dnes uctívá dobré víno.
Výsledek zhodnoťte sami, ať už se u nás
zastavíte na pracovní schůzku, oslavu narozenin, prohlédnout si výstavu nebo jen tak na
sklenku vína s přáteli.

adresa/address: Vídeňská 18, 639 00 Brno
tel./phone: +420 730 171 990

Otevírací doba:
po–čt: 16:00–23:00
pá: 16:00–0:00
so: 17:00–0:00
V neděli zavřeno.

Opening hours:
Monday–Thursday: 4 pm–11 pm
Friday: 4 pm–12 am
Saturday: 5 pm–12 am
Closed on Sundays.
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OSSUARY OF ST. JAMES

KOSTNICE U SV. JAKUBA
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Brněnská Kostnice u sv. Jakuba je počtem pohřbených
druhou největší kostnicí ve
střední Evropě, hned po té
pařížské. Jedná se o turistickou atrakci a zároveň pietní
místo. Zážitek z prohlídky
umocňuje autorská hudba
brněnského skladatele Miloše Štědroně složená speciálně pro tento prostor.

Brno Ossuary of St. James is
the second largest ossuary
in Central Europe, right after
Paris. It is a tourist attraction
and at the same time a reverent place. The experience of
the tour is enhanced by the
author‘s music by the Brno
composer Miloš Štědroň,
composed exclusively for this
place.

Vydejte se prozkoumat brněn
ské podzemí. Jen několik měst u
nás se totiž může tak jako Brno
pochlubit výjimečně rozsáhlým
labyrintem podzemních chodeb,
tunelů, štol, krypt a sklepů. V jihomoravské metropoli můžete
navštívit nejen druhou největší
kostnici v Evropě, ale i tajemná
zákoutí středověkých chodeb
pod povrchem jednoho z nej-

Go explore Brno’s underground.
Only a few towns in the Czech
Republic can boast an exceptionally extensive labyrinth of
underground corridors, tunnels,
galleries, crypts and cellars. In the
South Moravian metropolis you
can visit not only the second largest ossuary in Europe, but also
mysterious corners of medieval
corridors under the surface of one

INSPIRATION
starších náměstí nebo expozici
zachycující historii mincovní
ražby. Pořídíte-li si turistickou
kartu BRNOPAS, můžete všechna místa navštívit za zvýhodněné
vstupné.

of the oldest squares or an exposition capturing the history of
mintage. If you get a BRNOPAS
tourist card, you can visit all
places for a discounted admission.

Brněnské podzemí bylo veřejnosti zpřístupňováno postupně.
Nejdříve byl otevřen Mincmistrovský sklep na Dominikánském
náměstí, dále pak rozsáhlý Labyrint pod Zelným trhem a událostí
středoevropského rozměru bylo
představení jednoho z nejzajímavějších objevů z poslední
doby – nález desetitisíců lidských
ostatků v kostnici pod kostelem
svatého Jakuba.

The Brno underground was
gradually opened to the public.
First, the Mint Master’s Cellar was opened on Dominican
Square, followed by an extensive
Labyrinth under the Vegetable
Market and an event of Central
European dimension was the
presentation of one of the most
interesting recent discoveries the finding of tens of thousands
human remains in the ossuary
under the Church of St. James.

Počet zde pohřbených lidí se
odhaduje na více než padesát tisíc. Hřbitov u kostela sv.
Jakuba na dnešním Jakubském
náměstí existoval už počátkem
13. století. Stejně jako další
městské hřbitovy byl založen
uvnitř hradeb, které bránily jeho
pozdějšímu rozšiřování. Kapacita

The number of people buried
here is estimated to exceed
50,000. There was the graveyard
at the Church of St. James in
present St. James’ Square as
early as the beginning of the
13th century. Like other city cemeteries, it was founded inside
the walls that later prevented

OTEVÍRACÍ DOBA
úterý – neděle 9.30 – 18.00
pondělí zavřeno

VSTUPNÉ
Plné vstupné 

140 Kč

Studenti, senioři, ZTP 70 Kč
Děti do 15 let

70 Kč

Děti do 6 let

zdarma

Rodinné vstupné

320 Kč

- každé další dítě
Skupiny 	

50 Kč
10% sleva

BRNOPAS

zdarma

Senior pas

10% sleva

Rodinné pasy

10% sleva

IDS JMK

15% sleva

Kamera

50 Kč

Focení

zdarma

Novináři 

zdarma

www.gotobrno.cz

... 49

OPENING HOURS
Tuesday - Sunday
9.30 - 18.00
Mondays close

ADMISSION
Full admission 

140 CZK

Students, seniors, ZTP70 CZK
Children up to 15 ys. 70 CZK
Children up to 6 years 
Family admission

free

320 CZK

- each additional child  50 Kč
Groups 

10% discount

BRNOPAS

free

Senior pas

10% off

Family pas 

10% off

IDS JMK

15% off

Kamera

50 Kč

Photoshoot

free

Journalists

free

www.gotobrno.cz
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brzy přestávala potřebám rostoucího města stačit, a proto
musel být zaveden výměnný
systém pohřbívání: po uplynutí
deseti až dvanácti let od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky
vyjmuty a na stejné místo byl
uložen další zemřelý.
Obsah původních hrobů se
přesouval do speciálních podzemních objektů – osárií neboli
kostnic. K jejich rychlému zaplňování docházelo i z důvodu
častých epidemií moru a cholery, které obyvatelstvo města
doslova decimovaly. Josefínské reformy vedly v roce 1784
ke zrušení kostelních hřbitovů
z hygienických důvodů. Ostatky z hrobů byly uloženy do
krypty, hřbitovní zeď stržena,
prostranství kolem kostela
vydlážděno nepotřebnými
náhrobky a kostnice pomalu
upadla v zapomnění.
Veřejnosti se Kostnice u sv.
Jakuba otevřela v roce 2012.
Všichni zájemci o historii
a nevšední zážitky tak mají
možnost spatřit na vlastní oči
unikátní prostory, které byly

its extension. The capacity soon
became insufficient for the needs
of the growing city, and a burial
exchange system had to be implemented: ten or twelve years after
the funeral, the grave was opened,
the remains removed and another
deceased was put in the same
place.
The content of the original graves
was moved to special underground objects - ossuaries. Their
rapid filling arose due to frequent
plague and cholera epidemics,
which literally decimated the
population. Josephine reforms in
1784 led to the abolition of church
graveyards for reasons of hygiene.
The corpses were placed in the
crypt, the cemetery wall was pulled
down, the area around the church
was paved with unnecessary tombstones and the ossuary slowly fell
into oblivion.
Ossuary at the Church of St.
James was opened to the public in
2012. All those interested in history
and extraordinary experiences
have the opportunity to get a look
of the unique spaces that have
been discovered in 2001, during

Zdroj: www.gotobrno.cz/misto/kostnice-u-sv-jakuba, foto: shutterstock.com
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objeveny v roce 2001 při průzkumu podzemí a následně zrekonstruovány. Nahromaděná vlhkost
a plísně by bez zásahu postupně
vedly k rozpadu kosterního materiálu i ke zborcení a sesuvům
klenebních prostor, ležících necelé dva metry pod frekventovanou
vozovkou Jakubského náměstí.
Proto byl jako jediná možnost
záchrany této jedinečné památky
zpracován návrh na revitalizaci
a zpřístupnění kostnice. Při rekonstrukci byly všechny ostatky
vyzvednuty, očištěny a znovu
pietně uloženy na místo svého
posledního odpočinku. Společně
s dalšími archeologickými nálezy
je expozice dokladem způsobu
pohřbívání na jednom z největších městských hřbitovů v Brně.
Kostnici je možné navštívit
celoročně od úterý do neděle
od 9.30 do 18.00. Prohlídky se
konají každých 30 minut ve skupině maximálně po 20 osobách.
Pro velký zájem doporučujeme
skupinám nad 5 osob vstupenky
rezervovat v dostatečném předstihu. Pro svou neopakovatelnou
atmosféru je totiž místo opravdu
intenzivně vyhledávaným turistickým cílem.

the underground exploration,
and subsequently renovated.
Without an intervention, accumulated moisture and mildew would
have gradually lead to decomposition of the bone material,
as well as to the collapsing and
landslides of the vaults, located
less than two meters below the
busy road of St. James’s Square.
Therefore, suggestion for restoration and opening the ossuary
to the public was the only way
to save this unique monument.
During the reconstruction, all the
remains were lifted up, cleaned
and put reverentially to their final
resting place. Together with other
archaeological findings, the
exhibition is a proof of the way
of burial in one of the largest city
cemeteries in Brno.
You can visit the ossuary yearround from Tuesday to Sunday
from 9.30 to 18.00. Guided tours
take place every 30 minutes in
a group of up to 20 people. Due
to the great interest we recommend to book tickets for groups
of 5 and more in advance. Because of its unique atmosphere,
the place is a very popular tourist
destination.
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NOEM ARCH
O HOTELU

Design Hotel Noem Arch v Brně symbolizuje
loď zakotvenou v přístavu, kde se můžete
ubytovat ve 20 stylových kajutách. Vyzkoušejte 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!

ABOUT HOTEL
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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O RESTAURACI

Restaurace Noem Arch v Brně nabízí menu
moderní světové kuchyně. Veškerá jídla
připravujeme vždy z kvalitních surovin s
důrazem na čerstvost, sezónnost a regionální dostupnost.
Vedle à la carte připravujeme i obědové
menu. V letních měsících připravujeme na
zahrádce speciality z venkovního grilu.

ABOUT
RESTAURANT

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.

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

www.noemarch.cz

CONFERENCES
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.

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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PŘIJĎTE
OCHUTNAT
Znáte v Brně lepší místo, než je SONO Centrum? Každý Brňák ho zná a ví, kde je. Pro
přespolní je přesná adresa Veveří 113, 616 00
Brno – Žabovřesky. V přízemí této architektonicky netradiční budovy se nachází naše stylová restaurace Flames grill pub & restaurant.
Z centra je to k nám pět minut jak autem, tak
šalinou, která zastavuje asi 30 metrů od nás.
Neležíme v modré zóně, a navíc máme vlastní
garáže, takže u nás pohodlně zaparkujete bez
rizika pokuty.
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COME AND
TASTE

Do you know a better place in Brno than SONO
Centrum is? Everyone in Brno knows this place
and knows where it is. Our guests can find us on
the address Veveří 113, 616 00 Brno - Žabovřesky.
On the ground floor of this architecturally unusual
building there is situated our stylish Flames grill
pub & restaurant. From the center it is only five
minutes by car and the tram stop is 30 meters
from our restaurant. We do not lie in the blue zone
and we also have our own garages, so you can
park comfortably without risk of fine.

INSPIRATION
Naše kuchyně pod vedením šéfkuchaře Martina
Sekničky pracuje vždy pouze s čerstvými surovinami té nejvyšší kvality. Řídíme se heslem „Flames
grill, to je maso,“ což už samo o sobě napovídá,
že maso hraje v naší kuchyni prim, avšak na své si
u nás přijde opravdu každý. Na burgery si pečeme
vlastní sezamové bulky, děláme si vlastní těstoviny, denně nabízíme čerstvé ryby a mořské plody
a naše vitrína se zákusky je mezi dámami z okolních
kanceláří přímo pověstná.
V nejbližší době přímo v naší restauraci otevřeme
malé lahůdkářství. Sušené šunky, sýry, olivy…
A k nim skvělá vína z naší nové vinotéky.
Další velkou novinkou letošního roku je Flames
Grill Wagon. Na zakázku vyráběný jídelní wagon,
který v sobě schovává celou naši restauraci, zajistí
bez problémů kompletní cateringové služby. Tento
nablýskaný 6 tunový drobek za vámi přijede kamkoli budete chtít, je však nutné nechat mu dostatek
manipulačního prostoru.

Autor a foto: www.flames-grill.cz

Our chef Mr. Martin Seknička and his team always
work with fresh ingredients of the highest quality.
We follow the motto: “Flames grill - that is meat”,
which means that meat is in our kitchen on
the first place. We are sure that everybody can
choose and find on the menu a delicatessen. We
bake our own sesame buns for burgers, we make
our own pasta, we offer fresh fish and seafood
every day and our showcase with desserts is well-known among the ladies from the surrounding
offices.
In the near future we will open such a small delicatessen in our restaurant (dried hams, cheese,
olives ... and great wines from our new wine shop.
Another great novelty of this year is Flames Grill
Wagon, which is custom-made dining wagon,
which hides inside our entire restaurant and it is
also able to provide complete catering services
without any problems. This shiny 6-ton heavy
giant will come to you wherever you want but you
must provide enough handling space.
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ANTHROPOS PAVILION
TO BRNO FOR THE OLDEST ART
OF EUROPE AND PREHISTORIC HUNTERS

PAVILON
ANTHROPOS
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DO BRNA ZA NEJSTARŠÍM UMĚNÍM
EVROPY A PRAVĚKÝMI LOVCI

Fotogenický obří mamut
s mládětem, pravěké jeskynní malby i exponáty z nejstarších dějin lidstva. Nejen
to nabízí turistům Pavilon
Anthropos Moravského
zemského muzea v brněnském parku v Pisárkách.

Photogenic giant mammoth
with calf, prehistoric cave
paintings and exhibits from
the oldest history of mankind.
Not only this is offered to
tourists by the Anthropos Pavilion of the Moravian Museum
in the Brno park in Pisárky.

Tradice současného Pavilonu Anthropos v Brně má své kořeny v období
první Československé republiky.
Tehdy se díky úsilí archeologického
a krasového badatele prof. Karla
Absolona podařilo soustředit ve speciálním pavilonu Člověk a jeho rod na
Výstavišti v rámci Výstavy soudobé
kultury v roce 1928 nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin. Mezi nimi nechyběly také
nálezy ze světoznámého naleziště
lovců mamutů v Dolních Věstonicích.
Brněnské výstaviště bylo tehdy centrem společenského dění. Dodnes

The tradition of the contemporary Anthropos Pavilion in Brno has its roots in
the period of the First Czechoslovak Republic. At that time, thanks to the effort
of archaeological and karst researcher
prof. Karel Absolon, the unusual number of findings from the earliest periods
of human history was concentrated in
a special pavilion “A Man and His Kind”
at the exhibition grounds within the
Exhibition of Contemporary Culture in
1928. Among them were also findings
from the world-famous locality of mammoth hunters in Dolní Věstonice. The
Brno Exhibition Centre was then the
centre of social events. The complex,

LEISURE
architektonicky vysoce ceněný areál,
vystavěný v duchu moderního funkcionalismu, navštívilo tehdy za několik
měsíců více než 2,5 miliónů návštěvníků. Není proto divu, že Absolonův
pavilon se v době meziválečné stal
muzeologickou hvězdou. Slávu
expozice nejvíce podpořil Absolonův
nápad, představit zde v Evropě vůbec
poprvé model mamuta v životní
velikosti. Ten sponzorsky podpořil továrník Tomáš Baťa a Absolonovu expozici mezi jinými významnými hosty
opakovaně navštívil i prezident T. G.
Masaryk, který Absolona rovněž velmi
šťedře finančně podpořil. Expozice,
později přejmenovaná na Anthropos
(z řeckého slova anthrópos – člověk)
na Výstavišti existoval až do konce
druhé světové války.
Na tyto slavné tradice navázal
v poválečném období antropolog
prof. Jan Jelínek, bývalý ředitel
Moravského zemského muzea
a prezident Mezinárodní rady muzeí
ICOM. Stavba Pavilonu Anthropos
v pisáreckém parku byla dokončena
v roce 1962 podle plánů architekta
Evžena Šteflíčka a byla nejmodernější
muzejní budovou v celém Československu. V letech 2003-2006 prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou.
Symbolem a největším lákadlem Anthroposu v celé své historii je mamut,
který se postupně stal brněnskou
legendou. Spisovatel a básník Jan
Skácel o něm psal, že děti, které ho
uvidí, nemohou ani uvěřit, že je to
pravda... V nové expozici jej začalo
doprovázet i mládě a nejaktuálněji
i přesná antropologická rekostrukce
neandertálského lovce.
Stálá expozice Pavilonu Anthropos
s názvem O původu člověka a vzniku
kultury mapuje nejstarší dějiny osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Návštěvníkovi je připomenuto,
že loveckým způsobem života, bez
stálých sídel, člověk na naší planetě
strávil více než 95 procent času své
existence. Výstava je tvořena jednotlivými celky, na jejichž tvorbě se podíleli přední tuzemští antropologové

which is architecturally highly valued
to this day, built in the spirit of modern functionalism, was then visited
by more than 2.5 million people
in several months. It is no wonder,
then, that Absolon’s Pavilion became
a museological star in the interwar
period. The fame of the exhibition
was supported by Absolon’s idea to
present a life-size mammoth model
for the first time in Europe. It was
sponsored by the factory owner
Tomáš Baťa, and Absolon’s exposition, in addition to other important
guests, was repeatedly visited by
President T. G. Masaryk, who also
gave Absolon very generous financial
support. The exhibition, which was
later renamed to Anthropos (from
the Greek word anthrópos - man),
existed at the exhibition grounds until
the end of World War II.
In the post-war period, anthropologist
prof. Jan Jelínek, former director of
the Moravian Museum and president
of the International Council of Museums ICOM, followed in this tradition.
The construction of the Anthropos
Pavilion in the Pisárky Park was completed in 1962 according to the plans
of the architect Evžen Šteflíček and
was the most modern museum building in the whole of Czechoslovakia. In
years 2003-2006 it underwent extensive reconstruction and completion.
Certainly, throughout the history of
Anthropos, it has been accompanied
by the greatest lure - the mammoth,
which has gradually become a Brno
legend. Writer and poet Jan Skácel
wrote that children who see it cannot
even believe that this is true... In the
new exhibition it is accompanied by
a calf and the most recent and accurate anthropological reconstruction
of Neanderthal hunter.

ADRESA A KONTAKT
Pisárecká 5
602 00, Brno
tel.: +420 515 919 760
OTEVÍRACÍ DOBA
Po: zavřeno
Út - Pá: 9:00 - 18:00
So - Ne: 10:00 - 18:00
VSTUPNÉ
(plné - zvýhod. - rodinné)
Celý objekt
100,50,-

200,-

Stálé expozice
80,40,-

150,-

Okouzlení Afrikou
50,25,100,Přednášky
40,20,-

x

Příplatky za výklad
5,x
x
Fotografování
30,x

x

Filmování
60,x

x

mzm.cz/pavilon-anthropos

Permanent exhibition of Anthropos
Pavilion entitled “On the Origin of
Man and the Origin of Culture” maps
the oldest history of the settlement
of Moravia and the entire European
continent. The visitor is reminded that
in a hunting way of life, without permanent settlements, man has spent
more than 95 percent of the time
of his existence on our planet. The
exhibition comprises individual units,
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ADDRESS AND CONTACT
Pisárecká 5
602 00, Brno
phone:
+420 515 919 760
OPENING HOURS
Mon: zavřeno
Tu - Fr: 9:00 - 18:00
Sa - Su: 10:00 - 18:00
ADMISSION
(full - preferential - family)
The whole object
100,50,200,Permanent exposure
80,40,150,Enchantment with Africa
50,25,100,Lectures
40,20,-

x

Interpretation
supplements
5,x

x

Photography
30,x

x

Filming
60,x

x

mzm.cz/pavilon-anthropos
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a archeologové. Každý z celků nabízí
řadu unikátních exponátů. V expozici
je zmíněna slavná historie muzea
i jejich budovatelů. Byl to totiž právě
Karel Absolon, který v roce 1925
objevil snad nejvzácnější předmět
v majetku Moravského zemského
muzea – Věstonickou venuši.
Ve vstupní části se návštěvník
seznámí s aktuálními poznatky z výzkumu genetiky člověka, která dnes
rozhodujícím způsobem promlouvá
do nejdávnější minulosti lidského
rodu, starého více jak 5 miliónů let.
Expozice pak pokračuje tématem
příbuznosti člověka a dalších primátů
s velkoformátovou projekcí, na
níž lze například sledovat výtvarný
talent šimpanzů, velmi podobný
předškolním dětem. Problematika
vývoje primátů, proces hominizace
(polidštění), v rámci kterého je představen unikátní nález australopitéka
známého jako “Lucy” pak pokračuje
sbírkou kopií nejvýznamnějších
fosilních lidských kosterních nálezů
z celého světa, v této podobě nejucelenější v České republice.
Součástí stálých expozic jsou trojrozměrné rekonstrukce předchůdců
člověka v reálných velikostech. Na
těchto ukázkách jsou demonstrována nejdůležitější a nejzajímavější
fakta spojená s konkrétní vývojovou
fází lidské antropogeneze. Pozornost
návštěvníků upoutá rekonstrukce
pravěkých obydlí i oděvu pravěkých
lovců.

which were created by leading domestic anthropologists and archaeologists.
Each of the units offers a number of
unique exhibits. The exhibition mentions the famous history of the museum
and its builders. It was Karel Absol who
in 1925 discovered perhaps the most
precious object in the possession of
the Moravian Museum - the Venus of
Věstonice.
In the entrance part, the visitor will get
acquainted with current knowledge
from the research of human genetics
which today uncovers the most ancient
past of the human race, more than 5
million years old. The exposition then
continues with the topic of human
and other primate relatedness with
large-format projection, where you can
see, for example, the artistic talent of
chimpanzees, very similar to one of preschool children’s. Problems of primate
development, the process of hominization (humanization), in which the unique
finding of the Australopithecus known
as “Lucy” is presented, continues with
a collection of copies of the most important fossil human skeletal findings from
all over the world, is the most complete
in the Czech Republic.
Permanent exhibitions include threedimensional reconstructions of human
predecessors in real sizes. These examples demonstrate the most important
and interesting facts associated with
a particular developmental stage of
human anthropogenesis. Visitors are
attracted by the reconstruction of
prehistoric dwellings and clothing of
prehistoric hunters.

Zdroj: mzm.cz/pavilon-anthropos, foto: shutterstock.com

LEISURE
Druhé patro je věnováno archeologickým dokladům existence předchůdců
moderního člověka i vlastnímu druhu
Homo sapiens sapiens v našich zemích a vykreslení původního způsobu
života. Zhlédnout zde můžeme dvě
archeologické části. První je “Morava
nejstarších lovců a sběračů”, která
obsahuje velké množství originálů štípané kamenné industrie a kostěných
nástrojů starých desítky až stovky
tisíc let ze světově známých lokalit,
jako jsou Dolní Věstonice, Předmostí
u Přerova, Stránská Skála či jeskyně
Kůlna a Pekárna, rekonstrukci
“trojhrobu” z Dolních Věstonic, který
poukazuje na vývoj rituálů spojených
se smrtí. Věnuje se také podrobněji
hrobu “Brněnského šamana”. Nález
je unikátní obsahem hrobové výbavy,
šamanskými atributy a především figurou muže, zhotovenou z mamutího klu
a sestavenou z několika částí. Jedná
se o nejstarší loutku na světě, starou
téměř 30 000 let.

The second floor is devoted to the
archaeological evidence of the existence of the predecessors of modern
man and to the species Homo
sapiens in our lands and the depiction
of the original way of life. Here we can
see two archaeological parts. The first
is “Moravian Hunters and Gatherers”,
which contains a large number of
originals of chipped stone industry
and bone tools (10,000 - 100,000
y. o.) from world famous sites such
as Dolní Věstonice, Předmostí near
Přerov, Stránská Skála or caves
Kůlna and Pekárna, the reconstruction of “The Triple Grave” from
Dolní Věstonice, which points to the
development of death-related rituals.
It also deals minutely with the grave of
the “Shaman of Brno”. The finding is
unique because of the content of the
grave equipment, shamanic attributes
and above all, the figure of a man,
made of a mammoth tusk assembled
from several parts. It is the oldest
puppet in the world, almost 30,000
years old.

Druhou částí tohoto patra je expozice
“Nejstarší umění Evropy”. Návštěvníky
zaujmou přesné několikametrové kopie nástěnných maleb paleolitických
svatyní, jako jsou Lascaux ve Francii
a španělské Alramiry. Závěr prohlídky
tvoří exkurze do světa nejstaršího
umění, mezi tvůrce slavných venuší.
Návštěvník se zde seznámí s aktuálními pohledy na jejich význam v archaické lovecko-sběračské společnosti
a s obecnými otázkami spojenými
se vznikem umělecké tvorby a lidské
kreativity.

The second part of this floor is the
exhibition “The Oldest Art of Europe”.
Visitors will be impressed by accurate,
several metres long copies of wall
paintings of Palaeolithic shrines such
as Lascaux in France and Spanish
Altamira. The tour concludes with
excursions to the world of the oldest
art, among the creators of famous
Venuses. Visitors will get acquainted
with current views on their importance in archaic hunting-gathering
society and general issues related
to the emergence of art and human
creativity.

Prohlídka Anthroposu tím však zdaleka nekončí. Ve dvou výstavních sálech
v přízemí a suterénu se střídají výstavy,
často s mezinárodní účastí, které se
věnují člověku v širších kulturně-antropologických perspektivách. Jejich
témata jsou nejčastěji zaměřena na
historii i současnost mimoevropských
kontinentů a civilizací. Čas strávený
v muzeu Anthropos pak můžete
zakončit příjemným posezením ve
zdejší kavárně a procházkou v jednom
z nejoblíbenějších brněnských parků.

However, the tour in Anthropos is far
from the end. In the two exhibition
halls on the ground floor and in the
basement, there are alternating exhibitions, often with international participation, devoted to man in broader
cultural-anthropological perspectives.
Their themes are mostly focused on
the history and the present of nonEuropean continents and civilizations.
You can finish the visit of the Anthropos Museum with a pleasant sit-down
in the local café and a walk in one of
the most popular parks in Brno.
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ALEŠ ZBOŘIL
MODERÁTOR ČESKÉ TELEVIZE - AZ KVÍZU
A HOST OF CZECH TELEVISION - TV SHOW AZ KVÍZ
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FACE2FACE
I was born in Brno and spent the vast
part of my life there.

S tímto městem mě svázalo vše, nač rád
vzpomínám: šťastné dětství, kamarádi ze
všech škol, které jsem v Brně absolvoval,
první i další lásky i několik míst, která jsem
si vybral jako trvalou adresu.

I am tied to this city by everything I like
to recall: happy childhood, friends from
all the schools I attended in Brno, the
first and other loves and several places
I chose as my permanent residence.

Mí rodiče se v Brně seznámili a zakotvili. Myslím, že mi našli to nejlepší místo
k životu. Z šedivého a trochu smutného
města, kterým bylo Brno ještě před třiceti
lety, se vyvinul živoucí a barevný kus Země
se spoustou krásných míst a jedinečnou
atmosférou.

My parents met and stayed in Brno.
I think they found the best place for me
to live. From a grey and sad city, which
Brno used to be thirty years ago, it has
evolved into a lively and colourful piece
of land with lots of beautiful places and
unique atmosphere.

Měl jsem možnost navštívit různá místa
a někde pobýt i déle, ale musím přiznat, že
když se vracím zpět k Brnu a uvidím věže
chrámu Sv. Petra a Pavla a siluetu Špilberka, cítím, že patřím právě sem. Brno je
město dost velké na to, abych v něm našel
vše, co potřebuji a současně dost malé
na to, abych jeho centrum prošel pěšky.
Proč pěšky? Protože jen tak se dá nejlépe
poznat a vychutnat.

I had the opportunity to visit various
places and stay longer in some of them,
but I have to admit that when I go back to
Brno and see the towers of the Cathedral
of St. Peter and Paul and the silhouette
of Špilberk, I feel that I belong here. Brno
is big enough for me to find everything
I need and small enough to walk through
its centre. Why walking? Because this is
the only way to get to know and enjoy it.

Taková Praha je nádherné město k návštěvám, ale k žití je Brno mnohem lepší. Tady
mě baví i každodennost.

Prague is a wonderful city to visit, but
Brno is much better place to live. I enjoy
even everyday life here.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: archiv ČT Brno

V Brně jsem se narodil a prožil v něm drtivou část života.
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FACE2FACE
I am a “villager” to my core, as I come from
a small village Hrušky, about 25 kilometres
away from Brno. However, if we take a look
at Brno from the perspective of the big world,
I can say that this is why I feel at home in Brno.
But seriously. For my whole life, Brno has been
“my city”. Especially because my parents
worked here and most of my work activities
take place here. Brno for me is friends and
theatres, parks, cafes, restaurants, bistros,
where I meet them. Brno is a place where
I usually go for culture, good food and drinks
(when the fridge happens to be empty at
home). Plus, I really don’t belong among great
globetrotters and people who like to discover
new countries, their cultures and gastronomy.
I am a conservative lazybones who likes to wait
for tasting of other cultures and menus to come
to me. In this respect, Brno is an ideal place
where cultural institutions or enterprising individuals can offer you a truly varied menu. From
top jazz band from America through ballet from
Moscow to delicious traditional food from Laos.
So, how to briefly summarize my relationship
with Brno? For me it is the best place in the
world, where people are far enough not to
obstruct each other and still close enough to
share nice things together. So the best village
in the world.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: archiv JMK

Jsem duší i tělem „vesničanka“, protože pocházím z malé obce Hrušky, asi 25 kilometrů od
Brna. Nicméně pokud se na Brno budeme
dívat z pohledu velkého světa, dá se říci, že
právě proto se cítím v Brně jako doma. Ale
teď vážně. Brno je pro mne celý život „moje
město“. Zejména proto, že tady pracovali
moji rodiče a odehrává se tady i většina mých
pracovních aktivit. Brno jsou pro mne přátelé
a divadla, parky, kavárny, restaurace, bistra,
kde se s nimi setkávám. Brno je pro mne místo,
kam většinou vyrážím za kulturou, za dobrým
jídlem a pitím (když je doma zrovna prázdná
lednička). :-) Navíc opravdu nepatřím k žádným
velkým světoběžníkům a lidem, kteří rádi poznávají nové země, jejich kultury a gastronomii.
Jsem povahou konzervativní lenoch, který si
rád počká, až ochutnávka jiných kultur a jídelníčků dorazí za mnou. A v tomto ohledu je Brno
ideální místo, kde vám kulturní instituce nebo
podnikaví jednotlivci dokáží nabídnout opravdu
pestré menu. Od špičkové jazzové kapely
z Ameriky, přes balet z Moskvy až po výborné
tradiční jídlo z Laosu. Jak tedy stručně shrnout
můj vztah k Brnu? Je to pro mne nejlepší místo
na světě, kde k sobě mají lidé dostatečně daleko, aby si nepřekáželi a dostatečně blízko, aby
mohli hezké věci sdílet společně. Tedy nejlepší
vesnice na světě :).
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LIDÉ BRNA
BRNO PEOPLE

KATKA
MENDLOVÁ HORÁČKOVÁ
HEREČKA, DABÉRKA, MODERÁTORKA
ACTRESS, DUBBING ARTIST, SPEAKER
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Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: Tomáš Sagher

FACE2FACE
Brno. Město, které jsem jako malá holka, která si spokojeně
užívala bezstarostné dětství v rodném Prostějově, vnímala
jako velkoměsto plné tramvají, trolejbusů, velkých parků,
dlouhých ulic, krásných obchodů. Prostě úplně jiný svět.

Brno. A city, which as a little girl who was happily enjoying
a carefree childhood in the native Prostějov, I perceived as
a metropolis full of trams, trolleybuses, large parks, long
streets, beautiful shops. Just another world.

První vzpomínka se váže k mému tátovi, který v Brně pracoval a čas od času nás vzal do Brna na výlet. Jak jsem kulila
oči, když jsem na prostoru dnešního Boby centra poprvé
v životě viděla centrifugu.. Nezapomenutelná vzpomínka
na okýnko na rohu dnešní „Masaryčky“, kde mi táta koupil
bramborák… Skořápkáři na mostu ke Zvonařce… Na to se
prostě nedá zapomenout.

The first memory is related to my dad who worked in Brno
and from time to time took us to Brno for a trip. I goggled,
when in the area of today‘s Boby Centre I saw a centrifuge
for the first time in my life… An unforgettable memory of the
little window on the corner of today‘s Masaryk street, where
my dad bought me a potato pancake...Thimble riggers on
the bridge leading to Zvonařka...It is unforgettable.

A pak to přišlo. Možnost stěhování z prostějovského
rodinného domu se zahradou do brněnského paneláku
v Líšni. Ta představa mě, jako malou holku, úplně vyděsila.
„Tati, Brno je krásný, ale doma je přece tady, v Prostějově“.
Mimochodem, dodnes mi tuhle větu, můj tatíček milovaný,
se smíchem připomíná.

And then it came. A possibility of moving from Prostejov
family house with a garden to Brno‘s block of flats in Líšeň.
Being a little girl, I was completely frightened by that idea.
“Dad, Brno is beautiful, yet our home is here, in Prostějov“.
By the way, my beloved dad still reminds me of this sentence, laughing.

14 let a otázka na tělo: „Tak na jakou školu se budeš
hlásit?“ Už tenkrát jsem chodila do dramaťáku, tak proč to
nezkusit na brněnskou konzervatoř, že? Byla jsem přijata
a s taškou nastoupila na konci prázdnin 1992 na dívčí
internát v Brně - Komárově. A takhle to vlastně všechno
začalo. První prohlídka města se spolužačkami, při které
jsme měly tu možnost vidět obnaženého cikána v telefonní
budce (dovedete si představit ten šok?), bloudění uličkami,
které, jak se nám zdálo, stejně všechny vedly na Svoboďák.
Patnáctiletá slečna objevuje nový svět. Ten, který zatím znala
jen z bezpečí tátovy ruky. Ten, který se jí od malička líbil, ale
do kterého nikdy natrvalo nechtěla.

14 years old and a difficult question: „Which school will you
apply for?“ I used to go to drama school at that time, so why
not try it at the Brno Conservatory, right? I was admitted and
at the end of the 1992 holidays I went to the girls‘ dorm in
Komárov in Brno. And that‘s how it all started. The first city
tour with classmates, where we had the opportunity to see
a naked gypsy in a telephone booth (can you imagine the
shock?) wandering down the streets that all seemed to lead
to the Freedom Square. A fifteen-year-old young lady discovers a new world. The one she knew only from her father’s
arms. The one she liked from her childhood, but where she
never wanted to stay.

Brno si mě získalo. A podotýkám, ani se nemuselo moc
snažit. Už od školy mi bylo jasné, že TADY je moje doma.
Jak dychtivě jsme se spolužáky hltali každou premiéru v tehdejším divadle Bratří Mrštíků, v Mahence, Na provázku…
Koncerty, výstavy… Kavárny a hospůdky… Kluci…

Brno has won me over. And I should point out that it did not
even have to try hard. Since school, I knew that HERE was
my home. How eagerly my classmates and I devoured every
premiere in the then Mrštík Brothers Theater, Mahen, On a
String… Concerts, exhibitions… Cafes and pubs… Boys…

A následné angažmá v divadle Radost, ze kterého jsem
měla radost. A najednou se to začalo rozjíždět na plné obrátky. Brněnská dabingová studia, práce pro Český rozhlas
Brno, pro soukromá brněnská rádia.. Moderování brněnských akcí… Brno se mi čím dál víc dostávalo pod kůži.

And the subsequent engagement in the Radost Theatre,
which I was pleased about. And suddenly it started to get
underway. Brno dubbing studios, work for Czech Radio
Brno, for private Brno radios... Moderating events… Brno
was getting more and more under my skin.

Už je to 27 let, co tady žiju, takže si troufám říct, že tohle
město znám. Pravda, ne vždy a ze všeho jsem tak nadšená,
jako na začátku našeho seznamování, ale to hezké stále
převažuje nad tím ostatním. S naprostou jistotou říkám:
Brno, mám tě ráda.

I‘ve been living here for 27 years now, so I dare say I know
this city. Certainly, I‘m not as excited as at the beginning of
our familiarization, but the nice things are still prevailing. I
say with certainty: Brno, I love you.

A co bych ti přála? Větší sebevědomí, menší kolony,
dostupnější parkování, chytré využití opuštěných domů (a že
jich tady máme), hezký podchod na hlaváku a ne bludiště
velkoskladem krámů Made in Bůhvíkdo, další tituly Kometě,
bohaté dotace pro ZOO, další povedená divadelní představení, vyprodané koncerty, akce… Jejda, toho je…

And what do I wish you? Greater self-confidence, less
tailbacks, more affordable parking, smart use of abandoned
houses (and that we have them here), nice subway at the
main station and not a maze of shady street sellers with
Made in Godknowswhere stuff, other titles for Kometa, rich
subsidies for the zoo, more successful theatre performances, sold out concerts , events… Oops, that‘s a lot…

PS: Když budete mít čas, přijďte se nadechnout vánoční
atmosféry do centra. Už několik let brněnské vánoční trhy
právem patří mezi ty nejkouzelnější široko daleko. Třeba se
tam potkáme.

PS: When you have time, come to breathe the Christmas
atmosphere in the centre. For several years now, Brno‘s
Christmas markets have been one of the most enchanting
far and wide. Maybe we will meet there.

... 65

TRTÍK SPORT
Prodejna Trtík Sport, která je v provozu již od
roku 1994, se zaměřuje na prodej lyžařského
vybavení. Jsme rodinný podnik, náš tým je
doplněn o bývalé závodníky, aktivní trenéry
a instruktory. V naší prodejně naleznete
sortiment pro začátečníky i profesionální
lyžaře od značek ELAN, DAINESE, ALPINA,
HOLMENKOL, ROTTEFELLA.
Provozujeme autorizovaný lyžařský servis na
strojích Wintersteiger, provádíme servis lyží
i snowboardů, montáž všech typů vázání,
servis stoupacích pásů na lyže, výměny lepidel
na pásech či opravy skitouringového vybavení
a servis lyžařských bot. Pro zájemce pořádáme workshopy zaměřené na údržbu lyží.
Poskytujeme služby v oblasti bootfittingu,
diagnostiky nohou a úpravy lyžařských
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We are a shop specializing in ski equipment, founded in 1994. We are a family
business, our team is complemented
by former racers, active coaches and
ski instructors. In our shop you will find
the ELAN, DAINESE, ALPINA, HOLMENKOL, ROTTEFELLA assortment for
beginners and professional skiers too.
We operate an authorized ski service
on Wintersteiger machines, ski and
snowboard service, installation of all
types of bindings, service of skins, glue
replacement on the skins or skitouring
equipment repairations, ski boots service.We organize workshops focused
on ski maintenance for interested ones.
Here we provide services in the field of
bootfitting, foot diagnostics and adjustment of ski boots. We produce special
orthopedic tailored insoles by SIDAS.
We also provide heat treatment of skeletons and inner shoes of ski boots.
In our rental shop you can rent skis,

LEISURE
boots, poles, helmets, children’s ski sets
for the whole season, top skis and ski and
freeride equipment including avalanche
backpacks. In our test center we have
new models of ELAN skis for testing.
For this season we have prepared several
new innovations:

bot. Vyrábíme speciální ortopedické vložky
od značky SIDAS na míru. Provádíme také
tepelnou úpravu skeletů a vnitřních botiček
lyžařských bot.
V naší půjčovně si můžete zapůjčit lyže, boty,
hole, helmy, dětské lyžařské sety na celou sezonu, top lyže i skialpové a freeridové vybavení
včetně lavinových batohů. V test centru máme
k dispozici nové modely lyží značky ELAN
k vyzkoušení.

Autor: Trtiksport, foto: archiv Trtiksport

Pro letošní sezónu jsme připravili několik
novinek:
• novou moderní prodejnu s vlastním parkovištěm i posezením u kávy
• profesionální Sidas Feetbox 3D scanner,
který přesně změří vaše nohy a virtuálně
vybere vhodný model lyžařské i skialpové
obuvi
• plně vybavenou půjčovnu od dětských
lyžařských setů po top testovací lyže
a skialpové vybavení
• nový e-shop www.skiexpert.cz specializovaný na lyžování
Těšíme se na vás.

• new modern shop with its own parking
lot and coffee
• professional Sidas Feetbox 3D scanner
that accurately measures your feet and
virtually selects the appropriate model
of ski or touring boots
• fully equipped rental from children’s ski
sets to top test skis and touring equipment
• new e-shop www.skiexpert.cz
specializing in skiing
We look forward to seeing you.

TRTÍK SPORT, s.r.o.

TRTÍK SPORT, s.r.o.

servis, prodej, půjčovna, showroom a výdejní místo skiexpert.cz

service, shop, ski
rental, showroom and
fueling point for
skiexpert.cz

Božetěchova 102a
612 00 Brno

Božetěchova 102a
612 00 BRNO, CZ

+420 724 002 906
trtik@trtiksport.cz

+420 724 002 906
trtik@trtiksport.cz

www.trtiksport.cz
www.skiexpert.cz

www.trtiksport.cz
www.skiexpert.cz
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HELIASPORT BRNO
KVALITA JAKO
STANDARD

QUALITY
AS A STANDARD

Brněnská prodejna Heliasport je dobře
zavedeným lyžařským obchodem s dlouhou tradicí. Prodejna je známá svým
zaměřením na kvalitu a do značné míry
její sortiment charakterizuje spojitost
s určitými značkami sportovního vybavení, především se značkou Nordica.
Majitelem řetězce pěti obchodů (Brno,
Praha, Olomouc,Ostrava a Přerov) je
totiž firma dovážející sportovní vybavení
značek Nordica a RollerBlade do České
republiky.

The Heliasport store in Brno is a well-established ski shop with a long tradition. The
store is known for its focus on quality and to
some extent its range of goods is set due to
connection with certain sport brands equipment, especially Nordica. The owner of this
chain of stores of five shops (Brno, Prague,
Olomouc, Ostrava and Přerov) is a company that imports sports equipment Nordica
and RollerBlade to the Czech Republic.

Prodejna Heliasport nabízí velký výběr
sjezdových i běžeckých lyží, snowboardů a nově také skialpového vybavení,
které je mezi zákazníky čím dál populárnější. S výběrem zboží vám poradí zkušený personál, který je složen vesměs
ze samotných sportovců. Při prohlídce
prodejních regálů si nejde nevšimnout
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Heliasport store offers a large selection of
downhill and cross-country skis, snowboards and newly ski mountaineering
equipment, which is increasingly popular
among the customers. Experienced staff,
which consists mostly of athletes, will help
you choose. When you look at the retail
shelves, it is worth noting the relatively large
range of ski equipment for women -skis,
boots, clothing and other accessories.

LEISURE
poměrně obsáhlé nabídky lyžařského
vybavení pro ženy – lyží, bot, oblečení
a dalších doplňků.

HELIASPORT BRNO

Úvoz 429/61, Brno
Po-Ne : 9:00 – 19:00

Úvoz 429/61, Brno
Po-Ne : 9:00 – 19:00

brno@heliasport.cz
Tel. +420541241291

brno@heliasport.cz
Tel. +420541241291

www.heliasport.cz

www.heliasport.cz

An important part of the shop is also a ski
test centre. It offers almost everything from
the current collections. “Every year we
change the items in the test centre. If customers are considering buying top models,
they may want to test them,” explains Adam
Šafarčík. And it really works, customers
often come to buy skis they have previously
tested. For example, in ski resort in Kouty
nad Desnou, which also belongs to the
“family”, which is run by the same company
as Heliasport.

Autor a foto: Heliasport

Důležitou součástí prodejny je také
testcentrum lyží. V nabídce testcentra
je takřka všechno z aktuálních kolekcí.
„Každý rok testcentrum obměňujeme.
Pokud zákazníci uvažují o koupi top modelů, budou si je možná chtít otestovat,“
vysvětluje Adam Šafarčík. A opravdu to
tak funguje, zákazníci si pro nové lyže
často přijdou s tím, že už je testovali.
Třeba v lyžařském středisku v Koutech
nad Desnou, které také patří do „rodiny“, provozuje ho totiž stejná firma jako
Heliasport.

HELIASPORT BRNO
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ACTORS’ MARRIAGE

HERECKÉ
MANŽELSTVÍ

ISABELA
A DAVID
SMEČKOVI

David Smečka (nar. 9. 8. 1977) – herec
a hudební skladatel, v současné době člen
souboru Divadla Polárka v Brně, ale také
obsazován v Klicperově divadle Hradec Králové. Hudbu komponoval pro Národní divadlo
Brno, Městské divadlo Kladno, v minulosti
také pro Divadlo A. Dvořáka Příbram, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo Husa
na provázku, Divadlo Petra Bezruče, Jihočeské divadlo České Budějovice, Městské
divadlo Mladá Boleslav atd.

David Smečka (born: August 9, 1977) - an actor
and a composer, currently a member of the
Polárka Theatre in Brno, but is also cast in the
Klicpera Theatre in Hradec Králové. He has
composed music for Brno National Theatre,
Kladno Municipal Theatre, in the past also in the
A. Dvořák Theatre in Příbram, Slovácko Theatre
Uherské Hradiště, Husa na provázku Theatre,
Petr Bezruč Theatre, České Budějovice South
Bohemian Theatre, Mladá Boleslav Municipal
Theatre and others.

Jaké je žít v hereckém manželství? V čem je to
jiné nebo specifické?

What is an actors’ marriage like? In what way is it
different or specific?

Rozhodně se nenudíme. Obohacujeme se v názorech na práci. Podporujeme se. Při dnešní nadprodukci představení nebýváme večer moc spolu.

It’s definitely not boring. We enrich our views on
work and support each other. In today’s performance overproduction, we won’t get to be together
many of the evenings. Otherwise, acting and working in theatre is much like any other profession.
However, by mass media, actors are portraited as
“different” human beings. I think it’s good to be able
to do something other than stand on stage and say
what someone wrote. When an actors’ marriage
matures to a stage where an actor’s ego and selfcenteredness subsides, it’s fine.

Jinak je herectví a práce v divadle v mnohém
podobná jakékoliv jiné profesi. Mediální masáží se
však z herců vytváří „jiné“ lidské bytosti.
Myslím, že je dobré umět i něco jiného, než stát na
jevišti a říkat to, co někdo napsal.
Když herecké manželství dozraje do stadia, kdy
se obrousí herecká ega a sebestřednost, je to
v pohodě.
Jak složité je pro vás zkoordinovat rodinný
život?
Je důležité si vybrat, co opravdu chcete a co
děláte jen proto, že musíte. Umět si vybrat v tom,
co nás naplňuje a nedělat hlouposti, které „zaplatí
složenky“.
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How difficult is it to coordinate family life for you?
It’s important to choose what you really want and
what you do just because you have to. Being able to
choose what we love and don’t do stupid things that
“pay the bills”. Considering that we need to learn
from other professions - the acting profession takes
up a lot of time, often by inefficient waiting. It takes
a great deal of health and life energy. Coordinat-

FACE2FACE
V tom je třeba se poučit z jiných profesí– herecká
profese bere hodně času, často neefektivním čekáním. Bere dost zdraví a životní energie. Koordinace
rodinného života - důležitá je vstřícnost u obou
manželů. A s ničím se moc nepatlat. Není čas fotit
jídlo na facebook. Je dobré znát míru a hlavně
z ničeho moc nedělat vědu. A umět improvizovat.
Ukazovat světu, jak mám popsaný diář? No...
úsměvné.

ing family life - it is important for both spouses to
be helpful and don’t get stuck on minor things.
There’s no time to upload pictures of food on Facebook. It is good to have some limits, and above all,
not to overcomplicate things and also to improvise.
Show the world how busy I am? Well ... That’s just
funny.

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

No. No more. Life is beautiful and too short to criticize each other’s work. And frankly, for me, Isabel is
such a good actress that I couldn’t criticize her. She
knows what she’s doing and why. Rather, we talk
about the whole experience, meaning, and whether
we enjoy the work. If we have something to say for
ourselves by the show or the character we portray.

Ne. Už ne. Život je krásný a krátký na to, abychom
kritizovali práci druhého. A upřímně, za mě je Isabela tak dobrá herečka, že bych si vůči ní nedovolil
nějakou kritiku. Ví, co dělá a proč. Spíš se bavíme
o celku, o smyslu a o tom, jestli nás práce baví.
Jestli představením nebo postavou máme co říci
sami za sebe.
Jsem rád, že se zatím nemusíme otáčet v televizních seriálech a estrádách a můžeme se své profesi
věnovat s nějakou vnitřní koncentrací. S nějakou
hereckou důstojností a investovat energii do vnitřní
pravdy a přesvědčení.
Posledních pár let se úplně vymazalo herectví jako
povolání, jako poslání, jako múzické divadelní
umění, jako svým způsobem tajemství. A probublává na povrch herectví jako nesmyslné vykonávání
činnosti, říkání textů o ničem, mezi reklamami,
v návaznosti na vytváření si vlastní popularity ve
smyslu „podívejte se mi do kuchyně a hele, co
všechno stíhám“.
Jak má divák věřit herci na jevišti v dramatické postavě, když ho před chvílí zhlédl ve třech seriálech,
většinou točených stylem „Dva, hudba a tma“. Já
jako divák v divadle s tím mám problém, ale musím
věřit, že ostatní diváci umějí rozlišovat.
Herec dnes lítá z jedné věci do druhé – často
z hlouposti do hlouposti. A myslím, že ani neví
proč. A léta mu běží.
Na „kšefto“ účely máme vlastní DUO Milan a Šárka.
My nejezdíme ani po D1, ani vlakem EC, ale létáme
na vystoupení z Tuřan.
Co na své partnerce oceňujete nejvíc?
Vytrvalost, píli, umění soucitu, množství lásky,
empatii, politický postoj, smích, odvahu, nadšení,
tvrdohlavost, energičnost, schopnost odpouštět,
schopnost utěšit, umění bavit se o čemkoliv, sečtělost, něhu, chuť pomáhat, umění být krásná, umění
se uvolnit, zahodit herectví za hlavu, a je toho

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

I am glad that we don’t have to show up on TV series
and TV shows for the time being and can focus on
our profession with some inner concentration as well
as some acting dignity. Furthermore, we can invest
energy in our inner truth and belief. In the past few
years, acting has completely lost meaning as a vocation - as a mission - as an art of performance - as
a mystery in its own way. Acting is now being perceived as a nonsensical performance of an activity,
telling texts about nothing, between advertisements,
following the creation of one’s own popularity in the
sense of “have a peek inside my privacy and look
what I can do”.
How can the viewer trust the actors on stage in
a dramatic character when he has just seen him
in three series, mostly “Two, Music and Darkness”
styled. As a viewer in the theatre, I have a problem
with it, but I have to believe that other viewers are
able to distinguish it.
Today the actor skips from one thing to another - often from stupidity to stupidity. And I don’t even know
why. And time just flies by.
We have our own DUO Milan and Šárka for shows
and we do not drive on D1 or go by train, but we fly
from Tuřany airport.
What do you value the most about your partner?
Perseverance, diligence, the art of compassion, the
amounts of love, empathy, political attitude, laughter,
courage, enthusiasm, stubbornness, vigour, an
ability to forgive and to comfort, the art of talking
about anything, erudition, tenderness, desire to help,
the art of being beautiful, art to relax, leave acting
behind, and much more, but I’ll keep it to myself, so
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spousta dalšího, ale to si nechám pro sebe....aby
mi taky něco zbylo. No, čtenáři mi mohou závidět.
A odvahu, že se mnou šla do unikátního DUA Milan
a Šárka.

I have something left. Well, readers can envy me. And
the courage to go with me to the unique DUO Milan
and Sarka.

Čím jste chtěl být jako dítě?

Garbageman. Actor. Pilot. Musician - guitarist. Composer of theatre and film music and to have a band.
And that’s what I tried to achieve and everything came
true. Now is the time to keep everything I have.

Popelářem. Hercem. Pilotem. Muzikantem – kytaristou. Skladatelem divadelní a filmové hudby a mít
kapelu. A za tím jsem šel a vše se mi splnilo. Teď
uzrál čas na vše, co mám, si udržet.
Jak trávíte volný čas?
Já vylepuji plakáty např. na divadla, hudební kluby
a teď i politické letáky. Společně chalupaříme
a hlavně se věnujeme Milanu Bečvářovi a Šárce
Tesařové. Klipy, písně, návody na život, vykládání karet, filosofie, cestovatelské příručky. Teď
začínáme demonstrovat. Věnujeme se saunování,
sledování filmů, přestavbám bytů – už jsme zrekonstruovali tři.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch?
...spíš štěstí. Že mám zdravé syny a tolerantní Isabelku. A zbytek? Učím se řešit problémy všedního
dne. A nepanikařit. Jsem pyšný na kapelu Mastix
v Hradci Králové a na kapelu Polaris v Brně a DUO
Milana Bečváře a Šárky Tesařové.
...no a že jsem pořád ještě na světě.
Jsou podle vás herci svobodomyslné duše, které
se neradi někomu podřizují?
Pokud je tato teze pravdivá, tak to mají herci blbý,
pokud není pravdivá, tak taky...a teď si vyberte.
Herec, který se neumí a nechce podřídit, je prostě
šmírák.
Rád se podřídím. Je to v běžném životě dost často
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What did you want to become as a child?

How do you spend your free time?
I am putting on posters for theatres, music clubs and
now also political leaflets. Together we like to spend
time at our cottage and we mainly focus on Milan
Bečvář and Šárka Tesařová. Clips, songs, life guides,
reading tarot cards, philosophy, travel guides. We’re
starting to demonstrate now. We like to go to saunas,
watching movies, reconstructing apartments – we have
already completed three.
What do you consider your greatest personal
success?
... rather luck. That I have healthy sons and tolerant
Isabela. And the rest? I learn to solve everyday problems. And don’t panic. I am proud of the band Mastix
in Hradec Králové and the band Polaris in Brno and
DUO of Milan Bečvář and Šárka Tesařová. ... and that
I’m still in the world.
Do you think the actors are free-minded souls who
do not like to submit to someone?
If this thesis is true, the actors are in bad luck, if not,
it’s still the same ... and now decide. An actor who
cannot and does not want to obey anyone is simply
a snoop. I will gladly obey. It is often enough in everyday life. A free-minded soul can be fulfilled in any other
activity. Garden, dog, children, cooking, shelves. And
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třeba umět. Svobodomyslná duše může dojít
naplnění při jakékoliv jiné činnosti. Zahrádka, pes,
děti, vaření, poličky. A ve svých kapelách Mastix
a Polaris a jako Milan Bečvář se opravdu nikomu
nepodřizuji a ani se to po mně nepožaduje.
Máte vztah k Brnu?
Jsem rodilý Brňák třetí generace. Brno je dobré
výchozí místo pro život. Brno bylo a je a bude
vždycky takový hippie, furt tak nějak rozkopaný,
musíš v něm umět improvizovat, rychle se pohybovat, nejlépe na elektrokole nebo koloběžce, dobíhat
šaliny. Brno nečeká. V Brně se nehraje na hvězdy,
ale prostě seš borec a borka. Co si v Brně neuděláš
sám, tak to prostě nemáš. Co v Praze natočíš, to se
v Brně nepočítá.
Skvělá klubová scéna! Dost divadel, koncertních
sálů, zelené je Brno v okolí dost. Hlavně má kopce
okolo města. Ještě i nějaká ta pole zbyla. Naštěstí
to není směsice skladištních hal a silnic a doufám,
že si obce v okolí města udrží tuto čistotu krajiny.
A nebují tu workoholismus, ačkoliv pan Andrej
B. radí: „Makáme“ - to jako sorry. Na novodobé
budovatelství se v Brně, i díky množství studentů,
moc nehraje.
Všichni se zdraví: „Zdar!“ Tady se hraje rovina, víra,
love, čurina. A nejkrásnější je: „Tak já valím. Zdarec
a zítra!“ Prostě léta trvající vztahy v tom našem
městě malém.

in my bands Masix and Polaris and as Milan Bečvář
I really do not submit to anyone nor do I ask for it.
Do you have a relationship with Brno?
I am a native of the third generation. Brno is a good
place for life. Brno was and always is and will always
be such a hippie, somehow dug up, you have to be
able to improvise in it, move quickly, preferably on an
electro bike, or scooter, run down trams. Brno does
not wait. There are no stars in Brno, but you are just
a “fella” and a “gal”. What you don’t do yourself in
Brno, you just don’t have. What you do in Prague
does not count in Brno.
Great club scene! Enough theatres, concert halls,
there’s enough green in Brno. The main thing is
that there are hills around the city. Even some of the
fields are still there left. Fortunately, it is not a mixture
of warehouse halls and roads, and I hope that the
municipalities around the city will keep this landscape
clean.
And there is no workaholism, even though Andrej B.
advises: “We are working” – sorry but no. The modern
building in Brno, thanks to the number of students, is
not much played.
Everybody greats each other with: “s’up!” Here you
have to play fair, there’s faith, love, it’s funky. And the
most beautiful is:
“So I’m rollin’. See ya and tomorrow!” Simply years
lasting relationships in our little town.
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Isabela Smečková-Bencová (nar. 21. 4. 1978)
– v současné době členka souboru Národního
divadla Brno. Po studiích zakotvila v brněnské
Polárce, aby pak poslechla volání hradeckého
Klicperáku, kde se posléze vedle mnoha krásných rolí stala i jednou ze zpěvaček respektovaného hudebního tělesa Mastix. Hrála ve filmech
Zatracení, Jedna ruka netleská a společně
s manželem se loni objevili ve filmu Úsměvy
smutných mužů.
Jaké je žít v hereckém manželství? V čem je to
jiné nebo specifické?
To, že oba známe, co obnáší naše profese, vnímám
jako velkou výhodu. A vím, že mě David úplně
chápe a to ve všem, co se týká divadla. Mluvíme
stejným jazykem, a když jeden řekne, že má generálky, tak ten druhý prostě ví naprosto přesně, co
to znamená. Ví, jak jsem na nervy před premiérou.
Jaké to je, když musím jít hrát nemocná. Zvykl si, že
když je toho v divadle hodně, máme doma strašný
nepořádek. Je tolerantní k tomu, že když se vrátím
v noci ze zájezdu, tak prostě nevařím.
Jak složité je pro vás zkoordinovat rodinný život?
To je někdy dost těžké, ta koordinace. Pracovní
doba je naprosto nepravidelná, občas hrajeme
v jiných městech. Někdy se stane, že jsme oba ve
stejný večer na opačné straně republiky.
Jste si vzájemně „kritiky“, co se týče profese?
Nemám pocit, že bychom si byli kritiky, spíše se
chválíme, podporujeme. V Hradci Králové jsme
spolu mnohokrát hráli ve stejných představeních, ale
nevybavuji si, že bychom si radili, nebo se kritizovali.
Snažili jsme se, se nechat na pokoji... Tady v Brně
se na jevišti jako herci nepotkáváme, jsme si tedy
vzájemnými diváky a můj muž má pro mne vždy po
premiéře jen slova chvály. Snad i já pro něj:-)
Co na svém partnerovi oceňujete nejvíc?
Moc si vážím toho, že se David kvůli mně před lety
přestěhoval do Hradce Králové, že opustil své
rodné Brno a že to v Hradci tolik let vydržel, i když
se mu stýskalo. Tleskám mu za to, jakým kapelníkem je v obou kapelách v hradeckém Mastixu
a v brněnském Polarisu. Obdivuji jeho neskutečný
talent, úplně ve všem, do čeho se pustí. Pracovitost,
zapálení pro věc, obrovskou poctivost a nasazení
na 1000%. A odvahu nevzdávat boj a bojovat,
naplno, i do krve.
Čím jste chtěla být jako dítě?
Kosmonautkou.
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Isabela Smečková-Bencová (born April 21,
1978) - currently a member of the National
Theatre Brno ensemble. After her studies, she
docked in Polárka in Brno to listen to the call
of Hradec Králové’s Klicperk, where she later
became one of the singers of the respected
music ensemble Mastix. She starred in the
movies “Damned”, “One Hand Doesn’t Clap”,
and she and her husband appeared in the
movie “The Smiles of Sad Men” last year.
What is it like to live in an actors’ marriage?
What is it different or specific?
It is a great advantage that we both know what
our profession demands. And I know that David
completely understands me in everything
that concerns theatre. We speak the same
language, and when one says he has a “run”,
the other one just knows exactly what that
means. He knows how nervous I am before
the premiere. What is it like when I have to go
perform sick. He got used to the fact that when
there’s a lot going on in the theatre, we have
a terrible mess at home. He’s tolerant of the
fact that when I return from a trip late at night
I don’t cook.
How difficult is it to coordinate family life for
you?
To coordinate is sometimes hard enough.
Working time is completely irregular, sometimes we play in different cities. Sometimes
happens that we are both in the different side
of the republic at the same time.
Are you “critics” towards each other in terms
of profession?
I do not feel that we are critics, rather we
praise, support. We played in the same performances together in Hradec Kralove many
times, but I don’t think that we would advise or
criticize each other. We tried to give each other
some space... Here in Brno, we do not meet on
stage as actors, so we are mutual viewers and
my husband always has the words of praise for
me after the premiere. Hopefully I do as well. :-)
What do you value the most about your
partner?
I really appreciate the fact that David moved
to Hradec Kralove years ago, that he left his
beloved Brno and that he stayed in Hradec
for many years, even though he missed Brno.
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I applaud him for his leadership in both bands,
in Mastix in Hradec Králové and Polaris in Brno.
I admire his incredible talent, completely in
everything he does. Diligence, enthusiasm,
huge honesty and commitment to 1000%. And
the courage not to give up the fight, to give it
everything he’s got even sweat and blood.
What did you want to become as a child?
A cosmonaut.
How do you spend your free time?

Jak trávíte volný čas?
Toho volného času je pořád nějak málo. Ubývá mi
sil, tedy nejčastěji prostě odpočinkem, spánkem,
sledováním filmů a četbou. S rodinou jezdíme na
chalupu u Koryčan, se synem chodíme na procházky s naším psem Quidem. A máme rádi bazén,
wellness. A v létě moře a hory.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch?
Že mám skvělého syna, že jsme s mužem pořád
spolu, že žiju a že se mi podařilo dotáhnout do
konce odvážný projekt, tedy zrežírovat divadelní
inscenaci. Mým režijním debutem se stala adaptace
slavného filmu Ingmara Bergmana Podzimní
sonáta. A dost si cením toho, že jsem v angažmá
v ND Brno.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: archiv Isabela a David Smečkovi

Jsou podle vás herci svobodomyslné duše, které
se neradi někomu podřizují?
Ano, myslím, že herci jsou svobodomyslné duše,
ale podřídit se musejí. Je to nutná součást našeho
povolání, podřídit se režisérům.
Máte vztah k Brnu?

We have very little free time. My energy is slowly fading, so mostly simply by resting, sleeping,
watching movies and reading. With the family
we like to go to a cottage near Koryčany, with
our son we go for walks with our dog Quid. We
like swimming pools, wellness as well. And in
summer we like to spend our vacation by the
sea and go hiking to mountains.
What do you consider your greatest personal
success?
That I have a great son, that we are always
together with my husband, that I live and that
I have managed to finish the daring project,
that is, to direct a theatre production. My
directorial debut was the adaptation of Ingmar
Bergman’s famous Autumn Sonata. And I really
appreciate being involved with National theatre
Brno.
Do you think the actors are free-minded
souls who do not like to submit to someone?
Yes, I think actors are free-minded souls, but
they have to submit. It is a necessary part of
our vocation to submit to directors.
Do you have a relationship with Brno?

Ano, mám. I když pocházím až z dalekých Karlových Varů a v Brně jsem byla poprvé až jako dvacetiletá při přijímačkách na herectví. Můj život v Brně
tedy začal studiem na JAMU. Studentská léta a i mé
následné tříleté angažmá v divadle Polárka považuji
za jedno z nejkrásnějších období svého života,
vždyť jsem v Brně poznala svého Davida.

Yes I have. Although I come from distant Carlsbad and for the first time, I went to Brno as
a 20-year-old in admission to acting. So my life
in Brno started by studying at JAMU. I consider
student years and my subsequent three-year
engagement in the Polárka Theatre to be one of
the most beautiful periods of my life, because
I met my David in Brno.

Podruhé jsem se do Brna vrátila v roce 2016
i s manželem a synem po jedenácti letech angažmá
v poklidném Hradci Králové. Brno vzkvetlo, zkrásnělo, je mnohem nádhernější, než když jsem ho
opouštěla. Jsem tu šťastná, děkuji osudu, že jsem
se vrátila. Tady jsem doma.

The second time I returned to Brno was in 2016
with my husband and son after eleven years of
engagement in peaceful Hradec Králové. Brno
flourished, it became more beautiful than it was
when I left. I’m happy here, glad that I came
back. Here, I’m at home.
... 75

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

THE LEDNICE-VALTICE AREA
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL NA JIŽNÍ
MORAVĚ ZPŘÍSTUPŇUJE TURISTŮM
KROMĚ ROZLEHLÉHO PARKU NĚKOLIK
PAMÁTEK, KTERÉ ZDE ZANECHAL
SLAVNÝ ROD LICHTENŠTEJNŮ. KROMĚ
ZÁMKŮ V LEDNICI A VE VALTICÍCH
NAJDETE V PARKOVĚ UPRAVENÉ
KRAJINĚ ŘADU DROBNÝCH STAVEB.
Areál je nejrozsáhlejší koncepčně upravenou
krajinou na světě, která je zapsaná na seznam památek UNESCO. Rozprostírá se mezi Lednicí, Valticemi a Břeclaví. Kromě zámků najdete v parkově
upravené krajině řadu drobných staveb, například
kaple, kolonády, umělou zříceninu či vítězný oblouk.
Na celkové ploše téměř 300 km² si můžete prohlédnout např. 23 metrů vysoký Obelisk, připomínající
od roku 1798 uzavření míru mezi Francií a Rakouskem, dále pak Janův hrad, Minaret či Lovecký
zámeček, který dříve sloužil jako myslivna. Tyto
romantické stavby bývají označovány jako „salety“.
Břehy Lednických rybníků zdobí hned několik
panských staveb, jako např. Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Hraniční zámeček, který funguje
jako hotel, či Nový dvůr. Na lednickém zámku si
můžete prohlédnout také nově zrekonstruovanou
barokní Jízdárnu.
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THE LEDNICE-VALTICE AREA IN SOUTH
MORAVIA INVITES THE TOURISTS NOT
ONLY TO A LARGE PARK, BUT ALSO
SEVERAL MONUMENTS LEFT HERE
BY THE FAMOUS LIECHTENSTEIN
DYNASTY. IN ADDITION TO THE
CASTLES IN LEDNICE AND VALTICE,
YOU WILL FIND A NUMBER OF SMALL
BUILDINGS IN THE LANDSCAPE PARK.
The area is the largest cultural landscape in the
world, which was declared a UNESCO World Heritage Site. It is situated between Lednice , Valtice
and Břeclav. In addition to the castles, you will
find a number of small buildings in the landscape
park, such as a chapel, a colonnade, an artificial ruin or a triumphal arch.
On the total area of almost 300 km² you can see,
for example, 23 meters high Obelisk, reminiscent
of peace between France and Austria concluded in 1798, as well as Jan’s Castle, Minaret
or Hunting lodge , which previously served as
a gamekeeper’s lodge. These romantic buildings
are often referred to as “saletes”. The banks of
Lednice ponds are decorated with several manor
buildings, such as the Temple of Apollo, the Pond
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Asi na půl cesty mezi Lednicí a Valticemi narazí
turisté na kapli Svatého Huberta, která je zasvěcená
tomuto patronovi myslivců, optiků a matematiků.
Nedaleko Valtic turisté obdivují např. Chrám Tří
Grácií se známou sochou tří žen, zámeček Belveder, zámeček Lány, Kolonádu na Reistně a Rendez-vous. Lednicko-valtický areál je označován jako
„Zahrada Evropy“.
Zámek Lednice
Zámek je již třetí sezónu otevřen k běžným prohlídkám i během zimních měsíců. Ti, kteří rádi obdivují
zámecké interiéry mohou přijít od listopadu do prosince a od února do března vždy o víkendech od 10
do 16 hodin na zámek a projít si první prohlídkovou
trasu. Ta se skládá z reprezentačních sálů v přízemí,
které sloužily k pořádání společenských akcí, plesů
a bálů.
O adventních víkendech mají návštěvníci možnost vidět I. prohlídkový okruh doplněný vánoční
výzdobou a ukázkou svátečního stolování včetně
ochutnávky cukroví a poslechu vánočních koled.

Janův hrad
Zřícenina nedaleko zámku v Lednici je plně funkční
lovecký zámeček. Od počátku 19. století se zde
hojně hodovalo po honech. Byl tu prostor na ustájení koní, přípravu pokrmů z ulovených zvířat i pro
zábavu panstva. Mimo hony obýval Janohrad
knížecí hajný.

Mansion, the Border Mansion, which functions
as a hotel, or the New Court. At the Lednice
Castle you can also see the newly reconstructed
Baroque Riding Hall.
About half way between Lednice and Valtice,
tourists come across the Chapel of St. Hubert,
which is dedicated to patron saint of hunters, opticians and mathematicians. Near Valtice tourists
admire The Temple of the Three Graces with the
famous statue of three women, The Belvedere
Pleasure-House The Mansion Lány, Colonnade
on Reisten and Rendez-vous. The Lednice-Valtice
area is also known as the “Garden of Europe”.
The Lednice Castle
It is the third season, when the castle is open
for regular tours, even during the winter months.
Those who like to admire the castle interiors
can come to Lednice and go through the first
sightseeing route from November to December
and from February to March on weekends from 10
a.m. to 4 p.m. The route consists of representa-

tive halls on the ground floor, which were used for
social events and balls.
On Advent weekends, visitors have the opportunity
to see the first route accompanied by Christmas
decorations and a demonstration of festive dining
including traditional Christmas confectionery tasting and listening to Christmas carols.
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Minaret Lednice - zajímavost maurského slohu

Minaret byl zbudován na přelomu 18. a 19. století.
Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě
a se svými téměř 60 metry patří na kontinentu
mezi nejvyšší.
Chrám Tří Grácií
Klasicistní chrám s půlkruhovou kolonádou pochází z roku 1825 z dílny Jana Karla Engela. Tři Grácie
ve skutečnosti žádné grácie nejsou. Sousoší
zobrazuje trio antických bohyní: Athénu, Afroditu
a Artemis. Sousoší vytesal z jediného balvanu
Leopold. Původně stávalo v lednickém zámeckém
parku, ke kolonádě bylo přemístěno hned po jejím
dostavení v roce 1825.

The Jan’s Castle
Ruins near Lednice Castle is a fully functioning
hunting lodge. From the beginning of the 19th
century, there used to be plentiful feasts after
hunting. There was room for stabling, preparation of dishes from the catch and amusement
of the nobility. Out of the hunting season, the
castle was inhabited by the royal gamekeeper.
Minaret Lednice - remarkableness of Moorish
style
The building lies at an altitude of 175 meters
above sea level, it is visible from far away and
there is a beautiful view of it from the park of
the Lednice Castle. The slender tower reaches
a height of 60 m, it has three observation galleries and 302-step staircase leads to the highest of
them. You can reach the lookout tower walking
1,5 km through the castle park.
The minaret was built at the turn of the 18th and
19th centuries. It is an extraordinary building of
this nature in Europe and being nearly 60 meters
high it is one of the highest on the continent.
The Temple Of The Three Graces
The Classicist church with a semi-circular colonnade built by Jan Karel Engela dates back to
1825. In fact, the Three Graces are not graces at
all. The sculptural group depicts a trio of ancient
goddesses: Athena, Aphrodite and Artemis. The
sculpture was carved by Leopold from a single
boulder. It originally stood in the Lednice Castle
park and was moved to the colonnade immediately after its completion in 1825.
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Zdroj: www.lednicko-valticky-areal.cz, foto: shutterstock.com

Stavba leží v nadmořské výšce 175 m n. m., je
viditelná ze širokého okolí, krásný pohled je na ni
průhledem parkem od lednického zámku. Štíhlá
věž dosahuje výšky 60 m, má tři vyhlídkové ochozy a na nejvyšší vede 302 schodů. K rozhledně
dojdete po 1,5 km cesty zámeckým parkem po
rovince.

MÍSTO S BOHATOU HISTORIÍ

AUSTERLITZ

GOLF
RESORT

A PLACE WITH A RICH HISTORY
Co mají společného Napoleon
a Usain Bolt

What Napoleon and Usain Bolt Have In
Common

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

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

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

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

Two water hazards right at the first hole
The course is well placed in the hilly landscape.
Each of its holes presents a different challenge.
There are hazards in the form of ponds (full of fish),
nearly a hundred bunkers, two natural biotopes,
a maize field and even a vineyard. The climb at the
fourth hole can make you weary too. It’s a mistake
to think that the first holes are a warm-up. At hole
No. 1, there are two big ponds: in the left one there
are croaking frogs and the right one is full of balls.
The Austerlitz golf course was designed by the renowned studio of Austrian architect Hans-Georg Erhardt of Steyer, who is one of Europe’s leading golf
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LEISURE
NOVINKA: Indoor Golf
Nově zbudovaný Indoor Golf se nachází v areálu
golfového hřiště, v budově Spike baru. Indoor
Golf je vybaven 2 simulátory Foresight s širokoúhlým plátnem o rozměru 5 × 3 m, putovacím
prostorem, barem a fitting dílnou.
Pro trénink s trenérem můžete využít Head
Measurement Technology – převratnou novinku, která hráčům poskytne kompletní obraz
o výkonu hlavy hole. S HMT můžete okamžitě
vidět kritické hodnoty jako rychlost hlavy hole,
horizontální přiblížení hole, smash faktor, dynamický loft a lie a dokonce i místo odrazu míče
od hole s nesrovnatelnou přesností.

Dvě vodní překážky hned na první jamce
Hřiště je vhodně zasazené do kopcovité krajiny.
Každá jamka nabízí jinou výzvu. Čekají vás nástrahy v podobě rybníků plných ryb, téměř stovka
písečných bankrů, dva přírodní biotopy, kukuřičné
pole a dokonce i vinohrad. Pokud nástrahy hřiště
přestřelíte, může vás ještě udolat výšlap na jamce
číslo 4. Hlavně nepočítejte s tím, že první jamky
jsou na rozehrání. Na jedničce vás čekají dva velké
rybníky. V tom levém kuňkají žáby, ten druhý je
plný míčků.
Golfové hřiště ve Slavkově bylo projektováno
renomovanou rakouskou golfovou architektonickou kanceláří Hanse-Georga Erhardta ze Steyeru,
který je jedním z předních evropských golfových
architektů. Součástí hřiště jsou také velmi kvalitní
tréninkové plochy a veřejné hřiště umístěné přímo
v zahradě zdejšího zámku. Jedná se o krásné
spojení historie, přírody v podobě stoletých dubů
a sportovního zážitku.

Autor a foto: Golf Resort Austerlitz

Ubytování a restaurace
Uvnitř resortu se nachází také Golf Hotel. Odpaliště
jamky číslo 1 je patnáct metrů od restaurace.
Z oken klubovny můžete sledovat odpaly konkurence. Hotel situovaný přímo v areálu nabízí
třicet dvoulůžkových pokojů v šesti samostatných
bungalovech. Nekuřácká restaurace se dvěma
salónky a venkovní terasou nabízí nádherný výhled,
pěkné prostředí a skvělou kuchyni. Kromě restaurace se zde nachází klubové zázemí, školící místnost
a taneční parket.
Golf Resort Austerlitz se těší na vaši návštěvu!
GSM: +420 544 221 963
www.agrt.cz

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

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

NEW: Indoor Golf
A newly built indoor golf course is located in the
Spike Bar building on the golf course grounds.
The indoor course is equipped with two Foresight simulators with a wide-angle 5 × 3 m canvas, a putting area, a bar, and a fitting workshop.
If you‘re training with a trainer, take advantage
of Head Measurement Technology, a revolutionary advance that gives players a complete
picture of club head performance. With HMT,
you can immediately see critical values like club
head speed, horizontal approach to the hole,
smash factor, dynamic loft and lie, and even
the point of impact between ball and club, with
unparalleled accuracy.

... 81

ˇ
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NEJVETŠÍ
PRÍRODNÍ
ZÁBAVNÍ AREÁL V ČR

3D

KINO

ŠIKLAND

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

LETNÍ VÝLETY A DOVOLENÁ
ČERVENEC A SRPEN

program každý den (mimo pondělí)

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

westernová show

vláček Union Paciﬁc

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

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

hotel Colorado Grand

www.sikland.cz

PO STOPÁCH
ČESKÝCH BETLÉMŮ

ČESKÁ TELEVIZE NATÁČÍ CELOVEČERNÍ DOKUMENT O BETLEMÁŘSTVÍ

Technika betlémů vyřezávaných ze dřeva
Nativity scene carved from wood

IN THE FOOTSTEPS OF CZECH NATIVITY SCENES
CZECH TELEVISION IS FILMING A FEATURE DOCUMENT ON CHRISTMAS CRIB MAKING
84 ...

INSPIRATION
BETLÉM JE VYJÁDŘENÍM RADOSTI A ÚCTY ZE VZNIKU NOVÉHO ŽIVOTA.
NEMUSÍME BÝT VĚŘÍCÍ, ALE MŮŽEME UZNÁVAT ZÁZRAK ZROZENÍ LIDSKÉHO
ŽIVOTA. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, TRADICE BETLÉMŮ V NAŠÍ ZEMI NEODMYSLITELNĚ
PATŘÍ K PROŽITKU ZIMY A VÁNOC.
CHRISTMAS CRIB IS AN EXPRESSION OF JOY AND REVERENCE FOR THE
EMERGENCE OF A NEW LIFE. YOU DON’T HAVE TO BE BELIEVERS, BUT YOU MAY
RECOGNIZE THE MIRACLE OF HUMAN LIFE. IN ANY CASE, THE TRADITION OF
NATIVITY SCENES IN OUR COUNTRY IS INSEPARABLE FROM THE ENJOYMENT OF
WINTER AND CHRISTMAS.
První model scény vítání Ježíše Krista na
svět byl vystaven v Římě v roce 1291. Až
v roce 1560 řád jezuitů postavil první betlém
na území naší země. Od té doby se betlémy
vystavují pravidelně v mnoha chrámech
a kostelích. Než se ale mimo šlechtické rodiny
poprvé objeví v českých a moravských chalupách, ještě to nějakou chvíli trvá.

The first model of the scene of welcoming Jesus
Christ to the world was exhibited in Rome in 1291.
It was not until 1560 that the Jesuits built the first
Nativity scene in our country. Since then, Christmas
cribs have been exhibited regularly in many temples and churches. Yet, it took some time before
it has first appeared in the Czech and Moravian
cottages outside the noble families.

Neví se přesně, jak první betlémy vypadaly,
ale podle všeho jejich základ tvořily figury
Svaté rodiny někdy v životní velikosti. Ve
2. polovině 19. století se začínají objevovat betlémy dřevěné, které po roce 1860
postupně vytlačovaly betlémy papírové.

We do not know exactly what the first nativity
scenes looked like, but apparently, the figures of
the Holy Family were essential. Sometimes they
were life-size. In the second half of the 19th century
wooden cribs began to appear, which after 1860
gradually overshadowed Nativity scenes made of
paper.

Pouť za dochovanými historickými betlémy,
ale i těmi současnými, podnikl také štáb
České televize. Kouzlo a řemeslný um
betlemářství přiblíží v celovečerním televizním

The pilgrimage to the preserved historical Christmas cribs, as well as the current ones, was also
undertaken by the Czech Television crew. The
magic and craftsmanship of Nativity scenes will be

Živý Betlém na schodech dominikánského kostela sv. Michala v Brně
Living Nativity Scene on the front steps of the Dominican church of St. Michael in Brno
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dokumentu, který budou moci diváci shlédnout ve vánočním období na ČT2. Kromě
velmi vzácných expozic a betlémů nahlédne
do tajů předávání tohoto kumštu z generace
na generaci, přilíží také jedinečnou zvyklost
betlémů živých.
„Na začátku natáčení jsem vůbec neměla
tušení, že jsme ve výrobě betlémů taková
velmoc. Do dokumentu se tak dostal jen jejich
zlomek, ale snažili jsme se natočit průřez
českou tvorbou a vybrat ty nejvýznamnější.
Nejvíc na mě určitě zapůsobila setkání se
samotnými tvůrci. Někteří jsou totiž už posledními, kdo danou techniku ovládá, jako třeba
Sochorovi z Železného Brodu, kteří vyrábí
hutní skleněné figurky. Jiní naopak tradici
obnovují, jako pan Josef Komárek, který se
naučil vyřezávat Králické figurky. Působivý byl
ale i živý betlém v Brně, který se každoročně
hraje na schodech Kostela sv. Michala. Úplně
to na vás dýchne vánoční atmosférou,“ říká
režisérka dokumentu Michaela Fišer Rozbrojová.
Prostřednictvím kamery se divák podívá
také do Třeště. Hlavní zvláštností třešťských
betlémů je více než 200 let stará tradice stavění betlémů v místních rodinách.
Každoročně v období od 26. prosince do
2. února jich je v domácnostech přístupno

Betlémář Josef Komárek se snaží
obnovit tradici Králických figurek
Christmas crib maker Josef Komárek
is trying to revive the tradition of Králíky figurines

presented in a feature documentary that the viewers will be able to see at ČT2 during Christmas
time. In addition to the very rare expositions and
cribs, it will give you the insight into the secrets of
passing this art from generation to generation, and
also the unique custom of living nativity scenes.
“At the beginning of the shooting, I had no idea
that we were such a great power in the production
of cribs. Not all of them got into the documentary, but we tried to make an overview of Czech
production and select the most important ones.
I was most impressed by meeting the creators
themselves. Some of them are the last who master
the technique, such as the Sochor family from
Železný Brod, who produce metallurgical glass
figurines. Others, on the other hand, renew the
tradition, such as Mr. Josef Komárek, who learned

Živý Betlém - divadelní spolek Studio Dům Evy Tálské
Living Nativity Scene - Eva Tálská‘s Studio House theatre association
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Text: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: Česká televize – Tomáš Škoda

Minimuzeum skleněných betlémů v Železném Brodě
Mini Museum of glass Nativity scenes in Železný Brod

více než patnáct. Vzácnou podívanou bude
také mechanický Utzův betlém v Olešnici
v Orlických horách. Dokument se rovněž
zastaví u významného prvku kukského okolí,
který tvoří unikátní sochařská rezervace
zvaná podle svého autora Braunův Betlém.
Bez nadsázky představuje špičku evropského barokního sochařství v plenéru. Díky
dokumentu divák doputuje také do muzea
v Třebechovicích nebo Jindřichově Hradci
a mnoha dalších. Představí techniku betlémů
vyráběných ze dřeva, skla i papíru. „To, že má
betlémářství v českých zemích pevné základy,
se ukázalo v minulosti už několikrát. Když
betlémy Josef II. vykázal z kostelů, začali si je
lidé vyrábět podomácku sami. Když se proti
nim stavěl minulý režim, vyráběli je lidé potají.
Prostě si tuto tradici nenechali vzít, a tak tomu
je dodnes,“ uzavírá režisérka. Rovněž televizní
dokument „Po stopách českých betlémů“
chce přispět k uchování svědectví o tomto
unikátním umění.

Sklář Zdeněk Sochor při práci
Glassmaker Zdeněk Sochor at work

to carve Králíky figurines. The living Nativity scene
in Brno was also impressive, it is played every
year on the front steps of St. Michael’s Church.
It will fill you up with the Christmas atmosphere,”
says the director of the documentary Michaela
Fišer Rozbrojová.
Through the camera the viewer will also
take a look to Třešť. The main peculiarity of
Třešť’s Christmas cribs is the more than 200-yearold tradition of their building in local families.
Every year between December 26 and February 2
, more than fifteen household cribs are accessible.
The mechanical Utz’s Nativity scene in Olešnice
in Orlické Mountains will also be a rare sight. The
documentary also stops at an important element
of the Kuks area, which is a unique sculptural
monument Braun’s Nativity Scene, named after its
author. Without exaggeration, it represents the top
European open-air Baroque sculpture. The crew
will also travel to the museum in Třebechovice
or Jindřichův Hradec and many others. It will
introduce the technique of Nativity scenes made
of wood, glass and paper. “The fact that the
Christmas crib making has a solid foundation in
the Czech lands has been proven several times
in the past. When Joseph II removed cribs from
churches, people started to produce home-made
ones. When the Communist regime opposed
them, people made them secretly. They just did
not let this tradition be taken from them, and it
remains the same today,” concludes the director.
The televisual documentary “In the Footsteps of
Czech Nativity Scenes” wants to contribute to
preserving the testimony of this unique art.
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&Mr.LOOK

2019

BELLA XVI. ročník

STAŇ SE MODELKOU ČI
MODELEM, CESTUJ A BUĎ
ÚSPĚŠNÝ. PŘIJĎ NA CASTING
A #NECHSEOBJEVIT

BECOME A MODEL, TRAVEL
AND BE SUCCESSFUL.
COME TO CASTING AND
#NECHSEOBJEVIT

Nádherné dívky, neodolatelní muži, luxusní značky a nezapomenutelná módní show! Již XVI. ročník modelingové soutěže s nejdelší tradicí Miss & Mr. LOOK BELLA
2019. Během října proběhly po celé České republice
castingy, kterých se zúčastnili i loňští vítězové, známé
modelky a modelové i slavné osobnosti. Patrony letošního stejně jako loňského ročníku jsou světoví topmodelové Veronika Krajplová a Antonín Beránek, kteří sami tuto
soutěž v letech 2010 a 2012 vyhráli.

Gorgeous girls, irresistible men, luxury brands and an
unforgettable fashion show! It is already the 16th year
of modelling contest with the longest tradition Miss &
Mr. LOOK BELLA 2019. Castings throughout the Czech
Republic took place during October. Last year’s winners, famous models and celebrities were among the
participants as well. Patrons of this year, as well as the
last year, are world top models Veronika Krajplová and
Antonín Beránek, who won this competition themselves in
2010 and 2012.

Soutěž je startem kariéry jak pro modelky, tak i pro
modely a otevírá jim dveře do českého a světového
modelingu. Vítězové soutěže získají atraktivní a hodnotné
ceny a nabídku spolupráce s pořádající modelingovou
agenturou PRESTIGE MODELS, která výherce každoročně posílá na pět světových soutěží reprezentovat Českou
republiku. V srpnu 2019 se Mister Look Bella 2018 stal
vítězem soutěže Altitude Men International v thajském
Bangkoku. Navázal tam na úspěchy svých předchůdkyň,
Miss Look Bella 2017, Kristýny Stanislavové, která získala
titul III. vicemiss v soutěži World Beauty Queen 2018 a II.
88 ...

The competition is the start of a career for models and
it opens the door to Czech and world modelling. The
winners of the competition will receive attractive and
valuable prizes and an offer of cooperation with the
organizing model agency PRESTIGE MODELS, which
annually sends the winners to five world competitions as
representatives of the Czech Republic. In August 2019,
Mister Look Bella 2018 won the Altitude Men International
in Bangkok, Thailand. There he continued the success of
his female predecessors, Miss Look Bella 2017, Kristýna

Foto: Arthur Koff

Miss

INSPIRATION
vicemiss Look Bella 2018 Denisa Korešová, která si ze
Soulu přivezla titul II. vicemiss SuperTalent of the World.
Modeling, to je práce snů pro milovníky cestování! Díky
výhře v soutěži Miss & Mr. Look Bella 2019 můžete
získat nejen letenky od partnera soutěže Letiště Brno,
ale také nezapomenutelnou cestu na světovou soutěž,
kampaně v ČR i zahraničí, účast na soustředění v atraktivním prostředí.Vítězové Miss & Mr. LOOK BELLA 2018
prožili soustředění v pohádkovém wellness Silent Spa
v rakouském Laa and der Thaya, kde strávili tři dny,
společně s teamem své agentury Prestige Models,
patronkou soutěže topmodelkou Veronikou Krajplovou
a oficiálním fotografem soutěže Arthurem Koffem.
Nafotili nespočet fotografií z překrásných kolekcí od
předních módních návrhářů - Beaty Rajské, Yvonne
Leitner a Luďka Hanáka, pánové se fotili v oblecích
ze společenského studia Ceremoni. Jako dokonalý
prostor pro fotografie posloužila jedinečná architektura prémiových lázní a krásné exteriéry Silent Spa
se využily pro fotografie luxusních ručně pletených
svetrů Bozidara a samozřejmě nemohly chybět plavky
Neonky, které jsou se soutěží Miss & Mr. LOOK BELLA,
stejně jako jejich tvůrkyně Nela Slováková, spjaty již
několikátým rokem.

Stanislavová, who won the third vice miss title in World
Beauty Queen 2018, and the second vice miss Look Bella
2018 Denisa Korešová, who brought the second vice miss
SuperTalent of the World title from Seoul.
Modelling is the dream job for travel lovers! Not only will
the winners of Miss & Mr. Look Bella 2019 get plane tickets
from the partner of the competition Brno Airport, but also
an unforgettable trip to the world competition, campaigns
in the Czech Republic and abroad, and participation in
the workshop in an attractive environment. The winners
of Miss & Mr. LOOK BELLA 2018 spent three days in the
fabulous Silent Spa in Laa an der Thaya, Austria, together
with their Prestige Models team, patron of the competition
top model Veronika Krajplova and the official photographer Artur Koff. They took countless photos from exquisite
collections by leading fashion designers Beata Rajská,
Yvonne Leitner and Luděk Hanák, and gentlemen took
pictures in suits from the Ceremoni Social Studio. The
unique architecture of the premium thermae and beautiful
exterior of the Silent Spa were used as the perfect photographic space for shooting luxury hand-knitted sweaters
Bozidara and of course, there was the Neonka swimsuit,
which has been connected to Miss & Mr. LOOK BELLA for
several years, like its creator Nela Slováková.

Foto: Arthur Koff

Grand Finale Miss & Mr. Look Bella and Czech Fashion
Night

Slavnostní finále Miss & Mr. Look Bella a Czech
Fashion Night
Miss & Mister Look Bella 2019 Elen Kejdová a Patrik
Just byli zvoleni 30. listopadu 2019 v překrásných
prostorách pražského Klementina. Korunovaci
předcházely fashion show předních českých módních
návrhářů Jitky Klett, Yvony Leitner, Sandry Markové,
Nely Slovákové, Adama Grmolce a Petra Kaloudy,
kde se jako modelky a modelové představili finalisté 16.
ročníku soutěže.

Elen Kejdová and Patrik Just won the title Miss &
Mister Look Bella 2019 on 30th November, 2019, in the
glamorous interior of Prague‘s Klementinum. The very
coronation was preceded by a fashion show of the leading Czech fashion designers Jitka Klett, Yvona Leitner,
Sandra Marková, Nela Slováková, Adam Grmolec and
Petr Kalouda, showcasing the models who qualified as
finalists of the 16th season of the contest.
The highlight of the evening started in the Mirror Chapel
after the fashion show – announcement of the winners.
The guests and finalists savoured a performace of a violin
virtuoso Jaroslav Svěcený and then all the winners were
announced.
We are already excited for the next year and cooperation
with young and talented models. Follow our Instagram
@lookbellaeu.

Již nyní se těšíme na další ročník a na spolupráci s mladými a nadějnými modelkami a modely. Tak sledujte
Instagram @lookbellaeu.

Foto: Arthur Koff

V Zrcadlové kapli po programu přehlídek nastal samotný vrchol večera, tedy vyhlášení vítězů. Hosté a finalisté
si užili vystoupení houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a poté byly již vyhlášeny všechny tituly večera.
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AGENTURA

PRESTIGE
MODELS
…VÁŠ ÚSPĚCH

Foto: Artur Koff

PRESTIGE MODELS
AGENCY …THE WAY
TO YOUR SUCCESS

PRODUKČNÍ A MODELINGOVÁ
AGENTURA PRESTIGE MODELS
SE ZABÝVÁ ORGANIZACÍ EVENTŮ
NA MÍRU, MEZINÁRODNÍCH
KONGRESŮ, MÓDNÍCH
PŘEHLÍDEK, SPOLEČENSKÝCH
PROGRAMŮ A PROMO AKCÍ.

PRESTIGE MODELS IS
A PRODUCTION AND MODEL
AGENCY WHICH ORGANIZES
EVENTS, INTERNATIONAL
CONGRESSES, FASHION SHOWS,
GALA EVENINGS, PROMOTION
EVENTS ETC.

Mimo jiné je také pořadatelem prestižní modelingové soutěže Miss & Mr. Look Bella, jejíž
16. ročník již odstartoval v říjnu 2019. Vítězové
soutěže jsou celosvětově úspěšní a vyhrávají
světové soutěže krásy. Nejčerstvějším úspěchem je vítězství Artura Országa – Mistra Look
Bella 2018, v soutěži Altitude Men International
v Bangkoku.

Prestige Models is also the organizer of the
prestigious Miss & Mr. Look Bella competition and16th edition starts in October 2019.
Winners of the competition are globally
successful and win world beauty contests.
The latest achievement is the victory of
Arthur Orszaga - Mister Look Bella 2018, at
the Altitude Men International in Bangkok.

Agentura Prestige Models zastupuje tváře z celé
republiky i ze zahraničí, vyhledává nové modelky i
modely, zajišťuje hostesky, realizuje módní přehlídky, organizuje společenské a kulturní akce. Mezi
každodenní aktivity agentury patří také poskytování kvalitních a kompletních služeb s individuálním
přístupem a neotřelými nápady. Mezi spokojené
klienty agentury patří mnoho českých i světových
renomovaných firem.

The Prestige Models agency represents
models from all over the Czech Republic and
abroad, scouts for new models, can provide
hostesses, and organizes fashion shows and
various social and cultural events. It provides
comprehensive high-quality services, a personal approach and original ideas. Among its
clients are many renowned Czech and international companies.
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Autor: Lucie Havlíčková, foto: archiv Prestige Models, shutterstock.com

INSPIRATION
Produkce

Production services:

• organizace a produkce společenských akcí
„na klíč“ dle individuálních přání
• konference a kongresy, semináře
• plesy, rauty
• veletrhy a výstavy
• firemní večírky
• eventy pro obchodní centra
• sportovní akce
• doprovodné kulturní programy
• taneční a umělecká vystoupení
• propagace, média, grafika
• foto a video dokumentace
• kompletní produkce

• organisation and production of fully customised
social events
• conferences and congresses, seminars
• balls, catering and hospitality (buffet meals)
• trade fairs and exhibitions
• corporate events and parties
• events at shopping centres
• cultural programmes
• sports events
• artistic performances, e.g. dance shows
• promotion and media services, graphics services
• photo and video documentation
• complex production services

Modeling

Model services:

• modelky a hostesky na akce po celé ČR
i v zahraničí:
– autosalony
– bankety, plesy, recepce
– soutěže a konkurzy
– veletrhy a výstavy
– prezentace formou „road show“
– předávání cen, slavnostní a uvítací ceremoniály
– volby
• módní přehlídky včetně návrhu stylu
a choreografie
• služby profesionálních návrhářů, fotografů,
kadeřníků a vizážistů
• kurzy modelingu

• hostesses and models for various events in the
Czech Republic and abroad:
– car exhibitions
– banquets, balls, receptions
– contests and tenders
– trade fairs and exhibitions
– „road show“ presentations
– award ceremonies, opening events, welcome
ceremonies, elections
• fashion shows including their planning and
choreography
• services of professional fashion designers, photographers, hairstylists and make-up artists
• modelling courses

www.prestigemodels.cz | facebook: Modelingová agentura Prestige Models | instagram: Prestige Models CZ
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ISLAND
CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

ICELAND

JOURNEY TO THE CENTRE OF THE EARTH
92 ...

TRAVEL
Richard Bouda, www.fotobouda.cz

Richard Bouda, www.fotobouda.cz

Na jaře roku 2019 se s partou „srdcařů – kamarádů sdružených kolem magazínu o cestování“
vydáváme na cestu inspirovanou knihou Julese
Verna. Stejně jako románoví hrdinové se vydáváme přes Hamburk a Dánsko na sever,
na ostrov Island.

In spring of 2019, we set out on a journey inspired
by Jules Verne‘s book with a group of „Aficionados
- Friends Associated Around the Travel Magazine“.
Just as the heroes of the novel, we head north through Hamburg and Denmark to the island of Iceland.

Pro přesun volíme expediční obytné auto,
se kterým „Srdcaři“ objeli téměř celou Afriku,
Balkán a nyní v rámci natáčení nové série

We choose an expedition caravan for transfer, with
which the „Aficionados“ travelled through almost
the whole Africa, the Balkans and now, during the
filming of a new series of documentaries, a large

… A KDEKOLIV TI ŠTĚSTĚNA
CESTU UKÁŽE, JDI ZA NÍ …

dokumentů i značnou část severských zemí. Po
dlouhých hodinách líné jízdy, po třech dnech
houpavé plavby trajektem s příjemnou zastávkou na Faerských ostrovech, konečně dorážíme
na ostrov bičovaný chladnými severskými větry.
Nemáme sice ambice jako profesor Otto Lidenbrock dobýt úplného středu země, nicméně
jako jeskyňáře nás žene touha po poznání
místního podzemí. A je nadmíru jasné, že pestrost podzemí si nezavdá s pověstnými krásami
islandské přírody na povrchu. Jako první cíl

part of the Nordic countries. After long hours of lazy
drive, after three days of swaying ferry cruises with
a pleasant stop in the Faroe Islands, we finally reach
an island lashed by cold Nordic winds.
Although we do not strive to conquer the very centre
of the Earth as Professor Otto Lidenbrock, however,
as speleologists, we are driven by the desire to get
familiar with the local underground. Clearly, the
diversity of the underground compares with the legendary beauties of Icelandic nature on the surface.
Our first destination is the ice caves in the Vatna

… AND WHEREVER FORTUNE
SHOWS YOU THE WAY, FOLLOW IT…
... 93

máme ledovcové jeskyně na ledovci Vatnajökull.
Již při první cestě před pár lety jsme se snažili
najít vstupy na jeho jižním okraji, ale jarní tání,
které přišlo dříve, než je pro oblast obvyklé, nám
naše plány překazilo a vstupy do modravého
podzemí byly buď zničeny nebo zatopeny tající
ledovcovou vodou. Proto volíme chladnější
severní část, kde navíc již v 80. letech působili
slovenští jeskyňáři. Štěstí nám nepřeje ani letos.
Jen nás nezastavuje tání, ale přívaly sněhu
a kompletně zaváté a zavřené přístupové cesty.
Zklamáni opouštíme oblast a přesunujeme se
dále na západ, k lávovému poli Hallmundarhaum, kde hodláme navštívit nejdelší a nejtajemnější lávovou jeskyni. Po cestě nevynecháváme
turistické atrakce v podobě vodopádů Dettifoss
či geotermálních úkazů Hverir.
Konečně vjíždíme do lávového pole, vytvořeného mohutným výbuchem sopky před více
než tisíci lety. Vchod do jeskyně Surtshellir není
těžké najít, vždyť zde, na Islandu, je takováto
atrakce hojně navštěvovaná a tedy i řádně označená. Nás však nezajímají turisty vyhledávané
vstupní partie a pouštíme se do černých útrob
nitra země. Z literatury známe mapu i fotogra-
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Glacier. Already on our first trip a few years ago,
we tried to find entrances on its southern edge, but
the spring thaw ruined our plans and entrances
to the bluish underground were either destroyed
or flooded by melting glacial water. That is why
we choose the colder northern part, where Slovak
speleologists already worked in the 80‘s. We are
not lucky even this year. It is not the thaw that stops
us this time, but a spate of snow and completely
snow-covered and closed access roads. We leave
the area disappointed and move further west to the
Hallmundarhaum lava field, where we intend to visit
the longest and most mysterious lava cave. On the
way, we do not miss tourist attractions such as waterfalls Dettifoss or geothermal phenomena Hverir.
Finally, we are entering a lava field created by
a massive volcanic eruption more than a thousand
years ago. The entrance to the cave Surtshellir
is not difficult to find, after all, here in Iceland,
such an attraction is widely visited and therefore
properly marked. However, we are not interested
in entrances popular with tourists, so we set off for
the black bowels of the underground interior. We
are familiar the map and photographs from the literature. Moreover, the map of the cave drawn in the

TRAVEL
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fie. Mapa jeskyně nakreslená v 18. století je
dokonce jednou z nejstarších map na světě.
Marně však hledáme popsaná velká zamrzlá
jezera. Procházíme a prolézáme celou jeskyni,
tedy téměř 5 kilometrů, a nevycházíme z údivu.
Ve vzdálenosti kilometr od vchodu nalézáme
obrovské balvany vyskládané lidskou rukou připomínající opěrnou zeď v celé šíři jeskyně, tedy
alespoň v šířce 20 m. Další překvapení nenechá
na sebe dlouho čekat. V jedné z bočních chodeb, nedaleko dalšího vchodu do jeskyně (jsou
celkem tři) fotíme ledové krápníky. Při instalaci
blesků nás zaujmou nápadně červené balvany,
zcela odlišné od černo šedých čedičů. Až po
několika dlouhých minutách nám dochází, že
to jsou vytesané lidské portréty. A jelikož Island
je země kouzelná a plná překvapení, v místě
zvaném “Bivak” nalézáme vyskládané kamenné
zídky. Jsou to prastaré vikingské stavby a jak
později zjišťujeme, jsou to jedny z nejstarších
dochovaných vikingských staveb na světě. Jako
ve snu procházíme další partie jeskyně obrovskými chodbami, místy se snížíme do rudých
nižších partií. Můžeme pozorovat zatuhlé řeky
lávy a jen fantazírovat nad mocnou silou, která
přivádí do pohybu masy roztaveného čediče.
Do bájného nitra Země jsme nedošli, ale myslím
si, že krásy islandského podzemí zůstanou
hluboko v našem nitru uchovány jako nejvzácnější poklady.
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18th century is one of the oldest maps in the world.
However, we are looking for described large frozen
lakes in vain. We walk and crawl through the entire
cave, which means almost 5 kilometres, being constantly amazed. At a distance of one kilometre from
the entrance we find huge boulders assembled by
humans, resembling a retaining wall over the entire
width of the cave, which is at least 20 metres wide.
Another surprise will not let you wait. In one of the
side corridors, near the other entrance to the cave
(there is a total of three) we take pictures of ice stalactites. When installing flashlights, we are attracted
by strikingly red boulders, quite different from
black-and-grey basalt. After a few long minutes we
realize that these are carved human portraits, and
because Iceland is a magical land full of surprises,
in a place called “Bivouac” we find assembled
stone walls. These are ancient Viking buildings,
and as we later discover, these are one of the
oldest existing Viking buildings in the world. As if
in a daze, we pass other parts of the cave through
huge corridors, sometimes descending to the crimson lower sections. We can observe the solidified
rivers of lava and just fantasize about the powerful
force that drives the masses of molten basalt.
We have not reached the mythical interior of Earth,
but I think that the beauties of the Icelandic underground will remain deep within us as the most
precious treasures.

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

TRAVEL

... 97

H P 1
H A R D PAC K

M 1

C O L L E C T I O N

B E YO N D S K I I N G
Presena Glacier, Italy – 11/02 – 9:10 AM – 46°13’18.0”N 10°34’58.1”E
Wearing HP1 M1 Jacket, HP1 PM1 Pant, GT Carbon WC Helmet, HP1 Gloves, HP Horizon Goggles

dainese.com

Už rok pro vás
vydáváme
nezávislé noviny
Za loňský rok investoval Babišův fond téměř miliardu
korun. Jeho hospodaření skončí poprvé v zisku.

Porovnali jsme ceny 646 druhů zboží a služeb,
některé stouply o více než čtyřicet procent.

Nový byznys
Andreje Babiše

Co za poslední rok
nejvíc zdražilo
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7. LEDNA 2019

CENA 24 KČ

|

ROČNÍK 1

|

www.denikn.cz

|

ČÍSLO 1

Česko se ocitlo v pozoruhodné situaci. Prezident se loni opakovaně dostal
do střetu s tajnými službami a hájil země, které zpravodajci označili za riziko.

ZEMAN
kontra

|

22. LEDNA 2019
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www.denikn.cz
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ČÍSLO 12

Pravidla českého pravopisu rychle zastarávají. Začíná vítězit pravidlo: Piš, jak slyšíš!

Končí spisovná
čeština?

Dron a tablet se pro zemědělce stávají tím, co byly
dřív traktor a vidle. Sklízet ovoce v noci jde poprvé.

Šéf exekutorského úřadu vlastní továrnu, lakovnu,
sjezdovky i hotel. Podle zákona ale podnikat nesmí.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová
nejen o zvyšování rodičovského příspěvku a důchodů.

Brankář Petr Čech, který oznámil konec své kariéry,
nikdy nebyl „stádním“ typem fotbalisty.

Tyto jahody vám
natrhal robot

Klatovský exekutor
a jeho velký byznys

Nejsem soudružka,
pracuju pro lidi

Pan Dokonalý
po 20 letech končí
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Rusko vrací
úder
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Zneužíval mě
můj zpovědník
Velký rozhovor s mužem, kterého
od dvanácti let zneužíval kněz.
Dnes sám pomáhá obětem
sexuálního násilí v církvi.

AGENTI

Česko zatím nezasáhlo proti diplomatovi Těrentěvovi, který se v Praze stará
o ruské nemovitosti. Ve hře je totiž i Český dům v Moskvě a vyhoštění jeho ředitele.

1969
PA89
LACH
2019
|

16. LEDNA 2019

|

CENA 24 KČ

|

ROČNÍK 1

www.denikn.cz

|
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Exministryně zahraničí USA: Kdybych měla doporučit
Čechy a Poláky do NATO dnes, byla bych velmi nervózní.

Rozhovor s hvězdou seriálu Most! Erikou Stárkovou
o strachu, ze kterého vzniká nenávist.

Lidé na jihu Čech zjistili, že jejich strach z chráněného
bydlení mentálně postižených žen byl zbytečný.

Před 30 lety zemřelo v Anglii 96 fanoušků Liverpoolu.
Jejich příbuzní dodnes čekají na potrestání viníků.

Ověřili jsme, jak poctivě premiér Babiš argumentuje
ve svých týdenních shrnutích na Facebooku.

Vadí mi, že v čele
státu jsou rasisti

Představujeme brněnského radního z hnutí ANO,
který je spojujícím článkem zásahu napříč republikou.

Albrightová: Putina
jsme podcenili

Obavy z jinakosti
rychle vyprchaly

Smutek má jméno
Hillsborough

Kdo je muž v centru
policejní razie

Čau lidi. Analýza
Babišových hlášení
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Dvacet let
na Západě

12. ÚNORA 2019
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Země dvou mužů

ROZCHOD
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Drůbežárna z holdingu Agrofert přilákala do Česka
stovky Vietnamců. Zůstala jich tam sotva polovina.

Čínským investorům vadí, že se Jaromír Soukup rozhodl vstoupit do politiky.
Chystají se proto zbavit podílů v jeho mediálním impériu.

Vodňanská
brána do Česka

Nechceme květiny, chceme rovnoprávnost,
deklarují ženy po celém světě u příležitosti
MDŽ. Co o svátku soudí významné Češky?

S novou ministryní se znají od počátku její kariéry.
Jaká je a umí být, vypráví bývalý soudce Pavel Kučera.

Hlídají, aby zápasy byly fér. Doping a korupce jsou
podle spolku Čistý fotbal i v nižších soutěžích.

Fotografka Alžběta Jungrová o riskantních cestách,
kauze jejího pradědečka Peroutky i hnutí MeToo.

„Je ještě čas se probudit. Co se děje Ujgurům, může
se jednou dít po celém světě,“ říká Rušan Abbásová.

Kontrolory z Evropské komise na ministerstvu
průmyslu zajímal dotační program za 110 miliard.

V českém fotbale
je možné všechno

Zemanovo zvolení
jsem obrečela

Čínská genocida
na vlastní oči

Evropští auditoři
byli opět v Česku
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Krize v americko-čínských vztazích se přenesla i k lidem, které
geopolitika vůbec nezajímá. Na displeje jejich mobilních telefonů.
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MOST!

Jak si Česko
pomohlo
u Trumpa

ODSTŘIŽENÍ

15. ÚNORA 2019

Česká snědá tíseň
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Andrej Babiš a Petr Kellner,
dva nejbohatší muži
v Česku svým byznysem
zasahují do klíčových
oblastí našeho života.
Jak spolu vycházejí?

Otevřený rozhovor
o Marii Benešové
21. KVĚTNA 2019

5. BŘEZNA 2019

Česko
mám
pořád
rád

DOBRÝ SVÁTEK

se špatnou pověstí

Jaromíra
Soukupa

Speciál Deníku N k výročí vstupu do NATO.
Pohled lidí, kteří historickou událost utvářeli, analýzy, data, komentáře.

|

8. BŘEZNA 2019

31. KVĚTNA 2019

|

CENA 24 KČ
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|

ČÍSLO 101

www.denikn.cz

|

Proč Česko
zarostlo řepkou

12. ČERVENCE 2019

|

CENA 24 KČ

|

ROČNÍK 1

|

ČÍSLO 130

KSČM se poprvé po 30 letech propadla v průzkumu
pod pětiprocentní hranici. Strana dlouhodobě ztrácí.

Komunisté míří
do zapomnění
www.denikn.cz

|

Rozhovor s Karlem
Schwarzenbergem
o Zemanově číhání v rákosí,
Trumpově zklamání
a nadávkách do cizáků.

10. ZÁŘÍ 2019

|
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ČÍSLO 172

www.denikn.cz

|

Václav Marhoul zvolil pro svůj nový film neutrální umělý jazyk, aby nezasadil děj do
konkrétní země. Autor mezislovanštiny v rozhovoru vysvětluje, proč a jak vznikla.

Nový seriál Deníku N, který dnes začíná,
připomene výročí pádu komunismu v naší zemi.
Věnovat se budeme opomíjeným momentům
posledních dvou dekád zločinného režimu.

Nový jazyk pro
Nabarvené ptáče

TVÁŘE
NORMALIZACE

Luďana a další postavy
ze seriálu Most!
každý týden sleduje
přes 1,5 milionu
dospělých Čechů.
Pomáhá překonávat
jejich předsudky, nebo
je v nich utvrzuje?

Razantní postup Česka
v kauze Huawei může
výrazně prospět vztahům
se Spojenými státy.
Po dlouhé době by se tak
mohl český politik dostat
do Bílého domu.

Ohrožuje řepka českou krajinu? Kdy a proč se stala nejčastější
plodinou českých polí? Jak se na byznysu s ní podílí Andrej Babiš?
Odpovídáme na základě faktů a souvislostí.

Čeští diplomaté si při popisu vztahu s Čínou neberou
servítky. Deník N získal interní depeše z ambasády.

Esej Stanislava Bilera: Všechny příběhy selhaly,
paralyzovaný svět hledá smysl existence.

Čína nás šikanuje,
píší naši diplomaté

Poprvé víkendová
příloha Kontext N

12. ZÁŘÍ 2019
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ČÍSLO 174

www.denikn.cz
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PÁTEK–NEDĚLE

|

27.–29. ZÁŘÍ 2019
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ČÍSLO 185

Až patnáct tisíc členů má mít v Česku komunita, která
slibuje zbohatnutí na kryptoměnových poukázkách.

denikn.cz

ČTVRTEK

|

10. ŘÍJNA 2019
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ČÍSLO 194

|

Světoznámá architektka Eva Jiřičná je jednou z hlavních hvězd
Signal festivalu, který dnes začíná v Praze. Nabízíme festivalový deník.

Petra Procházková v Rusku navštívila dceru a vnučku maršála Koněva.
Jak se Němci chovají k tisícům památníků sovětským obětem, zjišťoval Pavel Polák.
Boj o interpretaci druhé světové války se rozhořel naplno, píše Michael Romancov.

Detailní pohled na podnikání muže, jehož nejznámější
akvizicí se stalo OKD. Nabízíme podrobné schéma
byznysového impéria Zdeňka Bakaly i rozhovor s ním.

BAKALA

Předseda ODS popisuje ambice své strany i to, proč se
začala více zabývat životním prostředím.

Letadlo s novými
technologiemi
|

Nesmíme stavět
pro přítomnost

Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice
přirovnává Zemanův pobyt k péči o prezidenta Havla.

Fiala: Trikolóru ani
průzkumy neřeším
denikn.cz

PONDĚLÍ

|

14. ŘÍJNA 2019
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ČÍSLO 196

|

Česko má nejhustší síť knihoven na světě. Ty přitom neplní jen roli půjčoven knih,
ale hlavně v malých obcích jsou také hybatelkami místního dění. Jaké vlastně jsou?

Koupě nejsledovanější soukromé televize nejbohatším
Čechem je jedním z milníků ve vývoji českých médií.

Co čeká Zemana
v nemocnici
denikn.cz

PÁTEK–NEDĚLE

|

18.–20. ŘÍJNA 2019
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ČÍSLO 200

Co Petr Kellner
sleduje koupí Novy?
|

denikn.cz

Politický souboj
o Českou televizi

ÚTERÝ

|

29. ŘÍJNA 2019
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ČÍSLO 206

denikn.cz

|

Přesně před rokem začal vycházet nezávislý Deník N.
Za tu dobu přinesl tisíce původních článků.
Bez vás, milí čtenáři, by to nešlo.

Děkujeme

Ve Sněmovně se strhl spor o schválení výročních zpráv veřejnoprávní televize.
Politici se rozdělili do dvou táborů, které se neshodnou na tom, jak ČT hospodaří.

Sametový speciál:
Velká bilance třiceti
let života ve svobodě
PÁTEK–NEDĚLE

|

15.–17. LISTOPADU 2019
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ČÍSLO 219

Česko si na řadě míst připomínalo výročí revoluce.
Premiér uctil památku brzy ráno, v projevu pak chválil.

|

denikn.cz

denikn.cz

Babiš: Nebyl jsem
statečný jako Havel
PONDĚLÍ

|

18. LISTOPADU 2019
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ČÍSLO 220
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denikn.cz

Na demonstraci proti Andreji Babišovi dorazilo zhruba půl milionu lidí.
Jeji organizátoři chtějí, aby do konce roku odvolal ministryni spravedlnosti
a zbavil se Agrofertu, nebo odstoupil.

Přišli znovu

HI-TECH LYŽE S PRÉMIOVÝM
DESIGNEM
Elan je pyšný na spolupráci s Porsche Design,
díky které vznikly úplně nové a výjimečně
precizní lyže Porsche Design Elan Amphibio.
Vynikají mimořádným designem i skvělými
jízdními vlastnostmi na sněhu.

ELANSKIS.COM

