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Milí čtenáři,
ačkoliv nám minulé i současné období nedovoluje cestovat bez jakýchkoliv
omezení, rádi bychom Vám, obtížím navzdory, věnovali po delší odmlce
nové vydání časopisu Flying Mag. Možná právě dnes, mnohem více než
kdy jindy, platí pravdivost citátu z úst jednoho z nejznámějších českých
cestovatelů, fotografů a spisovatelů, který nedávno zemřel ve věku 102 let,
Miroslava Zikmunda: „Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách!“

Markéta Sedláčková - Divadlo je pro mě dobrá magie
Markéta Sedláčková—Theatre means positive magic to me 14

Cestování je však stav duše a putovat můžete i prostřednictvím stránek
knihy nebo časopisu. Vydejte se tedy s námi do Barcelony a Dublinu.
Nahlédněte prostřednictvím fotoreportáží Richarda Boudy do „katedrály“
nově otevřených brněnských vodojemů či do tajů speleologické expedice
v Albánii. Poznejte lépe region Moravy, navštivte hrad Bítov, zámek
v Miloticích, klášter v Dolních Kounicích nebo synagogu v Holešově.
Na cestách je snad nejpříjemnějším zážitkem poznávání lidí, seznamte se
proto s herečkou Markétou Sedláčkovou z Městského divadla Brno nebo
farářkou Církve husitské Sandrou Silnou. Poznejte i další osobnosti, jež mají
k moravské metropoli silné pouto a to v rubrice Lidé Brna.

Lidé Brna
Brno People

Doufáme tedy, že se tak stránky Flying Magu stanou vaším dobrým
průvodcem na cestách, ať už na těch imaginárních nebo skutečných.
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But travelling is a state of the soul, and you can as well travel through
the pages of a book or magazine. So set off with us to Barcelona
and Dublin. Take a peek through Richard Bouda's photo reportage
into the "cathedral" of the newly opened water reservoirs in Brno or
into the secrets of a speleological expedition in Albania. Get to know
the Moravian region better, visit Bítov Castle, Milotice Chateau, the
monastery in Dolní Kounice or the synagogue in Holešov. Perhaps
the most enjoyable experience when travelling is getting to know
people, so meet the actress Markéta Sedláčková from the Brno City
Theatre or the priest of the Czechoslovak Hussite Church, Sandra
Silná. Get to know other personalities who have a strong bond with
the Moravian capital in the People of Brno section.

60

So have a safe trip!
Your FM editorial crew
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An unconventional underground "temple" or Brno's water
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Vaše Flying Mag parta
Dear readers,
Although the past and present period has not allowed us to travel
without any restrictions, we would like to dedicate to you, despite the
difficulties, a new issue of Flying Mag magazine after a long hiatus.
Perhaps today, more than ever, the quote from one of the most
famous Czech travellers, photographers and writers, who recently
passed away at the age of 102, Miroslav Zikmund, holds true: "I don't
regret a single day we spent on our travels!"

We hope that the pages of Flying Mag will become your good guide
on your travels, whether imaginary or real.

Hrad Bítov
Bítov castle
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Tak šťastnou cestu!
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Trinity College

Trinity College

College je součástí University of
Dublin, ale svou slávou univerzitu zcela předčila. Právě tady
studovali velikáni a géniové jako
Jonathan Swift, Edmund Burke
a mnoho dalších. Knihomolové
ocení místní knihovnu Book of
Kells s malbami z 8. století, kde
je vstupné od 11 do 14 EUR.

College is part of the University
of Dublin, but has surpassed the
university in fame. It is here that
greats and geniuses such as
Jonathan Swift, Edmund Burke
and many others have studied.
Book lovers will appreciate the local Book of Kells library with its 8th
century paintings, where admission costs between €11 and €14.

Národní muzeum
Pokud jste milovníci historie,
Národní muzeum obsahuje
cenné sbírky z doby bronzové
a železné spojené s osidlováním
Irska Kelty. Vstupné je zadarmo.
Irské muzeum moderního umění

GOOD-HUMOURED METROPOLIS

DUBLIN

DOBŘE NALADĚNÁ
METROPOLE

Důvodů, proč navštívit
Dublin, nejsou desítky, ale
stovky. Hlavní město Irska
vás nadchne svou polohou nedaleko moře, ale
i slavnými rodáky, jako jsou
James Joyce a Oscar Wilde.
Irsko je Čechům blízké mimo
jiné svou láskou k vynikajícímu pivu a whiskey. Pyšní
se středověkými budovami,
velkolepými slavnostmi,
nádhernými městskými
parky a v neposlední řadě
neuvěřitelně přátelskými
a vždy dobře naladěnými
Dubliňany. V Dublinu můžete
strávit jeden den nebo klidně týden. A že tu často prší?
Nevadí, pravých irských
pubů jsou tu stovky A MÁME
PRO VÁS I DALŠÍ TIPY.
6 ...

There are not dozens of
reasons to visit Dublin, but
hundreds. The capital of
Ireland will delight you
with its location near the
sea, but also with famous
natives such as James Joyce
and Oscar Wilde. Ireland is
also close to the Czechs
for its love of excellent
beer and whiskey. It boasts
medieval buildings, spectacular festivals, beautiful
city parks and, last but not
least, incredibly friendly and
always good-humoured Dubliners. You can spend a day
or a week in Dublin. And that
it often rains here? Never
mind, there are hundreds of
genuine Irish pubs and here
are some more tips.

U muzeí zůstaneme a tentokrát
to bude muzeum moderního
umění. Nachází se v budově
bývalé královské nemocnice.
Najdete zde více než 3 500 uměleckých děl irských a zahraničních umělců, mezi nimiž vyčnívá
Rembrandt, Goya a Dürer.
Dublin Castle
Jednou z dominant Dublinu
je hrad ze 13. století. Byl po
staletí symbolem anglické
nadvlády nad Irskem. Současná podoba hradu pochází
z 18. století a původní dochované části hradu je možné vidět jen v podzemí. Za vstupné
zaplatíte 7 EUR.
Christ Church Cathedral
V Dublinu mají dvě velké
katedrály: Christ Church
a St.Patrick´s. Obě dvě
protestantské katedrály byly
postaveny ve 12. století. Jedna
ze dvou největších dublinských
katedrál, Christ Church, byla
vybudována na místě starého
vikinského kostela. Původní
kamenná katedrála se totiž
zřítila a současná podoba tak
pochází až ze 70. let 19. století.

National Museum
If you are into history, the National
Museum contains valuable collections from the Bronze and
Iron Ages associated with the
settlement of Ireland by the Celts.
Admission is free.
Irish Museum of Modern Art
We are going to stick with
museums, and this time it is the
Museum of Modern Art. It is located in the former Royal Hospital
building. Here you will find over
3,500 works of art by Irish and international artists, with Rembrandt,
Goya and Dürer standing out.
Dublin Castle
One of Dublin‘s landmarks is the
13th century castle. It was for
centuries a symbol of English
dominance over Ireland. The castle‘s current design dates back to
the 18th century and the original
remaining parts of the castle can
only be seen underground. You
will pay EUR 7 for admission.
Christ Church Cathedral
Dublin has two large cathedrals:
Christ Church and St. Patrick‘s.
Both Protestant cathedrals were
built in the 12th century. One of
Dublin‘s two largest cathedrals,
Christ Church, was built on the
site of an old Viking church. As the
original stone cathedral collapsed,
the current form then dates back
to the 1870s.
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v The Gravity Bar na střeše
pivovaru. V roce 2017 se stal
Guiness Storehouse vítězem
World Travel Awards v kategorii
TOP evropská turistická atrakce.
Lihovar Jameson
V degustaci alkoholu můžete
pokračovat. Věhlasná irská
whiskey Jameson se vyrábí za
zdmi lihovaru Bow St. Distillery
už od roku 1780. V rámci komentované prohlídky vám bude
vysvětlena výroba zlatavého
moku a historie pivovaru. Na
konci vás čeká a nemine malá
ochutnávka.
Věznice Kilmainham Gaol

St. Patrick‘s Cathedral

St. Patrick‘s Cathedral

Je notoricky známo, že patronem
Irska je svatý Patrik, a tak se není
čemu divit, že je největší dublinská katedrála zasvěcena právě
jemu. Stojí na místech původního
kostelíka z 5. století, kde svatý Patrik uskutečnil první křty na irském
ostrově. Jedná se o hlavní kostel
irské protestantské církve a také
místo posledního odpočinku spisovatele Jonathana Swifta, autora
Gulliverových cest.

It is notorious that St. Patrick is the
patron saint of Ireland, that is why
it is no wonder that Dublin‘s largest
cathedral is dedicated to him. It
stands on the site of the original 5th
century church where Saint Patrick
performed the first baptisms on the
island of Ireland. It is the national
cathedral of the Church of Ireland
and also the final resting place of
the writer Jonathan Swift, the author
of Gulliver‘s Travels.

Ha Penny Bridge/Liffey Bridge

Ha Penny Bridge/Liffey Bridge

Tento most je jedním z nejznámějších přes řeku Liffey. Denně
po něm přejde kolem 30 000 lidí,
a tak je zároveň jedním z nejvytíženějších míst ve městě.

This bridge is one of the most famous over the River Liffey. Around
30,000 people cross it every day,
making it one of the busiest places
in the city.

Guinness Storehouse

Guinness Storehouse

Irsko je neodmyslitelně spojeno
s pivem. Pivovar se rozkládá na
neuvěřitelných 26 hektarech. Pro
návštěvníky je přichystána interaktivní prohlídka historií pivovaru
a zdejší výrobou piva. Nakonec
hosty čeká i malá ochutnávka

Ireland is inherently associated
with beer. The brewery stretches
incredible 26 hectares. Visitors
can take an interactive tour
through the history of the
brewery and the local brewing
process. At the end of the tour,
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K otevření věznice došlo v roce
1796. Z původně nevýznamné
věznice se brzy stalo důležité
místo pro zadržení a popravu
lídrů občanských nepokojů.
Historická budova byla bohudík
v roce 1966 zrestaurována
a otevřena široké veřejnosti.
Dnes ji můžete navštívit v rámci
komentovaných prohlídek,
během nichž se dozvíte spoustu
informací nejen o samotné budově ale také o historii Irska.

guests can enjoy a small tasting
at The Gravity Bar on the brewery
rooftop. In 2017, the Guinness
Storehouse won the World Travel
Awards in the category TOP European Tourist Attraction.
Jameson Distillery
And you can keep on alcohol
tasting. The world-renowned
Irish whiskey Jameson has been
produced behind the walls of
Bow St. Distillery since 1780.
The guided tour will explain the
production of the golden spirit
and the history of the brewery.
At the end, you will be treated to
a small tasting.
Kilmainham Gaol
The prison was opened in 1796.
What was originally an insignificant prison soon became an important site for the detention and
execution of civil unrest leaders.
Fortunately, the historic building
was restored and opened to the
public in 1966. Today, you can
visit it on guided tours, during
which you can learn a lot not
only about the building itself but
also the history of Ireland.
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Temple Bar

U ponurosti vězení však
nezůstávejte dlouho. Temple
Bar je známá třída plná irských
hospod a barů. Mezi ty nejznámější patří: The Palace Bar,
The Temple Bar Pub, Oliver
St. John Gogarty‘s a The Auld
Dubliner. Temple je domovem
české hospody The Czech Inn,
kde si od roku 2006 můžete
pochutnat na českých specialitách a svlažit hrdlo pravým
českým pivem.

But do not stay long in the
gloom of the prison. Temple
Bar is a famous area full of Irish
pubs and bars. Some of the
most famous include The Palace
Bar, The Temple Bar Pub, Oliver
St. John Gogarty‘s and The Auld
Dubliner. The Temple is home
to The Czech Inn, a Czech pub
where you can enjoy Czech
specialities and wet your throat
with a genuine Czech beer since
2006.

Spire of Dublin

Spire of Dublin

Spire je jednou z dominant Dublinu, kterou určitě nepřehlédnete. Tento 121 metrů vysoký
kužel se nachází na hlavním
bulváru O’Connell Street.

The Spire is one of Dublin‘s
landmarks you will not want to
miss. This 121-metre high cone
is located on the main boulevard, O‘Connell Street.
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Molly Malone statue

Slavná socha fiktivní postavy byla
v roce 2014 přesunuta z Grafton
Street do Suffolk Street. Molly
Malone je populární dublinskou
písní a také neoficiální hymnou
města.

The famous statue of the fictional character was moved from
Grafton Street to Suffolk Street in
2014. Molly Malone is a popular
Dublin song and also the unofficial anthem of the city.

Botanická zahrada

Botanic gardens

Byla založena v roce 1795 společností Dublin Society (dnes Dublin
Royal Society). Zahrada sloužila
pouze pro výzkumné účely členů
společnosti, veřejnosti byla
otevřena až v roce 1805. Jejím
hlavním cílem je shromažďování
a zachování sbírek rostlinných
druhů za účelem dalšího studia.
Ve své sbírce má více než 300
ohrožených druhů rostlin z celého
světa a také 6 dnes již vymizelých
druhů.Vstupné je zdarma.

Founded in 1795 by the Dublin
Society (later the Dublin Royal Society). The gardens had only been
used for research purposes by
members of the Society, and had
not opened to the public until 1805.
Their main objective is to gather
and preserve collections of plant
species for further study. Their
collection includes more than 300
endangered plant species from all
over the world, as well as 6 now
extinct species. Admission is free.

ZOO

ZOO

Dublinská zoo se řadí k nejstarším zoologickým zahradám na
světě. Zahrada si až do dnešního
dne uchovala většinu ze své
původní podoby z roku 1831. Na
40 hektarech tu žije zhruba 650
druhů zvířat. Nachází se v areálu
největšího městského parku
Phoenix Park.

Dublin Zoo ranks among one
of the oldest zoos in the world.
The zoo has retained much of
its original 1831 appearance
to this day, with around 650
species of animals living on
40 hectares. It is located in the
grounds of the city‘s largest
park, Phoenix Park.

Zdroj: www.cestujlevne.com, foto: shutterstock.com

Temple Bar

Socha Molly Malone
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Moderní haly jsou budoucností udržitelného
podnikání v Evropě. Společně s našimi investory vytváříme
prostory pro nájemce světových značek dnes již v 6 zemích.
Multimodální průmyslový komplex Brno Airport Park, který je
strategický svou polohou v blízkosti letiště Brno-Tuřany, nabízí
svým nájemcům zázemí s nejmodernějšími technologiemi
a bohatou okolní zelení. Park získal prestižní certifikaci
BREEAM New Construction na úrovni „Excellent“, čímž
se řadí mezi nejzelenější parky v České republice.

FACE2FACE
Běžím městem. Padá již ponurý soumrak. Mám zpoždění kvůli zácpě.
Telefonuji tedy Markétě, která na mě již čeká v klubu Městského
divadla Brno. Ozve se vlídný hlas, abych byla hlavně v klidu
a dorazila v pořádku. Když vkročím do místnosti, u stolu mě čeká
žena, ze které vyzařuje nezkrotná až jižanská energie a zároveň
všeobjímající až mateřský klid. Tato zvláštní kombinace jí dodává
jedinečný šarm. Na setkání s Markétou Sedláčkovou se jednoduše
můžete jen a jen těšit. Pochopíte velmi rychle, že v životě nic
nehraje, ale na jevišti naopak hraje skvěle. Na prknech září a při
osobních setkáních zkrátka rozzáří a prohřeje své okolí.
I am running through the town. A gloomy dusk is falling. I am late
because of the traffic. So, I phone Markéta, who is already waiting
for me in the club of the Brno City Theatre. A kind voice tells me
to keep calm and arrive safely. When I enter the room, a woman
is waiting for me at the table, radiating an irrepressible, almost
southern energy and an all-encompassing, almost maternal calm.
This strange combination lends her a unique charm. You cannot but
look forward to meeting Markéta Sedláčková. You will understand
very quickly that she does not act anything in life, but on the stage
she is a superb actress. She shines on the boards and simply lights
up and warms up her surroundings at personal encounters.

DIVADLO je PRO MĚ
DOBRÁ MAGIE

Markéta
Sedláčková

THEATRE MEANS POSITIVE
MAGIC TO ME
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Jak ses ocitla z Poděbrad a pak po studiu na
Pražské konzervatoři v Brně?
Když jsem dokončovala Pražskou konzervatoř,
své studium jsem završila jedním z absolventských
představení Malované na skle. Na toto představení
přijel i ředitel Městského divadla Brno Stanislav
Moša, protože o mně slyšel od režiséra Zbyňka
Srby. Legrační je, že moje jediné sólo tehdy nestihl,
přesto jsem ho nějak zaujala. Asi jsem se mu líbila
do rolí najivek. Dostala jsem tehdy sice nabídky do
mnoha jiných koutů - Mostu, Hradce. Mně byl tehdy
pan ředitel Standa Moša ale nějak sympatický, asi
svým vystupováním, hlasem i představou o divadle,
že jsem se rozhodla jít, co nejdál to šlo, až na druhý
konec republiky. Myslela jsem zprvu, že to bude
na rok nebo dva. Dostudovávala jsem totiž ještě
v Praze, dokonce tam měla i svou tehdejší lásku.
Jenže nakonec se to vše vyvinulo jinak a já zůstala.
Soubor v Městském divadle byl tehdy ještě menší,
ale i nyní v něm nacházím svou druhou rodinu.
Ačkoliv se to nezdá, ale potřebuji v soukromém
životě trochu čas, než získám k někomu důvěru
a otevřu se. Tady mě však hned lidé přijali

How did you find yourself in Brno from your
hometown Poděbrady and after your graduation
at the Prague Conservatory?
When I was graduating from the Prague Conservatory, I completed my studies with one of the graduation performances “Painted on Glass”. The director of the Brno City Theatre, Stanislav Moša, came
to see this performance because he had heard
about me from the director Zbyněk Srba. The funny
thing is that he did not get to see my only solo, yet
somehow, I caught his eye. I guess he liked me for
the role of the naïf. I got offers to many other corners of the country - Most, Hradec. But somehow, I
liked the director Standa Moša, probably because
of his manner, voice and idea of theatre, that I
decided to go as far as possible to the other end of
the country. At first, I thought it would be for a year
or two. I was still studying in Prague, and I even
had my love of that time there. But in the end, it all
turned out differently and I stayed. The ensemble at
the City Theatre was smaller then, but even these
days I find my second family there. Although it does
not seem like it, but I need some time in my private
... 15

FACE2FACE
a velmi brzy jsem se začala cítit jako mezi svými.
Zamilovala se tedy nejen do tohoto města, našeho
divadla, ale později zde i do svého muže a myslím,
že v Brně asi už i zemřu.
Co tě na herectví baví nejvíc?
Nejvíc mě přitahuje ta pozitivní magie, že lidem
mohu udělat radost. Zároveň dělám radost i sama
sobě a svým kolegům. Velmi mě na divadle baví
sounáležitost. Ten krásný okamžik a zázrak, když se
všichni na sebe tak nějak napojíme a odehrajeme
to společně. Když mám totiž dobrého hereckého
partnera, cítím, že jsem lepší i já. Miluji tu možnost
se navzájem na jevišti ovlivňovat a spoluutvářet
něco, co někoho rozesměje, dojme nebo rozpláče.
Příjemný je samozřejmě také potlesk, odměna za
výkon od samotných diváků. Další pozitivní stránkou je, že jsem překonala své mindráky, jestli na
to skutečně mám. Já jsem si zpočátku velmi málo
věřila a pořád o sobě pochybovala. S těmi nároky
na sebe sama bojuji doteď, jsem na sebe velmi
náročná a pořád to řeším. Podle mého muže Stanka někdy až moc. Na druhou stranu mě to pořád
motivuje, abych na sobě neustále pracovala.

life before I gain trust and open up to someone.
Here, however, people accepted me right away and
very soon I started to feel like one of their own. So,
I fell in love not only with this city, with our theatre,
but later with my husband here, and I think I will
probably die in Brno.
What do you enjoy most about acting?
What attracts me most is the positive magic of
making people happy. At the same time, I make
myself and my colleagues happy. I really enjoy the
togetherness in theatre. The beautiful moment and
the miracle when we all kind of connect to each
other and play it out together. Because when I have
a good acting partner, I feel that I am better too.
I love the opportunity to interact with each other
on stage and co-create something that moves
someone, makes someone laugh or cry. Of course,
the applause is also nice, the reward for the performance from the audience itself. Another positive
side is that I have overcome my inferiority complex
of whether I really have what it takes. I had very
little confidence in myself at first and I was always
doubting myself. I am still struggling with those
demands on myself to this day, I am very critical to
myself and I am still dealing with it. Sometimes too
much, according to my husband Stanko. On the
other hand, it keeps me motivated to keep working
on myself.
Does your profession have a flip side?
I am sure it does. I had a time when I was so
overworked and burnt out that I stopped enjoying
the work, and it was weird. I started having some
quite serious health problems. I kept making light of
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Má tvé povolání naopak nějakou odvrácenou
tvář?
Určitě má. Zažila jsem jednu dobu, kdy jsem byla
totiž tak přepracovaná a vyhořelá, že mě ta práce
přestala úplně těšit a to bylo divný. Začala jsem mít
i dost vážné zdravotní potíže. Sice jsem to pořád
zlehčovala, ale nakonec mě to dostihlo. Musela
jsem si odpočinout a opravdu trochu ubrat plyn.
Naštěstí tím odpočinkem přešlo i to vyhasnutí. Jinak
nevím, co bych dělala.
Další stinná stránka je, že nemáme moc volných
večerů pro rodinný život. Když se nám narodil
Tadeáš, tak jsem velmi těžko nesla a odtrpěla si,
že nemohou být s ním a vidět všechny chvíle, kdy
se něco nového naučil nebo udělal něco hezkého.
Vždy jsme si to ale snažili vynahradit v jiné dny.
Když jsem pak hrála Mary Poppins, bolelo mě
u srdce, že na jevišti hraji maminku cizím dětem
a nejsem u toho svého.
To mě právě napadá, jak dokážeš kloubit životní
role (matky, manželky) s těmi hereckými?
Těžko. Avšak mám štěstí na svého může, který
nyní už více režíruje než-li hraje, takže se můžeme
doma střídat. Zároveň máme pro sebe navzájem
a pro naše profese pochopení. A taky jsme vždy
měli štěstí na chůvy. Velmi se Tadeášovi věnovaly.
Snažily se dodržovat rituály, hlavně ty večerní, které
jsme s Tadeáškem měly. Hodně jsem mu četla.
Dnes, když mu je čtrnáct, tvrdí, že tím nijak netrpěl.
Snad je to pravda. Myslím ale, že možná právě tím,
i když už je puberťák, ještě pořád s námi tráví čas
rád. Aspoň to tak vypadá.

it, but eventually it caught up with me. I had to take
a break and really ease off the gas. Fortunately, I
got over the burn out by resting. Otherwise, I do not
know what I would have done.
Another downside is that we do not have many free
evenings for family time. When Tadeáš was born,
I had a very hard time bearing and suffering not
being able to be with him and see all the times he
learned something new or did something nice. But
we always tried to make up for it on other days.
Then when I played Mary Poppins, it hurt my heart
to be on stage playing mommy to someone else‘s
kids and not be there for mine.
That is what I am wondering, how do you reconcile life roles (mother, wife) with acting ones?
With difficulties. However, I am lucky to have my
husband, who now directs more than he acts, so
we can take turns at home. At the same time, we
have an understanding for each other and for our
professions. And were always lucky with nannies.
They were very devoted to Tadeáš. They tried to
follow the rituals, especially the evening ones that
we had with Tadeáš. I read to him a lot. Today, at
the age of 14, he says he did not suffer from it.
Hopefully it is true. But I think maybe that is why,
even though he is a teenager, he still enjoys spending time with us. Or so it seems. At the same time,
I try not to bother anyone at home with my work. I
am used to practicing my lines or thinking about my
role during other activities, like when I am tidying
up. I also respect when Stanko needs to shut the
door and write, so I let him work.
... 17
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a ono to vyšlo. Bylo to pro mě vlastně velké
překvapení. Ale kdyby to nevyšlo, asi bych prostě
dělala něco jiného. Nebrala jsem to nějak fatálně
vážně.
Máš nějakou svoji nejoblíbenější postavu, nebo
si myslíš, že tě vysněná role ještě čeká?
Nějak jsem si odvykla mít velká očekávání. Vždy
jsem totiž toužila hrát Eponinu v Bídnících. Když
jsem pak tu roli dostala, zjistila jsem, že mě to tak
svazovalo, a tak moc jsem si nechávala záležet,
že jsem z toho neměla nakonec až takovou radost
a hrálo se mi to velmi těžko. Takže dnes se snažím
užít si každou roli, i tu méně hlavní. Protože někdy
jsou právě tyto role mnohem zajímavější. Na
každou svou roli vzpomínám ráda. A taky doufám,
že jsem každou svou roli zvládla se ctí a tak nějak
dobře.

Zároveň se doma ale snažím svou prací nikoho
neobtěžovat. Jsem zvyklá si cvičit text nebo si
přemýšlet o roli u dalších činností, například když
uklízím. Respektuji také, když se Stanko potřebuje zavřít a psát, tak ho nechám pracovat.

NA KAŽDOU ROLI
VZPOMÍNÁM RÁDA
Kdy a jak tě poprvé napadlo, že by ses jednou
chtěla postavit na divadelní prkna?
Možná to byla náhoda a možná ani ne. Jako dítě
jsem totiž vyhrála nějakou celostátní recitační
soutěž, a tak přišel k nám domů pan učitel
tehdejší lidové umělecké školy, že by bylo pro
něho ctí, kdybych začala chodit do dramatického
kroužku. Táta mě v tom podporoval. Bavilo mě
to. Maminka to spíše pozorovala, ale taky mi to
nevymlouvala. Kromě toho jsem dělala sportovní
gymnastiku, balet a hrála na klavír. Jenže když
mě pořád na gymnastice i baletu týrali, abych
nejedla moc, nebo pak jedla dost a pořád mě
nutili, abych si hlídala váhu, tak jsem si řekla,
že herečka může být přece tlustá. Bylo to celé
takové dětské. Podle mě jsem si vůbec tehdy
neuvědomovala, že bych se jednou mohla
skutečně stát herečkou. Když jsem pak vyslovila
přání zkusit konzervatoř, táta mi sehnal dokonce
i místního herce Jirku Untermillera, který mě na
přijímačky rok připravoval. Pak jsem to zkusila
18 ...

Nakolik je herectví o talentu shůry a nakolik o píli
a pracovitosti?

I REMEMBER EACH
ROLE I HAVE PLAYED
FONDLY

Herec musí mít nějaké nadání, nějakou osobnost,
nějaké charizma, nějakou duši a myslím, že to
se nedá vydřít ani ničím nahradit. Ale když tohle
všechno má, měl by být dobře vybavený hereckými

Do you have a favourite character, or do you
think your dream role is yet to come?
Somehow, I have weaned off having high expectations. I had always wanted to play Éponine in Les
Misérables. Then when I got the part, I found that
I was so tied down and I let myself get so worked
up about it that I was not enjoying it so much and it
was very difficult to play. So nowadays I try to enjoy
every role, even the less major ones. Because
sometimes those roles are more interesting. I remember each role I have played fondly. And I also
hope that I have handled each role with honour and
somehow well.
How much of acting is about talent from above and
how much is about diligence and hard work?
An actor has to have some talent, some personality,
some charisma, some soul, and I do not think that
can be slogged or replaced by anything. But if you
have all that, you should be well equipped with acting
techniques. You should know well the genres you act
in. You should know the techniques of how to sing,
speak, dance well. And that is best learnt through
practice. The school may equip us with theoretical
knowledge, but you learn the most by acting.

When and how did you first have the idea that
you would like one day to stand on the theatre
boards?
Maybe it was an accident, maybe it was not. When I
was a child, I won a national recitation competition,
and the teacher of the art and music school at the
time came to our house and told me that he would
be honoured if I started taking drama lessons. My
dad encouraged me. I enjoyed it. Mum was more of
an observer, but she did not talk me out of it either.
Besides, I did gymnastics, ballet and the piano. But
when I was always being tortured in gymnastics
and ballet not to eat too much, or to eat enough,
and they kept making me watch my weight, I
thought, an actress can be fat. It was all quite
childish. I do not think I realized at the time that I
could actually become an actress one day. Then
when I expressed my wish to try the conservatory,
my dad even got me a local actor, Jirka Untermiller,
who was preparing me for the entrance exams for
a year. Then I gave it a try and it turned out to be a
success. It was actually a big surprise for me. But if
it had failed, I probably would have done something
else. I did not take it terribly seriously.
... 19
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technikami. Měl by znát dobře žánry, ve kterých
hraje. Ovládat dobře techniky, jak dobře zpívat,
mluvit, tančit. A to se nejlépe naučí praxí. Na škole
nás sice vybaví teoretickými znalostmi, ale nejvíce
se toho naučíte samotným hraním.
Jak se herec/herečka vlastně dál zdokonaluje?
Nebo je to tak, že když už jsi jednou dobrá
herečka, tak jí zůstaneš navždy?
Herec se musí rozvíjet neustále. Protože každá
nová role je úplně jiná, je jakoby od začátku.
Nemusí se znovu automaticky podařit. Každou roli
je nutno pochopit, procítit, naučit. Ono se sice říká,
že herci jsou svobodomyslní a vedou bohémský
život. Jistě, rádi se bavíme, ale herci vlastně musí
mít velkou disciplínu, musí dodržovat pravidla,
musí ctít řád i autoritu režiséra. Když pravidla nebo
domluvy porušují, je to nefér a velmi neohleduplné
vůči ostatním v souboru.
Kdo je nejbližším „kritikem“ tvých hereckých
výkonů?
Největším kritikem jsem asi já sama sobě, pak samozřejmě můj muž Stanko a moji herečtí kolegové.

How does an actor/actress actually continue
to improve? Or is it that once you are a good
actress, you stay a good actress?
An actor has to develop constantly. Because every
new role is completely different, it is like starting
from scratch. It does not have to be automatically
successful again. Every role has to be understood,
felt, learnt. They say that actors are free-spirited and
lead a bohemian life. Sure, we like to have fun, but
actors actually have to have great discipline, they
have to follow the rules, they have to respect the
order and the authority of the director. When they
break the rules or agreements, it is unfair and very
inconsiderate of the rest of the ensemble.
Who is the closest „critic“ of your acting performances?
The biggest critic is probably myself, then of course
my husband Stanko and my acting colleagues. We
have very friendly relationships in the ensemble, so
we can afford to give each other tactful feedback.
Stanko can give it to me tactlessly, but so can I to
him. We have known each other so long and so well
that we really cannot take any more offence.
Are you also attracted to film acting?
I am sure I would be tempted, but I have never
received a significant offer. But if it came, I would
not resist. However, I am very lucky to be acting
in so many genres on our stage - drama, musical,
comedies. It is so varied that I can choose and it
fulfils myself so much that it does not make me rush
to film.

THE OLDER I GET, THE
MORE I PREFER GOING
BACK TO PLACES I KNOW
WELL

Láká tě i filmové herectví?

What is it like in the theatre now? How are you
experiencing the impact of covid on culture
and art?

ČÍM JSEM STARŠÍ, TÍM
SE RADĚJI VRACÍM NA
MÍSTA, KTERÁ DOBŘE
ZNÁM

It is very strange. When everything came to a standstill, I was on edge at first. I did not know what to do
with myself. I thought I was going to explode at first,
but then I accepted it in myself and we actually
really enjoyed the moments we were able to
20 ...

Máme v souboru velmi přátelské vztahy, a tak
si můžeme dovolit dát si taktně zpětnou vazbu.
Stanko mi ji umí dát i netaktně, ale já jemu taky.
Známe se už natolik dlouho a natolik dobře, že
se opravdu nemůžeme už nijak urazit.
Určitě by mě lákalo, ale nikdy jsem nějakou
významnou nabídku nedostala. Ale kdyby přišla,
nebránila bych se. Mám však ohromné štěstí, že
na naší scéně hraji v tolika žánrech – činohře,
muzikálu, veselohrách. Je to tak pestré, že si
mohu vybírat a naplňuje mě to natolik, že mě to
nijak nenutí, abych se za filmem hnala.

... 21

Jak to nyní vypadá v divadle? Jak prožíváte dopady
covidu na kulturu a umění?

Jedno z posledních představení, kde vystupuješ
v roli Jelizavety, je „Grand hotel“ v MdB. Čím je tato
hra zajímavá, doporučila bys ji divákům?
Myslím, že je zvláštní tím, že jsme toto představení
zkoušeli nezvykle dlouho. Přípravy i samotnou premiéru totiž oddálila epidemie. Takže když jsme ho konečně odehráli, byla to velká úleva i dojetí zároveň. Ještě
jsme nic podobného nezažili, abychom z podobných
důvodu nemohli zkoušet ani hrát.
Jak relaxuješ?
Dnes se dokážu už i válet. Předtím jsem to neuměla, pořád jsem něco musela dělat. Ale dnes si
to už dopřeji. Možná je to i tím, že mi moje nemoci
naznačily, že musím zpomalit. Ráda čtu nebo něco

share together at home. The ensemble started to
have fun filming different videos on social media,
for example passing the baton in a so-called
singing challenge or raising money for charity.
Stanko even invented a way for us to read and
learn the text of the play in rehearsal in a group
video call. It was fun to watch people doing what
they did at their homes while rehearsing.
One of the latest performances, where you
play the role of Elizaveta, is „Grand Hotel“
at Brno City Theatre. What makes this play
interesting, would you recommend it to the
audience?
I think it is special because we were rehearsing
this play for an unusually long time. The preparations and the premiere itself were delayed by the
epidemic. So, when it finally premiered, it was a
great relief and a great emotion at the same time.
We have never experienced anything like this
before, not to be able to rehearse or perform for
similar reasons.
How do you relax?
I can lay back nowadays. I did not use to be able
to do that before, I had to do something all the
time. But now I can indulge myself. Maybe it is
because my illnesses have told me I need to slow
down. I like reading or doing some gardening.
We have a lot of pets, too. Thanks to the state of
emergency, I even discovered the appeal of series.
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Je to velmi zvláštní. Když se vše zastavilo, byla jsem
zpočátku jak na trní. Nevěděla jsem, co se sebou.
Myslela jsem nejdříve, že vybouchnu, ale pak jsem
to v sobě přijala a nakonec jsme si ty chvíle, co jsme
mohli být spolu doma, vlastně moc užili. V souboru
jsme se začali bavit natáčením různých videí na sociálních sítích, například jsme si předávali štafetu v tzv.
pěvecké výzvě nebo vybírali na charitu. Stanko nám
dokonce vymyslel, že jsme si četli a učili se text hry
na zkoušku v hromadném videohovoru. Bylo legrační
pozorovat lidi, co u toho dělají u sebe doma.
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dělám na zahradě. Máme i dost domácích zvířat.
Díky nouzovému stavu jsem oblevila dokonce
kouzlo seriálů. Pořídili jsme si Netflix a sjíždíme
nějaké doporučené věci. Užívali jsme si také pravidelné přenosy Lloyda Webbera a muzikálů. To
dávalo takový řád tomu, že jsme nic nedělali. Nikdy předtím mě koukání na televizi moc nebralo.
Cestuješ ráda a máš nějaké oblíbené cestovatelské destinace?
Musím se přiznat, že čím jsem starší, tak se raději
vracím na místa, které dobře znám. Už nemám
tolik potřebu objevovat něco nového. Moc rádi
jezdíme do Chorvatska. Tím, že Stanko mluví
chorvatsky a režíruje hry i tam, máme v Chorvatsku mnoho přátel a vracíme se tam moc rádi.
Místní lidi jsou velmi fajn a cítíme se mezi nimi už
skoro jako doma. Jižanská mentalita je mi něčím
velmi blízká, ale když jsme kdysi jezdívali po
Španělsku, tak jsem zjistila, že oproti nim jsem
jako Němka.
Díky divadlu jsme pojezdili kus Evropy, takže mi
cestování není až tolik vzácné. Jsem ale vděčná,
že jsem tak viděla i poměrně dost hezkých míst.

We subscribed to Netflix and devoured some
recommended stuff. We also enjoyed regular
broadcasts of Lloyd Webber and musicals. It
gave a kind of order to the fact that we were
not doing anything. I had never really been into
watching TV before.

PROGRAM LEDEN

Do you like travelling and do you have any
favourite destinations?
I have to admit that the older I get, the more I
prefer going back to places I know well. I do not
feel so much of a need to discover something
new anymore. We really like going to Croatia.
With Stanko speaking Croatian and directing
plays there as well, we have a lot of friends in
Croatia and we love going back. The local people
are very nice and we feel almost at home among
them. The southern mentality is something very
close to me, but when we used to go to Spain,
I found that I was like a German compared to
them. Thanks to the theatre, we have seen a lot
of Europe, so travelling is not so precious for me.
But I am grateful to have seen quite a few nice
places that way.

Markéta Sedláčková
Date of birth: 13th January 1973

Hraje zejména v muzikálech, ale také
v činohrách. Vystudovala hudebně–
dramatický obor Pražské konzervatoře.
Roku 1993 ho zakončila absolutoriem v roli
Jánošíkovy matky v představení Malované na
skle. Téhož roku se stala členkou souboru
Městského divadla Brno, kde působí do
současnosti.

She plays mainly in musicals, but also in dramas.
She graduated from the Prague Conservatory,
Music and Drama Department. In 1993, she
graduated by the graduation performance
Painted on Glass in the role of Jánošík‘s mother.
In the same year she became a member of the
ensemble of the Brno City Theatre, where she
has been working ever since.

Za ztvárnění Lízy Ďulínkové v muzikálu
My Fair Lady (ze Zelňáku) jí byla roku 1999
udělena Cena Thálie.

In 1999 she was awarded the Thalia Award for
her portrayal of Liza Ďulínková (Eliza Doolittle)
in the musical My Fair Lady (ze Zelňáku/ from
the Vegetable Market).

Pravidelně se umísťuje na předních příčkách
divácké ankety Křídla (anketa diváků
a návštěvníků MdB). Mezi její stěžejní role
v MdB patří Winifred Banksová v Mary
Poppins, Amy v Charleyově tetě, Maria ve
West Side Story, Eponine, později Fantine
v Bídnících a desítky dalších.
Je vdaná za slovenského herce a režiséra
Stano Slováka. Spolu mají syna Tadeáše.
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She regularly ranks at the top of the audience
poll „Wings“ (a poll of the audience and visitors
of the Brno City Theatre). Her pivotal roles at
the Brno City Theatre include Winifred Banks
in Mary Poppins, Amy in Charley‘s Aunt, Maria
in West Side Story, Éponine, later Fantine in Les
Misérables and dozens of others.
She is married to Slovak actor and director Stano
Slovák. Together they have a son Tadeáš.
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11.1. út 19:00 První rande

E2

12.1. st 18:00 Anna Karenina
13.1. čt 19:00 Lakomec
13.1. čt 19:00 Bella Figura
14.1. pá 19:00 Lakomec

Hudební scéna

Činoherní scéna

29.1. so 19:00 Hrabal a muž u okna

A5 AB5
C5
P Zadáno
AB6

30.1. ne 18:00 Splašené nůžky
A 2021 M 2021
AB4
V 2021

30.1. ne 19:00 Sněhurka a já

D E7

31.1. po 19:00 Osmyčky
31.1. po 19:00 Sněhurka a já

Divadelní dvůr MDB

Divadelní klub

A1 AB1

Biskupský dvůr
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GAUDÍHO KLENOT
ANEB CO V BARCELONĚ NESMÍTE VYNECHAT?

GAUDÍ‘S GEM OR WHAT NOT TO MISS
IN BARCELONA?
Pokud jste v Barceloně ještě
nebyli, tak po přečtení tipů se to
snadno může změnit. Barcelona je
totiž úžasné město. Je plná skvělé
architektury, umění, divokého nočního života a většinou i dobrého
počasí. Tak co si nesmíte nechat
ujít?
Montserrat
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If you have not been to Barcelona
yet, after reading these tips, that
can easily change. Barcelona is
an amazing city. It is full of great
architecture, art, wild nightlife and
mostly good weather. So, what is
not to be missed?
Montserrat

Asi 40 km jihozápadně od Barcelony se nachází horský masiv, kde
leží 1000 let staré opatství a klášter. Je to místo, které se rozhodně
vyplatí navštívit. Ty výhledy při
cestě na vrchol za to prostě stojí.
Na výlet si nechte celý den.

About 40km southwest of Barcelona, there is a mountain range
where a 1,000-year-old abbey
and monastery is located. It is
a place definitely worth visiting.
The views on the way to the top
are a reward in themselves. Save
a full day for the hike.

Camp Nou

Camp Nou

Návštěva stadionu Camp Nou je
povinná snad pro všechny. Dokonce i pro ty, kteří se ve fotbalu moc
nevyznají. Vždyť samotný stadion
je fascinující stavba. Je schopný
pojmout až 99.000 lidí. Když se

A visit to the Camp Nou stadium
is a must for everyone. Even for
those who are not into football
much. After all, the stadium itself
is a fascinating structure. It can
hold up to 99,000 people. If you

vám povede ulovit lístek na zápas
legendárního týmu F. C. Barcelona,
bude to zážitek na celý život.

manage to snag a ticket to see the
legendary F.C. Barcelona, it will be
the experience of a lifetime.

Picassovo museum

Picasso Museum

Naleznete zde více než 4000
artefaktů, což z muzea dělá jednu
z největších sbírek děl nejslavnějšího kubistického malíře Pabla
Picassa na světě. Sbírka reflektuje malířův celoživotní vztah
k Barceloně a je umístěná do pěti
středověkých paláců v barcelonské čtvrti La Ribera.

Here you will find more than 4 000
artefacts, making the museum one
of the largest collections of works
by the world’s most famous Cubist
painter, Pablo Picasso. The collection reflects the painter’s lifelong
relationship with Barcelona and is
housed in five medieval palaces in
Barcelona’s La Ribera area.

Montjuïc

Montjuïc

Montjuïc je kopec na jihozápadě
města, kde se odehrávala velká
část olympijských her v roce 1992.
Hned naproti majestátní budově
Národního Paláce najdete slavnou
fontánu Màgica. Ta byla postavena
roku 1929 a především večer je na
ní skvělá podívaná.

Montjuïc is the hill in the southwest
of the city where much of the 1992
Olympic Games were held. Just
opposite the majestic National Palace
you will find the famous Màgica
Fountain. It was built in 1929 and is
a great spectacle, especially in the
evening.

Casa Batlló

Casa Batlló

Architekturu budovy navrhl slavný Gaudí, který je s Barcelonou
neodmyslitelně spjat. Je to tak
trochu nespočetný mix barev,
stavebního materiálu a vlastně
úplně všeho, co tou dobou měli
při ruce. Najdete tu dokonce i obrovskou cibuli, která má připomínat mešitu a také spoustu dalších
originálních soch. Jinak se tu prý

The architecture of the building was
designed by the famous Gaudí, who
is inextricably linked with Barcelona. It is a bit of a countless mix of
colours, construction materials and
pretty much everything they had to
hand at the time. You will even find
a giant onion that is supposed to
resemble a mosque, and also a lot of
other original sculptures. Otherwise,
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moc dobře nežilo, v budově není
skoro nic rovně.
Park Güell
V Barceloně se dá říct „za vším
hledej Gaudího”. I v parku Güell
měl prsty. Byl architektem domů,
které tu stojí a na které je jeden
z nejikoničtějších výhledů ve městě. Park Güell rozhodně nesmíte
vynechat.
La Barceloneta
La Barceloneta je zaručeně ta
nejznámější pláž v Barceloně.
Na 1,1 km dlouhé písčité pláži
potkáte místní, jak si zlepšují
fyzičku běháním. V průběhu
léta se sem chodí na drink do
legendárních plážových barů,
kde najdete příjemný mix turistů
a místních obyvatel.
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it is said that it was not a very good
place to live in, hardly anything goes
straight in the building.
Park Güell

Casa Milà

Casa Milà

Je těžké uvěřit, že Casa Milà
byla postavena mezi roky 1906
a 1910, i nyní vypadá neskutečně moderně. Architektem nebyl
nikdo jiný než opět Antoni Gaudí.
Nejlepší pohled si užijete ze
střechy budovy. Uvnitř si můžete
prohlédnout Gaudího práce.

It is hard to believe that Casa Milà
was built between 1906 and 1910,
even these days it looks incredibly
modern. The architect was none
other than Antoni Gaudí again. The
best view can be enjoyed from the
roof of the building. Inside you can
see Gaudí’s works.

La Rambla

La Rambla

La Rambla je zaručeně nejznámější ulicí ve městě. Táhne se od
Plaça de Catalunya až k přístavu
a procházka po ní se vyplatí jak
ve dne, tak i v noci. Přes den
prozkoumáte přilehlé kavárničky
a ochutnáte dobroty v místních
restauracích a v noci si užijete
pouliční umělce a hromadu
stánků prodávajících množství
suvenýrů.

La Rambla is surely the most famous street in the city. It stretches
from Plaça de Catalunya all the
way to the port and is worth a
stroll both day and night. Explore
the adjacent cafés and sample
the delicacies in local restaurants by day and enjoy the street
performers and a host of stalls
selling a multitude of souvenirs
by night.

In Barcelona, you could say “look
for Gaudí in everything”. He had a
hand in Park Güell, too. He was the
architect of the houses that stand
here, which make up one of the most
iconic sights in the city. Park Güell is
definitely not to be missed.
La Barceloneta
La Barceloneta is by all means the
most famous beach in Barcelona.
On the 1.1 km long sandy beach,
you will find locals keeping fit by
jogging. During the summer, the
legendary beach bars are the place
to go for a drink, where you will find
a nice mixture of tourists and locals.
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La Sagrada Familia

Chrám La Sagrada Familia patří rozhodně
mezi vrcholy barcelonského pobytu. Je něčím,
co nesmíte vynechat. Katedrála se začala stavět
roku 1882 a staví se až do dnešních dnů. Opět
kdo jiný než architekt Gaudí má prsty v návrhu
budovy. Katedrála je úžasným mixem vlastního
pojetí neo-gotiky. Tvoří ji 18 různě vysokých
věží a biblických postav, které však stále nebyly
dokončeny. Zakoupením vstupného přispějete
na jeho dostavbu. Podle posledních diskusí by
měla být stavba hotova přibližně v roce 2030.
Počítejte zde s davy turistů.

La Sagrada Familia is definitely one of the highlights
of a Barcelona stay. It is something not to be missed.
The construction started in 1882 and is still undergoing to this day. Again, who else but the architect
Gaudí has his fingers in the design of the building.
The cathedral is an amazing mixture of its own neogothic concept. It is made up of 18 towers of varying
heights and biblical figures, which have not been
completed yet. By purchasing a ticket, you contribute to its completion. According to the latest discussions, the construction might have been completed
by 2030. Be prepared for crowds of tourists here.

Do Barcelony za jídlem

To Barcelona for food

Hlavní katalánské město je rájem jídla. Přehlídkou gastronomie je hlavní barcelonská třída
La Rambla, kterou tvoří nespočet restaurací
všech druhů. V Barceloně jsou podobně jako
v celém Španělsku velmi typické jednohubky
tapas. Speciální tapas bary najdeš ve městě na
každém kroku. Jako tapas se často podávají
i kalamáry, krevety nebo dokonce šneci, ale
i tradiční sušená šunka. Oblíbená je i paella,
která pochází z vedlejší Valencie. U jídla nikdy
nemůže chybět víno nebo sangria!

The Catalan capital is a food paradise. Barcelona’s main street, La Rambla, is a gastronomic showcase, with countless restaurants
of all kinds. In Barcelona, as in all of Spain,
tapas are very typical. Special tapas bars can
be found in the city at every turn. Calamari,
prawns or even snails are often served as
tapas, as well as the traditional cured ham. Paella, which comes from neighbouring Valencia,
is also popular. Wine or sangria should always
accompany the meal!

Určitě se zajděte podívat také na nejstarší
barcelonský trh La Boqueria. Čeká tam na vás
nevídaný výběr ovoce, zeleniny, sýrů a kvalitních španělských uzenin. Tržnice je otevřená
každý den kromě neděle. Objevíte ji přibližně
v polovině dlouhé třídy La Rambla.

Be sure to check out La Boqueria, Barcelona’s
oldest market. There you will find an unprecedented selection of fruit, vegetables, cheeses
and fine Spanish cured meats. The market is
open every day except Sunday. You will find it
about halfway along La Rambla.

neovlivní.cz
Sabiny Slonkové

Zdroj: www.pelipecky.cz; www.cestolet.cz, foto: shutterstock.com

La Sagrada Familia
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LEISURE
SYNAGOGUE TOURS
The guided tour will introduce visitors not only to
the history of the synagogue but also to its interior.
It will also look into the history of Judaism in Moravia, Jewish culture and customs.

JEWISH CEMETERY
Near the synagogue there is a large Jewish cemetery with more than a thousand tombstones. The
oldest dates back to 1614, and the most important
is Rabbi Shah‘s tomb, which is still visited by Jews
from all over the world.

PROHLÍDKY SYNAGOGY
Komentovaná prohlídka návštěvníky seznámí
nejen s historií synagogy ale i s jejím interiérem.
Nahlédne také do historie židovství na celé Moravě, do židovské kultury a zvyklostí.

ŠACHOVA SYNAGOGA
SHAH‘S SYNAGOGUE
V HOLEŠOVĚ IN HOLEŠOV
Zlínský kraj skýtá mnohé poklady. MÁLOKDO by však čekal na úpatí HOSTÝNSKÝCH vrchů jednu z nevýznamnějších synagog v České
republice. Šachova synagoga v Holešově je totiž dnes již jedinou
synagogou tzv. polského typu, která se zachovala v původní podobě, a bývá označována dokonce jako světový unikát. Své jméno nese
po významném učenci, rabínu Sabbatai ben Meir ha Kohenovi, který je
také v Holešově pochován na nedalekém židovském hřbitově.
The Zlín region contains many treasures. However, few would
expect to find one of the most important synagogues in the Czech
Republic at the foot of the HOSTÝN Hills. The Shah’s Synagogue in
Holešov is the only synagogue of the so-called Polish type that
has survived in its original form, and it is often referred to as a
world unique. It takes its name from a prominent scholar, Rabbi
Sabbatai ben Meir ha Kohen, who is also buried in Holešov in the
nearby Jewish cemetery.
INTERIÉR SYNAGOGY

INTERIOR OF THE SYNAGOGUE

Cenná původní výzdoba z roku 1737 řadí tuto synagogu ke světovým unikátům. Hlavní modlitební sál
zdobí nádherné řečniště, nově zde můžete navštívit
také studovnu věhlasného rabína Šacha.

Valuable original decoration from 1737 ranks this synagogue among the world‘s uniques. The main prayer
hall is adorned with a magnificent lectern, and you can
now also visit the study of the famous Rabbi Shah.
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ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Nedaleko synagogy se nachází rozlehlý židovský
hřbitov s více než tisíci náhrobky. Nejstarší pochází z roku 1614, nejvýznamnější je pak tumba
rabína Šacha, ke které stále jezdí Židé z celého
světa.

PRODEJ KOŠER VÍNA
Právě v Holešově můžete ochutnat pravé košer
víno přímo z Izraele. Z Šachovy synagogy si
můžete na památku odvést i lahvinku vína vyrobeného specifickým způsobem.

ŽIDOVSKÝ FESTIVAL
Kde jinde, než u Šachovy synagogy, pořádat
židovský festival? Jeho hlavním cílem je rozvíjet
zájem o judaismus, židovskou historii a židovské
památky a navázat tak na významnou tradici
židovské kultury v Holešově.
Tomu ale předcházela na jaře roku 2000 aktivní
snaha zkultivovat zdejší vzácný židovský hřbitov
a získat informace o historii zdejšího ghetta
a jeho osobnostech. První ročník Festivalu
židovské kultury se uskutečnil 11. srpna 2001.
Jednodenní akce byla připomínkou vypálení
nové holešovské synagogy v noci z 11. na 12.
srpna 1941. Vyvrcholila koncertem při svíčkách
Vladimíra Merty a Jany Levitové.
Festival se postupně rozrůstal tematicky i časově. Z jednodenní akce se stala každoroční série
koncertů, přednášek a tanečních vystoupení
konající se po celý týden.

SALE OF KOSHER WINE
In Holešov you can taste real kosher wine directly
from Israel. You can also take away a bottle of wine
made in a specific way from the Shah Synagogue
as a souvenir.

JEWISH FESTIVAL
Where else to hold a Jewish festival than at the Shah
Synagogue? It has become a phenomenon of the
Jewish Culture. Its main aim is to develop interest
in Judaism, Jewish history and Jewish monuments
and thus to continue the important tradition of Jewish
culture in Holešov.
However, this was preceded in the spring of 2000 by
an active effort to rehabilitate the rare Jewish cemetery
and to obtain information about the history of the
ghetto and its personalities. The first edition of the
Festival of Jewish Culture took place on 11 August
2001. The one-day event was a commemoration of the
burning of the new Holešov synagogue on the night
of August 11-12, 1941. It culminated in a candlelight
concert by Vladimír Merta and Jana Levitová.
The festival has gradually grown in theme and time.
Over the years, the festival has grown from a one-day
event to a week-long series of concerts, lectures and
dance performances and is held annually.
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ROSA COELI
MONASTERY

LOCATION

POLOHA

KLÁŠTER ROSA COELI
Pokud máte rádi sakrální
architekturu a magická torza
staveb, neváhejte a VYDEJTE
se do Dolních Kounic. Zde
můžete spatřit unikát působivé
architektury původního
ženského kláštera. Jeho
chladným kamenným stěnám
a podmanivému kouzlu
návštěvník odolá jen stěží.
Zřícenina kláštera Rosa Coeli
nedaleko Ivančic je uzamčený
objekt, který kromě otevírací
doby není veřejnosti volně
přístupný. Nicméně jeho působivé
pozůstatky lze obdivovat i zvenčí.
Podobně jako v Panenském Týnci
i trosky kláštera Rosa Coeli
v Dolních Kounicích působí na
citlivější jedince svou pozitivní
energií. Už jen pouhých pár minut
pobytu v magických prostorách
syrové gotiky bývalého kláštera
vám vylepší náladu.
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If you like sacral architecture
and magical torsos of buildings,
do not hesitate to go to
Dolní Kounice. Here you can
see a unique example of the
impressive architecture of the
original women’s monastery. Its
cool stone walls and captivating
charm are hard to resist.
The ruins of the Rosa Coeli
monastery near Ivančice are
a locked building, which is not
freely accessible to the public
except during opening hours.
However, its impressive remains
can be admired from the outside.
Similarly to Panenské Týnec, the
ruins of the Rosa Coeli Monastery
in Dolní Kounice also have
a positive energy for the more
sensitive individuals. Just a few
minutes in the magical spaces of
the raw Gothic former monastery
will improve your mood.

The ancient town of Dolní Kounice is located 25
kilometers southwest of Brno in the valley of the
Jihlava River, surrounded by the nearby hills with
the unmistakable silhouette of the castle and the
pilgrimage church of St. Anthony. Many monuments can be found in the town, telling of its rich
history. Whether it is the romantic ruins of the Rosa
Coeli Monastery, the Jewish synagogue and cemetery, several churches and chapels, historic town
houses and last but not least the stone crosses and
shrines that stand along the roads leading to the
whole area.

Starobylé město Dolní Kounice se nachází 25
kilometrů jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy.
Je obklopeno okolními kopci s nepřehlédnutelnou
siluetou zámku a poutního kostela svatého Antonína. Ve městě je možno nalézt mnoho památek
vypovídajících o jeho bohaté historii. Ať už se jedná
o romantickou zříceninu kláštera Rosa Coeli, židovskou synagogu a hřbitov, několik kostelů a kaplí,
historické měšťanské domy a v neposlední řadě
kamenné kříže a boží muka stojící u cest vedoucích
do celého okolí.
HISTORIE
Dolní Kounice jsou starobylou obcí, jejíž původ se
odvíjí od nejstaršího ženského kláštera na Moravě,
založeného v roce 1181. Přesněji řečeno jde o klášter premonstrátek zvaný Rosa Coeli (Růže nebes).
Klášter byl roku 1420 za husitských válek vypálen
a v roce 1526 zrušen docela. Po zániku kláštera
se pod vlivem nedalekých husitských Ivančic do
Dolních Kounic rozšířily sekty novokřtěnců, českých
bratrů a valdenských.
Zřícenina bývalého klášterního kostela (chrámu
Panny Marie) je úchvatná gotika v nejsyrovější
kamenné podobě. Namísto klenutého stropu vám
nabídne pohled na oblaka a ptáky a místo varhan
kvílí v kamenných portálech vítr.

HISTORY
Dolní Kounice is an ancient village whose origins
date back to the oldest female monastery in
Moravia, founded in 1181. More precisely, it is
a monastery of Premonstratensian nuns called
Rosa Coeli (Rose of Heaven). The monastery was
burnt down in 1420 during the Hussite wars and
in 1526 it was completely abolished. After the
monastery’s destruction, sects of New Baptists,
Bohemian Brothers and Waldensians spread
under the influence of the nearby Hussite Ivančice
to Dolní Kounice.
The ruins of the former monastery church (the
Church of the Virgin Mary) are stunning Gothic
in its rawest stone form. Instead of a vaulted ceiling, it offers you a view of clouds and birds, and
instead of an organ, the wind howls through the
stone portals.
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BÍTOV CASTLE

HRAD BÍTOV
Malebnost míst, kde šlechtické
rody BUDOVALY hradní sídla, JE
často nepřehlédnutelná a jedinečná. Avšak půvab hradu Bítov
snad ještě trochu předčí veškerá očekávání. Je jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů
nejen na Moravě, ale i v celé
České republice. První písemné
zmínky o hradu pochází z počátku
11. století. Leží v malebném kaňonu tzv. Moravského Švýcarska
u Vranovské přehrady.

The picturesqueness of the places where noble families built their castle seats
is often unmissable and unique. However, the charm of Bítov Castle is even
likely to exceed all such expectations. It
is one of the oldest and most romantic
castles not only in Moravia, but also in
the entire Czech Republic. The first written mention of the castle dates back
to the beginning of the 11th century. It
is located in a picturesque canyon of
the so-called Moravian Switzerland
near the Vranov reservoir.

Historie

History

Původně dřevěný hrad byl nahrazen hradem
kamenným. Z počátku 13. století se dochovala západní břitová věž. Bítov, který býval centrem jednoho z šesti moravských krajů, se po vymření Přemyslovců dostal na víc než dvě stě let do rukou
rodu Lichtemburků. Za nich vzniklo jádro dnešní
hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie a v základě
i dnešní hradní palác, obě vstupní věže, štítová

The original wooden castle was replaced by a stone
castle. The western edge tower has been preserved from
the beginning of the 13th century. Bítov, which used to be
the centre of one of the six Moravian regions, fell into the
hands of the Lichtemburk family for more than 200 years
after the extinction of the Přemyslids. During their ownership, the core of today’s castle chapel of the Assumption
of the Virgin Mary was built, as well as the foundation of
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zeď i jižní křídlo. Na přelomu renesance a baroka
dostal hrad Bítov dnešní horizontální vzhled s jedinou vertikálou štíhlé strážní věže. Mezi lety 1811
– 1863 byl již pustnoucí hrad za hrabat Františka
a jeho syna Jindřicha z Daunů konečně upraven
do dnešní, převažující novogotické podoby.

INTERIÉR
Jednotlivé okruhy zahrnují palácové interiéry,
zbrojnici, hradní vězení, hladomornu, mučírnu
a hradní kapli. Palácové interiéry, které jsou
hlavním okruhem, upoutají rozsáhlou novogotickou iluzivní výmalbou jednotlivých sálů a salonků
v prvním patře. Ve druhém patře se nachází rozsáhlá zoologická sbírka tuzemských i cizokrajných
zvířat. Poslední soukromý majitel hradu (do roku
1945), velkoprůmyslník baron Jiří Haas z Hasenfelsu, byl také velkým milovníkem zvířat a kromě
toho, že na hradě založil soukromou zoologickou
zahradu (jednu z největších té doby na kontinentě), rozšířil také sbírku obou bratrů, zejména
o největší sbírku vycpaných psů na světě.

today’s castle palace, the two entrance towers, the gable
wall and the south wing. At the turn of the Renaissance
and the Baroque, Bítov Castle was given its present
horizontal appearance with a single vertical line created
by a slender watchtower. Between 1811 and 1863, the
already dilapidating castle was finally restored to its
present, predominantly neo-Gothic appearance under
Count František and his son Jindřich of the Dauns.

INTERIOR
The individual tours include the palace interiors,
the armoury, the castle prison, the dungeon, the
torture chamber and the castle chapel. The palace
interiors, included in the basic tour, attract attention
with extensive neo-Gothic illusionistic wall painting
of individual halls and salons on the first floor. The
second floor houses an extensive zoological collection of domestic and foreign animals. The last private
owner of the castle (until 1945), the great industrialist
Baron Jiří Haas of Hasenfels, was also a great lover
of animals and, in addition to establishing a private
zoo at the castle (one of the largest on the continent
at the time), he also expanded the collection of both
brothers, in particular with the largest collection of
stuffed dogs in the world.

GARDENS
There are two castle gardens in the castle. The large
castle garden “Burggarden” is located in the lower
part of the castle, where the original wooden castle
used to stand. The bailey castle garden is located
behind the palace building, in the upper part of the
castle and is accessible via a former drawbridge and
one of the prismatic towers.
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FOREST PARK

ZAHRADY
Na hradě se nacházejí dvě hradní zahrady. Velká
hradní zahrada „Burggarden“ se nachází v dolní
části hradu, kde stával původní dřevěný hrad.
Parkánová hradní zahrada se nachází za budovou
paláce, v horní části hradu a je přístupná přes dříve
padací most a jednu z hranolových věží.

LESOPARK
Hrabata Daunové zbudovala nad hradem rozsáhlý
hradní lesopark s velkým množstvím drobných
staveb, zastavení a vyhlídek na hrad a soutok řek
Želetavky a Dyje. Vznikla také lovecká stezka sahající
až k obci Chvalatice a na druhou stranu směrem na
Dešov.
Lesy ČR se zde starají o 140 významných stromů
v historické lipové aleji a o nově vysázených 125
sazenic lesních dřevin, které zlepšují krajinářskou
kompozici tohoto území.
Lovecká stezka navázala na prastarou kupeckou
cestu směřující kolem hradu Bítov. Hvězdicový
půdorys lesoparku nad hradem sahá až
k původnímu hradnímu hospodářskému dvoru Vranč
na východě a končí Jezírkem lásky ve směru obce
Zblovice. Z dochovaných zastavení je třeba jmenovat
zejména hradní studánku – Burgquelle s Lurdskou
Madonou. K Jezírku lásky se jezdívalo přes jeden
z nejstarších kamenných mostů u nás. Mostu se říká
Slaměný údajně proto, že v dobách válek byl krytý
slaměnou střechou, kterou bylo možno zapálit a tak
nepříteli znemožnit přístup dále k hradu. Červená
kaplička na stezce směrem k novému Bítovu
v někdejší hradní oboře je postavena z režných
pálených cihel. Mohyla předků v nejvyšším bodě
lesoparku nad hradem připomíná dobu, kdy
Daunové rozšiřovali hrobku pod hradní kaplí.
38 ...

The counts Dauns built a large castle forest park
above the castle with a large number of small
buildings, standstills and lookouts of the castle
and the confluence of the rivers Želetavka and
Dyje. A hunting trail was also created, reaching as
far as the village of Chvalatice and towards Dešov
on the other side. The forests of the Czech Republic take care of 140 important trees in the historic
lime avenue and 125 newly planted forest tree
seedlings improving the landscape composition of
the area. The hunting trail is a continuation of the
ancient merchant’s route past Bítov Castle. The
star-shaped layout of the forest park above the
castle extends to the original castle farm Vranč
in the east and ends with the Pool of Love in the
direction of the village Zblovice. Among the preserved standstills, the castle fountain - Burgquelle
with Lourdes Madonna should be mentioned. One
of the oldest stone bridges in the country leads
to the Pool of Love. The bridge is called Straw
Bridge, allegedly because in times of war it was
covered with a straw roof, which could be set on
fire and thus prevent the enemy from accessing
the castle. The red chapel on the trail to new Bítov
in the former castle deer-park is made of fired
bricks. The ancestral tomb at the highest point of
the forest park above the castle reminds us of the
time when the Dauns expanded the tomb under
the castle chapel.

MILOTICE CHATEAU

ZÁMEK MILOTICE
Milotický zámek je právem nazýván perlou jihovýchodní Moravy. Jde
o unikátně zachovaný komplex barokních staveb a zámeckého parku.
Snoubí se V NĚM historie s novodobou snahou vytvořit zde pro
návštěvníky líbivou výletní destinaci, kde můžete příjemně strávit
několik hodin.
Milotice Chateau is deservedly called the pearl of the Southeast
Moravia. It is a uniquely preserved complex of Baroque buildings
and a chateau park. It combines history with modern efforts to
create an attractive destination for visitors, where you can spend
a few hours pleasantly.
ZÁMECKÉ RODY

FAMILIES OF THE CHATEAU

Posledními soukromými držiteli milotického zámku
byl rod Seilernů, jemuž byl majetek konfiskován na
základě Benešových dekretů. Veřejnosti byl zámek
zpřístupněn již roku 1948. V roce 1974 byla hotova
nová instalace a návštěvníkům byla nabídnuta
stylizovaná prohlídková trasa, akcentující barokní
epochu, která byla ze společenského hlediska pro
Milotice nejvýznamnější.

The last private owners of the Milotice Chateau
were the Seilern family, whose property was
confiscated on the basis of Beneš decrees. The
castle was opened to the public in 1948. In 1974,
a new installation was completed and visitors
were offered a stylised tour route, emphasising
the Baroque era, which was the most socially
significant for Milotice.

V roce 2005 prošly interiéry milotického zámku
změnami, které si kladly za úkol uvést reprezen-

In 2005, the interiors of the Milotice Chateau
underwent changes that aimed at restoring the
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tační prostory zámku do podoby, jakou měly
v první polovině 20. století, kdy byl zámek obýván
rodem Seilern-Aspang. Prohlídka interiérů je tak
zároveň nahlédnutím do všedních dnů na milotickém zámku za jeho éry posledních soukromých
majitelů.

Zároveň byla dokončena výzdoba interiérů - dřevěné obložení kuřáckého kabinetu a originální tapety
hraběnčina kabinetu. V této druhé fázi vytvořil Josef Tadeáš Rotter fresku nad hlavním schodištěm
a Josef Ignác Mildorfer fresku v zámecké kapli,
která patří k jeho nejvýše ceněným pracím.

Rodina Seilernů neoplývala velkými majetky, rozsah velkostatku byl snížen pozemkovou reformou
a její poslední majitel prosazoval úplnou soběstačnost hospodářství. Nakupovaly se pouze ty
věci, které nebylo možné vyrobit vlastními silami.
Rodina nedávala svůj původ na odiv, ale přijímala
z něho vyplývající závazky.

ZÁMECKÁ ZAHRADA
Přebudování milotického zámku do podoby
reprezentativního sídla doprovázely také plány
na úpravu jeho bezprostředního okolí. Projekt
okrasné zahrady ve francouzském stylu vypracoval
zahradní architekt Antonín Zinner. Francouzská
barokní zahrada představuje rozlehlou architektonickou kompozici, která tvoří jeden celek s okolní
záměrně upravovanou krajinou. Je založena na
dokonalé symetrii a budována s geometrickou
přesností. Budova zámku i zahrada je rozdělena
na dvě symetrické části. Plocha přilehlé bažantnice byla pravidelně rozčleněna sedmi hvězdicovitě
se sbíhajícími cestami, které umožňovaly přehledný odstřel chovaných bažantů. Indikační skica
z roku 1824 ukazuje na náročnější členění pozemku zahrady, které se vztahuje i na přilehlé zámecké
zahradnictví. V první čtvrtině 19. století vypracoval
Maxmilián Erras návrh na přetvoření francouzské
zahrady na romantický anglický park, který ovšem
nebyl realizován. V zadní časti zahrady přesto
došlo ke zjednodušení úpravy v parkovém stylu.
V přilehlé bažantnici byly zbudovány romantické
stavby.

STAVEBNÍ HISTORIE
Vlastníci Milotic obývali nejprve vodní tvrz,
jejímž pozůstatkem je zbytek vodního příkopu
kolem zámku. Až do konce 18. století stála jako
připomínka této tvrze věž v prostoru jižně od
současné stavby zámku. Poté, co tvrz přestala
vyhovovat náročnějším požadavkům na bytovou
kulturu, byla na konci 16. století přebudována na
renesanční zámek s arkádami. Obranný systém
zůstal zachován až do zásadní barokní přestavby
objektu.

The Seilern family did not have large estates, the
size of the manor was reduced by the land reform
and the last owner upheld its complete self-sufficiency. Only those things were bought that could
not be produced by the manor´s own means. The
family did not flaunt its origins, but accepted the
obligations arising from them.

Foto: shutterstock.com

Současná podoba zámku je výsledkem stavebních úprav prováděných v první polovině
v 18. století.

representative halls of the chateau to the way they
used to look in the first half of the 20th century,
when the Seilern-Aspang family were living there.
The tour of the interiors is thus also a glimpse into
the everyday life at the Milotice chateau during the
era of its last private owners.
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BUILDING HISTORY
The owners of Milotice first inhabited a water
fortress, the remains of which are the remnants
of the moat around the chateau. Until the end of
the 18th century, a tower stood as a reminder of
this fortress in the area south of the current chateau building. After the fortress ceased to meet
the more demanding requirements of residential
culture, it was rebuilt into a Renaissance chateau with arcades at the end of the 16th century.
The defensive system was preserved until the
major Baroque reconstruction of the building.
The current appearance of the chateau is the
result of building alterations carried out in the
first half of the 18th century.
At the same time, the interior decoration was
completed - the wooden panelling of the smoker’s cabinet and the original wallpaper of the
countess’s cabinet. In this second phase, Josef
Tadeáš Rotter created the fresco above the main
staircase and Josef Ignác Mildorfer created the
chateau chapel fresco, which is one of his most
prized works.

THE CHATEAU GARDEN
The rebuilding of Milotice chateau into
a representative residence was accompanied
by plans to improve its immediate surroundings. The design of the ornamental garden in
the French style was drawn up by the garden
architect Antonín Zinner. The French Baroque
garden is a large architectural composition
forming a whole with the deliberately landscaped surroundings. It is based on perfect
symmetry and built with geometric precision.
Both the chateau building and the garden
are divided into two symmetrical parts. The
area of the adjacent pheasantry was regularly
divided by seven paths converging in a starshape to allow for the clear shooting of the
pheasants. An indicative drawing of 1824
shows a more complex subdivision of the
garden plot, which also extends to the adjacent horticulture gardens. In the first quarter
of the 19th century, Maximilian Erras drew up
a proposal to transform the French garden
into a romantic English park, which has never
been carried out. Nevertheless, the rear part
of the garden was simplified in a park style.
Romantic buildings were built in the adjacent
pheasantry.
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Tomáš Sagher

herec Městského divadla Brno
a dabingový režisér
ACTOR OF THE BRNO CITY THEATRE AND DUBBING
DIRECTOR

42 ...

I was born in Jihlava, but lived there only for the
first two months after my birth. Then my parents
heard my pleas and we all went to Brno. I have
never traded that city for any other. When the time
came, I applied to Janáček Academy of Music and
Performing Arts in Brno. It worked out. We were
a good grade, not only in terms of acting, but we
became a great bunch that stuck together. We
were through a lot of amazing things together. I still
enjoy those experiences years later. Memories
are simply the best things we carry on. During my
studies I was already part-time in Mahen’s Theatre
(National Theatre of Brno). But I was drawn to
The Mrštík Brothers´ Theatre (today the Brno City
Theatre) because they were doing theatre that was
closer to my heart. I felt that not only drama, but
also musicals and musical comedies would be
enjoyable and fulfilling for me. So, when I got the
offer, I did not hesitate a minute.

V Brně jsem byl vždycky šťastný. Mám tady
práci, kamarády, rodinu... Ale vzpomínám si,
jak jsem v roce 1996 dal hodinovou výpověď.
Nemohl jsem už v divadle zůstat, musel jsem
pryč. Naštěstí mě tehdy ředitel MdB Standa
Moša pustil. Jinak by to asi dopadlo špatně.
Bylo to kvůli jednomu režisérovi, který se choval jako dobytek. Na volné noze jsem byl 5 let.
Když jsem vyšel z divadla jako „svobodný člověk“, nevěděl jsem, co budu dělat, ale strašně
se mi ulevilo. Začal jsem točit pro televizi Nova,
režírovat v dabingu, sám daboval, ale i hostoval

I have always been happy in Brno. I have a job
here, friends, family... But I remember giving an
hour’s notice in 1996. I could not stay in the theatre
a minute longer, I had to leave. Fortunately, the
director of Brno City Theatre, Standa Moša, let me
go. Otherwise, it would have probably gone badly.
It was because of a director who behaved like
an animal. I was a freelancer for five years. When
I left the theatre as a “free man”, I did not know
what I was going to do, but I was terribly relieved.
I started filming for Nova TV, directing in dubbing,
dubbing myself, but also guest starring in theatre,

Foto: archiv Mětského divadla Brno, www. shutterstock.com
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Narodil jsem se sice v Jihlavě, ale žil tam jen
první dva měsíce po svém narození. Pak rodiče
vyslyšeli moje prosby a jeli jsme všichni do
Brna. To město jsem už nikdy nevyměnil za
žádné jiné. Když nastal čas, přihlásil jsem se na
JAMU. Vyšlo to. Byli jsme dobrý ročník, ne jen
po herecké stránce, ale stala se z nás výborná
parta, která držela při sobě. Zažili jsme spolu
spoustu úžasných věcí. Ty zážitky mě neustále
těší i po letech. Vzpomínky jsou zkrátka to
nejlepší, co si neseme dál. Už během studia
jsem byl na půl úvazku v Mahence (Mahenova činohra NDB). Ale táhlo mě to k Mrštíkům
(dnes Městské divadlo Brno - MdB), protože
tam se hrálo divadlo, které bylo mému srdci
bližší. Cítil jsem, že nejen činohra, ale i muzikály a hudební komedie by mě bavily a naplňovaly. Takže když jsem dostal nabídku, neváhal
jsem ani minutu.
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v divadle, třeba ve Zlíně. A pak se mi, když
jsem v roce 2001 jako host v MdB připravoval
Svět plný andělů, zastesklo. Ale jak! Zatoužil
jsem být opět členem party, patřit někam.
Sebral jsem tedy odvahu a zavolal Standovi.
A on naše setkání začal slovy: „Chceš se vrátit?
Tak prvního nastup!“ Nedal mi vůbec šanci ho
o to požádat! Moc mě potěšil. Od té doby jsem
věrný našemu divadlu, našemu městu, prostě
milovanému Brnečku. Brno je vlastně taková
velká vesnice. Když se domluvíte na pivo či na
kafé, vždy jako bonus potkáte někoho, koho
rádi vidíte. V Praze je život mnohem rychlejší
a ne každému to vyhovuje. Ale pravda je, že
pokud chcete dělat kariéru, musíte i tam.

for example in Zlín. And then, in 2001, when I was
a guest preparing The World Full of Angels in The
Brno City Theatre, I got homesick. But how! I longed
to be a member of the ensemble, to belong somewhere. So, I took courage and called Standa. And
he began our meeting by saying: “Do you want to
come back? Take up the job on the first!” He did not
even give me a chance to ask him! He made me so
happy. Since then, I have been loyal to our theatre,
our city, simply to my beloved Brno. Brno is actually
a big village. When you arrange to meet for a beer
or a coffee, you always meet someone you like as
a bonus. In Prague, life is much faster and it does
not suit everyone. But the truth is that if you want to
have a career, you have to go there, too.

Avšak jak mám rád Brno, tak samozřejmě rád
i cestuji. Protože na konci každé cesty je návrat
domů. Měl jsem štěstí, že jsem s divadlem
procestoval kus světa, skoro celou Evropu.
Soukromě jsem se taky snažil a splnil si svoje
touhy a choutky.

However, as much as I like Brno, of course I also like
travelling. Because at the end of every journey there
is homecoming. I have been lucky enough to travel
a good deal with the theatre, almost all of Europe.
In my private life, I have also tried and fulfilled my
desires and tastes.

Kdysi jsem lezl po horách. „Moje hora“ byla
vždycky Matterhorn (4478). S mým kamarádem
jsme měli období, kdy jsme každé léto vyráželi,
ale většinou nás poslalo počasí zpátky jen pár
kroků pod vrcholem. Až v roce 2001, na šestý
pokus, jsme stanuli nahoře. Bylo to fantastické
splnění si jednoho životního snu. Daleko raději
než moře mám hory. A je vlastně jedno, jestli
jsou to velehory nebo jen chození po kopečcích. Stejně krásné jsou pro mě Alpy jako
Beskydy, Jeseníky, Tatry...

I used to do mountain climbing. “My mountain” has
always been the Matterhorn (4478). My friend and
I had a period where we would go up there every
summer, but the weather would send us back just
a few feet below the summit. It was not until 2001,
on our sixth attempt, that we stood at the top. It was
a fantastic fulfilment of a lifelong dream. I like the
mountains far better than the sea. And it does not
really matter if it is high mountains or just walking up
hills. The Alps are as beautiful to me as the Beskydy
Mountains, the Jeseníky Mountains, the Tatras...

Další můj cestovatelský sen jsem si splnil v loňském roce, kdy se mi nečekaně udělalo poprvé
v životě měsíční volno. Rychle jsme zorganizovali expedici a vyrazili ve čtyřech do Nepálu
na trek. Došli jsme do BC Everest. Bylo to pro
mě fakt náročné, už nejsem úplný mlaďoch, ale
zase mám celoživotní zážitek!

Another of my travelling dreams came true last year
when I unexpectedly had a month off for the first
time in my life. We quickly organized an expedition and the four of us set off trekking in Nepal. We
reached the BC Everest. It was really challenging for
me, I am not quite a youngster anymore, but I got
the experience of a lifetime again!

Cestování k životu patří, člověka obohacuje
o zážitky, aby se potom naopak těšil domů.
Musí se však do toho jít naplno, ne napůl. Ale
tak je to se vším. Nemám rád, když lidé, kteří
ovlivňují moji práci, jedou na půl plynu. To bych
raději dělal věci bez nich nebo s jinými, kteří
třeba nejsou tak šikovní, ale dávají do toho
všechno. Myslím, že se to pak musí někde
projevit. A je vlastně jedno, jestli je to v práci
nebo při odpočinku. Přeji tedy všem čtenářům,
ať mají s lidmi, kteří za to stojí, hodně zážitků.
Ty jim totiž nikdo nikdy nevezme.

Travelling is part of life; it enriches one’s experience
so that one can look forward to going home. But
one must go all in, not half in. But that is the way
with everything. I do not like it when people who
influence my work go half throttle. I would rather do
things without them or with someone else who may
not be as skilled but give it their all. I think it has to
show somewhere. And it does not really matter if it
is at work or in their free time. So, I wish all the readers to have great experiences with people who are
worth it. Because no one will ever take those away
from them.
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MĚJTE K
HORÁM
BLÍŽ
Světově první, vysoce výkonné skládací
all-mountain lyže.
Letadlem, vlakem nebo autem – je jedno, jak se
na hory dostanete, Voyager bude ale vždy vašim
dobrodružstvím vyhovovat.

elanskis.com
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Vlastně neznám nikoho dalšího, kdo by byl
s Brnem po generace tak moc spojený. Nejen
oba moji rodiče, ale i všichni čtyři prarodiče se
v Brně narodili a bydleli po celý život.

Actually, I do not know anyone else who has been so
closely connected to Brno for generations. Not only
both of my parents, but all four of my grandparents
were born and lived in Brno all their lives.

Barvou Brna mého dětství v 70. a 80. letech
minulého století byla šedá. Chátrající, neupravené domy i rozsáhlé čtvrti, nervózní fronty na
všechno včetně rozbitých telefonních budek,
přízračná panelová sídliště bez infrastruktury, kde byl i asfalt na chodnících vzácností.
O víkendech jsem často z kopců nad městem
fascinovaně hleděl k Pálavě, za níž končil svět:
Vídeň, New York a Mars se mi zdály stejně
nedostupné.

The colour of the Brno of my childhood in the 1970s
and 1980s was grey. The dilapidated, unkempt
houses and vast neighbourhoods, the nervous
queues for everything including broken phone boxes,
the ghostly prefabricated housing estates without
infrastructure where even asphalt on the pavements
was a rarity. On weekends, I often gazed in fascination from the hills above the city towards the Pálava
Hills, beyond which the world ended: Vienna, New
York and Mars seemed equally inaccessible.

Důsledky největší geopolitické tragédie dvacátého století ve střední Evropě, rozbití Rakouska-Uherska, dopadly na Brno fatálně. Poslední
císař, blahoslavený Karel Habsburský, v roce
1918 smutně prorokoval, že po rozpadu
monarchie začne do dvou dekád válka horší,
než ta skončená. A že jeho národy budou trpět
střídavě pod německou a ruskou krutovládou.
Brňanům nejdříve nacisti vyvraždili židovské
sousedy. Po porážce německého čerta sovětským ďáblem v roce 1945 se pak čeští obyvatelé města pomstili desítkám tisíc německých
sousedů brutálním vyhnáním, „Pochodem
smrti“. Na tváři a duchu města zanechaly tyto
události hluboké rány.

The consequences of the greatest geopolitical
tragedy of the 20th century in Central Europe, the
disintegration of the Austro-Hungarian Empire, were
fatal for Brno. The last emperor, Blessed Charles of
Habsburg, sadly prophesied in 1918 that after the collapse of the monarchy, a war worse than the one that
had ended would begin within two decades. And that
his peoples would suffer alternately under German
and Russian cruelty. In Brno, first the Nazis murdered
their Jewish neighbours. Then, after the defeat of
the German devil by the Soviet devil in 1945, the
Czech inhabitants of the city took revenge on tens of
thousands of their German neighbours with a brutal
expulsion, the “Death March”. These events left deep
wounds on the face and spirit of the city.

lidé brna
brno people

David Macek
viceprezident festivalu Meeting Brno
THE VICE-PRESIDENT OF THE FESTIVAL MEETING BRNO
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Nesmazatelným, zlomovým momentem v dějinách města se pro mě stala Pouť smíření
v den 70. výročí poválečných událostí, 30.
května 2015. Se stovkami pamětníků jsme
se, česky a německy mluvící, vydali proti
směru Pochodu smrti od rakouských hranic
zpět do Brna. Shodou okolností na místech,
kde Mendel založil moderní genetiku, se pak
brněnský biskup německy i česky modlil za
uzdravení starých ran. Primátor četl Deklaraci smíření a společné budoucnosti, v níž
vyjádřil lítost nad vší krutostí, která se za
války i po jejím skončení odehrála. Z tohoto
silného gesta, které se dostalo do hlavních
zpravodajských relací německých a rakouských televizí, se zrodil festival smíření
Meeting Brno. A v kdysi šedém a vylidněném
centru Brna začal mezitím tepat noční život
srovnatelný s italskými, francouzskými či
španělskými metropolemi. Proto zde tak rád
trávím čas, raději než kdekoliv jinde. Jeho
centrem se (náhodou?) stalo náměstí ve stínu Jakobskirche (Kostel sv. Jakuba) - gotického chrámu, který byl po staletí duchovním
domovem brněnských Němců.

For me, the Pilgrimage of Reconciliation on 30th
May 2015, the 70th anniversary of the post-war
events, was an indelible turning point in the
history of the city. With hundreds of witnesses,
Czech and German speaking, we set off against
the direction of the Death March from the Austrian
border back to Brno. Coincidentally, at the place
where Mendel founded modern genetics, the
Bishop of Brno then prayed in German and
Czech for the healing of old wounds. The mayor
read the Declaration of Reconciliation and Common Future, in which he expressed regret for all
the cruelty that had taken place during and after
the war. From this powerful gesture, which made
headlines on German and Austrian television,
the Meeting Brno reconciliation festival was born.
Meanwhile, in the once grey and depopulated
centre of Brno, a nightlife comparable to that
of Italian, French or Spanish capitals began to
throb. That is why I like spending time here so
much, more than anywhere else. Its centre has
(accidentally?) become the square in the shadow
of the Jakobskirche (Church of St. James) - the
Gothic church that used to be the spiritual home
of Brno’s Germans for centuries.

PELTONEN G-GRIP. GRIP&GLIDE.

ŽÁDNÉ STOUPACÍ VOSKY
ŽÁDNÉ SKLUZOVÉ VOSKY
ČISTÁ RADOST

Ručně vyrobeno ve Finsku

G-GRIP je revoluční nevoskovací systém, který exkluzivně nabízí
pouze Peltonen. V nabídce jsou lyže G-GRIP Fuse a Fuse R pro
aktivní a rekreační lyžaře.
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FUSE

FUSE R

Foto: soukromý archiv, shutterstock.com

Umožňují dobrý odraz a přiměřený skluz bez
použití jakýchkoli stoupacích či skluzových vosků.
Fungují za všech povětrnostních podmínek a
obzvláště tam, kde je použití stoupacích vosků
velmi náročné jako je hrubozrnný jarní sníh nebo
sklovité stopy. Nová nevoskovací technologie
G-grip je ideální pro rekreační lyžaře jezdící
menší rychlostí. Tyto lyže nevyžadují další péči, je
potřeba je pouze čistit.
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lidé brna
brno people
JaRmila Krahulcová
hlavní stylistka, Česká televize Brno

Foto: soukromý archiv

V Brně jsem se narodila. Narodila jsem se
pražským rodičům, kteří do Brna “emigrovali” z hlavního města v normalizačních letech.
Přilákala je mimo jiné vzpomínka na léta studijní
a láska k tehdejšímu Brnu kulturnímu. V pubertě
jsem nedokázala pochopit, jak mohli tehdejší
šedé a prázdné Brno postavit nad Prahu. Měla
jsem jasno, že jako městského tvora mne Praha
stejně dostane. Po revoluci jsem ale postupně
zapouštěla kořínky do brněnských ulic, divadel
i kaváren. Sociální vazby vítězily nad velkou
Prahou. Dnes jsem šťastná. Brno je moje město
a jsem pyšná na jeho kulturní život. Mám ráda
jeho tep i v období šedých zimních ulic. Místo,
kde žiju je pro moji náturu zcela dokonalé.
Na ulici máme divadlo, tři vinárny, kavárnu, tři
restaurace, drogerii, kosmetiku a starožitnosti.
Kromě toho má naše část ulice jen cca. 18 čísel.
Je to moje velkoměsto, kde každý den potkám
známou tvář. Byla bych ráda, kdybychom se za
náš “maloměstský” bonus nestyděli a netrpěli
jako „Brňáci“ tímto komplexem.

I was born in Brno. I was born to Prague parents
who „emigrated“ to Brno from the capital during the
normalization years. They were attracted, among
other things, by the memory of their student years
and their love for the cultural Brno of that time. As
a teenager, I could not understand how they could put
the then grey and empty Brno above Prague. I was
positive that as an urban creature, Prague would get
me anyway. But after the revolution I was gradually
putting down roots in Brno‘s streets, theatres and
cafes. Social ties won out over big Prague. Today I am
happy. Brno is my city and I am proud of its cultural
life. I like its pulse even in the grey winter streets. The
place where I live is absolutely perfect for my mindset.
In my street there is a theatre, three wine bars, a café,
three restaurants, a drugstore, a cosmetics shop and
an antique shop. Besides, our part of the street has
only about 18 numbers. It is my big city, where I see
a familiar face every day. I would be glad if we were
not ashamed of our „small town“ bonus and did not
suffer as the „Brno locals“ from this complex.

Pokud jde o mé výlety a cestování, tak myslím,
že jsem projela řádku destinací, které stojí za to.
Cestovatelkou se ale rozhodně necítím. Jsem blíženec a to zmiňuji, protože je to asi určující i pro
má oblíbená místa. Miluji hory ve všech ročních
obdobích. Jistě vždy záleží i na okolnostech,
snad proto mám v srdci silně zarytá místa ze Švýcarských Alp. Výlety do kopců v okolí městečka
Pontresina patří mezi nejsilnější a nejkrásnější
zážitky z přírody mého života.

As far as my trips and travels go, I think I have
seen a number of destinations that are worth it. But
I definitely do not perceive myself as a traveller. I am
a Gemini, and I mention that because it is probably
a defining factor for my favourite places as well. I love
the mountains in all seasons. Of course, it always
depends on the circumstances too, perhaps that is
why I have a strong soft spot in my heart for the Swiss
Alps. The hikes in the hills around Pontresina belong
to some of the most powerful and beautiful nature
experiences of my life.

Každopádně stejné silné chvíle dny i týdny jsem
prožila v některých evropských městech. Snažím
se pravidelně poznávat různá zajímavá velkoměsta a jen tak vnímat jejich život. Naprosto nejvíc
jsou pro mě zatím Lisabon, Štrasburk a Dublin.

Anyway, I have had the same powerful moments,
days and weeks in some European cities. I regularly
try explore different interesting cities and just take in
their life. The absolute most for me so far are Lisbon,
Strasbourg and Dublin.

Moc se těším, až zase kamkoliv vyrazím, až přijde
TEN pocit.

I am really looking forward to going anywhere again
when THAT feeling comes.

Aktualizované zpravodajství ze světa
sportovního byznysu.

CHIEF STYLIST, CZECH TELEVISION BRNO
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„Do Brna přijedu rád, dycky se tam totiž cejtím
jako jednorožec,“ odvětí herec Martin Hofmann,
když jej zveme do brněnského studia České televize na rozhovor. A není zdaleka jediný, kdo má
k jihomoravské metropoli niterný a přitom osobitý vztah, a současně o něm hovoří s kapkou
recese v hlasu. Patrně jen tady lze totiž v zimním
období zahlédnout pána s pleší, jak si v poklidu
vynáší nákup z vozu, a je k tomu příhodně oděn
pouze v bílém spodním prádle a pantoflích. Nebo
děvče, které venčí v centru města opravdu velké
kypré růžolící prase, a tváří se u toho stejně
samozřejmě, jakoby na vodítku netáhla čuně, ale
border kolii.
Mně osobně záleží ponejvíce na vlastním pohodlí
a klidu, a pokud zrovna nadejde kýžená část
měsíce, kdy se potomci rekreují mimo můj
dosah, kupříkladu po celý víkend terorizují jinou
malebnou městskou část, jsem s životem v centru opravdu nadmíru spokojená.
Ke štěstí mi stačí v podstatě jakákoliv kavárna,
kde mi uvaří kteroukoliv kávu, a nebudou po mě
vyžadovat ani násobilku sedmi, ani vlastnoruční
ušití čertovského kostýmu, protože jsem toho
názoru, že člověk může žít zcela naplněný život,
aniž by jedno z toho uměl.
Také místní lidé jsou vřelí a srdeční. Když jsem si
například zaběhla do lékárny a ponechala před
místní čtverkovou hospodou nezabrzděný a také
neautonomní vůz, velmi mě překvapila scéna,
jež se přede mnou posléze rozevřela. Naše auto,
které se rozjelo vstříc hlavní křižovatce, statečně
zapíralo vlastním tělem pět chlapíků, ti, kteří
měli problémy s rovnováhou, situaci reportovali
s lahví v ruce (pro majitele vozu nijak lichotivě),
a další se jali řídit dopravu. Za slíbenou pintu
piva mi však brzy velkoryse odpustili a ještě
zamávali na rozloučenou.

lidé brna
brno people
Zuzana Barilová
dramaturg, Czech Television weather
presenter, author of children‘s books
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Foto: archiv ČT Brno

dramaturgyně, moderátorka počasí
České televize, autorka dětských knih

A tak to tady ve městě plném jednorožců chodí.
Slibem tu člověk nezarmoutí, což se mi líbí,
a myslím, že se tím řídí i opraváři místních komunikací, kteří uzavírají ulice s jistou pomstychtivostí stavitele bludišť.

„I will come to Brno with pleasure, because I always
feel like a unicorn there,“ says actor Martin Hofmann
when we invite him to the Brno studio of Czech Television for an interview. And he is by no means the
only one who has an intimate yet distinctive relationship with the South Moravian metropolis and talks
about it with a touch of recession in his voice at the
same time. It is probably only here that you can see
a gentleman with bald head calmly taking his shopping out of his car in winter, conveniently dressed
only in white underwear and slippers. Or a girl
walking a really big, plump, pink-cheeked pig in the
centre of town, looking as natural as if she were not
pulling a grunter on a leash, but a border collie.
Personally, I care mostly about my own comfort and
peace of mind, and if the desired part of the month
comes, when the offspring are recreating out of my
reach, for example, terrorizing another picturesque
part of the city for a whole weekend, I am really
happy with living in the centre.
Basically any café that will make me any coffee
suffices for my happiness, and they will not require
me to multiply by seven or sew a devil costume with
my own hands, because I am of the opinion that one
can live a completely fulfilled life without being able
to do either.
Also, the local people are warm and cordial. For
example, when I had dashed to the pharmacy and
had left my unbraked and also non-autonomous
car in front of the local spit-and-sawdust pub, I was
very surprised by the scene that later unfolded
before me. Our car, which had sped off towards the
main crossroads, was bravely propped up by the
own bodies of five guys, others who had balance
problems reported the situation with bottles in their
hands (in a way not flattering for the car owner), and
yet others had taken to directing the traffic. However,
after having been offered a pint of beer, they soon
forgave me generously and even waved goodbye.
And that is how it goes here in this town full of unicorns. You cannot get bogged down with a promise
here, which I like, and I think that is what the local
road repairmen follow when they close the streets
with a certain vengefulness of a maze builder.

Také je tu nízká kriminalita (garáž nám vykradli
za poslední rok nanejvýš dvakrát), lidé jsou většinou vstřícní (nerozhodnete-li se navštívit zrovna
poštu) a klima je zde mírné. A pokud jste se
rozhodli někam letět za cestovatelskými zážitky,
vězte, že vám to poněkud neupřímně přeji, i když
určité zážitky čekají pouze tady.

There is also a low crime rate (our garage has been
robbed at most twice in the last year), people are
mostly friendly (unless you decide to visit the post
office) and the climate is mild. And if you have
decided to fly somewhere for travel experiences,
know that I am somewhat disingenuously wishing
you well, even though certain experiences only await
you here.

Tak dobrý vítr do rotorů a především pevné
zdraví!

So good wind in the rotors and above all good
health!

... 53

FACE2FACE

KNĚŽSTVÍ
PROSTUPUJE VŠÍM,
ALE STEJNĚ TAK
MOJE ŽENSTVÍ
THE PRIESTHOOD
PERVADES
EVERYTHING,
BUT SO DOES MY
WOMANHOOD

environmentálních studií
Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity a dálkově
zahájila studia pivovarnictví
na Střední průmyslové škole
potravinářských technologií
v Praze.

humanities at the Department
of Environmental Studies at
the Faculty of Social Studies of
Masaryk University and started
her distance studies in brewing at
the Secondary Industrial School
of Food Technology in Prague.

V roce 2006 byla vysvěcena a působila nejprve
v náboženské obci v Praze na Břevnově.
Před pěti lety přešla do Brna na své současné
působiště, kterým je náboženská obec na
Botanické ulici v Brně. V letech 2008–2016
působila rovněž jako generální sekretářka
Ekumenické rady církví ČR. Má syny
Heřmana a Václava. Její způsob kněžství tkví
zejména ve způsobu setkávání a naslouchání
lidem. Během svého působení na Břevnově
organizovala sousedské snídaně, v Brně
pořádá farní brunche a farní dvůr přetváří na
komunitní zahradu. Kromě vřelého slova přijetí
pro všechny chová včely a vaří vlastní pivo
značky Božínku.

In 2006 she was ordained and first worked in
a religious community in Břevnov, Prague. Five
years ago, she moved to Brno to her current
place of work, which is the religious community
on Botanická Street in Brno. Between 2008 and
2016 she also served as the Secretary General of
the Ecumenical Council of Churches in the Czech
Republic. She has sons Heřman and Václav.
Her way of priesthood lies mainly in the way
of meeting and listening to people. During her
time in Břevnov she organized neighbourhood
breakfasts, in Brno she has been organizing
parish brunches and has been transforming the
parish yard into a community garden. In addition
to a warm word of welcome to all, she keeps
bees and brews her own beer brand Božínku (an
equivalent of Oh My Goodness).

Jaký dopravní prostředek máte ráda a proč?

sandra silná
Býti farářkou v zemÍCH českých
a moravských není pořád
všední záležitostí, býti navíc
výraznou ženskou osobností
církve je stále vnímáno jako
nepřehlédnutelná rarita. Setkat
se či dělat rozhovor s farářkou
Církve československé husitské
Sandrou Silnou (*18. 12. 1979)
je však především skutečné
požehnání. Absolvovala
teologii a psychosociální
studia na Husitské teologické
fakultě Univerzity Karlovy.
Dále vystudovala humanitní
environmentalistiku na Katedře
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To be a priest in the Bohemian
and Moravian lands is still not
an everyday affair, and to be
a prominent female figure in
the Church is still perceived as
a noticeable rarity. However, to
meet or interview the priestess
of the Czechoslovak Hussite
Church, Sandra Silná (*18th
December 1979), is above all
a real blessing. She graduated
in theology and psychosocial
studies at the Hussite
Theological Faculty of Charles
University. Furthermore, she
graduated in environmental

Miluju vlaky a vnímám, kolik lidí kolem to má stejně.
Možná, že vlaková doprava zažívá jistou renesanci,
nevím, možná je to jen můj subjektivní pocit. Baví
mě rytmus různých tratí, jednokolejky, úzkokolejky, tratě, kde třeba vlak jede jen v sezóně nebo
o víkendu ... už jsem i svým způsobem tak stará, že
si pamatuju, jak na některé trati jezdil vlak a teď už
je ta trať zrušená ... Baví mě cestovat vlakem i po
Evropě a nevadí mi, že to vlastně trvá dlouho ...
Kam jste naposledy letěla?
Nad touhle otázkou jsem několikrát přemýšlela
znovu a znovu, abych to nepopletla, ale je to fakt už
osm let a bylo to do Amsterdamu a pak zase zpět
do Prahy.
Má podle Vás cestování a cesta něco společného s uměním žít?
No jasně, a myslím, že i ten způsob cestování
odpovídá našemu pojetí toho umění. A vůbec si
nemyslím, že rychlé cestování znamená automaticky “lepší”.

Which means of transport do you like and why?
I love trains and I can see how many people around me
have the same. Maybe train transport is experiencing
some kind of renaissance, I do not know, maybe it is just
my subjective feeling. I enjoy the rhythm of the different
lines, monorails, narrow gauge railways, lines where
maybe the train only runs in season or at the weekends
... I am so old in a way that I can remember when a train
used to run on a certain line and now that line has been
cancelled ... I enjoy travelling by train even in Europe and
I do not mind that it actually takes a long time ...
Where did you last fly?
I have thought about this question over and over again
a few times so that I do not get it mixed up, but it has really
been eight years and it was to Amsterdam and then back
to Prague.
In your opinion, does travel and journey have something in common with the art of living?

Co ve Vašem životě bylo tím hlavním impulzem,
že jste se stala farářkou? Bylo to už v dětství?

Sure it does, and I think that the way of travelling corresponds to our concept of that art. And I do not think fast
travel means automatically “better”.

Nene, to byli přátelé, kolega a kolegyně - oba faráři
Církve československé husitské - kteří mi

What was the main impetus in your life to become
a priestess? Was it already in your childhood?
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Jak jde ženství dohromady s farářským životem? Většina lidí zvenčí by mohla soudit, že to
jde spíše proti sobě…

a few people come to church on bicycles (apparently
the Brompton folding bike is a popular brand among
the Hussites) :-)))

Tohle byla kardinální otázka mého posledního
partnerského vztahu, kdy jsem cítila, že jsem
v něm daleko více farářkou, ochránkyní a snad
i jakousi “matkou Terezou”, ale ne partnerkou,
a velmi mě to trápilo. U mé mediálně známé
kolegyně Martiny Viktorie Kopecké je vidět, že
ženství a kněžství spolu ladí výborně, dokonce
i při tanci (pozn.: farářka M.V. Kopecká se účastní televizní show Stardance). Já jsem si postupným vývojem za 15 let v kněžské službě došla
k tomu, že chci dát svému ženství maximální
prostor. Kněžství je v srdci, ve službě a prostupuje svým způsobem vším, ale stejně tak moje
ženství a autenticita.

How does womanhood go with priestly life? Most
outsiders might think it goes against the grain...

Jak oddělujete v životě role maminy a farářky,
pokud je to vůbec nutné rozlišovat? Je těžké
nezapomínat se občas v jedné nebo druhé
roli?

Máte pověst velmi pokrokové duchovní, možná
i jakési „rebelky v sutaně“, je to adekvátní pohled? Jak vnímáte sebe sama?
Myslím, že tenhle obrázek tak trochu vytvořila
média, já se jako rebelka necítím. Podle našeho
brněnského biskupa Juraje jsem autentická
a tvůrčí, a s tím se ztotožňuju více, než s rebelkou.
I když teď, jak mám už dvě děti, tak se cítím
docela dost unavená…
Co Vás na Vašem povolání nejvíce zatěžuje, co
naopak nejvíce těší?
Tíživé je pro mě to, že vím, že nikdy nedokážu
pomoct všem lidem, kteří tady hledají pomoc, kteří
volají, kteří mě osloví na ulici. Jen za poslední rok
dva volá či píše týdně několik jednotlivců či rodin,
že nemají kde bydlet či že jim hrozí, že skončí na
ulici. A já jim vlastně nemám co nabídnout, žádné
nouzové bydlení nemáme k dispozici a pozvat tyto
lidi aspoň jednou týdně do kostela, na “kus lidského tepla”, to pro ně není ani atraktivní, ani řešení.
Co mě však těší, že v Husově sboru na Botanické
postupně přibývá pestré osazenstvo nedělních
společných bohoslužeb a když je hezky, dost lidí
přijede do kostela na kole (mezi husity je zjevně
populární skládačka zn. Brompton) :-)))
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No no, it was my friends, colleagues - both priests of
the Czechoslovak Hussite Church - who offered me,
independently, to become a priestess because, as they
had got to know me, it seemed to them that I had the
aptitude for this ministry. And, coincidentally, a degree
in theology.

Doma jsem pro kluky máma na 100%, i když
je občas beru s sebou do služby, třeba na
bohoslužby anebo na svatby či křtiny. Když bylo
staršímu synovi půl roku, stejně tak o sedm let
později mladšímu, vrátila jsem se do služby a při
tom se o ně starala a starám ... Vím, že jsem jim
tak trochu sebrala tu bezstarostnou maminku, že
se kluci občas musí zabavit sami, když s někým
telefonuju nebo mám schůzku, ale snažila jsem
se a snažím to provázat tak, aby doma farářku
prostě moc neměli. Bydlíme v kostele na faře,
starší syn se dokonce na předchozí faře narodil,
takže pozapomenout na mou službu mi nejde
nikdy...

You have a reputation of a very progressive cleric,
perhaps even a kind of “a rebel in a cassock”, is that
an adequate view? How do you perceive yourself?
I think that this image has, in a way, been created by the
media, I do not feel like a rebel. According to our Bishop
of Brno, Juraj, I am authentic and creative, and I identify
with that more than I identify with a rebel. Although now
that I have two children, I feel quite tired...

Našla jste v Brně svůj domov?

What weighs you down the most in your vocation,
what, on the contrary, pleases you the most?
What burdens me is that I know I can never help all the
people who are here looking for help, who call, who
approach me on the street. In the last year or two alone,
several individuals or families call or write weekly to say
they have no place to live or are in danger of ending
up on the streets. And I do not really have anything to
offer them, we do not have any emergency housing
available, and inviting these people to church at least
once a week for a “piece of human warmth” is neither
attractive nor a solution for them. However, what pleases
me is that the Hussite Church Building in Botanická
Street is gradually becoming more and more diverse at
its Sunday services and when the weather is nice, quite

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

nabídli, nezávisle na sobě, abych se stala farářkou,
protože jak mě poznali, zdálo se jim, že mám
k této službě předpoklady. A shodou okolností
i vystudovanou teologii.

This was a cardinal issue in my last relationship, where
I felt that I was much more of a priestess, a protectoress
and perhaps a kind of “Mother Teresa” but not a partner, and it troubled me a lot. In the case of my mediafamous colleague Martina Viktoria Kopecká, it is clear
that womanhood and priesthood go well together, even
when dancing (note: the priestess M. V. Kopecká is
a contestant on the TV show Stardance). During my 15
years in priestly ministry, I have gradually developed to
the point where I want to give my femininity maximum
space. Priesthood is in the heart, in the service, and, in
a way, pervades everything, but so does my femininity
and authenticity.
How do you separate the roles of mom and priestess in your life, if it is even necessary to distinguish?
Is it hard not to forget yourself in one role or the
other at times?
At home, I am 100% a mom to my boys, though I do
take them with me to services occasionally, like church
services or weddings or baptisms. When my older
son was six months old, as well as my younger son
seven years later, I returned to the ministry, and while
doing so, I took care of them and still do ... I know that
I kind of took away that carefree mommy from them,
that the boys sometimes have to entertain themselves
when I am on the phone with someone or have an
appointment, but I have been trying to interlink it in such
a way that they just do not have a priestess at home
very much. We live in a church parsonage, my older
son was even born in the previous parsonage, so I can
never forget my ministry...

Ale ano, překvapivě hodně rychle. Brno je totiž
takové město do dlaně. Jakmile jsem tady trochu roztáhla svá tvůrčí křídla, už jsme se potkali
tu s tím, tu s oním... Takže hlavně díky milé
atmosféře studentského velkoměsta a skvělým
lidem, díky za to!

Have you found your home in Brno?

Prozradíte nám své momentálně nejdůležitější
přání?

Can you tell us your most important wish at the
moment?

To se týká mého soukromí a je to přání harmonického partnerského vztahu, který bude
harmonický nejen pro mě a partnera, ale i pro
okolí, pro děti. Mít harmonickou rodinu je denní
dřina, mít harmonickou patchworkovou rodinu
ještě větší, ale věřím, že se mi přání splní!

It concerns my private life and it is a wish for a harmonious partner relationship, which will be harmonious not
only for me and my partner, but also for those around
me, for the children. Having a harmonious family is
a daily grind, having a harmonious patchwork family is
even more so, but I believe my wish will come true!

Well, yes, surprisingly quickly. Brno is such a city in the
palm of your hand. As soon as I spread my creative
wings here, I met this one and that one... So mainly
thanks to the nice atmosphere of a student city and the
great people, thanks for that!
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NOVÁ
NOVÁŠKODA
ŠKODA

Moderní autosalon

FABIA
FABIA

s rodinnou péčí a atmosférou

SEBEVĚDOMĚ
SEBEVĚDOMĚSVÁ
SVÁ

A Modern Car Showroom

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA:
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l/100 km,
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ilustrativní
ilustrativní foto

Nová ŠKODA FABIA se pyšní unikátním designem, velkorysým prostorem a řadou vyspělých
Nová ŠKODA
se bude
pyšní každá
unikátním
a řadou
vyspělých
technologií,
díkyFABIA
kterým
vašedesignem,
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díky
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každá
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jízda
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pohodlnější
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bezpečnější.
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prvky,
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vzhledu
ŠKODA
FABIA
úžasné možnosti
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a sofistikované prvky,
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z
vyšší
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vozu,
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například
dvouzónová
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CLIMATRONIC.
Stačí jen vyrazit!
Stačí jen vyrazit!
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOS, spol. s r.o.
AUTOS, spol.
Palackého
157 s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát
679 72 Kunštát
Tel.: 516 462 043
Tel.: 516 462 043
www.autos.skoda-auto.cz
www.autos.skoda-auto.cz

Pokud máte potřebu být skutečně hýčkaným zákazníkem a zajistit kvalitní péči svému vozu ŠKODA, svěřte
se do péče odborníků z firmy AUTOS, spol. s r.o., která
sídlí v Kunštátě. Služby zahrnují klempířské i lakýrnické práce a měření emisí všech typů motoru. „Jsme
autorizovaní prodejci nových i ojetých vozů ŠKODA.
Poskytujeme komplexní nabídku servisních služeb na
vysoké profesionální úrovni. Tuto skutečnost dokládá mj.
ocenění od společnosti ŠKODA AUTO a.s., které nám
udělila za vynikající obchodní výsledky v roce 2017, kdy
jsme v kategorii Servisní služby obsadili 1. místo. Zajištujeme také pojištení a financování. Prodej vozu je přece
počátkem našeho odpovědného vztahu k zákazníkovi,
i jeho vozidlu!“ nastiňuje firemní politiku vedoucí prodeje
Jiří Oujezdský.

If you want to be a pampered customer and provide
your ŠKODA car with high quality care, AUTOS company based in Kunštát is the best place to choose. The
services provided include body work, re-spraying as
well as emission tests for all types of engines. „We are
authorized dealers of new and used SKODA cars. We
provide a complete range of maintenance services at
a very high level. This is proved by the fact that we got
an award from SKODA AUTO Company for outstanding
business results in 2017, when we won the category
of Maintenance Services. We also arrange insurance
and financing for our customers. The sale of a car is
the beginning of our responsible relationship with our
customers and their vehicles,” says Jiří Oujezdský, the
sales manager at Autos Kunštát.

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

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

AUTOS, spol. s r.o. | Palackého 157 | 679 72 Kunštát na Moravě | tel.: +420 516 462 180 | www.autos-kunstat.cz

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

with a Family Atmosphere

INSPIRATION

Miracle Machine on Kraví hora
Hill in Brno

vesmíru. Vítá přední odborníky, aby diskutovali o důležitých otázkách týkajících se nejen astrofyziky, ale i dění
ve společnosti.
Ne, v tamním podzemí se bohužel neukrývá hvězdná
brána, kterou lze navštívit odlehlé světy. Na hvězdárně
se ale za pěkného počasí podíváte špičkovými dalekohledy na reálnou oblohu. A i když Brno dusí čepice
světelného znečištění, na vlastní oči spatříte pozoruhodné detaily na tělesech Sluneční soustavy nebo vesmírné
útvary vzdálené desítky milionů světelných let.
A co zmíněné digitální 3D planetárium? To je vlastně
virtuální kosmickou lodí, díky níž se přenesete na těžko
dosažitelná či dokonce i neexistující místa. Třeba hluboko do minulosti, až do okamžiku velkého třesku, nebo
do daleké, temné a velmi chladné budoucnosti. Můžete
se také zmenšit na úroveň mikrosvěta, který ovládají
kvantové jevy, nebo sledovat podobu těch největších
struktur ve vesmíru – třeba kosmické „pěny“ tvořené kupami největších galaxií. V útrobách digitálního planetária
se totiž ukrývá jeden z nejúplnějších a nejpřesnějších
trojrozměrných atlasů vesmíru – od okolí Slunce až po
hranice pozorovatelného kosmu.

Stroj na zázraky

najdete v Brně na Kraví hoře
Just jump on number 4 tram at the

nádraží, z náměstí Svobody nebo

main railway station, náměstí Svobody

ze zastávky na České se nechat

square or Česká tram stop a go to

vyvézt až na konečnou na náměstí

the end of the line at náměstí Míru

Míru. Odtud je to na Hvězdárnu

square. The Brno Observatory and

a planetárium Brno coby kamenem

Planetarium is a stone’s throw away

dohodil. Právě v útrobách tohoto

from there. And right in the interior

vesmírného úřadu se ukrývá stroj na

of this space office, you’ll find a mira-

zázraky, tedy jedno z největších 3D

cle machine, one of the biggest 3D

planetárií v Evropě.

planetariums in Europe.

„Právě tady skutečně zažijete vesmír všemi
smysly,“ prozrazuje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny
a planetária Brno, velitel stroje na zázraky. „Jsme
totiž víc než jen vesmírným divadlem, kombinujeme nejnovější vědecké informace o světě kolem
nás s romantikou poznávání nových, tajemstvím
opředených končin. Mohu garantovat, že se vám
z té úžasné podívané doslova zatočí hlava. Nejlepší ale bude, když si to vyzkoušíte sami! Příležitostí
nabízíme i v této pohnuté době více než dost.“

“Right there, you’ll experience the universe with all
your senses,“ says Jiří Dušek, Director of Brno Observatory and Planetarium, Miracle Machine Commander.
“We aren’t just a space theatre, but we also combine
the latest scientific information about the world around
us with the romance of discovering new regions
shrouded in mystery. I guarantee this amazing show
will make your head spin. But the best will be if you try
it yourself! And even in these disturbed times, we offer
more than enough opportunities.”

Hvězdárna a planetárium Brno sleduje nejmodernější
trendy ve vědě a technice, hledá a rozvíjí inovativní přístupy k popularizaci i vzdělávání na poli přírodních věd
a nebojí se uvádět v život i zcela průkopnické projekty.
Od roku 1954 staví mosty mezi laickou veřejností a těmi
nejlepšími vědci v České republice i ve zbytku přilehlého

The Brno Observatory and Planetarium follows the latest
trends in science and technology, looks for and develops
innovative approaches to the popularization of and
education in natural sciences, and is not afraid of bringing
completely pioneering projects to life. Since 1954, it has
been building bridges between the lay public and the best
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Naše současná poloha v časoprostoru je ovšem z různých důvodů nestabilní. Proto se se strojem na zázraky
můžete spojit i virtuálně: třeba v proudu facebookového
zpravodajství (facebook.hvezdarna.cz) nebo na Youtube
kanálu (youtube.hvezdarna.cz), kde se vysílá pravidelný
nedělník Sedmikrásky on-line.
Vesmír skutečně nemohl být nikdy názornější. Pro malé
i velké, pro mladé i seniory, pro laiky i odborníky, pro
jednotlivce i stohlavé skupiny, pro Brňáky, Jihomoravany i protinožce, pro milovníky bezbřehého vesmíru,
pro pozemšťany i mimozemšťany nabízí Hvězdárna
a planetárium Brno 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 ve stroji na zázraky
to správné místo.

Autor a foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Stačí skočit na čtyřku a od hlavního

scientists in the Czech Republic as well as in the rest of
the adjacent universe. It welcomes top experts to discuss
important questions concerning both astrophysics and
the happenings in the society.
No, there isn’t a star gate that will enable you to visit
remote worlds, hidden in the underground. But when the
weather is nice at the observatory, you’ll be able to see the
real sky through top-class telescopes. And although Brno
is smothered by a light pollution hat, with your own eyes
you’ll be still able to see some remarkable details on the
Solar System bodies or some space structures millions
light years away.

And what about the 3D digital planetarium? Actually,
it’s a virtual spaceship that will take you to places that
are hard to reach or don’t exist at all. For example, deep
into the past as far back as the Big Bang itself, or into the
far, dark and very cold future. You can also shrink to the
micro-world ruled by quantum phenomena, or grow up to
see the biggest space structures, for example, the cosmic
“foam” formed by the clusters of the biggest galaxies.
It’s because, hidden inside the digital planetarium,
there’s one of the most complete 3D atlases of the
universe, from the vicinity of the Sun to the limits of the
observable universe.
However, our current position in spacetime is for various
reasons unstable. Therefore you can also connect to
our miracle machine virtually, for example, in the stream
Facebook’s news feed (facebook.hvezdarna.cz) or on our
Youtube channel (youtube.hvezdarna.cz) with a regular
Sunday’s online program Sedmikrásky (Daisies).
Space has never been more illustrative. For the small and
the grown-up, for the young and the old, for amateurs and
experts, for individuals and groups of one hundred, for the
people from Brno, South-Moravian Region and the opposite side of Earth, for the lovers of the endless universe,
for the terrestrials and the extraterrestrials, too, the Brno
Observatory and Planetarium offers smart entertainment
from morning to night, from Monday to Sunday, from New
Year’s Day to New Year’s Eve. And your first step is far
from difficult. Just click on www.hvezdarna.cz and get the
right seat in the miracle machine.
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LEISURE

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.

noem arch

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.

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!

CONFERENCES

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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www.noemarch.cz

ABOUT HOTEL

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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INSPIRATION
Vzrušení nedává čas ani prostor
k zaváhání. Vsoukávám se do
útlého otvoru, nohy hledají pevný
bod. Konečně. Noha se zapře
o rezavou kramli a otevírá se
prostor k dalšímu manévrování.
Šplhám dolů... Již tolikrát jsem
v podzemí lezl po žebřících,
zdolával vysoké stupně na laně.
Mozek mi pracuje na plné obrátky. Tohle je ale jiné. Pod rukama
mi opadává rez. Vždyť to železo
bylo téměř sto let pod vodou.

AN UNCONVENTIONAL UNDERGROUND
„TEMPLE“ OR BRNO‘S WATER RESERVOIRS

Vodojemy na Žlutém kopci
v Brně jsou celkem tři. Historie
těchto unikátních staveb se
započala psát v druhé polovině 19. století, kdy společně
s výstavbou nového vodovodu
vzniká i úpravna vody v Pisárkách a pochopitelně i nutné
rezervoáry. V roce 1863 byla
vypsána soutěž a ze čtyř nabídek
byl vybrán projekt anglického
stavitele Thomase Docwryho.
Bylo rozhodnuto a roku 1869
započala výstavba. Do úpravny
byla zachycována voda z řeky

Netradiční podzemní

„chrám“

The excitement gives no time or
space for hesitation. I squeeze
into the narrow opening, my
feet searching for a foothold.
Finally. A foot rests on a rusty
rung, opening up space for further
manoeuvre. I climb down... So
many times, I have climbed ladders
underground, scaling high steps
on ropes. My brain is working at full
speed. But this is different. Rust is
falling off under my hands. The iron
used to be underwater for almost
a hundred years.
There are three water reservoirs in
Žlutý kopec in Brno. The history
of these unique buildings began
in the second half of the 19th
century, when a new water pipeline
was built together with the water
treatment plant in Pisárky and,
understandably, the necessary reservoirs. In 1863, a competition was
announced and the project by the
English builder Thomas Docwry
was chosen out of four bids.
The decision was made and
construction began in 1869. Water

Do zrezavělého zámku se klíči
moc nechce. Po chvíli snažení
se konečně ozve chladně
kovové, ale citelně vítězné
cvaknutí. Už jen odsunout poklop připomínající kryt kanálu
a … skláním hlavu do otvoru,
do černé husté tmy vonící
vlhkem, starobou a neznámem. Zprvu nic nevidím, ale
je jen otázkou času, kdy si oči
zvyknou a nechají kužel lampy
se prodírat temnotou a svým
bílým chapadlem nahmatávat
obrysy něčeho, co vzdáleně
připomíná katedrálu. Katedrálu vystavěnou z červených
pálených cihel, kde ozvěna
dává tušit ohromné prostory.
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The key resents the rusted lock.
After a while of struggling, finally
a cold metallic but noticeably
triumphant click is heard. I just
have to lift the trapdoor resembling a drain cover and ... I bend
my head into the opening, into
the black thick darkness smelling of damp, old age and the
unknown. At first, I cannot see
anything, but it is only a matter
of time before my eyes get used
to it and let the cone of the lamp
pierce the darkness, its white
tentacle tracing the outline of
something that remotely resembles a cathedral. A cathedral built
of red brick, where the echoes
suggest vast spaces.

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

aneb brněnské vodojemy
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Svratky nad jezem u dnes již neexistující osady Kamenný mlýn. Po následném
pročištění na třech otevřených biologických
filtrech byla z úpravny čerpána do dvou
tlakových pásem. První vyšší, zahrnuje vodojem na Špilberku a nižší pásmo zahrnuje
právě nově zbudovaný vodojem na Žlutém
kopci, dokončený v roce 1872. Velmi záhy,
v letech 1896–1900, byl postaven druhý
vodojem. Oba vodojemy byly stavěny na tu
dobu velmi vyspělou technologií, všechny nosné prvky jsou z pálených cihel bez
použití oceli, dřeva či železobetonu. Na ně
navazuje strop, který díky systému valených a křížových kleneb vytváří dokonalý
vizuální dojem. Podobnou technologií byl
postaven Červený kostel, Tělocvična pod
hradem Špilberk či Německý dům. Později
byla dvojice doplněna o třetí vodojem. Je to
vlastně dvojice vodojemů propojená armaturní místností. Vodojemy jsou již betonové,
s čtvercovými sloupy.

from the Svratka river above the weir at the nowextinct settlement of Kamenný mlýn was collected
for the water treatment plant. After subsequent
purification on three open biological filters, it was
pumped from the water treatment plant into two
pressure zones. The first, higher, includes the water
reservoir at Špilberk and the lower zone includes
the newly built water reservoir at Žlutý kopec,
completed in 1872. Very soon, between 1896 and
1900, a second reservoir was built. Both reservoirs
were built with very advanced technology for that
time, with all the supporting elements made of
burnt bricks without the use of steel, wood or reinforced concrete. They support the ceiling, which
creates a perfect visual impression thanks to the
system of barrel and cross vaults. The Red Church,
the Gymnasium under Špilberk Castle and the
German House were built using similar technology.
Later, a third water reservoir was added to the pair.
It is actually a pair of water reservoirs connected
by a fitting room. The water reservoirs are already
concrete, with square columns.

Pokračovat
ve studiu má
konečně smysl
doc. Ing. Jiří Koleňák,
MBA,
LL.M.
/ Garant
manažerských
studijních
programů
NEWTON
University
doc.Ph.D.,
Ing. Jiří
Koleňák,
Ph.D.,
MBA, LL.M.
/ Garant manažerských
studijních
programů
NEWTON
University

Vodojemy sloužily až do roku
1997, kdy byly odpojeny od
vodovodní sítě. Tato unikátní architektonická památka
prochází nyní reinkarnací. Již
nyní můžete navštívit první,
nejstarší z nich. V dalších již
probíhají stavební úpravy tak,
aby je bylo brzy možné bezpečně zhlédnout a obdivovat
toto působivé, mystické dílo
s nezaměnitelnou atmosférou.
The water reservoirs had
been in use until 1997, when
they were disconnected from
the water supply network.
This unique architectural
monument is now undergoing
reincarnation. You can at
present visit the first, oldest
one. Construction work is
already underway in the
others so that it will soon be
safe to see and admire this
impressive, mystical work with
an unmistakable atmosphere.
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Manažerský program MBA
MBA je ideální studium pro všechny zkušené manažery, kteří chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti a zorientovat se v aktuálních trendech a nástrojích vybrané
specializace. MBA na NEWTON University pracuje
s osobní zakázkou studenta. Každý zájemce do studia
přijde s konkrétním cílem, který chce v rámci své firmy
či profese vyřešit, a spolu s lektory na něm po celou
dobu studia pracuje.

akreditací České asociace
škol (CAMBAS)
ssakreditací
ČeskéMBA
asociace
MBA škol (CAMBAS)

• Řízení úspěšného podniku PLUS
• Marketing úspěšného podniku PLUS

119 000 Kč

• Human Resources Professional
• Leadership ve veřejné správě
• Projektový management

99 000 Kč

• Moderní marketing
• Podnikání — Rodinné podnikání
• Podnikání — Řízení podniku v době 4.0

69 000 Kč

• Psychologie v managementu
• Mentální trenérství

79 000 Kč

• Právo v podnikání

99 000 Kč

PLUS
výcvikem
PLUS(s(smanažerským
manažerským
výcviX-tream
Management)
kem X-tream
Management)
Cena
jednoleté
studium
Cenazaza
jednoleté
studium

Profesní studium MSc.
Profesní studium MSc. je vhodné pro absolventy bakalářského či magisterského stupně vysokoškolského vzdělávání, případně pro ty, kteří si chtějí prohloubit
znalosti v konkrétní specializaci či plánují rozjet vlastní
byznys. Výuka je sestavená s ohledem na současné
trendy a budoucnost oboru. Všechna MSc. studia jsou
úzce zaměřená a studenti z nich vyjdou jako specialisté
na danou oblast.

Cena
jednoleté
studium
Cenazaza
jednoleté
studium

Cena
jednoleté
studium
Cenazaza
jednoleté
studium

LL.M.
Studijní program LL.M. je k dispozici všem, kteří chtějí
zlepšit své znalosti práva v podnikatelském prostoru.
Absolvent zvládne důležitá rozhodnutí ve vedení podniku s ohledem na právní legislativu. Bude připravený na
nepříjemné situace, které mohou v podnikání vzniknout,
a bude vědět, jak je řešit. Naučí se jednat s legislativními
institucemi i základy právního vyjednávání.

V Y S O K Á ŠŠKOLA
KO L A B UBUSINESSU
S I N E S S U P R OPRO
Ž I V OŽIVOT
T
VYSOKÁ

Cena
jednoleté
studium
Cenazaza
jednoleté
studium

www.newton.university

LEISURE
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI MODELY
G-GRIP A N-GRIP?
Jediný rozdíl je v jádru. Model G-GRIP je vyroben
s lehkým dřevěným jádrem aircell, model N-GRIP
má typ lehkého dřevěného jádra air channel.
Dřevěné jádro aircell má tvar včelích plástů.
Modely G-GRIP a N-GRIP mají novou nevoskovací
nanogripovou úpravu skluznice grip&glide.

ZAČNĚTE POUŽÍVAT LYŽE
S G-GRIPA N-GRIP!

G-GRIP
N-GRIP

Vyberte si trochu měkčí lyže než vaše normální
klasické lyže. Odraz je optimální od začátku,
skluzové vlastnosti se optimalizují během vašeho
prvního lyžování, což trvá jen několik kilometrů.
Když budete používat tyto lyže, změní se barva
jejich skluznice od šedé na černou, což nemá vliv
ani na odrazové ani na skluzové vlastnosti. V případě čerstvě napadaného sněhu, kdy jsou teploty
blízko nule, se doporučuje použít anti-ice výrobek
určený pro G-gripové nebo nanogripové lyže. Po
každé jízdě doporučujeme vyčistit si skluznice
prostředkem base cleaner od Peltonenu.

WHAT IS THE DIFFERENCE
BETWEEN G-GRIP AND N-GRIP
MODELS?
The only difference is in the core. The G-GRIP model is
made with a lightweight aircell wooden core; the N-GRIP
model has an air channel type lightweight wooden core.
The aircell wooden core is shaped like a honeycomb.
Both the G-GRIP and N-GRIP models have the new wax
free Nanogrip base coating Grip & Glide.

START USING SKIS WITH G-GRIP
AND N-GRIP!
Select a bit softer ski than your normal classic
ski. The grip is optimal from the start; the ski
optimizes its glide while you are skiing for the first
time, which only takes a few kilometres. While
using the skis, the base colour alters from grey
to black, which does not affect either the grip or
the glide. On new-fallen snow, when temperatures
are close to zero, it is recommended to use an
anti-ice product designed for G-grip or Nanogrip
skis. We recommend cleaning your ski bases with
Peltonen‘s base cleaner after each run.

ŽÁDNÉ STOUPACÍ ANI SKLUZOVÉ
VOSKY – ČISTÁ RADOST

NO KICK WAX, NO GLIDE WAX - PURE
PLEASURE
Nová nevoskovací povrchová úprava G-grip na nemazacích lyžích
Peltonen je evoluce v nanogripové úpravě grip&glide.
The new wax free G-grip finish on Peltonen waxless skis is an
evolution in the Nanogrip coating Grip & Glide
68 ...
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LEISURE

G-GRIP – GRIP & GLIDE
testování

PELTONEN - MIMOŘÁDNĚ
DLOUHÁ ZKUŠENOST
S VÝROBOU LYŽÍ

PELTONEN - EXCEPTIONALLY
LONG EXPERIENCE IN SKI
MANUFACTURING

Již v roce 1945 začal Peltonen ve Finsku s výrobou běžeckých lyží a to díky talentovanému
lyžaři a řemeslníkovi Toivo Peltonenu. Peltonenova historie v běžeckém lyžování je stejně
dlouhá jako historie výroby těchto lyží – Toivo
Peltonen používal k závodění své vlastní lyže,
na kterých vyhrával v oblastních závodech. První olympijské medaile na lyžích Peltonen získali
v roce 1972 v Sapporu Jurij Skobov a Vladimir
Voronko (SSSR). Během dalších osmi desetiletí
výroby lyží proběhlo mnoho revolučních změn
ve vývoji lyží a lyžařské techniky a samozřejmě
i ve výrobních technologiích. To, co nás ale
během celé doby žene kupředu, je vášeň pro
běžecké lyžování a inovace.

As early as 1945, Peltonen started producing cross-country skis in Finland thanks to the
talented skier and craftsman Toivo Peltonen. Toivo
Peltonen‘s history in cross-country skiing is as
long as the history of the skis production - Toivo
Peltonen used his own skis to race and won
regional races on them. The first Olympic medals
on Peltonen skis were won in 1972 in Sapporo by
Yuri Skobov and Vladimir Voronko (SSSR). Over
the next eight decades of ski production, many
revolutionary changes have taken place in the
development of skis and skiing techniques, as well
as in production technologies. But what has been
driving us forward throughout this time is a passion for cross-country skiing and innovation.

Doporučená délka lyží G-GRIP a N-GRIP k váze
lyžaře
Recommended length of G-GRIP and N-GRIP
skis to the skier‘s weight
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207 cm
80-100 kg

188 cm
55-70 kg

202 cm
70-90 kg

181 cm
45-60 kg

195 cm
60-80 kg

174 cm
40-50 kg

167 cm
35-45 kg

Revoluce u klasických lyží!
Nová skluznice Grip & Glide ukázala v testech své silné stránky na všech typech sněhu
a při všech teplotách – nejlepší stoupací i skluzové vlastnos�! Lyže výrazně překonává
všechny dosavadní nevoskovací lyže na klasiku!
Moje testy v mokrém sněhu,
v ledových stopách, při padajícím
novém sněhu, padajícím vlhkém
sněhu, při -2 °C, ale i na 30 cm
prachového sněhu při -6 °C dopadly
skvěle a odpovídají výsledkům
testování z Finska, kde byly lyže velmi
úspěšně testovány až při -16 °C!

Testy na novém sněhu jsem prováděl v neupravené
stopě, ale lyže vykazovaly i bez pevné stopy ty nejlepší
stoupací i skluzové vlastnos�, což výsledky testů ještě
více zlepšuje!
Skluznice lyží nevyžaduje žádné vosky, pouze v rozmezí
+2 °C až -3 °C se napreparuje An�-Ice přípravkem,
jedná se o absolutně nevoskovací lyži!

G-Grip je vhodný pro KAŽDÉHO lyžaře! Od začátečníka až po sportovního lyžaře!
Pro závodníky existuje ještě navíc závodní model!
Testoval Klaus Weiss, Německo
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RYCHLOST

vysoká

RYCHLOST

vysoká

RYCHLOST

nízká

prašan

prašan
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TERÉN

nízká

prašan

TERÉN

nízká

proměnlivý

proměnlivý
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upravený

expert

expert

expert

pokročilý

středně pokročilý

ÚROVEŇ LYŽAŘE
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ÚROVEŇ LYŽAŘE
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EL
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MODVÝ
EL

NO
MODVÝ
EL
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T O S T UNTRY
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vysoká

pokročilý

středně pokročilý

pokročilý

středně pokročilý

RIPSTICK TOUR 104
Síň slávy
První model lyží hodný podpisu
Glena Plakea se rodil dlouho
a vznikl díky společným
zkušenostem Glena a Elanu.
Ripstick Tour 104 designoval
a od základu testoval ambasador
Elanu a průkopník freeskiingu
Glen Plake. Lyže představují
spojení lehké konstrukce nutné
pro efektivní výstup s legendárním
výkonem a stylem Glena.

KÓD
PROFIL

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE
DÉLKA RÁDIUS
HMOTNOST
SYSTÉM/PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

RIPSTICK TOUR 88

Horský bojovník
Nová lyže Ripstick Tour 94 na širší platformě
umožní lyžaři lepší plutí, lyžuje rychleji
a ve volném terénu také snadněji zatáčí.

Dobyvatel vrcholů
Elan Ripstick Tour 88 jsou lyže, na které
svět skitouringu čekal. Lehké, nadnášející,
pevné, silné a všestranné – to vše v jednom.

KÓD

ADHJML21

PROFIL

Amphibio
Techn. Carbon Bridge, Boční hrana 360°,
Laminované dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát
129

RIPSTICK TOUR 94

104

122

166(19.0), 173(21.5), 180(23.0),
187(25.4)
1540 +/- 50g (180)
Flat
C-RAIDER 12 - 108 mm

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE
DÉLKA RÁDIUS
HMOTNOST
SYSTÉM/PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ADHJML21

KÓD

Amphibio

PROFIL

Techn. Carbon Bridge, Boční hrana 360°,
Laminované dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát
129

94

109

157 (12.0), 164(13.7), 171(15.6),
178(17.4), 185(19.4)
1490 +/- 50g (178)
Flat
C-RAIDER 12

TECHNOLOGIE

GEOMETRIE
DÉLKA RÁDIUS
HMOTNOST
SYSTÉM/PODLOŽKA
VÁZÁNÍ

ADKJPV21
Amphibio
Techn. Carbon Bridge, Boční hrana 360°,
Laminované dřev. jádro, Karbon.
vyztužení, Laminát
128

88

108

148 (13,7), 156(14.8), 163(15.6),
170(16.8), 177(17.6), 184(18.8)
1330 +/- 50g (177)
Flat
C-RAIDER 12
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Elan
Stoupací
Stoupacípásy
pásyElan

STOUPACÍ
STOUPACÍ
ŽELEZA
ŽELEZA
ATK
ATK
KÓD_ KÓD_
DTTC0121
DTTC0121

Lyžování
Lyžování
a výstup
a výstup
do hor
do hor
za pomoci
za pomoci
lidské
lidské
síly síly
a stoupacích
a stoupacích
pásů
pásů
přináší
přináší
nenahraditelnou
nenahraditelnou
dobu
dobu
strávenou
strávenou
s přáteli
s přáteli
a rodinou,
a rodinou,
cožcož
je skvělé
je skvělé
zvláště
zvláště
tehdy,
tehdy,
když
když
se ještě
se ještě
navíc
navíc
můžete
můžete
bezpodmínečně
bezpodmínečně
spolehnout
spolehnout
na na
maximální
maximální
funkčnost
funkčnost
a výkon
a výkon
vašeho
vašeho
vybavení.
vybavení.

KOMPATIBILNÍ_
KOMPATIBILNÍ_
Se všemi
Se všemi
vázáními
vázáními

NO

VELIKOST_
VELIKOST_
75/86/91/97/102/108/120
75/86/91/97/102/108/120

MODVÝ
E
NO L
MODVÝ
EL

HMOTNOST
HMOTNOST
_ 68 g_(91mm)
68 g (91mm)

FREERIDOVÁ
FREERIDOVÁ
PODLOŽKA
PODLOŽKA
Umožní
Umožní
širší platformu
širší platformu
na patě
na patě
pro lepší
pro lepší
rozložení
rozložení
tlakutlaku
směrem
směrem
k lyžikalyži
zlepšuje
a zlepšuje
výkon.
výkon.

KOMPATIBILNÍ_
KOMPATIBILNÍ_
S vázáním
S vázáním
C-RAIDER
C-RAIDER
12 12
(lyže se
(lyže
šířkou
se šířkou
více než
více94
než
mm)
94 mm)

RIPSTICK
RIPSTICK
TOUR
TOUR
104104
SKINS
SKINS
KÓD_ KÓD_
DTS13421
DTS13421
DÉLKY_
DÉLKY_
166, 173,
166, 180,
173, 187
180, 187
HMOTNOST_
HMOTNOST_
570 g/pár
570 g/pár
(180) (180)
MODEL
MODEL
LYŽÍ_ LYŽÍ_
Ripstick
Ripstick
Tour 104
Tour 104

MATERIÁL_
MATERIÁL_
Mohér/nylon
Mohér/nylon
65%-35
65%-35
% %
ADHEZE_
ADHEZE_
Technologie
Technologie
HybridHybrid
TYP_ Předtvarovaný
TYP_ Předtvarovaný
stoupací
stoupací
pás pás
FIXACE
FIXACE
NA ŠPIČCE_
NA ŠPIČCE_
Kovový
Kovový
háčekháček
FIXACE
FIXACE
NA PATCE_
NA PATCE_
SponaSpona

NO

HMOTNOST_
HMOTNOST_
29 g 29 g

MODVÝ
E
NO L
MODVÝ
EL

KÓD_ DTTC0321
KÓD_ DTTC0321

Naše
Naše
stoupací
stoupací
pásy
pásy
s technologií
s technologií
HYBRID
HYBRID
disponují
disponují
mimořádnou
mimořádnou
přilnavostí
přilnavostí
a odpudivostí
a odpudivostí
vody,
vody,
abyaby
vydržely
vydržely
několikadenní
několikadenní
výšlapy.
výšlapy.

RIPSTICK
RIPSTICK
TOUR
TOUR
94W/94
94W/94
SKINS
SKINS

ŘEMÍNEK
ŘEMÍNEK
S KEVLAROVÝM
S KEVLAROVÝM
JÁDREM
JÁDREM

KÓD_ KÓD_
DTS13221
DTS13221
DÉLKY_
DÉLKY_
157, 164,
157, 171,
164, 178,
171, 185
178, 185
HMOTNOST_
HMOTNOST_
510 g/pár
510 g/pár
(178) (178)
MODEL
MODEL
LYŽÍ_ LYŽÍ_
Ripstick
Ripstick
Tour 94W/94
Tour 94W/94

Údržba
Údržba
ČISTICÍ
ČISTICÍ
SPREJ
SPREJ
HYBRID
HYBRID
KÓD_ KÓD_
DTSA0121000
DTSA0121000

HMOTNOST
HMOTNOST
_15 g_15 g

NO

KÓD_ DTTC0421
KÓD_ DTTC0421

MODVÝ
E
NO L
MODVÝ
EL

POPIS_
POPIS_
100ml100ml
sprej sprej
pro odstranění
pro odstranění
ulpěléulpělé
špínyšpíny

nebo nebo
zbytkůzbytků
voskuvosku
na hybridním
na hybridním
lepidle.
lepidle.

RIPSTICK
RIPSTICK
TOUR
TOUR
88W/88
88W/88
SKINS
SKINS
KÓD_ KÓD_
DTS13021
DTS13021
DÉLKY_
DÉLKY_
156, 163,
156, 170,
163, 177,
170, 184
177, 184
HMOTNOST_
HMOTNOST_
510 g/pár
510 g/pár
(177) (177)
MODEL
MODEL
LYŽÍ_ LYŽÍ_
Ripstick
Ripstick
Tour 88W/88
Tour 88W/88

STOUPACÍ
STOUPACÍ
VOSK
VOSK
KÓD_ KÓD_
DTSA0221000
DTSA0221000
POPIS_
POPIS_
40g parafínový
40g parafínový
vosk pro
voskzlepšení
pro zlepšení

životnosti
životnosti
a ochranu
a ochranu
stoupacích
stoupacích
pásů pásů
před před
namrzáním.
namrzáním.
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Elan by ATK
Vázání

RAIDER 12 DEMO
Multi User Innovation
CODE_ DTTB2322
WEIGHT_

NE

Vázání Elan ATK jsou vyrobena podle nejvyšších
výkonnostních standardů. Umožňují nejlehčí, nejspolehlivější
a nejpříjemnější způsob,jak se dostat k horám.

W
MOD
EL

Výkon díky nízké hmotnosti

450 g

DIN_ 5-12

Když chcete
od studia víc
než
ostatní
RAIDER
10 DEMO
ADJUSTMENT _ 60 mm (30 toe, 30 heel)

BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120

RAIDER 12 DEMO is one of the
most compact and lightest dem
touring bindings on the market
With no tools needed and lengt
adjustment of 60 mm, you can
accommodate virtually any boo
size with lightning-fast speed.

WALKING MODES [MM]_ Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49

Tento systém disponuje novou geometrií přední
části vázání.

CAM RELEASE SYSTEM

MAGNETO HEEL FLAPS

Patentovaný systém vypínání CAM RELEASE SYSTEM®
je umístěný uvnitř patky vázaní, řídí nášlap bot a také
vertikální vypnutí v případě pádu.

SNOW PACK PROOF

ELASTIC RESPONSE SYSTEM

Speciální tvar špičky vázání zabraňuje hromadění
sněhu a ledu pod upínacími prvky.

Umožní přirozený ohyb lyže, a to i v případě velkých
skoků a kompresí.

NO

MODVÝ
EL

Spolehlivé a efektivní
KÓD_ DTTB2022

305 g

DIN_ 5-12
POSUV PATY_ 25 mm
MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 86/91/97/108/120
MÓDY CHŮZE_ Flat/ +27,5/ +30/ + 44/ + 49 mm
MATERIÁL_ Alu 7075, nerezová ocel, POM, 30 % karbon kompozit
ELAST. PRUŽNOST PATY_ 12 mm (E.R.S.)
MOŽNOST_Freeridová podložka

CODE_ DTTB2522
WEIGHT_

380 g

DIN_ 4-10
ADJUSTMENT _ 80 mm (30 toe, 50 heel)
BRAKE OPTIONS [MM]_ 86/91/97/108/120

TECHNOLOGIE_

Vázání Carbon RAIDER 12
je jedno z nejlehčích touringových
vázání na trhu s vypínací silou
12 DIN a brzdami. Podložka
pod špičkou s karbonovým
vyztužením zajistí optimální rozložení
tlaku na hrany, rám, patky
a další podstatné části z hliníku
se postarají o ještě lepší výkon
a odolnost.

E
E
S

TECHNOLOGY_

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 10 mm (E.R.S.)

RAIDER TWEENER 5
Free junior
CODE_ DTTB2822
WEIGHT_

290 g

DIN_ 1,5-5
ADJUSTMENT _ 50 mm

www.newton.university

BRAKE OPTIONS [MM]_ 75/86/91/97/102
E
E
S

RAIDER 10 DEMO is a
convenient variation of the
Raider 12 Demo binding. It
has an extended length
adjustment range which adjust
a staggering 80 mm to assure
virtually any boot sole on the
market will fit.

WALKING MODES [MM]_ Flat/ +26,5/ +40
MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel,
POM, 30% Carbon Fiber Composite

C-RAIDER 12

HMOTNOST _

Jednoduchý magnetický systém umožní stabilizaci
patní klapky.

Range Pexpert
RAHA | BRNO | BRATISLAVA

NE

E
E
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W
MOD
EL

Technologie

NE

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 8 mm (E.R.S.)

EASY ENTRY SYSTEM

E
E
S

TECHNOLOGY_

W
MOD
EL

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM

RAIDER TWEENER 5 is the firs
fully dedicated PIN system bin
ding for juniors and tweeners.
At 290 g per piece, it enables
younger touring enthusiasts
to follow and explore nature
and mountains completely and
comfortably.

WALKING MODES [MM]_ Flat, +50 mm

VYSOKÁ ŠKOLA BUSINESSU PRO ŽIVOT

MATERIALS_ Alu 7075, Stainless Steel, POM,

30% Carbon Fiber Composite

HEEL ELASTIC TRAVEL_ 10 mm (E.R.S.)

TECHNOLOGY_
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LEISURE
In our rental shop you can rent skis,
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.

Trtík Sport

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 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.

Pro letošní sezónu jsme připravili několik
novinek:

Autor: Trtiksport, foto: archiv Trtiksport

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.

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.

• 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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Česká objevitelská stopa
v jeskyni v Albánii

Popocházím po břehu řeky Sarandaporo
sem a tam jako nervózní lev v brněnské zoo.
Neuklidňuje mě ani pravidelný a vlastně velmi
příjemný zvuk mého „Šnečka“, terénního auta
stojícího předními koly těsně u hrany vodní
hladiny dravé řeky. „Je to naprosto v pohodě.
V létě sem to projel svým busíkem a fakt to bylo
v pohodě. Teda jako té vody bylo asi pětkrát
míň, ale to bude v pohodě,“ uklidňuje mě kamarád Marek a druhým dechem dodává: „Víš co,
zůstanu tady a natočím tě, jak to brodíš.“ Tak
jo. Ale jak se pak dostaneme na druhou stranu?
Řadím kvalt a nořím kapotu do modravých
vod Sarandopora. Převlékáme se do suchého
oblečení, beru do rukou měřidlo a elektronický
zápisník pro zaznamenávání dat měřících bodů
a Marek startuje měřidlo na určení podílů sirovodíku. NULA – levá – pravá….vchod.
…měřák. Jasně, kalibrace… Co to dělá? Nevím,
ukazuje to nějaký červený diody a pípá. Uklidňujeme se navzájem, že je to dobrý. Vstupujeme do jeskyně plni obav, ale také nadšení, očekávání a hlavně naděje na odpovědi na otázky,

I walk up and down the banks of the Sarandaporo
River like a nervous lion in the Brno Zoo. Not even the
regular and actually very pleasant sound of my „Snail“,
an off-road car standing with its front wheels just at the
edge of the water surface of the predatory river, calms
me down. „It‘s perfectly fine. I drove my bus through it
in the summer and it was really cool. I mean, there was
about five times less water, but it‘ll be fine,“ my friend
Marek reassures me and adds in the second breath:
„You know what, I‘ll stay here and film you wading.“
Okay. But then how do we get to the other side? I shift
gears and dive the hood into the blue waters of Sarandopore. We change into dry clothes, I pick up a gauge
and an electronic notebook to record measuring data
points, and Mark starts the gauge to determine hydrogen sulfide ratios. ZERO - left - right.... entrance.
...Gauge. Right, calibration... What is it doing? I don‘t
know, it‘s showing some red LEDs and beeping. We
reassure each other that it‘s fine. We enter the cave
full of apprehension, but also excitement, anticipation,
and most of all, hope for answers that people have
been asking themselves for centuries. As early as the
16th century there were baths here, using the water

SULFUR
Czech discovery trail in a cave in Albania
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které si kladou lidé po staletí. Už v 16. století tu
byly lázně využívající vodu sirných pramenů,
líně vytékajících z útrob hory. Krásná romantická
představa v nás ale budí respekt.

of sulphur springs flowing lazily from the bowels of
the mountain. A beautiful romantic idea, but one that
inspires respect.

Hlásím měřičský data, Marek zapisuje a kreslí
základní náčrt jeskyně. Překonáváme vstupní
jezero a pokračujeme dál, hlouběji do útrob
jeskyně… KOLIK??? Dobrý…dvojka - hlásí měřák. Procházíme další partie jeskyně. Ohromuje
mě jejich velikost a rozmanitost etáží. Vstupní
jezero střídá úzká vertikální chodba s mohutným
oknem v horní, 30 metrů vzdálené etáži. Ticho
však prořízne pronikavý jekot měřáku. Hlásí to
14!!! To číslo nás znervózňuje, obzvláště když
v instrukcích zaznělo, že hodnota nad 17 je smrtelná! Zbytek už ale uvidíte na fotografiích, které
snad nepotřebují další popis…

I report the measuring data, Marek writes and draws
the basic sketch of the cave. We cross the entrance
lake and continue further, deeper into the cave...
HOW MUCH???? Good...two - reports the gauge.
We‘re going through another part of the cave. I‘m
amazed by its massiveness and variety of stages.
The entrance lake is replaced by a narrow vertical
passage with a massive window in the upper, 30
meters away, floor. But the silence is cut by the shrill
shriek of the gauge. It says 14!!! That number makes
us nervous, especially since the instructions say
that a reading above 17 is fatal! But you‘ll see the
rest in the photos, which perhaps need no further
description...

Foto a text: Richard Bouda, www.fotobouda.cz

Photo and text by Richard Bouda, www.fotobouda.cz
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SVATOPLUK
THE RULER OF MORAVIANS
AND SLAVS

SVATOPLUK

VLÁDCE MORAVANŮ A SLOVANŮ
aneb Jak se točí historický televizní
dokument na Jižní Moravě
or how to make a historical television
documentary in South Moravia
Rok 2021 představuje pro Moravu velmi zajímavé výročí - 1 150 let
od doby, kdy se definitivně ujal vlády nad Velkomoravskou říší
její největší panovník – Svatopluk I. Veliký! Tehdy začal zlatý věk
země... Proto se mu Česká televize rozhodla věnovat celovečerní
dokument s hranými scénami.
The year 2021 marks a very interesting anniversary for Moravia - 1 150
years since its greatest ruler, Svatopluk I the Great, finally took
control of the Great Moravian Empire! Then the golden age of the
country began... That is why Czech Television decided to dedicate
a feature-length documentary with live-action scenes to him.
84 ...

Svatoplukův život byl plný dobrodružství, byl zajat,
sám připravoval léčky a za jeho pevné vlády došlo
k největšímu rozkvětu Velkomoravské říše. Poslední
dobou je možné setkat se se snahou některých
historiků v sousedních zemích přivlastnit si Velkou
Moravu, nebo samotného Svatopluka či Cyrila
a Metoděje. Proto bylo pro Českou televizi důležité
natočit hodnověrný a poutavě vyprávěný akční
dokument o době i zemi za vlády svého největšího vládce. Vznikal v tvůrčí producentské skupině
Patricka Diviše, pod režijní taktovkou Maxe Petříka
a hlavním kameramanským okem Pavla Otevřela.
Natáčení muselo být kvůli covidové epidemii o celý

rok odloženo, posléze zabralo dva měsíce. Čekání
však stálo za to a dokument tak nabídne divákovi
poutavé vyprávění historiků, hromadné rytířské
bojové scény i malebné záběry krajiny. Odehrává
se v krásných lokacích, jako jsou Uherské Hradiště
a Staré Město, Mikulčice, Pohansko, Archeoskanzen Modrá u Velehradu, Brno nebo slovenská Nitra,
Zobor, Bojná a Děvín. Jeden natáčecí den se dokonce odehrál těsně předtím, než Moravu zasáhlo
tornádo. „V ten večer jsme se vraceli do Brna po
natáčení v povodí Moravy a v Mikulčicích, vyhnala
nás blížící se bouřka. Vůbec jsme netušili, co se
odehraje, za zády nám hřmělo a my jsme ujížděli
před deštěm. Až doma jsme si za necelou hodinu
přečetli, že několik vesnic smetl hurikán,“ popisuje
hlavní kameraman Pavel Otevřel.
Ačkoliv Svatoplukovu dobu zachytily přední kroniky,
píše se v nich však pravda? Nebo je text „upra-

Svatopluk’s life was full of adventures, he was captured, he prepared ambushes himself and during
his firm rule the Great Moravian Empire flourished
the most. Lately it has been possible to come
round efforts of some historians in neighbouring
countries to appropriate Great Moravia, or Svatopluk himself, or Cyril and Methodius. That is why it
was important for Czech Television to make a credible and engaging action documentary about the
time and the country during the reign of its greatest
ruler. It was produced by the creative production
team of Patrick Diviš, under the directorial baton of
Max Petřík and through the main cameraman’s eye
of Pavel Otevřel.
The filming had to be postponed for a whole year
because of the COVID-19 pandemic, and then
it took two months. The waiting has been worth
it, however, and the documentary will offer the
viewer a compelling recounting by historians, mass
knightly battle scenes and picturesque landscape shots. It is set in beautiful locations such
as Uherské Hradiště and Staré Město, Mikulčice,
Pohansko, the archaeological open-air museum
Modrá near Velehrad, Brno or in Slovakian Nitra,
Zobor, Bojná and Děvín. One shooting day had
even taken place just before a tornado struck
Moravia. “That evening, we were returning to Brno
after having been filming in the Morava basin and
Mikulčice, we had been chased away by an approaching storm. We had no idea what was going
to happen, it was thundering behind us and we
were running away from the rain. It was not until
we got home less than an hour later that we read
about several villages which had been swept away
by the hurricane,” describes the main cameraman
Pavel Otevřel.
Although Svatopluk’s time was captured by the
leading chronicles, do they tell the truth? Or
was the text “edited” as it suited the contemporary writer or the rulers who commissioned and
financed the chronicles?
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Svatopluk’s time was extremely cruel. The most
credible battle scenes were filmed as part of the
Veligrad Historical Festival at the archaeological
open-air museum Modrá, where two hundred volunteers gather each year to travel back in time, don
traditional armour and allow visitors to experience
the nooks and crannies of people’s lives in the Middle Ages. This authentic portrayal will be brought to
the screen by Czech Television later next year.
Svatoplukova doba byla však mimořádně krutá.
Nejdůvěryhodnější bitevní scény se natáčely
v rámci historického festivalu Veligrad v Archeoskanzenu Modrá, kde se každoročně sjíždí dvě
stovky dobrovolníků, aby se vrátili v čase, oblékli
si tradiční zbroj a umožnili návštěvníkům ocitnout
se v zákoutích života lidí ve středověku. Tento
autentický obrázek přinese Česká televize na
obrazovky v průběhu příštího roku.
86 ...

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen foto: Petr Sedlář

vený“, jak se to hodilo tehdejšímu pisateli nebo
vládcům, kteří letopisy objednali a financovali?
Místy, kudy kráčela historie, provádí diváky přední
znalec slovanské Moravy a její dávné minulosti
archeolog Luděk Galuška, reaguje na dobové texty
a uvádí je na pravou míru. Ukazuje samozřejmě vliv
a přesah, který měla Velkomoravská říše na sousedy, důležitou rovinou sehrává i představení Francké
říše, jakožto hlavního protivníka. „V dokumentu se
dotkneme i nejnovějších genetických výzkumů. Na
začátku odebrali odborníci DNA 330 zájemcům. Jejich geny porovnali s geny z ostatků Velkomoravanů, které archeologové odkryli v 90 hrobech elitních
jedinců na vrchu Sady v Uherském Hradišti. Tento
výzkum je zcela ojedinělý nejenom v Evropě, ale
i ve světě. Někteří se tak dozvěděli, že jejich dávný
předek byl z končin daleko odtud, například Viking.
Mohli být tedy v družině Svatopluka i severští bojovníci? Rozuzlení a všechny odpovědi ale nebudu dál
prozrazovat,“ líčí režisér Max Petřík.

Archaeologist Luděk Galuška, a leading expert
on Slavic Moravia and its ancient past, guides
viewers through the paths of history, reacting to
contemporary texts and setting them straight. He
shows, of course, the influence and overlap that
the Great Moravian Empire had on its neighbours;
the introduction of the Frankish Empire as the
main opponent is also an important aspect. “The
documentary also touches on the latest genetic
research. At the beginning, experts took DNA from
330 candidates. Their genes were compared with
those from the remains of the Great Moravians,
which archaeologists uncovered in 90 graves
of elite individuals on the hill Sady in Uherské
Hradiště. This research is quite unique not only in
Europe, but also in the world. Some have learned
that their ancient ancestor was from faraway lands,
for example a Viking. So, could there have been
Nordic warriors in Svatopluk’s retinue? But I am not
going to reveal all the answers and disentanglements,” says director Max Petřík.
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RENAULT
ARKANA
hybrid by nature

dáme vám čas poznat
nový Renault Arkana, na 2 dny a 200 km
nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l / 100 km,
emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů
vyžadovaných pro homologaci vozidla. vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

AUTO POKORNÝ BRNO - Lesná | Modřice | Velké Meziříčí
FB: @autopokornybrno, IG: @autopokorny
www.autopokorny.cz
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ELITE 3.0
VELMI LEHKÁ KARBONOVÁ KONSTRUKCE,
VELMI VYSOKÝ VÝKON

