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Milí čtenáři,
s příchodem letních měsíců a prázdnin mnoho z vás jistě zainvestuje
volný čas do cestování. Proto vám opět chceme zpříjemnit
cestovatelské tranzity za vytouženou dovolenou. Začtete se tedy do
rozhovoru s básníkem, vydavatelem a zakladatelem dokumentačního
centra holokaustu Martinem Reinerem, nebo ředitelkou Divadla
Bolka Polívky Kateřinou Komárkovou. Poznejte, jaký mají vztah
k Brnu a k cestování herci Evelína Studénková, Ondřej Studénka
nebo Aleš Slanina. Vydejte se s námi na tuniský ostrov Džerba nebo
do egyptského letoviska Marsá Alam. Nahlédněte prostřednictvím
fotoreportáží Richarda Boudy do válkou zmítané Ukrajiny.
Nevynechejte článek o tom, jak se Česká televize Brno a Masarykova
univerzita podílely na vzniku jedinečného přírodovědného cyklu
natáčeného nejen na Moravě, ale i v zahraničí. Nasajte vůni koláčů
rodinné pekárny FÍHA v Tišnově, kterou tvoří především zajímavý
životní příběh jejích majitelů, a poznejte lépe i další výletní destinace
na jižní Moravě.
Budeme tak doufat, že stránky našeho magazínu zpestří váš pohled
na potulky, cestování, ale i životní dráhu. Ta startovací na brněnském
letišti je totiž opět připravena, abyste z ní podnikli cestu svých snů.
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Dear readers,
With the summer months and holidays upon us, many of you will surely
invest your free time in travel. That is why once again we want to make
your travel transits for your longed-for holidays more enjoyable. You
will get to read an interview with Martin Reiner, poet, publisher and
founder of the Moravian Holocaust Documentation Centre, Kateřina
Komárková, stage director of the Bolek Polívka Theatre. Find out how
actors Evelína Studénková, Ondřej Studénka and Aleš Slanina relate to
Brno and to travelling. Join us on the Tunisian island of Djerba or in the
Egyptian resort of Marsa Alam. Take a closer look into war-torn Ukraine
through Richard Bouda's photojournalism. Do not miss the article
about how Czech Television Brno and Masaryk University participated
in the creation of a unique natural science series filmed not only in
Moravia but also abroad. Have a whiff of the cake aroma of the family
bakery FÍHA in Tišnov, which is essentially made up by the interesting
life story of their owners. And get to know other destinations in South
Moravia better.
We hope that the pages of our magazine will broaden your view of
wandering, travelling and life's journeys in general. The airstrip at Brno
Airport is ready for you to take the journey of your dreams.
Your FM editorial crew
Vydavatel: INA SPORT spol. s r.o. – divize INA MEDIA, Dusíkova 3, 638 00 Brno,
IČ: 60740175. Šéfredaktor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, info@flying-mag.eu.
Redakce: David Holík, Jiří Mikel, Petr Ševčík. Jazyková korektura:
Julie Holíková, Eva Trnková, Diana Kosinová. Překlady do anglického
jazyka: Eva Trnková, není-li uvedeno jinak. Obchodní oddělení:
obchod@flying-mag.eu. Koncept magazínu, grafická úprava
a kompletní realizace: Contimex spol. s r.o., Vážného 15, 621 00
Brno, info@contimex.cz. Tisk: Tiskárna A.M.G., s.r.o., Mírová 2,
679 04 Adamov,info@tiskarna-amg.cz, Reg. MK ČR E 21271. Vychází 2×
ročně. Místo vydávání: Brno. Adresa pro zasílání korespondence:
INA SPORT spol. s r.o., Dusíkova 3, 638 00, Brno. © Kopírování, opětovné
publikování nebo šíření jakékoli části magazínu se povoluje výhradně se
souhlasem vydavatele. Vydavatelství nezodpovídá za obsah jednotlivých
inzerátů. Vydavatel neručí za změny v letovém řádu, které byly uskutečněné
po uzávěrce a po vydání magazínu. Za spolupráci děkujeme Centrále
cestovního ruchu – Jižní Morava. Vychází zdarma.
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DJERBA

THE TREASURE ISLAND

džerba

6 ...

OSTROV
POKLADŮ

Blízkovýchodní
destinace jako Tunis
nepochybně stojí za
návštěvu. Nemusíte ale
zůstávat jen na pobřeží.
TUNISKU PATŘÍ TAKÉ
DŽERBA NEBOLI DJERBA,
OSTROV VE STŘEDOZEMNÍM
MOŘI S ROZLOHOU 520 KM².
Jedná se o největší
ostrov severní Afriky,
kde slunce téměř
nezapadá.

A MIDDLE EASTERN DESTINATION LIKE TUNISIA IS UNDOUBTEDLY WORTH A VISIT.
HOWEVER, YOU DO NOT
HAVE TO STAY JUST ON THE
MAINLAND COAST. TUNISIA
ALSO INCLUDES DJERBA, AN
ISLAND IN THE MEDITERRANEAN SEA WITH AN AREA OF
520 KM². IT IS THE LARGEST
ISLAND IN NORTH AFRICA,
WHERE THE SUN HARDLY
EVER SETS.

Žije zde něco přes 120 tisíc
obyvatel. Na ostrově se nachází
i mezinárodní letiště. Kromě letecké dopravy je možné se z pevniny
na ostrov dostat také trajektem
nebo po nasypané hrázi, která
stojí na starých základech vybudovaných ještě Římany.

It has a population of just over
120,000. There is also an international airport on the island. In
addition to air transport, it is also
possible to reach the island from
the mainland by ferry or by a dike,
which stands on old foundations
built by the Romans.

TRAVEL
Na ostrově na vás dýchne prastará
civilizace a někdejší mísení kultur
a náboženství. Ostrov je zmíněn
už v řeckých bájích a při svých
cestách ho navštívil prý i slavný
Odysseus. V obci Er-Riadh, jižně
od města Houm, se nachází
synagoga El-Ghriba, jedna ze
dvou desítek synagog, které
sloužily věřícím na ostrově až do
poloviny 20. století. Na Džerbě
dodnes žije jedna z nejstarších
židovských komunit na světě.
El-Ghriba je nejznámější a zároveň
nejstarší synagogou v oblasti
severní Afriky. V jejích útrobách
můžeme vidět kromě krásné
výzdoby i schránku s tórou, která
patří k nejstarším na světě.
Sidi Mahrez
Džerba láká turisty svými překrásnými písečnými plážemi, tyrkysovým mořem a poměrně vlídným
počasím. Jednou z nejznámějších
pláží je Sidi Mahrez. Je oblíbeným
cílem Francouzů, Němců, Italů
i Čechů. Turisticky významné
je především východní a severovýchodní pobřeží v blízkosti
vesnice Midoun.

On the island, you can feel the
ancient civilization and the former mix
of cultures and religions. The island
has been mentioned in Greek myths
and is said to have been visited by the
famous Odysseus during his travels.
In the village of Er-Riadh, south of
Houm, the El-Ghriba Synagogue
is located, which is one of the two
dozen synagogues that served the
island‘s worshippers until the mid20th century. Djerba is still home to
one of the oldest Jewish communities
in the world. El-Ghriba is the most
famous and at the same time the
oldest synagogue in the North African
region. Inside, in addition to the
beautiful decorations, we can see the
Torah box, which is one of the oldest
in the world.
Sidi Mahrez
Djerba attracts tourists with its beautiful sandy beaches, turquoise sea and
relatively mild weather. One of the
most famous beaches is Sidi Mahrez.
It is a popular destination for the
French, Germans, Italians and Czechs.
The eastern and north-eastern coasts
in proximity to the village of Midoun
are particularly important for tourism.
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Midoun

Midoun

Jedno z mála míst v Tunisku,
kde se stále mluví berbersky.
Turisty sem láká také fakt, že
v roce 1977 byly ve městě Ajim
umístěny exteriéry Mos Eisley
z prvních Hvězdných válek. Na
východním výběžku ostrova
poblíž majáku na mysu Taguermes se rozkládá park Explore
Djerba, který je složen ze tří
částí – muzea, parku historických řemesel a výzkumné stanice na pozorování krokodýlů
nilských. Krásu ostrova násobí
i mnohé olivové háje a palmy.

One of the few places in Tunisia
where Berber is still spoken. Tourists are also attracted here by the
fact that in 1977 the exteriors of
Mos Eisley from the first Star Wars
were placed in the town of Ajim.
On the eastern tip of the island,
near the Cape Taguermes Lighthouse, is the Explore Djerba Park,
which is made up of three parts
- a museum, a historical handicraft
park and a research station for
observing Nile crocodiles. The
beauty of the island is multiplied
by the many olive groves and
palm trees.

Houmt Souk
Hlavní město ostrova má
dnes asi 40 tisíc obyvatel. Již
odpradávna se zde konaly
nejvýznamnější trhy. A ty tvoří
kolorit města dodnes. Kromě
nich tu ale najdeme i muzeum
s expozicí tradičního oblečení,
hrnčířského zboží a židovských šperků nebo pevnost
Borj El-Kebir. Nenechte si ujít
pohodovou plavbu pirátskou
8 ...

Houmt Souk
The capital of the island has about
40 thousand inhabitants at present. The most important markets
have always been held here. And
they are the colour of the city to
this day. In addition to these, there
is also a museum with an exhibition of traditional clothing, pottery
and Jewish jewellery and the Borj
El-Kebir fortress. Do not miss

TRAVEL
lodí z přístavu v Houmt Souku
na pláže písečného Ostrova
plameňáků. Při troše štěstí
kromě úžasného zátiší těchto
elegantně vypadajících ptáků
budete moct pozorovat i delfíny prohánějící se kolem lodi.
Guellala

Guellala
The white stone Berber town in the
south of the island is one of the
pearls of Djerba. It is famous for
its pottery and there are a number
of pottery workshops where you
can look under the hands of the
artists and buy something. There
is also a museum on a hill just
outside the town with an extensive
collection of historical artefacts,
costumes, traditional clothing
and of course colourful ornately
decorated pottery.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: shutterstock.com

Berberské městečko z bílého kamene na jihu ostrova
je jednou z perel Džerby. Je
vyhlášené hrnčířskými výrobky
a najdeme tu i řadu hrnčířských dílen, kde můžeme
nahlédnout umělcům pod ruce
a něco si koupit. Na pahorku
kousek od města je i muzeum
s rozsáhlou sbírkou historických artefaktů, krojů, tradičního oblečení a samozřejmě
pestrobarevné ornamenty
zdobené keramiky.

a relaxing pirate boat ride from
the port of Houmt Souk to the
beaches of the sandy Flamingo
Island. If you are lucky, you will be
able to watch dolphins frolicking
around the ship in addition to the
stunning still life of these elegantlooking birds.
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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.
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RockWine
WINE BAR - SHOP - GALLERY
RockWine je vinný bar, vinotéka
a galerie. Na pozůstatcích 900 let
staré románské rotundy, kterou si
skrz prosklenou podlahu dobře
prohlédnete, vznikl unikátní kruhový
interiér pro prezentaci výjimečných vín
a společenské akce. Naše sommelierky
vybírají každou sezónu zajímavé vzorky
od moravských a evropských vinařů
a ti moravští přijíždí svá vína představit
osobně v rámci sezónního programu
degustačních večerů.

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

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

The concept combines two passions - wine and
rock music. Wine is represented by the production of small winemakers from all Moravian
sub-regions and selected regions from abroad,
such as the Weinviertel, Mosela, Adige, Tuscany
or Sicily. Rock is represented by a high-quality
sound system and a never-ending stream of
rock classics as a musical background.

12 ...

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

When the construction began, ancient
ruins were revealed, bringing a whole
new “rock” into the game. After months of
archeological excavation came the certification as a national cultural heritage site
along with the verdict: the ruin must be
preserved and must remain intact.
Creators of the wine bar tackled this
challenge head-on and hired established
architects to change the entire blueprint of
the building, creating a unique wine-revering space around once-famous religious
site.
The result is, well, you probably have to
see for yourself when you come by, be it
a business meeting, birthday party, gallery
visit or a casual glass of wine with friends.

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

ku, oslavu narozenin, prohlédnout si
výstavu nebo jen tak na sklenku vína
s přáteli.
V nabídce RockWine je i pivo
Guinness. Připravujeme také vynikající
speciality z grilu, krevety, jamón špízy,
steaky a saláty. Ochutnat můžete
tapas, nebo výběrové sýry a uzeniny.
Rádi Vám připravíme také catering dle
vlastního přání.
RockWine offer includes Guinness beer.
We also prepare delicious specialties from
the grill, shrimps, jamón skewers, steaks,
salads. You can try tapas, or a selection
of cheeses and smoked meats. We will
also gladly prepare catering to your own
specifications.

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

Otevírací doba:
po–čt: 16:00–23:00
pá: 16:00–0:00
so: 18:00–0:00
V neděli zavřeno.

Opening hours:
Monday–Thursday: 4 pm–11 pm
Friday: 4 pm–12
Saturday: 6 pm–12
Closed on Sundays.
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VŠE BYLO,
JAK MĚLO BÝT…

Martin
Reiner

EVERYTHING HAS BEEN AS IT
SHOULD HAVE BEEN …
14 ...

FACE2FACE
Martin Reiner je člověkem mnoha umů a nespočtů aktivit. Když si
přečtete jeho životopis, máte pocit, že většinu svého života něco
zakládal, inicioval, vytvářel. A ten pocit JE opravdu správný. Nedá se
zpochybnit, že vždy významně spoluutvářel společenský, kulturní
a umělecký prostor v Brně. Přesto, že výčet jeho působišť je
mnohonásobný, možná až hyperaktivní a pestrý, myslím si, že jako
osoba zůstal člověkem „jedné povahy a tváře“; člověkem vnímavým,
neustále se snažícím a tím i nezlomným, obdařeným obrovskou intuicí.
MARTIN REINER IS A MAN OF MANY ARTS AND COUNTLESS ACTIVITIES. WHEN
YOU READ HIS BIOGRAPHY, YOU GET THE FEELING THAT HE HAS SPENT MOST
OF HIS LIFE FOUNDING, INITIATING, CREATING SOMETHING. THERE CAN BE
NO DOUBT THAT HE HAS ALWAYS BEEN A SIGNIFICANT CO-CREATOR OF THE
SOCIAL, CULTURAL AND ARTISTIC SPACE IN BRNO. DESPITE THE FACT THAT
THE LIST OF HIS ACTIVITIES IS MULTIPLE, PERHAPS EVEN HYPERACTIVE AND
MOTLEY, I THINK THAT AS A PERSON HE HAS REMAINED A MAN OF “ONE
NATURE AND FACE”; A MAN OF PERCEPTION, CONSTANTLY STRIVING AND THUS
UNBREAKABLE, ENDOWED WITH GREAT INTUITION.
Lidé Vás znají především jako básníka, prozaika, nakladatele, komunálního politika a dnes
i ředitele nadačního fondu. Která profesní role
je Vám nejbližší a proč?

People know you primarily as a poet, a novelist,
a publisher, a municipal politician and nowadays
the director of a foundation. Which professional
role is closest to your heart and why?

Otázka zní docela složitě, ale odpověď na ni
je snadná. K „profesi“ má asi nejblíž má role
nakladatele a teď jakéhosi manažera projektu
zbudování moravského židovského muzea.
Ale protože jsem už přes třicet let sám sobě
zaměstnavatelem, takže dělám jen to, pro co
jsem se sám rozhodl, vnímám to prostě jako
aktivity, které jsou nějakým způsobem nezbytné
k životu. To, že mě nakladatelství zároveň živí,
vnímám jako „vedlejší efekt“. Poezie a vůbec
psaní knih nemá s „profesí“, potažmo profesionalitou moc společného. Je to činnost z podstaty nezaručená, člověk se může naučit jen velmi
málo... a profesionalismus nebo „zdokonalení“
je v umění synonymem pro smrt. Ta nejistota
v umění ale přímo souvisí s volným prostorem,
v němž se autor pohybuje. Je to svoboda,
vzrušující strach z neznámého. Ale abych vám
konečně odpověděl. Je mi skoro šedesát, takže
už dost silně tuším, že si pomocí těch různých
identit buduju svět, ve kterém je mi dobře.
Všechny jsou mou integrální součástí, takže jako
člověk dávám smysl až jako sloučenina všech
těch poloh.

The question sounds quite complicated, but the
answer is easy. My role as a publisher and now
some kind of project manager for the creation
of a Moravian Jewish museum probably comes
closest to what can be called a “profession”.
But because I have been my own employer for
over thirty years, so I do only what I choose to
do, I perceive these simply as activities that are
somehow necessary to life. I see the fact that
publishing also feeds me as a “side effect”.
Poetry and book writing in general has little to
do with “profession” or professionalism by extension. It is an inherently unguaranteed activity;
you can learn very little... and professionalism
or “improvement” is synonymous with death in
art. But the uncertainty in art is directly related
to the free space in which the artist moves. It is
freedom, an exciting fear of the unknown. But to
finally answer you. I am turning sixty and getting
a strong sense that I am using these different
identities to build a world in which I feel content.
They are all integral parts of me, so as a person
I only make sense as an amalgamation of all
those positions.
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Váš život je myslím velmi silně spjat s Brnem.
Je Vám toto místo dodnes inspirací, nebo
byste na něm něco výrazně změnil?
Jako básník vnímám na svém rodném městě, kde
jsem strávil většinu života, nejintenzivněji plynutí
času.

Fascinují mě proměny města
a miluju momenty, kdy tu či
onde najdu rozpoznatelný
otisk časů svého dětství.
O Brně jsem napsal mnoho
básní, a vlastně se tu
odehrává děj obou mých
románů a novely, prozaické
prvotiny.
Politik – i ten ve mně – se jako člověk veřejný
samozřejmě dívá na město trochu jinýma očima,
nicméně neuměl bych příliš silně kritizovat
politiky z „druhého břehu“, jak tu všechno ničí
a kazí, protože město není bezbranné. Město není
almara, kterou můžeš snadno přesouvat z místa
na místo nebo ji rozštípat a dřevo hodit do ohně.
Město je vlastně mnohem silnější než politici –

Židovský hřbitov, Banská Štiavnica
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I think your life is very strongly connected with
Brno. Is this place still an inspiration for you
today, or would you change anything about it
considerably?
As a poet, I feel the passage of time most
intensely in my hometown, where I have spent
most of my life.

I am fascinated by the
changes of the city and
I love the moments when
I find here or there
a recognizable imprint of
the times of my childhood.
I have written many poems
about Brno, and in fact both
my novels and a novella, my
first prose work, are set
here.
A politician - even the one in me - as a public
person, of course, looks at cities through slightly
different eyes, but I would not be able to criticize
too strongly the politicians from the “other side”,
how they destroy and spoil everything here,
because the city is not defenceless. The city is
not a wardrobe that you can easily move from
one place to another or chop up and throw the
wood on the fire. The city is actually much more
powerful than the politicians - and its changes
over time are actually affected very little by this
or that bunch dominating the city council. Sure,
I would do some things differently, but not as
a revolutionary; more as a person who wants
to deflect the powerful flow of urban existence
slightly, to divert it into a slightly different direction. Which, of course, requires great commitment and great strength on the part of the
individual, but when such a thing is achieved,
the city does its work itself, and in the long term,
too.
You spent six years in military schools and
eight months in prison for offenses against the
construction of socialism. Do you think that
a committed sense of freedom is somehow innate or influenced by upbringing, or what was
it in your case?

FACE2FACE

Doma na zahradě s rodinou a obrazy Franty Petráka

a jeho proměny v proudu času ovlivňuje ta či
ona parta na radnici vlastně dost málo. Jasně, že
bych některé věci dělal jinak, ale ne jako revolucionář; spíš jako člověk, který chce mohutný tok
městské existence nepatrně vychýlit, svést trochu
jiným směrem. Což pochopitelně vyžaduje od
jedince veliké nasazení a velikou sílu, ale když se
taková věc povede, město už pak samo – a dlouhodobě – koná své dílo.
Strávil jste šest let na vojenských školách a osm
měsíců ve vězení za přečiny proti budování socialismu. Myslíte, že angažovaný cit pro svobodu
je člověku dán nějak do vínku nebo je ovlivněn
výchovou, nebo čím to bylo ve Vašem případě?
Můžu to trochu upřesnit? Na vojenských školách
jsem byl asi hlavně proto, že jsem chtěl vypadnout
z domu, kde na mě měl spadeno otčím alkoholik.
S citem pro svobodu to možná souvisí, se socialismem už míň. Vězení, které pro mě bylo způsobem,
jak se dostat z armády, už se svobodou, přímo
fyzickou, souvisí mnohem těsněji. V širším slova
smyslu to asi „přečin proti budování socialismu“
byl, ale já bych to stejně raději zase převedl na tu
nejosobnější rovinu. Lidé jsou přírodou různě obdařeni, a pokud jde o mě, tak moje schopnost „nechat
si srát na hlavu“ je možná o něco menší než u jiných lidí. Já se prostě prčil už jako děcko, a nějak
mě to nikdy neopustilo, takže to asi skutečně bude
spíš věcí DNA než výchovy. Moje matka spíš lomila
rukama, když ji opakovaně zvali „k projednání“ do
školy, než že by ze mě chtěla mít Che Guevaru.
Ve Vašem životopise je mnoho zlomů, ale mě
zaujalo, s jakou láskou mluvíte o období před

Could I clarify it a little bit? I think I went to
military schools mainly because I wanted to get
out of a house where I was being picked on by
an alcoholic stepfather. It may have something to
do with a sense of freedom, but less to do with
socialism. Prison, which was a way for me to get
out of the army, is much more closely related to
freedom, straightly physical freedom. In a broader sense it was probably an “offence against the
construction of socialism”, but I would still prefer
to take it to the most personal level. People are
endowed differently by nature, and as far as I am
concerned, my ability to “get shit on” is perhaps
a little weaker than other people’s. I counteracted
even as a kid, and somehow it has never left me,
so I guess it really is more a matter of DNA than
upbringing. My mother used to wring her hands
when she was repeatedly invited to “talk something over” at school rather than encourage me to
become a Che Guevara.
There are many breaking points in your biography, but I was impressed by how lovingly you
talk about the period before the revolution,
when you worked for three years as a desk officer at the Starlet dance school in Brno, which
is still in operation today. Why did you settle
down there? Are you into dance?
Do you know what Ivan Wernisch says about it?
Let me quote him. “They were the terrible and
beautiful 1950s. Terrible because they were the
fifties, and beautiful because they were the years
of our youth.” That is how it works. But I am
no Ost-nostalgic. Starlet for me does not mean
so much that it “was during the Bolshevik era”
... 17

Konference, s izraelským velvyslancem Danielem Meronem

revolucí, kdy jste tři roky pracoval jako referent
v brněnské taneční škole Starlet, která funguje
dodnes. Proč jste zakotvil právě tam? Máte k tanci nějaký vztah?
Víte, co o tom říká Ivan Wernisch? Dovolte,
abych ho citoval. „Byla to strašná a krásná léta
padesátá. Strašná proto, že padesátá, a krásná,
protože léta našeho mládí.“ Takhle to funguje.
Ale já nejsem žádný Ost-nostalgik. Starlet pro
mě neznamená ani tak, že to „bylo za bolševika“,
jako že to bylo mé první zaměstnání po návratu
z vězení. A nejen z vězení.

Vemte si, že jsem byl od
čtrnácti do dvaceti na
vojenských školách, potom
v lochu... takže pro mě to
byl úplný začátek nového,
konečně zcela mého života.
Jasně, že na ty roky vzpomínám s láskou. Navíc;
Vladimír Buryan (ředitel) se stal jedním z mých asi
tří „otců“, byl to člověk, který vedl „svou“ taneční
školu, kde sice zisky odváděl Parku kultury a oddechu, ale Starlet bylo jeho dítě z konce 60. let,
a pro mě to byla raná a zcela zásadní zkušenost
s prací, která se nepředstírala, ale dávala smysl
18 ...

as that it was my first job after getting out of
prison. And not just from prison.

Consider that I was in
military schools from the
age of 14 to the age of 20,
then in jail ... so for me it
was the very beginning of
a new life, which was finally
completely mine.
Of course I remember those years fondly. Plus;
Vladimír Buryan (the director) became one of my
(probably three) “fathers”, he was the man who
ran “his” dance school, where he had to lead
away the profits to the Park of Culture and Recreation, but Starlet was his baby from the late 60s,
and for me it was an early and completely crucial
experience of work that was not pretended but
made sense and could be taken seriously. Buryan
taught me how to work. And I am into dance. With
my first wife, I think in 1988, we came second in
the national final of the free dance couples. But
that all actually came about because of Starlet.
For fifteen following years you ran the Petrov
publishing house, which significantly co-shaped
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a dala se brát vážně. Buryan mě naučil pracovat.
A vztah k tanci mám. Se svou první ženou jsem,
tuším v roce 1988, skončil na druhém místě v celorepublikovém finále volného tance dvojic. Ale to
všechno přišlo vlastně až díky Starletu.
Patnáct let jste posléze vedl nakladatelství
Petrov, které neodmyslitelně spoluutvářelo nejen
brněnskou literární scénu. Jak jste sám řekl, byla
to jedna z desítek možností, čím se po pádu
komunismu zabývat. Proč tedy právě Petrov?
Byla to opravdu náhoda, či shoda okolností.
Po Listopadu se restrukturalizovala celá česká
společnost a já byl aktivním aktérem předlistopadových i polistopadových let. Kdybych se na jaře
1990 nechal přemluvit ke kandidatuře do České
národní rady, možná by se to odvíjelo celé jinak.
Ale asi není náhoda, že jsem to odmítl, protože
jsem byl tehdy v redakci kulturně-politické revue
Proglas. Chtěl jsem dělat spíš kulturu. Ale těch
možností bylo fakt hodně. Dopadlo to takhle.
Změnil byste něco na svém dosavadním životě?
Nebo si naopak myslíte, že vše bylo tak, jak
mělo?
Kdyby mě máma dala jako děcko na klavír a dokázala mě u toho udržet, vypadal by můj život
nejspíš jinak. A nejspíš těch potenciálních odboček po cestě bylo víc. Ale k té vaší druhé otázce
bych rád řekl tohle: V životě žádné kondicionály
neexistují.

Brno literary scene. As you said yourself, it was
one of dozens of options for what to get involved
in after the fall of communism. So why Petrov?
It was really a lucky chance or coincidence.
After November, the whole of Czech society
was restructured and I was an active participant
in the pre- and post-November years. If I had
been persuaded to run as a candidate for the
Czech National Council in the spring of 1990,
things might have unfolded differently. But it is
probably no coincidence that I refused, because
I was then on the editorial board of the cultural
and political review Proglas. I was more inclined
to do culture. But there were a lot of possibilities. It ended up like this.
Would you change anything about your life so
far? Or do you think that everything has been as
it should have been?
If my mom had sent me to piano lessons as
a kid and managed to keep me there, my life
would have probably been different. And there
have probably been more potential turning
points along the way. But to your second
question, I would like to say this: There are no
conditionals in life.

Life unfolds somehow, you
have a little say in it, but
it does not have profound
effect. And then it is up to
you whether you accept it
or not.
I have a positive mindset, so I would tell you in
retrospect that “everything has been as it should
have been”. But that is, of course, nothing
objectively valid. I am just content with my life.
Regardless of the fact that the first 20 years of
my life were objectively rather terrible.
You are the initiator of the Moravian Holocaust
Documentation Centre, which seeks to present
the history of the Jewish presence in a modern
way. What has led you to the idea of a Jewish
museum and what form is it going to take?
Jewish people are part of the space in which
I live. They have been physically absent since
the war, but their legacy is present. And I would
like to materialize that legacy. The Jewish people
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Život se nějak odvíjí, vy do
toho trochu kecáte, ale ono
to velký vliv nemá. A pak už
záleží jen na tom, jestli to
přijímáte nebo ne.
Já jsem pozitivně založen, takže bych vám
zpětně řekl, že „vše bylo, jak mělo být“. Ale to
samozřejmě není nic objektivního. Já jsem prostě
se svým životem spokojen. Bez ohledu na to, že
prvních dvacet let mého života bylo objektivně
spíš hrozných.
Jste iniciátorem Dokumentačního centra
holokaustu na Moravě, které se snaží představit
moderním způsobem dějiny židovské přítomnosti. Co Vás dovedlo až k myšlence židovského
muzea a jakou bude mít podobu?
Židé jsou součástí prostoru, v němž žiju. Teď
tu od války fyzicky chybějí, ale jejich odkaz je
přítomen. A já bych chtěl ten odkaz zhmotnit.
Židé a jejich osud, nejen ve 20. století, jsou částí
mne samotného. Básník je z podstaty věci bytost

and their fate, not only in the 20th century, are a part
of me. The poet is an inherently exclusive and often
excluded being. And also, and maybe foremost, his
world grows out of words. And if there is any people
on this planet whose existence grows out of words,
is based on stories, it is the Jews. But what I am
telling you here is not any intellectual concept, even
though it may sound like one - strictly speaking. It is
something that moves below the threshold.
And what form is the museum going to take?
It is going to be a beautiful building designed by
a world-class architect - we will know the result of
the competition at the beginning of September.
In addition to the museum, the building is going
to house a gallery, a lecture and projection hall,
a branch of the Moravian Library, an educational
entre for children and young people, and of course
a café... And the museum exhibition itself is going to
be based on stories rather than collection objects.
And those stories are going to be told with the help
of the most advanced technologies of the 21st
century.
Where do you escape to, especially as a traveller,
to be simply comfortable?
I am not a classic globetrotter, but if I count in
the United States, I have about forty-five country
notches in my belt, four continents. I enjoy travelling
because unfamiliar surroundings force me to quickly
abandon mental stereotypes, I have to think sharp,
be alert, in short, be fully focused on the “here and
now”, a coveted state that is rather rare here at
home. Here I am constantly wandering somewhere
between the past and the future (i.e., a work in progress). Moreover, I like travelling on my own. I like it
when I really have the space to myself. So, travelling
in itself is something I enjoy a lot. But you are asking
about something else ... and I am aware of that. So,
I will put it in one word: Italy. I have been going there
for thirty years, I know a little bit of the language, but
I feel like I understand things there that go beyond
the language; it is just the country of my heart.
I have other favourite destinations: Australia, England, Spain, a number of specific places, but Italy
... it is a bit like an echo of my soul. Right now, I am
thinking of buying a little house in San Felice Circeo
after all... Rationally speaking, it is total foolery, but
my heart is thumping and stomping its foot.
When you travel somewhere, what do you do
to pass the time? Is it reading? What kind of
literature does a person like you, who writes and
publishes himself, actually read?

Diskuze v kině Scala
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Malujeme, s Pavlem Čechem

výlučná, a často též vylučovaná. A taky, a možná
především, jeho svět vyrůstá ze slov. A je-li na téhle planetě nějaký národ, jehož existence vyrůstá
ze slov, stojí na příbězích, pak jsou to Židé. To, co
vám tady teď říkám, ale není žádný intelektuální
koncept, i když to tak – striktně formulováno –
možná zní. Je to něco, co se hýbe pod prahem.
A jakou bude mít muzeum podobu?
Bude to krásný dům, který postaví světový architekt – výsledek soutěže budeme znát začátkem
září. V tom domě bude kromě muzea galerie,
přednáškový a projekční sál, pobočka Moravské
zemské knihovny, edukační centrum pro děti
a mládež, samozřejmě kavárna... A samotná
muzeální expozice bude postavená spíše na
příbězích než na sbírkových předmětech. A ty
příběhy budeme vyprávět s pomocí nejmodernějších technologií 21. století.
Kam se utíkáte, zejména cestovatelsky, aby
Vám bylo zkrátka dobře?
Já nejsem klasický globetrotter, ale kdybych započítal i americké státy, tak mám na pažbě okolo
čtyřiceti pěti států. Čtyři světadíly. Mě cestování
baví, protože neznámé prostředí mě donutí rychle
opustit myšlenkové stereotypy, musím myslet os-

I like to read, but mostly I look. From my point of
view, there is no difference. I read pictures ... or
I look at pictures. When it comes to reading, eighty
percent of my reading is filled with “purposeful”
reading. That is, reading that is directly related to
what I am doing. So, for the past three years I have
been reading mainly literature that is somehow
related to Jewish history. But I would like to add that
I am happy I finally have a sound reason to read
all the books I wanted to read anyway. My private
library contains more than four and a half thousand
volumes, and I estimate that I have read a little more
than a third of them. Thick historical books are my
favourite treat, but I simply cannot find the time. But
purely for pleasure, I am now reading one of Julian
Barnes’ latest books that I have not read yet: a short
story collection Cross Channel.
Do you have any other dreams you would like to
fulfil?
I am not much of a dreamer... moreover: November
has allowed me to realize all the essentials. After all,
it is not so much about particular pleasures as it is
about living freely, being able to make decisions according to the circumstances. And if this possibility
exists, dreams do not thrive, they do not grow over
your head.
... 21

Když někam cestujete, čím si krátíte čas? Je to
čtení? Jaký druh literatury vlastně čte člověk
jako Vy, který sám píše a publikuje?
Čtu rád, ale hlavně se dívám. Z mého pohledu v tom není rozdíl. Čtu obrazy... nebo vidím

Bytové divalo u Petra Oslzlého
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obrazy. Pokud jde o četbu, tak osmdesát procent
v mém případě vyplní četba „účelová“. To jest
četba, která souvisí přímo s tím, čím se zrovna zabývám. Takže už tři roky čtu především
literaturu, která nějak souvisí se židovskými
dějinami. Ale rád bych dodal, že jsem šťastný,
že konečně mám silný důvod přečíst si všechny ty knihy, které jsem stejně číst chtěl. Moje
soukromá knihovna čítá více než čtyři a půl tisíce
svazků a odhaduju, že jsem přečetl o něco víc
než třetinu. Tlusté dějepisné knihy přitom mlsám
nejraději, akorát na to holt nemám čas. Ale čistě
pro potěšení teď čtu jednu z posledních knih Juliana Barnese, kterou jsem ještě nepřečetl: soubor
povídek Cross Channel.
Máte ještě nějaký sen, který byste si rád splnil?
Já nejsem vyloženě snílek... a navíc: Listopad mi
umožnil realizovat vše podstatné. Ono přece ani
tak nejde o jednotlivé konkrétní libůstky, jako spíš
o to žít svobodně, mít možnost rozhodovat se podle momentální situace. A pokud tahle možnost
existuje, tak vám sny nebují, nepřerůstají vám
přes hlavu.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: Mirka Holasová, Zuzana Lazarová a Vít Mádr, soukromý archiv.

tře, mít se na pozoru, zkrátka být plně soustředěný
na „tady a teď“, což je kýžený stav, který je tady,
doma, spíše vzácný. Tady se neustále toulám někde mezi minulostí a budoucností (tzn. nedokončenou prací). Navíc cestuju rád sám. Mám to rád,
když mám prostor skutečně jen pro sebe. Takže
cestování samo o sobě mě hodně baví. Ale vy se
ptáte i trochu na něco jiného... a já to vnímám.
Takže to vyjádřím jedním slovem: Itálie. Jezdím
tam třicet let, trochu umím jazyk, ale mám pocit,
že tam rozumím i věcem, které jdou mimo jazyk;
je to prostě země mého srdce. Mám i jiné hodně
oblíbené destinace: Austrálie, Anglie, Španělsko,
řada konkrétních míst, ale Itálie... to je trochu jako
ozvěna mé duše. Zrovna teď přemýšlím, že si přece jen koupím malý domek v San Felice Circeo...
Racionálně vzato je to úplná blbost, ale srdce
huláká a dupe nožkou.

Čtení v Bajkazylu

MARTIN REINER
Datum narození 1964, dříve také PLUHÁČEK
po adoptivním otci

Date of birth 1964, formerly also PLUHÁČEK
after his adoptive father.

Básník, prozaik a nakladatel se narodil
v Brně, ale část svého dětství prožil
v Janovicích nad Úhlavou. Studia v době
komunismu strávil na vojenských školách
a pár měsíců z politických důvodů ve
vězení. Po návratu byl postupně referentem
v taneční škole, prodavačem v antikvariátu,
doručovatelem tisku, inspicientem v operetě,
po listopadu 1989 spoluzakladatelem
a redaktorem politicko-kulturní revue
Proglas, stipendistou Nadace Český
literární fond, tiskovým mluvčím MK
ČR, šéfredaktorem nakladatelství Lidová
demokracie-Petrov a později do roku 2005
majitelem nakladatelství Petrov, které
pokračuje dodnes pod novým názvem Druhé
město. Je autorem projektu velkoplošných
nástěnných maleb v brněnském Bronxu
a působí též jako ředitel Dokumentačního
centra holokaustu na Moravě.

The poet, prose writer and publisher was born
in Brno, but lived in Janovice nad Úhlavou
for a part of his childhood. He spent his
early years in military schools during the
communist era and a few months in prison
for political reasons. After his release, he
was consecutively a desk officer in a dance
school, a salesman in an antique book shop,
a newspaper deliveryman, a stage manager in
an operetta, after November 1989 a co-founder
and editor of the political-cultural magazine
Proglas, a scholarship holder of the Czech
Literary Funds Foundation, a spokesman for
the Ministry of Culture of the Czech Republic,
editor-in-chief of the publishing house Lidová
demokracie-Petrov and later, until 2005, the
owner of the publishing house Petrov, which
continues till this day under the new name of
Druhé město. He is the author of the project
of large-scale murals in the Brno Bronx and
also serves as the director of the Moravian
Holocaust Documentation Centre.

Mezi jeho další počiny patří cyklus přednášek
Škola poezie (1990–91) a Loď literátů (od
roku 1993). V letech 1993–94 uvedl na Malé
scéně Mahenova divadla cyklus inscenované
poezie První čtení. V letech 1996–2000
organizoval (spolu s Jiřím Kuběnou) setkání
českých a moravskoslezských básníků na
hradě Bítov a v letech 2001-2004 festival
Poezie bez hranic v Olomouci.
Je autorem patnácti knih, které byly
přeloženy do sedmi jazyků.

His other projects include the lecture series
The School of Poetry (1990-91) and The Ship
of Literati (since 1993). In 1993-94 he brought
a cycle of staged poetry First Readings to the
Mahen Theatre‘s Small Stage. In 1996-2000
he organised (together with Jiří Kuběna)
a gathering of Czech and Moravian-Silesian
poets at Bítov Castle and in 2001-2004 the
Poetry without Borders festival in Olomouc.
He is the author of fifteen books, which have
been translated into seven languages.
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MARSA ALAM
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EGYPTSKÝ PŘÍSTAV

26 ...

Toto město v jihovýchodním Egyptě leží na pobřeží
Rudého moře. Dříve malá
rybářská vesnička je dnes
jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací
v celé zemi. Za svůj rozkvět
vděčí mezinárodnímu
letišti, které zde bylo v roce
2003 otevřeno. Marsá Alam
je známé nejen svými
plážemi, ale je považované
také za ráj potápěčů.

This city in south-eastern
Egypt is located on the
Red Sea coast. Formerly
a small fishing village, it
is now one of the most
visited tourist destinations in the whole country.
It owes its prosperity to
the international airport
that opened here in 2003.
Not only does it offer
beaches, but this place is
also considered a diver‘s
paradise.

Moře je v těchto lokalitách
bohaté na podmořský život. Při
pobřeží i na otevřeném moři
zde naleznete velké množství
korálových útesů, které do
města lákají mnoho turistů

The sea is rich in underwater life in these locations.
Offshore and in the open
sea, there are large numbers
of coral reefs that attract
many tourists and divers to

TRAVEL
a potápěčů. Dobré povětrnostní podmínky jsou ideální pro
milovníky windsurfingu.

the town. The wind conditions are ideal for windsurfing
enthusiasts.

Nachází se zde také několik
dolů na mramor a žulu. Těžba
nerostných surovin v tomto
kraji probíhá již po několik tisíciletí. V dobách faraonů i později za nadvlády Římanů byla
tato oblast známá pro svoje
velká naleziště zlata, smaragdů
a polodrahokamů. Rovněž se
zde těžilo olovo a měď.

There are also several
marble and granite mines.
Mining of minerals has been
carried out in this region
for several millennia. In the
time of the pharaohs and
later under Roman rule, the
area was known for its large
deposits of gold, emeralds
and semi-precious stones.
Lead and copper were also
mined here.

Klidnější letovisko
Oproti Hurghadě má Marsá Alam
jednu zásadní výhodu, místo se
začalo turisticky rozmáhat až
v roce 2003. Díky tomu je zajištěna vysoká kvalita a modernost
naprosté většiny hotelů. Tahákem
je zdejší moře, které je dokonale
čisté se zachovalým podmořským životem. Kdo dokáže
oželet chybějící supermarkety,
obchodní domy a diskotéky,
přijde si na své. K nákupům či
zábavě návštěvníkům musí stačit
hotel nebo blízký malý přístav
Port Ghalib plný obchůdků se
suvenýry a restauracemi.

A quieter resort
Compared to Hurghada, Marsa
Alam has one major advantage, the place started to grow
in tourism as late as 2003. This
has ensured the high quality
and modernity of the vast
majority of hotels. The sea, the
draw of Marsa Alam, is perfectly clean and its underwater
life is perfectly preserved.
Those who can spare the lack
of supermarkets, malls and
discos will find it to their liking.
For shopping or entertainment,

• Marsá Alam znamená
v překladu „Horský přístav“.
• Přístav se nachází 250 km
jižně od Hurghady v blízkosti
Obratníku Raka, v místě, kde
se Arabská poušť setkává
s Rudým mořem.
• V Marsá Alam žije přibližně
10 000 obyvatel. Většina z nich
jsou rybáři či chovatelé ovcí,
velbloudů a koz.
visitors need to stay at the
hotel or visit the nearby
small port of Port Ghalib,
full of souvenir shops and
restaurants.
Diving paradise
The underwater world is
a great substitute for the
attractions on land. The
region‘s greatest treasures
lie beneath the surface
of the Red Sea. Here is
a wonderful world full of
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Ráj potápění
• Marsá Alam
Marsa Alam translates
to „Mountain Port“
• The port is located
250 km south of
Hurghada near the
Tropic of Cancer, at
the point where the
Arabian Desert meets
the Red Sea.
• The population
of Marsa Alam is
approximately 10,000
inhabitants. Most of
them are fishermen
or sheep, camel and
goat farmers.
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colourful fish, corals, turtles,
Podmořský svět vrchovatě nahra- dolphins, sharks, dugongs
zuje atrakce na souši. Své největší and other animals that can
surprise you with their size
poklady totiž tato oblast skrývá
and appearance. At the Abu
pod hladinou Rudého moře.
Dabbab coral reefs, 30 km off
Ukrývá se zde nádherný svět
plný pestrobarevných ryb, korálů, Port Ghalib, you can spot the
rare green sea turtles and Indian
želv, delfínů, žraloků, dugongů
dugongs. These are popularly
a dalších živočichů, kteří dokáží
known as sea cows, measuring
překvapit svou velikostí a vzetwo to three metres in length and
zřením. U korálových útesů Abu
Dabbab, vzdálených 30 km od pří- weighing around 200 kilograms.
They command a great deal of
stavu Port Ghalib, lze pozorovat
respect, even though they are
vzácné karety obrovské, velké
shy and harmless creatures.
želvy a dugongy indické. Těm
Their favourite food is seaweed
se lidově říká mořské krávy, měří
roots and seagrass. You can also
dva až tři metry a váží přibližně
dvě stě kilogramů. Vzbuzují proto see large numbers of sharks and
značný respekt, přestože se jedná dolphins.

TRAVEL
o tvora plachého a neškodného.
Jejich nejoblíbenější potravou jsou
kořínky chaluh a mořské trávy.
Narazit zde můžete také na velké
množství žraloků a delfínů.
Po souši
Kdo si na vodu moc nepotrpí, může
se vydat na safari do národních parků
Wadi El Gemal a Gebel Elba, které
jsou domovem velkého množství
zvířat a ptactva. Lze zde najít pravou
poušť, tajemné egyptské památky,
chrám Sethiho I. v Khanaisu i oblasti
starodávné těžby vzácných materiálů,
např. zelených smaragdů královny
Kleopatry.
Marsá Alam je také výborným výchozím bodem pro návštěvu Horního
Egypta – místa bohů, nádherného
okolí řeky Nil a úžasných kulturních
památek, mezi něž se řadí chrámy
v Karnaku a Luxoru, Memnonovy kolosy či Údolí králů. Jedná se o největší
světové muzeum pod širým nebem.

By land
If you are not too keen on the
water, you can go on a safari
to Wadi El Gemal and Gebel
Elba National Parks, which are
also home to a large number of
animals and birds. You can find
a true desert, mysterious Egyptian monuments, the temple
of Sethi I in Khanais and areas
of ancient mining for precious
materials such as Queen Cleopatra‘s green emeralds.
Marsa Alam is also an excellent
base for visiting Upper Egypt
- the place of the gods, the
beautiful surroundings of the
Nile River and the amazing
cultural sites including the
temples of Karnak and Luxor,
the Colossi of Memnon and
the Valley of the Kings. It is
the world‘s largest open-air
museum.
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NOVÁ
NOVÁŠKODA
ŠKODA

FABIA
FABIA

SEBEVĚDOMĚ
SEBEVĚDOMĚSVÁ
SVÁ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA:
Kombinovaná
spotřeba
a emise
CO2 vozu ŠKODA FABIA:
5,0–6,0
l/100 km,
113,2–136,4
g/km
5,0–6,0foto
l/100 km, 113,2–136,4 g/km
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,
jízda ješte velkorysým
pohodlnější prostorem
a bezpečnější.
Kromě
dynamického
technologií,
díky
kterým
bude
každá
vaše
jízda
ješte
pohodlnější
a
bezpečnější.
Kromě
dynamického
a moderního vzhledu nabízí nová ŠKODA FABIA úžasné možnosti konektivity a sofistikované
prvky,
a moderního
vzhledu
ŠKODA
FABIA
úžasné možnosti
konektivity
a sofistikované prvky,
které
znáte z vyšší
řadynabízí
vozu, nová
jako je
například
dvouzónová
klimatizace
CLIMATRONIC.
které
znáte
z
vyšší
řady
vozu,
jako
je
například
dvouzónová
klimatizace
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

Moderní autosalon
s rodinnou péčí a atmosférou

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

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

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

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

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

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

with a Family Atmosphere

ŠPILBERK CASTLE
AND FORTRESS

HRAD A PEVNOST

špilberk
Kdo byl v Brně a nebyl na tzv. „Špilasu“,
JAKO BY nic nezažil.
Hrad byl založen kolem poloviny 13. století
a dodnes představuje
nezaměnitelnou dominantu bezprostředně
nad historickým centrem města Brna. Svým
zakladatelem, českým
králem Přemyslem Otakarem II., byl velkoryse
koncipován nejen jako
pevná opora panovnické moci, ale také jako
důstojné sídlo vládců
Moravy.
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If you had been to Brno
and had not been to the
so-called „Špilas“, it is as
if you had not experienced
anything. The castle
was founded around
the mid-13th century and
still creates an unmistakable landmark immediately above the historical
centre of Brno. It was
generously drafted by its
founder, the Czech King
Přemysl Otakar II, not only
as a solid support of the
monarchical power, but
also as a dignified seat of
the rulers of Moravia.

INSPIRATION

Historie

History

Postupně v něm panovala
a zvelebovala ho dynastie
moravských Lucemburků,
bojoval o něho český král Jiří
z Poděbrad a uherský král Matyáš Korvín. Stal se především
vězeňskou a vojenskou pevností.
To se naplno projevilo v době
okupace Moravy švédským
vojskem a ohrožení moravské
metropole v letech 1643-1645.
Když pak Brno se Špilberkem
pod velením plukovníka Raduita
de Souches odolalo tříměsíčnímu dobývání mnohonásobnou
švédskou přesilou, prokázal

It was successively ruled and ennobled by the dynasty of Moravian
Luxembourg, fought over by King
George of Poděbrady of Bohemia and
King Matthias Corvinus of Hungary. It
became primarily a prison and military
fortress. This was fully manifested
during the occupation of Moravia by
the Swedish army and the threat to
the Moravian metropoly in 1643-1645.
When Brno and Špilberk, under
the command of Colonel Raduit de
Souches, withstood a three-month
siege by considerable Swedish odds,
the strategic importance of the castle
was once again proven.

Otevírací doba
duben–září
MUZEUM, EXPOZICE,
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY,
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
pondělí až neděle
od 9:00 do 17:00 hodin

ROZHLEDNA
a KRÁLOVSKÁ KAPLE
pondělí až neděle
od 9:00 do 17:00 hodin
čtvrtek
od 9:00 do 20:00 hodin

Otevírací doba
říjen–březen
MUZEUM, EXPOZICE,
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY,
PROHLÍDKOVÉ
OKRUHY, ROZHLEDNA
a KRÁLOVSKÁ KAPLE
úterý až neděle
od 9:00 do 17:00 hodin

www.spilberk.cz
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Opening hours
April - September
MUSEUM, EXHIBITIONS,
CURRENT EXHIBITIONS,
TOURS
Monday to Sunday
from 9 am to 5 pm

LOOKOUT TOWER and
ROYAL CHAPEL
Monday to Sunday
from 9 am to 5 pm
Thursday
from 9 am to 8 pm

Opening hours
October-March
MUSEUM, EXHIBITIONS,
CURRENT EXHIBITIONS,
TOURS, LOOKOUT TOWER
AND ROYAL CHAPEL
Tuesday to Sunday
from 9 am to 5 pm

O hradu a okolí
Dnes v něm můžete navštívit
mnohé výstavy, nebo se vydat
po čtyřech prohlídkových okruzích. První byl nazván „Příběh
hradu“. V rámci něho máte možnost zavítat na místa, která byla
dosud veřejnosti nepřístupná.
Jedná se například o renesanční
salonek s jediným zachovaným renesančním oknem na
Špilberku a rozměrnými obrazy
habsburských panovníků. Dále
budete moci vstoupit do tzv.

About the castle and its
surroundings
Today, you can visit numerous
exhibitions in the castle or choose
one of the four guided tours. The
first one is called “The Story of the
Castle“. On the tour, you have the
opportunity to visit places that used
to be inaccessible to the public.
These include the Renaissance
drawing room with the only
surviving Renaissance window
in Špilberk and large paintings
of Habsburg monarchs. You will
also be able to enter the so-called
Swallow’s Nest, a recreation room

Zdroj: https://www.spilberk.cz/ foto: fotobanka

www.spilberk.cz

se znovu strategický význam
tohoto hradu.
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Vlaštovčího hnízda, společenského prostoru vybudovaného v letech 2. světové války pro důstojníky
wehrmachtu s původními, krásně zdobenými
kachlovými kamny.
Druhý okruh vás provede opevněním. Jihozápadní
bastion vznikl v rychlosti, během pouhých dvou
let, aby byl Špilberk připraven na návrat Švédů
k Brnu v květnu 1645. Měl ubránit západní část
hradu, kde dosud byly jen malé kamenné bašty renesanční hradby. Právě od západu přitom Špilberk
čelil největšímu náporu švédských vojsk.

built during World War II for Wehrmacht officers with an
original, beautifully decorated tiled stove.
The second tour takes you through the fortifications.
The south-west bastion was built in a hurry, in just two
years, to make Špilberk ready for the Swedes’ return to
Brno in May 1645. It was to defend the western part of
the castle, where until then there had only been small
stone bastions of the Renaissance walls. It was from
the west that Špilberk faced the greatest onslaught of
Swedish troops.

V rámci třetího okruhu nahlédnete do důmyslných
stavitelských zákoutí věznic. Kasematy, jaké jsou
na Špilberku, jen tak nikde nenajdete. Systém
dlouhých temných chodeb přitom vznikl až v době
baroka, kdy se hrad Špilberk měnil na pevnost.
Původně chodby sloužily jako úkryt pro vojsko
v době obléhání, později však prosluly jako jeden
z nejtěžších žalářů v Evropě. Jako vězení kasematy sloužily necelé století, přístupné veřejnosti jsou
již více než 130 let.

In the third tour, you will have a look into the ingenious
construction of the prisons. You are not likely to find
casemates like the ones at Špilberk anywhere else.
The system of long, dark corridors dates back to the
Baroque period, when Špilberk Castle was being transformed into a fortress. Originally, the corridors served
as a shelter for the army during the siege, but later they
became infamous as one of the hardest dungeons in
Europe. The casemates served as a prison for less than
a century and have been open to the public for more
than 130 years.

Posledním okruhem zavítáte do vodojemů. Ty připomínají gotický chrám z kamene – uvnitř východního opevnění hradu v opravených vodojemech,
které původně zásobovaly město Brno vodou, se
vám otevře „katedrála“ plná kamenných svědků
brněnské historie.

The last tour takes you to the water tanks. These
resemble a gothic church made of stone - inside the
eastern fortifications of the castle in the repaired water
tanks, which used to supply water to the city of Brno,
you will see a “cathedral” full of stone witnesses of
Brno’s history.

Hliníkové pergoly SUNBERG
osobní přístup

pergoly na míru

kvalitní zpracování

www.PergolySunberg.cz

cenově dostupné

Auroras on THE
HILL OF KRAVÍ HORA

Polární záře
na Kraví hoře
Ať už bude svítit Slunce, nebo budou padat trakaře, brány
Hvězdárny a planetária Brno jsou stále otevřeny dokořán. Přijít
se podívat mohou všichni – počínaje nejmenšími kosmoplavci,
přes jejich rodiče až po zasloužilé a zkušené vesmířany. Nabízíme
pořady jak pod skutečnou oblohou, tak i digitální projekcí
jednoho z největších 3D planetárií v Evropě.
Whether it’s sunny or raining cats and dogs, the door of the
Brno Observatory and Planetarium is always wide open. Everybody
can come, from the smallest astronauts and their parents to
meritorious and experienced spacemen. We offer shows under
the real sky as well as digital projections in one of the biggest
3D planetariums in Europe.
Brněnská hvězdárna je za jasného počasí
otevřena od středy do soboty vždy od 21 hodin.
Procházka po hvězdném nebi vedená zkušeným
moderátorem trvá zhruba hodinu a je pokaždé
jiná. Výklad reaguje na aktuální meteorologické
podmínky, viditelnost nebeských těles nebo
přelétající družice. Po dohodě jsme schopni
nabídnout výklad i v anglickém jazyce.
36 ...

In clear weather, the Brno Observatory is open
from Wednesday to Saturday from 9 PM. A walk
through the starry sky guided by an experienced
moderator takes approximately an hour and is
never the same. It responds to the current weather conditions, the visibility of the celestial bodies
or the flying-by satellites. Upon agreement we are
also able to provide an English commentary.

INSPIRATION
Ukážeme vám dvojici největších planet Sluneční soustavy:
V Jupiterově atmosféře budou
zřetelné tmavé pásy a v okolí
planety i čtveřice satelitů, které
z noci na noc mění polohu.
U planety Saturn máte šanci
vidět drobný prstýnek a její
největší měsíc – Titan.

We’ll show you the two biggest
planets in the Solar System. You’ll
be able to see the dark bands
in Jupiter’s atmosphere as well
as the four satellites in its vicinity
changing their positions night by
night. And Saturn will show off
the tiny ring and its largest moon
Titan.

Ať je den nebo noc, ať je jasno
nebo zataženo, přijít můžete
na projekce v digitáriu. Polární
záře se bezesporu řadí mezi
nejpodivuhodnější přírodní
úkazy zážitkové astronomie.
A protože roste sluneční aktivita, tedy i četnost jejich výskytu,
je nejvyšší čas uvést představení věnované jejich křehké kráse.

Whether it’s day or night, the
sky is clear or cloudy, you can
come to see our projections in
the digital planetarium. Auroras
definitely rank to the most
amazing natural phenomena of
experience astronomy. And as the
solar activity is increasing as well
as the frequency of aurora occurrence, it’s time to introduce our
new show depicting their fragile
beauty.
At the beginning of 2022, the
staff of the Brno Observatory and
Planetarium made two aurora
expeditions. They went to the
Lofoten Islands in Norway and

Autor a foto: Hvězdárna a planetárium Brno

Pracovníci Hvězdárny a planetária Brno počátkem roku 2022
vyrazili hned na dvě výpravy
za polárními zářemi. Na norské
Lofoty a také do finského
Laponska. Cílem bylo pořídit ze
„země“ i ze „vzduchu“ co nejvíc
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materiálu pro pořad o polárních zářích, který se
právě teď dočkal premiéry.
Jak vlastně taková krása vzniká? Polární záře
má na svědomí sluneční vítr – proud nabitých
částic uvolňovaných při nejrůznějších událostech na „povrchu“ Slunce. Pokud se jeho
hustší oblaka potkají s naší planetou, pak se
částice slunečního větru pohybují podél silokřivek zemského magnetického pole a sráží se
s atomy i molekulami v naší atmosféře, které tak
donutí svítit ve viditelném světle. Několik desítek
až stovek kilometrů nad Zemí se pak rozzáří
polární záře.
Konkrétně v našich zeměpisných šířkách
můžeme polární záře zahlédnout nad severním
obzorem – nejlepší výhled míváme v rozmezí
dvou hodin kolem půlnoci. Jejich výskyt je ale
velkou vzácností, v době maxima sluneční aktivity se s nimi setkáme nanejvýš párkrát do roka.
Připomínají světlá oblaka či osvětlené nebe nad
vzdáleným městem, charakteristické červené
skvrny nebo nazelenalé závěsy se ale objevují
velmi vzácně a zachytit je lze spíše než očima
prostřednictvím fotoaparátu.
V brněnském digitáriu uvidíte polární záře v plné
kráse! Těšíte se stejně jako my? Pokud ano,
naskočte na tramvaj číslo čtyři a přijeďte k nám
na Kraví horu.
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Lapland in Finland. Their goal was to get as much
material from the ground and from the air as possible for a new show about auroras which has just
seen its premiere.
Where does such a beauty come from? Auroras are
caused by the solar wind, a stream of charged particles released from the “surface” of the Sun during
various events. If its thicker clouds encounter with
our planet, the particles of the solar wind fly along
the Earth’s magnetic field lines of force and collide
with the atoms and molecules in our atmosphere
making them shine in visible light. Then several
dozens or hundreds kilometres above the ground,
an aurora lights up.
Particularly at our latitudes, we can see auroras
above the northern horizon. The best view is usually
for about two hours around midnight. However, their
occurrence is very rare. At the time of the maximum
solar activity, you can’t see them more often than just
a few times per year. They resemble light clouds or
brightened skies above distant cities. Their typical
red spots or greenish curtains appear very rarely
and you are more likely to spot them through your
camera than with the naked eye.
In the Brno digital planetarium you will see auroras in
all their glory! Are you looking forward to it the same
as we are? If yes, jump on number four tram and
come to us to Kraví hora hill.
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Síla pro váš svět. IONIQ 5.
Čistě elektrické SUV.

Co je váš svět? Vaše cíle, vaše rodina, vaše kariéra? IONIQ 5 – čistě elektrické SUV s rozvorem
o výjimečné délce 3 metrů – vám s tím vším pomůže nebývalou silou. Cestujte s dojezdem
až 481 km. Nabíjejte ultrarychle, např. z 10 na 80 % kapacity baterie v ideálních podmínkách
za pouhých 18 minut. Vydejte se za svými ambicemi s možností napájet externí spotřebiče
výkonem až 3,6 kW či s dálničním asistentem druhé generace HDA 2. To je jen několik z řady
jedinečných předností nového vozu IONIQ 5. www.hyundai.cz

Hyundai AUTO POKORNÝ MOTORS
Maříkova 46 (u Globusu), 621 00 Brno
Tel. +420 515 915 000
www.hyundaivbrne.cz

IONIQ 5 – kombinovaná spotřeba elektrické energie 16,7–20,1 kWh / 100 km; emise CO2 0 g/km.
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Vila/villa

LÖW-BEER

BRNO BÝVALO V 19. A 20. STOLETÍ TEXTILNÍ VELMOCÍ. TEHDEJŠÍ PODNIKATELÉ SI
STAVĚLI NA OKRAJÍCH MĚST HONOSNÉ VILY, KTERÉ JSOU DODNES PŘEDMĚTEM
ZÁJMU MNOHA NÁVŠTĚVNÍKŮ. JEDNOU Z NICH JE I VILA LÖW-BEER.

BRNO USED TO BE A TEXTILE POWER IN THE 19th AND 20th CENTURIES. THE
BUSINESSMEN OF THE TIME BUILT LAVISH VILLAS ON THE OUTSKIRTS OF CITIES,
WHICH ARE STILL OF INTEREST TO MANY VISITORS TODAY. ONE OF THEM IS THE
LÖW-BEER VILLA.
Pozemek na Drobného ulici (dříve Sadová –
Parkstrasse) v roce 1903 původně zakoupil továrník
Moriz Fuhrmann, který si zde nechal postavit
rodinnou vilu. V jednopatrovém domě byly čtyři
byty celkem se 14 pokoji a 7 kabinety, 3 kuchyněmi,
2 koupelnami a 6 záchody. Autorem projektu je vídeňský architekt Alexander Neumann. Po Fuhrmannově
smrti prodali v srpnu 1913 jeho dědicové vilu za 290
tisíc korun textilnímu podnikateli Alfredu Löw-Beerovi
(1872-1939). Nový majitel nechal ve 30. letech dům
částečně stavebně upravit. Autorem úprav byl vídeňský architekt Rudolf Baumfeld.

The land in Drobného Street (formerly Sadová Parkstrasse) was originally purchased in 1903 by the
manufacturer Moriz Fuhrmann, who had a family villa
built there. The one-storey house had four apartments
with a total of 14 rooms and 7 cabinets, 3 kitchens,
2 bathrooms and 6 toilets. The author of the project
was the Viennese architect, Alexander Neumann. After
Fuhrmann’s death, his heirs sold the villa in August 1913
for 290,000 crowns to the textile entrepreneur Alfred LöwBeer (1872-1939). The new owner had the house partially
rebuilt in the 1930s. The author of the alterations was the
Viennese architect Rudolf Baumfeld.

Kdo byli Löw-Beerovi

Who were the Löw-Beers

Rodina významných průmyslníků ve vlnařství a cukrovarnictví Löw-Beerů pochází z Boskovic. Zde byli
nájemci palírny, a získali tak potřebný kapitál k založení
továrny na spřádání vlny ve Svitávce a dále expandovali do Brna. V roce 1870 založili na Slovensku rovněž
cukrovar. Synové Rudolf, Alfred a Benno se stali společníky ve firmě „Moses Löw-Beer“, která byla jednou

The Löw-Beer family, important industrialists in the
wool and sugar industry, came from Boskovice. Here
they were tenants of a distillery and thus acquired the
necessary capital to establish a wool spinning factory
in Svitávka and further expanded to Brno. In 1870
they also established a sugar factory in Slovakia. The
sons Rudolf, Alfred and Benno became partners in
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z největších v habsburské monarchii. Kromě vlnařství
a cukrovarnictví se firma zabývala i lihovarnictvím.
Alfred Löw-Beer byl viceprezidentem Woll-Industriellen-Verein Mährens v Brně. S manželkou Marianou,
rozenou Wiedmannovou, měl tři děti – Maxe, Gretu
a Hanse. Greta, podruhé provdaná Tugendhatová,
dostala od svých rodičů jako svatební dar horní část
parcely jejich vily u Černopolní ulice, na níž si nechala
postavit od německého architekta Ludwiga Miese van
der Rohe slavnou vilu Tugendhat.
Většina rodiny uprchla v roce 1939 před nacistickým
terorem do Velké Británie, ale Alfred ještě zůstal v okupovaném Československu, aby zachránil co nejvíce
z rodinného majetku. O Velikonocích 1939 zemřel
na útěku za nejasných okolností. V současnosti žijí
potomci této významné židovské podnikatelské rodiny
na mnoha místech v Evropě a USA.

Studentský domov
V roce 1940 zabavili vilu Němci pro potřeby tajné státní
policie (gestapa). V roce 1946 byla nad objektem ustanovena národní správa a krátkou dobu zde fungoval
Americký ústav, který zájemcům nabízel promítání amerických dokumentárních filmů, přednášky o cestování
v Americe nebo oslavy Dne nezávislosti. V roce 1954
se vila stala majetkem československého státu a v tom
samém roce zde byla zřízena pobočka Masarykova
studentského domova. Domov mládeže v prostorách
vily fungoval nepřetržitě až do roku 2012.
V současnosti je Löw-Beerova vila v majetku Jihomoravského kraje a stala se muzejním prostorem, v roce
2016 zde byla otevřena stálá expozice s názvem Svět
brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat, o dva
roky později také prohlídkový okruh po technickém zázemí vily. Celoročně se zde konají různé kulturní akce.

the company “Moses Löw-Beer”, which was one of
the largest in the Habsburg Monarchy. In addition to
wool and sugar production, the company was also
involved in distilling.
Alfred Löw-Beer was vice-president of the WollIndustriellen-Verein Mährens in Brno. With his wife
Mariana, née Wiedmann, he had three children - Max,
Greta and Hans. Greta, married for the second time
to Tugendhat, received from her parents as a wedding gift the upper part of the plot of their villa near
Černopolní Street, on which she had the famous Villa
Tugendhat built by the German architect Ludwig Mies
van der Rohe.
Most of the family fled to Great Britain in 1939 to
escape the Nazi terror, but Alfred stayed behind in
occupied Czechoslovakia to save as much of the
family property as possible. At Easter 1939, he died
on the run under unclear circumstances. Today,
descendants of this prominent Jewish business
family live in many places in Europe and the USA.

Zdroj:www.vilalowbeer.cz/ foto: www.shutterstock.com

Student home
In 1940 the villa was confiscated by the Germans for
the use of the secret state police (Gestapo). In 1946,
a national administration was established over the
property, and for a short time the American Institute
operated here, offering screenings of American
documentaries, lectures on travel in America, and
Independence Day celebrations. In 1954, the villa
became the property of the Czechoslovak state and in
the same year a branch of the Masaryk Student Home
was established there. The Youth Home operated
continuously in the villa until 2012.
Nowadays, the Löw-Beer Villa is the property of the
South Moravian Region and is a museum space; in
2016, a permanent exhibition entitled The World of the
Brno Bourgeoisie between Löw-Beer and Tugendhat
was opened here, followed two years later by a guided
tour of the villa’s technical facilities. Many cultural
events are held here all year round.
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Filharmonie Brno
Filharmonie Brno představuje svoji 67. sezonu s inspirací starou
hudbou, novými projekty a oslavami Besedního domu
Filharmonie Brno introduces its 67th season, finding inspiration in
early music, new projects and Besední dům celebrations
Filharmonie Brno představuje svoji 67. sezonu.
Sezonu, do které vstoupí 18. září koncertem Ne
válkám! Pátou sezonu v čele s šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Dennisem Russellem Daviesem.
Sezonu se světovými a českými premiérami a novými projekty. Sezonu, kdy orchestr čekají velká
zahraniční turné do USA, Jižní Koreje nebo Velké
Británie. Sezonu s novými nahrávkami na vlastním
labelu. „A také sezonu, ve které oslaví Besední dům
150 let od svého otevření,“ zdůraznila ředitelka
Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Jako pomyslná červená nit se koncertním programem
proplétá inspirace starou hudbou a objevování jejích
pozapomenutých skvostů, dlouhodobé projekty šéfdirigenta a uvádění zásadních děl 20. a 21. století. Sezona
je opět syntézou tradice a inovace. „Velmi si vážím
našeho publika, které podporuje a oceňuje dobrodružnou atmosféru s mezinárodní perspektivou. Ještě
více mě těší, že toto můžeme představit i posluchačům
při zahraničních turné,“ uvedl šéfdirigent a umělecký
ředitel Filharmonie Brno Dennis Russell Davies.
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Filharmonie Brno has introduced its 67th season.
A season which begins on 18 September with the
concert Ne válkám! (No to Wars!). Its fifth season
headed by Chief Conductor and Artistic Director,
Dennis Russell Davies. A season featuring world and
Czech premieres and new projects. A season in which
the orchestra shall undertake major foreign tours to
the USA, South Korea and Great Britain. A season with
new recordings for its own label. “And also a season
in which Besední dům is celebrating 150 years since
it was opened,” stresses Filharmonie Brno Managing
Director, Marie Kučerová.
The common thread running through the concert programme is inspiration in early music and discovering its
forgotten gems, the Chief Conductor’s long-term projects
and the performance of major works of the 20th and
21st centuries. The season is once again a synthesis of
tradition and innovation. “I really appreciate our audience,
who support and value an adventurous atmosphere with
an international perspective. I’m even more pleased that
we can showcase this to audiences on our international
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Když se před pěti lety postavil do čela orchestru, deklaroval, že chce hrát českou hudbu, velká díla velkých
autorů i skladby současných skladatelů, se kterými jej
pojí přátelství. „Posluchači tak uslyší Janáčka, Martinů
nebo Dvořáka. Také Brucknera, Wagnera nebo
Brahmse. Letos zařazujeme Beria a Henzeho, kteří do
značné míry ovlivnili můj život i kariéru. S oběma jsem
měl to štěstí úzce spolupracovat už v 60. letech, kdy
jsem studoval v New Yorku, a následně v 70. letech,
kdy jsem se rozvíjel jako mladý dirigent,“ uvedl Davies.
Připomněl, že Henze ho pozval do Stuttgartské opery,
díky čemuž se Davies stal později Evropanem. „Stejně
jako Berio mě lidsky i umělecky výrazně ovlivnil. Proto
jsem nesmírně rád, že mohu jejich hudbu nabídnout
skvělému brněnskému publiku,“ zdůraznil.
Výraznou linií nové sezony je stará hudba. „Chceme
objevovat její pozapomenuté skvosty, jako se nám
to podařilo například u Rejchovy Lenory. Ještě více
nás ale zajímají autoři mladší, kteří se touto hudbou
inspirovali,“ řekl dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav
Mikeš. Zejména v Besedním domě zazní takto komponované koncerty, například večery s názvem Ve starém
slohu, Poslové starých časů nebo Schubert meets
Berio. V jednom večeru se tak setkají Salieri, Henze,
Malecki a Beethoven, v jiném zase Haydn v kombinaci
s Mansurjanem a Silvestrovem. „Z českých autorů
připomeneme Vranického, Vaňhala nebo s českým
prostředím spjatého Ditterse von Dittersdorfa,“ doplnil.

Zdroj: Filharmonie Brno

Na objednávku píše pro novou sezonu svoji skladbu
izraelský klavírista, dirigent a skladatel Benjamin
Jusupov, který byl rezidenčním umělcem orchestru
před osmi lety. „Zahrajeme jeho skladbu inspirovanou
Leošem Janáčkem, kterou jsme objednali. Věříme, že
se nám podaří položit základ pro dlouhodobý projekt,
ve kterém plánujeme s podobným zadáním a ve
spolupráci s nadací Leoše Janáčka oslovovat další
autory,“ podotkl Mikeš.
V hlavních abonentních řadách posluchače čekají
velké koncerty šéfdirigenta se symfoniemi Brahmse,
Dvořáka, Rachmaninova, Brucknera nebo Schuberta,
houslové koncerty Bolcoma nebo Schnittkeho. Stálý
hostující dirigent Robert Kružík nastuduje Sukova
Asraela nebo Mozartovo Requiem. Do Brna zavítá
opět Michael Schnøwandt se severským programem,
Alexander Liebreich, Tomáš Netopil nebo Petr Altrichter. „Naše koncerty zdobí řada skvělých sólistů ze
světových pódií, například klavíristé Melvyn Tan, Igor
Ardašev a Elisabeth Leonskaja, houslisté Yumi-Hwang
Williams a Milan Pal´a, kytarista Pablo Márquez,“
upozornila Kučerová.

tours,” says Filharmonie Brno Chief Conductor and Artistic
Director, Dennis Russell Davies.
When Davies took charge of the orchestra five years
ago, he declared that he wanted to play Czech music,
great works from great composers, and also pieces from
contemporary composers whom he is linked to through
friendship. “Our audience will hear Janáček, Martinů and
Dvořák. Plus Bruckner, Wagner and Brahms. This year,
we’re including Berio and Henze, who affected my own life
and career to a large degree. I was lucky enough to collaborate with both back in the 1960s when I was studying
in New York, and then subsequently in the 1970s when
I was developing as a young conductor,” says Davies.
He notes that Henze invited him to the Stuttgart Opera,
leading to Davies eventually becoming European. “Just as
Berio had a large influence on me in both human and artistic terms. So I’m thrilled to be able to present their music to
the wonderful Brno audience,” he stresses.
A major theme of the new season is early music. “We
want to discover forgotten gems, as we managed to,
for example, regarding Reicha’s Lenora. But we are
even more interested in younger composers who
found inspiration in this music,” says Filharmonie Brno
Programme Director, Vítězslav Mikeš. Concerts put
together with this in mind will be played in Besední dům
in particular, such as during evenings entitled Ve starém
slohu (Old Style), Poslové starých časů (Emissaries of
Old) and Schubert meets Berio. Thus during one evening
Salieri, Henze, Malecki and Beethoven come together,
while in another we see Haydn alongside Mansurian
and Silvestrov. “Of Czech composers, we could mention
Vranický, Vaňhal, plus Ditters von Dittersdorf, who was
closely associated with the Czech lands,” he adds.
Israeli pianist, conductor and composer, Benjamin Jusopov, wrote a piece on commission for the new season,
having been the orchestra’s artist-in-residence eight years
ago. “We are playing his piece inspired by Leoš Janáček,
which we commissioned. We trust that we will be able to
lay the foundations for a long-term project in collaboration with the Leoš Janáček Foundation, in which we plan
to contact other composers with a similar commission,”
notes Mikeš.
Those who hold our main subscription packages can look
forward to grand concerts with our Chief Conductor featuring the symphonies of Brahms, Dvořák, Rachmaninoff,
Bruckner and Schubert, and violin concertos by Bolcom
and Schnittke. Our permanent guest conductor, Robert
Kružík, is investigating Suk’s Asrael and Mozart’s Requiem. Brno will be welcoming back Michael Schnøwandt
with a Nordic programme, Alexander Liebreich, Tomáš
Netopil and Petr Altrichter. “Our concerts will be adorned
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with a number of fantastic soloists from around the world,
such as pianists Melvyn Tan, Igor Ardašev and Elisabeth
Leonskaja, violinists Yumi Hwang-Williams and Milan Paľa,
and guitarist Pablo Márquez,“ notes Kučerová.

Rekordní bude sezona pro Filharmonii Brno v oblasti
zahraničních turné, kromě prestižních hostování
v Evropě má v plánu tři velká turné: začátkem října
v osmi britských sálech, koncem října v pěti městech
Jižní Koreje a především třítýdenní zámořské turné
v únoru. „Tolik výjezdů v jedné sezoně se nepodařilo
desítky let. Čeká nás koncert v newyorské Carnegie
Hall, kromě New Yorku zahrajeme i v dalších sedmi
městech. Vezeme do Ameriky Janáčkova Tarase Bulbu, Sinfoniettu a Glagolskou mši, Glassovy Symfonie
č. 3 a 12, hudbu Dvořáka, Martinů. Dále pak Laurie
Anderson, Bolcoma, Brittena a Hovhanesse,“ upřesnil
manažer orchestru Pavel Šindelář.
Začátkem května čekají Besední dům oslavy 150
let od jeho otevření. „Připravili jsme třináctidenní
minifestival obsahující například koncerty s programy
inspirovanými dobovými akcemi, tedy vystoupeními
mladého Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, kterého
pro tyto účely pojíme s Horňáckou muzikou Petra
Mičky a také Mozartovo Requiem. Ve spolupráci
s Moravskou galerií chystáme výstavu o Theophilu
von Hansenovi, který navrhl nejen Besední dům, ale
i sousední Pražákův palác. Připravena je mezinárodní
konference Koncertní dům 19. až 21. století, edukační
programy pro děti a další zajímavosti,“ upozornila
Kučerová.
Novinkou letošní sezony je projekt Na půlku za půlku
pro děti od 7 do 12 let. „Spousta takových dětí už
koncert krásně zvládne a užije si ho, ale ne celý.
Vybrali jsme proto tři páteční večery, kdy v první půli
jsou děti s rodiči na koncertě a v druhé půlce je pro
ně připravený hudební workshop, zatímco rodiče zůstávají v sále. Věříme, že je to cesta, jak děti nenásilně
vést k poznávání symfonické hudby,“ uvedla lektorka
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This season will be a record for Filharmonie Brno in
regard to foreign tours. In addition to prestigious guest
performances in Europe, three large tours are planned: in
early October in Britain, at the end of October in five cities
in South Korea, and in particular a three-week American
tour in February. “We haven’t undertaken so many trips for
decades. We’ve got a concert in New York’s Carnegie Hall,
and as well as New York we’re playing in another seven
cities. We’re taking Janáček’s Taras Bulba, Sinfonietta and
Glagolitic Mass, Glass’s Symphonies No. 3 and 12, and
pieces by Dvořák and Martinů to America. We’ll also be
playing Laurie Anderson, Bolcom, Britten and Hovhaness,”
says Orchestra Manager, Pavel Šindelář.
Early May sees celebrations of 150 years since Besední
dům’s opening. “We’re arranged a thirteen-day mini-festival
featuring, for example, concerts with programmes inspirited by events from that time, specifically performances
from a young Bedřich Smetana, Leoš Janáček, which we
are here combining with Horňácká muzika Petra Mičky, and
also Mozart’s Requiem. In collaboration with the Moravian
Gallery, we are planning an exhibition on Theophil von
Hansen, who not only designed Besední dům, but also the
neighbouring Pražák Palace. The international conference,
Concert Hall of the 19th to 21st centuries, children’s educational programmes and other notable events have also
been arranged,” says Kučerová.
New this season is the Na půlku za půlku (Half for Half)
project for children from 7 to 12 years old. “Loads of
children this age can manage and enjoy a concert, but
not a whole one. So we’ve selected three Friday evenings,
where the first half is for children and parents together,
and we have a music workshop for the kids during the
second half, while the parents remain in the hall. We trust
that this way we can encourage children to learn about
symphony music in an unforced way,” explains Filharmonie
Brno’s educational activities teacher, Kristýna Drášilová.
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edukací Kristýna Drášilová. K dětským slevám získávají
mladí posluchači na vstupenku ještě slevu 50 %.

Alongside the standard child discount, our young
audience receive a further 50% discount on their tickets.

Stejně jako v předchozí sezoně nabízí orchestr devět
abonentních řad: dvě abonentní po čtyřech koncertech
v Janáčkově divadle, „domácí“ v Besedním domě se
šesti koncerty, komorní abonmá s pěti večery a předplatné Mimořádných koncertů také s pěti večery. Pokračuje
velmi oblíbené Rodinné abonmá, řada Jazz & World
Music, Koncerty Kantilény a cyklus Mladá krev aneb
Hudba zblízka, kde dostávají prostor členové Orchestrální akademie Filharmonie Brno.

As for last season, the orchestra is offering nine subscription packages: two subscriptions with four concerts in
Janáček Theatre, a “home” subscription with six concerts,
a Chamber subscription with five evenings, and a prepaid
Special Concerts, also with five evenings. The very popular
Family, Jazz and World Music, Kantiléna Concerts and
Young Blood, or Music from Up Close, which gives space
to members of Filharmonie Brno’s Orchestra Academy, are
continuing.
The season will be on sale from 30 May, when current subscribers can prolong their subscription (to 10 June), and
tickets to Special Concerts will also be available. Fourteen
days later, i.e. 13 June, places from any non-renewed
subscriptions will be released, and sales of all individual
tickets will begin, including Season of your Choice, in
which you can set up a subscription of your own selection.
“Once again, these will all be available to purchase online,
and so you needn’t turn up in person to presales. We
don’t really recommend that this year anyway because
of construction work which is taking place near the new
concert hall. We’re doing our utmost to make purchases
as convenient as possible for our esteemed audience,”
says Kučerová, and adds that subscribers can save up to
half the price compared to purchasing single tickets

Katalog 67. sezony Filharmonie Brno je ke stažení a
k prolistování na stránkách filharmonie-brno.cz.

Filharmonie Brno 67th season catalogue to download and
browse filharmonie-brno.cz.

Zdroj: Filharmonie Brno

Sezona je v prodeji od 30. května, kdy si svoje předplatné mohou prodloužit stávající abonenti (do 10. června)
a k dostání budou také vstupenky na Mimořádné
koncerty. O čtrnáct dní později, tedy 13. června se uvolní
místa případných neobnovených abonmá a začne
prodej všech jednotlivých vstupenek včetně Sezony na
míru, kdy si zájemci mohou sestavit předplatné podle
svého výběru. „I letos prodáváme vše online, lidé tak
nemusí fyzicky k nám do předprodeje. Ostatně to letos
příliš nedoporučujeme kvůli stavebním pracím v blízkosti
nového koncertního sálu. Snažíme se dělat vše pro to,
aby měli nákup co nejpohodlnější, jsou to naši nejváženější posluchači,“ podotkla Kučerová s tím, že abonenti
ušetří oproti jednotlivým vstupenkám až polovinu ceny.
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příběh o nesmrtelnosti
the story of immortality

Vila/villa

Tugendhat

Památka UNESCO – vila Tugendhat není pouze skvostným dílem funkcionalismu, díky kterému se Ludwig Mies van der Rohe zapsal do historie.
Symbolizuje také ranami zasažený osud a těžký zápas s dobou. Vila
Tugendhat si ale dokázala vydobýt nesmrtelnost ztělesněnou novým
řádem věcí, který dodnes nepřestává fascinovat její návštěvníky.
UNESCO World Heritage site – Villa Tugendhat is not only a magnificent work of functionalism thanks to which Ludwig Mies van der Rohe
BECAME FAMOUS. It also symbolizes the fate affected by wounds and
a tough battle with the times. But Villa Tugendhat was able to gain its
immortality embodied with the new order of things, which still continues to fascinate its visitors.
Píše se rok 1928 a manželé Tugendhatovi zadávají
projekt svého bydlení německému architektovi Ludwigu Mies van der Rohe. V této době se Brno mění
v moderní velkoměsto. S tím souvisela i výstavba
Černých Polí, kde se nacházela rozsáhlá parcela pro
vilu. Van der Rohe mohl díky nadčasovému myšlení
Tugendhatů i obrovské sumě peněz navrhnout stavbu
čistou ve tvarech, perfektní v proporcích a harmonickou v detailech. Sám se také ujal interiérů, navrhl
nábytek a vybral použité materiály. Jednota a dokonalost vzdušného a otevřeného prostoru, pro tu dobu
nevídaná, manžele uchvátila a do vily se nastěhovali
na konci roku 1930.

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

Strádání vily Tugendhat
v nevyrovnaném boji

Suffering of Villa Tugendhat
in an Unbalanced Fight

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

But the family lived in the villa only for eight years. Even
though they loved the villa, as Jews they could not
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utekli do Švýcarska a poté do Venezuely. Počátkem
října 1939 byl dům konfiskován Gestapem a o dva roky
později se stal majetkem Německé říše. Pro třípodlažní
vilu na svažitém pozemku tím začala doba jejího dlouholetého strádání a poškozování.
Ani s koncem války se vila Tugendhat nedočkala
zasloužené péče. Sovětská armáda při osvobozování
Brna v dubnu 1945 dům nijak nešetřila. Ze společenské místnosti udělali vojáci stáj pro koně, nábytek
spálili, zahradu a obrovská skleněná okna poničili.
Od konce války do června 1950 v domě působila
soukromá taneční škola. Poté byla vila převedena do
vlastnictví československého státu a bylo zde zřízeno
rehabilitační středisko. Svůj ztracený lesk ale vila Tugendhat opět plně získala díky rozsáhlé rekonstrukci
z let 2010 až 2012. A dnes tak může hrdě vítat své
návštěvníky.

Soulad funkce, materiálu a tvaru

Autor: Jana Frolcová, foto: David Židlický, více info na www.tugendhat.eu

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

stay in Brno and fled from the Nazis to Switzerland and
thereafter to Venezuela. At the beginning of October
1939 the villa was confiscated by the Gestapo and two
years later became the property of the German Empire.
There began a long-term period of hardship and damage of the three-storey villa on the sloping land
Even at the end of the war the deserved care for the
Villa Tugendhat was not coming forth. The Soviet Army,
during the liberation of Brno in April 1945, was not considerate of the house. The soldiers turned the lounge
into a stable for horses, burned the furniture and
destroyed the garden and the huge glass windows.
From the end of the war until June 1950 there was
a private dance school in the house. Then the villa was
transferred to the ownership of the Czechoslovak state
and a rehabilitation center was established there. But
the Tugendat Villa gained its lost glamour thanks to an
extensive reconstruction in the years 2010–2012. So it
can proudly welcome their visitors today.

Harmony of Function, Material and Shape
Villa Tugendhat is an architectural masterpiece astonishing even after more than 80 years. The building
is oriented to the southwest. In the basement there
is the technical background. On the ground floor
there is the main residential space and social space
with a winter garden and a terrace. You can also find
here the kitchen and the staff rooms. On the third
floor there is the main entrance from the street with
a passage to the terrace, the entrance hall and rooms
of parents, children and a nursemaid. The apartment
of a driver with the garage and terrace is accessible
separately.
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noem arch
O HOTELU

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

ABOUT HOTEL
Design Hotel Noem
Arch in Brno reflects
an anchored ship in
a dock, where you
can accommodate
in 20 stylish cabins
such as crew,officer
or captain cabin.
Pets are welcome!
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O RESTAURACI
Restaurace Noem Arch v Brně nabízí menu
moderní světové kuchyně. Veškerá jídla
připravujeme vždy z kvalitních surovin s důrazem na čerstvost, sezónnost a regionální
dostupnost.
Vedle à la carte připravujeme i obědové
menu. V letních měsících připravujeme na
zahrádce speciality z venkovního grilu.

ABOUT
restaurant

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

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

www.noemarch.cz

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

Kontakty / Contact:
Restaurant & Design Hotel Noem Arch | Cimburkova 9 | 612 00 Brno - Královo Pole | Mob.: +420 608 888 316
Tel.: +420 541 216 160 | sales@noemarch.cz | www.noemarch.cz
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THE STIASSNI
VILLA

VILA STIASSNI
BRNĚNSKÝ FUNKCIONALISMUS JE
FENOMÉN, O KTERÉM JE SLYŠET
NEJEN DOMA, ALE I V ZAHRANIČÍ.
STUDENTSKÉ DOMOVY, SANATORIA,
ŠKOLY, MĚSTSKÉ LÁZNĚ, UNIKÁTNÍ
BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ A CELÁ ŘADA
RODINNÝCH VIL – TO JSOU PŘÍKLADY
POKLADŮ, KTERÝMI SE BRNO MŮŽE
PRÁVEM PYŠNIT.

BRNO FUNCTIONALIST ARCHITECTURE IS A PHENOMENON WELL-KNOWN
NOT ONLY IN THE CZECH REPUBLIC
BUT ALSO ABROAD. STUDENT HALLS
OF RESIDENCE, NURSING HOMES,
SCHOOLS, PUBLIC BATHS, THE
UNIQUE BRNO EXHIBITION CENTRE
AND A LARGE NUMBER OF VILLAS
AND FAMILY HOMES - THESE ARE
JUST A FEW EXAMPLES OF THE TREASURES WHICH BRNO CAN RIGHTLY
BE PROUD OF.
Among the private buildings, the Stiassni Villa
stands out. This grand house is set in a magnificent vast garden of more than three hectares,
which was the largest privately owned garden
during inter-war Czechoslovakia. The villa was
designed by architect Ernst Wiesner, one of the
founders of Brno’s modern architecture, for the
Jewish textile industrialist Alfred Stiassni, his
wife Hermine and their daughter Suzanne.

Mezi stavbami soukromými vyniká vila Stiassni
– velkolepý dům zasazený do nádherné rozlehlé zahrady, která byla rozlohou přes tři hektary
největší soukromou zahradou v prvorepublikovém Československu. Vilu navrhl pro židovského textilního průmyslníka Alfreda Stiassni, jeho
ženu Hermine a dceru Suzanne architekt Ernst
Wiesner, jeden z nejvýznamnějších zakladatelů
brněnské moderní architektury.
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Při tvorbě konceptu domu preferoval Wiesner
jednoduchou dispozici a dokonalé funkční uspořádání. Rodina se do vily nastěhovala v roce
1929, ale žila zde pouhých 9 let. V roce 1938
všichni tři členové odcházejí z obavy před blížící
se německou okupací z Československa a přes
Londýn a Brazílii se dostávají do Kalifornie, kde
potomci rodiny žijí dodnes.
Válečný osud vily souzní s osudy republiky.
Vila je zabavena gestapem, slouží jako
„Offizierskasino“, projdou tudy osvobozující
sovětská vojska 2. ukrajinského frontu maršála
Malinovského. Po válce je vila stejně jako celý
majetek rodiny Stiassni zestátněna. Na rozdíl od
jiných jí podobných objektů je však jako zázrakem
uchráněna necitlivých zásahů. Zásluhu na tom mají
jistě dvě návštěvy prezidenta Edvarda Beneše.
Od té doby je vila Stiassni známá jako „vládní
vila“ a jako reprezentativní objekt politických
představitelů Brna hostí řadu prominentních
osob – všechny prezidenty Československé
republiky nebo zahraniční státní návštěvy, po dobu
konání Mezinárodních strojírenských veletrhů
je v ní každoročně umístěna kancelář ministra
zahraničního obchodu.
Vila Stiassni je otevřena po celý rok. V týdnu
zejména studentům a badatelům, od pátku
do neděle si ji mohou prohlédnout návštěvníci
s průvodcem. Koná se tu řada výstav, seminářů,
konferencí a dalších odborných akcí. Je rovněž
důležitým místem pro významné společenské
akce, místem plným přátelské atmosféry, místem
setkávání.

In creating the concept of the house, Wiesner chose
a simple and perfectly functional layout. The work on
this project was demanding for him as Mrs. Stiassni
had a very clear idea of the appearance of her future
home based on the generous villa of the Weinmann
family in Ústí nad Labem, where she grew up.
Wiesner had to rework the draft several times, and
although he designed the villa’s interiors as well,
a lesser-known Viennese architect Franz Wilfert was
eventually chosen to design the furnishings for the
villa - probably because he better met the requirements of the lady of the house. The family moved
into the villa in 1929 but only lived there for nine
years. In 1938, they left Czechoslovakia because of
the approaching German occupation. Via London
and Brazil, they finally got to California where the
descendants of the family still live.

Zdroj: www.vila-stiassni.cz

During the Second World War the villa was confiscated by the Gestapo and served as a casino; at
the end of the war, members of the liberating Soviet
troops occupied the house. After the war, the villa
was nationalized, along with all other property of
the Stiassni family. Unlike other similar buildings, it
was miraculously spared of insensitive interventions.
President Edvard Beneš visited the villa twice. From
that time, the Stiassni Villa was called “the government villa”; it served as a luxurious meeting place
for Brno’s political representatives and their visitors.
It has hosted a number of prominent people,
e.g.all Czechoslovak presidents and state visitors
from abroad. During the annual International
Engineering Trade Fairs it served as an office for
the Minister of International Trade.
The Stiassni Villa is open all year round; from
Monday to Thursday it serves mainly students and
researchers, and from Friday to Sunday, general
public can take guided tours of the villa. Various
professional events such as exhibitions, seminars
and conferences are held there and it is also
a venue for cultural and social events.
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ROZHODUJÍCÍ PRO
MĚ JE, ZDA VE MNĚ
VÝZVA REZONUJE
THE CRUCIAL
THING FOR ME
IS WHETHER
THE CHALLENGE
RESONATES
WITHIN ME

Kateřina
Komárková
KATEŘINA KOMÁRKOVÁ (NAR. 1980)
JE OD LEDNA 2021 NOVOU
ŘEDITELKOU BRNĚNSKÉHO
DIVADLA BOLKA POLÍVKY. NA
TOMTO POSTU VYSTŘÍDALA
DOSAVADNÍHO ŘEDITELE ONDŘEJE
CHALUPSKÉHO. DO DIVADLA
VŠAK NASTOUPILA JIŽ V ROCE
2015 JAKO TAJEMNICE. CELÝCH
SEDM LET SPOLUPRACOVALA
S NEZAMĚNITELNÝM BOLESLAVEM
POLÍVKOU NA DIVÁCKY OBLÍBENÝCH
MANÉŽÍCH. Vystudovala film
a audiovizuální kulturu. Ve
své profesní dráze působila
i v oblasti marketingu, mimo
jiné také pro Moravskou
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Kateřina Komárková (born 1980)
became the new stage director
of Bolek Polívka Theatre in
Brno in January 2021, where she
had already joined as theatre
secretary in 2015. She took over
from the former director Ondřej
Chalupský. Before that, she had
worked with the unmistakable
Boleslav Polívka for seven
years on the well-liked show
Circus Maneges. She studied
film and audio-visual culture. In
her professional career, she
has also worked in marketing,
among others for the Moravian
Gallery in Brno. She is a mother

FACE2FACE
galerii v Brně. Je maminkou
tří dětí. Tento výčet není
ale zdaleka vším, co ji
charakterizuje. Mezi řediteli
obdobných divadelních scén
vyniká skromností, úsměvem,
zápalem pro věc a jakýmsi
intuitivním citem pro vedení lidí,
kteří vyžadují hlavně svobodu
a tvůrčí prostředí.

of three children. But this list
is by no means exhaustive of all
that characterizes her. Among
the directors of similar theatre
scenes, she stands out for her
modesty, smile, passion for the
cause and a kind of intuitive
sense for managing people who
primarily demand freedom and
creative environment.

Co pro Vás Divadlo Bolka Polívky znamená?
V DBP pracuji většinu svého profesního života a je
pro mne především radostí, zábavou, inspirací
a výzvou.
Když jste byla malá, byly tam náznaky, že jednou spojíte svůj život s divadelními prkny?
Ne. V deseti letech jsem chodila do ochotnického
kroužku, ale to pro mě bylo kvůli velké trémě spíš
utrpení. Navíc jsem tehdy divadlo chápala jen jako
to, co lze zhlédnout na jevišti. Až v průběhu let se
ukázalo, že aby bylo možné něco na jevišti spatřit,
je zapotřebí obrovská práce tam, kam divák nevidí.
Jaké to je ředitelovat divadlu? Odpovídá realita
Vašemu očekávání a představám o této funkci?
Jsem v jistém smyslu šťastný člověk, protože
rozhodující pro mě je, zda ve mně ta či ona výzva
rezonuje, zda je mi při představě její realizace
dobře. A pokud ano, okolnosti moc neřeším. Navíc
znám pana Polívku 13 let, tedy zrovna u spolupráce s ním jsem tušila, do čeho jdu.

What does the Bolek Polívka Theatre mean
to you?
I have been working at DBP for most of my
professional life and it is above all joy, fun,
inspiration and challenge for me.
When you were a child, were there any hints
that you would one day connect your life
with the theatre boards?
No. At the age of ten I was part of an amateur
theatre group, but that was more of an ordeal
for me because of the stage fright. Moreover,
I understood theatre then only as something
that could be seen on stage. Only over the
years has it become clear that in order to see
something on stage, it takes a lot of work where
the viewer cannot see.
What is it like to direct a theatre? Does the
reality correspond to your expectations and
ideas about this position?
I am in a sense a happy person, because the
decisive thing for me is whether this or that
challenge resonates within me, whether I feel
good at the idea of its realisation. And if it does,
I do not care much about the circumstances.
Moreover, I have known Mr. Polívka for 13
years, so as far as cooperation with him specifically is concerned I knew what I was getting
into.
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Co si tedy na Bolkovi, který je vaším principálem, ceníte?

So what do you appreciate about Bolek, who
is your principal?

Cením si jeho laskavosti, upřímnosti, ochoty
naslouchat a hledat řešení problémů, které prostě
jsou vždy a všude. A samozřejmě i jeho hereckého umění, které se nedávno opět projevilo v plné
síle v naší nové inscenaci „Kdo sestřelil anděla
(Voli slzy nepijí)“.

I appreciate his kindness, his honesty, his willingness to listen and to find solutions to problems,
which arise at all times and places. And, of
course, his acting skills, which have recently
been on full display again in our new production
„Who Shot Down the Angel (Oxen Don‘t Drink
Tears)“.

Vnímám to jako úspěch celého týmu. Bez mých
spolupracovníků by to divadlo nebylo tím, čím
je. Takže aplaus po premiéře, ale i po jakémkoliv
hostujícím představení, kterých je u nás celá řada,
je odměnou všem.
Co je tedy v práci největší odměnou pro Vás
osobně?
Jsou to kolegové, které práce baví a mají ji rádi.
Diváci, kteří navzdory celosvětovému dění v posledních dvou letech mají chuť do divadla chodit,
a nová setkání. A také to, když se projekty, které
jsou opravdu náročné, podaří, např. festival Ženy
ženám (a odvážným mužům) nebo naše letní
scény.
Co naopak vnímáte jako přítěž?
Upřímně, koordinace tak náročné práce s rodinným životem pokulhává.
To by mě právě zajímalo, jak se kloubí role
ředitelky s rolí maminky a manželky?
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Do you also see the applause after a premiere
as your success or only as a credit to the
director and the actors?
I see it as a success of the whole team. Without
my collaborators, the theatre would not be what
it is. So, the applause after the premiere, but also
after any guest performance, of which we have
many, is a reward for everyone.
So, what is the biggest reward for you personally at work?
Colleagues who enjoy their work and love it.
Audiences who, despite the global events of
the last two years, have the desire to come to
the theatre, and new meetings. And also, when
projects that are really challenging succeed, like
the Women to Women (and Brave Men) festival
or our summer scenes.
What, on the other hand, do you see as a burden?
Honestly, the coordination of such demanding
work with family life is lame.

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: Divadlo Bolka Polívky

Vnímáte aplaus po nějaké premiéře i jako svůj
úspěch nebo pouze jako zásluhu režiséra
a herců?

FACE2FACE
Jak jsem zmínila, kloubí se to velmi těžko a bez
podpory manžela, a vlastně celé rodiny by to
vůbec nemohlo fungovat.

That is what I am wondering, how do you
reconcile the role of director with the role of
mom and wife?

Je podle Vás obecně brněnská divadelní scéna
něčím specifická? Čím může vynikat nebo konkurovat ostatním divadlům po celé republice,
potažmo v Praze?

As I mentioned, it is very difficult to juggle, and
without the support of my husband, and indeed
the whole family, it would not work at all.

Brněnská divadelní scéna je poměrně jasně
definovaná a rozdělená, tedy divák ví, pro jaký typ
divadelního zážitku si jde do Národního divadla,
do CEDu, nebo k nám. Ale musím říct, a to nemám
srovnání s Prahou, možná to cítí tamní divadelníci
podobně, že mezi námi panuje soulad a spolupráce, že brněnskou divadelní scénu definuje jistá
lehkost, radost a hravost.

In your opinion, is there anything specific
about the Brno theatre scene in general? What
can make it stand out from or compete with
other theatres across the country, and Prague
in particular?
The Brno theatre scene is quite clearly defined
and divided, so the audience knows what type
of theatre experience they are coming for to the
National Theatre, the CED or to us. But I have to
say, and I do not have a comparison with Prague,
maybe the theatre people there feel the same
way, that there is concordance and cooperation
among us, that the Brno theatre scene is defined
by a certain lightness, joy and playfulness.
Are the Brno theatregoers peculiar? Do they
have their good or bad sides?
Everyone has that, not just the theatregoers.
How do you relax? Does relaxation include
travelling and where do you like going?
Yes, travelling is a great relax - besides walking in
the woods, making mud pies on the playground,
exercising. I like discovering new places and
I love interacting with people. I talk to them about
how they live. And as far as destinations go, I do
not really have specific yes or no places. In the
near future, for example, I am taking a trip to
Rome with a friend, something I am really looking
forward to.

Je brněnský divák svérázný? Má své dobré či
stinné stránky?
To má každý člověk, nejen divák.
Jak relaxujete? Patří mezi relax i cestování
a kam nejraději?
Ano, cestování je velký relax – vedle procházek
lesem, dělání bábovek na hřišti, cvičení. Ráda
objevuji nová místa a nesmírně ráda komunikuji
s lidmi. Povídám si s nimi, jak se jim žije. A co se
týká destinací, tak nemám úplně konkrétní místa,
kam ano, či ne. V nejbližší době mne čeká např.
výlet do Říma s kamarádkou, na který se velmi
těším.
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Divadlo Bolka Polívky (DPB)
Bolek Polívka Theatre (DPB)
17. září 1993 zahájilo svoji první sezonu
uvedením autorské hry Bolka Polívky Trosečník.
Za dvacet devět let existence se zde vystřídala
řada projektů nejen principála Bolka Polívky, ale
i mladých českých autorů.

opened its first season on 17 September 1993 with the
performance of Bolek Polívka‘s play The Survivor. In
the twenty-nine years of its existence, the theatre has
seen a number of projects not only by the principal
Bolek Polívka, but also by young Czech authors.

V rámci současného repertoáru lze vybírat
jak z autorských her Bolka Polívky, tak
z představení vytvořených ve spolupráci
s jinými divadly (Mínus dva, The Naked
Truth, Mindgame). Kromě domácího
repertoáru mohou diváci zhlédnout
širokou nabídku her hostujících českých
a zahraničních souborů a na prknech vidět
známé herecké osobnosti.

The current repertoire includes both original
plays by Bolek Polívka and performances
created in collaboration with other theatres
(Minus Two, The Naked Truth, Mindgame).
In addition to the domestic repertoire, the
audience can see a wide range of plays by
visiting Czech and foreign companies and see
well-known actors on the boards.

Vedle divadelních představení jsou
pravidelným doplňkem programové
skladby také koncertní vystoupení předních
českých a slovenských hudebníků a kapel
nejrůznějších žánrů. Celosezónní aktivitou
jsou také výstavy významných malířů,
grafiků a fotografů pořádané ve foyer divadla.
Divadlo se ve spolupráci se svými partnery
věnuje také charitativní činnosti. Zisk
z těchto představení rozděluje organizacím,
které se věnují pomoci a podpoře tělesně
postiženým, rozvoji a výchově dětí či pomoci
starým lidem.
DPB sídlí v budově na Jakubském náměstí 5,
jež je zasvěcena divadlu od konce 2. světové
války. V roce 1947 se zde zabydlelo nově
vzniklé Svobodné divadlo. O rok později
bylo přejmenováno na Městské oblastní
divadlo, pak Krajské oblastní divadlo,
pak bylo pojmenováno po klasicích české
literatury jako Divadlo bratří Mrštíků
(dnešní Městské divadlo Brno). V roce 1965
došlo na mapě divadelního Brna k mnoha
přesunům – v budově nakonec sídlilo
Satirické divadlo Večerní Brno. Převážně
hudebním divadlem Večerní Brno prošla řada
osobností (Eva Pilarová, Ljuba Hermanová,
Waldemar Matuška, Karel Augusta nebo
Stanislav Remunda). V roce 1989 bylo divadlo
přejmenováno na divadlo U Jakuba podle
vedle stojícího chrámu. Divadlo však bylo
z finančních důvodů uzavřeno. Od roku 1993
zde tedy sídlí Divadlo Bolka Polívky.
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Besides theatrical performances, concert
performances by leading Czech and Slovak
musicians and bands of various genres
are a regular addition to the programme.
Exhibitions of prominent painters, graphic
artists and photographers, held in the
foyer of the theatre, are also a season-long
activity. In cooperation with its partners,
the theatre also engages in charitable
activities. It distributes the profits from these
performances to organisations dedicated to
helping and supporting the disabled, the
development and education of children or
helping the elderly.
DPB is based in 5 Jakubské náměstí, which
has been dedicated to theatre since the end of
World War II. In 1947, the newly established
Svobodné divadlo (Free Theatre) took up
residence here. A year later it was renamed
the Municipal Regional Theatre, then the
Regional Theatre, then it was renamed after
the classics of Czech literature as Mrštík
Brothers Theatre (today‘s Brno City Theatre).
In 1965, the theatre map of Brno underwent
many changes - the building eventually
housed the Evening Brno Satirical Theatre.
A number of personalities (Eva Pilarová,
Ljuba Hermanová, Waldemar Matuška, Karel
Augusta and Stanislav Remunda) performed
in the predominantly musical Evening Brno
Theatre. In 1989, the theatre was renamed
the U Jakuba Theatre after the nearby
church. However, the theatre closed down
for financial reasons. Since 1993, the Bolek
Polívka Theatre has been located here.

FACE2FACE

Amteátr MIKULOV
5. – 9. 7. 2022

LETNÍ
SCÉNA
2022

Zámek SLAVKOV
– AUSTERLITZ
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BRNO
Amteátr Kraví Hora
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letniscena.divadlobolkapolivky.cz
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Za nanční podpory
statutárního města Brna.
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PORTA COELI

CONVENT
IN PŘEDKLÁŠTEŘÍ
The name of this ancient
Cistercian convent, Porta Coeli,
translates as Heaven‘s Gate.
The beautiful abbey is located
in the small village of
Předklášteří near Tišnov.

PORTA COELI
V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Název tohoto starobylého
cisterciáckého kláštera
Porta coeli v překladu
znamená Brána nebes. krásné
opatství se nachází v malé
obci Předklášteří u Tišnova.
Historie tohoto místa smíření člověka s Bohem
se začala psát již v roce 1233. I dnes zde žije
nepočetná komunita sester cisterciaček, které své
životy zasvětily Bohu v duchu hesla sv. Benedikta „Modli se a pracuj“. Areál kláštera ožívá
nejrůznějšími aktivitami. Kromě Podhoráckého
muzea a jeho výstavních ploch si můžete v rámci
návštěvy prohlédnout i prostory kláštera. Během
prohlídky nezapomeňte navštívit v letním období
klášterní kavárnu nebo pivovar. O obnovu a údržbu kláštera se starají Dobrovolníci pro Porta coeli.

Založení kláštera
Myšlenka na založení kláštera se zrodila již za
života krále Přemysla Otakara I. Založení uskutečnila královna Konstancie po smrti manžela
za velké podpory obou svých synů Václava I.
a Přemysla V. V době husitských válek byl
klášter zpustošen. Největšího rozkvětu se dočkal
v 17. a 18. století, kdy vzniká dnešní podoba
kláštera a přilehlých hospodářských budov. Za
vlády Josefa II. byl ale zrušen a jeho činnost byla
obnovena až v roce 1901 řádovými sestrami
z Marienthalu. V roce 2001 zde oslavili 100. výročí
znovuosídlení kláštera.

Znovuobnovení pivovaru
V roce 2019 byla v klášteře po 77 letech obnovena tradice vaření piva. Znovuobnovený Klášterní
pivovar Porta coeli vaří z tradičních surovin spod-
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TRAVEL
ně kvašená piva - ležáky plzeňského typu. Značka
piva Vorkloster znamená v němčině Předklášteří,
a odkazuje tak k místu, kde se pivo vaří - v hospodářské části kláštera Porta coeli. Pivovar a pivnici
s venkovním posezením naleznete uprostřed areálu
kláštera - naproti odbočce ke kostelu a muzeu.

Stylová kavárna
V nově zrekonstruovaných prostorách vstupního
objektu se nachází také Klášterní kavárna. Útulný
prostor vybavený nábytkem z inventáře kláštera
nabízí klidné posezení, čerstvě praženou kávu, ale
i džemy a šťávy vyrobené sestrami cisterciačkami
z ovoce z klášterní zahrady, nebo produkty klášterů
Vyšší Brod, Nový Dvůr, či Sept-Fons a La Barroux ve
francouzském Provence.

The history of this place of reconciliation between man and
God began in 1233. Even today there is a small community
of Cistercian Sisters who have dedicated their lives to God
in the spirit of St. Benedict’s motto “Pray and Work”. The
convent grounds are alive with various activities. In addition
to the Podhorácké Museum and its exhibition areas, you
can also visit the convent premises. During the tour in summer, do not forget to visit the convent café or the brewery.
The restoration and maintenance of the convent is carried
out by the Volunteers for Porta Coeli.

Zdroj: https://www.portacoeli.cz/ foto: www.shutterstock.cz

Founding of the convent
The idea of founding a convent was born during the lifetime
of King Přemysl Otakar I. The foundation was carried out

Otevírací hodiny

Muzeum:
květen–září: út–ne 09:00 – 12:00,12:30 – 17:00
říjen–duben: út–ne 08:00 – 12:00,12:30 – 16:00
Kostel:
květen–září: ú
 t–so 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod
ne 9, 13, 14, 15, 16 hod.
říjen–duben: ú
 t–so 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod.
ne 8, 9, 13, 14, 15 hod.
Více informací na www.portacoeli.cz

by Queen Constance after the death of her husband
with the great support of both her sons Wenceslas I and
Přemysl V. During the Hussite wars the convent was
devastated. The convent flourished most in the 17th and
18th centuries, when the present form of the convent
and the adjacent outbuildings were created. However,
during the reign of Joseph II it was closed down and its
activity was not restored until 1901 by the Marienthal
nuns. In 2001 they celebrated the 100th anniversary of the
convent’s resettlement.

Reopening of the brewery
In 2019, the tradition of beer brewing in the convent was
renewed after 77 years. The restored Porta Coeli Convent
Brewery brews bottom-fermented beers - Pilsner-style
lagers - from traditional ingredients. The beer brand Vorkloster means “ Předklášteří “ in German and thus refers

to the place where the beer is brewed - in the outbuildings
of the Porta Coeli Convent. The brewery and beer hall with
outdoor seating can be found in the middle of the convent
grounds, opposite the turn-off to the church and museum.

Stylish café
The newly renovated premises of the entrance building also
house the Convent Café. The cosy space, furnished with
furniture from the convent’s inventory, offers a quiet seating
area, freshly roasted coffee, as well as jams and juices
made by the Cistercian sisters from the convent garden
fruit, or products from the monasteries of Vyšší Brod, Nový
Dvůr, or Sept-Fons and La Barroux in Provence, France.

Opening hours
Museum:

May–September:
Tue–Sun 09:00 AM–12:00, 12:30 PM–5:00 PM
October–April:
Tue–Sun 08:00 AM–12:00, 12:30 PM–4:00 PM
Church:
May–September: Tue–Sat 9 AM, 10 AM, 11 AM, 1 PM, 2 PM,
3 PM, 4 PM
October–April: Tue – Sat 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 1 PM,
2 PM, 3 PM, Sun 8 AM, 9 AM, 1 PM, 2 PM, 3 PM
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ZÁMEK JAROMĚŘICE
NAD ROKYTNOU
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
CHATEAU

Tato památka se stala vděčnou a vyhledávanou turistickou destinací. Řadí se mezi nejnavštěvovanější zámky Vysočiny. Barokní zámek patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě.
This monument has become a worthy and popular tourist destination. It ranks among the most visited castles in the Highlands. The
Baroque chateau is one of the most monumental architectures of
the first half of the 18th century in the Czech Republic and Europe.
STAVEBNÍ HISTORIE

CONSTRUCTION HISTORY

Původně šlo o středověkou tvrz, která byla koncem
16. stol. přestavěna na renesanční objekt, který
se dochoval ve zdivu nynější barokní budovy.
Do barokní podoby byl zámek přebudován za
nejvýznamnějšího rodu, který vlastnil jaroměřické
panství, Questenberků, v letech 1700 - 1737. Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt
J. Prandtauer. Současně s budovami vznikla
i zámecká zahrada francouzského typu. Na druhé
straně říčky Rokytné, na jejíchž březích se park rozkládá, pokračuje rozsáhlá část v anglickém stylu.

It was originally a medieval fortress, which was
rebuilt at the end of the 16th century into a Renaissance building, which is preserved in the masonry
of the present Baroque building. The chateau was
rebuilt in Baroque style during the reign of the
most important family that owned the Jaroměřice
estate, the Questenbergs, between 1700 and
1737. The reconstruction project was designed by
the famous Austrian architect J. Prandtauer. Along
with the buildings, a French-style chateau garden
was created. On the other bank of the Rokytná
River, which flows through the park, a large
English-style part continues.

KULTURNÍ ŽIVOT
Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice nad
Rokytnou centrem kulturního života, který zde
organizoval Jan Adam Questenberk. Jaroměřice tehdy měly velkou knihovnu, galerii, divadlo
a vlastní kapelu. Kapelníkem zámecké kapely byl
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CULTURAL LIFE
In its glory days, Jaroměřice nad Rokytnou was
the centre of cultural life, which was organised by
Jan Adam Questenberg. At that time Jaroměřice
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také známý český hudební skladatel František
Václav Míča, který je autorem vůbec první české
opery O založení města Jaroměřic.

INTERIÉR ZÁMKU

FZdroj: https://www.zamek-jaromerice.cz/ foto: www.shutterstock.cz

Interiér zámku je v současné době stylovou rekonstrukcí barokního sídla z 19. století. Jednotlivé
místnosti jsou zařízeny podle jejich bývalých funkcí
a navráceny účelům, ke kterým dříve sloužily. Jsou
v nich také zastoupeny dobové hudební nástroje
a další exponáty související s hudebním životem
na zámku, jako připomínka slavné hudební minulosti. V blízkosti zámku lze navštívit farní kostel
sv. Markéty, postavený spolu se zámkem v duchu
vrcholného baroka. Zámkem vedou dva prohlídkové okruhy. První základní zahrnuje sál předků,
tři hudební salonky, modrý salon s obrazárnou,
pracovnu hraběnky, zlatý přijímací salón, jídelnu,
pracovnu hraběte, taneční sál, čínský kabinet,
ložnici hraběte a v přízemí sala terrenu s přilehlými
římskými lázněmi. Jeho délka trvá 45 minut. Druhý
kratší, asi 25minutový, zahrnuje hostinské pokoje
a kuchyně. V místnostech bývalého přijímacího
salonu, jídelny, dětského, pánského a dámského
pokoje je připravena tematická výstava věnovaná nejvýznamnějším majitelům jaroměřickému
panství. Dětské návštěvníky by mohla zaujmout
také výstava starožitných hraček, která je volně
přístupná, bez průvodce a bez dlouhého čekání na
prohlídku. Celkem si zde můžete prohlédnout přes
200 exponátů.

boasted a large library, a gallery, a theatre and its
own band. The bandmaster of the chateau ensemble was the well-known Czech composer František
Václav Míča, who wrote the first ever Czech opera
The Founding of Jaroměřice Town.

INTERIOR OF THE CASTLE
The interior of the chateau is currently a stylish
reconstruction of a 19th century Baroque mansion. The individual rooms have been furnished
according to their former functions and returned to
the purposes for which they were formerly used.
They contain period musical instruments and other
exhibits related to the musical life of the castle, as
a reminder of its glorious musical past. In the vicinity of the chateau you can visit the parish church of
St. Margaret, which is like the chateau built in the
spirit of the high baroque. There are two guided
tours through the castle. The first basic tour
includes the Ancestral Hall, three music rooms,
Blue Salon with a picture gallery, Countess‘s
Study, Gold Salon, dining room, Count‘s Study,
Ballroom, Chinese Cabinet, Count’s Bedroom
and, on the ground floor, the Sala Terrena with the
adjoining Roman baths. It takes 45 minutes. The
second shorter tour of about 25 minutes includes
the guest rooms and kitchens. In the rooms of
the former drawing room, dining room, nursery,
gentleman‘s and lady‘s rooms, there is a thematic
exhibition dedicated to the most important owners
of the Jaroměřice estate. Children visitors might
also be interested in the exhibition of antique toys,
which is freely accessible, without a guide and
without a long wait for a tour. In total, you can see
over 200 exhibits.
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THE JEWISH QUARTER IN BOSKOVICE

ŽIDOVSKÁ ČTVRť
V BOSKOVICÍCH

Bývalé židovské ghetto v Boskovicích patří k nejzachovalejším
a nejzajímavějším židovským památkám v České republice. Vyrostlo
v těsném sousedství městského jádra, Masarykova náměstí, a dnes
tvoří centrum památkové zóny. Naleznete zde i třetí největší
židovský hřbitov v ČESKU.
Nejstarší písemná zpráva o Židech v Boskovicích pochází z roku 1343, židovská obec byla ustavena v polovině 15. století. Od 18. století bylo ghetto uzavřeno
třemi branami od zbytku města a zachvátily jej morová
nákaza i četné požáry. V polovině 19. století zde žilo
2 000 Židů, což představovalo více než třetinu obyvatel
města. Za první republiky jejich počet klesl na 400.

The former Jewish ghetto in
Boskovice is one of the best
preserved and most interesting Jewish sites in the Czech
Republic. It grew up in close
proximity to the town centre,
Masaryk Square, and today it is
the centre of the conservation
area. Here you will also find the
third largest Jewish cemetery
in the Czech Republic.
The oldest written record of Jewish people in
Boskovice dates back to 1343, the Jewish community was established in the middle of the 15th
century. Since the 18th century, the ghetto was
closed off from the rest of the town by three gates
and caught by plague and numerous fires. In the
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Během druhé světové války byli všichni deportováni
do koncentračních táborů, zpět se vrátilo necelých
dvacet přeživších.
Židovskou čtvrť tvoří rozsáhlý soubor staveb v typické
poloze mezi zámeckým areálem a historickým jádrem
o rozloze 5 hektarů, sestávající původně ze 13 ulic
a 138 domů, z nichž dosud stojí 79, s dochovanou
někdejší školou, lázněmi, špitálem, rabinátem, mikví
v suterénu domu U templu 5, bránou do ghetta a kašnou. Původně zde stály tři synagogy, do dnešních dní
se zachovala pouze synagoga maior. Za vidění stojí
také židovský hřbitov, kde se nachází 2 400 náhrobků.
Dvacet sedm nejzajímavějších památek propojuje
od roku 1999 naučná stezka židovskou čtvrtí. Město
si můžete projít sami nebo se zúčastnit prohlídky
s průvodcem. Židovské město podporuje spolek
Unijazz, který od roku 1993 pořádá festival s názvem
Boskovice - Festival pro židovskou čtvrť.

Zdroj: https://www.jizni-morava.cz/cz/pamatky/o70450-zidovska-ctvrt-v-boskovicich foto: www.shutterstock.cz

Atmosféra této čtvrti je zvláště v tuto dobu nepopsatelná. Dotváří ji také panorama zříceniny boskovického
hradu a nedalekého zachovalého zámeckého sídla.

mid-19th century, 2,000 Jewish lived there, which
was more than a third of the town’s population.
During the First Czechoslovak Republic, their number dropped to 400. During the Second World War,
all of them were deported to concentration camps;
less than twenty survivors returned.
The Jewish Quarter consists of a large complex of
buildings in a typical location between the castle
complex and the historical core, covering an area
of 5 hectares, originally consisting of 13 streets
and 138 houses, of which 79 are still standing,
with a preserved one-time school, spa, hospital,
rabbinate, mikveh ritual bath in the basement
of the house in number 5 U Templu, gate to the
ghetto and fountain. Originally there were three
synagogues here, out of which only the major
synagogue has survived to this day. The Jewish
cemetery with 2,400 tombstones is also worth
seeing.
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THE SLAV EPIC

AT THE MORAVSKÝ KRUMLOV CHATEAU

SLOVANSKÁ EPOPEJ
V ZÁMKU V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, NA
KTERÝCH malíř, slavný rodák z jihomoravských Ivančic, Alfons Mucha
VYOBRAZIL DĚJINY SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.
The Slav Epic is a cycle of twenty large-format canvases on
which the painter, a famous native of Ivančice in South Moravia,
Alfons Mucha, captured the history of the Slavic nations.
Monumentální cyklus vznikal v letech 1912–1926
v ateliéru na zámku Zbiroh na zakázku od Charlese
R. Crana.

The monumental cycle was created between 1912
and 1926 in the studio at the Zbiroh Chateau on
commission from Charles R. Crane.

První obrazy byly poprvé vystaveny v roce 1919
v Klementinu. Jedenáct pláten zhlédlo v New Yorku
a Chicagu během tří měsíců v roce 1920 kolem 50
000 návštěvníků. České veřejnosti byl celý cyklus

The first paintings were first exhibited in 1919
in Klementinum in Prague. Eleven canvases
were seen by about 50,000 visitors in New York
and Chicago during three months in 1920. The
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předveden v roce 1928 v tehdy novém Veletržním
paláci v Praze. V létě 1930 byla Epopej vystavena
v Brně a v roce 1936 několik pláten v Paříži. V letech
1963 až 2011 bylo možno si obrazy prohlédnout
na zámku v Moravském Krumlově. Po dlouhých
sporech byl následně cyklus zpřístupněn od dubna
2011 ve dvoraně Veletržního paláce v Praze. V roce
2017 soubor obrazů zavítal také do japonského
Tokia. Výstava byla nebývale úspěšná, během tří
měsíců ji zhlédlo přes 650 tisíc diváků, čímž se stala
nejnavštěvovanější výstavou umělce z 19. století
v roce 2017 na celém světě. Od července 2021
je soubor obrazů k vidění opět v expozici zámku
v Moravském Krumlově. Zde by měl zůstat až do
roku 2026. Do té doby by měla Praha vybudovat v
paláci Savarin důstojné místo pro umístění těchto
pláten, jak si přál jejich autor, Alfons Mucha.

entire cycle was shown to the Czech public in 1928
at the then new Trade Fair Palace in Prague. In the
summer of 1930 the Epic was exhibited in Brno and
several canvases in Paris in 1936. Between 1963 and
2011, the paintings could be seen at the chateau in
Moravský Krumlov. After long disputes, the cycle was
subsequently made available from April 2011 in the hall
of the Trade Fair Palace in Prague. In 2017, the set of
paintings also visited Tokyo, Japan. The exhibition was
an unprecedented success, with over 650,000 visitors in
three months, making it the most visited exhibition of a
19th century artist worldwide in 2017. Since July 2021,
the set of paintings has been on display again at an
exhibition in the Moravský Krumlov Château. It should
stay here until 2026. Until then, Prague should have built
a dignified place in the Savarin Palace to house these
canvases, as their author, Alfons Mucha, wished.

OTEVÍRACÍ DOBA

OPENING HOURS

Každý den v týdnu kromě pondělí.

Every day of the week except Monday

Leden–duben, říjen–prosinec:
9.00–16.00 (poslední vstup v 15 hod.)

January–April, October–December:
9.00 AM-4.00 PM (last entry at 3 PM)

Květen–září: 9.00–17.00 (poslední
vstup v 16 hod.)

May–September: 9.00 AM–5.00 PM (last
entry at 4 PM)
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Pokračovat
ve studiu má
konečně smysl
doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M. / Garant manažerských studijních programů NEWTON University

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.

s akreditací České 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 (s manažerským výcvikem
X-tream Management)

Cena za 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 za jednoleté studium

Cena za 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 Š KO L A B U S I N E S S U P R O Ž I V O T

Cena za jednoleté studium

www.newton.university

BEZ

nově otevřená kavárna
a bistro BEZ VÝČITEK
V příjemné kavárenské atmosféře i na zahrádce
Vám v Brně Žabovřeskách na rohu ulic Šeránkova
a Marie Steyskalové, kousek za kapličkou, nabízíme:
vynikající italskou kávu Carraro, mléčné kávové

p ravou domácí šlehačku, vynikající zmrzlinu

speciality i ve variantě BEZ LAKTÓZY nebo VEGAN

a sorbety BEZ CUKRU

nealkoholické nápoje i ve variantách ZERO

MilkShake z pravého ovoce se šlehačkou

víno, sekt, lahvové pivo Plzeň a Gambrinus DRY,

o bložené chlebíčky a snídaňové chleby i teplé

míchané alkoholické nápoje

snídaně

vynikající domácí limonády BEZ PŘIDANÉHO CUKRU

s irupy pro přípravu domácích limonád,

Zákusky a dorty nabízíme ve variantě LOW CARB,

pečené čaje, marmelády, to vše

tedy BEZ CUKRU a BEZ LEPKU, některé také
VEGANSKÉ a BEZ LAKTÓZY

LOW CARB, BEZ PŘIDANÉHO CUKRU

cafebezvycitek

Aktualizované zpravodajství ze světa
sportovního byznysu.
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Evelína
Studénková
herečka Městského divadla Brno
actress of the Brno City Theatre
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FACE2FACE
Brno se pro mě víc jak před dvaceti lety stalo
vysokoškolským městem, kam jsem jako holka
z Podkrkonoší začala dojíždět studovat. Nejprve
se vracela domů každý víkend, po pár měsících ob víkend, až tu začala trvale žít. Brno mi
dalo všechno, vzdělání, práci, přátelství, lásku
i rodinu. Trvalo mi to poměrně dlouho, ale
dnes už můžu říct, že jsem tu opravdu doma
a neměnila bych. Usadili jsme se s rodinou kousíček od Brna, kam ale stále jezdí MHD, takže
v práci jsme autem za pár minut, a přitom jsme
vesničani. Louky, pole, sady, to všechno máme
za domem a nákupní centrum, co by kamenem
dohodil, prostě Brno. Mám srovnání i s naším
hlavním městem Prahou, kde jsem nějaký čas
trávila, kterou mám také moc ráda, ale teď už
jenom jako turistka, nebo pro případné pracovní
vyjížďky. Jsem šťastná, že můžu vychovávat
naše děti právě tady v Brně. Ráda bych napsala,
co mi na Brně vadí, nebo co mi chybí, co by
bylo fajn zlepšit a o to větší radost mám, že mě
nic nenapadá.
Nicméně cestování mám moc ráda, poznávání
nových míst, lidí a kultur. Nebojím se batohu, stanu, ale ani krásného hotelu s wellnes
a plážovým barem. Naše rodina už je poměrně
početná, kdy naše děti mají věkový rozptyl téměř deset let, tak vyhledávání výletů a destinací
v mnohém přizpůsobujeme hlavně tomu, aby si
zkrátka každý přišel na své. O to je to kapánek
komplikovanější, ale všechno jde, když se chce.
Na letošní dovolenou k moři odlétáme koncem
července právě z brněnského letiště, což je pro
logistiku naprostá paráda. Cestovatelské sny
mám a vím, že se splní. Až budu „velká holka“,
podívám se na místa, kde je azurově modré
moře, bílý písek, palmy a široko daleko nikde
nikdo.

More than twenty years ago Brno became for me
a university town, where I started commuting to
study as a girl from the Podkrkonoší region. At first,
I came home every weekend, then, after a few
months, every other weekend, until I stayed here
permanently. Brno gave me everything, education,
work, friendship, love and family. It took me quite
some time, but today I can say that I am really at
home here and I would not change. My family and
I have settled down a short distance from Brno,
but still within the reach of the city public transport,
so we can drive to work in a few minutes, and
be villagers at the same time. Meadows, fields,
orchards, it is all behind our house and a shopping
centre a stone’s throw away, simply Brno :-) I can
compare with our capital city Prague, where I
spent some time and which I also like very much,
but now only as a tourist or for prospective work
trips. I am happy that I can raise our children here
in Brno. I would like to write what I find wrong
with Brno, or what I miss, what would be nice to
improve, and I am even more happy that I cannot
think of anything.
However, I really like travelling, getting to know
new places, people and cultures. I am not afraid
of a backpack, a tent, nor of a beautiful spa hotel
with a beach bar :-) Our family is already quite
large, with our children having an age difference of
almost ten years, so we adjust our search for trips
and destinations mainly in such a way that everyone can find their own. It is a bit more complicated
for that, but when you want everything is possible.
This year’s holiday to the seaside departs from
Brno airport at the end of July, which is absolutely
great for logistics. I do have travel dreams and I
know they will come true. When I am a “big girl”, I
will see places where there is azure blue sea, white
sand, palm trees and no one for miles away.
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Aleš Slanina
herec Městského divadlo Brno
ACTOR OF, the Brno City Theatre
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FACE2FACE
Brno pro mě znamená domov. A to jak ten opravdový, tak domov pracovní. Občas si odskočím
pracovně i mimo naše město a o to raději se zase
vracím zpět. Bydlím i pracuji v centru, takže velkou
výhodou je pro mě to, že všude mohu chodit
pěšky a stále mě některá místa dokáží překvapit.
Bohužel ale i negativně. Před pár dny jsem se například vracel po představení domů a dva odvážní
mladíci mi zlomili žebro. Ale to asi nebude Brnem,
ale lidskou blbostí.
Na Brno nedám dopustit a líbí se mi především
brněnský humor, který prostě jinde v republice
nepotkáte. A vtipy na Brno? Ty miluju. A to, že se
jim dokážeme smát, nejspíš znamená, že jsme
tady šťastní, ne?
Brno má určitě i svoje negativní stránky, tak jako
každý. Ale Špilberk, Petrov, Biskupský dvůr,
Kapucínské náměstí, Zelňák, Lužánky...to se nedá
vyměnit. A co teprve ta divadla? :-) Mám velké
štěstí, že jsem v angažmá v Městském divadle,
i pro pestrost našeho repertoáru. Od pohádky,
přes komedie a muzikály k dramatickým textům.
To je neuvěřitelná radost, moct to všechno kombinovat a hledat...Pojďte do divadla!
A cestování zbožňuju. Létáme každé léto z Brna
někam k moři a většinou si vybíráme nějaký řecký
ostrov. Letos to bude opět Kréta. Během divadelní
sezóny, když se náhodou objeví nějaký volný
víkend, tak se vypravíme do Londýna. A tam je
to bezvadný. Na každém rohu divadlo. Všechny
žánry a ve špičkové kvalitě. Nevím, které představení bych postavil na první místo. Rozhodně by
o něj bojoval muzikál Company, Miss Saigon nebo
úžasná loutková činohra War Horse.
A po naší vlasti rozhodně taky jezdíme. Miluju
Šumavu, Beskydy, Bílé Karpaty. No, vlastně
i Krkonoše, Orlické hory. Prostě Čechy krásné,
Čechy mé!

Brno means home to me. Both the real home and the
working home. Sometimes I go away from our city
for work, but I like coming back again all the more
for it. I live and work in the city centre, so it is a great
advantage for me that I can walk everywhere and
some places still surprise me. But unfortunately, also
in a negative way. For example, a few days ago I was
walking home after a performance and two brave
young men broke my rib. But that probably does
not have so much to do with Brno, as with human
stupidity.
I swear by Brno and I especially like the Brno humour,
which you simply cannot find anywhere else in the
country. And jokes about Brno? I love those. And the
fact that we can laugh at them probably means we
are happy here, doesn´t it?
I am sure it has got its downsides, just like everyone
else. But Špilberk, Petrov, Bishop’s Court, Capuchin
Square, Zelňák, Lužánky... you cannot replace it.
And there are the theatres! :-) I am very lucky to be
engaged in the Brno City Theatre, also for the variety
of our repertoire. From fairy tales, through comedies
and musicals to dramas. It is an incredible joy to be
able to mix and match and search it all...Come to the
theatre :-)
And I adore travelling. We fly from Brno to the seaside
every summer and usually choose a Greek island.
This year it is going to be Crete again. During the theatre season, if there happens to be a free weekend,
we set out for London. And it is great there. Theatre
on every corner. All genres and top quality. I do not
know which performance I would put in first place.
Definitely the musical Company, Miss Saigon or the
amazing puppet drama War Horse would fight over it.
And we definitely tour our country, too. I love Šumava,
Beskydy, White Carpathians mountains. Well, actually,
even the Giant Mountains, the Orlické Mountains.
Simply Bohemia beautiful, Bohemia mine!
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Ondřej studénka
herec Městského divadlo Brno
ACTOR OF, the Brno City Theatre
74 ...

FACE2FACE
Brno je skvělé místo. Skvělé místo pro život, kde
se snoubí moravská bodrá nátura s trendy západních velkoměst. Výsledkem je pulzující, bezpečné
a zábavné město.

Brno is a great place. A great place to live, where the
Moravian jolly spirit and the trends of Western cities
blend. The result is a vibrant, safe and entertaining
city.

Do Brna mě zaválo v roce 2005 studium Fakulty
sportovních studií na Masarykově univerzitě a už
mě nepustilo. Později jsem přesedlal ze sportovní
dráhy na uměleckou a nastoupil na JAMU - Janáčkovu akademii múzických umění, ze které už vedla
vcelku přímočará cesta do mého současného
angažmá v Městském divadle Brno.

Life took me to Brno in 2005 for studying at the
Faculty of Sports Studies at Masaryk University and
never let go of me. Later, I switched from sports to
art and joined the Janáček Academy of Music and
Performing Arts, from which I took a fairly straightforward path to my current engagement at the Brno
City Theatre.

Baví mě, jak bohatou má Brno sportovní i kulturní
nabídku. Prvoligové týmy téměř jakéhokoli sportu,
který vás napadne, opery, balet, činohry, muzikály
na evropské úrovni… Taková koncentrace zábavy
skrz žánry se jen tak někde nevidí! Brno žije!!!

I enjoy the variety of Brno’s sporting and cultural
offer. First league teams in almost any sport you can
think of, opera, ballet, drama, musicals at European
level... You just do not see so much entertainment
across genres anywhere! Brno is alive!!!

A co se týče cestování, považuji to za jednu z nejlepších investic na světě. Každá cesta za hranice
naší země, či za hranice naší komfortní zóny,
člověka obohatí tím nejlepším způsobem, a mnohdy o tom ani netuší. Tedy alespoň já to tak cítím,
proto se snažíme cestovat do všech koutů naší
planety. Doufám, že všechny covidové komplikace
už jsou za námi a budeme s celou rodinou moct
znovu usednout do letadla a vyrazit, a to nejlépe
rovnou z Brna!

And as for travel, I consider it one of the best investments there can be. Every trip beyond the borders of
our country, or beyond of our comfort zone, enriches
people in the best way, and often without them even
realizing it. Or at least that is the way I feel about
it, which is why we try to travel to all corners of our
planet. I hope that all covid complications are behind
us and we will be able to get on the plane again with
the whole family and go, preferably directly from
Brno!
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BEHIND THE CURTAIN OF NATURE

ZA oponou PŘÍRODY
Česká televize Brno se ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou podílela
NA VZNIKU NOVÉHO PŘÍRODOVĚDNÉHO CYKLU
Czech Television Brno IN COOPERATION WITH
MASARYK UNIVERSITY PARTICIPATED IN THE
CREATION OF A NEW NATURAL SCIENCE SERIES
Hlavním tvůrcem jedinečného
dokumentárního cyklu je Marián
Polák, který je znám také jako
spoluautor snímku Planeta
Česko. Tento první celovečerní
film o české přírodě ukazuje
díky nejmodernějším
technologiím zcela zblízka
fascinující dobrodružství zvířat
a rostlin žijících kolem nás.
V případě dalšího pětidílného
audiovizuálního díla tomu není
jinak.
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The main author of this unique
documentary series is Marián
Polák, who is also known as the
co-author of Planet Czechia.
This first feature-length film
about Czech nature shows
up close the fascinating
adventures of the animals
and plants living around us,
thanks to the state-of-theart technology. The new fivepart audio-visual work is no
different in this respect.

LEISURE
Dokumentární cyklus odkrývá veřejnosti dosud nezveřejněné informace
o jednotlivých projektech našich
vědců, prvotřídních odborníků ve
svém oboru. Dokument představuje
jejich způsob práce, ukazuje, jak o
věcech přemýšlí, a učí tak diváky
pokládat přírodě ty správné otázky.
Každý díl se zaměřuje na jednoho
biologa a jeho osobní výzkum. Spolu s ním se zaobírá živočichy a rostlinami, podniká dalekou a možná
trochu nebezpečnou cestu napříč
přírodou a zúčastňuje se zkoumání
ve speciálních laboratořích.
První díl vás zavede do Karpat
po stopách luk, které odedávna
přitahují pozornost, a to nejen pro
svoji malebnou krásu, ale i pro
biodiverzitu. Botanik Jan Roleček
bude hledat důvody tamní pestrosti
a v rámci svého pátrání nás vezme
až na Ukrajinu.
Rok po roce, staletí po staletí
se zdejší druhové spektrum luk
postupně obohacovalo a výsledkem
je úžasná a naprosto jedinečná
rozmanitost, která nemá ve světě
obdoby.
V druhém díle tvůrce navštěvuje
pomyslný stroj času. S týmem botaniků a zoologů zavítá na slatiny

The documentary series reveals to
the public previously unpublished
information about the individual
projects of our scientists, worldclass experts in their field. The
documentary presents their way of
working and shows the way they
think, and thus teaches viewers to
ask nature the right questions.
Each episode focuses on one biologist and his personal research.
Together with him, it takes a close
look at animals and plants, sets
out on a long and possibly a little
dangerous journey across nature
and takes part in examination in
special laboratories.
Episode one takes you to the
Carpathian Mountains in search
of meadows that have always
attracted attention, not only for
their picturesque beauty but also
for their biodiversity. Botanist Jan
Roleček will search for the reasons
for the diversity and take us as far
as the Ukraine in his quest.
Year after year, century after century, the local species spectrum of
meadows has gradually been enriched and the result is an amazing
and absolutely unique diversity
that is unparalleled in the world.
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In episode two, the author visits an imaginary
time machine. With a team of botanists and
zoologists, he comes to wetlands not only in this
country, but also in Slovakia and Scandinavia.
Wetlands, i.e. areas of small seepages of mineral
springs, form unique ecosystems with special inhabitants in our landscape. At the same time they
represent a unique archive - in their sediments we
can read about the development of our landscape
over the last twelve thousand years.

nejen u nás, ale i na Slovensku a ve Skandinávii. Slatiniště, tedy drobné vývěry minerálních pramenů, tvoří v naší krajině jedinečné
ekosystémy se zvláštními obyvateli. Zároveň
jsou ovšem také unikátním archivem – v jejich
usazeninách můžeme číst o vývoji naší krajiny
za posledních dvanáct tisíc let.

Other episodes are devoted to the ways in which
animals ingeniously defend themselves against
predators. From cryptic colouration, which allows
its wearer to blend in with the surroundings and
thus make it invisible, through camouflage, where
the animal mimics an object that is uninteresting
for the predator. But the most advanced form of
defence is mimicry, i.e. imitating another animal.
Almost everyone knows what mimicry is today.
What is less well known is how varied and complex

Autor: Diana Tuyet-Lan Nguyen, foto: Marián Polák a archiv České televize Brno

Další díly se věnují způsobům, kterými se
živočichové důmyslně brání proti predátorům.
Od kryptického zbarvení, které umožňuje
svému nositeli splynout s pozadím a činí jej
tak neviditelným, přes kamufláž, kdy živočich
napodobuje objekt, který je pro predátora nezajímavý. Mezi nejvyvinutější formu obrany patří
ale mimikry, tedy napodobování jiného živočicha. Co to jsou mimikry, ví dnes skoro každý.
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Méně známé už je, jak pestrý
a složitý je tento svět klamu
a masek. Odborníci se snaží
v tomto bludišti zorientovat
a zjistit, jak nejrůznější kamufláže vznikají a jaké přinášejí
výhody. Tou nejhlavnější z nich
je umění přežít. Mistry v tomto
oboru jsou netopýři, kterým se
věnuje další díl série. Jenom
na souši však tvůrce nezůstává
– v posledním z dílů zavítá také
pod hladinu, aby prozkoumal
rybí parazity, a klade si otázku,
zda je ryba jako druh nejlepší
hostitel?
Cyklus Za oponou přírody
odvysílá Česká televize na
podzim 2022. Vydejte se tedy
jeho prostřednictvím na tuto
fascinující pouť plnou zkoumání, na jejímž konci budete
vědět, jak se ptát, co je a není
klam, a jak se správně obracet
k přírodě.
Pořad vznikl za podpory Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brně.

this world of deception and masks
is. Experts are trying to navigate
this maze and find out how the
various camouflages are created
and what benefits they bring. The
most important of these is the art
of survival. Bats are the masters
in this field and are the subject
of the next episode in the series.
However, the filmmaker does not
stay solely on land - in the last episode he also goes underwater to
investigate fish parasites and ask
the question: is fish as a species
the best host?
The series is going to be
broadcast on Czech Television in
autumn 2022, so take this chance
to join the fascinating journey of
exploration, at the end of which
you will know how to question
what is and is not a deception and
how to approach nature in the
right way.
The programme was produced
with the support of Institute of
Botany and Zoology, Faculty of
Science, Masaryk University in
Brno.
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TJ Start Brno
Brněnský fotbalový klub TJ Start Brno je po
Zbrojovce a Líšni třetím nejúspěšnějším klubem ve
městě.
The Brno football club TJ Start Brno is the third
most successful club in the city after Zbrojovka
and Líšeň.
Výkladní skříní oddílu je A tým mužů hrající od
sezóny 2018/2019 moravskoslezskou divizi. Cílem klubu je kvalitní práce s mládeží a postupné
začleňování vlastních odchovanců do mužských
týmů. V roce 1957 byl fotbalový oddíl jedním
ze sedmi zakládajících oddílů nově vznikající
Tělovýchovné jednoty Start Brno.
Od té doby si tradiční klub z brněnské městské části Lesná prošel více či méně úspěšnými etapami.
Zcela zásadním milníkem se však stalo zatravnění
doposud pískového hřiště v roce 2013. Od této
chvíle se začala psát nová kapitola historie fotbalu
na Lesné!
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The showcase of the club is the men’s A team
playing in the Moravian-Silesian division since
the 2018/2019 season. The mission of the club
is to work with the youth in a high-quality way
and gradually integrate its own offspring into the
men’s teams. In 1957, the football section was
one of the seven founding sections of the newly
formed Start Brno Sport Union.
Since then, the traditional club based in Lesná
Brno district has been through some more or less
successful stages. However, a major milestone
was the grassing of the previously sandy pitch in
2013. From this moment on, a new chapter in the

LEISURE
V sezóně 2014/2015 vyhrává Áčko mužů městský
přebor a přesně po dvaceti letech postupuje do
krajské I.B třídy.
Znovu začíná klub pracovat s mládeží a postupně
se rychle plní všechny věkové kategorie. V následujícím ročníku dochází k výraznému posílení
A mužstva hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží
a v červnu roku 2017, před zraky více než devítiset
diváků přepisují muži poprvé klubové dějiny a po-

history of football in Lesná began to get written!
In the 2014/2015 season, the men‘s A team won the
city championship and after precisely twenty years
they were promoted to the regional I.B class.
The club starts working with the youth again and is
gradually filling all age categories. In the following
year, the A team is significantly strengthened by
players with experience from higher competitions
and in June 2017, in front of more than nine thousand spectators, the men rewrite the club history
for the first time and are promoted to the I.A class.
The team displays combinational, offensive football
and the spectators at Start regularly number in the
hundreds.
The club is continually expanding its youth base
under the supervision of licensed coaches. In the
2018/2019 season, the Men‘s A team managed
their fourth consecutive promotion and since then
spectators at Lesná have been able to come to the
division! And since the 2019/2020 season, when
the club also established a youth team after many
years, it has had all age categories occupied.

stupují do I.A třídy. Tým se prezentuje kombinačním, ofenzivním fotbalem a návštěvy na Startě se
pravidelně počítají v rámci stovek.
V klubu se neustále rozšiřuje mládežnická základna
pod dohledem licencovaných trenérů. V sezóně
2018/2019 se A týmu mužů podařil čtvrtý postup
v řadě a na Lesné mohou diváci od té doby chodit
na divizi! Od sezóny 2019/2020 zakládá klub také
dorost a po dlouhých letech tak má obsazeny
všechny věkové kategorie.
V aktuální sezóně se Áčko mužů pohybuje v první
pětce moravskoslezské divize. V rezervním týmu
hrajícího na špici městského přeboru sbírají první
zkušenosti s dospělým fotbalem ve velkém počtu
nadějní dorostenci. Áčko dorostu má pod vedením
trenéra Marka Brzobohatého nakročeno do krajského přeboru. Žáci hrají také krajskou soutěž a první
zkušenosti s fotbalem sbírají s nadšením také děti
v přípravkách. Od roku 2019 disponuje klub tréninkovou plochou s umělým povrchem.

In the current season, the men‘s A team is in the
top five of the Moravian-Silesian division. In the
reserve team, playing at the top of the municipal
league, promising teenagers are gaining their first
experience with adult football in large numbers.
Under the leadership of the coach Marek Brzobohatý, the youth A team is on track to the regional
championship. The pupils are also playing the
regional competition and the children in the preps
are also gaining their first experience with football
with enthusiasm. Since 2019, the club has been in
possession of a training area with an artificial turf.
We are very happy that we can provide all players
with quality conditions for this wonderful game in
our beautiful sports complex in Lesná.

Máme velkou radost, že můžeme poskytnout všem
hráčům kvalitní podmínky k této úžasné hře v našem překrásném sportovním areálu na Lesné.
... 83

Ball sport
for boys
and girls

KORFBAL

Míčový sport pro kluky i holky
Sport, o kterém jste možná neslyšeli, a přitom JE JEHO HISTORIE VÍCE
NEŽ 120LETÁ. Na začátku 20. století chtěl nizozemský učitel Nico Broekhuijsen vymyslet sport, který by mohly hrát děti ve společných
hodinách tělocviku. Vznikl tak jediný týmový míčový sport na světě,
ve kterém hrají muži i ženy na jednom hřišti - KORFBAL. Do Česka se
pak korfbal dostal na začátku devadesátých let právě z Nizozemí
a Belgie.
Pravidla korfbalu jsou blízká basketbalu. Základním cílem je vhodit míč do koše, najdeme zde ale
několik výrazných rozdílů. Korfbalové koše jsou
vyšší (3,5 m) a nemají desku, hráči se tak mohou
pohybovat i v prostoru za košem. Zároveň je dovoleno pohybovat se pouze bez míče, po obdržení
přihrávky se musíte zastavit a míč buď nahrát nebo
vystřelit na koš.
„Míč vám nikdo nesmí vzít z ruky, lze ho tedy získat,
pouze když je v letu. Korfbal má také speciální pravidlo, které do určité míry snižuje výhodu vysokých
hráčů. Ve chvíli, kdy má útočník míč a obránce
je od něj na vzdálenost ruky, tak útočník nesmí
vystřelit. Všichni se musí neustále hýbat a snažit se
zbavit svého obránce,“ vysvětluje zvláštnosti sportu
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A sport you may not have heard
of, yet its history goes back
over 120 years. At the beginning of the 20th century, Dutch
teacher Nico Broekhuijsen
wanted to invent a sport that
children could play together in
PE CLASSES. This led to the creation of the only team ball sport
in the world in which both men
and women equally play on the
same field - KORFBALL. Korfball
came to the Czech Republic in
the early 1990s from the Netherlands and Belgium.
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předseda Korfbal Klubu Brno Ondřej Fridrich. Ten
se věnuje korfbalu už téměř třicet let a pod jeho
vedením se z KK Brno stal největší korfbalový klub
mimo Nizozemí a Belgii.

Rovnoprávnost je základ
Nejvýrazněji se korfbal odlišuje od ostatních sportů
svým přístupem k pohlavím. Na obou stranách hřiště totiž nastupuje vždy osm hráčů, z toho čtyři ženy
a čtyři muži. „Kluci a holky jsou zastoupeni v obou
týmech rovnocenně a zároveň může kluk bránit
pouze kluka a holka holku, takže fyzické předpoklady obou pohlaví se vyrovnávají,“ doplnil Fridrich
s tím, že nejdůležitější je u hráčů vždy pohyblivost,
šikovnost a taktické myšlení.

The rules of korfball are close to basketball. The
basic goal is to throw the ball into the basket, but
there are some significant differences. Korfball
baskets are taller (3.5 m) and do not have a board
behind, so players can also move in the space
behind the basket. At the same time you are only
allowed to move without the ball, after receiving a
pass you have to stop and either pass the ball or
shoot at the basket (korf).

Právě rovnoprávnost je to, co uslyšíte od hráčů
korfbalu nejčastěji. „Atmosféra, které je ve smíšeném týmu, je naprosto unikátní. Takovou nezažijete
v žádném jiném týmovém sportu, “ říká Fridrich.
„Kluci a holky se naučí spolupracovat. Musí taky
navzájem tolerovat svoje nedostatky a využívat své
přednosti,“ doplnil.

“No one can take the ball out of your hand, so it
can only be retrieved when it is in flight. Korfball
also has a special rule that reduces the advantage of tall players to some extent. The moment
the attacker has the ball and the defender is at
arm’s length from him, the attacker is not allowed
to shoot. Everyone has to keep moving and try to
get rid of their defender,” explains Ondřej Fridrich, the chairman of the Korfball Klub Brno. He
has been playing korfball for almost thirty years
and under his leadership KK Brno has become
the biggest korfball club outside the Netherlands
and Belgium.

Ideální sport pro školy

Equality is the basis

Svými principy je korfbal ideálním sportem pro
školy, protože umožňuje zapojení holek i kluků
společně v jedné hodině. Korfbal klub Brno je právě
v této oblast velmi aktivní, když v rámci projektu
„Korfbal do škol“ každoročně zapojí do systému kor-

What makes korfball most distinctly different from
other sports is its approach to gender. There are
always eight players on both sides of the court, four
women and four men. “Boys and girls are equally
represented in both teams, and at the same time
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fbalových ukázek, školních a meziškolních turnajů
více než 1 200 dětí na 15 školách v Brně. „Na 8 školách v Brně pak mají děti možnost se zúčastňovat
pravidelných tréninků a korfbalových kroužků,“
doplňuje Ondřej Fridrich.

S korfbalem kolem světa
Korfbalu se v České republice věnuje bezmála
2 000 aktivních hráčů. Navzdory tomu, že je tento
sport u nás relativně neznámý, ve světě se těší
poměrně velké oblibě. „Na rozdíl od těch velkých
sportů, není takový problém dostat se do světa.
S korfbalem jsem byl jako hráč snad v celé Evropě,
česká reprezentace hrála na turnajích v Jihoafrické
republice, Kolumbii, na Tchaj-wanu nebo v Číně.
Korfbal se hraje po celém světě a nabízí tak i fantastické zážitky,“ uzavřel Ondřej Fridrich.

a boy can only defend a boy and a girl a girl, so the
physical requirements of both genders are equal,”
Fridrich said, adding that the most important thing for
the players is always agility, skill and tactical thinking.
Equality is what you hear most often from korfball
players. “The atmosphere that is in a mixed team is
totally unique. You won’t experience that in any other
team sport,” says Fridrich. “The boys and girls learn
to work together. They also have to tolerate each
other’s weaknesses and use their strengths,” he
added.

The ideal sport for schools
With its principles, korfball is an ideal sport for
schools because it allows girls and boys to participate together in the same class. The Korfball Club
Brno is very active in this area, involving more than
1,200 children in 15 schools in Brno every year in
a system of korfball demonstrations, school and
inter-school tournaments as part of the “Korfball to
Schools” project. “In 8 schools in Brno, children have
the opportunity to participate in regular weekly training sessions,” adds Ondřej Fridrich.

Around the world with korfball
In the Czech Republic, there are just under 2,000
active korfball players. Despite the fact that the sport
is relatively unknown, it is quite popular in the world.
“Unlike the big sports, it is not such a problem to get
into the world. I have been all over Europe with korfball as a player, the Czech national team has played
in tournaments in South Africa, Colombia, Taiwan and
China. Korfball is played all over the world and offers
fantastic experiences,” concluded Ondřej Fridrich.
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představení florbalového klubu
presentation of a floorball club

FBŠ Hattrick Brno
Brněnský florbal patří mezi českou elitu. Tuto
pozici potvrzuje klub FBŠ Hattrick Brno, který se
může pochlubit úspěchy v mládeži i na dospělé
úrovni.
Hattrick Brno je tradičním klubem, který byl založen
už v roce 1999. Tento florbalový oddíl si krok za
krokem vybudoval kvalitní zázemí, vytvořil si širokou
členskou základnu a začal stoupat vzhůru. V roce
2011 postoupil Hattrick do první ligy mužů (druhá
nejvyšší soutěž) a průběžně sbíral i medaile z mládežnických turnajů.
Za zmínku stojí například dvě medaile ze světoznámého Gothia Cupu (2013 a 2016), který se
každoročně koná ve Švédsku za účasti nejlepších
týmů. Při výchově mládeže ale nejsou výsledky to
nejdůležitější. Klub klade důraz hlavně na osobnostní rozvoj dětí pod dohledem kvalitních trenérů.
Tímto přístupem si Hattrick dlouhodobě drží vysoký
standard a prestiž.
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Brno’s floorball is part of the Czech elite. This
position is confirmed by FS Hattrick Brno, which
can boast success at both youth and adult
levels.

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

Od roku 2021 se klub rozrostl o všechny ženské
kategorie od nejmladších hráček po ženy.

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

Autor: Tadeáš Mima, foto: Fotoreport Hattrick Brno

Since 2021, the club has grown to include all female
categories from the youngest players to women.
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FROM HUMANITARIAN
AID TO FAMILY BAKERY

fíha

OD HUMANITÁRKY
K RODINNÉ PEKÁRNĚ

Stále častěji lidé chtějí vědět, zda
jde o skutečně poctivou kvalitu, ale
i od koho si nějaký výrobek kupují
a co stojí za jakýmkoliv rukodělným
produktem. Neméně to je i v případě
pekárny… V centru Tišnova takto
narazíte na Moravské koláče - FÍHA,
rodinnou pekárnu, kde můžete zakoupit
tradiční moravské koláče tzv. lopaťáky,
dle originální receptury vyhlášených
Hukvaldských pekáren, někde známé
pod názvem frgále. To vše samo o sobě
není zas tolik zajímavé. Za vznikem
pekárny však stojí manželé Tereza a
Filip Habrmanovi a jejich pět dětí. Ona
zdravotní sestra a maminka na plný
úvazek, on humanitární pracovník a
zároveň dramaturg koncertů Národního
divadla Brno.
„Začali jsme přemýšlet, jakým směrem
se profesně vydat, až Terezka ukončí
rodičovskou dovolenou. Návrat na
plný úvazek do zdravotnictví byl těžko
představitelný, protože jsme chtěli mít
čas na rodinu a děti. Zabývali jsme se
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Increasingly, people want to know not
only if the quality is truly honest, but
also who they are buying a product
from and what is behind any handmade
product. In the centre of Tišnov you
will find Moravian kolaches – FÍHA (an
equivalent of “WOW”), a family bakery
where you can buy traditional Moravian
cakes called “peelers”, according
to the original recipe of the renown
Hukvald bakery, sometimes referred
to as “frgále”. All this would not be so
interesting in itself, if it were not for the
people standing behind its creation, the
couple Tereza and Filip Habrman and
their five children. She is a nurse and
full-time mother; he is a humanitarian
worker and concert dramaturge at the
National Theatre Brno.
“We started thinking about what direction to take professionally when Terezka
was about to finish her parental leave.
Returning full-time to healthcare was
hard to imagine because we wanted to
have time for our family and children.

FACE2FACE
zcela možnými i naprosto nemožnými
nápady a vymýšleli jsme různé
projekty. Nic se nám však nezdálo
jako ideální řešení. Až na pekárnu…,“
popisuje Filip. Sám patří mezi lidi,
co si v mládí prošli velmi divokým
obdobím. Po jeho překonání, možná
i jako způsob odčinění, odjíždí na misi

We looked into all sorts of possible and
impossible ideas and came up with
different projects. However, nothing
seemed to be an ideal solution. Except
for the bakery...” says Filip. He himself
is one of the people who went through
a very wild period in his youth. Having
overcome that, perhaps as a way of
atonement, he is going on a mission to
Africa. There he meets his future wife
Tereza. Humanitarian aid, in addition to
starting a family, becomes their life’s mission together. Five children and missions
in India, Pakistan, Ethiopia, Somalia, the
Balkans, Greece and Kurdistan one by
one enter their lives. Medical missions
become their specialty in humanitarian
assistance. But the list does not stop
there. It is not easy to support a large
family, so Filip, after partial release and
exhaustion from the missions, begins
to work as a musical dramaturge of
concerts at the National Theatre Brno, as
well as in research projects at the Faculty

do Afriky. Tam poznává svou budoucí
ženu Terezu. Humanitární pomoc,
kromě založení rodiny, se stane
jejich společným životním posláním.
Do života jim postupně vstupuje
pět dětí a mise v Indii, Pákistánu,
Etiopii, Somálsku, na Balkánu,
v Řecku i Kurdistánu. Specializací se
jim v humanitárním počínání stávají
lékařské mise. Tím výčet ale nekončí.
Uživit početnou rodinu není lehké,
proto Filip začíná po částečném
uvolnění a vyčerpání z misí působit
i jako hudební dramaturg koncertů
v brněnském „národku“, dále ve
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of Education of Masaryk
University or in the charity
textile bank of the Diocesan Charity Brno. But how
do these intricate paths
intertwine with the story of
yeast dough? Quite simply, they become part of
the already excellent and
honest cake filling... “We
wanted to have something
of our own; something
that we can at the same
time put a piece of love
and art into!” Filip confides. So behold that when
you bite into their cake,
besides tasting great,
there is a huge chunk of
human goodness, flavours
and experiences from
every country that Tereza
and Filip have helped.
Maybe that is why in the
last few days at the baking
board inside the bakery,
you can sporadically hear
some Ukrainian spoken
by women who had to flee
the war.

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

výzkumných projektech
na Pedagogické fakultě
Masarykovy Univerzity
či v charitativní textilní
bance Diecézní charity
Brno. Jak se však tyto
spletité cesty propletou
s příběhem kynutého
těsta? Celkem prostě,
stanou se součástí už
tak excelentní a poctivé
náplně koláčů… „Chtěli
jsme mít něco svého, do
čeho však můžeme vložit
kus lásky a umu!“ svěřuje
se Filip. Tak vězte, že
když budete zakusovat
jejich lopaťák, kromě
toho, že skvěle chutná,
je v něm obrovský kus
lidské dobroty, vůně a
zážitků z každé země,
kde Tereza a Filip
pomáhali. Možná i proto
v posledních dnech
u válu uvnitř pekárny
zaslechnete místy i
ukrajinštinu z úst žen,
které musely uprchnout
před válkou.
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Ukraine
through the eyes of
photographer
Richard Bouda

UKRAjINA
Je příliš mnoho věcí a zážitků, co se mi honí
hlavou, a je pro mě velmi těžké vybrat jen
některé z nich. Právě sedím v Kyjevě u klávesnice s ozářeným modrým čelem, v dálce znějí
sirény (pozn. Ty se rozezní vždy na předpokládaném území dopadu rakety letící ze
vzdálenosti několikati set kilometrů. Odhadnout místo útoku z počátku nelze, a proto se
preventivně alarmují oblasti předpokládaného
dopadu, nezřídka tedy celá Ukrajina. Postupně se pak sirény vypínají). Kolem pobíhají
hrající si děti, některé páry korzují zahloubané
do svého růžového světa a někdo sedí se
svojí společností u sklenky dobrého moku.
Když jsem tu byl na konci března, sirény
zněly o dost hlasitěji a kolem nebyl nikdo,
kdo by se alespoň v náznaku bavil. V té době
vrcholila bitva v okolí Irpině, vzdálené necelé
tři kilometry od místa, kde jsem přečkával noc
za mixované produkce šíleného DJ se zvuky
dělostřelectva i lehkých palných zbraní. Stejně
tak těžké boje hořely na východní a jižní Ukrajině a kvůli nejistotě, kudy se fronta prožene
a s jakými následky, se snažily sobě, nebo
svým nejbližším, zachránit holý život miliony
lidí prchající před hrůzami války.
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očima fotografa
Richarda Boudy

There are too many things and experiences going
through my mind and it is very hard for me to choose
just a few. I am sitting in Kiev at a keyboard with a
blue illuminated forehead, sirens sounding in the
distance (note: they always sound in the expected
impact area of a missile flying from a distance of several hundred kilometres. It is not possible to estimate
the location of the attack at the outset, and therefore
the areas of the expected impact, often the whole
of Ukraine, are alarmed as a precaution. The sirens
are then gradually switched off). There are children
running around playing, some couples are strolling,
lost in their pink world, and some people are sitting
with their company over glasses of good beverages.
When I was here at the end of March, the sirens were
sounding much louder and there was no one around
to have any semblance of fun. At the time, the battle
was at its peak around Irpina, less than three kilometres from where I was spending the night to the mixed
production of a crazy DJ with the sounds of artillery
and light firearms. Equally heavy fighting was burning
in eastern and southern Ukraine, and because of the
uncertainty of which way the front would go and with
what consequences, millions of people fleeing the
horrors of war were trying to save their bare lives or
those of their loved ones.

LEISURE
Velmi silné momenty při příjezdu
lidí humanitárním koridorem z právě dobývaného Mariupolu. Kontaktní místo, dosažitelné někdy
i po třech dnech jízdy a nekonečných čekáních na check-pointech,
bylo zřízeno na okraji města
Záporoží. Neskrývané dojetí, ale
i smutek současně, strach i radost
a hlavně nekonečno otázek bez
odpovědí. Lidé po registraci a doplnění zásob pokračovali dále na
západ, pokud to jejich auta ovšem
umožňovala.
Very powerful moments as people
arrive through the humanitarian
corridor from the newly seized
Mariupol. A contact point, reachable after as many as three days of
driving and endless waits at checkpoints, was set up on the outskirts
of the town of Zaporozhye.
Unconcealed emotion, but also
sadness at the same time, fear
and joy, and most of all endless
questions without answers. Having
registered and restocked, people
continued to the west, if their cars
allowed it.

Kolona vozidel opačným směrem. V drtivé většině rodinní příslušníci doufající v záchranu svých blízkých, se
kterými již několik dní nemají spojení. Auta naplněná zdravotnickým materiálem, jídlem a benzinem čekají
na povolení k jízdě s nejasným výsledkem…do Mariupolu.
A convoy of vehicles in the opposite direction. Overwhelmingly, family members hoping to rescue their
loved ones with whom they have been out of touch for days. Cars filled with medical material, food and
petrol waiting for permission to drive with unclear results...to Mariupol.
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Ukrajinský Červený kříž se mimo
jiné podílí na záchraně osob
z postižených oblastí. Na vyžádání obou stran doprovází kolony
v humanitárních koridorech, podílí
se na evakuaci lidí z bojových oblastí, což je mnohdy velmi složité
a nebezpečné. K tomu využívají
i různý materiál a sanitky dodané
Českým červeným křížem.
The Ukrainian Red Cross is, among others, involved in rescuing
people from the affected areas. At the request of both sides, it
accompanies convoys in humanitarian corridors, participates in the
evacuation of people from combat areas, which is often very complicated and dangerous. For this purpose, they also use various
equipment and ambulances supplied by the Czech Red Cross.

Nádraží ve Lvově - východisko pro ženy s dětmi směrem na západ,
snad do bezpečí.
Lviv railway station - a starting point for women and children heading
westwards, hopefully to safety.
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LEISURE
Irpiň, v současnosti mimo zájem mediálního
světa, se probudila k životu a vracejí se do ní lidé.
Armáda město odminovala, a tím umožnila lidem,
převážně ze západních koutů Ukrajiny, návrat do
svých domovů. Bohužel během bojů město utrpělo obrovské škody na majetku, a spousta rodin tak
bude muset svůj návrat přehodnotit.
Irpin, currently outside the interest of the media
world, has come back to life and people are
returning to it. The army has demined the town,
allowing people, mostly from the western parts of
Ukraine, to return to their homes. Unfortunately,
during the fighting, the town suffered enormous
damage to property, and many families will have to
reconsider their return.

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

S přesunem bojů více na východ se začínají navracet lidé i ze západních zemí. Nejistota však panuje
oprávněně i nadále, návraty uprchlíků nejsou tak
živelné, jako odchody ze země.

As the fighting is moving further east, people from western countries are also starting to return. However, there
is still well-justified uncertainty, and refugee returns are
not as spontaneous as the departures from the country.

Sbírka Červeného
kříže na pomoc
Ukrajině:
číslo účtu: 333999/2700
variabilní symbol: 1502
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