léto | summer 2018

[CZE – ENG]

Lucie
Bor
hyov
á
Moderování i pomoc druhým
The Presenter Helping Others
In-flight magazine

Váš osobní
b í výtisk
ýti k | YYour personall copy

Masivní dub a ořech v designovém provedení
mistrů zpod Tater
Nový showroom na Argentinské ulici v Praze

ǁǁǁ͘javorina.eu

Leťte se SmartWings
z Prahy do desítek
destinací nejen
v Evropě!

[flight zone]

Vážení cestující
Dear Passengers
Vítejte na palubě letadla společnosti Travel Service. V úvodu bych rád poděkoval všem,
kteří nyní využili či opakovaně využívají služeb naší letecké společnosti.
Welcome aboard this Travel Service ﬂight. Firstly, I would like to thank all of you for choosing
our airline, especially those of you who ﬂy with us regularly.

L

etecká společnost Travel Service se již začátkem letošního roku pochlubila
novinkou, když do své ﬂotily zařadila nový moderní Boeing 737 MAX 8. Během
následujících měsíců přibylo do ﬂotily Travel Service těchto nových strojů
737 MAX hned několik a v následujících pěti letech se jejich počet ve ﬂotile zvýší
na 39. Nové moderní letouny umožní rozšířit síť leteckých spojení o nové žádané
destinace a klientům přinesou lepší zážitek z létání. Pro zajištění vysokého
komfortu pro cestující vybavuje Travel Service všechna svá letadla novou
moderní technologií bezdrátového systému palubní zábavy.

A

Během léta Travel Service vypravuje až tři stovky letů denně a lety operujeme
z celkem 12 bází v 7 zemích. SmartWings, naše obchodní značka pro pravidelné
linky, nabízí v letních měsících letecká spojení až do stovky destinací a letovisek.
Kromě pravidelných linek pod značkou SmartWings zajišťuje Travel Service
také charterové lety pro cestovní kanceláře z České republiky, Polska, Francie,
Slovenska, Maďarska nebo Izraele.

Over the summer Travel Service will operate up to 300 ﬂights a day from 12 hubs
in seven countries. This summer SmartWings, our scheduled ﬂight airline, will
connect hundreds of destinations and resorts. In addition to scheduled services,
our SmartWings brand also operates charter ﬂights for travel companies from
the Czech Republic, Poland, France, Slovakia, Hungary and Israel.

V letním vydání časopisu MyWings jsme si pro Vás připravili atraktivní
španělsko-řecko-italsko-izraelskou kombinaci destinací. Konkrétně se můžete
těšit na představení Palmy de Malloroca, Rhodu, Lamezia Therme a Tel Avivu.
Oblíbené televizní moderátorce Lucii Borhyové na našich stránkách symbolicky
pogratulujeme k 20. výročí působení na obrazovkách TV Nova. Dívkám a ženám
přinášíme hned několik tipů na to, jak se na dovolené stát hvězdou pláže. A pár
doporučení máme pro všechny, kteří se budou chtít ve své vysněné destinaci
trochu osvěžit.
Dámy a pánové, přeji Vám, aby let se společností Travel Service byl pro Vás
příjemným začátkem Vaší dovolené.

t the start of the year Travel Service could pride itself on the addition of
a new, modern Boeing 737 MAX 8 to its ﬂeet. Over the next few months
Travel Service added several more 737 MAXes and over the next ﬁve years there
will be a total of 39 in the ﬂeet. These new aircraft will enable the company
to expand its ﬂight network to new, popular destinations and will provide
customers with a better ﬂight experience. In order to provide greater comfort
for our passengers, Travel Service is equipping all its planes with new modern
technology in the form of a wireless on-board entertainment system.

In the summer edition of MyWings we bring you an attractive combination
of destinations, from Spain to Greece, Italy to Israel. To be more exact you
can look forward to trips to Palma de Mallroca, Rhodes, Lamezia Terme and
Tel Aviv. We also symbolically congratulate the popular Czech TV presenter
Lucie Borhyová on 20 years at TV Nova. We also bring our womenfolk lots
of advice on how to become the fashion icon of the beach while on holiday.
Plus we also have a few recommendations for anyone who wants to quench
their thirst in their dream destination.
Ladies and gentlemen, I hope your ﬂight with Travel Service will be a pleasant
start to your holiday.

Best regards,

V úctě

Ing. Peter Šujan
Obchodní ředitel
Commercial Director

travelservice.aero [5] smartwings.com
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Vyměňte starý vůz za nový a získejte
zvýhodnění až 68 200 Kč!

abská!
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Nyní u A
Přesedněte do nového vozu s bonusem až 68 200 Kč.
Nenechte si ujet ideální příležitost k výměně svého starého auta za zcela nový Volkswagen!
Máme připravený výkupní bonus na vybrané modely. Jednoduše k nám přivezte stávající
vůz protiúčtem a my vám jeho hodnotu odečteme z ceny nového vozu Volkswagen.
Navíc od nás dostanete cenové zvýhodnění s prodlouženou zárukou,
to vše v hodnotě až 68 200 Kč.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz

Volkswagen

Prodlouženou záruku zdarma lze získat pouze v kombinaci s protiúčtem za váš starý vůz. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé
modely: Polo: 3,8 6,4 l/100 km, 87 144 g/km, Golf a Golf Variant: 3,9 7,9 l/100 km, 102 180 g/km, Touran: 4,2 6,1 l/100 km, 110 142 g/km,
Tiguan: 4,7 7,7 l/100 km, 125 177 g/km, Tiguan Allspace: 5,0 8,1 l/100 km, 135 185 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové
výbavy. Výše zvýhodnění je uvedena vč. DPH.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, tel.: 234 700 260, www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz
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DO DUBAJE

KLIKNI A

LEŤ!
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Za kulturou
Pokud jste milovníci muzikálů, máte výjimečnou příležitost
na vlastní oči spatřit jeden z nejromantičtějších příběhů
stříbrného plátna. Dubajskou operu ovládne Duch.
Představení navazuje na stejnojmenný ﬁlm z roku 1990,
ve kterém kromě Demi Moore zazářil i Patrick Swayze.
Oscarový příběh o lásce až za hrob můžete zhlédnout
v Dubai Opera od 9. do 13. října 2018.

.com

www. LICK AND FLY!
C

TO DUBAI
For Some Culture
If you love musicals, you have a unique chance to see one
of the most romantic stories ever to hit the silver screen
when Dubai Opera performs its version of Ghost.
The performance is inspired by the 1990 ﬁlm of the same
name in which Demi Moore stars alongside Patrick Swayze.
This Oscar-winning story of love beyond the grave can be
relived at the Dubai Opera from 9th to 13th October 2018.
www.dubaiopera.com

DO MÁLAGY
Za zábavou
Navštivte festival Malaga Fair, který se slaví každý rok
a jeho historie sahá až do 15. století. Během dne si
v centru města vychutnejte výborné občerstvení,
obdivujte volná představení umělců nebo si zatančete
v ulicích s místními obyvateli. Večer započne oslava také
v Cortijo de Torres. Kdy? 11. až 18. srpna 2018.

TO MÁLAGA
For Some Fun
Come to the Malaga Fair festival, celebrated each year and
with a history going back to the 15th century. During the
day the city centre is the place to sample some excellent
refreshments, watch street performers and dance in the
streets with the locals. In the evenings the celebrations
continue at Cortijo de Torres. The time to be in Malaga is
11th to 18th August 2018.
www.malagaweb.com
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DO ANTÁLIE
Na koncert
Máte rádi popovou hudbu? V tom případě znáte rumunskou
zpěvačku INNU, která je často svou tvorbou přirovnávaná
k Rihanně, Shakiře nebo Britney Spears. Její světoznámé
hity jako Hot a Sun is Up představí během svého turné
v Rixos Sungate 22. srpna 2018. Show začíná v sedm hodin
večer a vy nesmíte chybět!

Split
Málaga

Antálie | Antalya

Dubaj | Dubai

TO ANTALYA
For a Concert
A fan of pop music? If so, then you might know
the Romanian singer INNA whose songs are often compared
to Rihanna’s, Shakira’s and Britney Spears’. She will perform
her international hits Hot and Sun is Up during her Rixos
Sungate tour date, 22nd August 2018. The show begins
at 7 pm so be there!
www.bandsintown.com

DO SPLITU
Na festival
Nechte se unést v rytmu hudby. Očekávaný 8. ročník Split Blues
Festival je tady! Jedna z největších regionálních akcí se koná
19.–21. července 2018 v parku Zvončac a vstup je zdarma.
Jako každý rok vás čeká vysoká úroveň chorvatských interpretů
i dalších mezinárodních hudebníků.

TO SPLIT
For a Festival
Let yourself be carried away by the rhythm at the long-awaited
8th Split Blues Festival! One of the largest regional events takes
place 19th–21st July 2018 in Zvončac Park and it’s free to get in.
As is the case each year, a high standard of performance is
guaranteed from Croatian and international musicians.
www.splitbluesfestival.com

[9]

[horizont | skyline]

Nezkrotné ostrovy
Untamed Isles
Charakteristická a ojedinělá krajina Kanárských ostrovů vyzývá všechny sportovce.
Adrenalin v krvi, překročení svých hranic nebo jen aktivní využití svého volného času.
To vše se nabízí. Pokud plánujete nespoutanou dovolenou, už víte, kam zamířit.
The distinctive and inimitable landscapes of the Canary Islands
present a challenge to all sportspeople. Adrenalin pulsing
through your veins, pushing yourself to the limit or just
enjoying some active leisure time – you can do it all here. So if
you are planning a holiday off the leash, you know where to go.
Linda Pacourková |

© Shutterstock.com
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might only see sights like this once in a lifetime, and
in a national park to boot, one that divides off the
southern half of the island.

Pro nadšence extrému

For Fans of the Extreme

Gran Canaria a Tenerife. Ostrovy, které skrývají velkou
výzvu. Adrenalinové skoky neboli rope jumping. Než
vám ale představíme tento zrychlovač srdečního tepu,
mějte na paměti, že pro získání nových sportovních
zkušeností se musíte nechat svěřit do rukou odborníků, kteří vám tento zážitek zprostředkují. Nový druh
skoků je sice podobný bungee jumpingu, přesto je zcela
jedinečný. Rope jump vám umožní skákat z jakékoli
vyvýšené překážky. Při seskoku můžete dosáhnout
rychlosti až 80 km/h a máte na výběr, jak si volný pád
užívat. Hlavou dolů, pozadu, nohama napřed nebo třeba i poslepu. Už se vám zvedá hladina hormonu v těle?
Čím vyšší bod, tím větší odvaha i delší pád. Podél
pobřeží se nacházejí tzv. exit points, které jsou umístěny
na sopečných skalách, mostech nebo útesech. Můžete
tak skočit volným pádem do vody až do hloubky
80 metrů. Hlavní výhodou je příjemná teplota vody

Gran Canaria and Tenerife, islands that offer real
challenges. Fancy freefall rope jumping? Before we
introduce you to this hair-raising activity, be aware
that you should leave the organisation of your new
extreme sports experience to the experts. This new
type of jump is similar to bungee jumping but has
several unique features. Rope jumping allows you to
plunge from various heights and on the way down
you can reach a speed of up to 80 km/h – it’s up to
you how you enjoy the fall. Head down, backwards,
legs out in front or even blindfolded. Already feel the
excitement pumping through those veins?
The higher the starting point, the greater dose of
courage you’ll need and the longer the fall. Along
the coast there are so-called exit points located
on volcanic cliffs, bridges and other high points.
You can dive into the water to a depth of up to 80m.
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Pro ty nejtroufalejší
Na severu ostrova
La Gomera se nachází rokle
Vallehermoso, ve které objevíte
nezapomenutelné místo pro
vícedélkové lezce. Vulkanický
útes Cano. Dosažení jeho vrcholu
je ale jen pro ty nejodvážnější
a nejzkušenější horolezce.
Obzvlášť po jeho západní straně.
Pro výstup potřebujete zvláštní
povolení, které uděluje rada
ostrova. Při dosažení vrcholu se
vám však vaše úsilí maximálně
vrátí. Bonusem jsou knihy uložené
ve schránkách, do kterých každý
horolezec zapíše své dojmy.
Co tam napíšete vy?

Only for the Bravest
In the north of La Gomera you’ll
ﬁnd the Vallehermoso Gorge
where there’s an unforgettable
spot for climbers – a volcanic cliff
called Cano. However only the
most courageous and experienced
climbers can make it to the top,
in particular when tackling the
western side. You need special
permission granted by the island
council to make the ascent. The
climb is well worth the effort. An
odd feature are the books kept in
special cubby holes in which every
climber jots down his impressions
of the place. What will you write?

Rope jump vám umožní skákat z jakékoli vyvýšené překážky.
Při seskoku můžete dosáhnout rychlosti až 80 km/h.
Rope jumping allows you to plunge from various heights and on the way
down you can reach a speed of up to 80km/h.

v průběhu celého roku. Vyzkoušejte například
zátoku Jóver na severu ostrova Tenerife. Poté,
co zaparkujete, vás čeká půlhodinová procházka
po nenáročné stezce. Na jejím konci najdete malou
platformu, která visí ve výšce 30 metrů na vrcholu
podmořské jeskyně. Po seskoku se musíte potopit
a plavat až ke skalnatému základu útesu, po kterém
znovu vystoupíte nahoru. Dbejte ale na své bezpečí! Základem je správné oblečení, dobré plavecké
schopnosti a nutnost počítat se všemi záludnostmi
vlnobití, přílivu a odlivu, které se projevují především na začátku léta.

Z ptačí perspektivy
Že je nejkrásnější pohled z koňského hřbetu? To
jste asi nikdy nezažili paragliding! Jeden z nejlepších zážitků si můžete vyzkoušet na všech sedmi
kanárských ostrovech. Mírné teploty a přítomnost pasátových větrů po celý rok vám umožní si
svůj adrenalinový zážitek prožít plnými doušky.
Významným místem sportovních nadšenců
paraglidingu je vrcholek Dos Hermanas na ostrově
El Hierro. Je nejjižnější z celého Kanárského
souostroví a má výborné podmínky pro létání.
Ne nadarmo se zde už přes dvacet let koná známé
mezinárodní soustředění, na které se sjíždějí lidé
z celého světa. Nejoblíbenější let turistů je nad
údolím Valle del Golfo a nabízí různé výšky. Jak
při startu ve výšce 1 200 metrů, tak i při 1 000, 800
a 600 metrech máte možnost létat hodiny a nerušeně pozorovat krásnou krajinu. ↙
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The main plus here is the water’s pleasant yearround temperature. One great location is Jóver
Bay in the north of Tenerife. After parking the car,
walk for half an hour along an easy trail, at the end
of which you find a small platform which hangs at
a height of 30m above an underwater cave. After
diving you have to swim underwater to the base
of the cliff from where you can make your way
back up to the top. Make sure you stay safe! The
basics are the right attire, the capacity to swim well
and the ability to deal with the waves and tides,
especially in early summer.

Bird’s Eye Views
Ever heard that the best views are from
horseback? Well, whoever said that had never
been paragliding! It’s definitely one of the best
experiences you can try on the Canary Islands.
Mild temperatures and the year-round Passat
winds mean you can enjoy this extreme sport
to the full. A major location for paragliders
is Dos Hermanas peak on El Hierro. It’s the
southernmost of the Canary Islands and offers
excellent flying conditions. It’s no coincidence
that a well-known international meet attracting
people from across the globe has been taking
place here for 20 years. The most popular ‘flight’
among tourists is above the Valle del Golfo.
You can start from 1,200m, 1,000m, 800m and
600m, each providing the chance to glide for
hours and peacefully observe the beautiful
landscapes below. ↙

OUTLET SHOPPING
200 FASHION BRANDS

UP TO 70%
DISCOUNT
ALL YEAR ROU ND

ADIDAS / ARMANI OUTLET / BARBOUR / CALVIN KLEIN / DIESEL / GANT / GEOX
GUESS / KARL LAGERFELD / LACOSTE / LA MARTINA / LEVI’S / NAUTICA / NIKE
ODD MOLLY / PANDORA / SAMSONITE / TOMMY HILFIGER / VERSACE JEANS
...AN D MANY MORE

VIP SHOPPING INVITATION
PLEASE PRESENT THIS SHOPPING INVITATION AT THE INFORMATION CENTER OF FASHION ARENA PRAGUE OUTLET TO RECEIVE YOUR VIP
DAYPASS ENTITLING YOU TO AN ADDITIONAL DISCOUNT OF 10% OFF THE OUTLET PRICES IN PARTICIPATING STORES OF YOUR CHOICE.*

©POC Prague Outlet Centre 2018

*INVITATION IS VALID UNTIL 31. 12. 2018. TERMS AND CONDITIONS OF VIP DAYPASS APPLY.

E V E R Y DAY 1 0 A M – 8 P M / TA X F R E E S H O P P I N G
WWW.FASHION-ARENA.CZ

ĆK:¶Ý
KDE SE TRADICE SNOUBÍ S KRÁSOU

[17]

[rozhovor | interview]

Dvacetileté jubileum
Twenty Years on Screen
V letošním roce to bude přesně dvacet let, co nastoupila Lucie Borhyová
do TV Nova. Populární moderátorka se však po dobu své dlouhé kariéry
zdaleka nevěnuje jen televizi. Je významnou propagátorkou charitativní
činnosti v České republice a také vášnivou cestovatelkou.
This year it’s exactly 20 years since Lucie Borhyová first appeared on TV Nova.
However, throughout her long career this popular presenter has done many other
things besides TV. She is a prominent advocate of various charities in the Czech
Republic as well as being passionate about travel.
Adam Mašek |

Tomáš Pánek, Lenka Hatašová, Ivan Štefko, archiv LuckyBe
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ucie, po střední škole jste se hlásila na Filozoﬁckou fakultu
UK, obor sociální práce. Proč zrovna tam?
Obor mě po střední škole hodně zajímal, protože
jsem v té době měla nemocnou babičku. Potřebovala
nepřetržitou péči a u nás byly tehdy domovy pro seniory poměrně v plenkách. Určitě to nebylo jako dnes, kdy jsou pečovatelské
domy schopny postarat se o lidi, co potřebují péči dvacet čtyři
hodin denně.

ucie, after secondary school you applied to go to Charles
University to study to be a social worker. Why that
profession?
After secondary school I became really interested in this
profession as at the time my grandmother was ill. She
needed constant care and, in those days, old people’s
homes were just beginning to appear. It certainly wasn’t like
today when care homes are able to look after people who need
round-the-clock care.

But in the end you didn’t do social studies…
Sociální práce jste ale nakonec nestudovala…
O obory na Filozofické fakultě je tradičně velký zájem a v druhém kole mi bylo pokaždé řečeno, že jsem moc mladá a že
upřednostňují většinou lidi starší, zkušenější a s určitou praxí
v oboru. Když to nevyšlo ani potřetí, řekla jsem si, že tudy má
cesta nepovede.

There’s traditionally a lot of interest in subjects taught at the
Humanities Faculty and second time round I was told that I was
too young and that they mostly preferred people a bit older, more
experienced and with a bit of practice in the field. When I didn’t
get in at the third time of asking, I realised that I was barking up
the wrong tree.

Co jste tedy dělala potom?

What did you do after that?

Odjela jsem do Londýna, a když jsem se vrátila, dala jsem se
cestou žurnalistiky. Začala jsem tehdy studovat na Vyšší odborné
škole publicistiky v Praze, která byla v té době na svém počátku.
V druhém ročníku jsme potřebovali mít praxi z médií – z televize, rozhlasu i tisku. Byla jsem tak například v Českém rozhlasu
nebo rádiu Kiss a díky tomu, že televize Nova sídlila tehdy blízko
naší školy ve Vladislavské ulici, šla jsem se zeptat rovnou tam.
Vykázali mě ale s tím, že na praxe vůbec nepřijímají, ale ať tam
nechám alespoň životopis. Fakticky jsem se nedostala dál než
na recepci. Nakonec mi ale zavolali, že mě chtějí jako pomocnou
redaktorku.

First I spent some time in London and when I came back I went
into journalism. I began to study at Prague’s Journalism School
which at the time was in its infancy. In the second year we
needed work experience in a sector of the media – TV, radio and
print. I spent time at Czech Radio and Radio Kiss, and as TV
Nova was based near the school in Vladislavská Street, I went
to ask there, too. They turned me away saying they didn’t accept
students on work experience, but let me at least leave my CV.
I didn’t even get past reception. In the end they called me to say
they wanted to take me on as editor’s assistant.

That was a piece of luck…
To bylo docela štěstí…
Tehdy se na mě usmálo, pravda. Při škole jsem tak nastoupila
do televize Nova. Asi po roce za mnou přišla tehdejší šéfredaktorka zpravodajství Věra Dušková, jestli si nechci zkusit natočit
vlastní reportáž. Byla jsem nadšená, protože to znamenalo
posun. Další den jsme měli odjet se štábem do terénu. Těsně
předtím za mnou ale přišla Věra s nabídkou, jestli bychom si
nechtěli s Reyem, který tenkrát už dělal počasí, zkusit moderovat
zprávy. Myslela jsem si, že je to nějaká skrytá kamera.

Yes, luck was smiling on me, that’s true. While still at school I began
working at TV Nova. After around a year the then editor-in-chief of
news, Věra Dušková, approached me to ask if I would like to record
my own news item. I was overjoyed as this meant I was moving
forward. Next day we were supposed to set off with a crew. However,
just before we left, Věra came to me again and offered me the chance
to try my hand at presenting the news along with Rey, who was then
a weatherman. But I thought it was a case of candid camera.

Why candid camera?
Proč skrytá kamera?
Já jsem v té době totiž dělala čas od času podobné nachytávky
do pořadu Ptákoviny a myslela jsem si, že se mi chce někdo
pomstít. Ale nechtěl, byla to realita. Televize Nova se tehdy
dělila na dvě části, my s Reyem jsme se přesunuli na Barrandov.
Začínali jsme tehdy fakticky od nuly a tento rok v srpnu to je
devatenáct let, co Televizní noviny moderujeme.

From time to time in those days I used to play that kind of trick
on people as part of the show Ptákoviny, and I thought somebody
was planning to get their own back. But that wasn’t the case – it
was reality. TV Nova was then split into two parts – Rey and
I moved to Barrandov. We were beginning from nothing – this
August it’s 19 years since I began presenting the TV news.

Do you still enjoy presenting?
A pořád vás moderování baví?
Musím říct, že ano. Já jsem vždycky chtěla dělat nestereotypní
práci. Neuměla jsem si představit, že budu pracovat například
v kanceláři každý den od rána do večera, pak přijdu domů
a ráno to samé. Chtěla jsem být u zdroje informací, u něčeho,

I have to say I do. I always wanted to have an interesting job.
I could never imagine myself working in an office from nine till
five every day, then coming home and doing the exact same thing
the next day. I wanted to be at the source of information, doing
something that was different every day. Processing information
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co se každý den mění. Zpracovávat informace a přenášet je dál
je pro mě naplňující. Kromě toho moderuji i pořad Víkend,
Magazín Televizních novin, odlehčenější formát. Měla jsem
také možnost moderovat různé celovečerní televizní pořady,
jako je například TýTý, Fotbalista roku nebo Český Slavík,
a zatančila jsem si v Bailandu. Uvádím ale i akce mimo televizi,
jako jsou plesy, módní přehlídky nebo sportovní události. Pořád
se něco děje.

Televizní noviny jsou adrenalin
Zahrála jste si i v malých rolích ve ﬁlmu a seriálech.
Baví vás herectví?
Já jsem dokonce dostala nabídku z několika divadel na různá
představení, v televizi mi to ale tenkrát nepovolili. Bylo to logické. Kdyby vás v jednu chvíli lidé viděli, jak hrajete komickou roli
na divadle, a pak hlásíte vážnou dopravní nehodu v Televizních
novinách, asi by vám diváci moc nevěřili. Co se filmu týče, měla
jsem opravdu jen miniroličky třeba v seriálech Comeback, Ulice
anebo ve filmu Dědictví aneb Kurva se neříká.

V čem je největší rozdíl stát před kamerou jako moderátorka
a jako herečka?

and passing it on gives me a sense of satisfaction. And in addition
to the news I also present Weekend, the TV news magazine
programme, a lighter format. I’ve also had the chance to present
various TV shows such as TýTý, Footballer of the Year and
Czech Nightingale and I also took part in the Bailando dance
competition. I also host non-TV events such as balls, fashion
shows and sports events. There’s always something to do.

Excitement of the TV Newsroom
You’ve had small roles in ﬁlm and in some TV series.
Do you enjoy acting?
I’ve even had offers from several theatres, but the TV channel
wouldn’t permit me to take on the roles. This was quite
understandable. If one minute people saw you playing a comic
role on the stage and the next on TV news talking about a serious
traffic accident, they wouldn’t be able to take you seriously. As far
as film is concerned, I’ve really only had small parts in the serials
Comeback, Ulice and in the film Dědictví aneb Kurva se neříká.

What’s the biggest difference between standing in front of the
camera as a presenter and as an actress?

Ten největší pozoruji v tom, že Televizní noviny se vysílají živě
a je to dost o adrenalinu. Nevíte, co se může stát. Ve filmu to bylo
vše trochu víc na pohodu, protože když něco pokazíte, můžete si
to sjet znovu. Obecně mám ale k hraní blízko, dědeček se pohyboval okolo divadla, pracoval v ruchovém studiu na Barrandově,
často jsem tam za ním už jako dítě jezdila a moc se mi ta práce
líbila. Také hrál na všechny možné hudební nástroje, babička byla
baletka a maminka vede ochotnické divadlo.

I think the biggest difference is that the TV news is broadcast
live and it’s quite a nerve-racking experience. You simply don’t
know what might happen. On film sets things are a bit more
relaxed, as if you mess up you can go again. But I have acting in
my blood – my grandfather, worked in and around the theatre
and at the Barrandov studios – I often would visit him as a child
and I admired the work he did. He could also play all kinds of
musical instruments, my grandmother was a ballerina and mum
was involved in amateur dramatics.

Mluvíte o nepředvídatelných situacích.
Stal se vám někdy opravdu velký trapas?

You mentioned unpredictable situations. Have you ever
experienced a really embarrassing situation?

Určitě, za tu dobu jsem v televizi měla vtipné přeřeky, ovšem
suverénně největší trapas se mi stal při moderování Plesu
Slavíků na Žofíně. Společně s Reyem jsme stáli v sále asi před
tisícovkou lidí převážně ze světa showbyznysu a já měla takové
úzké dlouhé kožené šaty. Celý večer probíhal bez problémů
a měli jsme před sebou jeden z posledních vstupů. Měla jsem
obrovskou radost z toho, že už máme téměř vše úspěšně za sebou, a tak jsem šla energicky na pódium a nepočkala na Reye,
aby mi nabídnul rámě. Po pár krocích jsem zakopla, sesunula se
ze schodů a přitom jsem udeřila mikrofonem vší silou do pultíku. Sálem se ozvala opravdu strašná rána. Všichni koukali,
jestli jsem živá, a do toho všeho přicházel Karel Gott, který jen
suše konstatoval: „Lucie, přede mnou nemusíte padat na kolena.“
To bylo asi největší faux pas, které se mi při moderování stalo.
S těmi koleny to bylo poměrně trefné, protože jsem je měla
opravdu sedřená na krev.

Certainly, on TV I’ve made a few funny bloopers, but by far the
most embarrassing thing to happen to me came when I was
presenting the Nightingale Ball at the Žofín. Along with Rey we
were speaking in the hall in front of around a thousand people
from the world of show business and I had on a long, rather tight
leather dress. The evening had passed without incident and we
came to one of the last pieces we had to present. I was really glad
everything had gone well and so I jumped energetically up onto
the stage and didn’t wait for Rey to help me up. After a few steps
I tripped up, slid down the steps and hit the microphone with all
my might onto the podium. The abrupt, very loud noise rang out
through the hall. Everyone looked up to see if I was still alive, at
which point Karel Gott came in and said dryly: „Lucie, you don’t
have to go down on your knees for me.“ That was probably the
biggest faux pas I have experienced in my career as a presenter.
With those knees he was spot on – I grazed them badly.

Celou svoji kariéru se hodně věnujete charitativním činnostem.
Nyní máte vlastní projekt LuckyBe. Za jakým účelem vznikl?

Throughout your career you’ve been involved in charity. You now
have your own charity called LuckyBe. Why did you set it up?

LuckyBe mimo jiné podporuje Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce, jehož jsem patronkou. Je to symbolické, protože

LuckyBe supports among other things the neonatal department
at the Na Bulovce Hospital, of which I am patron. The LuckyBe
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LUCIE BORHYOVÁ
Známá moderátorka se objevila
poprvé na televizních obrazovkách
v roce 1999, kdy začala uvádět
s kolegou Reyem Korantengem
Televizní noviny na TV Nova.
Po celou svou kariéru se věnuje
charitativní činnosti, byla
patronkou UNICEF v boji proti
tetanu, ambasadorkou Pochodu
proti rakovině prsu a v současné
době je tváří svého vlastního
projektu LuckyBe. V roce 2007 se
také zúčastnila taneční soutěže
Bailando s charitativním podtextem,
kde soutěžila se svým tanečním
partnerem Petrem Pikem.
Well-known TV presenter who
appeared on our screens for the
ﬁrst time in 1999, when she began
reading the news on TV Nova along
with Rey Koranteng. Throughout
her career she has dedicated
herself to supporting charities, she
was a UNICEF patron in the ﬁght
against tetanus, an ambassador
for the March Against Breast
Cancer and at present she is the
face of her own initiative called
LuckyBe. In 2007 she also took
part in the TV dance show Bailando
(for charity) where she competed
with her dance partner Petr Pik.

Projekt LuckyBe Dětem vznikl přesně deset let
poté, co jsem byla v nemocnici u slavnostního
otevření jednotky intenzivní péče neonatologického oddělení. Pomáháme získat finanční prostředky
pro oddělení i psychickou podporu pro samotné
maminky dětí, pro které je to velmi vyčerpávající.
Jsem hrdá na to, že se nám podařilo vybrat peníze
pro koupi tří monitorů životních funkcí, které jsou
pro fungování oddělení zcela klíčové.

Children project was launched exactly ten years
after I had been at the hospital to open the
intensive care unit within the neonatal department.
We help raise funds for the department and
for psychological support for the mothers of
the children, for whom the experience can be
exhausting. I am proud of the fact that we managed
to raise money to buy three monitors that are
essential for the department to function properly.

Děláte i akce pro veřejnost?

Do you do things for the general public?

Fotili jsme například kalendář, jehož dražba také
přinesla nemalou částku na transparentní účet,
v loňském roce jsme se například účastnili festivalu
s názvem Březiněfest – výtěžky z těchto akcí vždy
putují na konto LuckyBe. V rámci projektu jsem
vytvořila i různé produkty, jako jsou například
náramky, náušnice, diáře pro muže i ženy, kšiltovky a budeme dělat i trička a tašky. Část peněz
z koupě těchto výrobků putuje na konto projektu
a na stránkách luckybe.cz může každý člověk
přispět opravdu jakoukoliv částkou na transparentní účet a zároveň si zkontrolovat, že všechny tyto
darované peníze vždy putují na pomoc neonatologickému oddělení.

Well, we produced a calendar for instance and the
auction for it raised a large sum. Last year we took
part in a festival called Březiněfest – the funds
from these events always go to LuckyBe. I have
also created various merchandise such as bracelets,
earrings, men’s and women’s diaries and baseball
caps and we are about to start on T-shirts and bags.
Some of the money from the sale of these items
goes to the charity and at luckybe.cz anyone can
donate whatever sum the please as well as check
that all the money donated is actually going to help
the neonatal department.

Dá se říct, že jste se díky projektu LuckyBe vrátila
oklikou k tomu, co jste vždycky chtěla dělat?
Může to znít jako klišé, ale z podstaty mé osobnosti
mám opravdu potřebu pomáhat druhým. Měla
jsem to už na škole. Vždycky mi vadilo, když se
někdo někomu posmíval kvůli tomu, že nosí brýle
nebo že je tlustý. Od té doby, co jsem nastoupila
do televize, jsem podporovala spoustu projektů.
Snaha pomáhat ale byla dost rozmělněná –
věnovala jsem se vícero věcem, ale žádné úplně
stoprocentně. Proto jsem ráda, že se mi podařilo
splnit si svůj sen tím, že jsem založila projekt
LuckyBe Dětem.

Dostáváte v tomto směru zpětnou vazbu
od veřejnosti?
Ano, shodou okolností mě nedávno velmi potěšila
jedna věc. Paní učitelka mé dcery ve školce přišla
s tím, že by chtěla náš projekt podpořit. Moc se jí to
líbilo, protože má sama s neonatologií zkušenosti,
a chtěla přispět – měla jen strach, aby darovaná
částka nebyla nějak malá. Vysvětlila jsem jí, že
absolutně každá částka se počítá a je jedno, jestli
člověk pošle pár korun nebo tisíc. Jí se nakonec
líbila varianta, že si zakoupí produkt, kterým si
udělá radost a zároveň pomůže. ↙
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Could you say that, thanks to the LuckyBe project,
you have in fact returned in a roundabout way to
what you originally wanted to do?
It might sound like a bit of a cliché but part of my
personality is the need to help others. I felt that way
even at school. It always bothered me when people
laughed at someone because they wore glasses or
were overweight. Since becoming a TV personality
I have lent support to many initiatives. However,
my efforts were spread across many charities and
I couldn’t dedicate myself to any of them 100%.
That’s why I am very happy to have fulfilled
a dream and launched LuckyBe Children.

Do you get much feedback from the general
public?
Yes, and coincidentally one piece of feedback
made me happy recently. My daughter’s nursery
teacher came up with the idea of supporting the
initiative. She liked the project as she had had
experience with neonatal care herself and wanted
to contribute something. But she was afraid the
sum she wanted to donate would be too small.
I explained to her that absolutely every sum counts
and that it doesn’t matter if a person sends in a few
crowns or a thousand. In the end she found she
preferred the option of buying some merchandise,
which was nice for her and helped someone at the
same time. ↙
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KUCHYNĚ, KTERÉ
ŠÉFUJETE VY.
AEG Mastery range – to je čistý
nadčasový design, precizní
zpracování a nejvyspělejší funkce.
Posuňte vaření na vyšší úroveň
se spotřebiči, které se přizpůsobí
vašim potřebám a chutím.
Dosahujte perfektních výsledků
v kuchyni, které šéfujete vy.
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Na ostrově, který leží přibližně dvě stě kilometrů od Barcelony, Valencie a Alžírska,
se díky jeho bohaté historii a významné poloze míchá jak křesťanská, tak arabská kultura.
Thanks to its strategic location and eventful history, this island around 200km
from Barcelona, Valencia and Algeria boasts a mix of Christian and Arabic culture.
Mallorca
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Slunce, pláže, líné tempo
Nebudeme spěchat, nehodí se to. Sice jsme na Mallorce, ale na každém kroku nám bude
uvolněná atmosféra připomínat, že jde o španělskou autonomní oblast a shon sem nepatří.

Sun, Beaches and an Easy-Going Tempo
Let’s not rush – it’s not the done thing. We may be on the island of Mallorca,
but on every corner the relaxed atmosphere serves as a reminder that we are in an autonomous
region of Spain and there’s no need to quicken the pace.
Martin Záruba |
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Největšímu ostrovu Španělska dali jméno Římané a v překladu znamená „Ta největší“.
Tamní přístav doslova hraje barvami.
The largest of Spain’s islands was given its name by the Romans and literally means
„The Biggest “. The harbour is a wonderfully colourful place.
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Geografický profil Mallorky je sice velmi hornatý,
najdeme zde ale i hodně zeleně. A to i přímo ve městech.
Mallorca’s geography may be dominated by mountains,
but we also find a lot of green spaces, some even in city
centres.
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luníčka tolik, že se bohatě dostane
na každého, nejen na VIP obyvatele
Baleárských ostrovů v čele s hollywoodským rutinérem Michaelem
Douglasem, tenisovým polobohem Borisem Beckerem nebo
ideálem ženské krásy v podání
Claudie Schifferové. Baleáry jsou slunce, pláže,
zábava, památky, dobré jídlo... Vlastně všechno, co
je potřeba k dokonalé dovolené.
Největším Baleárským ostrovem je Mallorca,
leží jen 200 kilometrů od evropské pevniny,
a stejně jde o úplně jiný svět. Ve vzduchu voní
pomerančovníky, už od poloviny ledna tu kvetou
všudypřítomné mandloně, jsou tu luxusní
letoviska, soukromé areály, nížiny a pláže i hory.
Prostě všechno. A to přitom na ploše o rozloze,
která je třetinová oproti třeba Středočeskému
kraji. Ostrov je dlouhý 110 kilometrů a široký
o dvacet kilometrů méně. To ale neznamená, že
nenabízí nabitý program na řadu dní. Automobil
v půjčovně navíc vyjde na pakatel, ty nejlevnější
nabídky se pohybují řádově v jednotkách eur
za den. A to je velká výzva!
Totéž platí o nočním životě, na který budete
vzpomínat ještě dlouho po návratu. A pak
samozřejmě na památky, které vás provedou
historií Baleárského souostroví a neustálého
střetávání kultur v této oblasti. Ne náhodou
si přímo Palmu de Mallorca vybrala za místo
svého pravidelného letního oddechu i španělská
královská rodina.
Právě tady je Museo de Mallorca, které se nachází v paláci z 16. století a nabízí „ochutnávku“
archeologických nálezů, obrazy i keramiku
z období renesance a baroka. Pokud budete
mít zájem o něco ještě staršího, tak přijde
k duhu návštěva 700 let starého hradu Bellver,
který i po tak dlouhé době ohromí svou
impozantností.

Vzhůru do serpentin!

Největší z Baleárských ostrovů je ideální volbou i pro
aktivnější povahy. Skal a menších pohoří je tu hodně
a navíc je omílá průzračně azurové moře.
The largest of the Balearic Islands is the ideal choice
for outdoor types. There are lots of rocky locations
and minor mountain ranges as well as turquoise
seas lapping the shore.

A co teprve katedrála Panny Marie, nazývaná
La Seu! Je dlouhá 161 metrů a její mohutné
věže jsou přes 60 metrů vysoké. Klenba hlavní
lodi je dlouhá 110 metrů, v hlavní apsidě je
rozeta o průměru 11,5 metru, jež je seskládána
z 1 236 barevných sklíček. La Seu vypovídá o historii souostroví více než co jiného.
Původně tu stála mešita a Mallorca patřila
pod maurskou nadvládu. Ale katalánský král
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here’s more than enough sun to go
round here. Its rays are not just for
VIP inhabitants of Balearic Islands
such as Hollywood regular Michael
Douglas, tennis celebrity Boris
Becker and famous beauty Claudia
Schiffer. The Balearics are all about
sun, beaches, fun, sightseeing, great food...
basically everything you need for the perfect
holiday.
The largest of the Balearic Islands is Mallorca
which lies just 200km from the mainland
but may as well be on a different planet. The
aroma of orange trees wafts through the air,
from mid-January the almond trees you see
everywhere are in bloom, there are luxury
resorts, private estates, lowlands, beaches
and mountains. A real mixed bag and yet the
whole island is only around one third the size
of Central Bohemia. Mallorca’s vital stats are
110km in length and 90km in width. But its
diminutive proportions don’t mean you’ll be
bored after a couple of days. You can hire a car
for a few euros, the cheapest deals cost literally
single figures per day. That’s an offer you
simply can’t refuse!
The same is true of the island’s night life which
you will remember for a long time after you
return home. And then there are the island’s
sights which will give you a Balearic history
lesson and illustrate the constant clash of
cultures in the region. It’s no coincidence the
Spanish royal family chose Palma de Mallorca
as their summer residence.
It’s also here that you’ll find the Museo de
Mallorca in a 16th-century palace – the
exhibition includes archaeological finds,
paintings and ceramics from the renaissance
and baroque periods. But if you fancy
something even older, head to the 700-yearold Bellver Castle which even after such a long
time is still an impressive structure.

Climbing the Hairpins!
Just take a look at the Cathedral of the Virgin,
known as La Seu! It measures 161m in length
and its huge towers rise 60m into the air. The
vaulting in the main aisle is 110m long and
in the main apse there is a rose window with
a diameter of 11.5m, made up of 1,236 pieces
of stained glass. La Seu reveals more about the
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Gotický hrad Bellver, vystavěný ve 14. století za krále Jakuba II.
Mallorského, patří mezi pár evropských pevností, které mají
kruhovitý půdorys.
Gothic Bellver Castle was built in the 14th century during the reign
of King James II and is one of only a handful of European fortresses
with a circular layout.

Maják na ostrově Cap de Formentor se tyčí až do výšky 1 888 m. n. m.
Zároveň leží na nejsevernějším místě celé Mallorky. Svou navigační funkci plní
od roku 1863 až dodnes.
The lighthouse on the island at Cap de Formentor rises to an altitude of 1888m
above sea level and is situated at Mallorca’s northernmost point. It has served its
navigational purpose since 1863.

Mallorca je ostrov nádherného moře,
podmanivé přírody i tradiční
architektury, která nadchne všechny
milovníky historie.
Mallorca is an island of wonderful
seas, captivating landscapes and
traditional architecture which history
fans will simply love.

Skvostná katedrála La Seu byla vystavěna na popud krále Jakuba I. Ten prý podle pověsti přísahal,
že pokud přežije na moři krutou bouřku a následně porazí Araby v boji o Mallorku, nechá postavit
na místě tehdejší mešity nádhernou katedrálu. Obě věci se mu podařily, a svého slova tak dostál.
The gorgeous La Seu Cathedral was built at the instigation of King James I. According to legend he
promised that if he survived a bad storm at sea and then defeated the Arabs on Mallorca, he would
have a magnificent cathedral built on the site of the mosque. He kept his word and managed to do
both things.
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Jakub I. Dobyvatel učinil slib, že pokud Araby z ostrova vyžene, postaví
dóm zasvěcený Panně Marii. A jak slíbil, tak také učinil. Stavba byla
zahájena v roce 1229 a dokončena byla v roce 1601.
Ale nejen hlavní město s královským palácem Almudaina je lákadlem.
Hřích by byl minout i jiné lokace. I když Almudaina... Královský palác
zůstal jednou z mála staveb, které unikly zkáze během budování nového
křesťanského světa. Palác zůstal zachován a ve 14. století byl prohlášen
za oficiální sídlo španělské dynastie. Almudaina je pro Palmu stejně
typickým panoramatem, jako je například Pražský hrad pro Prahu,
a i kdybychom měli zavítat jen do kaple Svaté Anny, stojí návštěva
opravdu za to.
Ale pak tu jsou třeba ty vůbec nejzajímavější pláže ležící na východ
od Palmy a pak na severu ostrova v zálivu Alcúdia. V bývalém rybářském městečku, které dnes omračuje ukotvenými luxusními jachtami
symbolizujícími středomořskou smetánku, je nejen ubytování a zázemí
pro až 30 000 turistů, ale hlavně Playa Gran – deset kilometrů bílého
písku přecházejícího v čisté moře. Právě Alcúdia začíná v mnoha ohledech připomínat živou Ibizu, noční život tu plynule přechází v rozbřesk
a líná dopoledne. Jen v o poznání větším luxusu. Vždyť třeba v nedalekém Playa de Muro najdete hotely s minimálně čtyřmi hvězdičkami.
Krajina na severu je plná skalnatých útvarů, rozhodně nepromeškejte
možnost zajet až na nejsevernější výběžek Mallorky, na Cap Formentor.
Úzká silnička klikatící se jako užovka vás dovede až k majáku postavenému v roce 1863. A tam na vás čekají dechberoucí výhledy. Severozápad patří pohoří Tramuntana, a pokud patříte mezi milovníky serpentin
a úžasných výhledů, bude vám úsek silnice mezi Valldemossou a Sóllerem připadat jako skutečný ráj. Naopak na jihovýchodě je krásná zátoka

history of the islands than any other building. The site was originally
occupied by a mosque when Mallorca was under Islamic rule. But King
James I the Conqueror made a promise that if he managed to drive the
Arabs from the island, he would commission a church dedicated to the
Virgin Mary. He did as he promised and building work began in 1229
but wasn’t completed until 1601.
In the capital city the Almudaina Palace is another attraction it would
be a sin not to see, though that goes for several other places, too. This
royal palace was one of only a handful of buildings to avoid demolition
when the new Christian city was being built. The palace survived and
in the 14th century was declared the official residence of the Spanish
dynasty. The Almudaina is for Palma’s skyline what Prague Castle is for
Prague, and if you only saw the Chapel of St Anna, a visit would still
be worthwhile.
Then there are the most interesting beaches which are located to the
east of Palma and in the north of the island in Alcúdia Bay. In the latter,
once a fishing village but now clogged with luxury yachts belonging
to the Med’s elite, you’ll find accommodation and facilities for 30,000
tourists as well as Playa Gran – 10km of white sand sloping gently into
a crystal clear sea. Alcúdia is beginning to resemble boisterous Ibiza
in many ways – the night life ends at the crack of dawn and mornings
are lazy affairs. The difference is that the resort is a bit more refined –
at nearby Playa de Muro you’ll only find hotels with a minimum of
four stars. The landscapes in the north are all about rock formations,
so you certainly shouldn’t miss the possibility to visit Mallorca’s most
northerly point, Cap Formentor. The narrow road to the cape squirms
like a snake but eventually delivers you to a lighthouse built in 1863.
Breath-taking views await. The northwest belongs to the Tramuntana
Mountains and if you are driver who just loves hairpin bends and
great views, the stretch of road between Valldemossa and Sóllero is

[33]

[kaleidoskop | kaleidoscope]

Palacio Real de la Almudeina je královský palác v centru Palmy, hlavního města Mallorky. V dolním patře
středověkou výzdobu doplňují umělecké dekorace z období od 15. do 20. století, horní patro zdobí různé
předměty a portréty královské rodiny.

Esence Baleárských
ostrovů
Mallorca je ostrov větrných mlýnů,
je jich tu téměř 2 700 a většina
z nich dnes slouží jako útulné
a příjemné hospůdky, obchody se
suvenýry nebo galerie. Mallorca je
totiž průnikem všeho, co Baleáry
ve své bohatosti a kráse nabízejí.

Essence of the
Balearic Islands
Mallorca is an island of windmills –
there are almost 2,700 and most
of them, many of which now serve
as cosy pubs, souvenir shops and
galleries. Mallorca is where all the
aspects of the Balearic Islands
come together in all their richness
and beauty.

The Palacio Real de la Almudeina is the royal palace in central Palma, Mallorca’s capital. The medieval interiors
of the lower floor are complimented by artistic additions dating from the 15th to the 20th centuries. The upper
floor sports various precious objects and portraits of the royal family.

a stejnojmenný přírodní park Mondrago, kde
najdete přece jen více soukromí než na obvyklých
frekventovaných místech. K obdivu tu jsou spousty
ptačích druhů, úchvatná příroda, skvělé podmínky
pro relaxaci na plážích Mondrago a S‘Aramador,
šnorchlování v průzračně čisté vodě a k tomu
třeba i původní venkovská atmosféra nedalekého
městečka Santanyi.

Perla plná perel
Využijme naplno možnosti, které nám dává vypůjčené auto a místní silniční síť, i když platí, že třeba
středu ostrova se dálnice zatím úspěšně vyhýbají.
Na svých vyjížďkách pak budete zřejmě docela
často projíždět městečkem Sineu, které má hned
několik výhod, ale tou hlavní je, že se nalézá téměř
přesně uprostřed ostrova a se zbylými oblastmi je
propojeno kvalitními silnicemi. Vždyť do Palmy je
to jen třicet kilometrů, do Inky patnáct a do Manacoru dvaadvacet kilometrů. Sineu je ale vyhlášené
i svými restauracemi a třeba takový podnik Celer
C‘an Font přímo na náměstí je oblíbeným cílem
všech, kteří chtějí ochutnat autentickou ostrovní
kuchyň a přijít na kloub chuti baleárského tumbetu – restované zelenině přelité omáčkou z paprik
a rajčat, která se podává jako příloha k masu nebo
se prostě servíruje jen tak jako hlavní jídlo.
Mallorca je jako perla Středozemního moře.
Proto nepřekvapí, že na ostrově je sedm malých
továrniček, které vyrábí umělé perly, jež jsou prý
prakticky k nerozeznání od těch pravých. Ročně
se jich na Mallorce vyrobí téměř 50 milionů a jsou
oblíbeným obchodním artiklem. ↙
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simply superb. In the southeast there is beautiful
Mondrago Bay and a nature reserve bearing the
same name where you will find a bit more privacy
and seclusion than in the usual busy places. There
are many types of bird to spot, wonderful nature,
great opportunities for a bit of relaxation on the
beaches at Mondrago and S’Aramador, snorkelling
in crystal clear waters and an original rural
atmosphere in the nearby small town of Santanyi
to enjoy.

Pearls from a Pearl
Let’s use our hire car and the island’s road network
to the full, although fact is that the highways
successfully avoid the middle of the island. On
your drives you might pass through the small town
of Sineu quite a few times. This place has several
advantages, the main one being that it is almost
exactly in the centre of the island and is linked
to other regions by good roads. It’s just 30km to
Palma, 15km to Inca and 29km to Manacor. Sineu
is well-known for its restaurants, establishments
such as Celer C’an Font on the town’s square,
a popular place for all who like authentic island
cuisine. Here you can find out what Balearic
tumbet is all about – grilled vegetables in a sauce
made from paprika and tomatoes and served as
a side dish with meat or as a main course.
Mallorca could be described as the pearl of the
Mediterranean. So it can come as no surprise that
there are seven small factories that make artificial
pearls, gems that are virtually indistinguishable
from the real thing. Each year almost 50 million
of them are produced on Mallorca and they are
a popular item for tourists to buy. ↙

* Tato cena je doporučenou prodejní cenou pro CEWE FOTOKNIHU
malou, vazba sešit 26 stran. Ke každé zakázce účtujeme dopravné
a balné dle platného ceníku. Cena je včetně DPH.

Nejoblíbenější
fotokniha
v Evropě
Již od

179 Kč*

cewe.cz

TESTSIEGER

Gut (2,1)
Stiftung Warentest
Ausgabe 11/2015*
* Baugleich mit CEWE FOTOBUCH bei Fotoservice.saturn.de
Im Test: 12 Fotobuch-Anbieter

Myslete na všechny krásy,
které svět NABÍZÍ.
tovním
e s ces
d
u
š
v
Vždy a m UNIQA .
ní
pojiště

www.uniqa.cz

Cestovni 158x107 auto na plazi.indd 1

20.10.17 10:31

Botanická zahrada Praha
Prague Botanical Garden

Objevte oázu klidu
na malebné stráni
v Praze – Troji!
www.botanicka.cz

[36]

,023+û701ſ"Ɔ"+ľ
7ğ+ƚ1"/0һ

[horizont | skyline]

Lamezia Terme
Lam
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Obujte si

Kalábrii

Typické barevné Vespy se prohánějí ulicemi. Na zápraží vykukují starousedlíci s kávou
a hlasitě zdraví sousedy. Podle azura nad jejich hlavami to vypadá na další slunečný den.
Vítejte v Kalábrii. V kraji, kde dodnes najdete pravou nefalšovanou Itálii.

Toe of the Boot

Lucie Slováková |

© Shutterstock.com

Classically colourful Vespas buzz through the streets; on the doorsteps locals send out loud
greetings to their neighbours, coffee cups in hand. By the look of the blue sky above it’s
going to be another sunny day. Welcome to Calabria, a place where you’ll still find a bit of
authentic Italy.
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pička italské „boty“ historicky vždycky trochu
trpěla. Byla jednoduše příliš vzdálená zbytku
Itálie. A právě v tom dnes tkví její krása. Nedotčená
příroda, nekonečně dlouhé pláže, průzračné moře…
Nenajdete tu žádné továrny ani průmyslové závody.
Pobřeží lemují jen malá městečka plná spletitých
romantických uliček. Na lavičkách pod stromy
posedávají staříci, z oken vyhlížejí jejich manželky
a pozorují ruch v ulicích. Čas tu příjemně plyne a v souladu s vyhlášenou italskou povahou nikdo nikam nespěchá.

Lázeňské dědictví
Kdo se vydává do Kalábrie letecky, nemůže minout město Lamezia
Terme. Právě zde se totiž nachází letiště, kde většina turistů poprvé
vkročí na kalábrijskou půdu. Vybráno bylo pro svou strategickou polohu – leží jen pár desítek kilometrů od těch nejmalebnějších pláží. Za návštěvu ale stojí i samotné městečko, a tak si vyhraďte chvilku k jeho
prohlídce. Lamezia Terme leží na svazích národního parku Sila svižně
se zvedajících od Tyrhénského moře. Zdejší léčivé prameny byly za dob
Římské říše vyhlášené, a proto tu v tomto období vyrostla celá řada
překrásných budov. Navštivte třeba pozůstatky cisterciáckého opatství
Santa Maria di Corazo nebo strážní věž řádu maltézských rytířů.

Krajina mýtů a legend
Husté hvozdy národního parku Sila připomínají krajinu jako z pohádky.
Sem tam se třpytí křišťálové studánky, do výše se tyčí středověké strážní
věže, které už dávno dosloužily svému účelu. V parku se také nachází
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he toe of the ‘boot’ which Italy resembles hasn’t had it
easy over the course of history. Simply put, it’s always
been too far away from the rest of Italy. But this is exactly the
feature that today lends this place its charm. Unspoilt natural
beauty, endless beaches, turquoise seas… and you won’t find
any factories or industrial plants here at all. The coast is lined
with small towns packed with idyllic lanes. Old men sit under
trees on benches, their wives leaning out of a window watching
the goings-on in the streets. Time passes pleasantly by and in
accordance with the Italian character nobody is in much of a hurry.

Spa Heritage
If you head to Calabria by plane, you’ll inevitably pass through Lamezia
Terme. This is where the region’s airport is located and the place most
tourists first set foot on Calabrian soil. The site was chosen for its
strategic location – it’s just a few kilometres from the most picturesque
beach. Lamezia Terme lies on the slopes of the Sila National Park which
rises abruptly from the Tyrrhenian Sea. The curative springs here
were famous across the Roman Empire and many attractive buildings
appeared at this time. For instance, you can visit the remains of the
Cistercian Santa Maria di Corazo Abbey, or the guard tower belonging
to the Order of the Maltese Knights.

Mythical Landscapes
The dense woodland of the Sila National Park resembles a fairy-tale
landscape. In the park there are several small villages where you can
learn about local customs and try some regional food. Most of Calabria
is occupied by another national park – Monte Pollino. The highest peak
in the mountain range called the Serra Dolcedorme is 2,271m high.
However, you won’t find the most interesting attraction in the national
park at altitude. That’s located at a lower level and is called Il Ponte del
Diavolo – the Devil’s Bridge. As is often the case in such places there
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Budovy měst ležících na pobřeží jako by vyrůstaly
rovnou ze skály.

Kalábrie je rájem pro romantické duše.
Calabria is the perfect place for romantic souls.

Buildings in coastal towns look as though they have
grown straight out of the rock.

Z města jen pár kroků k průzračně čistému moři? Ve městě Tropea
si takový luxus můžete dopřát!
A town where it’s just a few steps to a pristine beach – you can
enjoy this luxury in Tropea!
most. Jak už to u podobných míst bývá, i tento most je opředen mnoha
legendami. Hlavně proto, že nikdo přesně neví, kdy byl postaven.
Jeden z příběhů praví, že kdysi dávno pastýř požádal ďábla o vybudování mostu přes řeku. Ten mu přání splnil, výměnou ale požadoval duši
první živé bytosti, která most přejde. Ráno proto pastýř poslal přes most
ovečku a ďábla chytře přelstil. Ten
n se rozzuřil, ale
al zbourat svůj vlastní
most nedokázal. Povedlo se to ažž bouři
bou
ou
uři v roce
roc
oce
ce 1998.
19998.
98. Most,
Most,
Mo
stt, který
který tak
t k
ta
na místě uvidíte, pochází
2005.
mýtickou
zí z ro
rroku
ku
u 2200
20
00005.
5 O sv
ssvou
vou
vou
ou mý
m
ýtickou
ttiiicckkou
tic
ou
u po
ppověst
ovvěs
věěst
ěst však
ěs
vša
šakk
šak
rozhodně nepřišel.

are many tall tales attached to the bridge. One of the myths relates how
a long time ago a shepherd asked the Devil to build a bridge over the
river. The Devil said he would, but only if he could claim the soul of the
first live creature to cross. In the morning the shepherd sent a sheep
across the bridge, cleverly outwitting the Devil who was furious but
couldn’t destroy his own bridge. However, that task was completed in
1998 by a storm – the bridge you see today dates from 2005 but it hasn’t
lost any of its mythical aura.
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Není cedr jako cedr
Typickým kalábrijským stromem
je cedr, ze kterého prý už egyptští
faraoni stavěli lodě. V kavárnách
vám nabídnou celou řadu
cedrových pochoutek, v tomto
případě se však jedná o malou
slovní hříčku. Cedrem je v tomto
případě myšlen listnatý keř cedrát,
jehož plody připomínají citron
a váží více než kilo. Vyrábí se
z něj sirupy, čaje, dorty, zmrzlina
a také velice sladký a velice zrádný
cedrový likér.

No Cedar like
a Cedar
A common tree in Calabria is the
cedar, from which it’s said the
Egyptian pharaohs once built their
ships. Local cafes offer a whole
array of cedar delicacies; however
this is a bit of wordplay. In this
case the cedar in question is the
cedarate, a leafy bush, the fruits
of which look like lemons and
weigh more than a kilo. It’s made
into syrup, tea, cakes, ice cream
and very sweet, very strong cedar
liqueur.

Na ostrově přímo u pobřeží města Tropea najdete půvabný poutní
kostel Panny Marie.
On an island opposite the coastal town of Tropea you’ll find a pretty
little pilgrimage church dedicated to the Virgin Mary.

Připravte foťáky!
Vydejme se nyní z přírody zpět do ruchu velkoměsta. I když v případě Kalábrie je velkoměsto
možná příliš silné slovo. Zveme vás na procházku
romantickými uličkami pobřežního města Tropea
přezdívaného Perla Kalábrie. A právem. Elegantní
město stojí přímo na pískovcové skále na pobřeží
Tyrhénského moře. Domy vypadají, jako by vyrůstaly rovnou ze skály. Hned pod nimi se rozprostírá
krásná pláž Marina del Porto, kterou zdobí zdejší
zvláštnost – malý skalnatý ostrůvek u pobřeží,
na němž stojí poutní kostel Panny Marie. Je to
nepochybně nejfotogeničtější a zároveň nejfotografovanější místo z celého města.
V centru města Tropea, které pochází ze středověku, vás pak okouzlí normandská katedrála. Až
se na ni dostatečně vynadíváte, usedněte ke stolku
některé z mnoha zdejších restaurací. Místní
obyvatelé jsou pyšní na svou specialitu – červenou
cibuli, která se zde ve velkém pěstuje a je skutečně
velmi lahodná. Její oficiální označení Cipolla di
Tropea je tak zárukou kvality. U domů si možná
všimnete ještě jedné speciality. Z balkónů tu často
visí červené trsy pálivých papriček. Někteří místní
je konzumují jen tak, vy je ale raději ochutnejte
v některém z tradičních pokrmů.

Tesaná tradice
Raritou pobřežního městečka Pizzo je kostelík
vytesaný ve skále. V 17. století ho tu vybudovali
neapolští námořníci jako poděkování bohu za to, že
přežili mořskou bouři. O dvě staletí později jeden
z místních umělců tradici ještě rozšířil a vytesal
do skály desítky soch. Zvyk se tu udržel dodnes
a díky tomu tu najdete historické postavy, světce
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You are invited for a stroll through the idyllic streets
of the coastal city of Tropea, sometimes called the
Pearl of Calabria – and rightly so. This elegant
settlement stands on the sandstone of the Tyrrhenian
Sea coast, its houses appearing to rise straight out of
the rock. A wonderful beach, the Marina del Porto,
extends beneath the cliffs and the coast boasts an
interesting feature – a small, rocky off-shore island
home to the pilgrimage Church of the Virgin Mary.
This is without doubt the most photogenic and
most photographed place in the city. In the centre
of Tropea, which dates back to medieval times, the
Norman cathedral is an impressive sight. When you
have satisfied your appetite for church architecture,
take a seat in one of the city’s many restaurants. The
locals are proud of their speciality – red onions –
which are grown in large amounts here and are truly
delicious. The onion’s is officially called Cipolla di
Tropea, a name that guarantees quality. Another
speciality can be seen suspended from local houses.
From balconies often hang strings of hot red peppers.
Some of the locals eat them as they are but you
should only try them in traditional local dishes.

Chiselled traditions
A very special and rare sight in Pizzo is a small
church burrowed into the rock. In the 17th century
it was created by two Neapolitan sailors who
wanted to give thanks to god that they had survived
a storm out at sea. Two centuries later a local
artist continued the tradition and chiselled tens
of statues out of the rock. The custom is still alive
today – you’ll find historical figures and saints as
well as personalities from the more recent past. If
you are in the area you definitely shouldn’t miss this
very unusual ‘museum’. Another local experience

[horizont | skyline]
i osobnosti moderních dějin. Až půjdete kolem, rozhodně si nevšední
„muzeum“ nenechte ujít.
Vašemu zájmu nesmí ujít ani ochutnávka zdejší tartuffo. Že jste o ní
ještě neslyšeli? Pak byste to měli co nejrychleji napravit, protože místní
jsou na svůj vynález náležitě pyšní. Tartuffo je oříškovo-čokoládová
zmrzlina, uvnitř plněná čokoládovým krémem, zvenku posypaná
kakaovým práškem. A jak už to bývá, vznikla tato pochoutka víceméně
náhodou. Místní cukrář se chtěl předvést před šlechticem ze Savojska,
který přijel do Pizza na inspekci a který miloval čokoládu a lanýže.
Zmrzlinář mu proto naservíroval dezert, který zvenku sice vypadal jako
lanýž, uvnitř se však skrýval čokoládový krém. Kulinářský pokus samozřejmě slavil úspěch a tímto způsobem se v Itálii servíruje dodnes.

Ráj po italsku
Kdyby pomyslný italský střevíček měl na nártu ozdobu, byl by jí mys
Capo Vaticano. Skalnaté pobřeží lemují ty nejkrásnější a nejproslulejší
pláže v celé Itálii. Některé jsou přístupné pohodlně, k jiným musíte sejít
po schodech, na další se dostanete jen s pomocí lodičky. Bílý písek tu
omývají vlny blankytně modrého moře, všude kolem je jen sytě zelená
příroda. Z některých míst dohlédnete až na sousední Liparské ostrovy
a s trochou štěstí zahlédnete i Sicílii. Zamlouvá se vám to? A co teprve
až vám řekneme, že si tento kousek Itálie můžete užívat úplně sami!
Členité pobřeží totiž nabízí řadu skrytých zákoutí a soukromé pláže, kde
budete mít tento kalábrijský ráj skutečně jenom pro sebe. Pokud by se
vám ale přece jen zastesklo po společnosti, vydejte se do nejbližší vesnice
a nechte se od místních pozvat na něco dobrého. Sklenka vína, domácí
těstoviny a západ slunce. Umíte si snad představit něco lepšího? ↙

you shouldn’t miss is tartuffo. Never heard of it? Well, that’s something
you should put right as soon as possible as the locals are rightly proud
of their culinary invention. Tartuffo is chocolate and nut ice cream with
a chocolate cream filling and coated in cocoa powder. As is often the case,
this delicacy came about more or less by chance. The local confectioner
wanted to show off in front of a nobleman from the House of Savoy,
who had arrived in Pizzo on a tour of inspection, and who was known
to have a soft spot for chocolate and truffles. The gelatista served him
a dessert that from the outside looks like a truffle but is actually filled with
chocolate cream. This sweet-toothed experiment was a huge success and
it’s still made in Italy in the same way to this day.

Paradise Italian Style
If the imaginary boot of Italy was adorned on the instep, that decoration
would be Capo Vaticano. This stretch of rocky coastline is hemmed by
the most beautiful and best-known beaches in all Italy. Some are easily
accessible, others are reached via steps, and you can only get to some by
boat. The white sand is lapped by the waves of a turquoise sea and all
around you extends lush greenery. A unique kind of fern even grows here –
Woodwardia radicans. From some places you might be able to see as far
as the neighbouring Lipari Islands, and with a bit of luck Sicily. Inspired?
Well what if we told you that you can have this part of Italy completely to
yourself! The rugged coast boasts a number of hidden spots and secluded
beaches where you can have a little bit of Calabrian paradise all for yourself.
But if you long for a bit of company, head to the nearest village where the
locals might invite you in for something tasty. A glass of wine, homemade
pasta and a Calabrian sunset. Can you imagine anything better? ↙

worldwide
na českém trhu

Proč je ERV Evropská
správnou volbou?
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak,
protože cestováním žijeme. Už více než 100 let.
Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské
péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center
pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme
férově do 7 pracovních dnů. Milion klientů ročně
z nás dělá českou jedničku.
Vy cestujete. My se staráme.

[43]

%(=3(Î12671Θ
'9(Ě(
6 zemí Evropy
27 let tradice
vývoj a výroba
prodej a doprava
PRQW£ŀDVHUYLV

Prodejní galerie Praha
Písková 27a
35$+$0RGěDQ\
270 002 333

Prodejna Brno
Slovákova 11
BRNO
541 214 903

www.adlo. cz

info@adlo. cz

[44]

MILUJEME TO,
CO DĚLÁME!

W W W. S TO N E S C AT E R I N G . C Z

[advertorial]

Na přehlídku objevů do truhly pokladů
jižní Itálie
Kulturní poklady historie, krásné pláže s křišťálově čistou vodou, živá města, okouzlující
krajina, autentická gastronomie, mírné podnebí a úžasná pohostinnost místních – tímto
vším fascinují jižní oblasti Itálie, které vždy byly křižovatkou různých kultur. Na místech jako
Apulie, Basilicata, Kampánie nebo Kalábrie jsou stále všudypřítomné historické stopy Magny
Graecie, bývalých kolonií Helénské říše.

K

alábrie, sluncem zalitá špička italské kozačky, zaujme
početnými archeologickými svědectvími na pobřeží Tyrhénského
a Jónského moře. V nově otevřeném archeologickém muzeu
v Reggio Calabria je vystavena nádherná dvojice soch známá
jako bronzy z Riace, která se našla v Jónském moři až v roce 1971
a představuje působivé svědectví Magny Graecie, které určitě
musíte vidět.

skalními kostely a Sassi, jeskyněmi vytesanými a vnořenými do skály
na strmých svazích tufového údolí Gravina.
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Jihovýchodně od zálivu Salerno v Kampánii se nachází Paestum,
jedno z nejvýznamnějších měst v Magně Graecii, které bylo v roce
1998 společně s národním parkem Cilento a Vallo di Diano vyhlášeno
světovým dědictvím UNESCO.
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On Discovery Tour to Southern Italy’s
Treasure-chests
Cultural treasures through history, beautiful beaches with crystal clear water, lively cities, enchanting
landscapes, in addition a genuine cuisine, the mild climate and the great hospitality of its inhabitants –
all this makes the special fascination of the southern regions of Italy, who have always been
a crossroad of different cultures. The historical traces of the Magna Graecia, the former colonies
of the Hellenic empire, in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria are still omnipresent today.

C

alabria, Italy’s sunlit boot tip impresses with numerous
archaeological testimonies both on the Tyrrhenian and on the
Ionian coast. Absolute must-see and impressive testimonies of
Magna Graecia are the magnificent Bronzi di Riace in the newly opened
Archaeological Museum in Reggio Calabria, two warrior statues that
were found only in 1971 in the Ionian Sea.
Apulia, the heel of the boot, is one of Italy’s most breathtaking regions
with its many cultural and historical monuments and exceptional
natural beauties. In Taranto, once the most powerful city of the Magna
Graecia, National Archaeological Museum of Taranto MarTa boasts one
of Italy’s most important archeological collections with highlights such
as the famous gold treasure Ori di Taranto.

thousand year old rock churches and the Sassi, caves carved into the
rock nested on the steep tufa slopes of the Gravina valley.
Located southeast of the Gulf of Salerno in Campania you will find
Paestum, one of the most important sites of Magna Graecia, declared
a UNESCO World Heritage Site in 1998 together with the Cilento
and Vallo di Diano National Park. And to conclude Southern Italy’s
kaleidoscope, Sicily, a continent of its own, with fascinating cultural
sites like Siracusa, Selinunte and Agrigento, not to mention Palermo,
Italian Capital of Culture 2018 (www.palermocapitalecultura.it), with
its varied event calendar this year an absolute tip for culture lovers. ↙

Paestum, Campania
Not far away, in the Basilicata region, you will find one of the most
striking cultural monuments of Italy: the city of Matera, European
Capital of Culture 2019 (www.matera-basilicata2019.it), with its

Matera, Basilicata

Le Castella, Calabria
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Lék Wobenzym®
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· posiluje oslabenou imunitu
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Gigantická socha boha slunce Hélia na řeckém ostrově Rhodos patřila ve starověku
k sedmi divům světa. Dodnes je opředena mýty a bájemi. S jistotou se totiž nedá říci, ani
na jakém místě kolos stál, ani jak vypadal. Netrapte svou představivost a fantazii u map
a knih. Vydejte se prozkoumat terén osobně.

The Colossus of Rhodes
Centuries ago the gigantic statue of the sun-god Helios rising above the Greek island of Rhodes was
one of the seven wonders of the ancient world. Today the figure is wreathed in many a myth and
legend. No one can say with any certainty exactly where the Colossus stood nor what it looked like.
Don’t strain your imagination over maps and books. Head out to the island to take a look for yourself.
Linda Pacourková |

© Shutterstock.com
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ár domněnek bylo vyvráceno.
Například ta, že socha stála
v centru města. Ale ani to, zda
byla situována na molu v přístavu, nebo na příkrém svahu
starého válečného přístavu,
jasné není. Obyvatelé ostrova
Rhodos dostavěli sochu roku 292 př. n. l. jako
památník vítězství. V roce 305 př. n. l. se totiž
ubránili obrovské vojenské převaze diadocha
Demétria, jednoho z vojevůdců Alexandra Velikého.
Kolos ovšem už po 69 letech pohřbilo zemětřesení
a pietně uchované trosky zcizili v 7. století Syřané.
Boha Hélia v nadživotní velikosti zhmotnil sochař
Charés z Lindosu. Monument údajně měřil 31,6 metrů a s konstrukcí a mohutným podstavcem vážil
téměř 400 tun. Hlava měla výšku 4,3 metru, ucho
téměř metr. Nos prý měřil 90 cm, zvednutá paže byla
dlouhá 10 metrů. Vlasy boha slunce a jeho koruna
ve tvaru paprsků byly pozlaceny. Každý paprsek měřil
přibližně 1,7 metru a přijíždějící lodě už z dálky
zaznamenaly jejich záři. Na sochu se spotřebovalo
45 tun železa, 75 až 150 tun bronzu.
I o držení těla se vedou četné diskuse. Kdysi se
předpokládalo, že bůh byl široce rozkročen nad
vjezdem do přístavu a pod jeho nohama proplouvaly lodě. To by ovšem musel mít kolos chodidla
120 m od sebe a váha trupu by ho nejspíš rozlomila
v kyčlích. Pravděpodobnější je varianta, že socha
měla jen mírně nakročenou pravou nohu, což by
odpovídalo typickému postoji antických soch. Další
interpretace říká, že bůh stál polonahý, přes obnažené
tělo měl přehozen plášť, pravou ruku měl zdviženou
a otevřenou dlaní vítal návštěvníky. Podobu sochy prý
nejvěrněji reprodukuje 35 centimetrů vysoká plastika,
která se nachází v pařížském Louvru. Tolik exkurze
do světa pověstí, legend a nezodpovězených otázek.
Teď se už vraťme do reality.

Křížem krážem ostrovem
Pokud jste obdivovatelé historie, doporučujeme vám
pokračovat ještě v edukativní procházce. Můžete
si tak udělat přehled o původním jádru města,
kterému dominuje působivý Palác velmistrů. Ten byl
ve středověku vybudován na nejvyšším místě a je
napojen na městské opevnění. Palác se v 14. století
stal mocenským centrem řádu Johanitů. Centrum
Rhodu je zapsáno na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO.
Zůstat ovšem pouze v hlavním městě by byla trochu
škoda, ideální je prozkoumat celý ostrov. Cestování
po Rhodu můžete přizpůsobit své rodinné situaci
i stavu vaší peněženky. Pronájem auta či skútru dává
turistům největší svobodu. Stanete se svými pány

fair few theories have been disproved. For example, it was
thought the statue stood in the centre of the city, but
whether it was located on a pier at the harbour on a steep
slope near the military harbour is unclear.
The inhabitants of Rhodes built the Colossus in 292BC
as a victory monument. Though hugely outnumbered,
in the year 305BC they had defended the city from the
forces of Diadochus Demetrios, one of Alexander the
Great’s warlords. However, after 69 years the statue
was laid low by an earthquake and the Syrians then
stole the remains in the 7th century.
The oversize sun-god Helios was created by sculptor Charés of Lindos. It’s
said the monument stood 31.6m high and along with its frame and plinth
weighed almost 400 tons. The head was 4.3m high, the ears measured
almost a metre. It’s said the nose was 90cm long, the god’s raised arm 10m.
The sun-god’s hair and his crown were covered in gold. Each ray on the
crown is said to have been around 1.7m long and arriving ships could see
it shining while still out at sea. The figure used up 45 tons of iron and 75 to
150 tons of bronze.
There’s a lot of discussion about which pose the Colossus was striking. Once
it was assumed the figure had its legs planted wide apart with ships able to
pass in between. However, that means his feet would have been 120m apart
and the weight of the body would have surely broken the statue in two at
the thighs. A more likely possibility is that the statue only had a slightly
bent right leg, which would fit in with the pose given to other ancient
sculptures. Another theory has the god half naked with just a toga slung
over his body, his right hand raised and his palm open in a welcome
gesture to visitors. The most probable likeness of the statue comes in the
form of a 35cm-tall figure found in the Louvre. Well, so much for myths,
legends and unanswered questions. Now let’s return to reality.

Crisscrossing the Island
If you are a history buff, we recommend you take an educational stroll
through the city centre to get an impression of what the original core is
like, a location dominated by the impressive Grand Master’s Palace. This
was built in medieval times at the highest point and is part of the city’s
defences. In the 14th century the palace became the power base of the
Order of the Johannites. Rhodes Town centre is now part of UNESCO’s
list of world cultural heritage sites.
But it would be a pity to limit yourself just to the capital – ideally you’ll
want to explore the whole island. You can tailor your tour of Rhodes
according to your family’s preferences and the size of your wallet.
Hiring a car or a scooter gives the greatest freedom to roam – you are
your own masters and can criss-cross the island at will. However, you
should look into hiring a car on arrival to avoid a situation where all
cars are spoken for – this mainly happens in high season (July and
August). You can always travel around by taxi – these can be booked
by phone or hailed in the street. Vehicles should have a yellow TAXI
sign on the roof. Although most of them are fitted with metres, you
are advised to agree the fare in advance. The cheapest, and a generally
reliable, mode of transport is the bus. When getting on it’s best to
make absolutely sure that the driver knows where you want to get off.
The biggest hit on the bathing scene is Antony Quinn Bay which
boasts the nicest beach in the northeast of the island – it looks a lot
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Přístav Mandraki je známý především svou
záhadnou historií. Podle pověsti zde stála socha
boha Helia, která vešla do dějin jako Kolos rhodský.
Mandraki Harbour is well-known for its mysterious
past. According to local legend a statue of the sun
god Helios once stood here, a statue that went
down in history as the Colossus of Rhodes.

Dominantou Starého města je
bez pochyby Palác velmistrů.

Udělejte si procházku do centra dění a projděte si
Hippokratovo náměstí. Stojí to za to!

Without doubt the dominating feature
of the Old Town is the Grandmaster’s Palace.

Take a walk to the heart of the action and stroll across
Hippocrates Square – it’s well worth the legwork!
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Romantické duše potěší klášterní kostelík Tsambíka s krásným výhledem na pláž. Milovníky kuriozit
na oplátku zaujme Eptá Pigés. Tunel, ve kterém se projdete 180 metrů po kotníky ve vodě.
The more romantically-inclined will love the monastery church at Tsambika with its views down
to the beach. On the other hand, those with a thing for unusual locations will prefer Epta Piges.
The tunnel here is 180m long and you pass through it ankle-deep in water.

Kousek Chorvatska v Řecku? Přesně to vám připomene kamenitá zátoka
Antonyho Quinna, která ukrývá úchvatnou pláž.
A little piece of Croatia and Greece? The stony Antony Quinn bay, which boasts
a hidden beach, may remind you of that Balkan holiday destination.
a ostrov můžete procestovat křížem krážem. O půjčení auta se zajímejte
ideálně ihned po příletu, aby vás nezaskočilo, že všechny vozy jsou především během hlavní sezony (červenec, srpen) rozpůjčované. Přesouvat
se můžete taky taxíkem. Zastaví vám na zavolání nebo mávnutí ruky.
Vozy mají na střeše žluté označení TAXI. I když jich je většina vybavena
taxametrem, doporučuje se dohodnout si cenu předem. Nejlevnějším
a vcelku spolehlivým způsobem dopravy jsou autobusy. Při nástupu si
s řidičem raději dvakrát potvrďte, kde chcete vystoupit.
Koupacím tahákem je zátoka Antonyho Quinna, která skrývá nejpěknější pláž v severovýchodní části ostrova. Svým vzhledem je velmi
podobná chorvatským plážím. Jde o malou kamenitou zátoku s písčitou
pláží nedaleko obce Ladikó. Slavné jméno nese proto, že ji řečtí
generálové věnovali proslulému herci jako vděk za natočení filmu Děla
z Navarone. Později bylo věnování vládou prohlášeno za neplatné.
Sběratelé kuriozit nemůžou vynechat Eptá Pigés, idylické místo s dobrodružným zážitkem. Údolí Sedmi pramenů fascinuje bujnou vegetací
platanů a pinií. Turisty, obzvlášť v létě, přitahuje příjemným chládkem.
Atrakcí výletního místa je 180 metrů dlouhý a zhruba 1,7 metrů vysoký
tunel, v němž se musí jít po kotníky ve vodě. Byl vybudován v době
italského obsazení a sloužil jako přívod vody do obce Kolýmbia.

like beaches in Croatia. The small, stony bay is not far from the village of
Ladikó. The name comes from when Greek generals dedicated the place
to the actor in gratitude for the fact that he shot the Guns of Navarone
here. However, the name change was later annulled by the government.
Those who like to tick off unusual locations should head to Eptá
Pigés, an idyllic spot offering a quite adventurous experience. With
its lush vegetation, plane trees and pines, the Seven Springs Valley
is a fascinating place – in summer, tourists are attracted by the cool
air here. The biggest attraction however, is a 180m-long and around
1.7m-high tunnel along which you pass up to your ankles in water.
This was cut during the Italian occupation and supplied the village of
Kolýmbia with water.
Another challenge with a reward at the end comes in the shape of the
295 steps leading up to the Tsambíka monastery church. Most of the road
is passable by car but the last section must be tackled on foot. The trail
leads steeply uphill in the shade of pine trees. You enter the monastery

Město Lindos vás okouzlí. Středověká johanitská pevnost a starověká
akropole s chrámem Athény Lindské, jež se tyčí nad městem, jsou těmi
pravými řeckými lákadly.
The town of Lindos is a charming sight. The medieval Johannite fortress
and the ancient acropolis containing the Temple of the Athena, which
rises above the town, are attractions only Greece can offer.
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Výzvou s odměnou je 295 schodů vedoucích
ke klášternímu kostelíku Tsambíka. Většina cesty
je sjízdná, ale závěr je nutné dojít pěšky. Cesta vede
po krásné, borovicemi zastíněné, příkré stezce
vzhůru. Do klášterního dvora se vstupuje bílou
branou, kostelík je zasvěcen Panně Marii. Jedná
se o poutní místo, kam chodí mladé ženy žádat
o šťastné manželství a zdravé děti. Z vrcholu je
krásný výhled na pláž Tsambíka.
A pro romantické duše tu máme vesničku Lindos,
která patří k nejkrásnějším v celém Řecku. Identifikačním prvkem jsou na skále rozeseté nízké,
bílé domy, nad kterými se tyčí mohutná Akropole,
kde se zachovaly pozůstatky staveb od 2. tisíciletí
př. n. l. do středověku. Z Akropole se navíc nabízí
úchvatné výhledy. V severovýchodní části obce se
nachází i zbytky antického divadla, které poskytovalo místa pro 1 800 diváků.

Vítr ve vlasech
A ještě tu máme tip pro obdivovatele vodních
sportů závislých na větru. Pokud chcete navštívit
řeckou Mekku surfařů, vydejte se do Pra
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courtyard though a white gate – the small church
here is dedicated to the Virgin Mary. This is a place
of pilgrimage where young women come to ask for
happiness in marriage and healthy children. From
the top there are wonderful views of the beach
at Tsambíka.
For romantic souls there is the tiny village of Líndos,
one of the most beautiful in all Greece. It’s easily
recognised by the low white houses set on a hillside,
above which rises a huge Acropolis where there are
the remains of structures dating from the second
millennium BC to medieval times. The views from
the Acropolis are simply amazing. To the northeast
of the village you’ll discover an ancient theatre
which once held 1,800 spectators.

Wind in Your Hair
Now comes a tip for those who like water sports
that are dependent on the wind. If you fancy
discovering the Greek surfing Mecca, head to
Prasonisi on Rhodes’ south coast. The 90km
distance from the capital is covered quickly by hire
car. Prasonisi is the only place on the island where
you can wild camp and the location is interesting
due to an unusual phenomenon concerning the sea
here – this is where the Mediterranean and Aegean
seas meet
meet. The windward western side provides
a welc
welcome refreshing breeze and bigger
waves.
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Rhodský odkaz
v New Yorku?
Rhodský kolos je takový fenomén,
že podle názorů některých
odborníků mohl sloužit jako
předloha pro slavnou americkou
Sochu Svobody. Dodnes mj.
není jasné, jaký postoj Rhodský
kolos zaujímal. Skupina vědců
tvrdí, že nahý bůh měl vztyčenou
pravou ruku s pochodní, která prý
současně sloužila jako unikátní
maják. Najdete nějakou podobu?

Rhodes Inspires
New York?
The Colossus of Rhodes is such
a phenomenon that according to
some experts it may have acted
as a kind of model for the famous
Statue of Liberty. To this day it’s
unclear what pose the giant statue
once struck. One group of experts
claim the naked god had his right
arm raised in the air and was
holding a torch which served as
a lighthouse. Sound familiar?
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Rezidence Sun City
→ 278 bytů, 6 luxusních penthousů a 10 rodinných vil
→ Byty od 36 m2 (1 + kk) až po 120 m2
→ V blízkosti Prokopského údolí
→ Terasa, balkon nebo předzahrádka ke každému bytu
→ Úsporné byty navržené v souladu s nejmodernějšími
technologickými a designovými trendy

www.bytysuncity.cz

Rezidence Sun City
ve městě, obklopeni přírodou
Pět minut chůze od metra Stodůlky v klidném prostředí blízko přírody vyroste unikátní rezidenční
projekt Rezidence Sun City Fitness & Spa.

V

znikne zde 278 velkorysých a prostorných bytů, 6 luxusních
penthousů a 10 rodinných vil v těsné blízkosti Prokopského údolí
se skvělým zázemím pro aktivní život. Jsou to útulné menší byty
o rozměrech od 36 m2 až po luxusní apartmány pro rodiny s dětmi
do 120 m2, které mají praktickou dispozici a jihozápadní orientaci
s předzahrádkou, balkonem nebo terasou (od 7 do 70 m2). Na výběr
jsou v nabídce čtyři varianty interiéru v kvalitním a moderním designu.
Samozřejmostí je kryté parkoviště pod všemi budovami s dostatkem
parkovacích míst pro každého rezidenta.
Součástí projektu bude také centrální náměstíčko s obchody a službami
(v plánu je pekárna, kavárna, kadeřnické a kosmetické služby), spa,
wellness, bazén a dětské hřiště. Škola a další občanská vybavenost se
nachází v pěší vzdálenosti. Poblíž povede také cyklostezka a skanzen
Řepora přijde vhod při procházkách s dětmi.

Výhradním prodejcem projektu je renomovaná společnost VESSAN
Reality, realitní kancelář s více než desetiletou zkušeností, zabývající se
též developerskými projekty a správou nemovitostí. Klientům poskytuje
kompletní servis: od zajištění financování, volby klientských standardů
či jejich změn až po samotné předání bytových jednotek.
Zajistěte si své místo v oáze klidu. Domluvte si s týmem odborných
prodejců setkání na telefonním čísle 222 265 888. ↙

Rezidence Sun City: Vaše místo pod sluncem
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Vyzkoušejte si sklářské řemeslo
Try the glass craftwork

hutfrantisek.cz

CESTY SKLA, o.p.s. * Na Kácku 218, 285 06 Sázava, Czech Republic * obchod@hutfrantisek.cz

[kaleidoskop | kaleidoscope]

Souhra kontrastů
Izraelci s oblibou říkají: „V Jeruzalémě se modlí, v Tel Avivu se baví.“ A platí to do puntíku.
Pokud hledáte místo, kde to opravdu žije, pak jste ho našli. Město s jedním z nejstarších
přístavů světa je plné mladých lidí, kteří sem cestují za zábavou i kulturou.
Adam Mašek |

© Shutterstock.com
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A City of Contrasts
Israelis like to tell you that: „In Jerusalem they pray, in Tel Aviv they play.“
And it’s a very true thing to say. If you are looking for a place with a bit of life then you are at the
right address. It may boast one of the oldest ports in the world, but this city is packed with young
people who come here to enjoy its culture and entertainment.

Tel Aviv
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restižní cestovatelský časopis Lonely Planet
o Tel Avivu napsal: „Ve městě je více barů než
synagog. Bůh je DJ a tělesná schránka každého
člověka jeho chrámem.“ Bývalé hlavní město Izraele
je skutečně rájem pro mladé lidi, kteří se rádi baví
a žijí uvolněným životním stylem.
V Tel Avivu tvoří v současnosti zhruba 35 % obyvatel mladí
lidé. Velmi často se stává, že po skončení branné povinnosti,
která je mimochodem povinná pro muže i ženy, se mladí lidé seberou
a odejdou bydlet do města u Středozemního moře.
Chtějí si užít svobodu, nevázanost a noční život. Pokud se chtějí posléze
usadit se svým partnerem či partnerkou, nebo si jeden z nich najde
stálou práci, často volí přesun do rezidenčních čtvrtí na předměstí. Svůj
byt v centru pak pronajmou většinou dalšímu mladému člověku, a tak
Tel Aviv neustále hýří životem.
Rytmus města podporují pobočky světoznámých firem. Ty vytvářejí dostatek pracovních míst a zaměstnanci zde mají poměrně vysoké příjmy.
Většinou se jedná o vývojářské firmy různých hi-tech technologií, mezi
nimiž figuruje i americký gigant IBM.

Bílé město
Velkým turistickým lákadlem je i urbanistické uchopení města. Zcela
určujícím architektonickým stylem je v Tel Avivu Bauhaus. Budovy jsou
tak většinou bílé a geometricky přesné – i proto přízvisko Bílé město.
Podobných staveb je v Tel Avivu na čtyři tisíce. Typický vzhled ulic
a staveb vznikal především ve 30. letech 20. století a městská architektura je součástí světového dědictví UNESCO.

he top travel magazine Lonely Planet wrote of Tel Aviv:
„This city has more bars than synagogues. God is a DJ and
everyone’s bodies are his temples.“ The former Israeli capital
really is heaven on earth for the young who want to have fun
and enjoy an easy-going lifestyle.
In today’s Tel Aviv around 35% of the population are young
people. It very often happens that after completing their
national service, which by the way is compulsory for men and
women, young people often move to this Mediterranean city.
They want to enjoy the freedom, gay abandon and the nightlife
so important at this stage in a person’s life. Should they want to
subsequently settle down with a partner, or one of them finds
a permanent job, they often prefer to move out to a residential suburb.
They then rent out their flats in the city centre to other young people,
hence Tel Aviv has a lively turnover of young people.
The city’s rhythm is also underscored by the presence of internationally
well-known companies. These create an adequate supply of employment
opportunities and those who work here enjoy relatively high wages.
Companies here are normally active in various hi-tech fields, among
them the US giant IBM.

White City
A big tourist attraction here is the city’s urban landscape. Tel Aviv’s
defining architectural style is Bauhaus. Buildings are mostly white
and geometrically precise – hence the nickname White City. In Tel
Aviv there are around four thousand such structures. The streets and
buildings gained their typical look primarily in the 1930s, and the city’s
architecture is also listed by UNESCO as world cultural heritage.
The buildings here are full of life and create busy boulevards, lined
with a variety of shops, boutiques and restaurants with terraces where

Jaffa bylo kdysi samostatné město, dnes je součástí Tel Avivu.
Tamní přístav patří mezi nejstarší na světě. O jeho existenci se zmiňují prameny
už v biblických příbězích.
Jaffa was once a separate city but today is part of Tel Aviv.
The harbour is one of the oldest in the world which even features in some bible stories.
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Pláže a krásná promenáda. V Tel Avivu můžete zažít divokou
noc se svými přáteli, ale i romantickou procházku podél Středozemního moře.

Bílé budovy v architektonickém stylu Bauhaus jsou pro Tel Aviv natolik ikonické,
že se mu přezdívá Bílé město. Zároveň se v něm nachází spousta barů a diskoték.
White buildings in the Bauhaus architectural style are so iconic for Tel Aviv that it has attracted
the nickname ‘White City’. It’s also a place of countless bars and discos.
Objekty žijí a vytvářejí rušné bulváry, které lemují různé obchody, butiky
či restaurace se zahrádkami. Zde si můžete vychutnat například hummus
(čteno chumus) doplněný o různé přísady, jakými mohou být sezamová
pasta neboli tahín či zátar, zvláštní aromatické koření, ve kterém hraje
výraznou roli bylinka yzop. Ochutnat můžete i šawarm, což je v podstatě
nám známý gyros, ale s odlišným kořením a často výraznější chutí.
Obyvatelé města jsou velmi pyšní na výškové budovy a mrakodrapy.
Hned sedm nejvyšších budov Izraele se nachází v Tel Avivu. Nejvyšší
z nich je pak Azrieli Center, komplex mrakodrapů nacházející se při
Ajalonské dálnici ve východní části města.

Starodávný přístav
Jaffa je historická část Tel Avivu, která byla kdysi samostatným městem.
Některé zdroje uvádějí, že je to jedno z nejstarších měst na světě vůbec
stejně jako místní starobylý přístav, o kterém je zmínka už v biblických
příbězích o Jonášovi, Šalamounovi či svatém Petrovi.
Současná podoba přístavu slibuje kontrast mezi starověkým i moderním. V posledních deseti letech se navíc do města Jaffy sjíždějí umělci
a designéři z různých koutů světa, takže zde můžete narazit na celou
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Beaches and an attractive promenade – in Tel Aviv you can enjoy a wild night
with friends or a romantic stroll along the shore of the Mediterranean.

you can enjoy hummus accompanied with various ingredients such
as sesame seed paste for instance – or what about or tahini and zaatar,
a particularly aromatic spice blend in which a herb called hyssop plays
a starring role. You can also try shawarma, in essence the gyros we
know so well but containing different spices and with a stronger taste.
The city’s inhabitants are very proud of their high-rise buildings and
skyscrapers. The seven highest buildings in Israel can be found in Tel
Aviv. The highest of them is the Azrieli Center, a complex of skyscrapers
located next to the Ayalon motorway in the eastern part of the city.

Ancient Port
Jaffa is the historical part of Tel Aviv which was once a separate
city. Some sources claim this is one of the world’s oldest cities, like
the ancient port which gets a mention in bible stories about Jonah,
Solomon and St Peter.
The current appearance of the port presents a marked contrast between
old and new. In the past decade, artists and designers have descended
on Jaffa from various parts of the world and you will encounter a whole
array of street artists and singers there. Jaffa also boasts many museums,
shops and galleries. Go shopping at the flea market or head to the Clock
Tow
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mu
muzeí,
uzeí, obchodů či galerií. Nakupovat
můžete i na bleším trhu a za zhlédnutí
může
m
stojí rozhodně Clock Tower neboli
hodinová věž. Je jednou ze sedmi,
hod
kkterá na území Izraele stojí z dob
osmanské
osm
man nadvlády. Vitrážová barevná
okna vvěže znázorňují historii Jaffy.

Noční živo
život
ot i pláže

NÁRODNÍ SPORT
Matkot – tuto hru zná
v Tel Avivu úplně každý.
Oč vlastně jde? Matkot hrají
dva lidé proti sobě s malým
gumovým míčkem, který si
pinkají pomocí dvou raket.
Nejčastěji se hraje na plážích.
Například taková Jerusalem
Beach je hráči matkotu doslova
pokryta. Schovat se před ní
na pláži moc nejde, takže až
vás začnou její hráči a zvuky
odpalujících pálek rozčilovat,
navštivte známou arabskou
pekárnu Abulaﬁa. Nebo si
dejte osvěžující džus či shake
v místní restauraci. To vám jistě
zvedne náladu.

NATIONAL SPORT
Matkot – everyone in Tel Aviv
knows this game. So what’s
all the fuss about? Matkot is
a game for two people who
hit rubber balls at each other
using a pair of rackets. It’s
mostly played on the beach.
For instance, Jerusalem Beach
is sometimes completely
packed with Matkot players.
In fact, on most beaches it’s
difﬁcult to escape, so when the
noise of ball on racket begins
to irritate you, head for the
Abulaﬁa Arab bakery. Or treat
yourself to a juice or milkshake
in a local restaurant – a good
way to get you back in the
mood.

Tel Aviv skut
skutečně
teč žije. Každý páteční i sobotní
večer se ulicee h
hemží lidmi, kteří hledají zábavu
a pozdviženíí v klubech a diskotékách. Ruch města
jje ovšem
š perfektně
perfe
p
vyvážen krásnými plážemi,
S
které omývá Středozemní
moře. Mezi ty vůbec
nejznámější patří Hilton a Gordon Beach.
Pokud chcete na pláži sportovat a zkusit něco nového, jistě váš potěší, že se na Hilton Beach nachází
centrum pro vodní sporty. Klub nabízí hodiny
windsurfingu a zajezdit si můžete i na kajaku. Pokud jste začátečník nebo s sebou máte děti, není to
vůbec problém. Naopak. Sportovní centrum nabízí
lekce prakticky pro každého. Pro klidnější odpočinek a relax u moře je vhodnější pláž Gordon.
Restaurace podél moře nabízejí typické izraelské
snídaně, čerstvé ryby, sendviče a celou škálu salátů.

Promenáda pro romantiky
Den byl náročný? Už máte dost rušného města, nočního života a hledáte chvilku klidu a míru? Promenáda při Středozemním moři je vyhlášeným místem
pro sledování nádherného západu slunce, který si
můžete vychutnat se svojí drahou polovičkou. Vše
dokreslují pouliční muzikanti, kterých je podél celé
promenády spousta. Při poslechu hudby v podání
umělců z Izraele, ale i z celého světa si můžete odskočit do kaváren, kterých je na pobřeží hodně.
Pokud milujete aktivní dovolenou plnou akce,
Tel Aviv je pro vás jako stvořený. Výhoda města je
v tom, že se zde střetávají dva různé světy. Narazíte
zde na ortodoxní židy, kteří se procházejí v typických pláštích (kaftanech), vlasy mají sestřižené
do pejzů a na hlavě nosí klobouk. Narazíte zde však
i na mladé Izraelce, kteří jsou ve svém dodržování
náboženských tradic a zvyků daleko liberálnější, což
ve městě vytváří zajímavou symbiózu.
Vynechat byste jednoznačně neměli ani návštěvu
Rothschildova bulváru. Nejenže je to krásná třída,
kterou lemují tolik typické bílé domy, najdete zde
i obchody a historicky první divadlo v hebrejštině
Habima. Druhé největší město Izraele nabízí kontrast mezi historií a moderním pojetím života, mezi
tradiční judaistickou kulturou a novými postoji
mladých lidí. Perfektní spojení zábavy a nespoutanosti města s klidem a odpočinkem na krásných
pláží Středozemního moře – to je Tel Aviv. ↙
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Nightlife and Beaches
Tel Aviv is such a lively place. Every Friday and
Saturday night the streets are packed with people in
search of a good time in clubs and discos. The busy
city centre is perfectly complemented by beautiful
beaches washed by the Mediterranean. Two of the
best known are Hilton and Gordon.
If you want to do sport on the beach as well as try
out something new, the good news is that there’s
a water sports centre at Hilton Beach. The club
offers windsurfing lessons and you can take kayak
trips. If you are a beginner or you have children in
tow, no problem. On the contrary. The centre offers
lessons to suit practically anyone.
For a more tranquil kick-back by the sea, Gordon
beach is the better option. Restaurants along the
coast serve typical Israeli breakfasts, fresh fish,
sandwiches and a whole array of salads.

A Romantic Promenade
Hard day? Had enough of the busy city, nightlife –
looking for a moment of peace and quiet? The
promenade along the Mediterranean is a wellknown place where you can watch some amazing
sunsets, enjoying the spectacle with your other
half. The atmosphere is enhanced by the many
street musicians who gather here. While listening
to artists from Israel and many other places
perform, you can take a seat in a café – many of
them line the seafront. If you are a fan of more
active holidays, full of interesting things to see and
do, Tel Aviv is ideal. An interesting factor here is
that it’s a city where two different worlds collide.
Here you will encounter orthodox Jews who walk
around in their typical kaftans, their hair in pejzy
and hats on their heads. But you’ll also meet young
Israelis who are much more liberal when it comes
to observing religious traditions and customs, thus
creating an interesting symbiosis in the city.
Another must-see is Rotschild Boulevard. Not only
is this an attractive thoroughfare lined with many of
the city’s typical white buildings, you will find also
many shops and the very first Hebrew-language
theatre – Habima. Down the middle of the avenue
runs a strip of green, plus paths for pedestrians and
cyclists. In 2010 another of the many tall buildings
which tower above Tel Aviv was added here. This
rises 125m over Rotschild Boulevard and is mostly
used as a residential building.
Israel’s second city offers a contrast between the
historical and the modern, between traditional
Jewish culture and the new lifestyles of the young.
It’s a perfect marriage of fun and effervescence with
rest and relaxation on beautiful Mediterranean
beaches – this is what Tel Aviv is all about. ↙

Národní 7, Praha 1 | www.galeriekodl.cz
T: +420 251 512 728, +420 602 327 669

Galerie KODL je již osm let nejúspěšnější aukční síní
v České republice. Zaměřujeme se na prodej obrazů, kreseb
a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Since eight years Gallery KODL is the most successful auction house
in the Czech Republic. We specialize in the Czech ﬁne art of the 19th
and 20th centuries, especially in paintings, drawings, graphic art
and sculptures. We are looking forward to your visit!
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Hvězda pláže
Taking the Beach by Storm

Lucie Kalousová |

© Shutterstock.com

Stojíte před šatní skříní, oči vám těkají z jednoho ramínka na druhé a při letmém ohlédnutí
na stále prázdný kufr se vám chce křičet. Po roce vás čeká zasloužená letní dovolená, ale
vy stále nevíte, co si sbalit, abyste měla všeho tak akorát a navíc byla trendy…
You stand in front of the wardrobe, your eyes wandering from one hanger to the next,
occasionally glancing at the still empty suitcase – you want to scream. Your well-earned annual
summer holiday is upon you, but you have no idea what to pack. You don’t want to take too
much but long to stay looking good…
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aději se už vidíte, jak ležíte u vody, popíjíte
oblíbený koktejl a vyhlížíte nová dobrodružství.
Teď ještě překonat tohle „balicí dobrodružství“.
Nezoufejte, po přečtení následujících řádků
budete křičet, tentokrát radostí.
Než prozradíme, jaké jsou letošní trendy, připomeňme si, co s sebou na týdenní dovolenou
k vodě. Těmi takzvanými „essentials“, tedy
základními kousky, jsou samozřejmě plavky.
Vezměte si ideálně troje, abyste je mohla
měnit podle potřeby a nálady. Žabky, plážová taška, sluneční brýle,
klobouk a tunika představují další nezbytnosti. Kraťasy, pašmína či letní
maxi šaty, které užijete od rána do noci, vás nejednou mohou zachránit
tam, kam mají možnost vstoupit jen řádně oblečení turisté.
Na večerním oděvu si dejte záležet a sbalte si tolik outfitů, kolik večerů
na dovolené strávíte. Lehké letní šaty nebo dvě tři univerzální sukně
a pár topů moc místa nezaberou. Pokud je vyndáte z kufru pomačkané,
pověste je na ramínko vedle sprchy. Pára udělá své, to budete koukat.
Nezapomeňte ani na spodní prádlo a lehký svetřík nebo saténový
bomber pro vlahé večery. Lodičky tělové barvy a boty na klínku vám
budou bohatě stačit.
Kosmetika na a po opalování jak pro vaši pleť, tak
pro vaše vlasy by také měla mít v kufru čestné
místo. Vždyť i hebká pokožka a zdravé
vlasy jsou vaší vizitkou. Zkuste třeba
kosmetiku se třpytkami, udělá z vás
doslova hvězdu.

better idea is to imagine yourself lying by the water,
drinking your favourite cocktail and planning new
adventures. Now overcoming the „packing hurdle“ will
be child’s play. No need to despair – after reading the
following few lines you will be whooping for joy.
Before we reveal what’s likely to be in fashion this year,
let’s remind ourselves what we should take for a week’s
holiday by the sea, the so-called „essentials“. The
absolute must is, of course, swimwear. Ideally you
should take along three sets so that you can change
whenever the mood takes you. Flipflops, a beach
bag, sun glasses, a hat and a blouse are other indispensable items.
Shorts, a pashmina or a summer maxi dress, which you can wear from
morning till night, can save your blushes in places only accessible to
suitably attired tourists.
Pay special attention to evening wear and pack as many outfits as there
are evenings during your holiday. Light summer dresses, two or three
universal skirts and a few tops don’t take up much suitcase space. And
if they come out of your luggage a bit creased, try hanging them next to
the shower – the steam will work wonders, just watch. And remember
to take underwear and a light sweater or satin bomber jacket for those
cool evenings. Skin-coloured high heels and shoes with wedged heels
are more than enough as far as footwear is concerned. Products
for your skin and hair, for both before and after sunbathing,
should have a special place in your suitcase. Your smooth
complexion and healthy-looking hair are your biggest assets.
Try products containing glitter – they’ll make you look like
a star (literally).

Věčný denim
A nejlépe recyklovaný! Džínovina vždy byla, je a bude trendy.
Když se do ní oblečete od hlavy
až po paty, budete opravdu in.
Džínové tak můžete mít kraťásky, podprsenku,
ale i doplňky jako klobouk, boty a kabelku.
Někteří designéři vsadili na upcycling, což
znamená, že přeměňují staré a nepotřebné
oblečení v nové. Upcycling je zkrátka filozofií, uměním, ale také životním stylem
21. století. Můžete ho zkusit samy
doma a ze starých džínů vykouzlit
nové oblečení pro svou dovolenou.

Timeless Denim
And best of all recycled denim! Denim always has been, and
always will be, fashionable. If you dress yourself in it from head to toe
you are guaranteed to be noticed. Denim can be made into shorts and
even bras as well as accessories such as hats, shoes and handbags. Some
designers go in for upcycling, transforming old, preloved clothes into
something new. Upcycling is
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a philosophy, an art and a 21st-century life-style choice. Why
not try conjuring up a new set of holiday clothes from
some old pairs of jeans at home?

Všudypřítomné volány
Móda jde v cyklech, to znamená,
že co je IN jedno léto, to další bude
CHIC pravý opak, aby se opět daný
trend s velkou pompou navrátil
následující sezónu. A přesně to
se stalo i volánům. V létě 2016
jich bylo všude plno. Pak
nastalo období jednoduchých
střihů a letos volány opět
volají o pozornost. Nosit je
můžete na šatech, sukních,
dokonce i na nohavicích kalhot. Hvězdou pláže ale budete, když je budete mít
na plavkách. Skvěle se hodí pro chlapecké
postavy, kterým dodají žádoucí objem v ženských
partiích.

Ubiquitous Frills
Fashion is a cyclical affair and that means what’s
in fashion one summer definitely won’t be the
next, only for the given trend to make a storming
return the season after that. And that’s exactly
what happened with frills. In the summer of 2016 they were
everywhere. Then came a period of simple designs but this year the
frills are back. You can have them on dresses, skirts and even on
trouser legs. But you’ll really have heads
turning on the beach if you have
them on your swimming costume.
They are really good if you have
a boyish figure as they create shape
at strategic points on a woman’s body.

The More You Reveal
the Better

Čím více odhalíte, tím lépe
Tohle není trend pro žádné stydlivky, ale pořádně odvážné
ženy. Průhledné látky zkrátka vedou a u moře je to povoleno. V transparentní tunice tak můžete vyrazit přes den
k vodě, průhledné šaty vyneste večer (ale pouze v určitých destinacích!). Nezapomeňte však na správné
prádlo. Zkuste třeba jednu, ale výraznou barvu,
která vypadá skvěle na opálené pokožce, a kalhotky s vysokým pasem nebo nohavičkami.
Uvidíte, že večer bude patřit vám.

This may not be a fashion tip the
more bashful will heed – it’s more
for the bolder woman. Transparent
materials are all the rage and they
certainly have the green light by the sea.
In a transparent blouse you can spend the
day on the beach, then swap it for a see-through
dress in the evenings (but only in certain destinations!).
However, you mustn’t forget the right underwear. Try a single strong
colour that looks great against tanned skin, and trousers with a high
waistline or trouser legs. You’ll be the talk of the town.

Kostky jsou vrženy
Kostkované vzory už nepatří jen
k zimě, letošní léto jsou hitem číslo
jedna. A nezáleží na tom, zda jde o klasiku v neutrálních barvách nebo jestli
budou kostky křičet barvami. Hra s geometrií zkrátka vítězí. Pořiďte si lehké kostkované šaty nebo plavky. A když na kostky
moc nejste, pojistěte si správný look alespoň
kostkovaným šátkem nebo pašmínou, které
vás ochrání před sluncem nebo větrem.

Check This Out
Chequered patterns aren’t just for winter – they are set to be a real
hit this summer. And it makes no difference if it’s a classic print in
neutral colours or bright checks in contrasting hues – geometrical
patterns are a sure-fire winner. A light chequered dress or swimwear
is a good choice. And if you are not a big fan of checks, get the right
look with a chequered scarf at least or a pashmina that will protect
you from the sun and wind.

Plasty jen na oblečení, prosím

Fantastic in Plastic

Prší a prší a počasí ne a ne se umoudřit? Nenechte si zkazit dovolenou a zahalte se do oblečení

Is the rain falling incessantly and there’s no improvement in the weather
on the horizon? Don’t let your holiday go down the drain and don a bit
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Co (ne)nosit
na dovolené
Neznalost zákona
neomlouvá. Zjistěte
si proto, co ve vaší
destinaci dodržují, ať
neplatíte pokuty.
Třeba v některých
chorvatských
městech je
zakázáno
chodit do centra
pouze v plavkách.
Na Korsice se nesmíte
koupat ani opalovat bez plavek,
nadšení z toho nejsou ani
v Portugalsku a Itálii. Pánové
v Itálii by neměli oblékat dámské
šaty. V Řecku je zase na starověkých
památkách zakázáno nosit podpatky.
A pokud byste si ve Švýcarsku chtěli
vyprat, tak ne v neděli, kdy platí
zákaz věšení prádla venku. Holt
zákon je zákon.

What (not) to Wear
on Holiday
Ignorance of the law is no excuse,
so ﬁnd out what’s acceptable in
your destination to avoid ﬁnes. For
instance, in some Croatian town
centres you are not permitted to walk
around in swimwear. On the island of
Corsica you are not allowed to swim
or sunbathe in the nude and they
take a dim view of this in Portugal
and Italy, too. Men in Italy should
never wear women’s clothes. And in
Greece they won’t let you tramp all
over the ancient ruins in high heels.
If you want to wash your clothes in
Switzerland, you’d better not do it
on a Sunday when there’s a ban on
hanging out washing! A lawsuit is one
you really won’t want to wear.

z plastu. Nejenže opět podpoříte recyklaci, ale
budete IN. Skvěle budete vypadat v lesklé sukni
a kabátku z plastikového materiálu. Nepleťte si ho
však s klasickou pláštěnkou, ten trendy poznáte
podle kapuce, velkých praktických kapes, zapínání
na kontrastní zip a lemování.

of plastic. Not only will you be contributing to the
recycling effort, you’ll also look great. A shiny skirt
and a coat made of plastic look superb together.
However, don’t confuse the latter with the classic
raincoat – you’ll recognise today’s fashion by the
hood, large practical pockets and contrasting zips
and hems.

Sladké pastelové barvy

Fruity Pastels

Ano, opravdu zase přichází jejich čas. Pastelové
barvy jsou něžné a romantické. Můžete je nosit
prakticky na čemkoliv. Pokud se však v „miminkovských“ barvách necítíte, pořiďte si alespoň
doplňky v těchto barvách. Drahé šperky nechte
doma a vsaďte na plastové korále v bledě modré,
světle růžové, lila, zelenkavé nebo světle žluté
barvě. Outfit báječně doplní také obuv a kabelka
v těchto odstínech.

Yep, they’re back. Pastel shades are gentle and
romantic, and you can wear them with practically
anything. However, if you don’t feel right in colours
more often associated with new-borns, at least
get some pastel accessories. Leave your expensive
jewellery at home and go instead for plastic coral
in light blue, light pink, lilac, green and pale yellow.
You can expertly accessorize an outfit with shoes
and a handbag in the same hues.

Cool doplňky

Cool accessories

Velká plážová lýková taška vám zaručí, že budete
nepřehlédnutelná i na pláži. Na výlety se vám bude
hodit ledvinka a na večer nezapomeňte kvalitní
psaníčko, třeba z kůže, které povýší i ty nejobyčejnější šaty na něco víc. Bez brýlí v létě nedáme
ani krok, to je jisté. Vsaďte na ty s barevnými
zrcadlovými skly. Tvar přizpůsobte předně svému
obličeji, přičemž fashionisté vědí, že na přehlídkových molech se nejvíce objevovaly retro kulaté
nebo úzké „kočičí“ a brýle v lyžařském stylu (ano,
na léto!). Samozřejmě ani klasikou v podobě černých obrouček a tmavých skel nic nezkazíte. ↙

A large beach bag guarantees you’ll be noticed at
the seaside. A bum bag is good for trips and in
the evening don’t forget a good-quality clutch bag,
perhaps in leather which makes even the most
ordinary of dresses look better. And don’t even
think of leaving the house this summer without
glasses. Go for coloured mirror lenses. Choose the
shape according to your facial type – fashionistas
know that on this year’s catwalks retro circular
lenses or skiing-style goggles (yes, for summer!)
were the most common types. Of course, you still
can’t really go wrong with classic black rims and
dark lenses. ↙
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Naplánujte si relax...
TIME TO RELAX…

 bezplatná linka 800 611 009
 www.laznetrebon.cz

Pračky z řady
PerfectCare
Oblečení na každý den vyprané a usušené s péčí
Každé vlákno oblečení ošetřeno a chráněno
Technologie UltraCare smíchá prací prostředek a aviváž
s vodou ještě před tím, než doputují do bubnu k prádlu.

Upravený vzhled vždy po ruce
Technologie SteamCare umožňuje ukončit každý prací
cyklus přidáním páry, která zabraňuje mačkání.

Osvěžení oděvů vůní páry
Užívejte si pocit právě vypraného prádla,
aniž byste ho museli zdlouhavě prát.

Každodenní praní se silou antialergické páry
Antialergická pára v kombinaci s vysoce účinným pracím
programem umožňuje odstranění bakterií a alergenů z oděvů.

Oblečení na každý den vyprané s péčí
Technologie SensiCare automaticky pro každou várku
prádla upraví čas, spotřebu vody a elektrické energie.

Více informací i výhod na www.electrolux.cz
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Ruční napařovač Steam&Go

Ideální
na cesty
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ěděla jste, že voděodolné nejsou už jen řasenky, ale také
oční stíny a tužky na oči? Už vám tedy nic nebrání v tom,
vyrazit nalíčená i k vodě. Klasikou jsou černé linky, v létě
2018 je však zásadní jejich umístění. Nenechte se svazovat
zažitými pravidly a experimentujte. Linku rozmažte
ve vnějších koutcích oka nebo vykreslete několik milimetrů
nad řasami, anebo si rovnou výrazně orámujte celé oko! Že
budete vypadat jako Kleopatra? O to přesně jde! I barvy jsou letošní
léto velice trendy, vévodí jim však modrá, a to ve všech odstínech.
Vyzkoušejte smaragdové oční stíny nebo kobaltově modrou řasenku.
Spolu s voděodolnými líčidly však mějte při ruce také dvousložkový
odličovač.

id you know that not just mascaras, but also eye
shadows and eye pencils are waterproof these days?
There’s nothing to stop you from going out to swim
in your make-up. Black lines are classic, but how and
where you apply them is crucial in the summer of
2018. Do not obey the rules! Experiment! You can
smudge them to the outer corners of the eye, or draw
them a few millimetres above the eyelashes, or you can visibly frame
the entire eye. Are you going to look like Cleopatra? That’s what it’s
all about! Even the colours are very trendy this summer, but they are
dominated by blue in all shades. Try emerald eye shadow or cobalt blue
mascara. Make sure you have a two-component make-up remover at
hand together with your waterproof make-up.

K nakousnutí
Rty jsou odjakživa považovány za symbol smyslnosti a přitažlivosti.
Správný výběr rtěnky tento fakt jen umocní. Rudá barva je nesmrtelná
a letos nejvíce IN. Už i Marilyn věděla, že rudé rty na sebe přitahují
o 20 % více pozornosti než rty růžové a o celých 60 % více než rty nenalíčené. V prvním kroku rty orámujte konturovací tužkou, která vám
je pomůže vytvarovat a opticky zvětšit či zmenšit. Nemáte-li ji v oblibě,
použijte alespoň transparentní, aby se rtěnka nerozpíjela. Po nanesení
rtěnky odstraňte přebytečnou vrstvu tím, že mezi rty stisknete papírový
kapesníček. Poté naneste tenkou vrstvu pudru a nakonec druhou vrstvu rtěnky. Tak vám vydrží o mnoho déle. Nezapomínejte
však na pravidlo, že když máte výrazná ústa, oči už
by měly být decentní a naopak.

Tasty
Lips are always considered a symbol of sensuality and attractiveness.
The right selection of lipstick will only increase this. Red is immortal
and it is most IN this year. Even Marilyn knew that red lips attracted
20% more attention than pink lips and a whole 60% more than the
natural lips. In the first step, frame your lips with a contour pencil that
will help you shape and visually enlarge or reduce your lips. If you don’t
like it, use at least a transparent one so the lipstick will not smudge.
After applying the lipstick, remove the excess layer by pressing a paper
tissue between your lips. Then apply a thin layer of powder and finally
a second layer of lipstick. It will last much longer this way. But keep in
mind the rule that if you have a distinctive mouth, your eyes should be
less distinctive and vice versa.
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BBuďte
b
bronz!
V lé
létě
étě má
našee pokožka
díky slunečním
sl
paprskům
kům a slané vodě tendenci
předčasně
sně stárnout
stárnout. Mažte se
proto kvalitními opalovacími
přípravky s ochranným faktorem.
Čím máte světlejší kůži, vlasy a oči,
tím vyšší ochranný faktor zvolte.
Například máte-li krém s číslem 25
a víte, že vaše kůže by bez ochrany
zčervenala po 10 minutách,
jednoduše čísla vynásobte
a dostanete dobu, po kterou vás
krém ochrání (v našem případě
je to 250 minut). Vybavte se také
přípravky po opalování, třeba
s panthenolem. Kůži krásně zklidní
a navrátí jí hydrataci.

Be Bronze!
In the summer, our skin has
a tendency to prematurely age due
to the sun’s rays and salty water.
So be sure you have a high quality
sunscreen with a protective factor.
The lighter the skin, the hair and
the eyes, the higher the protective
factor you’ll need. For example,
if you have a cream of 25, and
you know that your skin would be
reddened without protection after
10 minutes, simply multiply the
number and you get the period
your cream will protect you for
(250 minutes in this case). Get
yourself some after sun products,
such as those with a panthenol
base. It will relax and rehydrate
your skin.

Shine
Blýskněte se
Kdo říká, že třpytky patří pouze k oslavám, je
na omylu. Představují totiž další žhavý trend sezóny.
A že nevíte, jak je nosit? I zde popusťte uzdu své
fantazii. Můžete si pořídit nejrůznější oční stíny
nebo bronzery s třpytkami nebo vyzkoušejte ty sypké. V tom případě budete ale ještě potřebovat čirou
vazelínu. Nanesete ji na místo určení třeba prstem
nebo vatovou tyčinkou a pak opatrně aplikujte sypké
třpytky. A které je to ideální místo? Mohou to být
oči, rty, ale i obočí nebo spánky. S tímto trendem
budete zkrátka nepřehlédnutelná. Vyberte si však
jen jedno místo na vaší tváři, protože míň je víc. Pak
se můžete natřít ještě třpytícím krémem po opalování nebo multifunkčním olejem na tělo a vlasy se
třpytkami a svět bude patřit jen vám.

Nedělejte si s tím vrásky
Tolik toužíte po hladké pleti, leč vrásky jsou stále
vaším úhlavním nepřítelem? Pak zkuste unikátní
antiaging sérum na obličej, krk a dekolt s růží
od Manufaktury. Jedná se o jedinečný omlazující
koktejl z růžové vody a růžového oleje, karlovarské
vřídelní soli, ovesného beta-glukanu, mořských
řas, koenzymu Q 10, kreatinu a polypeptidu.
Tato novinka navíc obsahuje multifunkční směs
vysoko- a nízkomolekulární kyseliny hyaluronové
2. generace. Myslete i na pokožku krku a dekoltu, jež díky nedostatku mazových žláz snadněji
vysychá a ochabuje. Sérum používejte jako podklad
pod make-up. Váš ranní rituál krásy tak nastartuje
jemná vůně rozkvetlých růží a výsledky na sebe
nenechají dlouho čekat. ↙
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Whoever says that glitter is only for celebrations
is wrong. This is another hot trend of the season.
Don’t you know how to wear them? Here, too, let
your imagination run wild. You can buy a variety
of eye shadows or bronze glitter or try the powder
ones. In this case, however, you will still need clear
Vaseline. Apply it to where you want it with your
finger or cotton swab and then gently apply the
glitter. And what is the ideal place? It can be eyes,
lips, but also eyebrows or temples. With this trend,
you will definitely not be overlooked. Choose
only one place on your face, because less is more.
Then you can use a glittering after sun cream or
multifunctional body and hair oil with glitter and
the world will belong only to you.

Don’t Worry about Wrinkles
Do you want your skin to be really smooth, but the
wrinkles are still your sworn enemy? Try a unique
anti-aging face, neck, and neckline serum with
roses by Manufactura. It is a unique rejuvenating
cocktail of rose water and rose oil, Carlsbad
thermal salt, oat beta-glucan, seaweed, coenzyme
Q10, creatine and polypeptide. In addition,
this new formula contains a multi-functional
blend of high and low molecular 2nd generation
hyaluronic acid. Think about the skin of your neck
and neckline, which, due to the lack of sebaceous
glands, is more prone to drying and thinning.
Use the serum as a make-up base. Your morning
ritual of beauty will start with the delicate scent of
blossoming roses, and the results will not take long
for you to notice. ↙

SAUNA

STEAM
SAUNA

INFRARED
CABINS

[advertorial]

Venkovní teploty začínají sahat
k příjemným stupňům a sluníčko nás
doprovází každou chvílí. Léto je tady.
Ale jste na něj dostatečně vybavena?
Krásné opálení je snem každé ženy, ale
málokterá ví, jaké nástrahy může skrývat.
Outdoor temperatures are beginning to reach
pleasant levels, and the sun is always shining.
Summer is here. But are you prepared?
The dream of every woman is a beautiful tan,
but only a few know what traps it can hide.
ESTETICUSTI s.r.o.
Velká Hradební 3385/9,
400 01, Ústí nad Labem
+ 420 775 122 031, + 420 475 212 047
info@esteticusti.eu

www.esteticusti.eu
www.vraspirova.cz

Na léto? Připravena
Are You Ready for Summer?

K

aždá z nás chce mít krásné tmavé tělo do plavek. Vždyť k tomu
počasí přímo vybízí! Ale dejme pozor! Naše kůže si pamatuje vše
a postupem věku nám ukáže, jak s ní zacházíme. Nejčastěji se začnou objevovat nevzhledné skvrny nepravidelného tvaru v partiích obličeje, krku či na celém těle. Za hlavní příčinu, která aktivuje nadměrnou
pigmentaci, je považováno sluneční záření, jsou to faktory stimulující
produkci kožního barviva melaninu. Tmavé skvrny jsou vedle vrásek
jedním z nejčastějších problémů pleti, kterým ženy i muži trpí. Vyvarujme se toho. Používejme produkty s vysokým UV filtrem, vyhýbejme se
přímému slunci i vysokým teplotám a pečujme o svoje tělo. Pigmentové
skvrny mohou mít za důsledek až popálení pleti a následné jizvy. A to
si nepřeje nikdo z nás! Co ale dělat, když už je pozdě, naše kůže není
podle našich představ a korektory ani make-up nepomáhají? Odpovědí
je laserové odstranění. Téměř bezbolestný zákrok, který provádí ve své
klinice plastické, estetické a laserové medicíny Esteticusti v Ústí nad
Labem primářka MUDr. Blanka Vraspírová, a dodává tak ženám větší
sebevědomí každým dnem. Být spokojená sama se sebou – to je vaše
nejlepší příprava na prosluněné léto. ↙

E

veryone wants to have a beautiful, well-tanned body in a swimsuit.
It’s what the weather is all about! But be careful! Our skin
remembers everything, and it will show us how we have treated it
over the course of time. Most often, unsightly, irregularly shaped spots
appear on the sides of the face, neck, or the whole body. The main cause
of this kind of excessive pigmentation is sunlight, which is a factor
stimulating the production of melanin skin pigment. Dark spots are,
apart from wrinkles, one of the most common skin problems that men
and women suffer from. Let’s avoid it. Use products with a high UV
filter, avoid direct sunlight and high temperatures and take care of your
body. Pigment stains can cause skin burns and even scars. And nobody
wants that! But what to do if it is too late, if our skin does not look like
we would want it to, and no amount of makeup helps? The answer is
laser removal. Almost painless surgery, which is performed by the senior
consultant doctor Blanka Vraspírová in her own plastic surgery clinic of
aesthetic and laser medicine in Usti nad Labem called Esteticusti. Her
goal is to give women more confidence every day and to be satisfied with
themselves. It is your best preparation for a sunny summer. ↙
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Hlavní beneﬁty:
Q prokazatelný růstový efekt již za 4 týdny
Q zvýraznění barevného pigmentu řas a obočí
Q zdravotní nezávadnost bez vedlejších účinků
Q snadná a rychlá aplikace v pohodlí domova
Q okamžité vstřebání umožňující nanést ihned make-up
Q podpora permanentního make-upu
„Sérum HairPLUS je unikátní přípravek na bázi růstových faktorů, se
kterým docílíte přirozeně dlouhých a hustých řas. Doporučila bych sérum
všem ženám, které touží po dlouhých řasách a které potřebují přírodní
preparát bez vedlejších účinků. Sen o krásných a přirozených řasách se
mění v realitu.“
MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.,
Lékařské centrum zdraví a estetické péče s. r. o., Brno
Distributor pro ČR

Více informací a objednávky na www.hairplus.cz nebo www.skinso.cz
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a ty další...
Sezona letních drinků je tady.
Nemusí být nutně alkoholické,
ale určitě by měly být originální.

Parrot Grog and Other Drinks
The season of summer drinks is here.
They may not necessarily be alcoholic
but they should be original.
Martin Záruba |

© Shutterstock.com
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echte ve vodě vylouhovat zrna ječmene, přidejte sůl, pomerančovou a citronovou šťávu, sůl a med. Máte? Právě jste si
připravili jeden z nejvíce osvěžujících letních drinků, který
spolehlivě zažene žízeň. A možná i chuť na další...
Stejně jako indický chaas, ohřáté mléko dochucené máslem
plus několik Evropanům neznámých přísad a na závěr
ozdoba v podobě lístků máty. Nebo chuťovka z indického
Biháru – Sattu Sharbat. To je zase voda v kombinaci se sladovou moukou
a cukrem. Nevypadá to zrovna vábně, ale prý vás to udrží v kondici i během
toho nejslunečnějšího dne. O hydrataci a přídavnou energii se postará další
indická pochoutka z Maháráštry, to se udělá kaše z vyzrálého manga, smíchá
se s římským kmínem, pepřem a mátou. Na pohled už je nápoj jménem Aam
Panna půvabnější, ale určitě cítíte, že to stále není úplně to pravé. A to ani
v případě, kdy začnete improvizovat a nasekáte do toho třeba čerstvé chilli
papričky.
Proboha, letní drinky přece nemají sloužit k hydrataci a dodání energie!
Letní drinky přece nejsou od toho, aby za nás svým složením bojovaly s nesnesitelným vedrem! NE!
Letní drinky mají být v první řadě cool. Mají nás udržovat v tom příjemném
poloblouznivém stavu, kdy máme chuť ochutnávat další a další báječné variace a užívat si nicnedělání s něčím barevným s exotickým názvem v ruce.
A zcela určitě si je nemáme míchat sami.
Právě proto si přece na baru objednáváme Old Fashioned s bourbonem,
Negroni jako dokonalé souznění suchého ginu, campari a vermutu nebo
oblíbené citrusové Daiquiri z bílého rumu. A na pláži pak Margaritu, Mojito nebo „papouščí grog“ s papírovým paraplíčkem.

Spritzované víno
Slunce nad hlavou, moře se líně převaluje, písek je jako lávový gril. Patří
do katalogového obrazu voda s vylouhovaným ječmenem nebo usmívající
se barman, který nás dráždí úplně stejně jako španělský torero tančící
s muletou kolem rozdrážděného býka? Rozhodně NE!
Co tedy ochutnat na vybraných plážích v sezoně 2018? Sezona drinků je
tady! Tak třeba v Itálii se jenom těžko schováte před campari. Bylinkový
likér lákavé červené barvy si užijete v čisté podobě jako aperitiv, případně
ho vyladíte trochou sodovky nebo citronové šťávy. Hlavně je pak, podobně
jako vermut, naprostým základem většiny míchaných drinků, které
na Apeninském poloostrově připravují. Zapomenout se nedá ani na všudypřítomný Aperol Spritz, za který je potřeba poděkovat rakouským
vojákům okupujícím na počátku 20. století Benátky. Italské víno na ně
bylo příliš silné, a tak ho „spritzovali“ pramenitou
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u,
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Nejlepší z nejlepších
Jak by vypadal žebříček vůbec
nejpopulárnějších letních
drinků? Podle magazínu National
Geographic by do nejlepší desítky
patřily nesmrtelný Gin and Tonic,
klasické francouzské Rosé,
kombinace brusinek s vodkou
v podobě Cape Codder, italské
Limoncello, nesmrtelná Margarita,
Daiquiri pocházející z Kuby,
jamajský Red Strip Beer, Mai-Tai
z Polynésie, brazilská Caipirinha
a Piňa Colada reprezentující
Portoriko.

The Best of the Best
What would be the ranking of the
most popular summer drinks?
According to National Geographic
Magazine, the top ten would
include the immortal Gin and
Tonic, the classic French Rosé,
the combination of Cape Cod
cranberries with Vodka, Italian
Limoncello, Immortal Margarita,
Cuban Daiquiri, Jamaican Red
Strip Beer, Mai-Tai from Polynesia,
Brazilian Caipirinha and Piña
Colada representing Puerto Rico.

S horkem úspěšně bojuje i Granizado. Jde o ovocné
frappé, tedy drcený led smíchaný s ovocnými
sirupy, u kterého se fantazii meze nekladou, a tak
můžete ochutnat nejen typické Granizado de limón
s citronovou chutí, ale klidně i meloun. A hlavně
zapomeňte na Sangrii, protože Španělé mají Tinto
de Verano... K tomu vám stačí červené smíchané
s jakoukoli perlivou limonádou. Milovníci radlerů
pak musí ochutnat Claru – pivo smíchané s citronovou šťávou.
Ouzo, Raki, Tsipouro a Masticha. To jsme se přesunuli z Pyrenejského poloostrova na Peloponés.
Výčet znamená tři skvělé řecké pálenky a jeden
likér. Jestli se dá něco označit za národní nápoj,
je to pochopitelně Ouzo. Destilát, který chutná
po anýzu, ale setkáte se i fenyklem, hřebíčkem
nebo skořicí, to podle regionu. Doplňte sklenici
s Ouzem vychlazenou vodou a uvidíte, co se stane
s uvolněnými silicemi. Na některé chutě řeckého
pití si není snadné zvyknout, to je případ i Mastichy. Masticha jako taková je pryskyřice získávaná
z řečíku lentišku, který roste jen na jihu ostrova
Chios. Prostě unikát.

Zavzpomínejte na Houbu
Na chorvatských plážích se pochopitelně setkáte
především s pivem Karlovacko a místními víny, ale
to neznamená, že jde o kompletní nabídku. Ochutnat
můžete velmi silné pálenky všeho možného (pozor,
bývají opravdu velmi silné) a pro milovníky nostalgie
je tu pak populární míchaný drink odkazující na časy
bývalé Jugoslávie. Nazývá se Bambus a nejde o nic
jiného než o červené víno s kolou a ledem. Mimochodem, pamatujete oblíbený drink zvaný Houba?
S retro vlnou se setkáte i v Bulharsku, a to jak
v kategorii alko, tak nealko. Přírodní bezová
limonáda, populární jogurtové nápoje... Ale kvůli
nim asi do Bulharska nezamíříte. Rakije, ideálně
domácí, otevírá jinou kapitolu. Stejně tak jako
Mastika, která je v tomto případě spíš variantou
na řecké Ouzo. A pak mentolový likér. Ale nebojte,
v turistických střediscích vám barmani namíchají
i to, co máte rádi a co si představujete pod pojmem
letní dovolenkový drink.
Stejně nabídne nealkoholické jogurtové nakopáváky ovoněné skořicí a vanilkou i Turecko. A podobně jako sousedé u Středozemního i Černého moře
přidá ještě pálenky a destiláty. Proto se tu setkáte
s Raki a podle regionů i s Araka, Araki nebo Ariki.
Oblíbené je i obilné pivo. Určitě ale ochutnejte Serbet, o kterém se traduje, že jde o první soft drink
na světě. Jde o sladký vychlazený nápoj v různých
příchutích, jako je citron, růže nebo granátové
jablko. Snad vám zachutná i Sira – mírně zkvašený
hroznový nebo jablečný džus. ↙
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taste something made in Spain, you may want to
drink Horchata (or Orxata if you visit Catalonia).
It is a cool, creamy drink; it resembles almond milk
and it is often mixed with cinnamon. Granizado
also helps to successfully fight the heat. It is a fruit
frappé, crushed ice mixed with fruit syrups, where
the imagination runs free. You can taste not only
typical Granizado de Limón with lemon taste,
but watermelon is no exception either. And forget
about Sangria because the Spanish have Tinto
de Verano ... You just need to mix red wine with
any sparkling lemonade. Ouzo, Raki, Tsipouro
and Masticha. We have moved from the Iberian
Peninsula to the Peloponnese. These three are
great Greek spirits and a liqueur. If anything can
be called a national drink, it is of course Ouzo. It is
simply a distillate that tastes of anise, but you also
trace fennel, cloves or cinnamon, according to the
region. Fill a glass of Ouzo with chilled water and
see what happens with the loosened silica. Some
tastes of Greek drinks are not easy to get used to,
such as Masticha. The masticha is a resin from the
lentisk tree, which grows only in the south of the
island of Chios. Simply unique.

Remember the Mushroom
Karlovac beer and local wines are the most popular
alcoholic drinks of Croatian beaches but that does
not mean that is all there is. You can taste very
strong spirits of all kinds (beware, they are really
very strong) and for lovers of nostalgia there is
a popular mixed drink referring to the times of
the former Yugoslavia. It is called Bamboo and is
nothing else than red wine with Coke and ice. By
the way, do you recollect a popular drink called
Mushroom?
Bulgaria, too can offer a retro wave in the category
of alcoholic and non-alcoholic drinks. Natural
elder flower lemonade, popular yoghurt drinks...
They are probably not why you go to Bulgaria
though. Rakia, ideally home-made, is a different
story. Just like Mastica, which in this case is
a version of the Greek Ouzo. And then menthol
liqueur. Do not worry though, bartenders will mix
you whatever you like and imagine and what you
think of as a summer holiday drink.
Turkey can also offer non-alcoholic yogurt energy
drinks with cinnamon and vanilla flavours. And
like their neighbours from the Mediterranean and
the Black Sea, Turkey can offer spirits too. That’s
why you will come across Raki and Araka, Araki or
Ariki depending on the region. Cereal beer is also
popular. Although you should definitely try Serbet,
which is said to have been the first soft drink in
the world. ↙

TOP 10 alternative city breaks (Skyscanner, 2017)

#centre

A place to chill out. Even in the middle of the week.
Even in the middle of the city. This is Brno.

#brno

#true story
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Základ života
Sabina Bařinová |

© Shutterstock.com

The Basis of Life
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Společně se zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi.
Za běžné teploty i tlaku je kapalná a zcela bez barvy i bez zápachu.
Může se ale proměnit i do dalších dvou skupenství –
v pevném získává podobu ledu a sněhu, v plynném se mění na vodní páru.
Voda je nenápadná veličina, bez které bychom nebyli.
Along with the atmosphere it creates the basic conditions for life on Earth.
At normal temperature and pressure it comes in liquid form and is entirely without aroma or colour.
It can also be transformed into two different states of matter –
in solid form it is ice and snow, heat it up and you get gas – steam.
Water – an inconspicuous essential without which we wouldn’t be here.
edná se o chemickou sloučeninu vodíku s kyslíkem, kterou chemici ve svých vzorcích označují jako H2O. Voda tvoří více než dvě
třetiny zemského povrchu – 71 % zemského povrchu tvoří moře
a oceány, pouhá 3 % tvoří zásoby pitné vody – ledovce, je
zera i povrchové a podpovrchové vody. Na pevninu pak zbývá
pouhých 26 % celého zemského povrchu.

ater is a chemical compound of hydrogen with oxygen,
which chemists describe as H2O. Water covers more than
two thirds of the Earth’s surface – 71 % of the world’s
total area is made up of seas and oceans but a mere 3% of
water is potable – this comes in the form of glaciers, lakes,
underground water sources and surface water. Land makes up only 26%
of the planet’s surface area.

Hydrologická současnost
Je prakticky všude a je nezbytně nutná ke vzniku a existenci života
na naší planetě. Dost často ji ale bereme jako samozřejmost. Tou ale
voda rozhodně není. V posledních letech se stále častěji setkáváme
s dramatickými výkyvy počasí – někdy se jedná o bleskové záplavy,
jindy nás trápí minimum srážek a dlouhá období sucha. Vlivem takové nepřízně počasí samozřejmě dochází ke zmenšování zásob pitné
vody. Řešením problému není ani skutečnost, že většinu zemského
povrchu pokrývá oceán. Opak je pravdou – slaná voda rozhodně není
vhodná k pití. Mořská voda obsahuje enormní množství soli a požití velkého množství vody z moře může mít pro lidský organismus
fatální následky.
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Hydrological Present
It is practically everywhere and it’s essential for the creation and survival
of life on the planet. However, it’s also a substance we often take for
granted. But we definitely shouldn’t. In recent years we have increasingly
seen dramatic fluctuations in weather patterns – sometimes this has
come in the shape of flash floods, other times we have suffered a lack
of precipitation and long periods of drought. Of course, as a result of
this weather chaos our drinking water supplies are shrinking. And the
fact that the Earth is covered in ocean presents no solution. In fact,
the opposite is true – salt water definitely isn’t suitable for drinking.
Sea water
w ter contains vast amounts of salt and consuming
wa
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la
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a person to rid themselves of an extreme dose of
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h
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of water we waste? How can
we treat water so that it can
be used again? World Water
Week in Stockholm looked
for answers to these
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Přeprava
tekutin
v příručním
zavazadle
V příručním zavazadle na pa
palubě
alubě
letadel je povolena přeprava
tekutin (a také aerosolů a gelů) jen
za dodržení určitých podmínek.
Při bezpečnostní kontrole musí být
Př
předloženy k samostatné kontrole
mimo zavazadlo, musí se nacházet
v originálním balení o maximálním
objemu 100 ml / 100 g a musí
být uloženy v průhledném
a uzavíratelném plastovém sáčku
o maximálním objemu 1 l. Mimo
to je možné přepravovat také
dětskou výživu, léčiva či dietní
stravu nezbytnou na dobu cesty
a zároveň je povoleno převážet
tekutiny, aerosoly a gely, které byly
zakoupeny u letištních prodejců
a jsou zabaleny v neporušeném
bezpečnostním balení.

začít třeba tím, že svou zahrádku nebudete zalévat vodou pitnou.

and other questions. But we could all start by not
watering the garden with water fit for drinking.

Pitný režim na cestách

Drinking on the Go

O vodě a nekončícím suchu vědí své na malých
ostrovech, například na středomořské Maltě.
Na ostrůvku totiž není vůbec žádný zdroj sladké
vody. Veškerá tekutina, která ostrovanům vytéká
z kohoutků v domácnostech, je odsolená mořská
voda, která i přes všechnu vynaloženou snahu
zůstává stále slaná. Pokud tedy na Maltě dostanete
žízeň, rozhodně vsaďte na vodu balenou. Právě
balená voda je koneckonců evergreenem i v tropických destinacích. Pokud tedy ani vy nehodláte
v exotickém ráji riskovat trávicí potíže, nepijte
na tropické dovolené jinou vodu než zakoupenou
v lahvi a k tomu originálně uzavřenou. Jen tak máte
totiž jistotu, že se vyhnete nežádoucím bakteriím,
na které vaše tělo není připraveno. Mimo to se
také doporučuje vyhnout se nápojům s ledem.
Nikdy totiž není jasné, z jaké vody byly chladivé
kostky připraveny. Docela odlišný přístup k vodě
mají v Římě. Aby radní vyšli turistům i místním
maximálně vstříc, je pitná voda v ulicích Říma pro
každého zcela zdarma. Po městě je totiž rozmístěno množství veřejných pítek, jakýchsi fontánek
s vodou, kterým místní s láskou přezdívají nasoni –
nosáči. Zrovna nos totiž jejich kohoutek nápadně
připomíná. Z nosáčů si tak můžete kdykoli loknout
pramenité vody, kterou do města přivádí systém
akvaduktů, které Římané začali budovat už 321 let
před naším letopočtem. Podle hygienických rozborů místní voda patří mezi nejlepší v Itálii. Abyste
fontánky ve městě nemuseli zbytečně hledat, stáhněte si mobilní aplikaci I nasoni di Roma. ↙

Water and endless drought are things small islands
know a lot about. Take Malta in the Mediterranean
for instance – the island doesn’t have a single
source of fresh water. All the liquid that comes out
of the islanders’ taps at home is desalinated sea
water. Despite every possible effort this water is still
a bit salty. So if you get thirsty on Malta, definitely
reach for packaged water. Bottled water is a real
essential in tropical destinations. If you don’t fancy
developing stomach problems in exotic holiday
spots, don’t drink any water except that that comes
in plastic bottles, preferably with caps that haven’t
been tampered with. Only that way can you be
sure that you are avoiding unwanted bacteria your
body has a hard time dealing with. In addition,
avoid putting ice in your drinks. You never know
what sort of water has been used to make those
ice cubes. In Rome they have taken a completely
different approach to water. The local councillors,
in a gesture towards tourists and locals, have made
drinking water in the streets of Rome completely
free for everyone. A number of public drinking
fountains have been positioned around the city
which the locals lovingly call nasoni – “Big Noses”.
The taps remind locals of large noses and from
them you can gulp spring water brought into the
city via a system of aqueducts the Romans began
building in 321BC. Analysis has shown that this
water is some of the best in Italy. So you don’t have
to hunt for the fountains in the city, download the
I nasoni di Roma mobile app. ↙

Carrying Liquids in
Your Hand Luggage
Liquids (as well as aerosols and
gels) can only be taken on board
planes in hand luggage if you
observe certain rules. At security,
liquids must be submitted for
inspection separately to luggage,
they must be in their original
packaging up to 100ml/100g and
must be placed in a transparent,
sealable plastic bag with
a maximum volume of 1L. In
addition to this you can take baby
food, medicine or special diet food
for during the journey, and you
can also take on board liquids,
aerosols and gels that have been
purchased in the airport terminal,
as long as they remain in special
security packaging and unopened.

Fontána di Trevi v Římě
The Fontana di Trevi in Rome
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BAKALÁŘSKÉ (3 roky):
EKONOMIKA A MANAGEMENT
• Řízení podniku a podnikové finance
• Marketingová komunikace
ECONOMICS AND MANAGEMENT
• Business Management and Corporate Finance
• Marketing Communication
APLIKOVANÁ INFORMATIKA
• Aplikovaná informatika
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
• Bankovnictví
• Veřejná správa
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA
• Bezpečnostně právní studia
PRÁVNÍ SPECIALIZACE
• Kriminalisticko právní specializace
• Právo v podnikání

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCÍ (2 roky):
EKONOMIKA A MANAGEMENT
• Řízení podniku a podnikové finance
• Marketingová komunikace
ECONOMICS AND MANAGEMENT
• Business Management and Corporate Finance
• Marketing Communication
APLIKOVANÁ INFORMATIKA
• Aplikovaná informatika
HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
• Finance a finanční služby
• Veřejná správa
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ STUDIA
• Bezpečnostně právní studia
PRÁVNÍ SPECIALIZACE
• Kriminalisticko právní specializace
• Právní aspekty v podnikání
• Právní aspekty veřejné správy

PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI SE CITY UNIVERSITY OF SEATTLE:
• BSBA (Bachelor of Science in Business Administration)
• MBA (Master of Business Administration)

Zvládnete být na dvou místech zároveň?
Trápí vás představa, co bude s vaším domovem, zatímco jste v zahraničí na pracovní cestě nebo
zasloužené dovolené? Cestovní pojištění ZP MV ČR jako jediné obsahuje automaticky pojištění
vaší domácnosti v České republice a nově i letového asistenta, který řeší nepříjemné situace na
cestách.
Ať už vás vaše cesty zavedou kamkoliv, spolehněte se na výhodné cestovní pojištění ZP MV ČR,
které nabízí již od 9 Kč na den:
•
•
•
•

neomezený limit pojištění léčebných výloh po Evropě
rychlé online sjednání; vše důležité v emailu i SMS
více než 100 rekreačních sportů bez přirážky
pojištění domácnosti v ČR pro případ vyloupení

Toto cestovní pojištění vyvinula ERGO pojišťovna, a.s. exkluzivně pro Zdravotní pojišťovnu
ministerstva vnitra ČR. ERGO pojišťovna (www.ergo.cz) je jednou z největších pojišťovacích skupin
v Německu a Evropě.

Sjednejte online na www.zpmvcr.cz
• sleva 20 % pro rodiny
• pojištění pro studenty zdarma
• připojištění na míru

Novinky nakladateství ANAG
BALÍČEK: Psychothriller

5935

Sebastian Fitzek

Celý sortiment
již vydaných knih
nakladatelství ANAG
najdete
ve všech dobrých
knihkupectvích
po celé ČR.

Poté, co mladou psychiatričku Emmu
Steinovou znásilnil neznámý muž čekající
na ni v jejím hotelovém pokoji, přestala
vycházet z domu a uzavřela se do sebe.
Stala se třetí obětí psychopata, kterému
novináři dali přezdívku Holič, protože předtím, než své oběti zavraždí, oholí jim vlasy.
Emma jako jediná vyvázla živá, ale bojí se,
že po ní Holič bude pátrat, aby svůj krutý
čin dokončil.
Ve své paranoii vidí od té doby v každém
muži pachatele, protože mu v tmavém
pokoji neviděla do tváře. Bezpečně se cítí
jen ve svém malém domě na kraji berlínské
čtvrti Grunewald – ovšem jen do té doby,
než ji pošťák jednoho dne požádá, aby
převzala balíček pro souseda.
Souseda, jehož jméno
vázaná
Emma nezná a nikdy ho ani
288 stran
neviděla, ačkoliv tu s man329 Kč
želem bydlí už celé roky…

Miluj vášnivě

7 pravidel pro naplněný sex

Partnerský vztah bez naplňujícího milostného života nám nepřináší radost.
Ale líbí se nám to, co se líbí tomu
druhému?
Odpovědí bývá často ticho. Vyhýbáme
se hovorům o tom, co se líbí nám a co
má zase raději partner. Kniha ukazuje,
jak můžeme znovu milovat svou sexualitu a lásku.
Přináší sedm smyslných pravidel pro
dosažení štěstí a spokojenosti v oblasti
sexuality, návod jak vyjádřit svá niterná
přání a splnit si své erotické fantazie.
Objevte tajná přání a touhy svého partnera a užijte si sdílené fantazie.
Pomocí 70 stran testů
můžete vyřešit problémy
vázaná
v oblasti erotiky i ve svém 200 stran
vztahu.
299 Kč

anag@anag.cz I 585 757 411 I www.anag.cz
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Pierre Franckh
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AŤ POMÁHAJÍ ONI
Už přece víte, že nemá smysl se uštvat. Zadejte práci domácím pomocníkům
a radši věnujte svůj čas rodině, sportu či cestování.
You already know it does not make sense to confuse yourself.
Enjoy your life and spend your time with family, sports and traveling.

HOBOT Legee-668
Robotický vysavač a vytírač 4v1 uklidí
hladké podlahy kompletně za vás.
LEGEE-668 robot vacuum
cleaner and mop 4 in 1
completely cleans your
hard floors.
Více informací:
More informations:
+420 608 025 404, 606 377 814

www.hobot.cz

1

SteamOne
Máte málo času
a potřebujete
vždy vypadat
jako ze škatulky?
Zapomeňte na
žehlicí prkno
a používejte
SteamOne.
Do you have little
time and do you
always need to look
like a star? Forget
the ironing board
and use SteamOne.
Více informací:
More informations:
+420 606 377 814

www.steamone.cz

Raycop
Klidný a zdravý spánek pro alergika je zároveň
domov bez roztočů. Raycop je jediný vysavač navržený
japonským lékařem s atestovanou UVC dezinfekční
lampou ničící roztoče, bakterie a viry.
Healthy sleeping for people and kids with allergy ensure
Raycop. The unique vacuum cleaner with certified UVC
lamp, designed by Japan doctor.

www.raycop.cz

2

3

Více informací/more information:
+420 606 377 814, 608 025 404

[advertorial]

OSLAVME SPOLEÎNÉ STOLETÍ!
V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo
vybízí k velkým oslavám. Bude to už sto let od vzniku
samostatného československého státu. A za to naše
společné století jsme my, Češi a Slováci, zažili tolik
příběhů, které by měly být stále připomínány. Vše začalo
rokem 1918, kdy se naše společné touhy o svrchovaném
státě proměnily ve skutečnost a přijali jsme jako našeho
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Tomáš Garrigue
Masaryk

Milan Rastislav
Štefánik

Zlín, Baťův institut

STÉ VÝROÎÍ ZALOŽENÍ
NOVODOBÉ STÁTNOSTI
V ROCE 1918

Ema Destinnová

Karel Čapek

České sklo

A v neposlední řadě rok 1993, kdy proběhl mírumilovný
a poklidný rozchod, který ocenil celý civilizovaný svět,
a díky němu mohly vzniknout dva nové, zcela suverénní
státy, v prostoru integrující se Evropy.
Historie pokračuje dál, ale my k sobě máme stále
blízko. Buďme proto hrdí na to, odkud pocházíme,
a to v tom nejryzejším slova smyslu. Připomeňme si
události bouřlivé, radostné i ty tragické. Inspirujme
se osobnostmi, které nás svým myšlením posouvaly
kupředu.

Mohyla na vrchu
Bradlo

PADESÁTÉ VÝROÎÍ
PRAŽSKÉHO JARA 1968

Dalším důležitým milníkem, na který můžeme být právem
hrdí, je rok 1968 a takzvané pražské jaro, kdy jsme se
pokusili vymanit z diktatury, byť tento náš společný pokus
byl ukončen okupací.

Brno, vila Tugendhat

Škoda

Praha, Müllerova vila

Tatra

DVACÁTÉ PÁTÉ VÝROÎÍ
VZNIKU SAMOSTATNÉ
ÎESKÉ A SLOVENSKÉ
REPUBLIKY 1993

SPOLEÎNÉ STOLETÍ
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Emil Zátopek
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Tomáš Garrigue Masaryk, filosof, politik, první československý
prezident | Milan Rastislav Štefánik, politik, astronom | Jaroslav
Hašek, spisovatel | Franz Kafka, spisovatel | Leoš Janáček,
hudební skladatel | Ema Destinnová, operní pěvkyně | Václav
Laurin, konstruktér, podnikatel | Tomáš Baťa, podnikatel | Karel
Čapek, spisovatel | Mikuláš Galanda, malíř, grafik, ilustrátor
| Václav Klement, podnikatel | Alfons Mucha, malíř | Elena
Maróthy-Šoltésová, osobnost slovenského ženského hnutí |
Štefan Banič, konstruktér a vynálezce záchranného padáku
| Aurel Bohuslav Stodola, fyzik, vynálezce, zakladatel teorie
plynových turbín | Jozef Gabčík, voják, hrdina odboje | Jiří
Stanislav Guth-Jarkovský, spisovatel, propagátor sportu |
Milan Hodža, předseda československé vlády | Otto Smik, letec,
pilot RAF | Ján Golian, generál, vůdčí osobnost slovenského
národního povstání | Josef Gočár, architekt | Dušan Samo
Jurkovič, architekt | Vilém Mathesius, jazykovědec | Edvard
Beneš, politik, 2. československý prezident | Jan Masaryk, politik
| Milada Horáková, právnička, politička | Vavro Šrobár, politik
| František Kupka, malíř, grafik | Josef Lada, malíř, spisovatel |
Vítězslav Nezval, básník | Karel Absolon, krasový badatel,
archeolog | Bohuslav Martinů, hudební skladatel | Vlasta Burian,
herec, režisér | Jan Antonín Baťa, podnikatel | Hans Ledwinka,
automobilový konstruktér | Jaroslav Heyrovský, vědec, nositel
Nobelovy ceny za chemii | Jan Palach, student, 1969 se upálil
na protest proti okupaci | Ota Pavel, spisovatel, novinář |
František Běhounek, fyzik, cestovatel, polárník | Bohuslav
Fuchs, architekt | Jaroslav Marvan, herec | Josef Sudek,
fotograf | Titus Zeman, kněz-salesián, roku 2017 blahořečen | Jan

Josef Masopust

Ještěd

Patočka, filosof | Martin Benka, malíř, hudebník a houslař | Ján
Kostra, básník, malíř, překladatel | Ján Kadár, filmový scenárista
a režisér, držitel filmového Oscara | Jan Zrzavý, malíř | Karel
Hrdlička, automobilový konstruktér | Ludmila Pajdušáková,
astronomka | Jan Werich, herec, spisovatel | Jiří Voskovec,
herec | Krista Bendová, autorka dětských knih | Zdeněk Burian,
malíř | Adéla Kochanovská, jaderná fyzička | Karol Duchoň,
skladatel | Jaroslav Seifert, básník, nositel Nobelovy ceny za
literaturu | Vladimír Menšík, herec | Dominik Tatarka, spisovatel
| Karel Zeman, filmový režisér | Ondrej Nepela, krasobruslař,
olympijský vítěz | Alexander Dubček, politik | Elmar Klos,
filmový scenárista a režisér, držitel filmového Oscara | Eugen
Suchoň, skladatel | Lucia Popp, sopranistka | Ladislav Mňačko,
spisovatel | Gustav Brom, skladatel, hudebník | Vladimír Dzurilla,
hokejový brankář | Rafael Kubelík, dirigent | Jozef Kroner, herec
| Otto Wichterle, vědec, vynálezce, mj. kontaktních čoček nebo
silonu | Jiří Hanzelka, cestovatel, spisovatel | Emil Zátopek,
atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz | Július Satinský, herec |
Ivan Hlinka, hokejista, trenér | Vojtěch Zamarovský, historik,
spisovatel | Michal Dočolomanský, herec | Ján Popluhár,
fotbalista | Karel Hubáček, architekt, držitel Ceny Auguste
Perreta za vysílač a hotel na Ještědu | Václav Havel, dramatik,
1. prezident České republiky | Josef Masopust, získal Zlatý míč
pro nejlepšího evropského fotbalistu | Ladislav Chudík, herec,
pedagog | Věra Čáslavská, gymnastka, držitelka sedmi zlatých
olympijských medailí | Bořek Šípek, výtvarník, architekt |

Jaroslav Seifert

Věra Čáslavská

Vysoké Tatry

Jaroslav Heyrovský

Více informací na:

spolecnestoleti.cz
Text: CzechTourism
Foto: archiv CzechTourism, UPVISION,
ČTK, Libor Sváček, Pavel Radosta,
Tomáš Hulík, Adobe Stock.

Praha,
Tančící dům

Václav Havel

ZOH 1998
v Naganu

Bratislava
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Leoš Janáček

Hradec Králové
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Čas na lázně
Moře, slunce a teplo. To je to pravé pro zdraví našich nejmenších. Co ale dělat, když v září děti
nastoupí do školy a ruku v ruce se sychravým počasím přicházejí častá onemocnění dýchacích cest?
Vydejte se do lázní!

B

ylo prokázáno, že 50 % případů astmatu se objevuje již u dětí do tří
let. Atopický ekzém se dokonce v 60 % projeví již v kojeneckém
věku. Právě proto se kromě dospělých Lázně Luhačovice, a. s.,
zaměřují také na léčbu malých pacientů. Věnují se dětem od roku a půl
až do osmnácti let. „Děti do šesti let jsou u nás ubytovány s rodičem,“
upřesňuje primářka dětské léčebny Jana Rydlová. Lázně Luhačovice se
mohou pyšnit hned několika prameny s blahodárnými účinky, které
jsou účinné při léčbě dýchacích a kožních onemocnění, onkologických
nemocí a zažívacích potíží.

Léčivá koupel
Každému dítěti připravuje specializovaný personál individuální plán
léčby skládající se z procedur vhodných právě pro jeho typ onemocnění. Cvičení a fyzioterapeutické metody jsou podpořeny účinkem
minerálních vod. Jsou využívány k pitné kúře, inhalacím a k uhličitým
koupelím. Právě za inovativní pojetí dětského balneoprovozu získaly

Lázně Luhačovice, a. s., významné ocenění. S projektem modernizace
dětské léčebny Miramonti obsadily první místo v soutěži ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou investici v oblasti léčebného
lázeňství. Co víc, Lázně Luhačovice získaly za pět let konání soutěže
toto ocenění jako jediná společnost v České republice.
Základní myšlenkou je, aby děti během koupele v uhličité vodě
zůstaly v klidu a tělo se mohlo pokrýt bublinkami oxidu uhličitého,
který se vstřebává kůží a zlepšuje se tak její prokrvení. Koupel, jež má
příznivý vliv na srdeční a cévní systém a tím i na celý organismus, je
tak mnohem efektivnější. Díky inovaci byl přiveden léčivý pramen
přímo do objektu dětské léčebny, kde uhličité koupele probíhají. Pro
děti je připraveno příjemné a hravé prostředí v námořnickém stylu
s hvězdnou oblohou tvořenou stovkami mikrožárovek. Vstupní chodba
nápadně připomíná mořské pobřeží s majákem. Vany mají podobu
loděk na mořské hladině a pozornost dětí pomáhají odvádět i umělé
rybičky ve skleněných válcích s probublávající vodou. Naproti vanám
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Spa Luhacovice, a. s.

jsou umístěny televizory, ve kterých děti v klidu
sledují pohádky nebo své oblíbené pořady. Je prokázáno, že příjemné a atraktivní prostředí zvyšuje
i účinnost léčby.

Zdraví bez antibiotik
Podstatnou část léčebné procedury tvoří dechová
rehabilitace. Ta obnovuje pružnost hrudníku,
ztuhlé svaly a klouby a zlepšuje činnost bránice
jako hlavního dýchacího svalu. Velmi účinná je
také fyzioterapeutická metoda míčkování, při které
se střídá stlačování akupunkturních a akupresurních bodů a jejich následné uvolňování. Pro
léčebný efekt lázeňského pobytu je důležitá i zdravá
strava, která se dětem připravuje podle speciálního
jídelníčku. „Máme tu dvě nutriční terapeutky a vaříme všechny druhy diet,“ popisuje primářka. Rodiče
doprovází své děti na všechny procedury. Osvojují
si různé rehabilitační a léčebné techniky a své
poznatky uplatňují po návratu domů.

Zábava i povinnosti
Přestože je lázeňský pobyt léčebného charakteru,
snaží se personál dětem a jejich rodičům dobu

strávenou v lázních co nejvíce zpříjemnit. Kromě
procházek po krásném areálu mohou využít celou
řadu volnočasových aktivit. Pravidelně se koná
třeba výlet do ZOO ve Zlíně, divadelní představení a karneval. Tím vůbec nejpopulárnějším
programem je ale Pohádkový les, kdy děti potkávají
pohádkové bytosti, překonávají malé překážky
a plní různé úkoly. Zájem je také o sportovní hry
nebo výtvarný kroužek.
A aby děti po dobu nepřítomnosti ve škole nezameškaly probíranou látku, navštěvují v luhačovickém areálu školu hned vedle budovy dětské
léčebny. Absolvují klasickou výuku, díky níž látku
doženou a doma mohou plynule pokračovat se
spolužáky.
Po návratu z lázní jsou děti mnohem méně
nemocné. „Lázeňská léčba posiluje imunitní
systém, dětem navodí psychickou pohodu a také se
zvýší jejich fyzická zdatnost,“ vysvětluje primářka
Jana Rydlová. Pobytem v lázních se nemoc dále
nezhoršuje. Naopak. Sníží se počet astmatických
záchvatů, opakovaných zánětů horních dýchacích
cest, průdušek i plic. Dětem proto není nutné tak
často předepisovat antibiotika. ↙
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Spa treatment in Luhačovice has
a 300 year tradition. This largest
spa in Moravia is an architectural
masterpiece by the famous
Moravian architect Dušan Jurkovič.
The pinnacle of his work can be
seen at the Jurkovič House hotel.
Thanks to the unique natural
mineral springs, Luhacovice ranks
among Europe’s spas in the area
of respiratory conditions. The most
famous source is that of Vincentka
mineral water. In addition to the
treatment of adults, Luhacovice
Spa focuses on child health care.
The innovative carbon dioxide bath
project at Miramonti Children’s
Hospital even won the ESPA
Innovation Awards 2016 for the
best European innovation in spa
treatment.

[advertorial]

Co vinobraní doopravdy znamená?
What’s a harvest festival all about?

www.jizni-morava.cz

jiznimorava

Pro obyvatele Jižní Moravy rok nekončí Vánocemi, ale zářijovým vinobraním. Letní práce ve vinohradu končí, zimní ve
sklípku začíná. Takový je rytmus zdejšího života a událost na sklonku léta proto představuje vrchol vinařské kultury.
Doprovází ji nesčetný počet oslav a tradičních slavností. Pojďte si tyto významné chvíle vychutnat i vy!
For the people of South Moravia, the year doesn’t end at Christmas but with September’s harvest festival. The summer’s
work in the vineyards comes to an end and winter’s tasks in the wine cellars begin. This is the rhythm of life in the area
and the harvest festival at the end of summer represents the cultural climax of the vintner’s year. It is accompanied by
countless celebrations and traditional events. So why not come and savour these special moments for yourself?
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava |

V

Milan Sekanina

inobraní tvoří důležitý mezník mezi sklizní plodů vinné révy
a následnou proměnou v nápoj bohů, takže ho pokaždé doplňuje
unikátní a bohatý program protkaný tradicemi a folklórem.
Během oslav okoštujete burčák či různorodá vína minulých ročníků,
ochutnáte moravskou kuchyni, která své chutě po staletí snoubí
s vínem, zapojíte se do průvodů králů, zadržíte dech při rytířském
turnaji, prohlédnete si slavnostní kroje nebo se zaposloucháte do tónů
cimbálu a známých českých kapel.
Víkendy plné kulturních a gurmánských zážitků se konají jak ve
vinařských centrech, tedy větších městech regionu (Mikulov, Znojmo),
tak v každé malé vesničce. Vinobraní se zkrátka pořádá na každém
rohu a každá obec slaví jinak. Ať si pro svoji návštěvu vyberete jakékoliv
místo, vždy budete vítanými hosty a ve společnosti místních poznáte,
co vinobraní doopravdy znamená. ↙

T

he harvest festival is an important moment between the grape
harvest and the actual wine-making process, and it is always a
special event with a rich programme infused with tradition and
local lore. During these events you can sample young wine as well as
all kinds of wine from previous years, try Moravian food which has for
centuries been paired with local wine, join the Parade of the Kings, hold
your breath during knightly tournaments, admire local folk costumes and
listen to cimbalom music performed by well-known Czech ensembles.
Weekends packed with cultural and gastronomic experiences take place
in the various centres of wine production, both in the large towns in the
region such as Mikulov and Znojmo, and in every small village. There
seems to be a harvest festival taking place wherever you look, and each
community celebrates in a different way. Whichever place you choose to
visit, you’ll always feel like a welcome guest, and in the company of the
locals you will learn what a harvest festival is all about. ↙
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www.ceskesvycarsko.cz
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www.branadocech.cz

Zámek v podhorských lázních
Velké Losiny je právem považován
za klenot moravské renesance.
Je však také spojen s jednou
z temných kapitol našich dějin.

Jak zbožná hraběnka a horlivý inkvizitor rozpoutali děsivé peklo

N

a Květnou neděli roku 1678 se žebračka
Marina Schuchová vypravila na mši
do kostela v Sobotíně, kde ukradla hostii.
Sobotínský farář to nahlásil losinské vrchnosti a vyděšená žebračka přiznala, že měla
hostii přinést porodní bábě Dorotě Groerové, které nedojila kráva. Tehdejší správkyně
velkolosinského panství, hraběnka Angela
Anna Sibylla z Galle, rozená Žerotínová, se
rozhodla tyto zločinné čáry vyšetřit a povolala do Losin Františka Jindřicha Bobliga
z Edelstadtu. Šestašedesátiletý nedostudo-

vaný právník Boblig měl již zkušenosti přísedícího v inkvizičních procesech na Jesenicku
a ustavil ve druhém patře zámku inkviziční
světský tribunál. Využíval toho, že lidé věří
na pověry a mýty, a mistrně s nimi manipuloval. Obviněných přibývalo. Chudí, bohatí
i duchovní se pod vlivem psychického nátlaku
i trýznivého mučení přiznávali ke spolčení
s ďáblem a různým čarodějnickým rejdům.
Hranice plály a Boblig mohl být spokojený.
Mezi lidmi se šířil strach, aby obávaný soudce
neukázal taky na ně. Náklady na procesy na-

růstaly, a tak se Boblig zaměřil na zámožné
občany z nedalekého Šumperka. Neostýchal
se obvinit ani zástupce církve. I když jednal
s posvěcením vrchnosti a pražského apelačního soudu, mluvilo se o něm jako o zhýralém ďáblovi v lidské podobě, díky kterému
skončily desítky nevinných lidí na hranici.
Ve Velkých Losinách lze navštívit také
Ruční papírnu Velké Losiny, lázeňský areál
s přírodní sirnou termální vodou a relaxační
areál Termály Losiny. ↙

www.ok-tourism.cz

Olomouc – Czech Republic
2012 nejkrásnější město Česka | the most beautiful Czech town
2013 TOP 10 evropská destinace | TOP 10 European destination
2014 1. místo v TOP 50 ”Secret Europe“ | No. 1 at TOP 50 ”Secret Europe“
Vyberte si pobyt v Olomouci z naší speciální nabídky!
Pick your stay in Olomouc from our special offer!

Katowice

Praha

Ostrava
Olomouc
Brno

tourism.olomouc.eu | www.olomouctravel.cz
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Kraków

Královský pivovar Krušovice | The Royal Brewery of Krušovice
Na cestě mezi Prahou a Karlovými Vary se nachází Královský pivovar Krušovice. Pivo se zde vaří již od roku 1581.
Krušovice Royal Brewery is located on the way between Prague and Karlovy Vary. Beer has been brewed here since 1581.
PROHLÍDKU, která i s degustací trvá přibližně
90 minut, je lepší rezervovat týden předem,
na čísle +420 737 224 087 nebo e-mailem
na exkurze@krusovice.cz. Cena exkurze
včetně degustace a suvenýru je 160 Kč.
Pro studenty a seniory včetně degustace
a suvenýru 110 Kč po předložení dokladu.
Exkurze se konají v AJ, NJ a RJ.

Nechte se pozvat na exkurzi

Let’s Go on an Excursion

Historie, moderní technologie a pečlivé
postupy, to je poctivé české pivo Krušovice.
V pivovaru nahlédnete při exkurzi i do
procesu výroby a nechybí ani ochutnávka
vynikajícího piva. Přijďte se podívat, jak se
nápoj vaří, a zjistit, proč má krušovické pivo
svůj věhlas. ↙

History, modern technology and careful
procedures; this is the high quality Czech beer
Krušovice. You can view the brewing process
during an excursion through the brewery
and also taste excellent beer. Come and see
how this beverage is made and find out why
Krušovice beer is so famous. ↙

Prague of Charles IV
Medieval Town

THE TOUR, with tasting that takes about
90 minutes should be booked a week in
advance at +420 737 224 087 or e-mail at
exkurze@krusovice.cz. The excursion price
including tasting and a souvenir is 160 CZK.
Price for students and seniors including
tasting and a souvenir is 110 CZK upon
presentation of an ID card. Tours are held in
English, German and Russian.

www.krusovice.cz

Prague on Fire
New permanent exhibition

Multimedia exhibition

Novomlýnská vodárenská věž
The New Mill Water Tower
Nové mlýny 827/3A
Prague 1 – New Town
Opening Hours:
Tue–Sun, 9 am–12 noon, 12.30 pm–6 pm

Dům U Zlatého prstenu
House at the Golden Ring
Týnská 630/6, Prague 1 – Old Town
Opening Hours: Tue–Sun, 9 am–8 pm

Architecture

The exhibition presents the threat of fire for Prague many
centuries ago - as well as in recent times - and the
methods used by the metropolis residents to defend
against the destructive element.

Videomapping
Archaeology
Everydayness
History

www.muzeumprahy.cz
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Pardubice

Město koní
The City of Horses

www.pardubice.eu
Pardubice si bez koní lze jen těžko představit. Přes půl tisíciletí se na Pardubicku koně chovají, od poloviny
16. století zdobí polovina koně městský znak, od 19. století se ve městě pořádaly parforsní hony, které se
během let změnily v dostihy, známé po celém světě.
It’s hard to imagine Pardubice without horses. Over five hundred years, horses have been kept in the Pardubice region;
a horse has been part of the city’s flag since the 16th century, and par force hunting started here in the 19th century,
eventually evolving into horse races that are famous all over the world.

P

T

ardubice se koňskou tradicí pyšní díky nejtěžšímu a nejstaršímu
dostihu na evropském kontinentu, Velké pardubické steaplechase,
jejíž 128. ročník se poběží 14. října na pardubickém závodišti.
Překonat téměř sedm kilometrů dlouhý dostih s více než třiceti překážkami se znovu mohou pokusit jen ti nejlepší. Nepopsatelnou atmosféru
dostihového prostředí byste si rozhodně neměli nechat ujít. A vsadit si
třeba na vítěze!
Do kalendářů si nezapomeňte poznamenat také poslední víkend
v srpnu, kdy se na závodišti uskuteční velmi oblíbená výstava o koních
a lidech s názvem Koně v akci. Letos se bude konat od 24. do 26. srpna
a opět se můžete těšit na bohatý program a soutěže.
Není možné nezmínit také chov starokladrubských koní v nedalekém
Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech. Starokladrubáci jsou jedním z nejstarších plemen na světě, jako jediné plemeno byli speciálně vyšlechtěni pro ceremoniální účely panovnických
dvorů a zároveň prohlášeni národní kulturní památkou. Starokladrubští
koně jsou pýchou kraje a v sezóně je tu opravdu živo.
O koních by se v souvislosti s pardubickým regionem dalo psát i hovořit
velmi dlouho. Lepší je přijet a zažít jedinečné okamžiky přímo u nás. ↙

he toughest and oldest horse races in Europe take place in
Pardubice thanks to its horse tradition. The horse race is called the
Grand Pardubice Steeplechase, and it will take place on October 14
for the 128th time on the Pardubice racetrack. Only the best racers can
try to conquer the 7-kilometre long steeplechase with more than thirty
obstacles. You definitely shouldn’t miss out on the atmosphere of the
steeplechase. And you may place a bet on the winner!
You also shouldn’t forget to make a note in your calendar for the last
weekend in August when a very popular exhibition about horses and
people called Horses in Action will take place. This year it is held from
August 25-26, and you can look forward to an eventful schedule and
competitions again.
The breeding of the Old Kladruby breed of horses in the nearby
National Stud at Kladruby nad Labem and Slatiňany is also worth
mentioning. The old Kladruber horses are one of the oldest breeds
in world, and they were specifically bred for ceremonial purposes of
courts; they were also declared a national cultural monument. The old
Kladruber horses are a source of pride of this region, and they are very
popular in the season here.
We could write and speak about horses in relation to the Pardubice
region for a very long time, but it’s better that you come and experience
unique moments here for yourself. ↙
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Kroměříž 2018
pro mladé věkem i duchem
Známé rčení říká, že člověk je dvakrát dítětem. Dětská fantazie nezná hranic, a kdo z dospělých by se nechtěl vrátit
do bezstarostných dětských let. Máte pocit, že se to týká právě vás? A láká vás k tomu ještě i mystika a tajemství
starobylých měst? Potom sbalte batoh nebo kufr a vydejte se do Kroměříže.
ro většinu turistů je Kroměříž synonymem pro věhlasné památky UNESCO.
Arcibiskupský zámek a skvostné historické
zahrady však zdaleka nejsou jediným důvodem k návštěvě. Letošní rok tu bude patřit
hlavně dětem a rodinám. Nechte se inspirovat a otevřete v Kroměříži sobě i svým
dětem brány fantazie. Labyrinty Květné

zahrady, zookoutek v Podzámecké zahradě, kostýmované prohlídky Tajemství staré
Kroměříže či zrcadlové bludiště – to vše vám
k tomu dopomůže. Připočtěte k tomu celoročně přístupné zábavní centrum Dětský svět
na výstavišti Floria, výstavu hraček v Muzeu
Kroměřížska nebo zábavnou relaxační zónu na
Velkém náměstí s programem nejen pro děti.

A po velkém úspěchu se letos do Kroměříže
opět vrací originální 3D malba. Kroměříž je
zkrátka připravena naplnit očekávání nejen
dětského návštěvníka. Poznejte sami, že je
to město s historickým srdcem, ale mladým
duchem. ↙

www.kromeriz.eu

1.8.–1.9.2018

Zažijte
zámek
jinak

www.zamekloucen.cz
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www.visittrebic.eu
www.mkstrebic.cz

15 let v elitní společnosti UNESCO
15 Years in the Elite UNESCO Society
Město Třebíč si v roce 2018 připomene již 15. výročí
od zápisu baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti
s židovským hřbitovem na seznam UNESCO.

This year the town of Třebíč will commemorate the 15th
anniversary since St. Prokop Basilica and the Jewish quarters
with a Jewish cemetery made their way onto the UNESCO list.

I

T

mpozantní bazilika je postavena v románském slohu
s gotickými prvky a patří ke skvostům středověkého
stavitelství evropského významu. Židovská čtvrť se řadí mezi
ty nejkompletnější v Evropě. Jsou pro ni typické úzké uličky
mezi domy, veřejné průchody, romantická náměstíčka, verandy
a balkony. U příležitosti výročí připravuje město kromě
mezinárodní odborné konference „Patnáct let v elitní společnosti
UNESCO (Třebíč 2003–2018)“ také stejnojmennou výstavu.
Výstava bude probíhat od 14. 6. do 31. 7. 2018 ve Výstavní
síni Předzámčí. Navštívit můžete také Slavnosti Tří kápí, které
jsou velkolepou oslavou třebíčské historie a zápisu památek
na seznam UNESCO. ↙

he impressive basilica is built in Romanesque style with Gothic
elements and ranks among the jewels of medieval architecture
of European significance. The Jewish Quarter is one of the most
complete in Europe. In the area there are typical narrow lanes between
houses, public passages, a romantic square, verandas and balconies.
On the occasion of the anniversary, the city is also preparing an
exhibition by the same name, in addition to the international conference
“Fifteen Years in the UNESCO Elite Society (Třebíč 2003–2018)”.
The exhibition will be held from 14th June to 31st July 2018 in the
Exhibition Hall of Předzámčí. You can also visit the Three Hoods
Festival, which is a magnificent celebration of Třebíč history and
inclusion of its sights to the UNESCO World Heritage List. ↙
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+HDOWK 6SD 3LHģħDQ\ KDV EHHQ D OHDGLQJ (XURSHDQ VSD IRU WUHDWPHQW RI
UKHXPDWLVPDQGUHKDELOLWDWLRQRIWKHORFRPRWRUDQGQHUYRXVV\VWHPIRU
ZHOORYHUDFHQWXU\
The basis of treatment is natural healing resources - WKHUPDOPLQHUDOZDWHU
DQGXQLTXHVXOSKXUPXG
7KHODUJHVWVSDLQ6ORYDNLDRHUVDFFRPPRGDWLRQLQDOOKRWHOFDWHJRULHVIURP
WLOOVWDUV+RWHO3UR3DWULD DQG7KHUPLD3DODFH
DUHOLVWHGDVFXOWXUDO
DQGKLVWRULFPRQXPHQWV6SDWUHDWPHQWVDUHSURYLGHGLQIRXU%DOQHRWKHUDS\
FHQWUHVZKHUHFOLHQWVHQMR\FRPIRUWDQGKLJKOHYHORIVHUYLFHV7KHHVVHQFHRI
VWD\LQJDW6SD3LHģħDQ\DUHQRWRQO\XQLTXHWUHDWPHQWVEXWDOVRKHDOWK\IRRG
UHOD[DWLRQ SOHQW\ RI VOHHS EHDXWLIXO VXUURXQGLQJV VXLWDEOH IRU ZDONV DQG
VSRUWDQGHVSHFLDOO\WKHHOLPLQDWLRQRIDOOVWUHVVIDFWRUVRIHYHU\GD\OLIH
7KHORFRPRWRUV\VWHPSDLQUHOLHI is one of the main reasons guests from all
RYHU WKH ZRUOG UHSHDWHGO\ YLVLW 6SD 3LHģħDQ\ $V ZHOO DV WUHDWLQJ SDWLHQWV WKH
GHVWLQDWLRQLVDOVRSRSXODUZLWKWKRVHVLPSO\VHHNLQJDFWLYHUHVWDQGUHOD[DWLRQ
7KH\FDQFKRRVHIURPDYDULHW\RIDWWUDFWLYHVKRUWWHUPZHOOQHVVVWD\V
+HDOWKDQGUHOD[DWLRQȂWKLVLV6SD3LHģħDQ\

7UDGLWLRQDO6SD6WD\
` QLJKWVZLWKIXOOERDUG
` IUHHHQWU\WRWKHZHOOQHVV]RQH DQGȴWQHVVDUHD
` :LȴDQGRWKHUVHUYLFHV

*according to the possibilities of the hotel

QLJKWV
from

Ȝ
per person

HIGHLIGHTS:
` WUHDWPHQWVSHUVWD\
` LQLWLDODQGȴQDOGRFWRUDQGKHDOWKH[DPLQDWLRQVGLDJQRVWLFV
DQGODERUDWRU\WHVWV

%RRNLQJVDQGPRUHLQIRUPDWLRQ
Tel.: +421 33 775 7733
(PDLOERRNLQJ#VSDSLHVWDQ\VN

www.spapiestany.com
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Novinky v preventivních programech
Nabídka preventivních programů je
v letošním roce nadstandardní, říká ředitel
pro marketing České průmyslové zdravotní
pojišťovny Ing. Ondřej Malý.

P

ane řediteli, můžete uvést některé novinky v preventivních
programech ČPZP pro rok 2018?

Nově jsme zavedli například příspěvky na odvykání kouření, na
ochrannou přilbu pro děti nebo na doplňky stravy pro seniory. Novinky
se týkají všech věkových skupin pojištěnců. Pro letošní rok jsme na
preventivní programy vyčlenili 214 milionů korun. Jsme přesvědčeni, že
si z pestré nabídky vybere opravdu každý.

Který preventivní program podle Vás zaujme vaše klienty nejvíce?
Potvrdilo se nám, že velký zájem mají klienti zejména o program
Pravidelný pohyb. V něm podporujeme ty klienty, kteří dlouhodobě
a rádi sportují. Letos si mohou klienti nechat proplatit 700 Kč namísto
dřívější pětistovky. K čerpání příspěvku stačí našim klientům na pobočce doložit originál dokladu o zakoupení permanentky na cvičení
v hodnotě nejméně 1 500 korun.

Jaké novinky nabízíte mladším skupinám pojištěnců?
Děti a mládež do 18 let mohou letos čerpat až 300 Kč na prevenci obezity a v případě, že jsou oba rodiče pojištěnci ČPZP, lze využít i stejně
vysoký příspěvek na ochrannou přilbu. Pokračuje rovněž program
Organizované plavecké kurzy pro děti ve věku 0 až 8 let včetně, s příspěvkem až 1 000 Kč na osobu, o který je velký zájem.

Ondřej Malý, ředitel pro marketing České průmyslové zdravotní pojišťovny

Co mohou očekávat od ČPZP těhotné ženy a maminky po porodu, které
chtějí využít příspěvky z preventivních programů?
V nabídce ČPZP zůstávají oblíbené příspěvky pro těhotné ženy
a matky po porodu, které mohou v programech Manažerka mateřství,
Žena po porodu a Zdravé dítě získat u ČPZP částku až 3 000 Kč.
Co se týče této souhrnné částky, jsme ze všech zdravotních pojišťoven
nejštědřejší.

Velký zájem mají klienti zejména o program
Pravidelný pohyb.

Čím chcete zaujmout vaše pojištěnce v dospělém a seniorském věku?
V prvé řadě zajištěním dostupné a kvalitní zdravotní péče po celé České
republice. Pokud klienti mají problém s dostupností zdravotní péče,
jsme připraveni tyto situace neprodleně řešit. V oblasti preventivních
programů je nabídka opravdu široká. Zmínil bych například novinku
tohoto roku – pojištěnci od 65 let kromě jiných programů nyní mohou
čerpat dvousetkorunový příspěvek na doplňky stravy z lékáren.

Kolik má dnes Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pojištěnců?
Našich služeb v současnosti využívá již více než 1 246 000 klientů.
Například v registračním období od ledna do března 2018 se k nám

registrovalo téměř 19 tisíc nových klientů. Věříme, že i oni budou
s našimi službami spokojeni.

Jakým způsobem se mohou případní zájemci stát klienty ČPZP?
I když to vypadá složitě, změna zdravotní pojišťovny je velmi jednoduchá. Stačí vyplnit formulář na našem webu a přihlášku doručíme
pomocí kurýra novým klientům až domů. Změnu zdravotní pojišťovny
je třeba nahlásit svému zaměstnavateli a praktickému lékaři. Vše ostatní
vyřídíme za klienty my. Jen bych upozornil na přestupní termín, v tomto roce je nutno přihlášku podat do 30. 9. 2018. ↙
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Travel Info
Děkujeme za vaši důvěru
Thank you for your trust

FUNKČNÍ OZNAČENÍ POSÁDEK | CREW RANK DESIGNATIONS
Kapitán | Captain

První důstojník | First Officer

Vedoucí kabiny | Purser

travelservice.aero [112] smartwings.com

Palubní průvodčí | Flight Attendant
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Instructions
Pokyny pro vaši bezpečnost to Ensure Your Safety
Na palubě je zakázáno telefonovat a kouřit. V zájmu bezpečnosti
vás žádáme, abyste respektovali jak světelné transparenty „Nekuřte“
a „Připoutejte se“, tak pokyny členů posádky. Především, prosím,
věnujte plnou pozornost demonstraci použití záchranných prostředků
a upozornění na nouzové východy. Dále se ujistěte, že jste během startu
i přistání zajištěni bezpečnostními pásy a že opěradlo i stolek vašeho
sedadla jsou ve svislé poloze. Doporučujeme vám nechat bezpečnostní
pásy zapnuté během celého letu.

Klid a pohodlí
Nad svým sedadlem najdete tlačítka pro ovládání světel, ventilace
a pro přivolání palubního personálu. Pod sedadlem před sebou máte
místo na uložení těžšího kabinového zavazadla, lehčí zavazadlo patří
do schránky nad vaší hlavou.

Občerstvení
Občerstvení je možné si zakoupit přímo na palubě letadla z nabídky občerstvení smartbistra uvedené na konci magazínu. Sortiment
nabízeného občerstvení se může na jednotlivých linkách lišit. Palubní
občerstvení nemusí být dodáno na lety, jestliže to není umožněno z provozních nebo kapacitních důvodů. Cestující
na pravidelných linkách SmartWings mají také možnost
vybrat si z nabídky občerstvení a nápojů on-line

při zakoupení letenky přes webové stránky www.smartwings.com
a zpříjemnit si tak svůj let. Zvláštní jídla (dietní, košer, vegetariánská)
jsou podávána pouze tehdy, jsou-li objednána předem (call centrum,
cestovní kancelář).
Klienti charterových letů si další občerstvení mohou dokoupit u své cestovní kanceláře. V souladu s českými právními normami nesmí palubní
personál podávat alkoholické nápoje podnapilým osobám a osobám
mladším 18 let. Konzumace alkoholických nápojů přinesených cestujícím
na palubu není dovolena stejně jako konzumace nápojů z velkých lahví
zakoupených na palubě letadla z katalogu FLY & BUY. V případě, že se
palubní servis při charterových letech liší od standardní struktury, je to
z důvodu speciálního požadavku cestovní kanceláře nebo klienta.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1169/2011 jsou informace o případných alergenech obsažených
v nebalených potravinách, které podáváme na palubách našich letadel,

It is forbidden to smoke and use telephones on board. In the
interests of safety, we ask you to respect the signs requesting
you not to smoke and to fasten your seat belts, and to obey
all instructions given you by the cabin crew. Please pay full
attention to the demonstration of how to use emergency
equipment and where the emergency exits are located. Make
sure your seat belt is fastened during take off and landing,
and that the back of your seat and folding table are in the
upright position. We recommend you to keep your seat belt
fastened throughout the flight.

For Your Comfort
The switch for your reading light, ventilation control and
cabin crew call button are situated above your seat. You can
stow heavier hand luggage below your seat. Lighter items
should be placed in the lockers above.

Refreshments
You can purchase refreshments on board our planes
from smartbistro menu at the end of magazine. The
range of refreshments available may differ from service
to service. On-board refreshments may not be provided
on flights if this is not possible for technical or capacity
reasons. Passengers on SmartWings scheduled flights can
also choose refreshments from an on-line menu when
purchasing their flight tickets from www.smartwings.com,
thus adding a little more enjoyment to their journey. Special
menus (diet, kosher, vegetarian) are only served if ordered
in advance (through our call centre or a travel agent).
Clients can also purchase refreshments on charter flights
through a travel agent. Czech law forbids the cabin crew to
serve alcoholic beverages to intoxicated persons and those
under the age of eighteen. It is forbidden for passengers to
consume alcoholic beverages they have brought on board
with them, and to drink from large bottles purchased in
the FLY & BUY catalogue. In the event the in-flight service
during a charter flight differs from that normally provided,
this is due to special demands made by the respective travel
company or client.
In accordance with the European Parliament and EU
Council Regulation No. 1169/2011 all information about
possible allergenes contained in non-wrapped food items
we serve onboard our planes are available from our flight
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Jakub Taussik

A. Tauchman

k dispozici u posádky každého letu, který odlétá z letiště nacházejícího
se na území Evropské unie, Švýcarska a Norska.

staff on fl
flights
ights taking off from all EU countries, Switzerland and
Norway.

Upozorňujeme, že letecká společnost Travel Service, která provozuje i pravidelné linky pod obchodní značkou SmartWings, nemůže
zaručit, že z občerstvení na palubě budou vyloučeny všechny alergeny
(např. arašídy, arašídové deriváty). Zákazníci, kteří trpí alergií nebezpečnou zdraví, by s sebou měli mít na palubě léky na alergii, případně
doprovod. Rádi bychom upozornili cestující, kteří trpí potravinovou
intolerancí nebo alergií ohrožující zdraví, nebo jejich zdravotní
stav vyžaduje přísnou dietu, že strava, která je podávaná na palubě
letadla, není připravená ve zdravotním zařízení a nesplňuje parametry
zdravotní diety.
Důležité: Z důvodů celních omezení v některých zemích nemohou být
některé lety Travel Service/SmartWings vybaveny palubním barem.

Please note that company Travel Service, which operates scheduled
flights under the SmartWings name, cannot guarantee that any
particular foods or ingredients (such as peanuts or peanut derivatives)
will be excluded from our catering. Customers with potentially
dangerous allergies should ensure they carry appropriate emergency
medication and that someone who can administer it accompanies them.
We would like to inform passengers suffering from food intolerances
or allergies that could be life-threatening, or whose health condition
requires adherence to a strict diet, that the food served on board our
planes is not prepared in a healthcare setting and does not fulfil the
requirements of special healthcare diets.
Note: Customs restrictions in certain countries mean that an in-flight
bar is not available on some Travel Service/SmartWings flights.

FLY & BUY katalog

FLY & BUY Catalogue

Zboží z katalogu FLY & BUY je možné zakoupit pouze na letech odlétajících z Prahy (omezený sortiment je nabízen na letech z Polska – Varšavy,
Katovic). Zboží zakoupené na palubě letadla v palubním prodeji je možné
platit českými korunami, volně směnitelnými měnami nebo pomocí
kreditních karet VISA, Eurocard/MasterCard. Druhy a množství zboží
závisejí na délce letu a mohou se díky tomu na jednotlivých letech lišit.
Je proto možné, že právě vámi vybraný druh zboží nebude při vašem letu
na palubě, za což se předem omlouváme. Zboží z našeho FLY & BUY
katalogu si můžete na svůj další let objednat po internetu, více informací
naleznete na webových stránkách www.travelservice.aero. ↙

Items from the FLY & BUY catalogue can only be purchased on flights
departing from Prague (a limited range is on offer on flights from
Poland – Warsaw and Katowice). Payment for goods purchased during
the flight can be made in Czech crowns, in freely convertible currencies
or by VISA and Eurocard/Mastercard credit cards. The assortment
and quantity of goods depend on the length of the flight. It is therefore
possible that goods you have selected are not available during your
flight, for which we apologise in advance. However, you can order
goods contained in our FLY & BUY catalogue over the internet. More
information is available at www.travelservice.aero. ↙

Přejeme vám příjemnou zábavu!

Enjoy Your Flight!
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Palubní prodej
In-flight shopping
F
F
LY & BUY katalog nabízí výběr kvalitního a značkového zboží za zajímavé ceny. Prodej je nabízen pouze na
palubách letadel, která odlétají z Prahy.
Vzhledem k daňovým a celním opatřením
zemí Evropské unie se sortiment palubního
prodeje na jednotlivých linkách liší. Při letech v rámci zemí EU vám nabídneme široký
sortiment kosmetických výrobků a dárků
pro malé i velké. Pokud poletíte do země
mimo EU, může být sortiment rozšířen
o alkoholické nápoje nebo cigarety. Na letech
ze zemí mimo EU zpět do ČR není zboží
z prodeje FLY & BUY katalogu k dispozici.
Zásoby zboží jsou na palubě letadla striktně
omezeny prostorem a váhou, a proto se může
stát, že vámi vybraný produkt již nemusí být
k dispozici. Prosíme vás proto o pochopení
a děkujeme. Předem se omlouváme za situaci, kdy z důvodů celních nařízení, popřípadě
provozních důvodů, nebude palubní prodej
na palubách našich letadel k dispozici vůbec.
Zboží je možné si předem rezervovat na internetových stránkách naší společnosti, a to
pro lety s odletem z Prahy. Vaše rezervace
bude automaticky přeposlána dodavateli
palubního prodeje k dalšímu zpracování, nebude vám ale potvrzena. Zboží bude dodáno
na palubu, kde bude palubním personálem
předáno cestujícímu. Platba je možná pouze
na palubě letadla. Rezervace zboží není pro
cestujícího závazná a cestující není povinen
si rezervované zboží zakoupit.
V případě reklamace se obracejte
na dodavatele a prodejce palubního prodeje:
ALPHA FLIGHT, a. s.,
prg_complaints@alpha-flight.eu.
Ceny v nabídkovém katalogu FLY & BUY
uvedené v eurech jsou pouze orientační. Cena
vašeho nákupu bude přepočítána na eura
na základě kurzu dodavatele zboží ALPHA
FLIGHT, a.s., aktuálního v den nákupu
na palubě letadla. ↙

LY & BUY catalogue offers a great
opportunity to purchase high-quality
brand-name goods at excellent prices.
Items can only be purchased on board flights
originating in Prague. In consideration of tax
and customs arrangements in European Union
countries, the range of goods for sale differs from
flight to flight. During flights within the borders
of EU countries, we can offer you a wide variety
of cosmetics and gifts. If you are flying to a nonEU country, the selection can be expanded to
inlude alcohol and/or cigarettes. Goods from FLY
& BUY catalogue is not available on flights from
non EU countries back to the Czech Republic.
The quantity of goods stocked on board is strictly
limited by space and weight and so, there is
a possibility that the product you select is not
available. We thank you in advance for your
patience and understanding. We also apologise in
advance for situations in which, due to customs
regulations or operational reasons, service is not
available to passengers. Items can be reserved
in advance online from the company’s website
for flights from Prague. Your reservation will be
automatically forwarded to the on board sales
suppliers and you will not receive confirmation.
The items will be delivered to the aircraft and
passed on to the passenger by the cabin crew.
They can be paid for on board the aircraft. The
passenger’s reservation is not binding – the
reserved items do not have to be purchased by
the passenger. The goods will be supplied, if
the requested assortment is on stock and if it is
offered by SkyShop on the respective flight.
In the case of a complaint, please contact
the supplier and in-flight shop vendor:
ALPHA FLIGHT, a.s.,
prg_complaints@alpha-flight.eu.
Prices in euros in the FLY & BUY catalogue
are only approximate and will be calculated
he
according to the valid exchange rate set by the
supplier ALPHA FLIGHT, a.s., on the day of
purchase on board the airliner. ↙
Ilustrační foto | Ilustration photos
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MyWings TV
Watch Ӿlms, TV shows, play games or listen to music. Connect to the onboard
entertainment and enjoy. Premier Ӿlms can only be played via the MyWings app.
The MyWings app can be downloaded via Google Play or the AppStore.
Sledujte Ӿlmy, televizní poŐady, hrajte hry nebo poslouchejte hudbu. PŐipojte se k serveru
palubní zábavy a zpŐíjemnĚte si let. PŐehrávání prémiových ӾlmŢ je možné pouze pŐes
aplikaci MyWings. Aplikaci MyWings si stáhnete pŐes Google Play nebo AppStore.

Films / Filmy

Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri

Dunkirk

The LEGO Ninjago Movie

The Greatest Showman

Wonder Woman

Blade Runner 2049

The Hobbit The
Desolation Of Smaug

The Odyssey

American Hustle

Grace de Monaco

TV Shows / Televizní poŐady / Games / Hry
* A part of the content is charged 2 Euro. To purchase this service, please contact the cabin crew.
* ýást obsahu je zpoplatnĚna þástkou 2 €. Pro zakoupení této služby se prosím obraŘte na posádku letadla.

If you haven·t downloaded the app MyWings before ӿight
I když nemáte staženou aplikaci MyWings pŐed letem,

you are still able to enjoy a selection of movies
and TV on your device, however the onboard
entertainment is limited

stále máte možnost užít si vybrané Ӿlmy a TV poŐady
prostŐednictvím prohlížeþe ve vašem zaŐízení, nicménĚ
nabídka palubní zábavy je omezena.

1. Switch your device to airplane mode while onboard
2. Turn on Wi-Fi
3. Connect to MyWings Network
4. Open a browser on your device
5. Navigate to mywingstv.aero and enjoy!

1. PŐepnĚte své zaŐízení do režimu Letadlo
2. ZapnĚte Wi-Fi
3. PŐipojte se k síti MyWings
4. OtevŐete internetový prohlížeþ
5. Zadejte adresu mywingstv.aero a bavte se!

How to connect via the app
Takto se pŐipojíte prostŐednictvím aplikace

mywings
GROUND
Before ӿight, please make sure that the MyWings
app has been downloaded to your device to have
access to our full range of movies and TV.

PŐed letem se prosím ujistĚte, že máte ve svém
zaŐízení staženou aplikaci MyWings, díky které získáte
pŐístup ke kompletní nabídce ӾlmŢ a TV poŐadŢ.

1. Download the MyWings app from GooglePlay or
Apple AppStore before your ӿight
2. Open the app while connected to the internet
before your ӿight
3. Switch your device to airplane mode while on board
4. Turn on Wi-Fi
5. Connect to MyWings network
6. Launch the MyWings app and enjoy!

1. StáhnĚte si aplikaci MyWings prostŐednictvím
GooglePlay a nebo Apple AppStore ještĚ pŐed odletem
2. OtevŐete aplikaci pŐed vzletem dokud máte
k dispozici pŐipojení k internetu
3. Na palubĚ letadla pŐepnĚte své zaŐízení do režimu
Letadlo
4. ZapnĚte Wi-Fi
5. PŐipojte se k síti MyWings
6. SpusŘte aplikaci MyWings a bavte se!

!
If the page MyWings TV doesn¶t display automatically, type address: mywingstv.aero
Pokud se stránka MyWings TV nezobrazí automaticky, zadejte do prohlížeþe adresu: mywingstv.aero
Travel Service reserves the right to change in-ӿight entertainment content.
Travel Service si vyhrazuje právo mĚnit obsah palubní zábavy.
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Cestovní formuláře
Travel documents
OBECNÉ INSTRUKCE
Přistávací karty
→ povinnost vyplnit platí pro každého
cestujícího
→ pokud má dítě svůj vlastní pas, musí
mít vyplněný i svůj vlastní formulář
→ formuláře vyplňujte hůlkovým písmem
→ rodiče nebo dospělé osoby, které ručí
za dětské pasažéry, podepisují karty
jménem dítěte
→ formuláře se odevzdávají spolu
s platnými cestovními doklady při
průchodu letištní kontrolou

GENERAL INSTRUCTIONS
Landing Cards

N

ež vstoupíte na území cizího státu a než jej pak
opustíte, musíte stejně jako občané mnoha
jiných zemí vyplnit a odevzdat přistávací kartu
(tzv. landing card), nebo naopak odletovou kartu
(departure card), v některých destinacích pak
i celní deklaraci. Formuláře obdržíte od našich
stevardů během letu a budou to také oni, kteří vám
rádi pomohou s případnými dotazy. ↙

EGYPT | EGYPT

ČÍSLO LETU
PRG
PŘÍJMENÍ (TISKACE
TISKACE))
JMÉNO

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ
NÁRODNOST

B

efore you enter another country and before
you leave you have to just like other countries´
citizens fill in and hand in landing cards or
departure cards and in some cases also a customs
declaration. You receive forms from our stewards
during the flight and they can help you with
various problems you might encounter or answer
your questions. ↙

TUNISKO | TUNISIA

MAROKO | MOROCCO

EVA
NOVAKOVA
BLAHOVA
20/6/75/ PRAHA
CZECH
BANK CLERK
TOURISTIC
DLOUHÁ 5, PRAHA 1
RADISSON / MONASTIR
PRG

DNEŠNÍ DATUM

PŘÍJMENÍ
JMÉNO
RODNÉ PŘÍJMENÍ
DATUM A MÍSTO
NAROZENÍ

NÁRODNOST
ZEMĚ TRVALÉHO
BYDLIŠTĚ

008008
DATUM VYDÁNÍ PASU

ZAMĚSTNÁNÍ

ČÍSLO PASU
ADRESA POBYTU V EGYPTĚ (najdete ji například na svém
voucheru od CK,, napište letovisko a jméno hotelu)

DŮVOD NÁVŠTĚVY

turistika
studium konference kulturní akce
zdravotní důvody
obchod
školení
jiné

OSOBY ZAPSANÉ VE VAŠEM PASE A JEJICH DATUM NAROZENÍ

→ each passenger is obligated to ﬁll out
a landing card
→ do not forget your signatures
→ ﬁll out the form in block letters
→ parents or adults who are responsible
for child passengers sign a card
on behalf of the child
→ the form shall be handed over together
with valid travel documents
when passing through airport security

ČÍSLO PASU
DATUM VYDÁNÍ

EVA NOVAKOVA
BLAHOVA
20.6.75 PRAHA
CZECH
BANK CLERK
008008 PRAHA
10 DAYS
TOURISTIC
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CÍLOVÁ DESTINACE
ODLET DO / PŘÍLET Z
ADRESA V MAROKU

turistika

DŮVOD NÁVŠTĚVY
obchodní

studium
pracovní
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V pohodě ve vzduchu
Staying comfortable in the air

Otočte hlavu k jednomu rameni, bradu
přitáhněte k hrudníku a opište hlavou půlkruh
směrem k druhému rameni. Opakujte pětkrát
tam a zpět.
Turn your head towards one shoulder, press your chin
into your chest and make a half-circle movement
with your head towards the other shoulder. Repeat
ﬁve times.

Ohněte nohu v koleni a se vzpřímenými zády
ji přitáhněte směrem k hrudníku, poté nohu
spusťte zpět na zem. Nohy vystřídejte a cvik
opakujte alespoň 15x.
Bend your legs at the knee and, with a straight back,
pull them to your chest. Then let your legs return to
the ﬂoor. Repeat on both legs at least 15 times.

Seďte vzpřímeně, dívejte se před sebe. Kružte
oběma rameny vpřed a vzad.
Sit up straight, look ahead. Rotate your shoulders
backwards and forwards.

Natáhněte pravou nohu před sebe a zvedněte
chodidlo pár centimetrů nad zem. Pomalu
a pravidelně kružte nohou v kotníku po dobu
15 vteřin. Nejprve na jednu stranu, pak na
druhou. Poté nohy vystřídejte.
Stretch your right leg out in front of you and lift your
foot a few centimetres off the ground. Slowly rotate
the foot at the ankle for 15 seconds. Do this in one
direction, then the other. Then swap feet.
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Posaďte se vzpřímeně, nohy položte pevně na
podlahu, uvolněte ruce. Pomalu se předklánějte
dopředu. Vydržte v poloze 10 vteřin a poté se
pomalu narovnejte.
Sit straight, put your feet ﬁrmly on the ﬂoor, relax
your arms. Slowly lean forward. Hold this position for
10 seconds then slowly straighten up again.

Paty opírejte o zem a zvedněte špičky co
nejvýše. Poté špičky položte zpátky a zvedněte
paty. Několikrát vystřídejte.
Rest your heels on the ﬂoor and lift the tips of your
toes as high as you can. Then return your toes to the
ﬂoor and lift your heels. Repeat several times.
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[Destinace | Destinations]

Helsinki
Stockholm

Billund
Hamburg
Liverpool

Cork

Amsterdam

Berlin
Poznań
Warsaw
Zielona Góra
Düsseldorf
Wroclaw
Katowice
Pardubice
Brussels
Rzeszów
Lille
Frankfurt Praha
Ostrava Krakow
Poprad
Brno
Sliač
Stuttgart
Košice
Paris
Bratislava
Debrecen
Budapest
Zürich
Nantes
Genéve
Verona
Zagreb
Lyon
Rijeka
Bucharest
Torino Milano Venice
Bordeaux

Kiev

Zadar
Varna
Split
Pisa Bologna
Bourgas
Skopje
Dubrovnik
Rome
Podgorica
Ajaccio
Girona
Ohrid Kavala
Tirana
Barcelona
Thessaloniki
Olbia Naples Brindisi
Menorca Alghero
Vólos Skiathos Limnos
Preveza
Madrid
Valencia
Corfu
Palma
Athens Izmir
Lamezia Terme
Kefalonia
de Mallorca
Alicante
Cagliari Palermo
Araxos
Samos
Patra
Ibiza
Bodrum
Murcia
Kos
Catania Zakynthos
Kalamata Santorini
Almeria
Karpathos
Málaga
Malta
Enﬁdha
Chania Rhodes
Monastir
Heraklion
Oujda
Sithia
Nice

Bilbao

Faro

Vilnius
Gdańsk
Szczecin Bydgoszcz

Birmingham
London

Brest

Porto

Gothenburg
Växjö
Copenhagen

Madeira

Agadir
La Palma

Lanzarote
Fuerteventura
Tenerife
Gran Canaria

Sal
Boa Vista
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[DESTINACE (+ letová vzdálenost z Prahy, doba letu) | DESTINATIONS (+ ﬂight Distance from Prague, Flight time)]
Destinace | Destination

(km)

(min.)

Destinace | Destination

(km)

(min.)

(km)

(min.)

Agadir ..............................3120.................................265

Kalamata ......................... 1810................................. 155

Moscow ...........................1930.................................160

Ajaccio.............................1280.................................120

Karpathos ....................... 2070................................. 170

Murcia .............................2140.................................190

Alghero ............................1320................................. 125

Kathmandu ..................... 8300.................................780

Nantes .............................1450................................. 135

Katowice............................520...................................65

Naples .............................1200.................................120

Alicante .......................... 2040.................................180
Alma-Ata ........................ 4890................................ 405

Kavala..............................1430................................. 125

Almeira ........................... 2240................................. 195
Amsterdam....................... 990.................................100
Antalya ............................2100..................................175

Moscow

Destinace | Destination

Kefalonia .........................1560................................. 135

Nice .................................1250................................. 110
Olbia ................................1350................................. 125
Oujda ...............................2320................................ 200

Keflavik............................2820.................................250
Palermo ...........................1520................................. 135

Araxos ............................. 1610................................. 155

Khartoum .......................4400.................................330

Athens .............................1880.................................150

Kingston ....................... 10000...............................1000

Barcelona ........................1560................................. 155

Kos ..................................1940................................. 165

Paris ................................. 960................................. 115

Bilbao ..............................1700................................. 155

Krakow ............................. 550...................................70

Pau ..................................1520.................................145

Boa Vista .........................5250................................ 430

Kristiansand .................... 1130.................................120

Phuket ............................ 9700................................ 800

Bologna .............................770...................................85

La Rochelle ......................1490................................. 135

Podgorica ........................ 1110.................................105

Lamezia ...........................1480................................. 135

Porto ................................2320................................. 195

Lanzarote ....................... 3530.................................295

Preveza ...........................1540................................. 135

Larnaca .......................... 2540.................................205

Rhodos ........................... 2070................................. 170
Rome ...............................1080................................. 115

Cagliari ............................1460................................. 135

Las Palmas ......................3710.................................310

Catania ............................1550................................. 135

Limnos .............................1560.................................150

Clermont..........................1300................................. 125

Lille ................................... 990.................................105

Copenhagen ......................760...................................90

London............................. 1150................................. 125

Corfu................................1460.................................130

Lyon .................................. 940.................................100

Dakar ...............................5260.................................410

Madeira ...........................3470................................. 275

Seville ..............................2250................................. 195

Madrid .............................2100.................................180

Sharm El Sheikh...............3190.................................250

Malaga ............................ 2300.................................205

Skiathos...........................1550................................. 135

Male................................ 8300.................................710

Split .................................. 920...................................90

Faro .................................2560.................................220

Malpensa .......................... 890...................................90

Stockholm ....................... 1170................................. 110

Fortaleza .........................8076................................ 640

Malta ...............................1830.................................160

Tel Aviv ............................2790.................................225

Fuerteventura ................. 3650.................................305

Marsa Alam .................... 3460.................................270

Tenerife .......................... 3890................................. 315

Funchal ............................3310................................. 275

Marseille ..........................1260.................................120

Thessaloniki ................... 1400................................. 125

Geilenkirchen ....................750...................................90

Mauritius ........................ 9300.................................720

Geneva ............................. 800...................................90

Menorca ..........................1630................................. 155

Bordeaux .........................1580.................................140
Brussels............................ 890...................................90
Budapest .......................... 590...................................65
Bourgas ...........................1430................................. 125

Palma de Mallorca ...........1650.................................150
Paphos............................ 2440................................. 195

Sal ...................................5130.................................415
Salalah.............................5730.................................425
Samos .............................1880.................................160

Delhi ................................7400.................................620
Dubai .............................. 4690.................................370
Dublin ..............................1560................................. 155
Dubrovnik ....................... 1040.................................100

Antalya
Dalaman

Gerona .............................1410................................. 135

Larnaca

Halifax..............................6550.................................560

Paphos

Holguín ........................... 9234.................................788

Santorini .......................... 1910.................................160

Tirana ..............................1300................................. 125
Tivat................................. 1150................................. 110
Toulouse ..........................1290................................. 125

Metz.................................. 840...................................90
Valencia .......................... 1790................................. 165
Miami.............................. 8800.................................690

Heraklion ........................ 2000................................. 170

Tel Aviv

Sankt Peterburg .............. 1670................................. 155

Milano ............................... 800.................................100

Varadero .........................9950.................................980
Varna ...............................1410................................. 125

Minsk ............................... 1150.................................120

Volos ...............................1620.................................150

Chania .............................1980................................. 165

Mitilini ..............................1690.................................145

Zakynthos ........................ 1670.................................145

Ibiza .................................1830................................. 165

Mombasa.........................6973.................................555

Zanzibar...........................7160.................................570

Istanbul............................ 1710.................................145

Montpellier ......................1340................................. 125

Zaragoza.......................... 1760.................................160

Hurghada .........................3280.................................255

Sharm El–Sheikh
Hurghada

Ras Al–Khaimah
Dubai
Marsa Alam
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Vážení cestující | Dear Passengers
J

ednou z hodnot naší společnosti je neustálá péče o Vás, naše zákazníky. Naším cílem
je, abyste se během letu cítili co nejlépe a abyste chvíle strávené na palubě letadla
Travel Service/SmartWings prožili příjemně. Naše služby se snažíme pravidelně zlepšovat
a modernizovat. Vaše názory a postřehy jsou pro nás velmi cennou zpětnou vazbou.
Budeme velice potěšeni, pokud si najdete čas a podělíte se s námi o ně i tentokrát.
Neváhejte nám proto zasílat hodnocení služeb, které Vám byly poskytnuty naším
personálem během letu na linkách Travel Service nebo SmartWings. Proběhlo Vaše
nalodění bez komplikací? Jak hodnotíte vystupování našeho palubního personálu?
Co dalšího můžeme udělat pro Vaši spokojenost?
Váš názor je pro nás důležitý a předem za něj děkujeme. Vaše podněty uvítáme na níže
uvedeném kontaktu.

O

ne of our company’s core values is customer care – taking care of you. Our aim is for
you to feel as good as possible during the ﬂight, and for the time you spend aboard
a Travel Service/SmartWings plane to be as pleasant a can be. We constantly strive to
improve and update our services. Your opinions and views are a valuable source of feedback.
Hence, we would be very happy if you could take a little time to share them with us.
Don’t hesitate to send in reviews of the services our staff have provided for you during the
Travel Service and SmartWings ﬂights. Did boarding go smoothly? How would you rate the
way our cabin crew took care of you? What more could we be doing for greater customer
satisfaction?
Your views are important to us and we thank you in advance for them. You are welcome
to send in your feedback at the address below.
On behalf of Travel Service, a.s.
Your cabin crew team

Za společnost Travel Service, a. s.,
Váš palubní personál

customercare@travelservice.aero
Vážení cestující, všechny informace týkající se Vašich osobních údajů,
které zpracováváme v souvislosti s poskytnutím letecké přepravy naleznete zde:
www.smartwings.com/cs/o-smartwings/ochrana-osobnich-udaju/

Dear passengers, all the personal data we hold on you relating to the provision
of air transport services can be found here:
www.smartwings.com/cs/o-smartwings/ochrana-osobnich-udaju/

Kontaktovat nás můžete na těchto adresách | You can reach us at these addresses:
Odlety | Departures
Odlety letecké společnosti Travel Service jsou
v České republice realizovány z pěti letišť.
Travel Service airline company ﬂies from ﬁve airports in the Czech
Republic.
→ Letiště Václava Havla Praha, Terminál Sever 1, 2
→ Letiště Brno-Tuřany
→ Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov
→ Letiště Pardubice
→ Letiště Karlovy Vary

Česká republika | Czech Republic
Travel Service, a. s.
K Letišti 1068/30
160 08 Prague 6, Czech Republic
SITA: PRGCOQS, PRGOPQS
e-mail: info@travelservice.aero,
www.travelservice.aero, www.smartwings.com
Slovensko | Slovakia
Travel Service Slovensko, s. r. o.
Ivánská cesta 30/B,
821 04 Bratislava, Slovakia
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Maďarsko | Hungary
Hungary Travel Service, Kft.
Wesselényi u. 16/A
1077 Budapest, Hungary
Polsko | Poland
Travel Service Polska Sp. z o.o.
Gordona Bennetta 2B
02-159 Warsaw, Polska

SMARTBISTRO menu
Snacks

Čerstvý sendvič / Fresh Sandwich

100 CZK 4,20 EUR

NEW

Hot Panini šunka & sýr / ham & cheese

100 CZK 4,20 EUR

NEW

Hot Panini kuře & chorizo / chicken & chorizo

100 CZK 4,20 EUR

Mufﬁn / 75 g

50 CZK 2,20 EUR

Croissant / 50 g

40 CZK 1,80 EUR

Snídaňová kaše ochucená / Flavoured breakfast porridge

40 CZK 1,80 EUR

Instantní polévka / Instant soup 0,25 l

75 CZK 3,20 EUR

M&M’s arašídy / M&M’s Peanuts / 45 g

50 CZK 2,20 EUR

Sušenka Kubík / Bisquit / 50 g

25 CZK 1,20 EUR

Haribo / 100 g

50 CZK 2,20 EUR

Oříšky kešu / Cashew nuts / 50 g

60 CZK 2,60 EUR

Arašídy / Peanuts / 40 g

40 CZK 1,80 EUR

Pringles chips / 40 g

60 CZK 2,60 EUR

Nutella B-ready / 44 g

40 CZK 1,80 EUR

Twix / 50 g

40 CZK 1,80 EUR

Snickers / 50 g

40 CZK 1,80 EUR

Manner Napolitaner / 70 g

40 CZK 1,80 EUR

Nealkoholické nápoje | Soft drinks
Coca-Cola / 0,25 l

50 CZK 2,20 EUR

Coca-Cola Zero / 0,25 l

50 CZK 2,20 EUR

Fanta / 0,25 l

50 CZK 2,20 EUR

Sprite / 0,25 l

50 CZK 2,20 EUR

Voda neperlivá / perlivá / Water still / sparkling / 0,5 l

50 CZK 2,20 EUR

Pomerančový džus / Orange juice 100 % / 0,33 l

60 CZK 2,60 EUR

Ledový čaj / Ice tea / 0,33 l

60 CZK 2,60 EUR

Tonic water / 0,15 l

60 CZK 2,60 EUR

Tomatový džus / Tomato juice / 0,15 l

60 CZK 2,60 EUR

Nápoj Jablko / Pomeranč / 0,33 l
Apple / Orange drink / 0,33 l

60 CZK 2,60 EUR

Teplé nápoje | Hot Beverages
Káva, čaj, capuccino, horká čokoláda / 0,2 l
Coffee, Tea, Cappuccino, Hot chocolate / 0,2 l

60 CZK 2,60 EUR

Pivo, víno, lihoviny | Beer, wine, spirits
Pivo / Beer / 0,33 l

75 CZK 3,20 EUR

Nealkoholické pivo / Non-alcoholic beer / 0,33 l

75 CZK 3,20 EUR

Bílé / červené víno / White / red wine / 0,187 l
NEW

Prosecco / 0,2 l

Campari, Gin, Whisky, Vodka (mini) / 0,05 l

110 CZK 4,60 EUR
120 CZK 5,00 EUR
110 CZK 4,60 EUR

SMARTBISTRO DEALS
Muffin
n + teplý nápoj | Mufﬁn + Hot Beverage
UŠETŘÍTE / SAVE

18 %

JEN 90 CZK
ONLY 3,80 EUR

Čerstvý sendvič + nealko nápoj | Fresh Sandwich
wich + S
Soft Drink
UŠETŘÍTE
ŠETŘÍTE
TE / SAVE
SAVE

1133 %

JJEN
EN 130 CZK
ONLY 5,60 EUR

Čerstvý sendv
s
sendvič
endvič + pivo | F
Fresh Sandwich + Beer
UŠETŘÍTE
ŠETŘÍTE / SAVE

1144 %

JEN 150 CZK
ONLY 6,40 EUR

Nealko nápoj + miniatura | Soft drink + Spirit
UŠETŘÍTE / SAVEE

16 %

JEN 135 CZK
ONLY 5,80 EUR
Přijímáme české koruny (CZK), eura (EUR), kreditní i debetní karty. Na letech z / do České republiky jsou uvedené ceny v CZK ﬁxní. Ceny v EUR budou přepočteny dle aktuálního směnného kurzu. Alkoholické nápoje nelze
prodávat osobám mladším 18 let. Zásoby na palubě jsou omezeny prostorem a některé produkty se mohou lišit dle regionu naložení. Omlouváme se, pokud vámi vybraný produkt nebude k dispozici. Váš palubní personál Vám
rád nabídne alternativní produkt. Obrázky jsou pouze ilustrativní.
We accept Czech Crowns (CZK), Euros (EUR), credit and debit cards. On ﬂights from / to Czech Republic, prices are ﬁxed in CZK. Prices on ﬂights between all other countries are ﬁxed in EUR. The alternative currency will be
charged per current exchange rate. Alcoholic drinks cannot be sold to passengers under 18 years of age. Stock is limited by space on board and some product brands may vary, depending on region of origin. We apologise if
your choice is not available on this ﬂight. Your cabin crew will be happy to suggest an alternative product. Pictures are solely illustrative.
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Flotila
Fleet
BOEING 737–700
počet sedadel | seating capacity – 148
cestovní rychlost | cruising speed – 828 km/h

BOEING 737 MAX 8
počet sedadel | seating capacity – 189
cestovní rychlost | cruising speed – 828 km/h

BOEING 737-800
počet sedadel | seating capacity – 189
cestovní rychlost | cruising speed – 828 km/h

BOEING 737-900ER
počet sedadel | seating capacity – 212
cestovní rychlost | cruising speed – 828 km/h

Univerzita

Jana Amose Komenského Praha

• Mezinárodní vztahy a diplomacie

NOV Ý
STUD
IJNÍ
PROG
RAM!

• Vzdělávání dospělých a Andragogika
• Speciální pedagogika - vychovatelství
• Právo v podnikání
• Scénická a mediální studia
• Audiovizuální komunikace a tvorba
• Evropská hospodářskosprávní studia

www.ujak.cz

