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

he summer may have ended but you can keep the season going by heading
to warmer, exotic climes or by visiting attractive European cities in the colder
months. The winter timetable will see our planes heading to many attractive
destinations across the globe.

L

éto sice skončilo, nicméně s námi si jej můžete prodloužit a vyrazit za teplem,
exotikou anebo krásami některé z evropských metropolí i během chladnějších
dní. Naše letadla směřují během zimního letového řádu do mnoha lákavých
destinací v různých částech světa.

T

SmartWings, naše obchodní značka pro pravidelné linky, nabízí během
zimy přímé lety do desítek destinací nejen po Evropě. Z Prahy si můžete se
SmartWings zaletět do španělských destinací Málagy či Valencie, na Mallorku,
nově do chorvatského Splitu, do Moskvy, Londýna, izraelského Tel Avivu,
egyptské Hurghady a Marsa Alam anebo na čtyři Kanárské ostrovy. Samozřejmě
nechybí Dubaj ve Spojených arabských emirátech.

Over the winter our scheduled airline SmartWings offers direct ﬂights to tens
of destinations around Europe. From Prague you can ﬂy with SmartWings to
the Spanish cities of Málaga and Valencia, Mallorca, Split in Croatia, Moscow,
London, Tel Aviv, Hurghada and Marsa Alam in Egypt and to four of the Canary
Islands. Of course, we also ﬂy to Dubai in the United Arab Emirates.

S cestovními kancelářemi, které využívají našich služeb, lze charterovými
lety vyrazit za exotikou a teplem na Zanzibar, do keňské Mombasy, do Salalah
v Ománu, do Ras Al-Khaimah ve Spojených arabských emirátech nebo na
Kapverdy.
V podzimním vydání MyWings Vás pozveme na tanzanský ostrov Zanzibar.
Mezi destinace, které jsou navzdory počasí nejnavštěvovanější, patří Londýn.
V ryzí podobě ho poznáte například na oblíbených pouličních trzích. O tom,
že zvládnout se dá i na první pohled nezvládnutelné, Vás přesvědčí plavkyně
Abhejali Bernardová. Stala se první Češkou a desátým člověkem na světě, který
pokořil sedm obtížných dálkových přeplaveb. A pokud si nedokážete představit
život bez hodinek, zjistíte, s jakým modelem na zápěstí budete považováni
za znalce.
Dámy a pánové, přeji Vám, aby let s naší společností byl pro Vás příjemným
začátkem Vaší dovolené.

You can also take charter ﬂights with the travel agencies that use our services
to some warm and exotic places such as Zanzibar, Mombasa in Kenya, Salalah
in Oman, Ras Al-Khaimah in the United Arab Emirates and Cape Verde.
In the autumn edition of MyWings we invite readers to the Tanzanian island
of Zanzibar. Despite the weather, London is among the world’s most popular
destinations – discover the essence of the city at popular street markets.
Long-distance swimmer Abhejali Bernardová attempts to explain how to achieve
the unachievable. She recently became the ﬁrst Czech, and only the tenth
person on earth, to complete a set of seven challenging endurance swims. And if
you can’t imagine life without your watch, ﬁnd out which model on your wrist will
make you a connoisseur.
Ladies and gentlemen, I hope your ﬂight with our airline will be a pleasant start
to your holiday.

Best regards,

V úctě

Ing. Peter Šujan
Obchodní ředitel
Commercial Director
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DO PALMY DE MALLORCA

w

Za přírodním unikátem
Pouze dvakrát do roka máte šanci spatřit magický světelný
úkaz v katedrále La Seu. Jedním z těchto dnů je 11. listopad
(na svatého Martina), dalším je 2. únor. Kolem osmé až půl
deváté hodiny ranní se slunce dostává do postavení, kdy
prosvítá tzv. rozetou. Na pár chvil promítá úchvatný obraz,
který s rozetou na protější straně katedrály tvoří osmičku,
než se hra barev rozptýlí. Stavba se pyšní největší originální
gotickou rozetou na světě s plochou 97,5 m2.
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TO PALMA DE MALLORCA
For a Natural Phenomenon
Only twice a year do you have the chance to see a magical light
show in Palma’s La Seu. One of those days is 11th November
(St Martin’s Day), the other is 2nd February. From 8.00am to
8.30am the sun is in exactly the right spot to shine through the
cathedral’s rose window. For a few moments a striking image
appears – the rose window creates a ﬁgure of eight on the
opposite side of the cathedral before the whole spectacle
fades away. The cathedral boasts the largest original gothic
rose window in the world measuring 97.5m2.
www.seemallorca.com

DO MOSKVY
Za tradicí
Tradiční festival ledového umění letos přivítá čtvrtý ročník.
Loni byl tématem „Fotbal pěti kontinentů“ a k vidění
například 50 metrů vysoká ledová stavba Kremlu.
Na vrchu Poklonnaya vyrostou budovy, sochy a zábavné
skluzavky vyrobené z obrovských kusů ledu z ruských
jezer. V noci jsou navíc nádherně osvětlené a konají se zde
různé ohňové a taneční show. Ledové království se otevírá
koncem prosince a trvá většinou do první poloviny ledna.

TO MOSCOW
For Tradition
Moscow’s traditional ice art festival will take place this
winter for the fourth time. Last year the theme was
„Football on Five Continents“ and visitors could also see
a 50m-high ice sculpture of the Kremlin. Buildings, statues
and slides made from chunks of ice from Russian lakes
will be created on Poklonnaya Hill. At night these are
illuminated in a striking way and various ﬁre shows also
will be taking place. This ice kingdom will be open from
the end of December to mid-January.
www.icemoscow.info
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Moskva | Moscow

DO TEL AVIVU
Za sportem
Někteří sportovci tvrdí, že právě večerní hodiny jsou
nejlepším časem pro běhání. Zkusit to můžete
13. listopadu na desetikilometrovém závodě Tel Aviv
Night Run. Proběhnout „bílé město“ spolu se zhruba
25 000 spoluběžci je adrenalinový zážitek, na který se
nezapomíná. Start je ve 20:00 na náměstí Rabin Square.
Zúčastnit se mohou ženy, muži a děti starší 14 let.
Závod končí bláznivou party v parku Hayarkon.

Valencia

Palma de Mallorca

Tel Aviv

TO TEL AVIV
For Sport
Some sports enthusiasts say that the evening hours are the
best time for a run. You can see for yourself 13th November
on a 10km race called the Tel Aviv Night Run. Running
through the „white city“ together with around 25,000 other
runners is an enthralling experience you won’t forget in
a hurry. The start is at 8.00pm on Rabin Square.
Men, women and children over 14 can all take part.
The race ends with a crazy afterparty in Hayarkon Park.
www.secrettelaviv.com
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DO VALENCIE
Za zábavou
Ve Španělsku nadělují dárky Tři králové v noci na 6. leden.
Oslavy začínají odpoledne 5. ledna vyloděním mudrců Kašpara,
Melichara a Baltazara v místním přístavu. Pokračuje se
velkolepým karnevalem, průvodem ulicemi města, rozdáváním
sladkostí dětem a zábavou i pro dospělé až do rána. Nechybí
hudba, tanec, ohňostroj a velký vánoční trh. Tradiční dobrotou
je sladké pečivo Roscón de Reyes.

TO VALENCIA
For Some Fun
In Spain the Three Wise Men bring the Christmas presents
6th January in the evening. Celebrations start in the afternoon
of the 5th January with the arrival by boat of Caspar, Melchior
and Balthazar at the harbour. Things continue with a grand
carnival, a procession through the streets of the city, sweets for
the children and fun for the adults until the early hours.
The event also features music, dancing, a ﬁrework display and
a large Christmas market. The traditional treat eaten at this time
is a pastry called the Roscón de Reyes.
www.toursinvalencia.com
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Kanáry
na jazyku
Canarian Flavours
Michaela Šámalová |

© Shutterstock.com

Na Kanárské ostrovy se už nejezdí jen za krásným počasím, nádhernými plážemi
a dechberoucí krajinou. Důležitým krokem na cestě za dokonalou dovolenou je
i ochutnávka místní kuchyně. V letoviscích najdete na jídelníčku hlavně pokrmy určené
turistům, pravým gastronomickým zážitkem je však autentické kanárské jídlo.
Visitors no longer head to the Canary Islands simply for the glorious weather, amazing beaches
and breath-taking landscapes. An important part of any perfect holiday is sampling the local
cuisine. In holiday resorts, menus cater mainly for the tourists – the real foodie experience
however is seeking out authentic fare made by the locals.
[12]
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o find the real thing you’re probably
going to have to leave the beach
and head into the Canarian hinterland.
On your quest to discover authentic
gastronomic experiences you are certain
to encounter the famous mojo sauce.
The red sort is made from chilli peppers.
But have no fear – it’s mostly only as hot as the
course it compliments requires and is very good
at bringing out flavours. Less spicy is the green
variety of mojo, usually served cold with fish.
This contains coriander and parsley. If you order
typical Canarian potatoes, one of these sauces is
sure to appear with them.

Legacy of the Guanches
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Another speciality from these islands is one of
the oldest recipes handed down by the original
inhabitants, the Guanches. It’s called gofio, an
ingredient made from roasted grains. Although
in days gone by it was used to make bread, today
gofio features in almost every course, from soups
to desserts. This quite specific type of roasted
flour is rich in vitamins, protein, minerals and
fibre and is served as a filling sweet or savoury
side dish.
One of the most common Canarian starters
is fish soup (often thickened with gofio).
However, if you are no fan of the fin, there’s also
thick vegetable soup as well as hearty potaje
de berros – watercress soup with pork and
sweetcorn. Another thing you shouldn’t miss
is the famous tapas. Peskera on Lanzarote is
a restaurant celebrated for its excellent tapas,
each portion served with wonderful views out
to sea. Tapas can be a few slices of ham, grilled
sardines or delicious local goat’s cheese. Goat’s
cheese is a well-known delicacy on the island
and it would be a mistake not to try it at least
once. In most villages you’ll find a family-run
cheesery using its own recipes and special
ingredients. Don’t be surprised to find cheeses
flavoured with thistles for instance. This popular
speciality is made in the north of Gran Canaria
at a cheesery in Cortijo de Pavón.
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Sancocho Anyone?
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Of course, one of the most traditional main
courses on these islands is fish. At coastal
restaurants it’s normally caught and served on
the same day. The most traditional of all dishes is
sancocho – salted see bass served with potatoes,
sweet potatoes or gofio dumplings, all doused
in mojo sauce. Fish mostly come fried or grilled
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INOVACE NA TALÍŘI
Jelikož spadají Kanárské ostrovy
pod Španělsko, najdete zde
kontinentální kuchyni obohacenou
o netypické lokální potraviny
upravené po místním způsobu
neboli zcela originální směs
Španělska a ojedinělé kanárské
gastronomické inovace. Připravte
si tedy své chuťové pohárky a při
návštěvě ostrovů se vydejte
na nezapomenutelnou ochutnávku
toho nejlepšího z místní kuchyně.

PLATING UP
INNOVATION
As the Canary Islands are Spanish
territory, you’ll also ﬁnd much
mainland cuisine enriched with
unusual local ingredients and
made in the local way. You could
say this is a blend of Spanish
cuisine and unique Canarian
innovation. So while visiting the
islands get those taste buds ready
and head out on a memorable
journey to test the best island
cuisine has to offer.

například na výbornou pečenou murénu. Nejčastěji se však setkáte s tuňákem, který je obzvláště
výtečný s osvěžujícím salátem. Další plody moře
na jídelníčku také nemohou chybět – ochutnejte
chobotnice, krevety nebo třeba mečouna.
Tradičním pokrmem je také kanárské puchero.
Směs se skládá z vepřového a hovězího masa,
sladkých brambor, fazolí a kukuřice.
Na své si přijdou i vegetariáni. Již zmiňované
kanárské brambory se vaří ve slupce v solené vodě,
dokud se všechna voda neodpaří. Podávají se
s omáčkou mojo nebo jako příloha k dušené zelenině. Brambory se také zapékají s olivami, zelenými
paprikami a hráškem.

Dovolená na sladko
Na ostrovech patří k večeři či obědu neodmyslitelně i dezert. Nejvyhledávanějšími sladkostmi
jsou mandlový krém s medem, kaše z gofia nebo
karamelový krém. Specialitou jsou flambované
banány. Pozor! Na ostrovech je tradičně káva velmi
hořká, a podává se tudíž se slazeným mlékem pro
zjemnění chuti. Sladká jsou i místní vína, která
údajně opěvoval sám William Shakespeare. Většina
tvrdého alkoholu je dovážená, ale setkáte se tu
s místními ovocnými likéry.
Kanárské ostrovy jsou vyhledávány především pro
svou přírodní krásu, nádherné pláže a atrakce v podobě akvaparků. K ostrovům ale patří i staré vinice,
poklidně se pasoucí kozy a velké rybářské lodě.
Naplánujte si proto i návštěvu sýrárny, degustaci
slavných kanárských vín nebo ochutnejte mořskou
rybu, jejíž jméno ani neznáte. ↙
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but in fish restaurants you may encounter excellent
baked moray eel. However, the most common fish
on menus is tuna, particularly good in a freshlymade salad. Other seafood dishes on the menu
might include octopus, prawns and swordfish.
Another traditional dish for the Canary Islands is
puchero, a mix of pork and beef, sweet potatoes,
beans and corn.
Vegetarians also have a lot to look forward to – the
above-mentioned Canarian potatoes are boiled in
sea water with the skins left on until the pan is dry.
They are served with mojo sauce or as a side dish
to stewed vegetables. Potatoes are also baked with
olives, green peppers and peas.

Sweet Spot
No lunch or dinner on the islands can end without
dessert. The most sought-after sweets are almond
cream with honey, gofio porridge and crème
caramel. Flambeed bananas are another local
dessert. Beware – on the Canary Islands coffee
is served very bitter, hence it often comes with
sweetened milk to take the edge off the taste. Local
wines are often sweet – William Shakespeare
is said to have been a fan. Most strong alcohol
is imported, but you may encounter local fruit
liqueurs. The Canary Islands are most popular
for their exquisite landscapes, their marvellous
beaches and attractions such as aquaparks. But
other aspects are the old vineyards, goats grazing
peacefully on hillsides and large fishing boats.
So make time to visit to a cheesery, taste famous
Canarian wines or to sample sea fish whose names
you may not know. ↙

Místo, kde léto nikdy nekončí!

Kanárské ostrovy – bezpečně v teple
www.canariatravel.cz

|
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Nepřestávejte snít
Never Stop Dreaming
Sedm nesmírně obtížných dálkových přeplaveb v různých částech světa.
To je projekt Sedmička oceánů, plavecká alternativa horolezecké výzvy
Koruna planety, kdy jde o zdolání nejvyšších hor všech kontinentů.
Abhejali Bernardová zvládla Sedmičku oceánů
jako teprve desátý člověk na světě.
Seven incredibly challenging long-distance swims in different locations around
the globe – the Oceans Seven project is the swimming equivalent of mountaineering’s
Seven Summits which sees climbers conquer the highest mountain on every continent.
Abhejali Bernardová has become only the tenth person to complete the challenge.
Martin Záruba |

archiv Abhejali Bernardové

anál La Manche spojující Francii a Velkou Británii.
„Říká se mu Everest dálkového plavání. Měla jsem
za sebou štafetu, ale i tak jsem, myslím, byla dost drzá,
že jsem se do něj pustila takto na začátku.“
Gibraltar a přeplavba ze Španělska do Maroka. „Je ze
Sedmičky nejkratší a v podstatě téměř za humny.
Lákalo mě plavat z jednoho světadílu na druhý. Poprvé
s námi plavali delfíni.“
Catalina ve Spojených státech. „Přítomnost žraloků, ale také skákajících ryb, nádherné bioluminiscence a delfíni. Výborné podmínky
a nádherný zážitek z celé přeplavby, která probíhala hlavně v noci.
Neměla jsem plány plavat něco dalšího, ale po tak krásném zážitku
jsem si říkala, že ještě nemůžu skončit.“
Japonský Cugarský průliv. „Před ním jsem plavala v ledových
vodách v Jižní Africe, kde bylo 9–11 °C, a to mě přesvědčilo, abych se
do Sedmičky pustila. Cugarský průliv byl tedy již plánovaný v rámci
Sedmičky. Relativně náročné podmínky, kdy jsem si asi dvě hodiny
připadala jako v pračce.“
Havaj a její Kanál kostí. „Nejteplejší voda ze všech přeplaveb, zároveň
ale nejdelší přeplavba, celý maraton. Nakonec plavu téměř dvacet dva

he English Channel dividing France from Great Britain.
“They call it the Everest of long-distance swimming.
I’d already completed a relay-race but I still think it was pretty
audacious to begin with this particular swim.”
Gibraltar – Spain to Morocco swim. “Of the seven swims this
is the shortest and it’s fairly near home, too. I was attracted
by the prospect of swimming from one continent to another.
It was the first time dolphins swam with us.”
Catalina in the USA. “Sharks as well as flying fish around us,
wonderful bioluminescence and dolphins. Great conditions and
a superb swimming experience which we did mostly at night. I had
no plans to do any more swims but after such a beautiful experience
I realised I couldn’t stop there.”
Japan’s Tsugaru Strait. “Before this one I had swum in the icy waters
off South Africa where I experienced temperatures of 9-11°C this
convinced me to go for the Oceans Seven. The Tsugaru Strait was
planned as part of the Seven. Relatively tough conditions – for around
two hours it was like swimming in a washing machine.”
Hawaii and its Ka’iwi Channel. “The warmest of any of the swims, but
the longest distance, a real marathon. In the end I was in the water for
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Kanál kostí
The Ka’iwi Channel
27.–28. 3. 2017 | 21 h 52 m

OCEANS SEVEN
SEDMIČKA OCEÁNŮ ABHEJALI
BERNARDOVÉ

Cookův průliv
The Cook Strait
24. 2. 2018 | 13 h 9 m

hodin a je to nejtěžší ze všech přeplaveb. Jizvu od medúzy mám pak
celý další rok.“
Severní kanál ze Severního Irska do Skotska. „Ledovější varianta
La Manche, proto jsem se do něj nikdy nechtěla pustit. Trénink
byl nakonec drsnější než samotná přeplavba, i když voda měla jen
13–15 °C. Krásné medúzy talířovky, k jejichž chapadlům se ale
nechcete moc přibližovat.“
Cookův průliv na Novém Zélandu. „Byl na mém seznamu už
dlouho, ale bylo obtížné najít kapitána. Nakonec plaveme s nováčkem, kterého jsme předtím museli přesvědčit, že nejsme úplní
blázni, když chceme Cookův průliv přeplavat.“
Sedm dálkových přeplaveb a sedm životních výzev, kterým se
Abhejali Bernardová postavila. Kdo je tahle jedenačtyřicetiletá žena
věnující se meditacím a realizující se v rámci Sri Chinmoy Marathon
Teamu? „Těžká otázka. Člověk, který se snaží poznat sám sebe.
Hledající. Hledám poznání, radost, mír.“

almost 22 hours – it’s the hardest of all the swims. The scar I got from
a jellyfish sting stayed with me for a year.”
The North Channel from Northern Ireland to Scotland. “This is
a colder version of the English Channel, so I never really wanted to
attempt it. In the end the training was more taxing than the actual
swim, even though the water temperature was just 13-15°C. There were
beautiful giant jellyfish, but you really don’t want to get too close to
those tentacles.”
The Cook Strait in New Zealand. “This one was on my list for a long
time but it proved tricky to find a captain. In the end we went with a
novice whom we had a hard job to convince that swimming across the
Cook Strait isn’t a completely crazy thing to do.”
Seven long-distance swims and seven challenges of a lifetime faced by
Abhejali Bernardová. But just who is this 41-year-old woman, a member of
the Sri Chinmoy Marathon Team who is into meditation? “That’s a difficult
question to answer. I am a person who wants to find out who they are.
I’m searching. I’m looking for knowledge, joy, peace.”

Co je větší zážitek – plavat po boku delfínů, nebo žraloků bílých
a tygřích?

What was a more memorable experience – swimming with dolphins
or white and tiger sharks?

Plavat s delfíny v jejich mořském království je krása, jsou to moudří
a úžasní tvorové. Žraloky jsem naštěstí při přeplavbách nikdy
neviděla, i když tam určitě byli. Při některých přeplavbách, jako například na Havaji, jsem musela mít zařízení, které je mělo nenásilně

Swimming with dolphins in their watery realm is a beautiful
experience – they are wise and wonderful creatures. Thankfully I never
saw a shark during a swim though they were definitely there. On some
swims, such as in Hawaii, I had to have a piece of kit that repelled them.
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odpuzovat. Jediné moje setkání se žraloky bylo tedy na Bali, když jsem
trénovala právě na Havaj. Musím říct, že mě to nejprve vystrašilo, přece
jen si představujeme různé věci. Rozhodně jsem je ale vůbec nezajímala,
jen proplavali kolem. Pak jsem za ten zážitek byla vděčná, byla to dobrá
příprava se vším všudy.

The only encounter I have had with sharks was on Bali where I was
training for the Hawaii swim. I have to say that at first I was scared –
various things do cross your mind. But I certainly was of no interest to
them and they just swam by. I was grateful for the experience – it was
good preparation.

Kdy jste se poprvé dozvěděla o projektu Sedmička oceánů?

When did you ﬁrst hear of the Oceans Seven challenge?

Bylo to myslím v roce 2014, měla jsem za sebou La Manche, obeplavala
jsem Manhattan v New Yorku a přeplavala jsem Gibraltar. Chystaly
jsme se v Doveru na štafetu přes La Manche a někdo Sedmičku zmínil.
Věděla jsem, že tam jsou přeplavby právě se žraloky, a taky ledový
Severní kanál, takže jsem o tom ani nezačala uvažovat.

I think it was in 2014, I’d already swum the English Channel, I’d swum
around Manhattan Island and Gibraltar. We were getting ready for the
relay race across the English Channel in Dover and someone mentioned
the Oceans Seven. I knew that the swims involved sharks and the icy
North Channel, so I didn’t even begin to think about attempting it.

Tušíte, kolik lidí se o ni pokouší a jaká bývá jejich úspěšnost?

Do you have any idea how many people have attempted the
challenge and what rate of success do they have?

Já jsem byla v únoru desátý člověk na světě, od té doby dokončil Sedmičku další člověk. Několika dalším chybí jedna dvě přeplavby. Myslím,
že jen dvěma dalším lidem se podařilo všechny přeplavby zvládnout
napoprvé. Někteří se například o Severní kanál pokoušeli už několikrát.

Jak složité je projekt v podobě Sedmičky oceánů podstoupit?
Myslím tím časově, organizačně...

In February I became the tenth person to do it and since then one more
person has joined the list. There are several others who need just one
or two more swims. I think only two other people have managed to
complete all the swims at the first time of asking.

How complicated is it to attempt a challenge like Oceans Seven?
How much time and organisation go into it?

Je vždy potřeba domluvit si loď a kapitána, vybrat vhodný termín, mít
s sebou výborný tým lidí, zajistit dopravu a ubytování, sehnat finance.
Takže vlastně chvíle, kdy vyplavete, je takovým vyvrcholením příprav,
které trvají půl roku, rok, i déle. Přeplavby jsou specifické v tom, že
nemáte daný den ani hodinu – máte například týden, ve kterém čekáte
na „plavatelné“ počasí. Vždy jsem se snažila přijet o týden před tímto
termínem, abych se setkala s kapitánem lodi, dala dohromady vše
potřebné, a hlavně abych se tak nějak sjednotila s tím místem, s mořem
či oceánem, abychom si na sebe zvykli. Kapitán pak sleduje počasí
a domlouváte se, jestli do toho daný den jdete, nebo ne.
Samotná přeplavba potom začíná tak, že doplavete na břeh, vyjdete
z vody nebo se dotknete skály, pokud se z vody nedá vyjít, zamáváte, že
jste připraveni, a vyplavete. Za celou dobu se nesmíte dotknout lodi ani
se nikdo nesmí dotknout vás. Jsem zvyklá se občerstvovat každou půl
hodinu a občerstvení vám buď hází, nebo podávají na tyči, lahve jsou
přivázané na provaze, aby si je pak opět mohli přitáhnout na loď. A plavete tak dlouho, dokud už není kam dál. Opět vyjdete na pevninu a v tu
chvíli zastaví časomíru. Plave se jen v plavkách bez neoprénu, povolená
je čepička, brýle a špunty do uší.

You have to find a boat and a captain, choose a suitable time of
year, put together a great team of people, organise transport, find
accommodation and source funds for everything. So the time when
you are actually swimming is the climax of preparations that can take
half a year, a year or even longer. Swimming challenges are odd in that
you never have a given start day or time – you only have a week-long
window in which you wait for weather suitable for swimming. The
day itself always begins with a swim to the shore where you get out or
touch the rocks if there’s no access – then you wave and you are ready
to roll. Throughout the swim you mustn’t touch the boat at all and no
one can touch you. I am used to taking on refreshments every half
an hour – this is thrown from the boat or passed on a pole – bottles
are tied to string so that they can be pulled back on board. And you
swim and swim until there’s nowhere left to swim – then you get
back on dry land and at that moment the watch stops. You swim in
a swimming costume, no neoprene, and you are allowed a cap, goggles
and earplugs.

What about ominous names such as the Ka’iwi Channel?
Was there a swim you really weren’t looking forward to?

Co ty zlověstné názvy jako třeba právě Kanál kostí?
Byla nějaká přeplavba, na kterou jste se vyloženě netěšila?
Když jsem poprvé slyšela ten název, představila jsem si kosti na dně
moře, to je pravda, ale rychle jsem tu představu zahnala. Vlastně ani nevím, proč se tak jmenuje. Vyloženě jsem se netěšila na Severní kanál, ta
voda je opravdu ledová. Trénovali jsme na místě s místními otužilci a ti
říkali, že pobřežní hlídka vám dává na přežití v takové vodě dvě hodiny.
To není úplně povzbudivá zpráva, když vás čeká deseti- až patnáctihodinová přeplavba. Ale naše tělo je úžasný nástroj, a když mu dáme čas,
přizpůsobí se. Přípravu na tuto přeplavbu jsem tedy pojala hodně poctivě, víc než na naplavané kilometry jsem se soustředila na otužování, jela
jsem například trénovat do Skotska, když voda měla jen 11 °C, protože
u nás bylo už vše teplé. Na hodinu jsem si párkrát týdně lehla do vany,
kam jsem si napustila studenou vodu a doplňovala ji ledem.

When I heard that name for the first time, I imagined the seabed
littered with bones (the name means Channel of Bones), that’s true, but
I quickly put this image out of my mind. I don’t really know why it’s
called that. I certainly wasn’t looking forward to the North Channel –
the water there is ice cold. We trained there with hardy locals who told
us that the coastguard in those parts give people two hours to survive
in water like that. That wasn’t very encouraging when you have a ten- or
15-hour swim ahead of you. But the human body is an amazing thing,
and if you give it time it will adapt. Preparations for this swim were
pretty thorough – I focused more on hardening up than on distance –
I went to train in Scotland when the water temperature was a mere 11°C
as everything was already warming up here. A couple of times a week
I would take an hour-long ice bath.
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ABHEJALI BERNARDOVÁ
Je teprve desátým člověkem na světě, kterému
se podařilo dokončit sérii Oceans Seven
(Sedmička oceánů), sedm obtížných dálkových
přeplaveb v různých částech světa. Ještě
před svou plaveckou kariérou se věnovala
vytrvalostnímu běhu (mistryně ČR v běhu
na 24 hodin v letech 1999 a 2000, mistryně
ČR v běhu na 100 km v roce 2000, čtvrtá
žena mistrovství světa v běhu na 48 hodin
v roce 2000).
Only the tenth person in the world to complete
the Oceans Seven challenge, seven hard,
long-distance open-water swims in different
parts of the world. Before embarking on
a swimming career, she was an endurance
runner (Czech champion in 24-hour running in
1999 and 2000, Czech champion over 100km in
2000, fourth place at the 48-hour running world
championships in 2000).

What goes through your mind during an open-water swim?
How do you keep your mind occupied?

Na co člověk při dálkovém plavání vůbec myslí?
Jak zaměstnává svou mysl?
Nejlepší je nemyslet na nic. Mysl má totiž tendence analyzovat, rozebírat, co by se mohlo pokazit, že je voda studená a tak podobně, zkrátka
vnímat věci negativně. Pro mě je nejlepší, když je mysl klidná a neruší
mě, jen mě nechává být a splynout. Někdy si také opakuji mantry nebo
si zpívám, to většinou v náročnějších chvílích. Tým na lodi mi také
na tabuli píše zprávy od rodiny a přátel, různá povzbuzení a vzkazy.

It’s best not think about anything. The mind has a tendency to analyse
and focus on what might go wrong, that the water is cold etc – in short it
concentrates on the negatives. It’s best for me to keep my mind calm so
that it doesn’t distract me and just lets me be. Sometimes I chant mantras
or sing to myself, mostly in trickier moments. The team on board the boat
also write messages sent by friends and family on a board plus various
words of encouragement and bits of communication.

Pomohla vám hodně vaše zkušenost s meditacemi?

Has your experience with the meditation helped you in any way?

Stoprocentně. Bez meditace by mě ani nenapadlo se o něco takového
pokoušet. Hlava hraje obzvlášť ve vytrvalostním sportu obrovskou roli.
Pokud máte mír mysli, který pravidelná meditace přináší, je to obrovská
pomoc, nazvala bych to povoleným dopingem. Člověk také získává zdravou sebejistotu, která nahradí strach; dále vnitřní spokojenost, radost, klid.
To vše se hodí nejen při přeplavbách, ale hlavně v každodenním životě.

Most certainly. Without meditation it would never have occurred to me
to attempt something like that. The psyche plays a huge role in endurance
sport. Through meditation you gain a healthy confidence which pushes
out fear; it also gives you inner satisfaction, joy and peace. This is all good
for swimming, but most importantly for your everyday life.

What do you say to people who look to you for motivation?
Co vyprávíte lidem na motivačních setkáních?
Například aby nepřestávali snít. Jako děti máme tolik snů! Ale pak
nás odradí okolí, nějaký ten neúspěch. Čekáme, že k něčemu musíme
dospět, ale pak najednou máme pocit, že už jsme příliš staří a asi nám to
již uteklo. Věk by neměl být překážkou, kvůli potížím bychom se neměli
vzdát. Kdyby šlo vše hladce, výsledku bychom si nevážili. A pak jim
říkám, aby zkusili meditaci. Meditace nám pomůže rozvíjet se v jakékoli
oblasti – sportovní, umělecké, manažerské, jakékoli. Hlavní a nejdůležitější je chuť na sobě pracovat, protože to nejde samo. Vyžaduje to naši
energii, jako ostatně vše. Ale kdo dojde do cíle? Ten, kdo se nevzdá. ↙

Don’t stop dreaming. As children we have so many dreams! But then
our environment discourages us, we may experience failure. We wait
to mature into something but then suddenly we get the feeling we are
too old and that the train has left the station. Age should never be an
obstacle, we should never give up when difficulties arise. If everything
went smoothly all the time, what we achieve would mean nothing.
And I also tell them to try meditation. Meditating helps us develop
in any field of activity – sports, the arts, a managerial career etc. The
main thing is an appetite to work on yourself as things won’t happen by
themselves. ↙
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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.
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Londýn
London

Kouzlo ulice
Renata Kučerová |
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Klasické památky už jste viděli? Toužíte poznat autentický život
v metropoli? Říká se, že srdce Británie nejvíce tepe v ulicích. A když
pro změnu zatoužíte po klidu, odpočinete si v nádherných parcích, které
jsou pro Londýn typické.
[26]
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Magic On the Streets
Have you already seen the classic sights and long to experience real life in the
British capital? You might say the essence of Britain can be found in the streets.
And when you want a bit of peace and quiet, take it easy in a wonderful park,
green spaces so typical for London.
[27]
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Milovníkům umění a designu otevírá svou náruč Apple Market na Covent Garden.
V Londýně se snoubí kouzlo památek a zábavy téměř na každém rohu.

Art and design fans will love the Apple Market at Covent Garden.

At every step London combines the aura of its sights with fun.

Město je hudební Mekkou. Možná na ulicích potkáte budoucí hvězdu světové pop music.
The city is a music superpower. You might even meet a future pop star in the streets.

[28]
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ondýn je kosmopolitní město, kde stojí za to
užít si pestrost kultur ze všech koutů světa. Ať
už jste příznivci moderního designu, starožitností, levných úlovků, milujete květiny, nebo jen
rádi jíte – na pouličních trzích pocítíte mnoho
z londýnského vzrušujícího kouzla.
Za kulinářskými zážitky se vydejte
na nejstarší trh s jídlem a potravinami Borough
Market. Ohromí vás nespočet variací chutí a vůní –
a hlavně možnost ochutnat a poté si vybrat. Nabídka
je přehledně rozdělena podle typů delikates. Kromě
hotových jídel (např. typická ryba s hranolky, oceněná The National Fish & Chip Awards) tady najdete
pekárnu, cukrárnu, čerstvé ovoce, zeleninu, bylinky,
koření, stánky s oleji, marmeládami, smoothies, ...
Vše v prvotřídním provedení a druzích, o jejichž
existenci jste dosud neměli ani ponětí. V neděli
se ponořte do voňavého odéru obrovského květinového trhu na Columbia Road v okresu Bethnal
Green. Není divu, že je tato pastva pro oči oblíbenou scénou pro fotografy a filmaře.
Baví vás hledat unikátní kousky na bleším trhu?
Zamiřte na Camden či Portobello Road. S pouhými 16 stánky začínal Camden Market jako malé
tržiště umění a řemesel. Dnes jsou bývalé koňské
stáje dějištěm největšího londýnského trhu,
otevřeného 7 dní v týdnu, s více než tisícovkou
shopů. Rozmanitá komunita kreativních prodejců
a pouličních obchodníků s jídlem se nachází vedle
Regent’s Canal. Slavný Portobello Road Market
potěší fanoušky starožitností. Najdete zde sběratelské předměty, šperky, hračky, stříbro a jiné
umělecké skvosty. I když zrovna nic nesháníte,
strávit zde část sobotního dne je okouzlujícím
zážitkem. Poblíž v ulici 13 Blenheim Crescent
můžete nakouknout do knihkupectví, zaměřeného na cestovatelskou literaturu, jehož majitelem
byl ve filmu Notting Hill herec Hugh Grant.
Pokud vás baví rukodělné výrobky a netradiční
zajímavosti a dárky, zkuste Greenwich Market.
Historický trh, zapsaný na seznamu světového
dědictví UNESCO, je otevřený celý týden. Výlet
můžete spojit s návštěvou Národního námořního muzea a Královské observatoře, kterou
prochází nultý poledník započínající měření
zeměpisné délky. Tradiční blešák najdete také
v Brick Lane. Od ostatních se liší všudypřítomnou vůní kari. Nechte si od místních bangladéšských kuchařů připravit výtečnou rýži s hustou
masovou či zeleninovou omáčkou.
TIP: Mezi luxusnější místa s krásnou atmosférou patří Covent Garden. Na trzích Apple
Market naleznete designové kousky a zhlédnout
můžete nejrůznější performance. Sdružují se
tady totiž zpěváci, akrobati a další umělci.
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ondon is a cosmopolitan city where you can immerse
yourself in cultures from all corners of the globe.
Whether you are into modern design, antiques,
bargain hunting, flowers or just filling your stomach,
London’s street markets are an exciting prospect.
For a Great British gastronomic experience
head to London’s oldest food market –
Borough Market. You’ll be amazed at the myriad flavours
and aromas, as well as the chance to try before you buy.
The produce on offer is divided into different categories. In
addition to cooked food (typical fish and chips for instance,
winner at the National Fish & Chip Awards) you’ll also find
a bakery, café, fresh fruit and veg, herbs and spices, stalls
selling oil, marmalade, smoothies... all of first-rate quality,
including things you never even knew existed. On Sundays
dive onto the perfumed air of the huge flower market on
Columbia Road in the Bethnal Green area of the city. It’s
no wonder this is popular location for photographers and
filmmakers. Do you love hunting down one-of-a-kind
items at flea markets? Head to Camden or Portobello Road.
Camden Market began as a tiny arts and crafts bazaar
with a mere 16 stalls. Today a set of former stables is the scene
of London’s biggest market which is open seven days a week
and boasts over 1,000 shops. A multi-hued community of
imaginative sellers and street food vendors can be found next
to Regent’s Canal while the famous Portobello Road Market
is one for antique hunters. Here you’ll discover collectibles,
jewellery, toys, silver and other art treasures. Even if you are
not in the market for anything in particular, browsing away
a Saturday afternoon is an enjoyable experience. Nearby,
in Blenheim Crescent you can dip into a bookshop that
specialises in travel literature – it’s owned by Notting Hill
star Hugh Grant. If you like handmade knickknacks, unusual
items and gift material, try Greenwich Market. This historical
market which features on UNESCO’s list of world cultural
heritage sights is open every day of the week. While there, you
can also visit the National Maritime Museum and the Royal
Observatory which stands astride the zero line of longitude –
the meridian. The traditional scene that meets you at Brick
Lane is also not to be missed. Here the speciality is the
omnipresent aroma of curry – let the local Bangladeshi cooks
serve you an excellent meat or vegetable curry with rice.
TIP: One of London’s most atmospheric places is Covent
Garden. At the Apple Market you can unearth design pieces
and watch various performances by local singers, acrobats
and other artists.

Green London
London is at the top of the league when it comes to green
capitals of the world. Some 40% of the city is made up of
green areas boasting around eight million trees. So take
a deep breath in an relax in one of the city’s celebrated parks.
„London’s Lungs” are a strip of lush greenery which includes
Green Park, Hyde Park and Kensington Gardens. the largest
is Royal Hyde Park where you’ll find the famous Speakers’
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O multiinstrumentalisty není nouze ani v londýnské čtvrti Chinatown.
There’s no lack of multi-talented musicians in London’s Chinatown.

V módním ráji Camden Town natrefíte na vtip i originalitu.
A to se zvlášť o Vánocích hodí!
Camden Town is fashionista heaven where you’ll encounter originality
and imagination in buckets. This can be a great place to head at Christmas!

Vydechněte a zarelaxujte si v uklidňující zeleni
St. James‘s Parku s nádhernými výhledy.
Take a deep breath and relax in soothingly verdant
St James‘s Park blessed with wonderful views.

Příroda ve městě
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Corner – anyone can get up here and make a speech about anything.
Nearby is Marble Arch, a structure that was originally to have served
as a gateway to Buckingham Palace. An interesting sight nearby is the
Victorian dog cemetery, final resting place of pets that once belonged to
It’ss d
divided
the
the
he aaristocracy.
riist
stocr
ocracy
acy. Its
di
ivid
vided
ed from
from Kensington
Kens
Kensing
ington
ing
ton
n Gardens
G rrde
Ga
deens
n by the
he Serpentine,
Serpe
Se
rpe
ppeenti
nt ne,
e
elongated
lake
an el
elo
l ng
lo
nga
ggaated
ted
te
ed la
ake
ke along
alon
alo
ng which
ng
w ch you can
whi
can sail
sail in
i a solar-powered
solarso
sol
ar-pow
ar
pow
were
r d boat.
re
boat
booat
at.
Sever
ral attractive
ra
att
att
ttr
trraact
cttive
ive fountains
iv
fount
fo
untain
ains
i s dot
dot
ot the
th park,
p rk,
pa
rkk,
k, one
one of
on
of which
w
whic
hic
i h is
is a monument
mon
monum
mo
num
u
um
men
nt
nt
Several
Diana,
Wales.
Hyde
culture.
to D
Dia
iaan
naa,
a, Princess
Princ
Pr
n eesss
nc
ss off Wa
W
ales.
les
es. H
yde Pa
Park
rkk iiss als
alsoo a pl
pplace
laace
cee off ccu
ultu
ultu
tu
ure.
rree..
W
Wor
Wo
orrld
orld
ldd fam
famoous
famous
us ac
acts
ts such
ts
su
suc
uch aass tthe
uc
hee Rol
h
Ro
R
llin
lil g SStones,
ton
to
ton
nes,
ess, Pi
P
Pin
ink
nk F
Flo
looyyd
loyd
d and Q
Qu
uee
een
n
World-famous
Rolling
Pink
Floyd
Queen
have pperformed
hav
have
erf
rrform
o med
d here.
heere.
her
e A pprom
r miin
ro
rom
ine
nent
nt bui
bbuilding
bu
ildi
lding
dingg in the
th gardens
gaarde
garde
rdens
rd
ns is
ns
is th
the
hee
prominent
bbaroque
baroqu
bar
aroqu
qque royal
roya
y l residence
resi
resi
e den
dence
ce called
ccal
allled Kensington
Kensi
Ke
nsiingt
nsingt
nggton
on Palace.
P lace
Pa
Pal
ace.
ce. Th
Thee 53m
553m-tall
53
3m-ta
-talllll ggil
lt
gilt
Albert
Monument
Queen
Victoria’s
husband.
Green
A
Alb
lbbert
e Mo
M
num
um
mentt pa
ppays
y hom
ys
homage
age
gge to
to Qu
Q
ueen
en
n Vi
V
ctooria
rii ’s’s hus
h
hu
usbban
nd.
d Gr
Gre
rreeen
en
Par
Park
ark is
is a hu
huge
ge ver
verdan
dan
da
ant ttriangle
ant
riaanglle made
made
ad upp off wo
woodl
odl
dland
dl
and
nd
d an
aand
nd me
m
ead
ead
doow
w
wss
verdant
woodland
meadows
dotted
do
d
dot
otted
ot
teed
te
d with
w th
wi
h characteristically
cha
h racter
erist
istica
ically
lly
striped
str
stripe
st
trip
iped
ipe
ped deckchairs
dec
eeck
cckkch
ccha
h irs – a nice
nice
spot
Animal
spo
ot ffor
o a ssiesta.
iies
essta.
taaa.. A
An
nim
im
maal
will
llovers
lov
lo
oovvers
errs w
wi
illl adore
ad
ado
doore
d
re

[30]

[kaleidoskop | kaleidoscope]
světových kapel, jako jsou Rolling Stones, Pink
Floyd nebo Queen. Významnou budovou v zahradách je barokní královská rezidence Kensingtonský palác. Památku manžela královny Viktorie
připomíná 53 metrů vysoký Albertův památník
s pozlacenou sochou. Green Park má tvar velkého
trojúhelníku a tvoří ho zalesněné louky s charakteristickými pruhovanými lehátky, lákajícími k siestě.
Milovníky zvířat určitě potěší St James’s Park s vodním ptactvem a veverkami, jež vám budou doslova
„zobat“ z ruky. Nenechte si ujít krmení pelikánů.
Opeřenými obyvateli této zeleně jsou již téměř
400 let. Pokud je vaší oblíbenou květinou růže,
navštivte Regent’s Park. Jako v pohádce si budete
připadat v zahradách královny Marie s 12 000 růží.
Navštívit můžete ZOO nebo divadlo pod širým
nebem. Když vystoupáte na vrchol Primrose Hill,
otevře se vám úchvatný výhled na Londýn. Tento
park je považován za největší outdoorový sportovní areál v Londýně. Hraje se tu fotbal a tenis.
Jednu z nejrozmanitějších sbírek rostlin ve Velké
Británii opečovávají Královské botanické zahrady
v Kew. Navštivte Palmový dům nebo skleník
s deseti různými klimatickými pásmy. Raritou je
Temperate House – největší viktoriánský skleník
na světě. Pokochat se vyhlídkou z 18 metrů nad
zemí máte šanci při 200 metrů dlouhé procházce
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St James’s Park with its ducks, swans and squirrels
that will literally eat out of your palm. And don’t
miss pelican feeding time – they’ve been residents
of this stretch of urban greenery for almost
400 years. If your favourite flower is the rose, head
to Regent’s Park. The Queen Mary Garden with
its 12,000 flowers is a piece of pure fantasy. You can
also visit the zoo and an open-air theatre. When
you climb Primrose Hill a wonderful view across
London opens up below. This park is also the largest
outdoor sports venue in the capital – football and
tennis are just two of the sports you can play. The
Royal Botanical Gardens at Kew has one of the
most varied collections of plants in the UK. Visit
the Palm House and a glasshouse boasting ten
different climatic zones. Another special place is the
Temperate House – the largest Victorian glasshouse
in the world. On a 200m-long walk through the
treetops at a height of 18m above the ground you
can enjoy more fine views. A slightly different
R&R zone in the very heart of the city is the trail
along the Thames Embankment. This begins at the
London Eye and ends at the Tower.
TIP: In addition to enjoying London’s relaxing
greenery treat yourself to a boat trip, a ride on
a horse, a picnic or just an afternoon lazing in
a deckchair. You might want to hire a bike and take
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CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Tři základní praktické informace,
které vám ulehčí londýnský život:
» Možná chvíli potrvá, než si
zvyknete, že se v Británii jezdí
vlevo. Pečlivě proto zkontrolujte
oba směry, než vstoupíte
do silnice, nebo se řiďte ukazateli
„Look Left“ a „Look Right“.

» Mnoho místních i turistů
používá v městské hromadné
dopravě Oyster Card s nabitým
kreditem. Odpadne tak zdržování
s kupováním jednotlivých
jízdenek a vyjde to levněji.

» S účtem za jídlo včetně
spropitného nemusíte platit víc.
V opačném případě se přidává
klasických 10 %, pokud jste byli
spokojeni.

NEED TO KNOW
Three practical tips to make your
time in London that little bit easier:
» It may take a while to get used
to the fact that in the UK they
drive on the left. So take extra
care and look in both directions
before stepping out onto the
road, or follow the instructions
painted on the road telling you to
„Look Left“ or „Look Right“.

» Many locals and tourists use
a prepaid Oyster Card when
travelling on public transport.
You don’t need to waste time
buying tickets and it’s cheaper.

» When your restaurant bill comes
with service included you don’t
have to tip. When this isn’t the
case you add the classic 10%,
but only if you were really
satisﬁed with the service.
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Češi chtějí platit kartou.
Obchodníci bez platebního terminálu riskují, že své zákazníky ztratí.
„Pípnout“ kartou, nebo hledat hotovost? Češi mají jasno, bezhotovostní platby
jim ulehčují život a šetří čas. Vyplývá to z nezávislého průzkumu společnosti
Ipsos pro KB SmartPay, předního poskytovatele služeb akceptace karet
a dodavatele platebních terminálů.

O

bchody nabízející platbu kartou jsou
u spotřebitelů výrazně oblíbenější. Téměř
polovinu Čechů dokonce rozčílí nebo
otráví, když obchodník přijímá jen hotovost. A i kdyby byl v blízkosti takového obchodu bankomat, až pětina by se tam už nevrátila.
Čím dál tím více spotřebitelů používá kartu
i v malých obchodech typu řeznictví či pekařství. Trend bezhotovostních plateb už dorazil
i na pošty a úřady, kde kartou platí 43 % zákazníků. Skoro 60 % lidí nevadí zaplatit kartou
třeba jen 50 korun, a 15 % lidí dokonce nemá
potíž platit bezhotovostně ještě menší částky.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že přes 90 %
zákazníků oceňuje, že u sebe nemusí nosit
hotovost, a díky možnosti platit kartou dokonce nakoupí za více peněz.
„Výsledky mě nijak nepřekvapily, lidé chtějí
karty používat a z poptávek našich klientů z řad
obchodníků vidíme zvýšený zájem o platební
terminály. Dnes si je pořizují i podnikatelé,
kteří je v minulosti považovali za zbytečnost.
Pro ty nerozhodnuté navíc nabízíme terminál
na zkoušku 3 měsíce zdarma – když se jim
líbit nebude, odvezeme si ho pryč,“ komentuje
průzkum Jozef Ryšavý z KB SmartPay. ↙
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92 procentům
zákazníků platby
kartou ulehčují život.

3/4 lidí chtějí platit
kartou i menší
částky.

Až o 1/5 zákazníků může obchodník přijít
bez terminálu.
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Unikátní sérum
na řasy a obočí
FacEvolution HairPLUS

BioPeptidy a patentované aktivní složky slibují
mnohonásobně delší a hustší řasy již za 6 týdnů.
Garantujeme min. nárůst o 40 %! Každá žena touží po
krásných dlouhých řasách! 100 % bezpečný preparát!
Zakoupíte na www.skinso.cz a ve vybraných beauty salónech.
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Dobře prosolená dáma
Melting Pot by the Med
Původní název města Málaga zněl Malaka. V překladu to znamená plátek
solené ryby a jedná se o pochoutku, kterou si tu připravovali Féničané už před
třemi tisíci let. Ochutnat ji můžete dodnes a není to zdaleka to jediné, na co
rafinovaná andaluská metropole láká.
Málaga was originally called Malaka which means a slice of
salted fish, a delicacy the Phoenicians would have known three
millennia ago. You can still try it today, but of course this refined
metropolis in Andalusia has much more to offer besides.
Lucie Bezoušková |

© Shutterstock.com
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Málaga
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Nová promenáda v přístavu má představovat rybí hřbet
a rozhodně stojí za procházku.

Catedral de la Encarnación de Málaga stále čeká na dostavbu
své druhé věže.

The new harbour promenade has been designed to ressemble a fish’s back –
it’s definitely worth taking a stroll along its length.

The Catedral de la Encarnación de Málaga is still waiting for its
second tower to be built.

Býčí aréna La Malaqueta s více než 14 000 místy a průměrem
50 metrů je jednou z největších v celém Španělsku.
The La Malaqueta bullfighting arena has over 14,000 seats
and a diameter of 50m, making it one of the biggest in Spain.
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éničané, Řekové, Římané, afričtí Maurové,
křesťanská veličenstva a konečně Španělé.
Málaga má za sebou skutečně barvitou
historii plnou vzestupů a pádů, válek, ale i období
rozkvětu a hojnosti. Při její návštěvě proto nečekejte
jednotvárnou procházku napříč pamětihodnostmi,
ale dokonalý mix kultur, který budete chtít zažívat
znovu a znovu.

Oběd na promenádě
Vraťme se ještě na chvíli k solené rybě. Na tu nejlepší si zajeďte do Pedregalejo. Jedná se o bývalou
rybářskou vesničku jen kousek od Málagy, která
si i přes poměrně nedávno získanou popularitu
zachovala svůj tradiční španělský ráz. Pobřeží
lemují barevné domky a proslulé jsou i zdejší
pláže, uměle rozdělené do menších zátok. V Pedregaleju stačí, abyste se prošli po promenádě,
a vaše chuťové pohárky nebudou vědět, kam dřív
skočit. Z přehlídky restaurací vám doporučujeme
vyzkoušet ty venkovní. Přímo v jabegas, bývalých
rybářských lodích uzpůsobených k vaření, tu pro
vás opékají místní specialitu – sardinky sypané
hrubou mořskou solí.

Bílá ikona
Nechce se vám kvůli sardinkám opouštět město?
Pak můžete ochutnat ty ve zdejším přístavu.
Ostatně, právě tady je Féničané začali kdysi
dávno poprvé připravovat. Málaga totiž původně
vznikla jako přístav a její obyvatelé byli logicky
živi nejprve z rybolovu. Ten tu prosperuje dodnes, samotný přístav se od té doby ale značně
proměnil. Může se pochlubit hrdým přízviskem
Perla Costa del Sol, jak se celé oblasti v jižním
Španělsku říká. Čisté příjemné promenády lákají k procházce s vyhlídkou na překrásné plachetnice. Posaďte se na chvíli na lavičku a užívejte
si přístavní ruch a vůni specialit z plodů moře
připravovaných ve zdejších restauracích. A až
si dostatečně odpočinete a možná i něco málo
ochutnáte, vydejte se k významné přístavní
ikoně, bílému majáku na konci promenády
La Farola. Pochází z roku 1816 a jedná se o jeden z pouhých dvou majáků v celém Španělsku
nesoucí ženské jméno.
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hoenicians, Greeks,
Romans, Moors, Christian
Crusaders and the
modern Spanish – all have
contributed to Málaga’s
truly colourful history which
has seen many an up and down,
including wars as well as times of
abundance and prosperity. A visit to the city
is no dull tour of the sights but presents an
intriguing blend of cultures you’ll want to
experience time and time again.

Lunch on the Promenade
But let’s return for a moment to those salted
fish. You’ll find the tastiest examples at
Pedregalejo, a former fishing village a short
distance from Málaga, which despite
becoming quite popular in recent years, has
managed to retain its traditional Spanish
feel. The coast here is lined with small
houses painted in many colours, and the
beach, artificially shaped into small bays,
is well-known. A stroll along Pedregalejo’s
promenade will have your taste buds in
a twist. We recommend you choose one
of the many restaurants here with seating
outside. Old fishing boats called jabegas have
been converted into kitchens and it’s here
that cooks grill the local speciality – sardines
coated in coarse sea salt.

White Icon
Are those sardines making you reluctant to
leave? Well, you can also try them in Málaga
harbour. It was the Phoenicians who first
prepared them in this way. Málaga originally
sprang up as a port – its inhabitants obviously
lived from catching fish. The practice
successfully continues to this day but naturally
the harbour has changed much since the
time of the Phoenicians. It prides itself on the
unofficial title ‘Pearl of the Costa del Sol’, as
this area of southern Spain is called. Clean
and pleasant promenades draw strolling
crowds to enjoy the sight of beautiful sailing
boats on the Med. Take a seat on a bench and
watch the comings and goings in the harbour
as well as savouring the aroma of seafood
specialities being cooked up in the eateries
all around. When you are ready to roll again,

Z Málagy pochází slavný herec Antonio Banderas
i světoznámý umělec Pablo Picasso.
Both the famous actor Antonio Banderas and
the world-famous artist Pablo Picasso hail from Málaga.

Jabegas ve výslužbě slouží jako ohniště, na kterém vám
ochotný rybář připraví čerstvě ulovenou rybu.
Retired Jabegas serve as barbecue spots where
fishermen are more than willing to prepare their freshly
caught fish for you.

Málaga je 2. největším městem Andalusie a 6. největším městem Španělska.
Málaga is Andalusia’s second city and the sixth largest in Spain.

Pro nejlepší fotky
K další málažské ikoně ženského rodu je to z přístavu doslova pár
kroků. A máte jednu jistotu. Catedral de la Encarnación de Málaga
nepřehlédnete. Je totiž nejvyšší budovou historického centra. Přes její
majestátnost jí však nikdo neřekne jinak než La Maquita, Jednoruká
dáma. Důvod je prostý. Ačkoliv vznikala dlouhých 250 let (1528–1782),
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and have perhaps tried a mouthful or two, head to another harbour
icon – the White Lighthouse at the end of the La Farola promenade.
This dates back to 1816 and is one of only two lighthouses in Spain with
a female name.

For the Best Shots
A few steps from the harbour separate you from another of
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nává se možnost dostavby chybějící věže. Neúspěšně. Vy se však při
prohlídce můžete podívat alespoň do té severní. Za šest eur vystoupáte
po 200 schodech do výšky 50 metrů a pokocháte se výhledem na přístav
a celé město. Pokud chcete ty nejlepší fotky, vydejte se sem hned ráno,
když slunce svítí od východu.

Pocta umělci
Obejděte nyní katedrálu a vydejte se ulicí Calle San Augustín až k Palacio de Buenavista. Právě v něm se nachází muzeum vybudované k poctě
nejslavnějšího rodáka Pabla Picassa. Iniciátory jeho založení byla snacha a její vnuk Bernard, kteří galerii zapůjčili celkem 204 uměleckých
děl ze soukromých sbírek. Jedná se o kompletní průřez umělcovým celoživotním dílem. Kromě Picassových obrazů stojí za prohlídku i sama
budova Palacio de Buenavista. Pochází ze 16. století a byla postavena
pro velitele španělské královské armády. Na jejím nádvoří je také kavárna. Zde, pod vzrostlými pomerančovníky, v srdci historického centra,
a přesto v naprostém klidu, si můžete příjemně odpočinout.
A pokud jste skutečnými milovníky Pabla Picassa, navštivte i jeho
rodný dům. Jen o ulici dál, na Plaza de la Merced, najdete budovu,
která ještě pamatuje umělcovy první krůčky. Dnes se v šesti jejích
místnostech nachází výstava předmětů, fotografií i výtvarných děl těsně
spjatých s Picassovým životem. V přijímacím pokoji stojí dobový vyřezávaný stůl, v pokoji vedle je sbírka osobních věcí Picassových rodičů,
ale i umělce samotného. Na zdech pak visí fotografie malíře na různých
místech Málagy.

Zasypaná senzace
V polovině 20. století zažila znovuzrození ta vůbec nejstarší památka
ve městě. Římský amfiteátr, který byl dlouhé roky uvězněn pod zemí.

La Maquita, the One-Handed Lady. The reason is simple. Although it
was built over the course of 250 years (1528 – 1782), the south tower
never made an appearance. It’s said that the money designated for
completing the tower was given by Spain to aid colonists during the
American War of Independence. Each year since, a meeting has taken
place to discuss the possibility of finishing the missing tower. But work
has never begun. For now you can at least explore the north tower. For
six euros climb the 200 steps to a height of 50m and admire the view
of the harbour and the city beyond. If you want to get the best photos,
head here in the morning when the light comes from the east.

Local Boy
Pass by the cathedral and head along Calle San Augustín to the Palacio
de Buenavista. Here you’ll find a museum built specially to honour
local boy Pablo Picasso. Those behind the idea were his daughter-in-law
and her grandson Bernard who loaned the gallery a total of 204 works
from their private collections. The museum represents a complete
cross-section of the artist’s work. In addition to Picasso’s creations the
building of the Palacio de Buenavista itself is also worth perusing. It was
built in the 16th century for the commander of the royal Spanish army.
Now there’s a café in the courtyard where, in the heart of the historical
city centre but in perfect peace and quiet, you can enjoy a relaxing
break under mature orange trees.
For ardent fans of Pablo Picasso a visit to the house where he was born
is a must. On Plaza de la Merced, a street away from the museum, you’ll
find a building that witnessed his first steps. The six rooms now contain
an exhibition of photographs, works of art and other items associated
with Picasso’s life. In one of the rooms stands a period carved table, in
the next room there’s a collection of exhibits that belonged to Picasso’s
parents and to the artist himself. The walls are adorned with photos of
Picasso in various places around Málaga.
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Římský amfiteátr z 5. století př. n. l. byl po celé roky ukryt před zraky veřejnosti.
Znovuobjeven byl teprve před 67 lety.
The Roman amphitheatre dating back to the 5th century BC lay hidden from sight
for many years. It was only rediscovered 67 years ago.
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Pevnost Alcazaba s prvky maurské architektury představuje oázu
klidu vysoko nad městem.
With its Moorish architecture the Alcazaba Fortress is a place
of peace and quiet high above the city’s hustle and bustle.

Sladká odměna
Nejen v Itálii se mohou pochlubit
dobrou zmrzlinou. Své helado
má i Málaga. Tou nejpopulárnější
příchutí místních je Španělský
nugát. Jeho hlavní ingrediencí jsou
mandle, hojně pěstované v okolí
Málagy. Na nejlepší zmrzlinu si
zajděte do Heladería Inma.

For the Sweettoothed
Good ice cream isn’t just the
preserve of the Italians. Málaga
also has its helado. The most
popular ﬂavour among the locals
is nougat. The main ingredient is
almonds which are grown in huge
amounts around Málaga. For the
best ice cream head to Heladería
Inma.

Když roku 1951 přistoupili stavitelé k rekonstrukci
domu kultury Casa de la Cultura na Calle Alcazabilla, narazili na skutečnou senzaci. Podařilo se jim
odkrýt jeviště starého divadla z dob Římské říše.
Na pomoc si proto přivolali archeology a ti odhalili
celkem 31 metrů vysoké a 16 metrů široké hlediště
s celkem 13 řadami sedadel.
Amfiteátr pochází pravděpodobně z 5. století
př. n. l. a ve skutečnosti byl ještě daleko větší. Jeho
sláva byla kompletně obnovena po roce 1994, kdy
byla budova Casa de la Cultura definitivně stržena.
Velkolepý prostor divadla dnes slouží koncertům
nejrůznějších žánrů.

amphitheatre had been buried beneath the soil
for centuries, but when builders were working
on renovation of the Casa de la Cultura on Calle
Alcazabilla in 1951 they made a remarkable
discovery. They uncovered the stage of an old
theatre dating back to the Roman Empire. They
called in the archaeologists who revealed a 31m-tall
and 16m-wide auditorium with 13 rows of seats.
The amphitheatre probably dates from the 5th
century BC and was actually much bigger when
completed. It was restored to its former glory
in 1994 when the Casa de la Cultura was pulled
down. This impressive auditorium is now used as
a venue for all kinds of concerts.

Arabské bludiště

Moorish Labyrinth

Před potenciálními nepřáteli měla město chránit
pevnost Alcazaba vybudovaná maury. Vstup
do ní je přímo u římského amfiteátru, kde si také
v automatu musíte koupit lístek. V neděli odpoledne si ale můžete rozlehlý areál prohlédnout úplně
zadarmo. Věnujte mu ve svém programu dostatek
času, odbýt ho krátkou procházkou by byla škoda.
Až projdete první kamennou branou, pochopíte
proč. Jako byste totiž vkročili rovnou do minulosti.
Budete se chtít ztratit v bludišti chodeb, místností
a pěšin, po kterých se kdysi procházeli maurští
obyvatelé. A co teprve ten výhled na město! Ten
nejkrásnější je až ze samého vrcholu pevnosti.
Počkejte si tu na západ slunce. Měkké světlo dopadající na střechy, třpytící se hladina a pohupující se
stěžně plachetnic v přístavu budou nezapomenutelnou tečkou za příjemně stráveným dnem. ↙

The Alcazaba was built by the Moors to protect
the city from potential enemies. You enter direct
from the Roman Amphitheatre, an automatic ticket
machine standing sentry. On Sunday afternoons you
can view the huge area free of charge. You’ll need to
allow enough time to do it justice – rushing through
would be a shame. Having passed through the first
stone gate you’ll realise why – it’s as though you
have gone back in time. You’ll be tempted to wander
the labyrinth of corridors, rooms and pathways
once used by their north African inhabitants. And
what a view of the city! The most stunning vista is
from the very top of the fortress and the best time
to come is at sunset. The soft light falling on the
roofs, glittering on the sea and the boats bobbing in
the harbour will provide a memorable full stop to
a day well spent in Málaga. ↙
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Genius
[inspirace | inspiration]

na plátně | on Canvas
Divákům National Geographic po celém světě je od letošního jara jasné, co spojuje jednoho z nejoblíbenějších herců
současnosti s pravděpodobně nejuznávanějším a nejplodnějším výtvarným umělcem 20. století. Není to pouze
jihošpanělské přístavní město Málaga, v němž oba – ovšem v rozdílných staletích – spatřili světlo světa, ale také
druhá řada veleúspěšného seriálu Génius.

Since the spring, National Geographic viewers across the globe have been able to make a clear link between one of
today’s most popular actors and arguably the most renowned and productive artist of the 20th century. The thing they
have in common isn’t just the southern Spanish port city of Málaga where they both first saw the light of day, albeit in
different centuries – they also both feature in the extraordinarily successful series called Genius.
Jana Hapalová |

© National Geographic

o Geoffreym Rushovi v titulní roli první
řady pojednávající o Albertu Einsteinovi
se role Pabla Picassa ujal Antonio Banderas.
A proč byl po geniální osobnosti vědy, jako je
Albert Einstein, vybrán právě Picasso? Umělec,
jehož celé jméno znělo Pablo Diego José Francisco
de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios
Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, již
od dětství projevoval posedlost a naprosté zasvěcení
výtvarnému umění. Údajně uměl kreslit dříve než
mluvit a díky podpoře rodičů i movitého strýce se
mu dostalo jak uměleckého vzdělání, tak jisté volnosti a bezstarostnosti v počátcích jeho tvorby. Seriál
zaznamenává Picassův život od narození po smrt,

ollowing on from Geoffrey Rush who
starred in the first series about Albert
Einstein, the role of Pablo Picasso was handed
to none other than Antonio Banderas. Why was
Picasso chosen after a scientific genius such as Albert
Einstein? From early childhood the artist, whose
full name was Pablo Diego José Francisco de Paula
Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano
de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, displayed
an obsession for, and a dedication to, art. It’s said he
could draw before he could speak, and thanks to the
support he received from his parents and a rich uncle,
he enjoyed an education in the arts and a certain
freedom and carefree life in the early years of his
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nikoliv však chronologicky. V dynamických střizích se prolínají různé
epochy, přelomové okamžiky, vztahy i dobové vlivy a inspirace. Antoniu
Banderasovi v roli mladého Picassa pomáhá talentovaný Alex Rich.

V hlavní roli umění
Ač rodilý Španěl, prožil Picasso většinu života ve Francii, jež mu byla
inspirací pro různé fáze uměleckého vidění i experimenty s rozličnými
technikami výtvarného vyjádření. Je pokládán za jednoho z tvůrců
kubismu a dalších uměleckých stylů a stal se vzorem pro celé generace
autorů. Jeho tvorbu a život doprovázela dlouhá řada fascinujících
múz, z nichž mnohé byly samy významnými umělkyněmi. Ale ani
vášnivá láska k ženám nebyla dostatečně silná na to, aby zastínila jeho
uměleckou touhu. Picasso byl aktivní do posledních let života. Vytvořil
neuvěřitelné množství děl, díky nimž vydělal až neskutečné finanční
jmění. Zůstalo po něm takřka 50 tisíc výtvarných prací. Když se stal
celosvětově známým a dostatečně bohatým, začal dokonce nakupovat
zámky, aby měl svá díla kde uskladnit. Zemřel v roce 1973 ve věku 91 let
a krom bezpočtu průlomových děl dodnes rezonují vzpomínky na jeho
nespoutanou duši.
A co si o své postavě myslí její představitel? „Picasso je jako planeta
s obrovskou gravitační silou – kdokoli se dostane do jeho oběžné dráhy, je v pasti,“ charakterizuje geniálního umělce Antonio Banderas.
„Picasso však zářil jako slunce, které nelze zakrýt: tak velký slunečník
prostě neexistuje.“
Nabídka byla pro Banderase velmi zajímavá i proto, že přišla ve spolupráci s televizí National Geographic, která se věnuje ryze dokumentární

creative career. The series tells the story of Picasso’s life from cradle to
grave but isn’t a chronological account. Various periods, key moments,
relationships, influences and inspiration provided by the times in which
he lived intermingle dramatically. Antonio Banderas in the role of the
young Picasso is complimented by the very talented Alex Rich.

Art in the Starring Role
Although born in Spain, Picasso spent most of his life in France, a place
that brought him much inspiration for the various phases of his artistic
experiments using diverse techniques and ways of expressing himself.
He’s regarded as one of the founders of cubism, as well as other styles,
and became an inspiration for a generation of artists. A lengthy list of
intriguing muses runs through his life and work, many of which were
prominent artists in their own right. But even passionate love was not
potent enough to drag him away from his need to create art. Picasso
was still painting at the very end of his life. He produced an astounding
amount of work which also earned him an veritable fortune. He left
behind almost 50,000 artworks. Having found international fame and
fortune he even began to buy castles where he could store his pieces. He
died in 1973 at the age of 91 and, in addition to countless pivotal works,
the memory of his unfettered soul lives on.
But what does the man who plays Picasso think of the artist he portrays?
„Picasso is like a planet with a huge gravitational pull – anyone who
finds themselves in his orbit is hooked“, states Antonio Banderas.
„Picasso shone like a sun which you cannot shield yourself from:
a parasol of that size simply doesn’t exist“. The chance to play Picasso
was an interesting opportunity for Banderas as it meant working
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tvorbě založené na faktech. National Geographic se již v první řadě
Génia pustil na dosud neprobádanou půdu hraného seriálu, jenž se však
striktně drží biografických i dobových skutečností ve snaze analyzovat
díla obou géniů a jejich vliv na vývoj společnosti. Picassův umělecký
život přitom nelze pochopit bez rozboru jeho osobního života a jeho
vztahu k ženám. Dramata, emoce a barvy prostupují z jedné sféry
do druhé. Podle Banderase je „v Picassovi něco drákulovského, jako
by potřeboval vzrušení plynoucí z nové lásky, aby mohl pokračovat
ve své tvorbě. Pořád úzkostlivě prahl po tom emočním vzplanutí, které
provází počátek každého vztahu. Zvláštní však je, že se svých žen následně nemínil vzdát.“ Ostatně vzdát se Picassa bylo také velice obtížné,
dokonce i pro Françoise Gilotovou, dosud žijící umělkyni, matku dvou
ze čtyř Picassových dětí a jedinou ženu, která kdy Picassa opustila.

Na vlastní oči
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S první řadou spojuje 10dílný opus nejen název Génius vystihující
ústřední postavu, ale také tvůrčí tým. Za herce zmiňme například Britku Samanthu Colleyovou, která se z Einsteinovy první manželky Milevy
Marićové převtělila do postavy svobodomyslné fotografky a dlouholeté
Picassovy milenky Dory Maarové, či Setha Gabela, tentokrát coby
básníka Guillauma Apollinaira. Za kamerou zůstal základní tvůrčí tým
takřka nezměněn. Výkonnými producenty byli opět Ron Howard, Brian
Grazer a Ken Biller, jenž se ujal rovněž režie.
Picassovu uměleckou genialitu budou moci posoudit i návštěvníci
výstavy Vášeň a vina, která se uskuteční v pražském Museu Kampa od 15. září 2018 do 15. ledna 2019, a rovněž diváci National
Geographic, které na podzim čeká repríza úspěšného seriálu. ↙

with National Geographic TV, a channel dedicated to producing
documentary-style work based on facts. In the first season of Genius
National Geographic entered unchartered waters with a series that
sticks religiously to biographical and period facts in an attempt to
analyse the figure in question and their influence on society. You can’t
comprehend Picasso’s artistic life without analysing his personal affairs
and his relationships with women. Drama, emotion and colour permeate
from one to the other. According to Banderas „Picasso has something
of Dracula in him – it’s as if he needed the thrill of new love in order
to continue producing art. He had an unsettling thirst for the strong
emotions that accompany the beginning of every relationship. However,
what’s strange is that he never then intended to give up his women“.
Leaving Picasso was also a very hard thing to do, even for Françoise
Gilot, an artist who is still alive today and mother of two out of four of
Picasso’s children – she’s the only woman to have ever left the artist.

With Your Own Eyes
The two ten-part series don’t just have the title Genius in common but
also feature some of the same people in front of and behind the camera.
The British actress Samantha Colley is one we could mention – she
goes from playing Einstein’s first wife Mileva Marić to the character of
Dora Maar, a free-thinking photographer and Picasso’s lover of many
years. On the other side of the lens the basic production team remained
almost unchanged. Visitors to an exhibition called Passion & Blame will
have the chance to judge Picasso’s artistic genius for themselves – the
show is set to run at Prague’s Kampa Museum from 15th September
2018 until 15th January 2019. ↙

Výstava / Exhibition

0ÐđD Dj*D D! 

&-/#.0)&&,
MUSEUM
KAMPA
i  D DiG

PICASSO

15.09.2018 – 15.01.2019

)ēč87l778?l77j)D 87D  =

[45]

%(=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

[46]

* 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

[kaleidoskop | kaleidoscope]

Poslední ráj na Zemi
A Little Piece of Paradise
Anna Matoušková |

© Shutterstock.com, Gabriela Ben Ahmed

Pod pomerančovým sluncem se na obzoru pohupují loďky, v nichž se rybáři vracejí na sklonku dne domů.
Ženy v pestrých šatech vejdou při odlivu do moře a koše na hlavách plní rybami, chobotnicemi, mušlemi
nebo zelenými řasami. To je tanzanský Zanzibar, kde vzduch voní hřebíčkem a vanilkou.
Under a blazing sun boats bob on the horizon as fishermen return home at the end of the day. Women in colourful
costume emerge from the sea at low tide, baskets on their heads full of fish, octopi, shellfish or green seaweed. This is
Zanzibar (Tanzania), a place where the air is fragrant with the scent of cloves and vanilla.
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Gueréza zanzibarská je jedním z nejvzácnějších druhů primátů
na naší planetě. Vyskytuje se výhradně na ostrově Unguja.
The Zanzibar colobus is one of the rarest primates on earth.
It’s found exclusively on the island of Unguja.
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anzibar je hlavním ostrovem stejnojmenného souostroví v Indickém oceánu a leží
na jižní straně východoafrického pobřeží asi
40 kilometrů od kontinentu. Tato perla Indického oceánu jen hýří barvami. Smysly tu potěší
rozličné druhy koření, pestrý podmořský
život a tropické ovoce, k němuž stačí jen
vztáhnout ruku a utrhnout je. Strategickou polohu ostrova
dokázali v minulosti ke vstupu na „černý kontinent“ využít
i piráti a otrokáři a po staletí se tu mísily kultury národů
Indického oceánu spolu s obyvateli vnitrozemské Afriky.
Potkávali se zde arabští mořeplavci, svahilští zemědělci,
indičtí obchodníci i portugalští dobyvatelé, britští kolonialisté a potomci osvobozených otroků. Zanzibar má dodnes
tak rozmanité pobřeží, že zde zažijete luxusní plážovou
idylu s palmovými háji, písčitými plážemi a malachitovým
oceánem na severu i autentickou kulturu na jihu.

anzibar is the main island in an archipelago of the
same name situated in the Indian Ocean off the
southern end of the coast of East Africa, around
40km from the mainland. The pearl of the Indian
Ocean is a colourful place to say the least. The scent
of myriad spices, multihued underwater life and
low-hanging tropical fruit all compete to please
the senses. In past times pirates and slave traders made use of the
island’s strategic location to gain access to the „Black Continent“,
and over the centuries it has become a melting pot of the various
cultures of the Indian ocean and those of continental Africa.
Arab seafarers, Swahili farmers, Indian merchants, Portuguese
conquerors, British colonists and the descendants of freed slaves
have all been thrown into the mix. And Zanzibar boasts a varied
coastline – you’ll find idyllic beaches lined with palm trees,
sandy stretches of shoreline and a copper blue ocean in the
north, while the south offers lots of authentic local culture.

Nekonečné bílé pláže

Endless white beaches

Místem nejkrásnějších pláží je východní pobřeží, proto tu
také najdete celou řadu hotelů. Užijete si tu mělké laguny
s bílými písečnými plážemi, nad nimiž se působivě tyčí vysoké palmy. Milovníci šnorchlování a potápění si přijdou
na své v oblasti Matemwe nebo Pongwe. Bezkonkurenční
je však objevování podmořského života na neobydleném
ostrůvku Chumbe, který leží 12 km jižně od hlavního města na západním pobřeží. Chumbe je zanzibarskou rezervací
a pod vodou nabízí neuvěřitelný ekoturistický zážitek.
Pobřežní útesy jsou nedotčené a dají se tu pozorovat želvy,
vzácné ptactvo a až 370 druhů ryb. Pokud se chcete koupat
a plavat, ideální je oblast Paje, kde voda zůstává i po odlivu. Nevšední zkušenost slibuje i návštěva zálivu Chwaka,
kterým projíždějí turisté na své cestě do lesa Jozani. Místo
abyste se k nim přidali, v klidu se posaďte a sledujte, jak
tu loví rybáři a mořský vánek na břeh zanáší slanou vůni
čerstvě ulovených ryb.
Není však nad to prozkoumat pláže o samotě. Na Zanzibaru pro to platí jednoduché pravidlo – čím severněji, tím
méně lidí. Naopak na jihu s lidmi přichází kultura. Tím
směrem vyrazte po vůni vanilky, černého pepře, skořice
a muškátového oříšku za přátelskými místními, kteří
koření suší před svými domy. Rádi vás krajem provedou,
popovídají o dějinách a pěstování různých druhů koření
a poradí vám, jak je používat v kuchyni i domácí lékárně.

The east coast is where you’ll find the most beautiful beaches,
hence the abundance of hotels there. You can enjoy the shallow
shoreline hemmed with white sand, tall palm trees rising
above the scene. Those into snorkelling and diving have a lot to
look forward to in Matemwe and Pongwe. However, without
doubt the finest underwater life can be observed around the
uninhabited island of Chumbe, 12km to the south of the
capital on the west coast. Chumbe is a nature reserve and
beneath the waves it offers an amazing ecotourism experience.
The underwater cliffs are untouched by man and you can
easily spot turtles, rare birds and up to 370 kinds of fish. If
you fancy a spot of bathing, Paje is the place to head – here
the water hangs around long after low tide. Another gorgeous
place to visit is Chwaka Bay which tourists often pass through
en route to Jozani Forest. Instead of joining them, sit for
a while and watch fishermen bringing in the catch, the salty
aroma of freshly netted fish on the sea breeze.
There’s nothing like exploring deserted beaches. On Zanzibar
the simple rule is that the further north you go the fewer
people you encounter. However, in the south more people
mean more culture. So follow your nose in that direction for
the fragrance of vanilla, black pepper, cinnamon and nutmeg
which hang out to dry in front of local homes. The friendly
locals will show you round, tell you a bit about the history of
the island and the spice trade as well as recommending how
their produce can be used in the kitchen and as medicine.

Město z pohádek Tisíce a jedné noci
Příroda vás těší, ale historii máte raději? Zamiřte na západ
a rozhodně si nenechte ujít návštěvu perských lázní
v Kidichi. V roce 1850 je pro svou perskou manželku
Šeherezádu nechal postavit sultán Saíd a královský pár se
sem uchyloval po lovu, aby se ve zdejších stylizovaných
interiérech osvěžil. Přestože se v současnosti lázně špatně
udržují, stále tu můžete obdivovat bazén s masážními stoly
i umění řezbářů.

City From A Thousand and One Nights
If you prefer a bit of history over nature, head west for an
unmissable visit to the Persian baths in Kidichi. Sultan Said
had them built in 1850 for his Persian wife Scheherazade –
the royal pair would retire here after the hunt to cool down
in stylish surroundings. Although the baths are quite badly
maintained these days, you can still admire the pool,
massage tables and the skill of the local wood carvers.
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Školu mají děti na Zanzibaru v oblibě.
Že míří právě tam, poznáte podle typické zelenobílé uniformy.
Children in Zanzibar seem to like school. You can tell they are off
to lessons by their typical green-and-white uniforms.

Na ostrově v Indickém oceánu je velmi podstatné i zemědělství.
Na snímku místní žena sklízí na plantáži u pobřeží mořské řasy.
On this island in the Indian Ocean agriculture plays an important role.
Here local women are harvesting seaweed on the shore.
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Stone Town je historická část Zanzibar City
a patří mezi prominentní oblasti celé východní Afriky.

Kuchyně na ostrově je výjimečně pestrá.
Hlavní roli hrají samozřejmě ovoce a zelenina.

Stone Town is the historical part of Zanzibar City,
the island’s capital. It’s an important city in East Africa.

The island’s cuisine is exceptionally varied.
Naturally fruit and vegetables play a starring role.

Zanzibar obklopuje Indický oceán a punc tropického ráje dodávají ostrovu průzračně azurové vody.
Zanzibar is washed by the waters of the Indian Ocean with crystal-clear turquoise waters giving
the island a true tropical island feel.
Head further west from Kidichi to the historical part of the capital
Z Kidichi se poté přesuňte ještě západněji do historické části hlavníZanzibar. The stone-built settlement and harbour, a UNESCO world
ho města Zanzibar. Kamenné město, které je kulturním dědictvím
heritage site, are proof of Zanzibar’s long and eventful history. With its
UNESCO, spolu s přístavem svědčí o bohaté zanzibarské historii.
web of lanes and bazars it’s a magical place, though one that’s hard to
Se svými spletitými uličkami a bazary je to místo kouzelné, zato dosti
navigate. You may not get where you want to go at the first attempt –
the streets have names, but no one really uses them. The locals will help
nepřehledné. Zkrátka se napoprvé nejspíše nedostanete úplně tam, kam
you out but sometimes it’s good to get lost. An aimless wander through
máte namířeno – ulice sice mají jména, ale nikdo je vlastně nepoužívá.
the streets can transport you to the days of A Thousand and One
Místní obyvatelé jsou ochotní, ale čas od času je nejlepší se ztratit. Při
takové procházce se totiž ocitnete jako v pohádce Tisíce a jedné noci,
Nights, the island’s mysterious beauty hidden behind carved wooden
kde se tajemství a půvab ostrova skrývají ve vyřezávaných dřevěných
doors leading to colourfully decorated rooms. Decorating doors was
dveřích vedoucích do místností s dekorem rozmanitých barev a vzorů.
once a tradition in India and one that Zanzibar took fully on board.
Krášlit dveře bylo zvykem v Indii, ale na Zanzibaru si jej osvojili
Behind every symbol there’s a meaning – waves mean a longevity for
všichni. A každý symbol má svůj význam – mořské vlny znamenají
the house owner, palm trees bring wealth. Some motifs indicate the
dlouhý život majitele domu, palmy značí bohatství. Některé motivy
social standing of the owner or his nationality, in other places you
symbolizovaly sociální postavení majitele nebo jeho národnost, jinde
might find verses from the Koran. Metal chains were added to protect
se objevovaly verše z koránu. Dveře se následně opatřovaly kovovými
the house from unwelcome guests, wooden chains meant there were
řetězy, jež měly domy chránit před nezvanými hosty, dřevěné řetězy
slaves inside. One of these opulently adorned entrances can be found
vypovídaly o přítomnosti otroků. Jeden z přepychových vstupů na osat the House of Miracles. This was the residence of the Sultan of Oman
trově zdobí takzvaný Dům zázraků. Jde o sídlo tehdejšího ománského
who transferred his power base to the island. The house got its name
sultána, který na ostrov přesunul mocenské centrum říše. Svému jménu
when he introduced electricity to power the lift and water supply.
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dům dostál proto, že do něj zavedli elektřinu pro
provoz tamějšího výtahu a vodu.

Vyrazte ven. V noci!
Čas se zde totiž nepočítá od půlnoci, ale od šesté
hodiny ranní. Svahilci sledují čas od rozbřesku.
To znamená, že 7 hodin večer je jedna hodina
v noci svahilského času a podle toho se tady řídí
i životní styl většiny obyvatel. Jelikož je Zanzibar
muslimskou zemí, veškerý společenský život žen
se ve dne odehrává doma a mužů zase na ulici.
Na barazách, lavicích před vchody do domu,
klábosí nebo se baví společenskými hrami. Zato
večer kypí města životem, děti si venku hrají,
všude se procházejí páry a už jen příjemný večer je
dobrým důvodem k oslavě. Noční trhy, především v zahradách Forodhani, jsou plné místních
obyvatel a turistů, kteří se ochomýtají okolo stánků
s mořskými plody, ovocem, zeleninou a rybami.
Vy špíz z měkkýšů raději vynechte, na grilovaném
indickém kořeněném kuřeti, pizze Zanzibar a čerstvé šťávě z cukrové třtiny si pochutnáte lépe.

Oddechněte si u čaje
A spěchejte pomalu. Je tu zvykem zastavit se a pozdravit, přestože se vidíte poprvé v životě. Na ulici
si vás lidé budou všímat a je dobré pozdravy
oplácet. Může se to zdát únavné, ale nakonec je
příjemné, že vás místní chtějí přivítat a zeptat se,
jak se vám daří. Koneckonců, nic tu není problém,
tedy hakuna matata, žijí tu přítomným okamžikem
a pole pole, pomalu. Možná si nakonec s někým
padnete do noty a nezůstane jen u letmého
pozdravu na ulici. Poznat se u čaje je na Zanzibaru
ta nejlepší příležitost, při které musíte ochutnat
místní tangawizi chai s vanilkou. Chytit hrnek
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Out into the Night!
Time here isn’t counted from midnight but six
o’clock in the morning – the Swahili people mark
time from day break. This means that at 7 o’clock
in the evening it’s one o’clock at night according to
the Swahili clock and most locals act accordingly.
As Zanzibar is a Muslim country, all social life
involving women takes place at home while the
men are out on the streets – they sit chatting or
playing games on benches in front of the houses.
But in the evenings the towns spring to life with
children playing out, couples strolling and every
pleasant evening used as an excuse to celebrate.
Night-time markets, especially the one in the
Forodhani Gardens, are packed with locals and
tourists who mill around stalls selling seafood,
fruit, vegetables and fish. Leave the barbecued
molluscs where they are and go instead for the
tastier Indian spicy grilled chicken, Zanzibar pizza
and freshly squeezed sugar cane juice.

Time For Tea
The Zanzibaris are never in a hurry. The custom
is to stop and say hello, even if it’s the first time
in your life you’ve seen the other person! You’ll
attract a bit of attention in the streets and it’s always
good to return the greetings that come your way.
It might seem like a tiresome thing to have to do
but at the end of the day it’s quite pleasant when the
locals welcome you and ask you how you are doing.
Nothing is a problem here, hakuna matata, as the
locals would say, and people live for the moment –
pole pole, slowly. Perhaps you might hit it off with
someone and go beyond the simple greeting in the
street. Tea time is the best opportunity to do so in
Zanzibar – you simply must try the local tangawizi
chai with vanilla. Grabbingg a cupp of hot spicy
p y tea on
a street
sampling
stre
st
treett corner
corner is
is on
onee of
of the
tth
he best
he
best ways
ways off sa
mpling
mpl
ling
the true Zanzibar. ↙

Když budete mít štěstí, můžete
pozorovat i želvu obrovskou.
Dospělý jedinec se může dožít
až 160 let.
If you are lucky you might spot
a giant turtle. Some individuals
live to the grand old age of 160.
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ZAJÍMAVOSTÍ
ZANZIBARU

1. Na Zanzibaru se narodil
Freddie Mercury.
2. Ostrov je domovem ohrožené
opičky guerézy zanzibarské.
3. Turisté navštěvují Zanzibar
teprve od roku 1995.
4. Zanzibar byl první africkou
zemí, která představila
barevnou televizi.
5. Nejkratší válkou historie je
anglo-zanzibarská válka, kdy
Britové bombardovali Dům
zázraků a po 40 minutách
uzavřeli příměří.

5

FACTS ABOUT
ZANZIBAR

1. Freddie
F
Mercury was born on
ZZanzibar.
2. The
T island is home to the
endangered Zanzibar colobus
eendan
monkey.
m
onk
3. TTourists
ouris have only been visiting
ZZanzibar
anzib since 1995.
4. ZZanzibar
anzi was the ﬁrst country
inn Africa
Afr to get coloured TV.
The
5. TTh
he sshortest war in history was
tthee An
Anglo-Zanzibar war – the
British
BBrit
tish bombarded the House of
Mira
M
Miracles
rac for 40 minutes before
agreeing
aagre
ee to a ceaseﬁre.
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www.uniqa.cz

Visit the largest lasers and CNC machinery showroom /
Navštivte největší showroom laserů a CNC strojů
ﬁber lasers, CO2 lasers / vláknové lasery, CO2 lasery
milling machines, press brakes and more / frézky, lisy a další stroje
Everything in one place / vše na jednom místě
www.eurazio.eu | sales@eurazio.eu
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pestrá škála poznávacích zájezdů,

zájezdy na zakázku

do všech zemí Ameriky

Zajistíme pro Vás konzultaci Vaší cesty,
itinerář na klíč, letenky, ubytování, pozemní dopravu,
veškeré aktivity, vstupenky, průvodce…
přesně podle Vašich představ a požadavků !!
America Tours, v. o. s. tel.: 488 058 205 (zájezdy) • 488 058 203 (letenky)
Jánská 868/8
488 058 204 (individ. služby) • GSM: 777 747 333
460 01 Liberec 3

e-mail: info@americatours.cz

www.americatours.cz
prodejny:

Ječná 43 (50 m od I. P. Pavlova)
120 00 Praha 2
tel.: 224 941 313, 316

Moravské náměstí 14
602 00 Brno
tel.: 542 215 152

Jánská 868/8
460 01 Liberec 3
tel.: 488 058 213
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Back to the Future
Michaela Šámalová |

© Shutterstock.com

Časy se mění. Přicházejí nové technologie a vytlačují postupně ty staré.
S nástupem mobilních telefonů se do takové situace dostaly i slavné červené
telefonní budky, pro mnohé ikonický symbol Londýna. Patří ovšem do starého
železa jenom proto, že ztratily svůj původní účel?
Times are changing. New technologies are appearing and pushing out the old way
of doing things. When mobile phones arrived on the scene, time was up for the red
phone box, the iconic symbol of London. But do they belong on the scrap heap just
because they have lost their original purpose?
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Hotel Ned je luxusní pětihvězdičkový hotel, který vznikl v prostorách banky
postavené roku 1924. Zajímá vás, co se nachází v salonku Jamese Bonda?

Malinké budovy na mostech
podél amsterdamských
kanálů, odkud hlídali dopravu
na řece Amstel místní
strážci, už zapotřebí nejsou.
Dnes fungují jako malé
apartmánky, kde se můžete
ubytovat i vy.

Hotel Ned is a luxury five-star hotel that was created from a bank built
in 1924. Wouldn’t you like to experience the James Bond salon?

Tiny structures on the
bridges spanning
Amsterdam’s canals, once
used by local officers to
monitor traffic on the River
Amstel, no longer serve
their original purpose.
Today they have been turned
into small apartments where
you can stay the night.

Kavárna Attendant je svým prostorem naprosto
unikátní. Vyhovovala by vám kávička na baru mezi
starými pisoáry?
The Attendant Café is unique as far as premises go.
What about a cup of coffee at a bar among old
pissoirs?

Ikonické červené telefonní budky v centru Londýna
už sice svůj praktický význam poněkud postrádají,
z ulic hlavního města Anglie ale naštěstí nezmizí.
Jen se přeměnily – je libo ranní kafíčko z budky
za jednu libru?

Naprosto výjimečným způsobem si s prostorem
času minulého poradili v Německu. Nedaleko
Berlína se nachází bývalé letiště Luftwaffe, které
dnes slouží jako zábavní vodní park – tobogány,
tropický ostrov, deštný prales…

Central London’s iconic red telephone boxes may have
lost their practical use, but thankfully they are not
disappearing from the streets of the UK capital. They
are being put to other uses – what about getting your
morning coffee from a phone box for just a pound?

In Germany they have dealt with a bygone piece
of infrastructure in an intriguing way. Not far from
Berlin you’ll find a former Luftwaffe base which
now serves as an aqua park, complete with water
slides, a tropical island, a rain forest…
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Káva na toaletě

Cuppa Upon the Throne

Nejen telefonní budky se však dočkaly svého redebutu. Mezi rekonvertované prostory patří i viktoriánské veřejné toalety v podzemních
prostorách na ulici Foley v Londýně. Zde se nachází malá kavárna
s názvem Attendant (Obsluha), kde si kávu můžete vychutnat u baru,
jehož základ tvoří staré pisoáry. Toalety vznikly v roce 1890 a veřejnosti
sloužily sedmdesát let. V roce 1960 byly uzavřeny a dalších padesát
let do nich nikdo nevstoupil. Díky nápadu však získaly druhou šanci
a kavárna se stala inspirací pro další projekty.

It’s not just telephone boxes that have lived to see rebirth. The
Victorian public loos under London’s Foley Street have also undergone
repurposing. Here you’ll find a small café called the Attendant where
you can enjoy a coffee at a bar which sits atop old pissoirs! These
conveniences were built in 1890 and served the public for 70 years.
In 1960 they were closed and for half a century lay dormant. This
daring idea gave them a second chance and the cafe has gone on to
inspire other projects.

Deset restaurací, jedna banka

Ten Restaurants and One Bank

Pokud vám veřejné toalety příliš nevoní a spíše si potrpíte na luxus,
nenechte si ujít návštěvu hotelu Ned. Pětihvězdičkový hotel vznikl
v prostorách staré banky postavené v roce 1924 v centru Londýna a pyšní se 250 pokoji a deseti restauracemi. Vše ve stylu dvacátých a třicátých
let. Mimo jiné se tu nalézá luxusní soukromý klub využívající honosné
vybavení historické banky. Jamesem Bondem inspirovaný salonek
najdete za dvacetitunovými dveřmi v trezoru, kde zdi tvoří bezpečnostní schránky. V hlubokém podzemí banky nemůže chybět ani bazén
s přilehlou saunou nebo naopak vyhřívaný bazén na střeše s perfektní
vyhlídkou na centrum Londýna. V opuštěných prostorách banky se
nachází také jedna z poboček Starbucks v Amsterdamu, kde nizozemští designéři využívají staré vybavení a nábytek k vytvoření interiérů
reflektujících aktuální trendy.

If public conveniences are not your cup of… er… tea, and you prefer
a bit of luxury, don’t miss Hotel Ned. This five-star hotel was created
from an old central London bank dating from 1924 and boasting
250 rooms and ten restaurants, all flaunting interwar style. Among
other things you’ll find a luxurious private club which makes use of
the grand fittings of the old bank. A James Bond-inspired salon can be
found behind a twenty-ton safe door, the walls lined with deposit boxes.
Deep below the bank there’s even a pool and adjoining sauna, while
a heated pool awaits on the roof from where there are great views of
central London. One of Amsterdam’s branches of Starbucks also fills the
deserted premises of a bank – here Dutch designers have made use of
old fittings and furnishings to create interiors reflecting today’s trends.

Na skateboard do tunelu
Pro mladší generace, pro milovníky skateboardingu zvláště, vznikl
v nevyužívaných železničních tunelech v Londýně tzv. House of Vans.
Značka Vans patří mezi nejpopulárnější výrobce bot pro teenagery,
vyrábí však také batohy, mikiny a v případě House of Vans i kreativní

Skateboarding In A Tunnel
A space for young people, and those into skateboarding in particular,
has been created in disused railway tunnels belonging to London’s
House of Vans. The Vans brand is one of the most popular producers of
shoes for teenagers though they also make backpacks, sweatshirts and,
in the case of the House of Vans, imaginative spaces for young people.
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© Hotel Augustine Prague

Recyklovat je
moderní
Jak ale recyklovat budovu?
Rekonverze, v angličtině „adaptive
reuse“, se zaměřuje na budovy
a prostory, které ztratily svůj
původní účel. Jedná se hlavně
o staré továrny, místa spojená
s dopravou, ale také banky či
kostely. V České republice je asi
nejznámějším projektem klášter
augustiniánů z 13. století na Malé
Straně, který byl v roce 2009
rekonvertován na luxusní hotel
The Augustine.

Religious Recycling
How do you recycle a building?
The process called „adaptive
reuse“ focuses on buildings and
spaces that have lost their original
purpose. These are mainly old
factories and transport facilities
as well as banks and churches.
The most celebrated project of
this kind in the Czech Republic
is a 13th-century Augustine
Monastery in Malá Strana which
was converted into the Augustine
luxury hotel in 2009.

prostory pro mladé. Každý ze čtyř 150 let starých
cihlových tunelů má svou vlastní funkci. První
tunel je věnovaný umění, zde se umělci mohou
scházet, tvořit ve speciálních ateliérech i vystavovat. V dalším tunelu se promítají filmy, tunel hudby
ukrývá hudební sál s barem a samozřejmě nesmí
chybět ani tunel určený pro skateboarding.

Each of the four 150-year-old brick tunnels has its
own special function. The first tunnel is dedicated
to art, a place where artists can meet, build studios
and exhibit their work. Another tunnel is used
for film screenings, another conceals a music
hall and bar and the last is a special tunnel for
skateboarding.

Kde méně je více

Watch This Space

Pokud vám připadají železniční tunely poněkud
stísněné, v Miláně existuje kreativní centrum, kde
se volným místem nešetří. Bývalé industriální haly
nabízí nevšední otevřený prostor pro různé kreativní aktivity. Pořádají se tu módní přehlídky, výstavy,
veletrhy, ale i konference a workshopy. Navštívit
však můžete i místní bistro a zažít si tak centrum
BASE v jeho celé, neuvěřitelně prostorné kráse.

If railway tunnels seem a bit claustrophobic,
a creative centre in Milan has space in buckets.
Former factory halls offer unusually open-plan
venues for a variety of creative activities. There are
fashion shows, exhibitions and trade fairs as well
as conferences and workshops. You can also visit
a bistro and experience the BASE Centre in all its
beauty and spaciousness.

Tropy v Německu

Tropical Germany

Železniční tunely nejsou jediným rekonvertovaným prostorem původně věnovaným dopravním
prostředkům. Letiště v Krausnicku (asi hodinu
cesty autem od Berlína) vzniklo v roce 1938 jako
základna pro Luftwaffe. Dnes se však v jednom
z největších hangárů na světě nachází letovisko
simulující tropický ostrov. Uprostřed Evropy!
Najdete zde tropickou vesnici, dešťový prales (roste
zde přibližně padesát tisíc rostlin), tropické moře
(teplota vody 28 °C) a lagunu jako z ostrova Bali
(teplota vody 32 °C). Pro ratolesti je tu „dětský
koutek“ inspirovaný chrámem Angkor Wat. A aby
toho nebylo málo, areál umožňuje vzlet horkovzdušným balónem, jízdy na tobogánech nebo
souboj v minigolfu.

Railway tunnels aren’t the only type of transport
infrastructure that has undergone repurposing.
Around an hour by car from Berlin, the airstrip
at Krausnick was built in 1938 as a base for the
Luftwaffe. Today, in one of the largest hangars in
the world you’ll find a tropical island resort – in
central Europe! There’s a tropical village, a rain
forest (around 50,000 plants thrive here), a tropical
sea (the water temperature is 28°C) and a Bali-style
lagoon (the water here is kept at 32°C). For the
little ones there’s a „children’s corner“ inspired by
the Angkor Wat temple. And if that wasn’t enough,
the resort also offers hot-air balloon flights,
waterslides and mini golf.

Přistávací dráha na střeše hotelu

Runway On The Roof

Když ovšem zruší hangár, kde budou parkovat letadla? Ve Štýrském Hradci v Rakousku stojí na střeše
hotelu Novapark dva obrovské vyřazené stroje. Třiapadesát metrů dlouhý Iljušin IL 62 M byl postaven
v roce 1976 a létal až do roku 1991. Nyní slouží jako
bar pro extravagantní večírky. Vedle něj byl usazen
vyřazený Boeing 727-200, ve kterém bude menší
restaurace pro hosty, kteří se nebojí výšek.

When hangars are taken out of use, where do
you keep the planes? Well in the Austrian city
of Graz two huge decommissioned aircraft sit
on the roof of the Novapark hotel. A 53m-long
Ilyushin IL 62 M was made in 1976 and flew until
1991. Now it serves as a bar venue for extravagant
parties. This has been joined by a Boeing 727-200
in which a small restaurant will be installed for
guests who are not afraid of heights.

Miniaturní hotely v Amsterdamu

Amsterdam Mini-Hotel

Na amsterdamských kanálech v minulosti hlídali
dopravu strážci v malých budovách na místních
mostech. Nyní však lidské hlídače nahradila
technologie a domečky visící nad hladinou zůstaly
prázdné. Místní organizace se je proto rozhodla rekonvertovat na miniaturní hotelové pokoje. Vejde
se sem sice většinou jen ložnice a malá koupelna,
ale zase ten nádherný výhled na Amsterdamské
kanály… ↙

In the past Amsterdam’s canals where guarded
by traffic officers from small huts on bridges.
Technology has since replaced humans and these
structures suspended over the water now stand
empty. Local organisations have therefore decided
to convert them into miniature hotel rooms. These
usually consist of just a bedroom and a small
bathroom, but you do also get a wonderful view of
the canals… ↙
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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!

Václav Brožík: Děti v lese / Children in the forest
olej na plátně / oil on canvas, 1891, 125 × 165 cm
prodáno v aukci za 6 200 000 Kč
sold for 6 200 000 CZK at auction

KODL – TRADICE OD ROKU 1885
TRADITION SINCE 1885
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Pohlceni
Adam Mašek |

© Shutterstock.com

Čas je odnepaměti vnímán jako něco
neuchopitelného a mystického. Pro
mnohé filozofy a vědce byl středem
jejich bádání, s lidstvem samotným je
pak neodmyslitelně spojen už od počátku
prvních civilizací. Kdy se začal poprvé
měřit, jak vznikly první hodiny a za kolik
se vydražily nejdražší náramkové hodinky
světa?
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For as long as anyone can remember time
has been perceived as something elusive
and mysterious. For many philosophers and
scientists it has been the focal point of their
work and has played a part in mankind’s
story since the first civilizations appeared.
So when did we first begin to measure time,
how did the first clocks come about and just
how much did the world’s most expensive
wristwatch go for at auction?

Watching the

[63]

[inspirace | inspiration]

líčovou roli hrál čas už v dobách
dobách
neolitu. Lidé se potřebovali
orientovatt v denních, týdenních i měsíčních
ěsíčních rytmech.
Zpočátku
ku jim pomáhala
příroda.
a. Podle ní
dokázali
ali určovat
v pravidelných intervalech see opakující
jevy, jako je východ nebo západ
pad slunce.
Díky tomu dokázali efektivněě určovat
aktuální období.
Postupně se k měření určité jednotky
ednotky času
začaly používat hodiny přesýpací
pací či vodní.
Nepoznalo se z nich sice, kolik
ik je přesně hodin,
hodin
n,
avšak svůj účel splnily. K přesnému
nému určení času
u ale bylo
docíleno až vynálezem hodin slunečních. Ty ukazovaly
denní
u
dobu pomocí polohy Slunce naa nebi
nebi,
n
ebii, jež
je osvětluje
tl j ukazatel,
k t l ttakzvaný
k
ý
gnómon. Jedná se o jednoduché
hé zařízení,
zaříze
zař
ízení,
n které
ní,
které vrhá stín na stupnici
s
nakreslenou na číselníku.

im
ime
me played a key role for humans
Neolithic times. People
ass early as N
needed to get their bearings within
n
the
th
he rhythm oof the days, weeks and
the beginning nature lent
months. In th
m
a helping hand – phenomena such as
sunrise
sunset which repeat at
su
unrise and su
regular
reg
gular intervals
interval enabled them to do
so – they could thus
identify where they
t
weree in time.
Gradually
to use clocks to
Gradu
ually people began
be
measuree time, mainly contraptions that used
water.
sand or wa
ater. However, yyou couldn’t tell the
exact
exact time with
h them, but they
the served a sun dial
did
i itt become possible
possibble to telll th
the
he exact
ex hour. The sun dial
k when
h th
the sun iin th
k shines on a so-called gnomon. This is
works
the sky
a very simple piece of kit that casts a shadow on a scale painted on the
clock’s face.

Sekunda za 60 milionů let

One Second per 60 million years

Koncem 13. století se začaly používat hodiny mechanické. Fungují na principu pohybu oscilátoru, tedy zařízení, jehož hodnoty určitých parametrů
(například rychlost) se pravidelně opakují. Nejčastějším oscilátorem bylo
kyvadlo. V průběhu 19. století už bylo jasné, že potřeba hodinek pro
každého občana bude nutností. Proto se začalo s masivnější výrobou, která
ve 20. století vedla k technologickému zdokonalení. Došlo tak k vynálezu
elektrických a elektronických hodin. Jejich oscilátorem se stal výbrus
z křemene, kterému se v angličtině říká quartz – takzvaný quartzový strojek byl na světě. Minulé století přineslo mnoho významných vědeckých
objevů, v oblasti hodinářství to ale byly bezesporu atomové hodiny. Díky
nim je dnes čas nejpřesnější fyzikální veličinou, kterou dokážeme změřit.
V roce 2005 se podařilo dosáhnout frekvenční přesnosti, která odpovídá
chybě jedné sekundy za 60 milionů let! V dnešní době je možné vyrobit
atomové hodinky o velikosti krabičky od sirek. Jejich maximální odchylka se pohybuje okolo jedné sekundy za 10 tisíc let při spotřebě jednoho
wattu. Ideální věcička pro dochvilné lidi. Stačila by vám taková přesnost?

In the late 13th century mechanical clocks appeared. They function on
the oscillator principle, an instrument whose parameters (for instance
speed) repeat over and over again. The most common oscillator was
once the pendulum. Over the course of the 19th century it became clear
that watches were becoming essential for everyone. Mass production
began which led to technological improvements in the 20th century,
most notably the invention of electronic timepieces. They had a quartz
oscillator – the quartz watch had arrived.
The last century brought many significant scientific discoveries, but in the
field of timekeeping it was without doubt the atomic clock. Thanks to this
instrument, time is the quantity in physics we can measure most accurately.
In 2005 scientists managed to achieve a frequency which would only be a
single second out every 60 million years! Today it is possible to produce an
atomic watch the size of a matchbox. This would at most be a single second
out in 10,000 years with a consumption of just one watt. The ideal thing for
people who like to be on time. Accurate enough for you?

Lámání rekordů

Record Breakers

V dnešním světě však nejsou hodinky jen věcí běžné každodennosti. Jsou
také otázkou velké reklamy a prestiže. Víte například, za kolik se vydražily vůbec nejdražší hodinky na světě? Značka vás zřejmě nepřekvapí,
jsou od švýcarské velmoci Rolex. V říjnu loňského roku je neznámý obchodník vydražil v newyorské aukční síni Phillips za těžko uvěřitelných
390 milionů korun. A čím jsou tak výjimečné? Patřily legendárnímu
americkému herci Paulu Newmanovi, který proslavil typ Rolex Daytona
natolik, že jsou dnes jeho jménem také označovány.
A rolexky ještě jednou – víte, že o jeden z největších marketingových
mýtů historie se postarala právě švýcarská značka? Když roku 1953 sir
Edmund Hillary se šerpou Tenzingem Norgayem vystoupal jako první
člověk v historii na vrchol Mount Everestu, měl na svém zápěstí hodinky
dnes už neznámé značky Smiths. Dodnes si však spousta lidí myslí, že

In today’s world watches aren’t just an everyday object. They are also the
subject of huge marketing campaigns and prestige. For instance, do you
know how much the world’s most expensive watch went for at auction?
Well, the brand is no surprise – it was a Swiss Rolex, the superpower of
the watch world. Last October an anonymous seller put it up for auction
at New York’s Phillips auction house for an incredible 17,752,500 USD.
But why was it such a special piece? Well, it once belonged to
the American actor Paul Newman who made the Rolex Daytona
so well-known that it’s now actually nicknamed after him.
Rolex is also associated with one of the biggest myths in marketing
history. In 1953, when sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing
Norgay became the first people to reach the top of Everest, Hillary was
wearing a Smiths, a watch brand that‘s almost unknown these days.
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© www.omegawatches.com
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ČESKÝ UNIKÁT
Naprosto výjimečnou pozici
na hodinářské mapě světa
zastává Luděk Seryn. Český
hodinář totiž vyrábí své hodinky
úplně sám, a navíc každému
zákazníkovi přesně na míru.
Od technologického návrhu,
designu až po samotné provedení,
vše vlastníma rukama. Jeho
práce sklízí respekt u odborníků
a obrovský zájem u klientů. Zatím
jich vytvořil čtyřicet, všechny už
se prodaly. Kromě jediných – těch
vůbec prvních. O nich Luděk Seryn
prohlašuje, že jsou neprodejné. Dle
jeho slov by tím prodal svou duši.

CZECH PHENOMENON
Luděk Seryn has a very special
place in world watchmaking. This
Czech watchmaker makes his
own watches and tailors them
exactly to the client’s wishes.
From the technological design to
the actual production process,
he does everything with his own
two hands. His work has gained
him the respect of watchmaking
experts and attracted huge
interest from clients. He has
crafted 40 timepieces, all of which
have been sold – except one, the
ﬁrst one he ever made. Luděk
Seryn has declared it not for sale,
saying that it would be akin to
selling his soul.

Hi
Hillary
na nejvyšším vrcholu světa kontroloval čas
na hodinkách Rolex Explorer. Proč? Pomýlená fakta
a dokonalý
d
marketing značky Rolex udělaly své.
Po
Podobně jako před šesti lety, kdy si je vzal s sebou
na dno Mariánského příkopu slavný kanadský
rež
režisér James Cameron. Jednalo se o model Deepsea
Ch
Challenge. Cameron se stal prvním člověkem
po padesáti letech, kterému se podobná věc podařila.
Na
Naposledy se na nejhlubší dno oceánu dostal proslulý
oce
oceánograf Jacques Piccard. Čas si pod vodou ověřoval „pro změnu“ hodinkami Rolex Deepsea Special.
Jiná slavná značka ze Švýcarska, Omega, je zase úzce
spjata s kosmonautikou. Když astronaut Buzz Aldrin
vstoupil těsně po Neilu Armstrongovi na povrch
Měsíce, na své ruce měl přes skafandr speciálním
suchým zipem upevněné hodinky Omega Speedmaster. Těm se později začalo přezdívat prozaicky
Moonwatch (měsíční hodinky) a model Speedmaster se stal ikonou. Omega je s lidskými rekordy
významně spojena. Kromě Tokia 1966 (Seiko) a poté
na přelomu tisíciletí v Sydney (Swatch) byly od roku
1932 pokaždé oficiální časomírou olympijských
her. Velký význam sehrály také při operacích první
a druhé světové války – vždyť i sám ikonický britský
polní maršál Bernard Montgomery je při svých
misích později velmi chválil.
Stejně jako marketing jednotlivých značek jdou
mílovými kroky kupředu i technologie. V roce 1999
přišla švýcarská značka Tissot s prvními hodinkami s dotykovým displejem a předznamenala tak
obrovský boom ve světě digitálních technologií.
„Uvědoměním si mimořádného potenciálu dotykových displejů v digitálním světě vytvořila společnost
model T-Touch – první dotykové hodinky na světě.
V roce 2014 se mohl model T-Touch Expert Solar,
poháněný solární energií, pochlubit dalším světovým
prvenstvím. Tissot se tak snaží jít ruku v ruce se svým
sloganem Inovátory podle tradice,“ říká Vladimír
Čerepkai, jednatel společnosti Minuta.cz.

Ciferník 007
A na závěr perlička ze světa stříbrného plátna.
Ikonický agent britské královny je spojen se švýcarskými hodinkami víc než kterákoli jiná filmová
franšíza na světě. Už samotný autor bondovek Ian
Flemming umístil na zápěstí muže s povolením
zabíjet hodinky Rolex. V průběhu let si filmový
James Bond vyzkoušel také japonské Seiko, od roku
1995 si ale jeho zápěstí nárokuje jiná značka. Ve filmu Zlaté oko si Pierce Brosnan poprvé nasadil
quartzové Omega Seamaster. Symbolicky se tak se
střídáním herců v hlavní roli vystřídaly i hodinky,
které slavný špion nosí. Spojení Jamese Bonda
a Omegy platí dodnes a švýcarské značce se tento
úspěch mohutně vyplácí. ↙
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Most people think Hillary actually had Rolex
Explorer on his wrist that day. Why? Misleading
facts and and ingenious marketing ploy by Rolex
did the trick. Six years ago the famous Canadian
director James Cameron took a Rolex – a Deepsea
Challenge model – to the bottom of the Mariana
Trench. Cameron became the first person in
fifty years to achieve such a feat – the last person
to reach the deepest part of the ocean was the
famous oceanographer Jacques Piccard. He also
marked the time down there with a Rolex –
a Deepsea Special.
Another watch brand from Switzerland, Omega
is closely linked with space exploration. When
astronaut Buzz Aldrin stepped onto the Moon
shortly after Lance Armstrong he had a special
zip on the arm of his space suit on which was
attached an Omega Speedmaster. This later gained
the nickname the Moonwatch – the Speedmaster
became an iconic timepiece. Omega is also closely
associated with record-breaking in general. Apart
from the Tokyo games of 1966 (Seiko) and Sydney
2000 (Swatch), the brand has been the official
timekeeper at every Olympic Games since 1932.
It also played its part in WWI and WWII –
the legendary British field marshal Montgomery
heaped praise on Omega during his missions.
Technology has also kept pace with marketing’s
rapid progress. In 1999 the Swiss brand
Tissot came up with the first watch sporting
a touchscreen display, heralding a huge boom
in the field of digital technology. „Realising the
extraordinary potential of touchscreen displays in
the world of digital technology, the company released
the T-Touch – the world’s first entirely touchscreen
watch. In 2014 the T-Touch Expert Solar could boast
another first – it was powered by a solar battery.
Tissot has certainly managed to stay true to its
company slogan – Craftsmanship and Innovation,“
says Vladimír Čerepkai, representative of the
company Minuta.cz.

007 O’Clock
We end with a gem from the silver screen. British
secret agent 007 is associated with Swiss watches
like no other film franchise on earth. Even the
original author of the Bond books Ian Flemming
fastened a Rolex on the wrist of the agent with
a license to kill. Over the years James Bond has
also tried a Japanese Seiko, but since 1995 another
brand has had the right to 007’s wrist. Pierce
Brosnan first wore a quartz Omega Seamaster in
the film Golden Eye. As the actors playing Bond
have changed, so have the watches worn by the
most famous of spies. ↙

#ThisIsYourTime

TISSOT Chemin des tourelles
automatic.

POWERMATIC 80 MOVEMENT WITH
UP TO 80 HOURS OF POWER RESERVE.

TISSOT POSKYTUJE MEZINÁRODNÍ ZÁRUKU A POPRODEJNÍ SERVIS VÝHRADNĚ ZÁKAZNÍKŮM, KTEŘÍ
ZAKOUPILI HODINKY U AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE. SEZNAM AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ NALEZNETE
.CZ , MINUTA CZ S.R.O., TEL.+420 518 324 512 , E-MAIL: MINUTA@MINUTACZ.CZ
NA: WWW.MINUTACZ .CZ,

T I S S OT WATC H E S .CO M
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION
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Tipy na dárky | Tips for gifts
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Robustní a nadčasový model Superocean Héritage je
poháněn in-house kalibrem Breitling Manufacture Calibre 01
a je navržen tak, aby vydržel i ty nejnáročnější cesty.

BREITLING SUPEROCEAN HÉRITAGE II
B01 CHRONOGRAPH 44
Robust and timeless, this Superocean Héritage model is
powered by the in-house Breitling Manufacture Caliber 01
and it is designed to endure the most challenging of voyages.
www.breitling.com

BREITLING NAVITIMER 1 AUTOMATIC 38
Stylový a kompaktní Navitimer 1 Automatic (38 mm) může
být nejmenším průměrem, ale jedná se o jedinečnou ukázku
elegance a soﬁstikovanosti, je ideálním doplňkem
pro dobrodružnou Breitling ženu či muže.

BREITLING NAVITIMER 1 AUTOMATIC 38
Stylish and compact, the Navitimer 1 Automatic (38 mm) may
be the smallest in diameter, but it is the ultimate statement
of elegance and sophistication, ideal accessory for the
adventurous Breitling woman and man.
www.breitling.com
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TISSOT CHRONO XL CLASSIC
Sportovně elegantní model s lesklým modrým číselníkem
řadí tyto chronografy s průměrem číselníku 45 mm mezi
bestsellery tohoto roku. Voděodolnost 100 m, datumovka
a safírové sklíčko tuto skutečnost jen potvrzují.

TISSOT CHRONO XL CLASSIC
This sporty elegant model with a glossy blue dial and
a diameter of 45 mm is deﬁnitely one the bestsellers of this
year, not only because of its water resistance of 100 m,
date display and sapphire crystal.
www.tissotwatches.com

LAMAX SOUNDER SO-1
Bezdrátový Bluetooth reproduktor nové generace, který nabízí
360stupňové řešení zvuku se silnými basy a s maximálním výkonem
24 W, dále inovativní dotykové a rotační ovládání a baterii s kapacitou
až na 10 hodin nepřetržité hudby. Reproduktor je voděodolný a je
přizpůsoben pro venkovní použití, takže si ho můžete vzít kamkoliv.

LAMAX SOUNDER SO-1
This next-generation wireless Bluetooth speaker delivers 360-degree
sound with powerful bass, 24 watts maximum power, innovative
touch and rotary controls, and a battery pack with up to 10 hours
of non-stop music. The speaker is waterproof and is adapted for
outdoor use so you can take it anywhere.
www.lamax-electronics.com

TISSOT PR 100 SPORT CHIC LADY
Model je v bicolorové kombinaci oceli a růžového zlacení.
Perleťový číselník je vyskládán 12 diamanty, model disponuje
100m voděodolností, safírovým sklíčkem a datumovkou
na pozici 6.

TISSOT PR 100 SPORT CHIC LADY
This model comes in a two-tone combination of steel
and pink gilding. The pearl dial is made up of 12 diamonds;
it is waterproof to 100 m, has sapphire glass and the date
is displayed at the bottom.
www.tissotwatches.com
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KOSCOM

www.koscom.cz

Největší hodinářství ve střední Evropě
The largest watch store in Central Europe
Máte rádi všechno pod jednou střechou? Hodinářská svatyně KOSCOM nabízí nejširší sortiment hodinek
ve střední Evropě. Na ploše více než 550 m2 na vás čeká přes 9 000 modelů dámských i pánských hodinek
renomovaných značek.
Do you like finding everything under one roof? KOSCOM is a true temple dedicated to watches, offering the widest
selection in Central Europe. Its area of more than 550 m2 houses over 9,000 models of women’s and men’s watches by
renowned brands.
portovce nadchnou maskulinní racing edice známých brandů,
jako je Festina, Certina nebo TAG Heuer, vkus zastánců klasické
elegance potěší kolekce decentních hodinek Longines, Raymond
Weil nebo Maurice Lacroix, vyhraněné zastánce minimalismu
a puristického bauhausu si zaručeně získají sebevědomé německé ikony
Junghans nebo MeisterSinger a očekávání nejnáročnějších znalců naplní
selektivní značky Grand Seiko, Union Glasshütte, Perrelet nebo třeba
vytříbený purista H. Moser & Cie. To je ale jen malá ochutnávka.

S

A

Snažíme se být nadčasoví a vyjít maximálně vstříc, proto máme celé
kolekce námi zastupovaných značek skladem a lze si je u nás vyzkoušet.
Pokud ale nevíte zcela jistě, po čem vaše zápěstí právě touží, s výběrem
těch pravých hodinek právě pro vás vám samozřejmě ochotně poradí
náš vyškolený personál – základem našeho úspěchu je vaše spokojenost.
Samozřejmostí je u nás také profesionální servis z rukou zkušených
mistrů hodinářů, na jejichž práci se můžete přímo v prodejně osobně
podívat, protože od hodinářského servisu s impozantně vybavenou
moderní dílnou vás dělí pouze skleněná stěna. Vážíme si vaší důvěry
v naši značku, a proto si vám dovolujeme jako malou pozornost
nabídnout doživotní výměnu baterie k hodinkám zakoupeným u nás. ↙

We are doing our best to accommodate all customers’ needs and
requests and that is why we have the whole collections by the
represented brands available and ready for you to try on. If you are not
sure yet what does your wrist desire, our well trained staff will be happy
to help you find the right watch just for you.
Providing professional servicing goes without saying – and what’s
more, the impressive and perfectly equipped workroom of our highly
experienced watchmakers is located behind a glass wall, enabling the
customers to observe their craftsmanship. We appreciate your trust and
as a token of our appreciation we are offering a lifetime battery change
free of charge for all our watches. ↙

thletes will be thrilled by masculine racing editions by famous
brands such as Festina, Certina or TAG Heuer; lovers of classic
elegance will be delighted by collections of delicate watches by
Longines, Raymond Weil or Maurice Lacroix; radical fans of minimalism
and purist Bauhaus style will be enchanted by confident German icons
Junghans and MeisterSinger; expectations of the most demanding
connoisseurs will be met by selective brands Grand Seiko, Union
Glasshütte, Perrelet or H. Moser & Cie. And this is just a quick peek.
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#DiscoverYourPlanet
The clearest water on Earth
The Silfra fissure, Iceland

Between two tectonic plates lies Silfra, a deep f issure percolating with
clear groundwater. Dive here and you will discover underwater visibility
unlike any where on Earth.
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Petr Morcinek:
eMka už dávno nejsou jen realitka
M&M Reality Holding a.s. |

M&M Reality Holding a.s.

eMka, jak se mezi českými spotřebiteli ustálila přezdívka pro M&M Reality Holding, nebývala vždy
největší realitně finanční skupinou v České republice. Když jsem po celosvětové krizi na konci minulé
dekády vstoupil se svou strukturou makléřů do M&M Reality, měl jsem jen jeden sen – vybudovat
do deseti let impérium, jaké nemá v českých vodách obdoby. A tady začíná náš příběh, který přerostl
z útlé povídky do rozsáhlého románu.

Ř

íkají o mně, že jsem vizionář. V eMkách jsem si vzal na starost
strategii a rozvoj. Brzy jsme s kolegy pochopili, že se stejnými
službami jakými se v té době prezentovaly ostatní realitky, na tak
malém trhu velkou díru do světa neuděláme. Po fúzi jsme proto začali
rychle jednat a založili M&M Reality Holding, do jehož struktur jsme
postupně zařadili několik dceřiných společností. S kapitálem z bý-

valého podnikání jsem si mohl dovolit založit firmu na výkup investičních nemovitostí. Lidé, kteří neměli do té doby šanci prodat svou
nemovitost standardní cestou, teď měli před sebou partnera, který jim
rychle pomohl. Hned poté, co se poprvé kupec zeptal makléře, jestli
by mu náhodou neuměl sehnat hypotéku, vznikla společnost M&M
Finance. A tak to šlo ráz naráz. Potřebu nemovitosti, domácnosti a lidi
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v nich žijící pojistit, pokryla další společnost holdingu. A o to, aby
se nový domov lidem líbil více než ten v původní stavu, se postarala
developerská dcera. Dnes, když vejdete do jedné z našich 280 poboček
ve svém městě, dostane se vám komplexní péče. Postaráme se o vaši
nemovitost, ať už ji potřebujete prodat, pronajmout nebo koupit
novou. Seženeme vám na ni i hypotéku. Dokážeme ji nadstandardně
pojistit, a to včetně všech členů domácnosti. Nelíbí se vám současná
kuchyň? V rekordní lhůtě vám instalujeme novou a přidáme k tomu
i koupelnu. Nebo rovnou za pár týdnů zrenovujeme celý váš dům,
od sklepa až po novou střechu. Nakonec vám do zásuvek a ke sporáku
přivedeme nejlevnější elektřinu a plyn na trhu. Vlastně ani nemusíte
k nám do pobočky. Stavíme se u vás s naší technologickou vychytávkou. Jen dejte vědět, kdy máte čas.

Tablet StormmBook – projekt pro 22. století

společnostmi. Druhým úkolem je smělý plán pro M&M Development –
postavit do tří let 15 tisíc družstevních bytů.
Ještě donedávna měla naše M&M Reality 185 stabilních poboček, což už
tak bylo nejvíc v Česku. Nyní vzniklo dalších 85 poboček ve spolupráci
s Českou pojišťovnou a společností E.ON, se kterými jsme navázali
strategická partnerství.
Co tato partnerství přinesou klientům? Na pobočkách České pojišťovny
vznikají kontaktní místa realitní kanceláře M&M Reality. To znamená,
že vedoucí poboček České pojišťovny budou zároveň spolupracovat
s našimi realitními makléři.
Spolupráce s energetickou společností E.ON vypadá tak, že na pobočkách realitní kanceláře vznikla zároveň i plnohodnotná obchodní
zastoupení této energetické společnosti. Našim klientům nyní nabízíme
o 25 % levnější energie než od jiných dodavatelů.

Největší developer družstevního bydlení

Stabilizovat firmu po celosvětové krizi byl první úkol, který se nám
podařilo celkem rychle odškrtnout. Nyní jsme stáli před dalším těžkým
úkolem – jak pomoci našim makléřům a poradcům zjednodušit a hlavně urychlit jejich obchodování. Žádný prodávající ani kupující totiž
nechce čekat a podstupovat nekonečné papírování. Kdo mu nabídne
nejrychlejší službu, vítězí. V té době Steve Jobs z Applu představil světu
tablet iPad, a to byl také přelomový okamžik pro celý M&M Holding.
Při jedné poradě s IT týmem, který programuje klientský systém
Stormm, jsem klukům řekl: „Do pár let představíme světu StormmBook.”
Tehdy se na mě programátoři a projektoví manažeři dívali dost nechápavě. Po pár poradách a několika pokreslených flipchartech už měli
všichni jasno. Cesta k technologii pro 22. století, tedy cesta k vysněnému tabletu nebyla přímočará, ale po třech letech programování a desítkách najatých programátorů z celého světa, mohli začít nejlepší makléři
testovat první beta verzi. Po 18 měsících testování jsme nakonec představili StormmBook veřejnosti.

Dceřiná společnost M&M Development spustila v loňském roce projekt
s názvem „Obnova bytového fondu v ČR“, jehož náplní jsou rekonstrukce bytů, rodinných a bytových domů. Firma už má v tuto chvíli na kontě
800 rekonstrukcí v rekordních lhůtách 35 dnů. Vedle toho začínáme
v projektu Výstavba bytového fondu v ČR stavět 2 500 nových družstevních bytů a každý rok tento počet zdvojnásobíme. Hlavně na malých
městech, kde se ostatní bojí stavět dostupné bydlení.
M&M Holding utržil v loňském roce více než 1,7 miliardy korun, což je
o 60 procent více než v roce 2016. Tato skutečnost je jen jedním z ukazatelů, jak moc se v poslední době posouváme kupředu. Expandujeme
a měníme jak záběr své činnosti, tak zároveň i celý tuzemský realitně
finanční trh. Byli jsme za to po právu oceněni i českými spotřebiteli,
kteří nás v anketě agentury STEM/MARK zvolili jako “Nejdůvěryhodnější značku na trhu”.

Baví nás nejen podnikat, ale i pomáhat

V pondělí 2. října 2017 to na M&M Summitu ve vyprodaném Kongresovém centru v Praze vypadalo jako na Keynote Steva Jobse. Prezentaci
StormmBooku jsem tehdy uzavřel slovy: „Víte, už když jsem byl malý
chlapec, tak jsem koukal ke hvězdám. Chtěl jsem opravit neopravitelné,
nastavit nenastavitelné a změnit nezměnitelné. Chtěl jsem být vždy první,
nikdy jsem nechtěl být druhý. Věřím tomu, že dneska je den, o kterém se
bude říkat, stalo se před ním a stalo se po něm. Nejen my u nás v eMkách.
Věřím, že jsme celému realitnímu, finančnímu a pojišťovacímu světu
ukázali svět úplně jiný a nový. Protože ani v Americe, ani v Japonsku, ani
v Německu, prostě nikdo a nikde ještě nic takového neotevřel. A já jsem
rád, že jsme to právě my!” Až ze záznamu jsem si všiml, že tato slova
odměnili diváci dokonce potleskem ve stoje. Ještě jednou díky.

Vždycky říkám, když máš vizi, přijdou i peníze, ale musíš se o ně umět
i podělit. Každý rok proto pořádáme pro několik tisíc spolupracovníků
velkolepé festivaly, akce a dovolené. Jen letos jsme uspořádali týdenní
plavbu lodí po Středozemním moři pro sedm set členů naší velké Zelené rodiny. Prostřednictvím M&M Nadace, kterou zaštiťuje také Richard
Krajčo se svou kapelou Kryštof, ročně darujeme několik milionů korun
dětským domovům, mateřským školkám a charitativním projektům.
S TV Nova spolupracujeme na reality show Terezy Pergnerové Mise
Nový domov. Tradičně darujeme Nadaci TV Nova několik set tisíc
korun pro děti s hudebním vzděláním, které by jej bez přispění nemohly dále rozvíjet.

A co vlastně náš technologický zázrak dokáže? Odstranil z našeho
byznysu papíry a propisky. Každý obchodní případ nyní uzavíráme
prostřednictvím mobilních aplikací na pár doteků a jeden elektronický podpis a navíc vizuálně zábavnou formou. Díky StormmBooku je
M&M Holding také technologickým lídrem v oboru.

Stejně jako nás dnes a denně baví náš byznys a baví nás také pomáhat
řešit každodenní problémy našim skvělým klientům, baví nás stejně
i pomáhat všem, kdo neměli v životě tolik štěstí jako my. Tak to je
prozatím náš příběh. Díky, že jste jej dočetli až do konce, ale nebojte,
ještě nekončí. Jsme tu s vámi již bezmála dvanáct let a doufáme, že ještě
dlouho budeme.

Skvělá služba potřebuje nejlepšího partnera

Přejeme hladké přistání.

Dalšímu procesu vývoje aplikací už jen přihlížím. Plně se soustředíme
na rozvoj holdingu a dva důležité úkoly. Prvním je najít pro každý obor
našeho podnikání strategického partnera mezi nejúspěšnějšími českými

Váš Petr Morcinek
majitel M&M Reality Holding a.s.
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Novinky nakladatelství ANAG
8 klíčů k duševnímu zdraví
pomocí cvičení
(5839)

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

Christina G. Hibbert
Je prokázáno, že cvičení zvyšuje
dlouhověkost a pomáhá předcházet
různým onemocněním. Cvičení snižuje stres a úzkost, zmírňuje deprese,
pomáhá při chronických bolestech
a zvyšuje sebevědomí.
Christina G. Hibbert, odbornice na duševní zdraví žen a problémy se sebevědomím, nabízí čtenářům strategii, jak si
udržet vytyčené cíle týkající se kondice,
jak překonat motivační výzvy a překážky a jak si vypracovat cvičební režim
prospěšný tělu i duši. Techniky, které
autorka zmiňuje, využijí
jak čtenáři v každé fázi
brožovaná
života, tak na jakékoliv
272 stran
299 Kč
kondiční úrovni.

Méně je více

anag@anag.cz I 585 757 411 I www.anag.cz
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(5841)

Joshua Becker
Většina z nás si uvědomuje, že se
obklopujeme příliš mnoha věcmi.
Doléhá na nás tíha našeho nepořádku a jsme unaveni neustálým
uklízením a organizováním. Joshua
Becker vám pomůže najít výhody
v minimalistickém způsobu života
a uvědomit si, jak vás věci, které
vlastníte, odvádí od následování
svých snů.
Díky této knize budete schopni si
vytvořit osobní a praktický přístup
k organizaci domova a života,
zažít potěšení ze štědrosti
či poznat, proč není
brožovaná
nejlepším výsledkem
240 stran
úspornosti čistý dům,
299 Kč
nýbrž naplněný život.

Zvládnete být na dvou místech zároveň?
Trápí vás představa, co bude s vaším domovem, zatímco jste v zahraničí na pracovní cestě
nebo trávíte čas na 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 (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

[advertorial]

Od poradenství
z obýváku k „finanční
nemocnici“
Kariéru Petra Budila odstartoval omyl. Když hledal
brigádu při vysoké škole, spletl si inzeráty a přišel na jiný
pohovor, než původně zamýšlel. Řízením osudu tak
zapustil kořeny ve finančně-poradenské firmě Partners,
kde se postupně vypracoval z finančního poradce
na manažera a franšízanta. V létě plánuje otevřít už
druhou pobočku Partners market v Praze na Palmovce.

C

o obnáší zřídit si franšízu v tomhle oboru a jaká je vstupní
investice?

To byl i jeden z důvodů, proč franšízy vznikly. Je to ideální kombinace
mezi službami finančního poradce a banky.

Na začátku je to především o nápadu a představě, co a jak budete dělat. Zároveň musíte mít zdroje, a to jak finanční, tak klientské.
Hlavně ale musíte mít kolem sebe spolupracovníky, na které se můžete
spolehnout, kteří tu myšlenku budou sdílet s vámi. Vstupní investice je
asi 1,5 milionu, návratnost zhruba pět let, v závislosti na tom, jak velkou
pobočku a tým chcete.

První pobočku jste otevřel před třemi lety v Táboře, teď chystáte
další v Praze. V čem bude nová pobočka jiná?
Praha je velké město, je tam spousta klientů a také potenciálních zaměstnanců, zároveň širší síť poradců Partners. Pobočku budeme otevírat v srpnu a bude sloužit jak stávajícím, tak novým klientům. Hlavně
to bude místo pro poradce Partners, kde jejich klienti najdou všechny
služby na jednom místě.

Pobočka bude fungovat hlavně jako hypoteční centrum. Mým společníkem v ní je Tomáš Malkus, který je v rámci Partners dlouhodobě nejúspěšnějším člověkem v oblasti hypoték a dokáže pro klienty vyjednat
skvělé podmínky u bank. Nyní se na něj a jeho tým mohou obracet i poradci Partners a využít jeho služby pro své klienty. S tím budou souviset
i další služby a produkty, jako například ochrana příjmu, tvorba aktiv,
zajištění neživotních pojištění a bankovní služby.

Je pravda, že mít pobočku znamená vyšší náklady, ale na druhou stranu
i větší možnosti a jednodušší přesvědčení klienta, že ta služba je dobrá.
Jde také o to, že ne každý je nadšený, když mu poradce přijde domů.

Ano, pomáhá. Sice je takových klientů stále menšina, ale jejich počet
postupně roste. Hodně pracujeme se stávajícími klienty ze sítě, kterých
je půl milionu, a někteří poradci se o ně nestíhají plně postarat. Noví
klienti přicházejí hlavně na doporučení těch stávajících. Obecně lidé
na vznik Partners marketů reagují pozitivně. Řekl bych, že to na ně
působí věrohodněji, když vidí kamennou pobočku, otevírací dobu
a pohlednou recepční (směje se).

S čím za vámi klienti nejčastěji chodí, co potřebují řešit?

O jaké služby půjde?

Proč jste se rozhodl jít do franšízy, není levnější chodit za klienty
domů, jak se to dlouhá léta dělalo?

Pomáhá kamenná pobočka přilákat nové klienty takzvaně z ulice?

Je to především bydlení, tedy hypotéky, dále povinné ručení, investice
nebo životní pojištění. Přibývá také lidí, kteří si chtějí dát svoje finance
do pořádku tak, aby byli finančně v pohodě. Uvědomují si, že doby, kdy
bylo možné půjčovat si takřka na dobré slovo, jsou dávno pryč. Zároveň
si řada z nich prožila nějaké krizové období, kdy se dostali do finanční tísně a vědí, že aby se to neopakovalo, musejí na tom pracovat. Že
potřebují nějakého finančního rádce, který se o ně v tomto směru
dlouhodobě postará.

Jaké vnímáte trendy v oblasti poradenství?
Jako hlavní trend vnímám specializaci. Poradce už nemůže obsáhnout
všechny produkty sám. Je to dáno hlavně novými regulacemi, které náš
obor postupně proměňují a profesionalizují. Dřív poradci fungovali
jako vesničtí doktoři, kteří museli obsáhnout úplně všechno, i dnes se
o to spousta z nich snaží. Jenže s tím už si dnes nevystačíte. Například
hypotéky jsou procesně čím dál těžší. Proto naše nová pobočka nebude
fungovat jako vesnický lékař, ale jako profi nemocnice se specializovanými odděleními, tedy kromě pitevny (směje se). ↙
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Od check-inu
ke gatu
Pohodlně usazeni držíte palubní časopis v ruce a už víte,
že pohyb na letišti není žádná věda. Pojďme si ale projít
celou cestu k letadlu podrobně krok za krokem. Má totiž
určitá pravidla, která není od věci si připomenout,
zautomatizovat a třeba i trochu zjednodušit.
Lucie Bezoušková |

© Shutterstock.com

From Check-In
to the Gate
Sitting comfortably, the in-flight magazine
in your hand, you already know that getting
through the airport isn’t rocket science.
But let’s go through the whole process, from
arrival at the airport to getting on the plane,
step by step. The whole thing has a set of
rules that it’s quite good to remind yourself of,
remember and perhaps streamline a bit.

[78]

[nezapomeňte | don‘t forget]
uch, pohyb většího množství lidí a cizí jazyk. „Letiště je neznámé
prostředí, a především pro starší lidi může být velmi adrenalinové, stresující,“ říká Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida, které
pomáhá seniorům stát se sebevědomou a respektovanou součástí
společnosti. Právě orientaci na letišti se proto věnují lektoři jazykové akademie pro seniory během jazykových kurzů. Chtějí starší
cestující motivovat a podpořit v touze po poznávání cizích zemí.

ustle and bustle, crowds of people and foreign languages…
„The airport is an unfamiliar environment and it can
present a scary and stressful experience, especially for
elderly people,“ states Jan Bartoš, head of the Elpida
Centre which helps senior citizens become confident and
respected members of society. Teachers at a language
academy for the elderly dedicate entire lessons to negotiating an airport
as part of the courses they offer. The aim is to motivate older passengers
and help them fulfil their dream of travelling abroad.

Nebojte se termínů
Na letiště byste měli dorazit zhruba dvě hodiny před odletem. Před příjezdem
na letiště byste si měli ujasnit, ze kterého terminálu budete odlétat. Tuto
informaci najdete na vaší letence. V Praze na Letišti Václava Havla je to
jednoduché – TERMINÁL 1 slouží cestujícím mimo schengenský prostor.
TERMINÁL 2 je pak pro cestující v rámci schengenského prostoru a pasažérům soukromých letů slouží TERMINÁL 3.
„Důležitou součástí našich kurzů jsou vybraná slovíčka, jako je Check-in,
Security Check, Arrival Hall…,“ uvádí Jan Bartoš. Díky všudypřítomné
anglické terminologii se i na cizím letišti senioři rychle zorientují. První, co
vás po příchodu na letiště bude zajímat, je tabule odletů – DEPARTURES –
na které si musíte najít ten svůj. U něj pak bude uvedeno číslo přepážky, kde
vás odbaví – CHECK-IN.

Don’t Fear The Jargon
You should get to the airport around two hours before departure. Before
leaving for the airport you should ascertain from which terminal you
are flying. This should be written on your ticket. At Prague’s Václav
Havel Airport things are pretty simple – TERMINAL 1 is for those flying
out of the Schengen Zone while TERMINAL 2 is for those leaving for
destinations within the Schengen Zone. TERMINÁL 3 is for private
jet passengers only. „An important part of our courses is learning
vocabulary such as Check-in, Security Check, Arrival Hall…,“ adds Jan
Bartoš. Signs in English at airports abroad mean finding your way round
is pretty easy even for seniors. On arrival at the airport the first thing that
will be of interest to you is the DEPARTURES board on which you have
to find your flight. This will also tell you the number of the desk where you
can CHECK-IN.

Odložte si, prosím
V případě, že zvolíte standardní check-in, vydejte se přímo k přepážce.
Zde předložte svou letenku, nebo elektronickou letenku a cestovní doklad.
Cestujícím v rámci schengenského prostoru bude stačit občanský průkaz.
Na základě těchto dokumentů vám vystaví palubní vstupenku. Máte-li
k odbavení také zavazadlo, právě tady jej odevzdáte. Chcete-li si cestování
trochu ulehčit, můžete využít také některou z dalších variant odbavení. Ocení je však hlavně cestující bez zavazadla k odbavení. Jedná se
o ON-LINE CHECK-IN, přímo na letišti můžete využít SELF-KIOSEK
a check-in můžete provést i prostřednictvím aplikace Smart Flights v chytrém telefonu.

Check It In
If you have chosen to check in the standard way, head straight for the
desk. Here you hand over your ticket or e-ticket and travel documents.
Those flying within the Schengen Zone can simply travel on their domestic
ID card. Having checked your documents, the desk staff will issue your
boarding card. If you have bags to check in, this is where you hand them
over. If you want to make things a bit easier for yourself, you can make
use of other ways of checking in. They are especially convenient for those
travelling without luggage. There’s ON-LINE CHECK-IN, SELF-KIOSKS at
the airport and you can also check-in via a smartphone app Smart Flights.

Pro vaše bezpečí
Po odbavení by vaše kroky měly směřovat k bezpečnostní kontrole,
SECURITY CHECK. Nejprve budete vyzváni, abyste do připravených plastových boxů odložili vaše příruční zavazadlo, elektronické přístroje a kovové
předměty. Boxy následně projedou rentgenem. Vy sami budete požádáni,
abyste prošli bezpečnostním rámem. Pokud zapípá, nejspíš jste si něco
zapomněli odložit. Pokud je všechno v pořádku, můžete se vydat směrem
k bráně, odkud vám letí letadlo. Ta je označena jako GATE. Celý proces se
trochu liší u cestujících mimo schengenský prostor. Ty ještě před kontrolou
bezpečnostní čeká pasová, PASSPORT CONTROL.

Poslední meta
Po absolvování kontrol se ocitnete v tranzitní zóně. Je dobré si hned pro
začátek najít gate k vašemu letadlu, jehož číslo zjistíte z palubní vstupenky.
„Seniorům dělá prostorová orientace na letištích problém. Máme ale
zkušenosti, že z očí do očí se většinou vždycky nějak domluví,“ říká Jan
Bartoš. U gatu projdete ještě kontrolou palubních lístků a pak už vás vpustí přímo do letadla. Uvnitř letadla pak stačí najít vaše sedadlo, uložit zavazadlo do prostoru nad hlavou, pohodlně se usadit a začíst se do palubního
časopisu nebo aby vám let rychleji ubíhal, vyzkoušejte náš anikátní systém
palubní zábavy MyWings TV (více na str. 98–99). ↙

For Your Security
After check-in you should head to the SECURITY CHECK. First of all
you will be asked to place your hand luggage, electronic devices and metal
objects, into the plastic boxes provided. These boxes then pass through
an X-ray machine. You’ll be asked to pass through the security gate. If it
emits a peeping sound, that probably means you’ve forgotten something
in a pocket. If all goes smoothly, head to the GATE from where your plane
is set to depart. The process is a bit different for passengers heading out of
the Schengen Zone. Before going through security they have to negotiate
PASSPORT CONTROL.

Last Things Last
After all checks are complete you find yourself in the transit zone. It’s always
a good idea to locate your gate straight away – the number is on your boarding
card. At the gate your boarding card is checked and only then are you allowed
onto the plane. Once on board all you have to do is find your seat, store your
luggage in the overhead lockers, make yourself comfortable and open up the
in-flight magazine, or to enjoy your flight use our onboard entertainment
MyWings TV (see page 98–99). ↙
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Děti cvičí jógu

s Blissem

Kids Are Doing Yoga
With Bliss
Jógu můžeš cvičit na pláži, ale také v letadle. Klidně rovnou
na sedačce, protože ti pomůže zvládnout obtíže spojené s letem.
Třeba bolení oušek. Jak? Děti napsaly Blissovi, jehož deskovou
jógovou hru doma hrají, protože vědí, že Blissova jóga pomáhá
a baví zároveň.
You can do yoga on the beach and on a plane, right in your
seat – it helps you deal with little niggles associated with
flying – painful ears for instance. But how?
Some children wrote to Bliss whose yoga
board game they play at home – they
know that Bliss’ yoga helps them keep
fit and have fun at the same time.
Hana Čermáková |

© Shutterstock.com

hoj Blissi, chystáme se na dovolenou. Poradíš nám
jógové cviky do letadla? Třeba jak se nebát, nenudit?
Zdraví tě zvídavé děti
Zdravím všechny malé, ale i větší cestovatele,
posílám vám Blissovo jógové cvičení nejen
na pohodový let, ale také na pláž. Pozdravujte
na ní slunce i moře.
Váš Bliss

i Bliss, we’re just about to go on holiday. Could you advise
us what yoga exercises to do on the plane? Perhaps exercises
to stop us getting nervous about flying or becoming bored?
Best wishes, your inquisitive kids.
Hi all you travellers big and small – I’m sending you
Bliss’ yoga exercises which are not only good for staying
comfortable on a plane but also on the beach. Say hi to the sun and sea.
Yours, Bliss
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Cviky do letadla

Exercises to Do on the Plane

1.

1.

Bolí tě v letadle při startu a přistávání ouška?
Zkus si podržet NEBESKOU MUDRU.
Pohodlně se posaď a uvolni ruce na kolena. Pokrč
prostředníčky, až se jejich špičky dotýkají kořenů
palců, a pak palce polož na prostředníčky a jemně
je přitlač. Ostatní prsty jsou propnuté. Zavři oči
a seď v klidu několik dechů.

2.

Trochu se bojíš? Pojď chvilku zhluboka
dýchat do bříška. DÝCHÁNÍ DO BŘICHA
tě zklidní a třeba ti pomůže i usnout. Pohodlně se
posaď a polož si dlaně na břicho a zhluboka do něj
dýchej. Vnímej, jak se tvoje dlaně díky dechu pohybují. Můžeš si i zavřít oči. Zopakuj 5–10krát.

3.

Už se při dlouhém letu trochu nudíš? Pojď si
vyzkoušet, jak obratné jsou tvé prsty. Posaď se
pohodlně do sedadla a procvič si OBRATNOST
SVÝCH PRSTŮ. Dotýkej se postupně špičkou
palce ostatních prstů na stejné ruce – ukazováčku,
prostředníčku, prsteníčku a malíčku. Zkus tempo
zrychlovat během 5 kol, obě ruce cvičí současně.
Až to natrénuješ, zeptej se mámy nebo táty, jak to
umí oni.

4.

A pak si natrénuj OCHLAZUJÍCÍ DECH,
který se ti na pláži určitě bude hodit. Zkus
srolovat jazyk do ruličky jako brčko nebo ho nech
volně položený v ústech. Nadechni se ústy skrz jazyk
a pomalu vydechni nosem. Zopakuj 5–10krát. Tento
dech tě příjemně ochladí. Nauč to třeba i sourozence.

Cviky na pláž

1.

U břehu kotví rybářské lodě i velké
jachty. Houpají se vedle sebe ve vzájemné
rovnováze. Neláká tvoji prázdninovou
partu být jako ony? Posaďte se proti sobě,
kolena mějte pokrčená, dejte si chodidla
k sobě. Chytněte se za ruce a pomalu
zvedněte chodidla nahoru, kolena mohou
zůstat trochu pokrčená. Jako LOĎKY
vydržte v pozici 3 dechy.

2.

Až na modré obloze zahlédneš
letadla, jak se míjejí a jsou v rovnováze, zkus je napodobit společně třeba s rodiči.
Utvořte kruh a položte si dlaně vzájemně na ramena, paže jsou propnuté. Postavte se na pravou
nohu. Zvedněte levou nohu vzad a předklánějte
se, až vaše těla budou připomínat tvar LETADLA.
Vydržte 3 dechy a zopakujte cvik na levou nohu.
Cviky na pláž si zacvičte nejen pro zábavu, ale také
pro zjištění, jak jste na tom s rovnováhou. ↙

Do your ears hurt when the plane is taking
off and landing? Well try this HEAVENLY
MUDRA position. Sit comfortably and rest your
hands on your knees. Bend your middle fingers until
the tips touch your palms – then bend your thumb
to your middle fingers and press them gently down.
Your other fingers should be stretched out. Close
your eyes and sit quietly as you take several breaths
in and out.

2.

A bit afraid of flying? Try some deep breathing.
BELLY BREATHING calms you down and can
even help you fall asleep. Sit comfortably, rest your
palms on your belly and breathe deeply through
your abdomen. Notice how your palms move up
and down as you breathe. You might want to close
your eyes. Repeat 5 to 10 times.

3.

Get a bit bored on long flights? Let’s see just
how skilfull your fingers are. Sit comfortably
in your seat and try this FINGER EXERCISE. With
your thumb, touch the tips of all your fingers in
turn – forefinger, middle finger, ring finger and little
finger. Try to do it faster over 5 rounds, exercising
both hands at once.When you’ve mastered it, ask
mum and dad if they can do it.

4.

Now time for some COOLING BREATH,
a skill that will certainly come in handy on the
beach. Try to role your tongue into a tube or let it
rest in your mouth. Breathe in through your tongue
and out slowly through your nose. Repeat 5 to 10
times. This way of breathing cools you down. Why
not teach your brothers and sisters how to do it.

Exercises for the Beach

1.

Fishing boats and large yachts anchor off the
shore. They rise and fall next to each other,
balancing on the swell. Wouldn’t you like to have
perfect balance like they do? Sit opposite each other,
knees bent, feet together. Hold one hand in the other
and lift your feet slowly, keeping your knees bent.
Like two BOATS stay in the pose for 3 breaths.

2.

When you look up into the blue sky and see
planes passing each other, they look perfectly
balanced. Well, you can imitate that balance,
with your parents perhaps. Make a circle and
place your palms on each other’s’ shoulders, arms
outstretched. Stand on your right leg. Lift your left
leg behind you and lean forward until your body
makes the shape of a PLANE. Hold for 3 breaths
then repeat the exercise on your left leg. ↙
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S jógou a Blissem si můžete hrát
a cvičit i v parku nebo doma
v obývacím pokoji, s kamarády
nebo s babi a dědou a hlavně –
kdykoli máte chuť. Nezapomeňte
se předtím vždycky trochu
rozcvičit. Stačí se podívat
na Blissův web:

www.blisseshop.com
Yoga with Bliss lets you play and
exercise in the park or at home
in the living room, with friends
or grandparents – whenever the
fancy takes you. Remember to
always warm up beforehand. Just
take a look at Bliss’ website:

www.blisseshop.com
#blissova_joga

[flight zone]

Bezstarostný let
Letecká doprava nám umožňuje za krátký čas překonat ohromné vzdálenosti. Dlouhé hodiny na palubách letadel ve
výšce 10 000 metrů jsou však pro lidský organismus zátěží. Jak se vyhnout možným zdravotním komplikacím, které
jsou s létáním spojeny? Poradil nám prim. MUDr. Ota Schütz z pražské Žilní kliniky, který se věnuje prevenci a léčbě
křečových žil více než 20 let.

P

an primář nerad straší. Vyzývá ale
k opatrnosti: „Před dovolenou a delším
letem by měli být opatrní zejména lidé,
jejichž žilní systém není zcela v pořádku
a trpí křečovými žilami.“ Varixy v současnosti trápí téměř 30 % populace a v poměru
3 : 1 se toto onemocnění týká především žen.
Prevence neprevence, z 90 % jsou křečové žíly
důsledkem genetických předpokladů. Asi vás
překvapí, že pracovní neschopnost vznikající
následkem komplikací neléčených křečových
žil je významně vyšší než pracovní neschopnost spojená se srdečními chorobami.
Křečové žíly tedy vůbec nejsou vzácným
onemocněním. Naopak. Jsou tak časté, že se
vyplatí absolvovat preventivní vyšetření. „Díky
osvětě jsou mezi klienty Žilní kliniky i lidé
bez zjevných obtíží. Vědí, že na klinice máme
nejmodernější přístroje, které mohou případné indispozice žilních stěn odhalit dříve,
než se z nich stane problém zdravotní a také
estetický, a přicházejí k vyšetření preventivně,“ uvádí přední český žilní chirurg.
Žilní klinika Oty Schütze je známá jako Klinika jednodenní chirurgie.

Zvedejte střídavě patu a špičku pravé nohy,
posléze levé nohy, nakonec zvedněte obě paty
a poté obě špičky současně. Cvik vždy dvanáctkrát
opakujte. Zvýšeného účinku dosáhnete mírným
tlačením dlaněmi na kolena během cvičení.

Právě zde byla v roce 1994 poprvé v České republice zavedena metoda, díky které je pacient
v jednom dni přijat, operován a po nutném
odpočinku propuštěn do domácí péče. „Díky
pokročilým medicínským technologiím jsme
schopni varixy řešit v rámci několika hodin.

MUDr. Ota Schütz

Mezibranská 17/1592, Praha 1 (Prague 1)
Lublaňská 24, Praha 2 (Prague 2)
Tel.: +420 225 444 120, +420 725 550 500
E-mail: info@zilniklinika.cz

www.zilniklinika.cz

Dvanáctkrát zakružte pravým chodidlem v kotníku
na obě strany, totéž opakujte levou nohou. Tento
cvik můžete kombinovat se současným zvedáním
paty druhé nohy od podlahy.
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Pacient se na klinice zdrží zhruba 6 hodin.“
Osvědčeným pomocníkem jsou nejen radiofrekvence a laser, ale i lepení žil. Nemusíte
se bát, zákroku předchází jen ultrazvukové
vyšetření přístrojem s vysokými rozlišovacími
schopnostmi. Díky tomu lékař uvidí skutečný
stav vašich cév. Moderní léčba křečových žil
získává podobu ambulantního zákroku bez
hospitalizace a pracovní neschopnosti.
I když jsou vaše nohy bez jediné modré
poskvrnky, poraďte se o svém životním stylu.
Jistě totiž chcete, aby i nadále zůstaly zdravé
a krásné. Navíc můžete získat odborné rady,
jak v cévním zdraví přežít dálkové lety.
„Mohu doporučit dechová cvičení, která
okysličí krev, a dodržení pitného režimu,
který ji ‚naředí‘. Osvědčují se i cviky
dolních končetin. Vhodným doplňkem jsou
zdravotní elastické kompresní punčochy.“
Pro pocit bezpečí v průběhu letu neváhejte
s předstihem svůj zdravotní stav konzultovat s odborníkem. Vyhnete se tak nejedné
nepříjemnosti, která by vás v letadle mohla
postihnout. ↙

Postupně si protáhněte obě nohy tak, aby došlo
ke stažení lýtkového svalu. Současně zvedejte
špičku pravé i levé nohy, patu nechte opřenou
o podložku. Opakujte několikrát a poté se ještě
projděte v uličce mezi sedadly.

Lobkowicz Palace
Prague Castle

Exclusively Lobkowicz
Discover unique experiences
in Lobkowicz Palace

Conferences
Gala dinners
Weddings
Receptions
Concerts
Fashion shows

Capacity of
up to 350 people
15 historical halls with
capacities varying from
10 to 300 people

Terrace with a panoramic
view of Prague
Tours of the world
famous Lobkowicz
Collections

www.lobkowicz.com
For more information
please contact
sales@lobkowicz.cz
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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
[84]

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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Objevte kouzlo Třebíče
Discover the Charm of Třebíč

Město Třebíč je oblíbenou turistickou destinací pro návštěvníky z celého světa. Lákají je nejen památky
UNESCO a křivolaké uličky židovského města s okouzlujícími zákoutími, ale i čistá příroda.
The town of Třebíč is a popular tourist destination for visitors from all over the world. They are attracted not only by
the UNESCO sights or the winding streets of the Jewish town with its charming nooks and crannies, but also by the
pure nature.
ěsto Třebíč si v letošním roce připomíná 15. výročí zápisu
třebíčských památek na seznam UNESCO. Bazilika sv. Prokopa
a židovská čtvrť s židovským hřbitovem, které byly na tento
prestižní seznam zapsány v roce 2003, dokládají zdejší výjimečné soužití
židovské a křesťanské komunity.

M

T

Památky UNESCO v Třebíči propojuje naučná stezka „Po stopách opatů
a rabínů“. Stezka poodhaluje život obou náboženských společenství,
která po staletí žila v těsném sousedství. Seznamuje návštěvníky s nejzajímavějšími místy, židovskými synagogami i křesťanskou bazilikou.
Město Třebíč však nejsou jen známé památky UNESCO, ale nachází se
zde mnoho dalších zajímavých míst. Za zmínku určitě stojí původně benediktinský klášter, který byl v 16. století přestavěn na zámek a je nyní
sídlem Muzea Vysočiny s interaktivními expozicemi.

The UNESCO monuments in Třebíč are joined by an educational trail
“In the Footsteps of the Abbots and Rabbis”. The path reveals the lives of
both religious communities that lived side by side for centuries. It leads
to the most interesting places, the Jewish synagogues and the Christian
basilica. The town of Třebíč is not only a UNESCO town but there are
many other interesting places to visit. The Benedictine monastery for
example is worth mentioning, which was rebuilt in the 16th century and
is now the seat of the Vysočina Museum with interactive expositions.

Světovým unikátem je expozice Franta. Stálá expozice představuje darovaná díla třebíčského rodáka Františka Mertla. Český malíř a sochař,
uměleckým jménem FRANTA, dlouhodobě žije ve francouzské oblasti
Nice a kromě Třebíče je jeho dílo součástí šedesáti významných veřejných sbírek po celém světě. ↙

One unique exposition is called Franta. A permanent exhibition
presents the works of Třebíč native František Mertl. This Czech painter
and sculptor with the artistic name of FRANTA has lived for many
years in the French region of Nice, and besides Třebíč his work is part of
sixty major public collections around the world. ↙

his year, Třebíč celebrates the 15th anniversary of its monuments
being on the UNESCO list. In 2003, the Basilica of St. Prokop and
the Jewish Quarter with the Jewish Cemetery were added to this
prestigious list. These monuments show the exceptional coexistence of
the Jewish and Christian communities.
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Top 10 alternative city breaks in Europe. (Skyscanner, 2017).

We don’t take monuments so seriously.
For instance, in winter we skate
under the statue of Jobst in front
of the Moravian Gallery.

#czechrepublic

#

brno
true story

[advertorial]

Parádní zima ve Špindlerově Mlýně
Another Great Winter in Špindlerův Mlýn

Přípravy na zimní sezonu jsou ve Skiareálu Špindlerův Mlýn
v plném proudu. Do konce října ještě seženete zvýhodněnou
sezonku. Těšit se můžete na komfortní lyžování ve Svatém Petru
a Medvědíně, na čtyřsedačkovou lanovku na Horních Mísečkách
a spoustu zábavy. V březnu bude Špindl hostit dokonce závody
Světového poháru žen v alpském lyžování.
Preparations for the winter season at the Špindlerův Mlýn ski resort
are in full swing. Until late October you can still buy a discounted
season ticket, then look forward to some great skiing at Svatý Petr and
Medvědín, to the four-seater ski lift to Horní Mísečky and heaps of fun
besides. In March the resort will host a round of the Women’s Downhill
Skiing World Cup.

P

lánujete-li vyrazit na hory, neměli byste rozhodně minout Skiareál
Špindlerův Mlýn. Díky komplexním službám, perfektně upraveným
sjezdovkám, modernímu zázemí a širokému spektru aprés-ski zábavy
patří právem na vrchol českých lyžařských středisek. Skiareál nabídne 25
kilometrů sjezdovek. Čerstvý manšestr můžete vyzkoušet v rámci Fresh
Tracku – fantastického ranního lyžování na čerstvě urolbovaném
svahu ještě před oficiálním otevřením lanovek. Pokud nemáte
ani po celodenním lyžování dost, vyzkoušejte ještě večer
nejdelší osvětlenou sjezdovku v Čechách – Hromovku.
A vynechat byste neměli ani parádní rozšířenou sjezdovku na
Horních Mísečkách, kde loni skiareál zprovoznil pohodlnou
čtyřsedačku. Užít si tu můžete i snowpark. Velkým pozitivem
Špindlu je komplexní zážitek. Středisko nenabízí jen lyžování,
ale i spoustu dalších lákavých atrakcí. Jděte si třeba zabruslit nebo
zahrát hokej na kluziště, poměřte své síly na měřené trati obřího slalomu
Audi Race Track s Ondřejem Bankem nebo si zajděte na Snow show.
V největším krkonošském středisku se navíc po celou sezonu koná řada
mezinárodních akcí a závodů. 8. a 9. března se tu uskuteční i Světový pohár
ve slalomu a obřím slalomu žen v alpském lyžování. ↙

I

f you are planning a trip to the mountains, Špindlerův Mlýn should
be high on your list. A comprehensive range of services, impeccably
prepared slopes, modern facilities and a wide range of après-ski
possibilities make this one of the top Czech ski resorts, boasting 25km
of slopes. Fresh Track gives you the opportunity to enjoy fantastic
morning skiing sessions on freshly prepared slopes before the ski
lifts officially open. If you still haven’t had enough even after
a full day on the snow, head in the evening to Hromovka, the
longest illuminated slope in the country. Nor should you miss
the widened slope at Horní Mísečky where last year the resort
opened a four-seater ski lift. There’s also a snow park to enjoy
here. A huge plus at Špindlerův Mlýn is that the resort doesn’t
just offer skiing but many other attractions besides. You can skate
and play ice hockey at the resort rink, pit your wits against Ondřej
Bank on the giant slalom Audi Race Track or watch the Snow Show.
Throughout the ski season an array of international events and races
will be taking place at the largest resort in the Krkonoše Mountains.
On 8th and 9th March a round of the Women’s Downhill World Cup,
slalom and giant slalom events, will take place. ↙
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WINNER
WELLNESS
HOTEL VISTA

Váš rodinný pobyt ve Wellness hotelu Vista
Nejatraktivnější family hotel ČR
Animační programy pro děti s příběhem

Wellness program pro celou rodinu

Relaxace uprostřed překrásné přírody

Unikátní zážitky a top atrakce u hotelu

…hory zážitků
www.hotel-dolnimorava.cz

Specialista na léčbu
pohybového aparátu
v Pardubickém kraji
• Vlastní přírodní léčivé zdroje:
rašelina a minerální voda
• Procedury, estetika
• Odborný personál
• Relaxace, odpočinek
• Wellness pobyty
• Specializovaná klinika
Medical Wellness Clinic
Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Masarykovo nám. 6 | 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 466 860 860 | e-mail: obchod@llb.cz

www.llb.cz
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Czech rising star!
out
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tourism.olomouc.eu

Olomouc
GB

POLAND
GERMANY

Poznejte Olomouc, „n
„nejkrásnější město
Česka a skrytý poklad
pokla Evropy”.

FRANCE
ITALY

Visit Olomouc, “the most beautiful
Czech town and hidden gem of Europe”.

Prague
Ostrava
Olomouc
Brno
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3x týdně
přímá linka do
LONDÝNA

Letní destinace
RHODOS
HERAKLION
PODGORICA
ANTALYA
BURGAS

Copyright - ing. Štepán Ručka

2x týdně
přímá linka do
ALICANTE

Parkování zdarma
Aerotaxi ۵Vyhlídkové lety ۵ Přeprava nákladu
www.airport-pardubice.cz

Naplánujte si relax...
TIME TO RELAX…

 bezplatná linka 800 611 009
 www.laznetrebon.cz

T H E

C I T Y

O F

P R A G U E

M U S E U M

LANGWEIL'S MODEL OF PRAGUE

1826 –1837

Unique paper model of Prague
www.muzeumprahy.cz
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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
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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
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

The Martian

The Grand Budapest
Hotel

Sex and the City

The Great Gatsby

Life of Pi

The Lord of the Rings

The Big Bang Theory

Brain Games

Joseph

Pat & Mat
Back in Action

The Fellowship of the Ring

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!

You can only watch Ӿlms and listen to music using headphones.
If the page MyWings TV doesn¶t display automatically, type address: mywingstv.aero
Hudbu a Ӿlmy lze poslouchat a sledovat pouze se sluchátky.
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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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

AIRBUS A330
počet sedadel | seating capacity – 345
cestovní rychlost | cruising speed – 850 km/h
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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.

[flight zone]

Cestovní formuláře
EGYPT | EGYPT
OBECNÉ INSTRUKCE
Než 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.

ČÍSLO LETU

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

PRG
PŘÍJMENÍ ((TISKACE
TISKACE))
JMÉNO

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

GENERAL INSTRUCTIONS
Before 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.

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

Landing Cards
→
→
→
→

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

DŮVOD NÁVŠTĚVY

turistika
studium konference kulturní akce
zdravotní důvody
obchod
školení
jiné

OSOBY ZAPSANÉ VE VAŠEM PASE A JEJICH DATUM NAROZENÍ

travelservice.aero [102] smartwings.com

[flight zone]

Travel Documents
KEŇA | KENYA

ZANZIBAR, TANZANIE | ZANZIBAR, TANZANIA

PŘÍJMENÍ

JMÉNO

ČÍSLO PASU

DATUM A
MÍSTO VYDÁNÍ
PASU

DATUM
A MÍSTO
VYDÁNÍ PASU

ČÍSLO PASU

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

POHLAVÍ

DATUM A MÍSTO
NAROZENÍ
NÁRODNOST

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MUŽ

ŽENA

STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST

ZAMĚSTNÁNÍ

POHLAVÍ

MUŽ
ŽENA

DŮVOD NÁVŠTĚVY

NÁRODNOST

ZAMĚSTNÁNÍ
PROFESE

STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST

POČET OSOB
CESTUJÍCÍCH
NA VÁŠ PAS

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA
POBYTU (dny)

POČET OSOB ZAPSANÝCH VE VAŠEM PASE
ŽENY

Na opačné straně karty
zakroužkujte vhodné číslo

MUŽI

Jiné (upřesněte)

ČÍSLO
LETU

ŽENY

DŮVOD NÁVŠTĚVY (Zakroužkujte na opačné straně karty vhodné číslo)

ČÍSLO LETU

PŘEDPOKLÁDANÁ
DÉLAK POBYTU

PO BOX

MUŽI

ULICE

ADRESA POBYTU V KENI
MĚSTO

ADRESA POBYTU V DESTINACI (najdete ji například na svém voucheru od ck)
ULICE
MĚSTO

PO BOX

KONTAKTNÍ TELEFON

TELEFONNÍ ČÍSLO

KONTAKTNÍ OSOBA NEBO INSTITUCE

JMÉNO HOTELU
KONTAKTNÍ OSOBA NEBO INSTITUCE

TYP DOPRAVY

ZPŮSOB DOPRAVY
letecká

lodní

železniční

silniční

DATUM

PODPIS

letecká

vodní

železniční

silniční

DATUM

DRUHÁ STRANA PŘISTÁVACÍ KARTY KENI,
ZANZIBARU A TANZANIE
Důvod návštěvy:

SECOND PAGE OF THE KENYA,
ZANZIBAR, AND TANZANIA LANDING CARD
Reason for visit:

1.–2. vyplňují jen rezidenti
3. uchazeč o zaměstnání v destinaci
4. dočasně zaměstnaní v destinaci
5. návštěva příbuzných a známých
6. dovolená
7. obchod a konference
8. tranzitující
9. jiné – například TOURISTIC

1.-2. To be completed by residents only
3. Applying for employment in the destination
4. Temporarily employed in the destination
5. Visiting friends and relatives
6. Holiday
7. Business/conference
8. Transit
9. Other – e.g. Tourism
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PODPIS

[flight zone]

[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

Madeira

Agadir
La Palma

Lanzarote
Fuerteventura
Tenerife
Gran Canaria

Sal
Boa Vista

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

Dakar
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[flight zone]

Oujda
Agadir
Lanzarote
Fuerteventura
Tenerife
Gran Canaria

Tel Aviv

Madeira

Moscow

Sal

Hurghada

Sharm El–Sheikh
Marsa Alam

Dakar

Boa Vista

Mombasa
Zanzibar

Antalya
Dalaman
Larnaca
Paphos
Tel Aviv

Sharm El–Sheikh
Hurghada

Ras Al–Khaimah
Dubai
Marsa Alam

Salalah
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[flight zone]

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/en/about-smartwings/personal-data-protection/

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 / SAVE

1133 %

Sleva se nevztahuje na produkt „Hot Panini“
“Hot Panini” is not available with this combo deal

JJEN
EN 130 CZK
ONLY 5,60 EUR

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

1144 %

Sleva se nevztahuje na produkt „Hot Panini“
“Hot Panini” is not available with this combo deal

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.
Přijímáme karty:
Accepted cards:

Platbu kartou hlaste předem. Děkujeme.
Card payment advise before shopping. Thank you.

UNIKÁTNÍ KOLEKCE

GALERIE
OCELOVÝCH
FIGURÍN
WWW.GALLERYOFSTEELFIGURES.COM

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU | ENTERTAINMENT FOR THE WHOLE FAMILY
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA | INTERACTIVE EXHIBITION
100 % RECYKLACE | 100 % RECYCLED MATERIALS
TO MUSÍTE VIDĚT! | YOU HAVE TO SEE IT!
ULICE 28. ŘÍJNA 377/13, PRAHA 1 – 110 00, +420 727 850 257, OFFICE@GALLERYOFSTEELFIGURES.COM
FACEBOOK.COM/GALLERYOFSTEELFIGURESPRAHA
VYFOŤTE SI TUTO STRÁNKU A PŘI VAŠÍ NÁVŠTĚVĚ DOSTANETE DÁREK. | TAKE A PICTURE OF THIS PAGE AND GET A GIFT IN OUR GALLERY.

The Breitling Jet Squad
Jacques Bothelin
Christophe Deketelaere
Paco Wallaert

LAND

NAVITIMER 8

AIR

SEA

#SQUADONAMISSION

BREITLING BOUTIQUE
PAŘÍŽSKÁ 1

PRAGUE

