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EDITORIAL

VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ | DEAR PASSENGERS
VÍTEJTE NA PALUBĚ LETADLA Z FLOTILY SMARTWINGS GROUP.
WELCOME ABOARD THIS FLIGHT OPERATED BY THE SMARTWINGS GROUP.

SME RÁDI, ŽE SE S VÁMI OPĚT VÍDÁME A POTKÁVÁME
NA PALUBÁCH NAŠICH LETADEL. Vážíme si toho, že jste
si pro své cesty vybrali služby společností Smartwings
a Českých aerolinií. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním
místě, a proto jsme se rozhodli tentokrát věnovat tuto stránku
nejdůležitějším informacím, týkajícím se vašeho letu. Přejeme
vám, aby náš společný let byl pro vás příjemným začátkem vaší
dovolené nebo úspěšné služební cesty.

J

W

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU.
TÝM SMARTWINGS GROUP

WE HOPE TO SEE YOU ON BOARD AGAIN.
TEAM OF SMARTWINGS GROUP

VSTUP NA PALUBU LETADLA JEN S OCHRANOU
ÚST A NOSU (ROUŠKOU/RESPIRÁTOREM) DLE
AKTUÁLNĚ PLATNÉHO NAŘÍZENÍ VLÁDY
BOARDING ONLY WITH NOSE AND MOUTH
COVERING (FACE MASK/RESPIRATOR) ACCORDING TO
GOVERNMENT REGULATIONS IN FORCE AT THE CURRENT TIME.
Před vstupem na palubu letadel Smartwings a Českých
aerolinií a po celou dobu letu musí mít všichni cestující
nasazenu ochranu úst a nosu, vyjma dětí do dvou let
a případně dalších osob, na které se vztahují výjimky dle
příslušného krizového či mimořádného opatření.
Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření bude
považováno za porušení přepravních podmínek Smartwings
a ČSA a může vést k vyloučení cestujícího z přepravy.

BEZKONTAKTNÍ PLACENÍ | CONTACTLESS PAYMENTS
Z důvodu ochrany zdraví cestujících a palubního
personálu i kvůli snaze zabránit šíření koronaviru
na palubách našich letadel doporučujeme platit
bezkontaktně, tj. platební kartou. Děkujeme.

Before boarding Czech Airlines and Smartwings aircraft and
throughout the ﬂight, all passengers must wear protective
mouth and nose coverings. This requirement does not apply
to children under two years of age and other people subject
to exemptions speciﬁed in the relevant crisis or emergency
measures in place. Failure to comply with this safety measure
will be considered a breach of Czech Airlines/Smartwings
Conditions of Carriage. As a result, the passenger in breach of
the Conditions may be excluded from transport.

E ARE HAPPY TO SEE YOU ONCE AGAIN ON BOARD
OUR PLANES. We appreciate the fact that you have
chosen to use the services of Smartwings and Czech
Airlines for today’s ﬂight. Passenger safety is our highest priority,
so for that reason we have taken the decision to dedicate this
page to essential information concerning your ﬂight. We hope
your ﬂight with us today will be a pleasant start to your holiday or
successful business trip.

In order to protect the health of passengers and cabin crew,
and to prevent the spread of Covid-19 on board our planes, we
recommend using a contactless payment method such as a credit
or debit card. Thank you.

BEZPEČNÁ TISKOVINA | SAFE PUBLICATION
Obálka palubního časopisu MyWings je ošetřena
antimikrobiálním lakem, který z něj dělá bezpečnou
tiskovinu. Palubní časopis si tak mohou bezpečně
prohlédnout všichni naši cestující, aniž by se stali přenašečem
bakterií, plísní a virů.
The cover of this in-ﬂight magazine is treated with an anti-microbial
coating, making it safe to handle. In this way, all our passengers can
browse it safely without the magazine becoming a carrier of bacteria,
funghi and viruses.

Další aktuální informace naleznete na www.smartwings.com a www.czechairlines.com.
Further actual information can be found at www.smartwings.com and www.czechairlines.com.
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KRÁLOVSTVÍ ZA RUM

TENISKY V AKCI

Aroma a chuť opravdového rumu
prostoupí hlavním městem Velké
Británie, světový Rumfest s tradicí
od roku 2007 servíruje to nejlepší
z cukrové třtiny. Záživné workshopy,
degustace více než 400 prémiových
vzorků z celého světa, rumové
koktejly a latinské rytmy navodí
atmosféru tropického večera
ve stínu palem. V Karibiku stejně
jako na rumové show to žije, ale
spěchá se pomalu!

Poznejte hlavní město Ukrajiny
v pohybu. Legendární Kyiv
City Marathon míří do ulic
už podvanácté. Běžci poběží
na trasách dlouhých 42, 21, 10
a necelých 5 kilometrů v samotném
centru města. Slavnostní výstřel,
emoce i adrenalin v hlavní roli
a cílová rovinka, která rozhodne
o vítězích. Město na březích Dněpru
představuje lákadlo nejen pro
zapálené milovníky sportu.

MY KINGDOM FOR A RUM

RUNNING SHOES AT THE
READY!

The UK capital will become the
place to experience the aroma and
warming aftertaste of rum during
the international Rumfest, a regular
event held since 2007 that serves
up the best tipples that can be
distilled from cane sugar. There will
be intriguing workshops, tasting
sessions involving over 400 types of
premier rum from around the globe,
rum cocktails and Latin rhythms
that evoke the ambience of tropical
evenings beneath the palm trees.
Enjoy a real Caribbean vibe at this
rum spectacular.

www.rumfest.co.uk

See the capital of Ukraine with your
trainers on. The now legendary Kyiv
City Marathon will hit the streets this
year for the twelfth time. Runners
have a choice of three courses 42,
21, 10 and just under 5km, all leading
through the very heart of the city.
The starting gun launches a stream
of emotions and excitement, all
culminating in the ﬁnishing stretch
which often decides the winner. This
city on the banks of the river Dnipro is
an attractive place to visit, whether or
not you are into running.

www.kyivmarathon.org
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PRAHA | PRAGUE

MOSKVA | MOSCOW

TENERIFE

ČESKÁ REPUBLIKA

RUSKO | RUSSIA

KANÁRSKÉ OSTROVY

CZECH REPUBLIC

1.–6. 11. 2021
FINÁLE POHÁRU BILLIE JEAN
KINGOVÉ
V pražských O2 areně a O2
universum se na tvrdých površích
střetne turnajovým způsobem
12 nejlepších mužstev světa –
Austrálie, Bělorusko, Belgie, Francie,
Rusko, Slovensko, Španělsko, USA,
Kanada, Německo, Švýcarsko a ČR.
Svěřenkyně kapitána Petra Pály
získaly od roku 2011 šest trofejí
(dříve Fed Cup). Finanční odměny
pro účastnice ﬁnálového turnaje činí
18 milionů dolarů.

CANARY ISLANDS

1.–31. 12. 2021

2021–2022

ADVENT NA LEDU

LORO PARQUE

Zima jako když praští a největší
kluziště Evropy pod širým nebem,
zavítejte do Moskvy. Na ledové
ploše o rozloze 20 500 m²,
která je rozdělena do pěti
samostatných zón, si přijde na své
až 5 000 bruslařů. Nechybí stánky
s občerstvením a nápoji. Obří ledový
ring je součástí areálu Výstavy
úspěchů národního hospodářství.
Zašněrujte si brusle a zkraťte si
čekání na svátky.

Historie botanicko-zoologické
zahrady se začala na Tenerife
psát před téměř 50 lety. Tehdy
mohli návštěvníci obdivovat
na 150 papoušků. Dnes je Loro
Parque jednou z nejkrásnějších ZOO
na světě. Park chová tygry, jaguára,
obří želvy či opice. Úchvatná
je expozice tučňáků a 15 metrů
dlouhý podmořský tunel, kde
kolem vás plavou žraloci a rejnoci.
Nejoblíbenější atrakcí jsou unikátní
show s kosatkami, lachtany a delfíny.

ADVENT ON ICE
BILLIE JEAN KING CUP FINALS
Prague’s O2 Arena and the O2
Universum will be the hard court
venues for a tournament involving
the world’s 12 best teams – Australia,
Belarus, Belgium, France, Russia,
Slovakia, Spain, USA, Canada,
Germany, Switzerland and the Czech
Republic. Since 2011 Petr Pála’s team
have won the trophy (previously
known as the Fed Cup) six times.
The prize money pot for the ﬁnals is
18 million dollars.

www.o2arena.cz

When the Russian winter hits, head
for the largest open-air ice rink
in Europe which can be found in
Moscow. The ice which measures
20,500m² and is divided into ﬁve
separate sections, can be enjoyed by
5,000 skaters at a time. There are
also drinks and other refreshments
available. This huge ice rink is also
a part of the National Economy
Exhibition. So lace up those skates for
a great Advent activity.

www.vdnh.ru

LORO PARQUE
The history of the botanical gardens
and zoo on the island of Tenerife
goes back almost 50 years. In
the beginning, visitors could see
around 150 parrots, but today Loro
Parque is one of the most incredible
zoos in the world boasting tigers,
jaguars, giant turtles and monkeys.
The penguin show and the 15m-long
underwater tunnel where sharks and
rays swim overhead are unforgettable
experiences. But top billing here goes
to the whale, seal and dolphin shows.

www.loroparque.com
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ADVERTORIAL

MALAGA

BRÁNA DO JIŽNÍ ANDALUSIE
GATEWAY TO ANDALUSIA’S SOUTH

Turespaña, OET Vienna

K

CZ

DYŽ SE V ROCE 1907 ROZVODNILA ŘEKA GUADALMEDINA a zničila prakticky celou Malagu, rozhodla
se radnice k okázalé přestavbě města. Kdo by však
tenkrát mezi troskami města založeného kdysi dávno Féničany, obývaného Kartaginci a poté Římany tvrdil, že se jeden
z hlavních římských přístavů ve Středozemí stane perlou
Andalusie a vyhledávaným letoviskem, byl by považován
za donkichotského snílka. Dnes je Malaga elegantním městem, které ctí své pradávné tradice. Vysoko nad přístavem se
vypíná maurský hrad Alcazaba a střed města je plný úzkých
uliček, avšak podél pobřeží se rozpíná široká moderní promenáda přeměněná v tropickou zahradu. A hned za ní pláže
ke koupání s restauracemi nabízejícími grilované boquerones
neboli sardele na špízu. Malaga je město galerií, například
zdejšího rodáka Pabla Picassa. Stačí však vyjet jen kousek
z Malagy a objevíte andaluské vnitrozemí. Pohoří Torcal
anebo nádherné bílé městečko Antequera s prehistorickými
dolmeny. Malaga nezapře, že je výchozím bodem pro poznávání Andalusie. «

www.spain.info/en/destination/malaga/
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HEN IN 1907 THE RIVERA GUADALMEDINA BROKE
ITS BANKS and essentially destroyed the whole of
Malaga, the city authorities took the decision to
rebuild in grand style. But amid the ruins, anyone who would
have claimed that this city, founded by the Phoenicians,
occupied by the Carthaginians and later taken by the Romans
for whom it was a major Mediterranean ports city, would one
become the pride of Andalusia and a popular resort, would
have been considered a Don Quixotic dreamer.
These days, Malaga is an elegant city that keeps to its ancient
traditions. High above the port looms the Moorish Alcazaba
Castle and the city centre is a web of narrow lanes. However,
the promenade along the coast is a wide, modern affair that
has been transformed into one long, tropical garden. Beyond
it lies a beach where you can swim and dine at restaurants
offering grilled boquerones – anchovies on a spit. Malaga is also
a city of galleries – one is even dedicated to locally born Pablo
Picasso. And just beyond the city limits you can discover inland
Andalusia – for instance the Torcal mountain range and the
exquisite, whitewashed town of Antequera with its prehistoric
standing stones. Malaga makes no secret of the fact that it is
the launchpad for many an Andalusian adventure. «

Fly Smart,
Fly Safe

DESTINACE | DESTINATION

D
UB
AI

Být druhý je jenom jiný výraz pro
porážku. A v Dubaji prohrávají neradi.
Spojené arabské emiráty se pyšní
hned 425 zápisy do Guinnessovy knihy
rekordů, přičemž samotná Dubaj se
na tom podílí téměř ze dvou třetin.
Second place is for losers. And in Dubai
the word ‘lose‘ is simply not in the dictionary.
The UAE can boast 425 entries in the
Guinness Book of Records, and just Dubai
accounts for almost two thirds of them.
Martin Záruba |

© Shutterstock.com

GUINNESSOVO MĚSTO REKORDŮ
GUINNESS CITY OF RECORDS
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EKORDY SERIÓZNÍ I REKORDY
NAPROSTO BIZARNÍ. Důležité je,
že se počítá úplně všechno a Dubaj pracuje na image místa, kterému není
na celém světě rovno. Pokud se název
města překládá jako místo srazu, pak platí,
že Dubaj je místem, kde si podávají ruku
světová NEJ. Až bude v hledáčku místo
pro Guinnessovo město rekordů, bude
Dubaj vážným adeptem.
Tady se tvoří zítřek. Infrastruktura jako ze
sci-ﬁ příběhů, stavby, které svým luxusem
odkazují na Příběhy tisíce a jedné noci a zároveň určují trendy, jež bude opisovat celý
svět. Emirát Dubaj v čele se svou stejnojmennou metropolí zkrátka pracuje na tom,
aby byl číslo 1. A to úplně ve všem. Co třeba
taková květinová výzdoba? Zdánlivá banalita, na které se jenom těžko projeví touha
po nesmrtelnosti. Jenže když se pustí
do květinové výzdoby Dubaj, dopadne to
tak, že vytvoří největší květinovou zahradu
na světě. Její součástí jsou navíc skulptury
v čele s modelem Airbusu A380 o délce
78,34 metru, rozpětí křídel 72,95 metru

T

HE RECORDS DUBAI HOLDS MAY
RANGE FROM SERIOUS TO BIZARRE,
but the important thing is that they
all count as Dubai works intensely towards
creating the image of a place that’s globally
one of a kind. If the city’s name means
‘meeting place’, then Dubai is a city where
the world of records comes together. If ever
a Guinness City of Records is declared,
Dubai will be a serious candidate.
This is where the future is made –
infrastructure like something from a sci-ﬁ
movie, buildings whose luxury is inspired
by A Thousand and One Nights and which
set trends the rest of the world can only
imitate. Along with its capital of the same
name, the Emirate of Dubai is doing all
it can to be number one in absolutely
everything. Take ﬂower decoration for
instance? A fairly trivial matter with which
you’d have a hard job making your mark
on the world, you’d imagine. But when
Dubai enters the ﬂoral decoration game,
expect big things to happen – the world’s
largest ﬂower garden, for instance. This
contains sculpture pieces including a model
of an Airbus A380 measuring 78.34m
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a výšce 21,98 metru. Samozřejmě
EN
z květin…
Nebo máte rádi spíše tanec? Ale
pořádný tanec, velký tanec! Pak právě
v Dubaji zatančilo 180 automobilů.
Ano, zatančilo. A protože by byl tanec
automobilů sám o sobě málo, šlo
o synchronizované vystoupení, v němž
automobily vytvořily siluetu národního
symbolu – sokola.
Všechno musí být nejvyšší, největší,
nejtěžší, nejdražší… Kde jinde by oslavili příchod nového roku tak, že načnou
největší plechovku kaviáru na světě?
Tahle plechovka s gurmánskou lahůdkou vážila rovných 50 kilogramů. Cena
jednoho kilogramu kaviáru se přitom
může celkem snadno vyšplhat až
na 25 000 dolarů.
Na rekordy si potrpí celé Spojené
arabské emiráty, ale Dubaj hraje naprostý prim. „V současné době je region
domovem 425 rekordů. Dubaj má na tom
lví podíl, protože z celkového počtu jí
patří zhruba 60 procent,“ vypočítával
před rokem Danny Hickson, zástupce
Guinnessovy knihy rekordů, když byl
zkontrolovat a zapsat nový dubajský
počin. Tím byl automobil s nejvyšším
počtem LED světel na světě. Vystavený je v multikulturní destinaci pro
rodinnou zábavu Global Village a těch
světýlek je 36 676!

long, 21.98m tall and with a wingspan
of 72.95m, the whole thing made of
ﬂowers, of course...
Or perhaps you prefer dance? Well,
in Dubai visitors had the chance to
see a dance like no other – 180 cars
showing off their moves. Yes, you
did read that correctly. And if that
wasn’t enough, they did it in perfect
synchronisation, the cars creating the
outline of Dubai’s national symbol –
the falcon.
Everything in Dubai has to be the
tallest, the biggest, the heaviest, the
most expensive... Where else would
they see in the New Year by opening
earth’s largest tin of caviar? This
giant gourmet experience weighed in
at a cool 50kg – a kilo of caviar can
easily cost up to 25,000 dollars US.
The entire UAE is mad about setting
records, but Dubai leads the way. “At
present the region can boast 425 records.
Dubai has the lion’s share with around
60 percent of the total number,” stated
Danny Hickson, Guinness Book of
Records representative, on a visit to
Dubai last year to verify the city’s
latest achievement, a car boasting
the largest number of LED lights on
earth – 36,676! The vehicle is displayed
in Global Village, a multicultural family
fun destination!

DESTINACE | DESTINATION

CZ

V Dubaji najdete tu největší
květinovou zahradu na světě.
Dubai boasts the world’s largest flower
garden.

SMARTWINGS
létá od 20. října z Prahy
do Dubaje každý den.
SMARTWINGS
flies from Prague to
Dubai every day from
20th October.

OFFICE OF THE FUTURE

OFFICE OF THE FUTURE

Proč se omezit na stavby nejvyšších
budov na světě, když si můžete budovy
prostě vytisknout na 3D tiskárnách?
A to přesně Dubaj udělala, když si
v Číně objednala Oﬃce of the Future,
jak se malá bílá budova nazývá. Prostě
budoucnost na 250 m2.

Why limit yourself to building the world’s
tallest structures when you can also
print them using a 3D printer? That’s
exactly what Dubai did when the Chinese
commissioned the Oﬃce of the Future,
as this small white building is called.
The shape of things to come at 250m2.

NEJHLUBŠÍ A NEJVYŠŠÍ
Ještě po roce 1700 byla Dubaj malou
osadou lovců perel. Jenže k perlám se
přidalo zlato a ropa a dnes žije v Dubaji
přes tři miliony obyvatel. Přímo lovce
perel připomíná areál o 1 500 m2, ukrývající nejhlubší bazén na světě. I ten
se už pyšní zápisem do Guinnessovy
knihy rekordů. Má hloubku šedesát
metrů a objem v podobě 14 milionů litrů vody z něj dělá ekvivalent necelých
pěti bazénů standardních olympijských
rozměrů. Těch 1 500 m2 samozřejmě
nepřipadá pouze na vodní plochu. To
by bylo na bazén opravdu víc než dost.
Tohle je místo se skvělým zázemím
pro všechno, co takový bazén může
představovat. Exteriéry jsou navíc vyvedeny přesně v duchu staletých tradic
pobřeží Perského zálivu.
„Je to úplně nová podvodní dimenze
plná zázraků. Prostě bezkonkurenční zážitek s celoročním potápěním v bezpečném prostředí, vynikajícími instruktory
a prvotřídními službami,“ láká turisty
Abdulla Bin Habtoor, mluvčí provozující společnosti. Celoroční potápění?!
No jasně! Jak jinak by byla rekordní
hloubka bazénu vlastně využita? Tohle
je skutečný 3D bazén. Jako takový
nabízí celé potopené město včetně
ulic a možnosti prozkoumávání bytů
nebo třeba otevřených garáží. Pustit
se do něho mohou díky instruktorům
potápěči všech úrovní. Užijí si tak
nejen unikátní ﬁltrační systém, ale
dokonce i zvuky a náladové osvětlení, které z průzkumu dělají skutečné
dobrodružství.
Dubaj se navíc neomezuje jen na směr
dolů. Pokud stále roste, tak především
směrem vzhůru. V přímém protikladu
k nejhlubšímu bazénu na světě tak je

EN

DEEPEST, TALLEST
As recently as the year 1700, Dubai
was just a small coastal village
populated by pearl hunters. However,
to the pearls where later added gold
and oil… today Dubai is a city of over
three million inhabitants. The deepest
swimming pool in the world is a faint
reminder of that pearl-hunting past.
Its listing in the Guinness Book of
Records is down to a depth of 60m
and a volume of 14 million litres of
water, the equivalent of almost ﬁve
Olympic-size swimming pools. The
complex covers 1,500 m2 but naturally
that isn’t all water. That really would
be too much just for a pool. The rest
is taken up with all the facilities you
would expect at a swimming pool. The
building’s exterior was designed to
reﬂect centuries-old traditions of the
Persian Gulf.
“This is a completely new underwater
concept packed with amazing
experiences. There’s really nothing like
it anywhere, with year-round diving
in a safe environment, top-notch
instructors and ﬁrst-rate services,”
declares Abdulla Bin Habtoor,
spokesperson for the company that
operates the pool.
Year-round diving?! Of course – how
else could the pool’s record depth be
utilized? And this pool has some truly
special features – it offers a whole
underwater city complete with streets
where divers are able to explore ﬂats
and garages. Instructors allow divers
of all levels to enter. There’s a unique
ﬁltration system in place and even
sound and atmospheric lighting that
transform the experience into a real
adventure.

www.smartwings.com
13
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V Deep Dive Dubaj
mohou potápěči
prozkoumávat
i uměle vytvořené
byty a domy. Bazén
dosahuje hloubky
až 60 metrů.
At Deep Dive Dubai
divers can explore
specially created
apartments and
whole houses.
The pool goes down
to a depth of
60 metres.

Fontána Palm Fountain
milovníky senzací
bezpochyby uchvátí!
The Palm Fountain is
a real sensation for
visitors!

14

EN

moderní architektura v čele s 828 metrů vysokou,
a tak znovu rekordní, Burj Khalifou.
Když jsme u těch dubajských rekordních zápisů,
samotná Burj Khalifa se postarala o pěknou řádku
z nich. Stala se už před lety symbolem dubajského
úspěchu. Je nejen nejvyšší budovou na světě, ale
také nejvyšší volně stojící strukturou, má nejvyšší
obydlené patro, nejvyšší vyhlídkovou plošinu, výtah
s nejdelší trasou a nejvýše umístěný servisní výtah.
Na jednu budovu je těch NEJ celkem dost.
Co dalšího se dá kvůli touze zviditelnit se v Dubaji
zažít? Třeba maraton. Ale ten obyčejný, to by bylo
příliš fádní. Když maraton, tak v kompletní výstroji
určené pro americký fotbal. Ozzie Alistair Kealty
to zvládl v roce 2019 v čase 3 hodiny 33 minut
a 42 vteřin.
Milovníky senzací určitě omráčí Palm Fountain.
Tahle fontána umí chrlit vodu do výšky 105 metrů
a je, jak ostatně jinak, opět rekordní. Ubytovat
se mohou v nejvyšším hotelu na světě, kterým je
Gevora Hotel se zlatou špičkou ve výšce 356 metrů
a závidět obyvatelům Princess Tower, s 413 metry
nejvyšší obytné budovy na světě.
Co přijde dál? Určitě se něco najde. Dubaj se svého
pojetí hesla rychleji, výše, silněji jen tak nevzdá. «
Of course, Dubai is better known for growing
upwards than downwards. At 828m-tall, the
record-breaking modern architecture of the Burj
Khalifa stands in stark contrast with the world’s
deepest swimming pool.
When we are talking records, you cannot fail to
mention the Burj Khalifa, a building that holds
its fair share of the city’s haul. It long since
became a symbol of Dubai’s success. Not only is
it the world’s tallest building, it’s also the tallest
freestanding structure on the planet, it boasts
the highest residential ﬂoor, the highest viewing
platform, the longest lift ride and the highest
service lift known to man. That’s quite a few
superlatives for a single building.
So what other records does Dubai serve up for
visitors? Sensation seekers are sure to love the
Palm Fountain. This incredible fountain can shoot
water to a height of 105m which is, as you might
expect, a record. You might like to stay at the
world’s tallest hotel, the Gevora, with its golden
pinnacle at 356m above sea level. From there you
can only look on in envy at the inhabitants of the
Princess Tower, at 413m tall the highest residential
building on earth.
So what will the city come up with next? We’re
sure they’ll think of something. Dubai is hardly
likely to stop trying to live by its motto – faster,
higher, stronger – any time soon. «

Nejoblíbenější evropská destinace.

Létáte s námi už 28 let.
Vezmeme Vás sem. I letos!

www.canariatravel.cz
#canariatravel
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ZAŽÍT

MADEIRU
THE MADEIRA EXPERIENCES
Sabina Bařinová |
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Vymýšlet originální řešení je Madeiřanům vlastní.
Po příletu si nepochybně sami všimnete, že žádný
problém na Madeiře není tak velký, aby neměl
řešení. Potřebujeme zahradničit na příkrých
sopečných svazích? Nevadí, vyřeší to množství
poctivých kamenných kaskád. Na pobřeží chybí pitná
voda? Ani to nevadí, o řešení se postará důmyslný
systém zavlažovacích kanálů – takzvaných levád.

CZ

M

ADEIRA SKÝTÁ CESTOVATELŮM
NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZÁŽITKŮ.
Potěší však spíše ty aktivně založené. Stačí se držet levád!

DOBRODRUŽNĚ
Zdejší zavlažovací kanály slouží jako páteř
ostrovní turistiky – podél levád vedou
netradiční turistické trasy. A že jich je!
Za návštěvu stojí například Levada do Moinho – mlýnská leváda, poblíž městečka Ponta
do Sol. Cestou narazíte na pozůstatky mlýna,
vodopád, dlouhý skalní tunel i vyhlídky, při
nichž se tají dech. Navzdory všem neopakovatelným půvabům si na ní klaustrofobici
i akrofobici zažijí krušné chvilky. Pokud vás
procházky podél zurčícího potůčku začnou bavit, vypravte se do středu ostrova
a zdolejte trasu s názvem Levada dos Cedros.
Tajemný les, jehož věk se počítá na staletí,
vás pohltí během prvních pár kroků a nebudete stačit žasnout – prales je koneckonců
od roku 1999 součástí přírodního dědictví
UNESCO. Pokud dostanete chuť se zchladit
v oceánských vodách, navštivte přístav-

Thinking up original solutions is something Madeirans
certainly do well. You don’t have to be on this island
very long to realise that no problem is too big. Need
to grow food on sheer slopes of volcanic rock? No
problem, let’s terrace the whole island. No drinking
water on the coast? No fear – let’s solve the issue with
a clever system of irrigation channels – the so-called
levadas.

EN

M

ADEIRA OFFERS TRAVELLERS
HEAPS OF UNFORGETTABLE
EXPERIENCES. This is especially true
for more active visitors. So let’s head up to
those levadas!

ADVENTURE
The island’s irrigation channels also double
up as the its main hiking routes – hiking trails
run by the side of the levadas and there are
many to choose from! For instance, the Levada
do Moinho – the Mill Levada near Ponta
do Sol – is a memorable experience. Along
the way you’ll encounter the ruins of a mill,
a waterfall, a long tunnel through the rock and
breath-taking views. If hiking along gurgling
water courses turns out to be the thing for
you, head to the central part of the island
to tackle the Levada dos Cedros. You will
instantly disappear into mysterious, centuriesold forests, wonder-inducing places – after
all, this virgin forest has been a UNESCO
biosphere reserve since 1999. If after all that
hiking you fancy a cooling dip in the ocean,
head to the northern town of Porto Moniz.
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Zona Velha je stará rybářská
čtvrť, která je dnes známá
svými restauracemi, bary
a uměním.
The Zona Velha is an old
fishermen’s neighbourhood,
best known these days for its
restaurants, bars and art.
CZ

ní městečko Porto Moniz. Část zdejšího
skalnatého pobřeží zkultivovali houževnatí
domorodci do podoby bazénků, které příboj
poctivě zásobuje slanou vodou. Na přírodní
koupaliště si sice budete muset zaplatit
vstupné, € 1,50 by vás ale od netradičního
zážitku určitě nemělo odradit.

EN

Enterprising locals have turned part of the
volcanic rocks on the shore into pools that
are constantly replenished by the tide.
There’s a charge of 1,50 EUR to enter the
pools but this shouldn’t put you off enjoying
this unusual experience.

FOOD
DELIKÁTNĚ
SMARTWINGS
létá z Prahy na Madeiru
dvakrát týdně.
SMARTWINGS
flies from Prague
to Madeira twice a week.
www.smartwings.com
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Na jižním pobřeží ostrova se daří prakticky
jakýmkoli zemědělským plodinám. Dominují však banány! Jejich plantáže neberou
konce. Nenechte se ale zmást a nehledejte trsy banánů na vzrostlých stromech.
Jistě, některé druhy banánovníků mohou
dorůst až do výšky 16 metrů, jejich stonek
ale nedřevnatí. Nejedná se tedy o strom,
jako spíše o bylinu – tu největší na světě!
Madeirské banány jsou o něco drobnější
a o poznání sladší, než jsme zvyklí. „Hlavním městem banánů“ je městečko Calheta,
které je plantážemi doslova obmotáno.
Pokud nepatříte mezi chuťové konzervativce a rádi ochutnáváte, poručte si v re-

The soil on the island’s south coast is
superb for almost any kind of agricultural
production. But bananas dominate the
scene with endless plantations blanketing
the hills. Some kinds of banana trees can
reach a height of 16m, but their trunks
are not made of wood. In fact they aren’t
trees at all but weeds, the biggest on earth!
Madeiran bananas are a bit smaller and
a lot sweeter than you might be used to.
The island’s „banana capital“ is Calheta,
a small town surrounded by plantations.
If you are not one to refuse new culinary
experiences, order a meal called espada
con banana in any restaurant. What will
arrive is ﬁsh with fried banana – Madeira
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stauraci jídlo nazvané espada con banana. EN
Dostanete rybu se smaženým banánem –
zkrátka koncentrovaná chuť Madeiry!
Další zásadní plodinou jsou pro Madeiru
jedlé kaštany. Zajímá vás víc? Vypravte se
do údolí Curral das Freiras – Údolí jeptišek.
Nachází se ve vnitrozemské části ostrova
a vede do něj jediná cesta, během které
je nutné projet téměř dva a půl kilometru
dlouhým tunelem. Jakmile z něj vyjedete,
údolí vás ohromí podivně hypnotickou atmosférou. Vysoké horské masivy se vypínají do pozoruhodné výšky, a umocňují tak
pocit lidské bezvýznamnosti. Kaštanům se
tu ale daří. Kdybyste se ale náhodou netreﬁli do sezony, vyzkoušejte alespoň zdejší
kaštanový likér a nahlédněte do kaštanového muzea – Museu da Castanha.

on a plate! Another major crop on the
island of Madeira are chestnuts. If you
want to ﬁnd out more, head to Curral das
Freiras – The Nuns’ Valley. It’s located
inland and only one road leads there.
The journey involves passing through an
almost two-and-a-half-kilometre-long
tunnel. When you come out at the other
end, the valley certainly possesses a wow
factor equal to few. Huge, sheer mountains
rise to impossible heights above the village,
reminding all at the bottom of their relative
insigniﬁcance. Chestnuts grow well here,
but if you don’t arrive during the season,
be sure to sample the local chestnut
liqueur and take a tour of the chestnut
museum – the Museu da Castanha.

CULTURE
KULTURNĚ
Ať už jste na výlet do vnitroostrovní
části vyrazili odkudkoli, cestou zpět se
nezapomeňte zastavit v hlavním městě
ostrova – Funchalu. Kromě procházky
po přístavu a okukování typické architektury se zastavte také na trhu Mercado dos
Lavradores. Z přehlídky pestrobarevných
květin a netypických druhů ovoce vám
bude přecházet zrak! Objevíte tu také
několik menších barů a s nimi i tu nejlepší
ponchu na ostrově. Ale pozor! Kromě
čerstvého ovocného džusu a trochy medu
obsahuje také alkohol – konkrétně lokální
pálenku aguardente. Tradiční varianta

No matter how much you love the
island’s interior, the capital Funchal is
an unmissable experience. In addition to
walks along the promenade and stops to
admire the city’s typical architecture, you
should also call a halt at the Mercado dos
Lavradores. You’ll hardly believe your eyes
when you see this spectacle of multihued
ﬂowers and exotic fruit piled high. You’ll
also discover several small bars and the
best poncha on the island. But beware –
not only does this tasty drink contain
fresh fruit juice and a spoonful of honey,
it also packs an alcoholic punch in the
form of aguardente – sugar cane spirit.

JDEME NA PLÁŽ!
Buď jak buď, dovolenou
na Madeiře hodláte
trávit na pláži? I to je
samozřejmě možné. V okolí
sem tam najdete pláž, kde
si můžete chvilku lehnout
a odpočívat. Drtivá většina
zdejších pláží ale disponuje
černým sopečným pískem.
Pokud toužíte po (téměř)
sněhově bílých plážích,
sbalte si plážové
nezbytnosti a vypravte
se pravidelným trajektem
na sousední ostrov Porto
Santo.

PACK YOUR
BEACH BAG!
Whatever the island’s other
attractions may be, some
set their hearts on a beach
holiday on Madeira. Well,
that’s also possible. The
coast is dotted with beaches
where you can kick back
for a bit of sun worship.
The majority of the island’s
beaches are covered in black,
volcanic sand, but if you
long for (almost) snow-white
beaches, pack your beach
bag and catch the daily ferry
to the neighbouring island of
Porto Santo.

Skalnatému pobřeží
u Porto Moniz dali místní
obyvatelé podobu
bazénů se slanou vodou.
Locals have transformed
the rocky seafront in
Porto Moniz into
swimming pools fed with
sea water.
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Z rozkvetlé botanické zahrady na hoře Monte sjeďte zpět do Funchalu
na proutěných sáňkách! O úchvatné výhledy na celý ostrov se vám pak postará
nejvyšší hora Madeiry Pico Ruivo.
From the suburb of Monte you can slither back down into the city centre on a wicker
sledge! Madeira’s highest mountain, Pico Ruivo guarantees magnificent views across the
entire island.

CZ

nápoje je citronová, ochutnat ale můžete i pomerančovou,
mandarinkovou, marakujovou, tamarillovou nebo třeba
zázvorovou. Kousek odtud pak nasedněte na kabinovou lanovku a nechte se vyvézt až k botanické zahradě na přilehlé
hoře Monte. Rozkvetlá výstavní síň Madeiry hraje prakticky
celoročně úchvatnými barvami, které soupeří o pozornost
s pozoruhodnými pohledy na hlavní město. Nezapomeňte
navštívit také významnou sakrální památku – Igreja de Nossa Senhora do Monte. A až se nabažíte výhledů, přímo pod
kostelem můžete naskočit do proutěných sáněk a za pomoci
dvou zkušených „carreiros“ se nechat svézt zase zpátky
do Funchalu. Dva kilometry zvládnete za 10 minut a ulicemi
prosvištíte rychlostí až 48 kilometrů v hodině!

EN

The traditional poncha ﬂavour is lemon, but you’ll also ﬁnd
orange, mandarin, maracuja, tamarillo and ginger versions
on sale. A short walk from the market is the cable car which
takes visitors up to the botanical gardens in Monte, high
above the city. This blossoming spectacle can essentially be
enjoyed year round, its wide palette of colours competing
for onlookers’ attention with astounding views across the
capital. While in Monte, be sure to visit an important place
of worship – the Igreja de Nossa Senhora do Monte. When
you’ve had your ﬁll of admiring the views from its steps, hop
into one of the wicker sledges waiting below the church and
let yourself be transported back down to Funchal by a pair of
experienced „carreiros“. It takes just ten minutes to cover the
2km, whizzing through the streets at up to 48km an hour!

VYSOKOHORSKY
Pokud máte toulavé boty, navštivte nejvyšší vrchol ostrova – Pico Ruivo. Přiblížit se k němu sice můžete autem, ale
z parkoviště Achada do Teixeira budete muset pokračovat
po svých. Vzhledem k poměrně nevyzpytatelnému horskému počasí umocněnému ostrovním klimatem se doporučuje
vyrazit v ranních hodinách. Odpoledne mívá tendence zahalovat se do mračen, čímž sportovcům odpírá ty nejkrásnější
pohledy na ostrov i oceán. Stejnou porci pozornosti zaslouží
i sousední hora Pico do Arieiro, na které kromě meteorologické stanice sídlí i kavárna. Ať už se vypravíte na kteroukoli z ostrovních hor, nezapomeňte si přibalit i svačinku.
Chybu určitě neuděláte s bolo do caco – placatým chlebem
ze sladkých brambor promazaným česnekovým máslem.
Prosté blaho, které vás vynese až do oblak! «

22

MOUNTAINS
Pull on those hiking boots for an ascent of the highest peak
on the island – Pico Ruivo. You can get fairly near the summit
by car – from the car park at Achada do Teixeira you have
to continue on foot. Fairly unpredictable mountain weather
and climate in general mean it’s best to set out early in the
morning. By afternoon the clouds roll in which can obscure
the best views of the island and the Atlantic. Neighbouring
Pico do Arieiro is also worth a visit – here you’ll discover
a meteorological station and even a cafe. Whichever peak
you decide to tackle, don’t forget to take a picnic. And every
picnic on Madeira should include bolo do caco, a ﬂat bread
made of potato dough, often spread with garlic butter. A treat
for the tastebuds high above the clouds! «

Les Moules
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PAŘÍŽ

MÁ VELKOLEPÉ PLÁNY

PARIS’ BIG PLANS
Renata Kučerová |
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Právě v těchto dnech a měsících se město mění před očima. Jedním z důvodů jsou
probíhající přípravy na letní olympijské hry 2024. Do Paříže se vrací po 100 letech
od jejich posledního konání ve francouzské metropoli. Buďte u toho a sledujte, jak
„město světel“ do té doby ještě více zazáří.
In the months and years to come, Paris will be transformed before our very eyes.
The principal motive for this transformation is the ongoing preparations for the 2024
Olympic Games. The games are returning to the French capital after a century. Come
and see how the „City of Light“ is turning up the brightness for the event.
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ISÍCE VLAJEČEK, TŘEPOTAJÍCÍCH SE V RUKÁCH
MÍSTNÍCH OBYVATEL. Barvy trikolory zdobící
nebe nad Seinou. Paříž dala během závěrečného
slavnostního ceremoniálu olympijských her v Tokiu
světu najevo, že hrdě přijímá pomyslnou štafetu jedné
z nejdůležitějších mezinárodních sportovních událostí.
Po Londýně se stane druhým městem v historii, které
uvítá velkolepý svátek s přehlídkou výkonů vrcholových sportovních es z nejrůznějších koutů světa už
potřetí. Sportovat se bude mimo jiné na ikonických
místech, včetně bulváru Champs-Élysées, Versailles
nebo úpatí Eiffelovy věže. Příprava obnáší výstavbu
olympijské vesnice, která započala na jaře 2021. Jedná
se o ekologickou stavbu s dřevěnými prvky s využitím
energie z obnovitelných zdrojů. Vedle zajištění sportovišť a ubytování jsou v plánu také ohromující stavby
a inovace, které mají dojem z her ještě umocnit.

ČESKÉ AEROLINIE
létají z Prahy do Paříže
denně.
CZECH AIRLINES
ﬂy from Prague to Paris
every day.
www.czechairlines.com

NOTRE-DAME V CELÉ KRÁSE
Když se ocitla v ohrožení nejnavštěvovanější památka Francie, slavný gotický chrám Notre-Dame, slíbil
prezident Emmanuel Macron, že vzácná stavba středověké architektury bude po opravě ještě krásnější.
Uvažovalo se o úpravách v moderním stylu, ale nakonec získá svoji podobu z 19. století. Nečekejte tedy
žádný futurismus, ale původní vzhled a materiály,
včetně dřevěného krovu a věžičky zvané sanktusník.
Důležitý stavební materiál představují duby na výrobu
trámů. Ovšem ne jen tak ledajaké. Bude potřeba tisíc
kmenů staletých stromů, zcela rovných a vysokých
minimálně 20 metrů. Kvůli symbolice se navíc hledají
ty správné duby v každém z francouzských regionů.
Můžete přijít zkontrolovat, jak postupuje rekonstrukce
a porovnat s vizualizací na plakátech, kolik toho ještě
k dokončení zbývá. Podle prohlášení francouzského
prezidenta budou moci návštěvníci letních olympijských her už katedrálu obdivovat v plné kráse.

Jedna z nejnavštěvovanější památek Francie, chrám Notre Dame, má být
po opravách ještě krásnější než před ničivým požárem.

SKLO A ROVNÉ LINIE

One of France’s most popular attractions, the Cathedral of Notre Dame will
be even more impressive than it was before the fire of 2019.

Pokud vás fascinují výškové budovy a geometrie, nejspíš se vám strefí do vkusu Tour Triangle – trojúhelníkový mrakodrap, který se vztyčí do výšky 180 metrů
na jižním okraji Paříže. Se svými 42 patry si brousí
zuby na novou městskou dominantu. Skleněný trojúhelník, který vypadá trochu jako zploštělá pyramida,
navrhli architekti renomovaného švýcarského studia
Herzog & de Meuron, které je podepsané například pod
realizacemi olympijského Národního stadionu „Ptačí
hnízdo“ v Pekingu nebo pod přestavbou galerie Tate
Modern v Londýně. Otevření novodobé pyramidy je
taktéž spojeno s olympijským děním, takže do roku
2024 získá mrakodrap Tour Montparnasse v centru
Paříže o 30 metrů nižšího, zato modernějšího bratříčka. Stane se tak po 51 letech další výškovou budovou
v blízkém centru metropole.
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UNIKÁTNÍ
PŘÍLEŽITOST

T

Podle Světové
organizace cestovního
ruchu byla Francie v roce
2019 nejnavštěvovanější
zemí světa. Paříž je
bezpochyby jejím
klenotem a událost
takového rozsahu jakou
jsou letní olympijské hry,
se tu nebude jen tak
opakovat. Naplánujte si
proto svoji cestu včas –
včetně zajištění letenek
a ubytování.

NOTRE-DAME IN ALL ITS GLORY

EN

ONCE-IN-A-LIFETIME EVENT
According to the World
Tourism Organisation,
in 2019 France was the
most visited country in
the world. Without doubt,
Paris is the jewel in the
country’s crown and an
event on the scale of the
Olympic Games is unlikely
to be repeated in any
of our lifetimes. So plan
your visit in good time,
especially ﬂight tickets
and accommodation.

HOUSANDS OF PENDANTS FLUTTERING
IN THE HANDS OF PARISIANS; the colours
of the French tricolour adorning the sky
above the Seine… During the closing ceremony of
the Tokyo Olympics, Paris let the world know how
proud it was to be the next venue for the world’s
top sporting event. After London, Paris will be only
the second city in history to host the games three
times. Some of the events are set to take place
against a backdrop of some iconic locations such as
the Champs-Élysées, Versailles and the Eiffel Tower.
Of course, preparations include the construction of
the Olympic village, begun in the spring of 2021. This
will be a completely eco-friendly complex with timber
elements and powered using renewable sources.

After France’s most visited attraction – the worldfamous Gothic Notre-Dame – was damaged in a huge
ﬁre, President Emmanuel Macron promised that after
repairs were completed, this superlative example of
medieval architecture would be even more beautiful
than before. Spared 21st-century excesses, the original
19th design will require traditional materials, including
for the roof structure, and the spire. Oak wood is
a vital building material as it forms the main beams.
But this can’t be just any old oak. Builders need
a thousand one-hundred-year-old trees, completely
straight and at least 20m in lenght. Symbolically, just
the right oaks are being sourced across every region
of France. Why not check out how the work is going,
compare the real thing with how the ﬁnished building
looks on posters, and see how much more there is to
do? Macron has declared that those attending the
Olympic Games will be able to admire the restored
cathedral in all its glory.

GLASS AND CLEAN LINES
If you’re enthralled by the geometry of high-rise
buildings, the Tour Triangle may be the thing for you.
This triangular skyscraper will rise 180m into the sky
on the southern outskirts of Paris. With its 42 ﬂoors
it will be a new dominating feature on the Parisian
skyline. The glass structure resembling a kind of
ﬂattened pyramid is the work of architects from the
celebrated Swiss studio Herzog & de Meuron, the
team behind the National Olympic „Bird’s Nest“
Stadium in Beijing and the remodelling of the Tate
Modern in London. The opening of this modernday pyramid is also scheduled to coincide with the
Olympics, meaning in 2024 the Tour Montparnasse
skyscraper in the city centre will gain a 30m smaller,
slightly more contemporary little brother. This will
be the ﬁrst high-rise building to appear near Paris’
centre for 51 years.
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„Železná dáma“ se převléká do zlatého kabátu! Určitě
budete souhlasit, že reprezentace olympijských her
je skvělou příležitostí, jak dát jedinečný symbol Paříže
ještě více na odiv. Kochat se její září budete moci už
napřesrok, kdy má být nátěr v přibližné hodnotě 50 milionů eur hotový. Nejdříve se však monument z konce
19. století zbaví svých předchozích svršků – klasické
hnědé, odstínů oranžové, žluté i temně červené barvy,
která byla jeho původní. Natěrači, pohupující se ve výškách přes 300 metrů nad zemí pokryjí plochu 250 tisíc
čtverečních metrů 60 tunami nového nátěru. Architekt
Gustave Eiffel by měl radost. Vždyť žlutohnědý tón,
připomínající zlato, byl prvotním designovým záměrem pro jeho ocelovou krásku. Zlatá Eiffelovka se stane
majestátním artefaktem na pozadí triatlonu, plážového volejbalu a plaveckých závodů na Seině. A to není
všechno. Okolí Eiffelovky se promění v obrovský park
a vytvoří zázemí pro zábavné akce během her. Úžasné
zahrady se svěží zelení se rýsují v plánech megaprojektu
revitalizace necelé 2 kilometry dlouhé ulice Champs-Élysées. Kompletní transformace by měla proběhnout
do roku 2030, ale ještě před začátkem olympiády se
chystá přestavba Place de la Concorde – největšího náměstí v celé Paříži na východním konci bulváru. «

Eiffelovka ve zlatém hávu,
Champs-Élysées
obklopená zelení
a zrekonstruované náměstí
Place de la Concorde.
To vše čeká Pařížany
i turisty do roku 2030.
The Eiffel Tower
glimmering in gold, the
Champs-Élysées gone
green and the renovation of
the Place de la Concorde –
just some of what Parisians
and tourists can look
forward to by 2030.
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TOWER OF GOLD
The „Iron Lady“ is about to change her coat! Few
would disagree that the Olympic Games is the perfect
opportunity to show off Paris’ unique symbol to the
full. You’ll be able to marvel at this spectacle next year
when the mammoth paint job costing around 50 million
euros is ﬁnished. First of all, however, this monument
dating from the late 19th century must be stripped of
its previous layers of paint – the classic brown, orange,
yellow and dark red, its original colour. Suspended over
300m above the ground, painters will have the task of
covering 250,000 square metres with 60 tons of paint.
Architect Gustave Eiffel would have approved, we are
sure. A yellowy-brown hue looking very much like
gold was in the original design for his steel tower. The
golden Eiffel Tower will become a spectacle to behold, as
well as the backdrop to the triathlon, beach volleyball
and swimming events in the Seine. And that’s not all.
The area around the Eiffel Tower will be transformed
into a huge park, the venue for various events to take
place during the games. Some wonderful gardens are
planned as part of a huge project to revitalize the
almost two-kilometre-long Champs-Élysées. This
total transformation should be complete by 2030,
but before the start of the Olympics, the Place de la
Concorde – Paris’ largest square at the eastern end of
the boulevard – will undergo a makeover. «

ZÍSKEJTE VYŠŠÍ STATUS
ČLENSTVÍ A BONUSOVOU
LETENKU RYCHLEJI
S ČSA KREDITNÍ KARTOU
Pořiďte si ČSA kreditní kartu* a získejte až 20 000 mil
na bonusovou letenku.
Výhod však získáte mnohem více...
Žádejte online na www.rb.cz.

* Podmínkou je státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR.
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Práce, volný
čas nebo obojí

Thule Crossover 2 je kolekce
robustních, skvěle vypadajících
zavazadel s odpovídajícími batohy
pro dojíždění i cestování. Čisté linie,
decentní barvy a jemné designové
prvky činí z každé tašky součást
celého setu.

Nejen kolekci Thule Crossover 2 zakoupíte
u autorizovaného partnera NejKufry.cz

Welcome
aboard
Aerotaxi category Business Jet
Flexibility

WE FLY FOR YOU,
TO FIT YOUR SCHEDULE,
TO MEET YOUR
OBJECTIVES.

Privacy

Efﬁciency

+420 724 623 653

DESTINACE | DESTINATION

TEL AVIV
METROPOLE BEZ PŘEDSUDKŮ
A CITY WITHOUT PREJUDICE
Lenka Zelnitiusová |
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V Tel Avivu se žije plnými doušky
tady a teď. Kosmopolitní město je
showmanem, kde se slaví, jakoby
snad zítřek ani neexistoval. Nákupy,
pláže, muzea, pestrá kulturní
scéna a vytříbená gastronomie
koncentrovaná v prostoru o rozloze
52 km². Kontrast, kam jen oko
dohlédne a zážitky v dojezdové
vzdálenosti. Sluneční paprsky tančí
po obloze 300 dní v roce.

SMARTWINGS
létá z Prahy do Tel Avivu
každý den.
SMARTWINGS
flies from Prague
to Tel Aviv everyday.

www.smartwings.com

PLÁŽE JAKO Z PLAKÁTU
Zlaté písky a azurové Středozemní moře zdobí pobřeží
v délce 14 kilometrů. Plážový turismus se drží na výsluní
a servíruje celkem 13 pláží. Za nejznámější platí Gordon
Beach s působivým skalním útesem a skvělými službami.
Nejfrekventovanější pláž Hilton Beach nabízí pestrou škálu
sportovního vyžití. Zato rodiny s dětmi míří především
na Metzitzim Beach s umělou lagunou.

BROCHURE-PERFECT BEACHES
Golden sands and the azure Mediterranean hem the coast for
a full 14km. Beach holidays are what many come here for with
a total of 13 stretches of sand to choose from. Gordon Beach
with its impressive cliﬀs and superb infrastructure is the best
known of all. The most popular is the Hilton Beach where you’ll
ﬁnd a wide range of sports activities. Families with children prefer
Metzitzim Beach with its artiﬁcial pools.

Tel Aviv is a city that lives life to the
max, here and now. This cosmopolitan
metropolis is like a huge venue
where people party like there was no
tomorrow – 52 km² of concentrated
shopping, beaches, museums,
a vibrant cultural scene and exquisite
food experiences. There are contrasts
wherever you look and experiences
galore, all illuminated by the rays of
a sun that shines for 300 days a year.
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TOKIO BLÍZKÉHO VÝCHODU
Smažené cizrnové kuličky, hummus
i tahini utvářejí gastronomický kolorit
města. Ulice zaplavuje trend asijské
kuchyně, po Tokiu a New Yorku nabízí
nejvíce sushi restaurací k poměru
na počet obyvatel. Téměř na každém
kroku nechybí stánky s džusy.
Osvěžujícím bestsellerem je vitamínová
bomba v podobě šťávy z granátových
jablek, která turistům koluje v žilách
ještě na palubě letadla. Na zdraví!

TOKYO OF THE NEAR EAST
Fried balls of ground chickpeas, hummus
and tahini are the mainstays of the city’s
food scene. But these days the trend
is towards Asian cuisine – after Tokyo
and New York, Tel Aviv has the highest
number of sushi restaurants per capita
in the world. Juice stands occupy almost
every stretch of pavement – a refreshing
bestseller is a zingy vitamin bomb
containing pomegranate juice which
visitors can often feel still circulating their
system on board the plane back home.
Cheers!

V ZAJETÍ DÁVNÝCH ČASŮ
Starobylý přístav Jaﬀa v jižní části se
řadí k nejstarším na světě. Vznik se podle
pověstí datuje do období Noemovy archy
a nese jméno po jeho nejmladším synovi
Jefetovi. Zastavte se a nasávejte výjimečnou
atmosféru, která láká na střet kultur. Bleší
trhy, smlouvání a křivolaké uličky, kde se
ztratíte s přehledem na celý den. Most
přání představuje lákadlo a zároveň cestu
do vyvýšeného parku.

IN THE GRASP OF ANCIENT
TIMES
In the south of Tel Aviv, the old port city of
Jaﬀa is one of the oldest in the world. It’s said
to date from the time of Noah’s ark and bears
the name of his youngest son Japheth. Call
a halt here to soak up its special atmosphere
and clash of cultures. Flea markets, haggling
and crooked lanes where you are certain to
get hopelessly lost are the order of the day.
The Wishing Bridge is a huge attraction and
leads into a hilltop park.
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LÍHEŇ HI-TECH PRŮMYSLU
Světová špička hi-tech lídrů se tu za poslední tři
dekády cítí jako doma, obývají výškové budovy
a ceny nemovitostí letí strmě nahoru. Nejvyšší z nich
Azrieli Center nabízí překrásnou vyhlídku na pulzující
centrum. Společnost Google poskytla zaměstnancům
útočiště v moderním kampusu o rozloze 8 000 m²,
který se rozkládá v 8 patrech kancelářského
mrakodrapu Electra Tower.

HI-TECH INCUBATOR
The world’s top hi-tech companies have made Tel Aviv
their home over the last three decades, occupying highrise buildings and causing property prices to skyrocket.
The tallest of them all is the Azrieli Center oﬀering
amazing views of the pulsating city centre. Google
has provided its employees with a hideaway in the
shape of a modern campus measuring 8,000 m², and
occupying eight ﬂoors of the Electra Tower oﬃce block.
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ŠÁBES PLNÝ MEJDANŮ
Židovský den sedmý v pořadí má jako
jediný své pojmenování. Šabat, svátek
odpočinku, začíná i končí západem
slunce a trvá od pátečního do sobotního
večera. Práce je zakázaná a tradice
přeje modlitbám a nicnedělání, kterou si
především Telavivané představují na vlně
halasné zábavy. V platnost vstupují mírná
omezení v rámci dopravy a otevírací
doby obchodů, přesto nuda a klid po vzoru
hlavního města nejsou na pořadu dne.

PARTYING ON THE SABBATH
Only the seventh day of the Jewish week
actually has a name – the Sabbath, the
day of rest which begins and ends with the
setting of the sun and lasts from Friday
evening to Saturday evening. Working is
forbidden and the custom is to pray and
not do very much at all, the inhabitants of
Tel Aviv seeing this as an opportunity to
have fun. Public transport and shop opening
times might be slightly diﬀerent, but there’s
no chance of experiencing the tranquillity
(and boredom) the capital does each week.

MISTŘI PALETY
Telavivské muzeum umění budí pozornost
futuristickým exteriérem budovy, uvnitř si
pak hýčká skvosty klasické, ale i současné
umělecké scény jako kubismus, fauvismus,
impresionismus či futurismus. Za zmínku
stojí působivá zahrada se sochami či
obrazy mistrů zvučných jmen včetně
tvorby Paula Cézanna, Gustava Klimta,
Vincenta van Gogha, Pabla Picassa nebo
Henriho Matisse. Radost se na chvíli
zastavit.

MASTERS OF THE CANVAS
The Tel Aviv art museum attracts visitors’
attention with its futuristic exterior, though
inside the senses are soothed by classical
works as well as a contemporary arts
scene - cubism, fauvism, impressionism
and futurism. We should also mention
the impressive set of gardens containing
sculptural works, as well as the museum’s
collections that include works by some big
names such as Cézanne, Klimt, Van Gogh,
Picasso and Matisse. It’s a real must for all
lovers of ﬁne art.
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Víc než jen OKNA. ZARUČENĚ KVALITNÍ OKNA!

Tel.: 773 360 000 · E-mail: okna@okna.eu · www.okna.eu

DISCOUNTS
UP TO 80 %
W W W.O U T L E T M O R AV I A .C Z

Do Olomouce na kávičku

A Coffee in Olomouc
Přijeďte k nám do Olomouce
vychutnat si atmosféru
stylových kaváren.
Ke každému přenocování dostanete
od našeho města dvě kávy.
Výběr kavárny už je na vás…
Užijte si krásnou Olomouc beze spěchu.
Come to Olomouc and enjoy
the atmosphere of our stylish cafés.
For every night spent, the city gives you
two coffees.
At the café of your choice...
Enjoy our beautiful Olomouc
without haste.

Podrobnosti na | Details at podzimni.olomouc.eu
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Nabídka platí | The offer is valid 1. 10.–10. 11. 2021

Stay in
touch

Buy at the Prague airport Relay store - terminal T1 or T2.
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MILAN REINDL
Je jediným českým designérem
ve společnosti LEGO. Jeho
originální výtvory na internetu
zaujaly mnoho fanoušků, a právě
jeden z nich Milana vyburcoval,
aby se ucházel o místo designéra
LEGA. Pověsil na hřebík práci
učitele na ZŠ v Sušici a přestěhoval
se do dánského Billundu, kde
příští rok oslaví desáté výročí jako
designér modelů LEGO Technic.
The only Czech designer at LEGO.
His ingenious creations posted
on the internet captured the
imaginations of countless fans,
and one of them challenged Milan
to apply for the job of designer
at LEGO. He handed in his notice
as a teacher at a junior school
in Sušice and moved to Billund in
Denmark, where next year he will
celebrate ten years as a LEGO
Technic model designer.
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BLÁZNIVÝ UČITEL
ZE SUŠICE
CRAZY TEACHER FROM SUŠICE
Tereza Šťastná |

© LEGO, archiv Milana Reindla

Podle Milana Reindla neexistuje nic, co by z kostiček LEGA nešlo postavit.
Svůj mozek nejradši procvičuje přeskládáním původních modelů aut nebo letadel
do zcela nových výtvorů – chodící kachny, kudlanky nebo třeba ručního mixéru.
I díky své bezbřehé kreativitě se učitel ze Sušice stal jediným
českým designérem ve společnosti LEGO.
In Milan Reindl’s opinion, there’s nothing you can’t build from LEGO bricks.
He likes to exercise his brain cells converting original models of cars and planes into
completely new creations – walking ducks, a praying mantis, a hand-held mixer.
Boundless creativity has led this former Sušice school teacher to become
the only Czech model designer at LEGO.

CZ

K

olik vašich modelů už dělá radost fandům LEGA?
Před měsícem se na trh dostal pětadvacátý –
Trucktrialový vůz Mercedes-Benz Zetros 4×4.
Tahle zhruba padesát centimetrů velká bestie je plně
dálkově ovládaná. Musel jsem postavit dvoukilovou
hračku, která bude pomocí dvou relativně malých
motorů schopná vyškrábat se do svahu se sklonem
až čtyřicet stupňů.
Na své modely přidáváte odkaz na Českou republiku,
u letadel je to označení OK, a pak také svou originální
značku, třeba jméno manželky, iniciály vašich dětí. Co jste
ukryl na kamion?
Na dveřích a na kapotě modelu je mé oblíbené číslo 13
a kamion má na sobě také ukryté logo zeleniny v kolečku,
ke kterému prozradím jen to, že má co dočinění s mojí přezdívkou z puberty.
A proč právě třináctka?
Číslo domu mojí maminky začíná třináctkou. A když jsem
ještě na základní škole hrával fotbal za Rabí, vždycky jsem
si bral dres s číslem 13, protože byl nejčistší. Nikdo třináctku

EN

H

ow many of your models have brought a smile to
the faces of LEGO fans?
A month ago my 25th model hit the shops –
a Mercedes-Benz Zetros 4×4 truck. This beast measuring
around 50cm was completely remote controlled. I had
to build a two-kilo toy which, using two relatively small
motors, would be able to scramble up slopes with a gradient
of forty degrees.
You often leave something of the Czech Republic on your
models – with planes it’s the OK international registration
letters. You often add personal things like your wife’s
name or your children’s initials. What should we look for
on the truck?
On the doors and the bonnet is my favourite number – 13.
And the truck bears a concealed logo – vegetables in a ring –
about which I can only say that it has something to do with
my teenage nickname.
And why the number thirteen?
My mum’s house number begins with 13. And when I played
football at school for Rábí, I always chose the number 13 shirt
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nosit nechtěl a já se zase štítil smradlavých dresů. Tak jsem
si se třináctkou vytvořil vztah a od té doby ji mám rád.
Který z těch pětadvaceti modelů považujete za svůj
majstrštyk?
Land Rover Defender je jedna z nejkomplikovanějších věcí,
na kterých jsem pracoval. Zadali mi, abych převodovku se
vším všudy nacpal do vozidla, které je podstatně menší než
naše největší automobily, což všechny věci komplikovalo.
Převodovka zabírala dvě třetiny délky podvozku a v něm
nezbyl už žádný další prostor. Každý model si s sebou nese
nějaký druh komplikací. Můj nejoblíbenější model je ale
požární letadlo z roku 2015. Není nějak extrémně veliký ani
složitý, ale vydrží dost hrubé zacházení a obsahuje mnoho
funkcí. A pro mě odškrtává všechny kolonky, co by správná
LEGO Technic stavebnice měla mít.
Jaké to jsou? Co musí podle vás splňovat kvalitní
a úspěšný model?
Jakmile máte u nějakého modelu licenci, vždy si najde místo
v srdci lidí, kteří danou značku podporují a fandí jí. To je i důvod, proč licencí stále přibývá. Model by měl zároveň představit
něco, co na trhu zatím nebylo. Ať už se jedná o nové technologie, díly nebo funkci. Platí také, že čím více funkcí, tím lépe.
Model musí skvěle vypadat, být při zacházení stabilní a dobře
imitovat to, co má napodobit – aby loď nevypadala jako sáně.
Jak v LEGU z té široké palety možností vybíráte, jaký
model představíte?
Je to jednoduché – ohlédnete se, co jste v uplynulých letech
vydali a pokud máte čtyři buldozery, nebudete dělat pátý.
Musíte dětem, ale i dospělým, kteří začínají tvořit stále větší
podíl našich zákazníků, nabídnout něco, co ještě nemají, co
by je mohlo zaujmout. A také chcete přitáhnout nové zájemce, kteří by si chtěli zkusit stavět s LEGO Technic. Do preferencí se promítá i to, co se odehrává v průmyslu. Pokud
víme, že prestižní automobilka bude za dva roky vydávat
novou vlajkovou loď, je nasnadě, že buď kontaktujeme my
je, nebo oni nás, a začneme na společném projektu pracovat.
Tyto licenční modely jsou ale komplikovanější. U Defendera
jsme spolupráci domlouvali už v době, kdy ještě samotné
auto nebylo hotové. Nesměli nám poslat žádné fotky. Museli
jsme letět do Anglie, kde stál z půlky hliněný model, z jedné
strany oplátovaný plechy. A tam jsme začínali. Obě ﬁrmy –
LEGO a Land Rover – pak reagovaly vzájemně na impulsy,
bavili jsme se o tom, co bychom mohli zvládnout. U modelů
se totiž nikdy nejedná o přesnou zmenšenou repliku, ale
o určitou interpretaci. Musíme dělat kompromisy, i kvůli
tomu, aby model zvládly postavit děti.
Plníte vždy zadání, které dostanete od svého vedení?
Nebo přicházíte i s vlastními návrhy?
Je to většinou kombinace. V určitou dobu se každý rok
nápady od vedení i od designérů vezmou, procedí se skrz
síto a rozhodne se, kdo na čem bude pracovat.
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as it was always the cleanest. No one else wanted to wear
the number 13 jersey and I hated all those other smelly tops.
So that’s how my relationship with the number 13 began.
Which of those 25 models do you consider your best?
The Land Rover Defender is one of the most complicated
things I have ever worked on. I was given the task of ﬁtting
the gearbox and everything that goes with it into a vehicle
which is considerably smaller than our biggest cars, a task
that caused quite a few headaches. The gearbox took up two
thirds of the length of the chassis, and there was essentially
no more space left. Every model throws up some kind of
issue. But my favourite model is a ﬁreﬁghter plane from
2015. It’s not huge or very complicated, but it’s tough and
has a lot of functions. For me it ticks all the boxes for what
a LEGO Technic set should have.
At LEGO how do you decide what models to release?
It’s quite simple – you look back at what you’ve produced
in the previous years, and if you ﬁnd you’ve made four
bulldozers, you don’t make a ﬁfth. You have to offer
something to kids as well as the adults, who are slowly
making up an ever greater share of our customers,
something they don’t yet have, something that will
capture their attention. You’re also looking to attract new
customers who might want to try LEGO Technic for the
ﬁrst time. The choice is also inﬂuenced by what’s going on
in industry. If we get wind of a luxury car producer that
is planning to release a new signature model in two years’
time, naturally either we contact them, or they contact
us, and we begin work on a joint project. These licensed
models are more complicated. With the Defender we agreed
to work together when the car itself didn’t even exist. They
weren’t even allowed to send us any photos. We had to ﬂy
to England where all we found was half a clay model with
half the panels attached to one side. And that’s where we
began. Both companies – LEGO and Land Rover – worked
together and communicated continually about what we
could achieve. With LEGO sets you are never talking about
an exact scale replica, but a kind of interpretation. We
also have to make compromises as kids have to be able to
actually build the model.
Do you always meet the requirements that come down
to you from those above? Or do you simply come up
with your own designs?
It’s mostly a combination of the two. At a certain time each
year, ideas that come from management and from designers
are gathered together and sifted through, after which it is
decided who will be working on what.
When you put forward an idea, do you sense any
competitiveness among your fellow designers?
The LEGO Technic department is quite speciﬁc. The
designers are all men from a wide spectrum of professions –
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Když jdete představit svůj nápad, vnímáte mezi ostatními
designéry konkurenci?
Oddělení LEGO Technic je dost speciﬁcké. Mezi designéry
jsme samí muži, namixovaní z různých profesí – od kuchařů a uměleckých kovářů přes interiérové designéry aut až
po skutečně vystudované průmyslové designéry se zaměřením na hračkářský design, kterých je ale minimum. A mezi
nimi jeden bláznivý učitel ze Sušice. Dohromady fungujeme
dobře jako tým, bez toho aniž bychom se snažili prosazovat
ego na úkor druhých. Úspěch jednoho je úspěchem všech
a stejně tak je to s neúspěchem.
Využíváte při stavění modelu nějaké pomůcky, třeba
na zaznamenání jednotlivých kroků a postupů?
Metoda pokus omyl přesně vystihuje, jak minimálně já funguju úplně nejčastěji. Když narazím na nějaký problém, zkusím
ho předělat. Pokud něco nelícuje, nepasuje, znovu se na to
podívám, ustoupím krok dozadu. Žádné úžasné technologie
nám ve stavění nepomáhají, počítače za nás nespočítají, zda
se bude model v daném místě prohýbat, kroutit, nebo zda budou při zatížení modelu ozubená kola přeskakovat. To všechno
musíme testovat manuálně. Samozřejmě už rámcově víte,
na co si dát pozor, ale pokaždé vás může u daného modelu
něco překvapit. Moment, kdy se vám pak povede vyřešit něco,
o čem jste si myslela, že to nemá řešení, je naprosto úžasný.
Někdy se to podaří napodruhé, jindy na stopadesáté.
Vy jste pověstný také tím, že ve volném čase přestavujete
oﬁciální LEGO modely na své originální výtvory, většinou
zvířata. To se jen podíváte na letadlo a už v něm
tu kachnu vidíte? Anebo prostě začnete skládat a něco
se vám zrodí pod rukama?
Funguje to oběma směry. Občas kouknu na hromadu
dílů nebo hotový model a řeknu si – tyhle panely by se
daly použít jako tohle nebo tohle. A občas stavím něco,
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cooks, blacksmiths, car interior designers, as well as
industrial designers who specialise in toy design, though
there aren’t many of them. And one of them is a crazy
teacher from Sušice. We work well as a team without trying
to boost our egos at the expense of the others. One person’s
success is a success for the rest of us, and the same is true of
disappointments.
When designing sets, do you have anything to help
you, some way of registering the building process,
for example?
Trial and error best describes the way I work most often.
When I encounter a problem, I simply try to rework things.
If something doesn’t ﬁt together, I revisit it, take a step
back. There’s no amazing technology to help us, computers
cannot calculate whether a model will bend or twist in
a certain place, or whether a cog will spring out under heavy
use. We simply have to test everything manually. Of course,
you kind of know in advance what to look out for, but
something unexpected can arise on any model. When you
come up with a solution to something you thought couldn’t
be solved, that is a great moment. Sometimes you manage
at the second time of asking, other times at the 150th.
You are known for rebuilding LEGO sets into new,
imaginative models, for the most part animals. Do you look
at a plane and see a duck? Or do you just start piecing
something together and see what appears in your hands?
It works both ways. Sometimes I just look at a pile of bricks
or a ﬁnished model and say to myself – these bits could be
used like this, or like that. And sometimes I build something
and spontaneously something completely different emerges.
Not long ago I had the idea of turning a racing car into
a dragon. It’s a kind of mental exercise, taking a limited
number of bricks and trying to conjure up something totally
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z čeho mi v ruce najednou spontánně vznikne úplně jiná
věc. Nedávno jsem měl třeba nápad, že předělám jedno
závodní auto na draka. Je to pro mě mozkové cvičení – vzít
si limitovaný počet dílů a zkusit z nich udělat úplně něco
jiného. Vyzkoušejte si to taky (smích). Při stavění zvířat je mi
inspirací také má prvorozená dcerka, která je má moc ráda.
Zažil jste naopak tvůrčí krizi nebo chvíle, kdy jste si
potřeboval od LEGA dát pauzu?
To zažívám asi při tvorbě každého modelu. Když to padá
a nejde, tak sednu k počítači a dělám něco jiného, třeba
odkládané papírování. A pak mě většinou trkne, jak by to
mohlo jít a nakonec se k stavění stejně vrátím.
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different. Why don’t you give it a go, too (he laughs). When
making those animals, I’m inspired by my ﬁrst daughter
who loves them.
Have you ever been through a creative crisis or
experienced a time when you felt you needed a break
from LEGO?
I seem to experience a crisis on every set. When I am
having one of those days, I sit down at my computer and
do something different – important paperwork for instance.
And then it usually hits me, I see the solution and return to
the build.

Jaký je to pocit, vidět fotky světových celebrit, mezi nimi
i Davida Beckhama a Orlanda Blooma, jak se fotí s vaším
modelem Defender od Land Roveru?
Pocit je to dost nečekaný a o to víc hřeje. S Land Roverem
se fotil třeba i náš bývalý tenista Tomáš Berdych, o kterém
jsem vůbec nevěděl, že by ho LEGO mohlo zajímat. O Davidu
Beckhamovi se už dlouhá léta ví, že je takovým neplaceným
propagátorem LEGA, ale stavěl hlavně budovy. Proto mě o to
víc potěšilo, že Defender byl asi jeho úplně prvním LEGO
Technic modelem.

How does it make you feel when you see images of worldfamous celebrities, among them David Beckham and
Orlando Bloom, snapped with your Land Rover Defender
model in their hands?
It’s quite unexpected and all the more pleasant for it. Former
tennis star Tomáš Berdych was also photographed with
the Land Rover – I had no idea he was into LEGO. It’s been
known for years that David Beckham is a kind of unpaid
promoter of the LEGO brand, but he’s mainly into buildings.
That’s why it was so pleasing to see the Defender was
probably his ﬁrst LEGO Technic model.

Máte nějaký svůj designérský sen?
Jo! Hrozně rád bych udělal něco, co bylo vyrobeno v Česku,
ať už letadlo, automobil nebo kamion. Nebo bych rád udělal
chodící zvíře na dálkové ovládání, a čím větší, tím lepší. «

Do you have a dream as a designer?
Yes! I’d really like to create something that’s produced
in the Czech Republic, a plane, a car or a truck. Or I’d love to
do a remote controlled walking animal, the bigger the better. «

ZAŽIJTE
SPOLEČNĚ

NOVÁ

DOBRODRUŽSTVÍ

ZAČNĚTE DOBRODRUŽSTVÍ
S LEGO® MARIEM NEBO LEGO® LUIGIM

NOVÉ

Procházejte jednotlivé levely
nebo hrajte společně
s kamarádem/kamarádkou!
Hrajte spolu a postavte super
dráhy, porazte nepřátele
a sbírejte extra mince!

71360

LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. © 2021 The LEGO Group.

71387

TM & © 2021 NINTENDO

Praha 1 - Dlouhá 28 / Panská 1 / Havířská 581/3
Český Krumlov - Latrán 23

LEDA

knižní delikatesy
a jazykové učebnice
www.leda.cz
SLEDUJTE NÁS:

... A desítky dalších knižních novinek
48

ZPÁTKY DO AMERIKY
pestrá škála poznávacích zájezdů
zájezdy na zakázku, služební cesty, itineráře,
letenky, ubytování, pronájmy, vstupenky...
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America Tours
Jánská 868/8, 460 01 Liberec 3
tel. 488 058 204, 488 058 203
info@americatours.cz
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tel. 488 058 205, 777 747 333
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Snadnou práci při přípravě
domácích dobrot budete mít
s mléčnou polevou Figaro, která
vám udělá radost nejen jemnou
chutí, ale i hlaďounkou
strukturou.
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Ať už chcete vařit, péct nebo
se oddávat domácímu mlsání,
vsaďte na intenzivní chuť
poctivé čokolády Figaro
na vaření.

Soutěž běží od 1. 11. do 30. 11 2021. Více informací a úplná pravidla na www.figaro.cz.
Vztahuje se jen na výrobky prodávajícího Mondelez Czech Republic s.r.o.

Když se intenzivní chuť
snoubí s ideální velikostí.
V
Vyzkoušejte hořkou čokoládovou
novinku Figaro Dukáty
a vykouzlete z každého dezertu
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jen nechte rozpustit uprostřed
kakaového těsta a užijte si
intenzivní čokoládou
chuť.
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absolutním základem
vašich receptů na
pečení.
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PŘÍBĚHY HRAČEK
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TOY STORIES
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LENKA HELENA
KOENIGSMARK
První zkušenosti v marketingu
sbírala v reklamních agenturách
a ve společnosti WELLA.
Kariéru v hračkářství, ve kterém
se pohybuje už přes 15 let,
začala v LEGU. Od roku 2013
působí na pozici marketingové
manažerky společnosti
MATTEL pro ČR, Slovensko
a Maďarsko. Ve volném čase
se věnuje své rodině, která
se musela vyrovnat s vážným
postižením mladšího ze dvou
synů. Pomocí instagramového
proﬁlu MaxMilion&me šíří
osvětu a ukazuje, že postižení
není překážkou ke šťastnému
a spokojenému životu.
Her ﬁrst marketing experience
came at various advertising
agencies and at WELLA. Her
15-year career in the toy industry
began at LEGO. Since 2013 she
has been marketing manager at
MATTEL for the Czech Republic,
Slovakia and Hungary. When not
working, she spends time with
her family which has had to deal
with a serious handicap aﬀecting
the younger of her two sons.
Through her instagram proﬁle
MaxMilion&me she aims to raise
awareness and demonstrate that
disability is no barrier to having
a happy and fulﬁlled life.
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ZMĚNILA SVĚT I SEBE
ALL CHANGE FOR BARBIE
Dlouhé nohy, bujaré poprosí a útlý pas? To už výhradně neplatí.
Barbie prošla zásadní proměnou. Ukazuje rozmanitost, chce bořit genderové
stereotypy i předsudky vůči jinakosti.
Long legs, an ample bosom and a slender waist? Well, that’s not always the case with
Barbie these days. The world’s most famous doll has undergone some fundamental
changes recently, more diversity introduced in an attempt to break down gender
stereotypes and prejudice towards those who are in some way different.
Tereza Šťastná |

CZ

© Erik Koritko, archiv Mattel

E VYKROČILA SPRÁVNÝM SMĚREM, dokládá ocenění
pro nejlepší světovou hračku roku 2020. „Jsem strašně
ráda, že jsem mohla být u toho, kdy se Barbie začala snažit měnit svět,“ říká Lenka Helena Koenigsmark, marketingová
manažerka společnosti Mattel. „Od roku 2016 jsme změnili
tvary a proporce těla. Samozřejmostí jsou panenky různé barvy
pleti a máme i Barbie s vitiligem – pigmentovými skvrnami.“

Ž

V loňském roce Mattel na trh uvedl také Kena na vozíčku,
ke kterému máte velmi blízký vztah…
Ano, velmi mě potěšil a ještě víc nadšený z něj byl můj syn,
který je kvůli těžkému postižení také na vozíčku. Panenkami
s handicapem chceme ukazovat, že jde o něco normálního,
co patří k životu. V našem portfoliu proto najdete Barbie
s protetickou nohou nebo Barbie bez vlasů, se kterou se můžou ztotožnit onkologické děti. V České republice přetrvávají
dozvuky komunismu, kdy se duševně nebo fyzicky postižení
lidé před světem schovávali, zavírali do ústavů. Tudíž stále
nejsme na lidi s handicapem tolik zvyklí, často nevíme, jak
se k nim chovat. A myslím, že jednou z rolí nás, hračkářů,
je pomáhat vychovávat budoucí generace a zrcadlit svět
takový, jaký je.
Máte srovnání, jak jsou panenky s handicapem přijímány
právě v Čechách třeba oproti USA?
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HE BEST WORLD TOY OF 2020 AWARD IS PROOF
that the direction Mattel have taken is the right
one. „I am so happy to be around at a time when
Barbie is trying to change the world,“ says Lenka Helena
Koenigsmark, marketing manager at the company. „Since
2016 we have altered Barbie’s vital stats. And of course we
also now make dolls with various skin colours and we even
have a Barbie with vitiligo – pigmentation of the skin.“
Last year Mattel also introduced a Ken in a wheelchair,
a thing I know is close to your heart…
Yes, I was really pleased to see that and my son was even
more overjoyed – with a severe handicap he has to be in
a wheelchair, too. By making dolls with a handicap we aim
to show people that this is something normal and part of our
lives. Our portfolio also includes a Barbie with a prosthetic leg
and one with no hair which children with cancer can relate to.
And I think one of our roles as toy makers is to help educate
future generations and reﬂect the world as it really is.
Do you have any indication how dolls with a handicap
are perceived in the Czech Republic as opposed to, say,
the USA?
There’s still a long way to go – compared with America we
are less bold. However, in general it’s not a simple task to
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Je před námi dlouhá cesta, oproti Americe jsme více zakřiknutí. Obecně ale není úplně jednoduché uvádět na trh
hračky s postižením. Na jedné straně jsme průkopníkem,
na druhé se setkáváte s posměchem. Ken na vozíčku nikdy
nebude patřit k nejprodávanějším hračkám, ale je nesmírně
důležité, že vznikl.
K velmi oblíbeným naopak patří Barbie kosmonautka
z řady I can be. Můžete tuto řadu představit?
My holky o sobě často pochybujeme, můžou za to i očekávání společnosti. Snažíme se to změnit a ukázat holčičkám, že
když si budou věřit, a podpoří je také okolí, můžou opravdu
dosáhnout, čeho chtějí a být kýmkoli. Proto jsme vytvořili panenku vědkyni, kosmonautku, pilotku, šéfkuchařku nebo astrofyzičku, která vznikla ve spolupráci s National Geographic.
V Česku se také snažíme nastartovat projekt, který by Barbie
a vědecké instituce propojil a holčičky se mohly podívat třeba
do laboratoře nebo kybernetického centra.
Inspirací pro malé slečny mohou být i Barbie, které
prezentují významné ženy z celého světa…
Mattel je vydává každý rok a jednou z posledních je panenka
italské kosmonautky Samanthy Cristoforettiové. Já jsem se
úplně zamilovala do připravované panenky Jane Goodallové,
známé ochránkyně goril. A v příštím roce na jaře uvedeme
Barbie po vzoru vědkyně, která se podílela na vývoji vakcíny
na Covid-19. Kromě současných významných žen představujeme i osobnosti z minulosti, třeba Eleanor Rooseveltovou.
Mattel tím vyjadřuje poděkování výjimečným ženám. Malým zemím, jako je Česká republika, se málokdy podaří svou
kandidátku úspěšně nominovat. Obrovským úspěchem proto
byla panenka Ester Ledecké. A i když patří mezi ty, kterých
se vyrobí jen jeden kus, pořád v holčičkách může vzbuzovat
úžas, když si řeknou – wow, podívej se, čeho dosáhla, má
dokonce svou vlastní Barbie! «
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launch a toy with a handicap onto the market. On the one
hand we are pioneers, on the other we’ve encounter a fair
amount of ridicule. Ken and his wheelchair are never going
to be the most popular of toys, but the fact that he exists is
important in itself.
Barbie as an astronaut from the I Can Be range is
a particularly popular toy. Could you tell us a bit more
about the range?
Us girls often have a lot of self-doubt. We’re trying to
change that and show little girls that if they believe in
themselves, and those around them show support, they
can achieve whatever they want and be anyone they want
to. That’s why we produced a scientist doll, an astronaut,
a pilot, a chef and an astrophysicist. In the Czech Republic
we are also trying to launch a project which would see
Barbie working with scientiﬁc institutions, allowing little
girls to take a look around a laboratory for instance, or
a cybernetics centre.
Barbies of prominent women from across the globe can
also serve as inspiration for young girls…
Each year Mattel releases some of these – one of the most
recent was the Italian astronaut Samantha Cristoforetti.
I loved working on the doll of Jane Goodall, the well-known
primatologist. Next spring we are launching a Barbie of
a scientist who contributed to the development of a vaccine
against Covid-19. In addition to present-day women, we
also have dolls of people from the past – Eleanor Roosevelt
for instance. This is how Mattel expresses its gratitude to
exceptional women. Small countries like the Czech Republic
rarely manage to get their candidates nominated, all the more
reason to celebrate the Ester Ledecká doll. This can still evoke
wonder in little girls. Wow, look what she has achieved in
life – she even has her own Barbie doll, they say! «

I JEDNA
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KDE HISTORIE OŽÍVÁ
BRINGING THE PAST TO LIFE
Zavřete oči. Zavřete pusu. Země se chvěje a vzduch se vlní pod těžkými kroky
jednoho z největších dinosaurů naší historie. Čtyřiadvacetimetrové monstrum
Diplodoka budí respekt, i když jde pouze o býložravce.
Vítejte v muzeu, které jste ještě nezažili!
Close your eyes and listen – the ground shakes and shudders with the heavy steps
of one of the biggest dinosaurs that ever lived – a 24m-long monster known by the
name of Diplodocus who certainly demands respect, despite being a mere herbivore.
Where are we? At a museum the likes of which you have never seen before!
Leonora Váhalová |

CZ

TAŇTE SE SOUČÁSTÍ PŘÍBĚHU, který planeta Země
napsala před stovkami milionů let. Dinosauria Museum Prague na palubě outletového centra POP
Airport od října osídlili dinosauři a další pravěcí obyvatelé Země. Dobrodružství, které nemá ve světě obdoby,
lze na „vlastní nebezpečí“ vychutnat při cestě do pravěku
na 4 000 m2. „Naši unikátní sbírku jsme vytvořili během
posledních dvou let a v jejím rozšiřování hodláme pokračovat. Desítky a stovky milionů let staré originální kostry jsme
propojili s nejmodernějšími technologiemi a vytvořili muzeum, které patrně nemá ve světě srovnání,“ říká majitel
skupiny KAPRAIN Karel Pražák.

S

IMPOZANTNÍ FEŠÁCI
Jednu z největších soukromých sbírek dinosaurů na světě
tvoří řada originálních fosilií a realistických modelů. Muzeu
jednoznačně vévodí 24 metrů dlouhá kostra Diplodoka, která
je z více než 90 % původní a 154 milionů let stará. Mezi další
fosilní unikáty patří dvojice mosasaurů, což jsou v podstatě kompletní originály nepříliš známých druhů mořského
ještěra. Na tuto dvojku frajerů dohlíží Triceratops Horridus.
„Náš Triceratops, kterého jsme pojmenovali Trik, patří mezi
nejzachovalejší exempláře svého druhu. Díky zahojeným zraně-
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B

E TRANSPORTED HUNDREDS OF MILLIONS OF
YEARS BACK IN TIME to the Earth when it was ruled
by the dinosaurs. This October, dinosaurs and other
prehistoric occupants of our planet took over the 4,000 m2
Dinosauria Museum Prague at the POP Airport shopping
mall. This great adventure, like nothing you’ll experience
anywhere else, is undertaken ‘at your own risk’, a journey
back in time to when the dinosaurs were at their zenith.
„We put together this unique collection over the course of
the last two years and we aim to add to it over time. We
have brought together original fossils, some hundreds of
millions of years old, with the latest technology, creating a
museum unequalled anywhere on earth,“ claims the owner
of the KAPRAIN Group, Karel Pražák.

IMPRESSIVE BEASTS
One of the largest private dinosaur collections in the
world is made up of countless original fossils and realistic
models. The undisputed highlight of the museum is the 24m
skeleton of a Diplodocus, which is over 90% original fossils
and 154 million years old. Other unique fossils include a pair
of Mosasauruses, completely original examples of this
less well-known type of sea-dwelling dinosaur. These are
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DINOSAURIA MUSEUM
PRAGUE!
Muzeum, které vybudovala
investiční skupina Kaprain,
naleznete na půdě outletového
centra POP Airport pouhých
5 minut od pražského letiště.
Nejkrásnější nákupní centrum
v ČR se může pochlubit
interaktivní vyhlídkovou terasou
s výhledem na přistávající
letadla či unikátní sbírkou
automobilů. V POP najdete
70 obchodů, 200 prémiových
značek. Zaparkujete zde zdarma
na zastřešeném parkovišti
s kapacitou 2 400 míst.
K dopravě můžete využít
také MHD nebo zdarma POP
shuttle bus.
Built by the Kaprain investment
group, this museum can be found
on the top ﬂoor of the POP
Airport shopping centre, just ﬁve
minutes from Prague Airport. The
most attractive shopping centre in
the Czech Republic can boast an
interactive viewing terrace, from
where visitors can watch planes
landing, and a unique collections
of cars. POP oﬀers 70 shops and
over 200 premium brands. Park
for free at our covered car park
which has 2,400 spaces. Get here
by public transport or use our
free POP shuttle bus.

www.dinosauria.cz
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ním, která jsou rozeznatelná na jeho hlavě, víme, že přežil útok
nejobávanějšího predátora T-rexe,“ přibližuje Trikův životní
příběh Štěpán Pícha a dodává: „Trikův boj na život a na smrt
jsme se proto návštěvníkům rozhodli přiblížit a doplnili ho
o v současné době nejrealističtější model T-rexe v životní velikosti. Souboj vystihuje unikátní rozšířená realita.“ T-rex totiž
dosahuje velikosti 12 metrů. Svůj věk už má také létající
ptakoještěr Quetzalcoatlus, který se soustředěně vznáší nad
interaktivním dětským světem fantazie. A že jeho jedenáctimetrové rozpětí křídel není rozhodně zanedbatelné.

PREHISTORIE V RUKOU MODERNÍCH
TECHNOLOGIÍ
Dinosauři vás vtáhnou do děje i díky virtuální realitě.
Nejmodernější technologie VR-HP Reverb s dvakrát 2K
rozlišením zaručuje exkluzivní prožitek, díky kterému zažijí
vaše fyzické vjemy doslova „dotek“ s událostmi staršími
80 milionů let. 25 minut virtuálního zážitku zajišťuje také
více než 50 kamer pro tracking pohybů a přenos do speciálních brýlí. Hra je určena pro 1 až 4 hráče na celkové rozloze
150 m2 reálného prostoru. V Dinosauria Museum Prague
můžete v sekci Geosvět prozkoumat také sbírku více než
6 000 zkamenělin a minerálů, která vznikala více než 50 let
a pochází z 25 expedic do 20 různých zemí světa. Pokud
toužíte po dalších informacích, navštivte univerzitu Dinosauria, kde můžete prostudovat vývojový strom dinosaurů.
Vydat se dále můžete po Paleo stezce, která vám osvětlí,
jak probíhá práce na vykopávkách samotných fosilií a jejich
následné restaurování. Na památku na cestu do minulosti si
můžete koupit originální suvenýr nebo si zvěčnit vzpomínku
v zábavném fotokoutku. Takže vzhůru do pravěku!!! «
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watched over by a Triceratops Horridus. „Our Triceratops,
who we’ve decided to call Trik, is one of the best-preserved
examples of its kind. From the injuries we can make out on
his head, we know the animal survived an attack by the most
feared of all prehistoric predators, the T-rex,“ says Štěpán
Pícha, relating Trik’s life story and adding „To illustrate
Trik’s life-and-death ﬁght we decided to add the most
realistic life-size model of a T-rex around at the moment.
Their struggle is brought to life by augmented reality.“ The
T-rex stands 12m tall. With its 11m wingspan, the ﬂying
Quetzalcoatlus gliding above the interactive scene is also
an impressive spectacle.

PREHISTORY MEETS MODERN
TECHNOLOGY
Thanks to virtual reality, the dinosaurs draw visitors into
the action. The latest VR-HP Reverb technology with
double 2K resolution guarantees an amazing experience
and enables us to experience physically events that took
place over 80 million years ago. This 25-minute-long
virtual experience is created by over 50 movement tracking
cameras which broadcast instantaneously to specially
designed headsets. The game is designed for one to four
participants and is played out over an area of 150 m2. In the
Geosvět section of the Prague Dinosauria Museum you can
also admire a collection of over 6,000 fossils and minerals,
put together over ﬁve decades, the result of 25 expeditions
to 20 countries around the world. If you are hungry for
more, visit the Dinosauria University where you can study
the development of the dinosaurs. You can also take the
Paleo Trail which explains how digs are carried out and
examines the restoration process fossils then undergo.
Remember your journey into the past with a great souvenir,
or take away a keepsake from the fun photo corner. Land of
the Dinosaurs, here we come!!! «

SVĚTOVÝ
UNIKÁT

dinosauria.cz
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HRDINA MNOHA DĚTSTVÍ
CHILDHOOD HEROES
Píší se 70. léta 20. století. V hlavách německého designéra Hanse Becka
a českého inženýra Jiřího Kaliny se nezávisle na sobě rodí nápad
na malou plastovou figurku, která v následujících letech
úplně promění dětský svět.
It’s the 1970s. German designer Hans Beck and the Czech engineer
Jiří Kalina, completely independently of each other, come up with the idea
of producing small plastic figures which, over the next few years,
would completely alter children’s choices in the toy shop.

Lucie Bezoušková |

J

IŘÍ KALINA Z VÝROBNÍHO DRUŽSTVA IGRA PRAHA
CHTĚL VYTVOŘIT ALTERNATIVU K CÍNOVÉMU VOJÁČKOVI, která by však byla z plastu, mohla pohybovat
končetinami a uchopovat předměty. Na modelářské soutěži
v Japonsku se setkal se svým dávným kamarádem Hansem
Beckem, který mu údajně nabídl nápad na jeho vlastní
ﬁgurku. Ta totiž v Německu naprosto propadla. Kalina ji pak
spolu s návrhářkou Marií Pavlíčkovou Krejchovou dotáhl
k dokonalosti.

CZ

archiv EFKO-karton

A

N EMPLOYEE OF THE IGRA FACTORY IN PRAGUE,
JIŘÍ KALINA WANTED TO CREATE AN ALTERNATIVE
TO TIN SOLDIERS, one that would be made of
plastic whose limbs could move and which could hold
things in its hands. One day, at a modelling competition
in Japan, he met up with his old friend Hans Beck who,
it’s claimed by some, gave him the idea for the toy ﬁgures.
In Germany the toy had been a ﬂop. Kalina went home and
immediately began perfecting the product with designer
Marie Pavlíčková-Krejchová.

EN

SOUROZENCI Z PLASTU
Ironií osudu také Hans Beck svou postavičku vylepšil natolik, že ji už roku 1974 mohl znovu představit německým
zákazníkům pod názvem Playmobil. Se svými rytíři, indiány
a kovboji slavil nečekaný úspěch. Teprve o dva roky později
se pak na pultech v Československu objevil mladší bratr
jeho ﬁgurky. Náš Igráček. Osm centimetrů vysoký panáček
z plastu zaplnil prázdné místo na trhu. Chyběla u nás totiž
postavička, se kterou by si děti mohly aktivně hrát. První
Igráček představoval zedníka i s nářadím a byl k dostání
za 12,50 Kčs. První ženská postavička byla zdravotní sestřička v šatech s kufříkem.
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PLASTIC PEOPLE
In a twist of fate, Hans Beck also decided to improve his
ﬁgures, and did such a good job that in 1974 they reappeared
in Germany under the name Playmobil. With knights,
Indians and cowboys to choose from, Playmobil was a huge
success. Just two years later, Playmobil’s younger brother
Igráček appeared on shelves in Czechoslovakia. The eightcentimetre-tall plastic ﬁgures ﬁlled a hole in the market –
until then there had been no action ﬁgures that children
could play with. Costing 12,50Kčs, the ﬁrst Igráček was
a bricklayer complete with tools. The ﬁrst female ﬁgure was
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IGRÁČEK MNOHA
TVÁŘÍ
Igráčka dnes kompletují v Novém
Veselí, kde zaměstnanci stihnou
vyrobit až 200 ﬁgurek za hodinu.
Ročně to činí na 300 tisíc
postaviček. Kromě zahradníků,
skateboardistů, horníků,
námořníků či sportovních
fanoušků můžete pořídit třeba
i Karla IV. nebo T. G. Masaryka.
Někteří Igráčci zestárli a stali
se z nich babičky a dědečkové,
jiní se naopak stali dětmi, takže
lze sestavit celou plastovou
rodinku. Vyrábí se také řada
„Řekni to Igráčkem“, kdy je malá
postavička nositelem vzkazů.

THE MANY FACES OF
IGRÁČEK
Igráček is now produced in Nové
Veselí, where workers can make
up to 200 ﬁgures an hour. That’s
300,000 ﬁgures a year. In addition
to gardeners, skateboarders,
miners, sailors and sports fans,
you can also get a Charles IV or
T. G. Masaryk for your collection.
Some Igráčeks have got old
and become grandmothers and
grandfathers, some are now
children, meaning you can put
together and entire plastic family.
There’s also the „Say it with
Igráček“ series where ﬁgures are
the bearers of good wishes.
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Okamžitě po spuštění výroby se Igráček stal hitem dětských
pokojíčků. Unikátní bylo také to, že ﬁrma IGRA každý rok
vydala zhruba čtyři nové postavičky. Igráček se tak stal
nejen populární hračkou, ale také zajímavou sběratelskou
komoditou nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Postavička
měla stále stejnou konstrukci, měnil se pouze její potisk.
Do dětských pokojíčků se tak brzy nastěhovali malí kominíci, lyžaři, lékaři, ale i učitelky, cestovatelky nebo maminky.
Nejpopulárnějšími ﬁgurkami se okamžitě stali představitelé
policisty a hasiče, a svou oblíbenost si udrželi dodnes.

EN

a nurse holding a medical case. Igráček immediately became
a huge hit among Czechoslovak kids, and each year the IGRA
company released around four new ﬁgures. Igráček wasn’t
just a popular plaything but also an attractive collector’s
item for both children and their parents. The ﬁgure was
the same every time, only the printing on it changed.
Soon miniature chimneysweeps, skiers, doctors, teachers,
travellers and mums arrived in kids’ rooms. The most sought
after ﬁgures were policemen and ﬁreﬁghters.

SECOND CHANCE
OBNOVENÁ SLÁVA
Kámen úrazu přišel se Sametovou revolucí v roce 1989.
S otevřením hranic se otevřely i brány světového trhu,
a tak se na pultech československých obchodů objevilo
nepřeberné množství nejmodernějších hraček. Mimo jiné
i německá postavička Playmobil se všemi svými komponenty od domečků přes zvířátka až po automobily. Popularita
českého panáčka proto postupně klesala, až dílnu IGRA roku
2006 opustil i poslední Igráček. Trvalo to však pouhé čtyři
roky, než se roku 2010 postavičky ujal český výrobce hraček
EFKO-karton s.r.o. a malý Igráček dostal svou druhou šanci.
Dnes už Igráček není pouze osamocenou postavičkou
na hraní, je součástí celé série hraček. Řada MultiGo například představuje nejrůznější Igráčkova vozidla s mnoha vyměnitelnými nástavbami. S kufříkem Handy získal rozkládací pokojíček, policejní stanici i obchůdek. Nově se spojil také
s klasickými pohádkami. Koupit můžete Igráčka v podobě
pohádkových postav i s kartonovými kulisami k vybarvení.
Je libo třeba perníkovou chaloupku?
Za pětačtyřicet let prošel Igráček mnoha změnami, které
však byly tak nepatrné, že ﬁgurka zůstává v podstatě stále
stejná. Je vyráběna modernějšími technologiemi, změnil se
typ jejího potisku a má stále nové oblečení, účesy a komponenty. Když ale dnešní rodiče přijdou do pokojíčku svých
dětí, vidí ﬁgurku, se kterou si před lety hráli oni sami.
A přesně v tom tkví kouzlo Igráčka. «
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The Velvet Revolution in 1989 called time on Igráček’s
dominance. The borders opened, as did access to
international markets, and soon countless new, modern
toys appeared in Czechoslovak shops. And one of them
was Germany’s Playmobil with all its ﬁgures, accessories,
buildings, animals and myriad vehicles. The popularity
of the Czech ﬁgures fell, and in 2006 the last Igráček left
the IGRA workshop. But a mere four years later, in 2010
the Czech toy producer EFKO-karton s.r.o. stepped in
and little Igráček got a second chance. Today Igráček isn’t
just about plastic ﬁgures – a whole series of toys are now
produced. The MultiGo series includes Igráček vehicles
featuring numerous accessories. The Handy case can be
set up as a nursery, a police station and a shop. There have
also been tie-ins with classical fairy tales – Igráček now
comes as various fairy-tale ﬁgures along with cardboard
backdrops that you can colour in. Over 45 years Igráček
has undergone many changes, though these have always
been minor and the ﬁgures essentially remain the same
as they always were. They’re now produced using more
up-to-date technology, the printing method has changed,
and the ﬁgures constantly get new clothes, hair styles
and accessories. But when today’s parents enter their
offsprings’ rooms, they see a small plastic ﬁgure they
instantly recognise from their own childhoods. And therein
lies the magic of Igráček. «

Vezměte stavbu
do vlastních rukou. Online.
Cena domu
YUHiOQpPćDVH

Konfigurátor domu
S pomocí konfigurátoru si
Q zvolíte dispozici a typ domu,
Q vložíte individuální nároky: od velikosti rodiny, po garáž,
Q vyberete ověřené stavební materiály,
Q při každém kroku zobrazení odborného výpočtu nákladů,
Q zdarma tak získáte 3D vizualizaci vlastního návrhu,
Q podklad pro tvorbu projektové dokumentace a nástroj kontroly,
Q zvolíte stavbu svépomocí nebo na klíč.
Začněte si plnit sny v našem konfigurátoru.

konﬁguracedomu.cz

Vyzkou
šej
ZDARM te
A
návrh d
omu

za 5 m
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Zdravé klima
pro lepší život
kvalitní otěruvzdorné
i omyvatelné nátěry
produkty bez konzervačních
látek a změkčovadel
vhodné i pro pobyt alergiků

www.dufa.cz

Řešení pro
váš dům
fasády a omítky prvotřídní kvality
prodloužená ochrana proti napadení mechy, řasami
pro novostavby i rekonstrukce

www.proﬁtec.cz

NAŠE TIPY | OUR TIPS

KDY & KDE?
WHEN & WHERE?
DAN BÁRTA: NEVINNOSTI SVĚTA
Dan Bárta jako zapisovatel a předčítač. Nevinnosti světa,
první povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava, se ke konci
letošního roku dočká pokračování. Bárta se ve druhé řadě vydá
na cesty do Mexika, Peru, Nikaraguy, ale i na Borneo a Šrí Lanku.
Cestovatelské příběhy známého hudebníka jsou plné dobrodružství,
osobitého jazyka i nadhledu a humoru.
DAN BÁRTA: INNOSENSES OF THE WORLD
Dan Bárta as a writer and speaker. Nevinnosti světa (‘Innosenses of
the World’), the ﬁrst ﬁction podcast series of Czech Radio Vltava,
will continue late this year. Bárta is about to take us to Mexico, Peru,
Nicaragua, Borneo or Sri Lanka. The travel diaries of the famous
musician are full of adventure, distinctive language and humour.

www.vltava.rozhlas.cz

VYDEJTE SE NA POZORUHODNOU
CESTU!
Neváhejte prozkoumat nové historické
a přírodovědecké expozice, které během
podzimu otevírá Národní muzeum. Cestujte
časem historickými událostmi i běžným
životem v různých etapách našich dějin,
vyrazte do pravěku, objevte bohatý
svět minerálů nebo podnikněte výpravu
do fascinujícího světa zvířat.
EMBARK ON A REMARKABLE EXPEDITION!
Explore the new history and natural science
exhibitions which open this autumn in the
National Museum. Travel back in time to
see both historical events and ordinary life
in various eras of our history. Uncover the
secrets of prehistoric times, survey the
rich world of minerals or take a trip to the
fascinating animal kingdom.

www.nm.cz
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POZNEJTE ČESKO | GET TO KNOW THE CZECH REPUBLIC

KDYŽ ČESKEM VONÍ VÁNOCE
THAT YULETIDE AROMA
Na jazyku se vám rozplyne chuť vanilky a skořice, do nosu zabloudí aroma svařáku a v očích
kolemjdoucích se třpytí lesk vánočních ozdobiček. Adventní trhy v České republice prostě
musíte zažít.
The taste of vanilla and cinnamon linger on the tongue, the scent of mulled wine drifts on the air
and the glitter of Christmas decorations reflects in the eyes of passers-by – yes, we are talking
Christmas markets, unmissable experiences for any visitor to the Czech Republic.
Lucie Bezoušková |
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H

ISTORIE ADVENTNÍCH TRHŮ SAHÁ AŽ DO STŘEDOVĚKU.
Tehdy však lidé u stánků místo baněk a voňavých klobásek sháněli spíše teplé oblečení a zásoby jídla na nadcházející zimu. Nejstarší zaznamenané adventní trhy se konaly v německých Drážďanech roku 1434. Odtud se později rozšířily po celé
Evropě, a tak dnes nechybějí snad v žádném českém městě.
Zahajovaly se tradičně čtyři týdny před Štědrým večerem. Jak se
v průběhu staletí měnilo vnímání Vánoc, měnil se i význam trhů.
Spíše než z potřeby zásobit se, se lidé začali na trzích scházet se
sousedy a přát si vše dobré do nadcházejícího roku.

PRO DOBROU VĚC
Dnes se na trhy chodíme zakousnout do skořicového trdelníku
a příjemně se naladit na nadcházející vánoční čas. Už zdálky
nás lákají zvukem koled a třpytivou výzdobou. A zpravidla se
nad nimi do výšky tyčí bohatě zdobené vánoční stromečky.
Tradice stromků na náměstích je přitom docela mladá.
Spisovatel Rudolf Těsnohlídek se o adventu roku 1919 procházel
s přáteli po bílovickém lese. A tam, přesně den před Štědrým
večerem, našel mezi stromy odloženou malou holčičku. Dívenku
zachránil, odvezl z lesa pryč. Zotavila se a později získala náhradní rodinu. Citově založeného spisovatele však událost natolik zasáhla, že stále přemýšlel, jak pomoci dětem s podobným
osudem. Inspiraci našel v Kodani, kde každoročně na náměstí
stavěli vánoční strom, pod kterým se konala sbírka peněz pro
chudé. Rozhodl se podobnou akci uspořádat také v Brně. Jeho
zásluhou se tak 13. prosince 1924 na náměstí Svobody rozsvítil
úplně první vánoční strom.
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DVENT MARKETS HAVE BEEN HELD HERE SINCE
MEDIEVAL TIMES. However, back then, instead of mulled
wine and sizzling sausages, people browsing the stalls
would be on the hunt for warm clothing and supplies for the
coming winter months. The oldest record of a Christmas market
comes from the German city of Dresden in 1434. From there the
tradition spread across the whole of Europe, and now no selfrespecting Czech town would miss out on the chance to hold
one. Traditionally the fun begins four weeks prior to Christmas
Eve. As over the centuries people’s perceptions of Christmas
have changed, so has the signiﬁcance of these annual markets.
Rather than coming to stock up, people began to attend markets
to meet up with their neighbours and to wish each other all the
best for the coming year.

ALL FOR A GOOD CAUSE

Po celou dobu trhů probíhá na Staroměstském
náměstí v Praze program na velkém pódiu, děti
se mohou těšit na betlém, ukázky tradičních
lidových řemesel či mini zoo.
The Christmas market on Prague’s Old Town
Square features an events programme that runs
on a large stage throughout. Children have
a nativity scene and a mini zoo to enjoy, and there
are demonstrations of folk crafts to watch.

Today we head for yuletide markets to savour cinnamon rolls
and to get into a Christmassy mood. Even before you reach
the stalls you can hear carols being sung beneath sparkling
decorations. Above the scene rises a richly decorated Christmas
tree, though the tradition of erecting trees on squares is a fairly
recent one.
In 1919, the writer Rudolf Těsnohlídek was walking with
friends during Advent in the Bílovice Forest. It was the day
before Christmas Eve, and there, among the trees they found
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V Praze se tradičně konají ty nejvelkolepější trhy v České republice. Vánoční atmosféru
potkáte na každém větším náměstí.
Traditionally, Prague hosts the most spectacular Christmas markets in the Czech Republic.
But you can find a Yuletide atmosphere on every large square across the country.

STROM, KTERÝ
POMÁHÁ
Poté, co je strom
na Staroměstském
náměstí v Praze
odzdoben, dostane nové
využití. V minulosti byl
často potravou zvířat
v pražské zoo. Ten loňský
dostali studenti oboru
truhlář v odborné
škole Jarov. Vyrobili
z něj atypické poličky,
noční stolky a lavičky
pro Domov seniorů
v Malešicích. Podobné
řešení, jak stromeček
využít, plánuje hlavní
město i v budoucnu.
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Těsnohlídek založil novou tradici nejen
pro Brno, ale pro celou tehdejší Československou republiku, protože do té doby
nikde jinde stromy na náměstích nestály.
Stejně jako v Kodani, se poté i v Brně
konala u stromečku sbírka. Ze získaných
peněz byl v následujících letech v Brně
vybudován dětský domov. Budova dostala
jméno Dagmar podle dánské královny
proslulé péčí o chudé. Tradice sbírky pro
dobročinné účely pod stromečkem se dochovala dodnes. Při ochutnávání vánočních pamlsků z trhů tak můžete přispět
i na dobrou věc.

LEDOVÉ NÁMĚSTÍ
Mezi vánočními stromky probíhá každý
rok soutěž o ten nejkrásnější. Své prvenství
v této celorepublikové anketě si už čtvrtým
rokem drží České Budějovice. V roce 2020
město zdobila majestátní 13 metrů vysoká
kavkazská jedle. Pokud letos vyrazíte
obdivovat místní jehličnan na vlastní oči,
nezapomeňte si do batohu přibalit i brusle.
Na náměstí Přemysla Otakara II., kde strom
stojí a kde se konají adventní trhy, bývá
tradičně vytvořeno také rozlehlé ledové
kluziště. Přímo v jeho středu je překrásná
barokní Samsonova kašna. Zapomnětlivci
si mohou brusle vypůjčit v místní půjčovně.
A ti, kdo tomuto sportu neholdují, ocení
bohatý doprovodný program.

EN

an abandoned little girl. They carried her
out of the forest, she soon regained her
strength and was later adopted by a new
family. However, the emotionally sensitive
author was so affected by the incident
that he began to think how he could
help children in difﬁcult life situations.
He found inspiration in Copenhagen
where each year the locals would erect
a Christmas tree and organise a collection
for the poor. Těsnohlídek decided to
organise something similar in Brno and it
was thanks to him that on 13th December
1924 the ﬁrst Christmas tree appeared on
the city’s Svobody Square.
Těsnohlídek established a new tradition
in Brno which soon spread to the rest of
Czechoslovakia – before that there had
been no tradition of adorning town squares
with trees. As was the case in Copenhagen,
Brno also organised a collection beneath
its Christmas tree. In the following years
the money raised in this way funded the
construction of a children’s home in Brno.
The building was named Dagmar after the
queen of Denmark who was well-known
for dedicating herself to the plight of the
poor. This traditional charity fundraiser
that takes place beneath the Christmas
tree is still a feature to this day. Visitors
can enjoy some tasty treats at the market
while contributing to a good cause.
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Kluziště bude letos nově čekat také náEN
vštěvníky Ostravy, kde organizátoři plánují
velké adventní změny. Dosud se zde trhy
konaly tradičně na více místech, o Vánocích 2021 se je ale město pokusí sjednotit. Vznikne nová vánoční trasa, která
zdobenými ulicemi propojí hned několik
náměstí. Například Jiráskovo náměstí bude
připraveno v pohádkovém stylu a zaměří
se především na malé dětské návštěvníky.
Adventní trasa bude zakončena na náměstí
Dr. Eduarda Beneše, kde si přijdou na své
právě bruslaři.

MEDVĚDÍ VÁNOCE
Taky se vaše děti každoročně nemůžou
dočkat, až přijde Ježíšek? V Českém
Krumlově si krátí čas po svém. Každoročně
na Štědrý den ráno staví medvědář Jan
Černý v zámeckém příkopě smrky. Ty jsou
ověšeny dobrotami pro zdejší medvědy.
Už od rána tradičně přicházejí také rodiče
s dětmi a další zájemci a nosí ovoce, zeleninu, cukroví i koláčky. Pod dohledem
chovatele můžou pochutiny sami umístit
pod medvědí vánoční stromečky. Zvířata
mezitím trpělivě vyčkávají ve své ubikaci,
dokud medvědář nezkontroluje nezávadnost potravin a nevpustí je do výběhu.
Pokud by se vám při té podívané zachtělo
taky nějaké to cukroví ochutnat, vydejte se
od zámku do bohatě vyzdobených krum-

ICY PIAZZAS
Each year the country’s Christmas
trees compete to be the most attractive.
České Budějovice has held the title in
this countrywide competition for four
years in a row. In 2020 the city put up
a wonderful, 13m-tall Caucasian ﬁr. If you
decide to head out to admire this year’s
tree, don’t forget to pack your skates. The
tree stands on Přemysl Otakar II Square,
venue for the city’s Christmas markets
and a large ice rink which is built around
the Baroque Samson Fountain. If you
don’t have your own, skates can be hired
from the on-site hire centre. And those
not into this winter sport can enjoy the
programme of events that take place on
and off the ice.
This year, a rink will also await visitors
to Ostrava where organisers are planning
some major changes for this coming
Advent. Up until this year, markets were
traditionally held at a number of locations,
but for Christmas 2021 the city is looking
to bring them all together in one place.
A new Christmas trail is planned linking
several of the city’s squares. Jiráskovo
Square will be decorated in fairy-tale
style, the project aimed ﬁrmly at younger
visitors. The Advent Trail will end at
Dr. Eduard Beneš Square where skating will
be the name of the game.

WHAT HAPPENS
TO PRAGUE’S
TREE?
After the tree on Prague’s
Old Town Square has been
taken down, the wood is put
to good use. In past years
it has traditionally gone
to feed animals at Prague
Zoo. Last year it was given
to carpentry students at
a college in Jarov who made
it into interesting shelves,
bedside tables and benches
for a retirement home in
Malešice. In future years
the city plans to make use
of its Christmas tree in
similar ways.

Brněnské ulice zdobí
nejen osvětlené
stromečky, ale i vánočně
laděné tramvaje.
The streets of Brno are
adorned with Christmas
trees and festively
decorated trams.
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lovských ulic a dejte si u stánku některou z místních
specialit.

KILOMETRY TŘPYTU
Ani hlavní město nezůstává s vánočními trhy pozadu.
Podívejte se přímo do jeho srdce, na Pražský hrad. Nečekejte však velkolepou hradní tržnici. Na Stájovém dvoře
a na náměstí U Svatého Jiří najdete komorní trhy o několika stáncích, které vás okouzlí svou přátelskou sousedskou atmosférou. Nápoj tu dokonce dostanete do vratných hrnečků s motivem českého Ježíška. To na druhém
břehu Vltavy to naopak žije! Na Staroměstském náměstí
najdete nejnavštěvovanější trhy v Praze. A přímo nad
nimi se tyčí snad nejsledovanější vánoční strom v republice. Loňský smrk dosahoval 17,5 metru vysoko a byl
ozdoben 6 kilometrů dlouhým třpytivým řetězem a zhruba 350 ozdobami. Přímo ve středu trhů bývá vybudován
dřevěný vyhlídkový most. Vystoupejte několik schodů
a užijte si pohled na okouzlující vánoční vesničku! «

Prožijte Vánoce
v Českém
Krumlově.
Mimochodem se
dozvíte, jak je slaví
místní medvědi.
Experience the
build-up to
Christmas in Český
Krumlov and see
how the local bears
celebrate in style.
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THE BEARS’ CHRISTMAS
Do your children look forward to the Christmas like
nothing else? In Český Krumlov they’ve found a way to
shorten the waiting time. Each year on Christmas Eve
morning, local bearkeeper Jan Černý erects Christmas
trees in the chateau moat, hung with treats for the bears
that call the place home. Traditionally, parents with their
children also come bearing fruit, vegetables, sweets and
small tarts. Under Černý’s watchful eye they are allowed
to place these tasty treats under the bears’ Christmas
trees, the animals waiting patiently in their pens. Once
the bearkeeper has checked all the food is OK for the
bears to eat, he lets them out into the run. If watching
makes you peckish, head down from the chateau to
Krumlov’s elaborately bedecked streets to seek out local
specialities served at Christmassy stalls.

KILOMETRES OF GLITTER
Prague is the venue for the Czech Republic’s
main Christmas market. Head up to Prague Castle for
an intimate affair. At Stájový dvůr and U Svatého Jiří
Square you’ll ﬁnd a small, cosy market with just a few
stalls that radiate a friendly atmosphere. Here drinks
are served in returnable cups bearing the image of the
Christ Child. But on the other side of the Vltava things
look very different! On the Old Town Square you’ll
discover the most popular market in all Prague. And
above the scene rises the best-known Christmas tree
in the entire country. Last year’s pine was 17.5m tall
and decorated with a 6km-long garland and around
350 individual decorations. In the very centre of the
market there is usually a timber viewing platform
from where visitors can enjoy the view across a truly
magical yuletide scene! «
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VYZKOUŠEJTE LÉČIVOU SÍLU KONOPÍ
TRY THE HEALING PROPERTIES OF CANNABIS

Karlovarský komplex Spa Resort Sanssouci**** je díky již několika získaným oceněním mistrem
v lázeňských programech. Nezaměřují se ovšem jen na lázně. Uvědomují si, že v dnešní uspěchané
době jsou velmi žádané kratší pobyty s jasným cílem: rychlá a efektivní regenerace těla a duše.
S CBD programy začali jako jedni z prvních v Česku a po skoro 3 letech a stovkách spokojených klientů
se považují za specialisty.
At the Carlsbad Spa Resort Sanssouci**** they are the experts when it comes to spa programmes and have
the awards to prove it. However, the resort doesn’t just specialise in full-blown spa stays. They have come
to the realisation that in today’s hurried times, shorter breaks aimed at swift and effective regeneration for
body and soul are the order of the day. They were one of the first in the country to launch CDB programmes,
and after three years and hundreds of satisfied customers are regarded as experts in the field.
AKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY CBD? Kanabidiol (CBD) je
po THC další účinnou látkou obsaženou v konopí, a vyskytuje se v největších koncentracích. CBD navíc není
psychoaktivní látkou, tak jak je tomu u THC.
V posledních letech vychází najevo, že CBD má velmi zajímavé farmakologické účinky. Vědecké výzkumy prokázaly,
že kanabidiol chrání nervové buňky proti nedostatku kyslíku.
Vykazuje protizánětlivé, antipsychotické a antidepresivní
účinky. Má blahodárné účinky na kožní onemocnění.
Jaké procedury wellness program „Relax s konopím“ ve Spa
Resortu Sanssouci nabízí? Přes masáže s CBD emulzí a tepelné procedury po 90minutový rituál obsahující peeling, zábal
a třeba vanu s CBD. Využívají se pouze bio CBD produkty české produkce a některé si dokonce nechali vyvinout
na míru. Úspěch je tímto zaručen, odvezete si pozitivní mysl
a novou energii! Pokud navíc zašlete fotograﬁi tohoto článku
na reservation@spa-resort-sanssouci.cz, získáte tak 20%
slevu na program „Relax s konopím“ (platnost do 31. 3. 2022).
Určitě to stojí za zkoušku – doporučujeme! «

J
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HAT ARE MAIN ADVANTAGES OF CBD? Along
with THC, cannabidiol (CBD) is a substance found
in cannabis and occurs in greater concentrations.
What’s more, CBD isn’t a psychotropic substance as is the case
with THC. In recent years, CBD has been found to possess some
very interesting pharmacological effects. Scientiﬁc research
has proved that cannabidiol protects nerve cells against oxygen
deﬁcit. It also boasts anti-inﬂammatory, antipsychotic and
antidepressant effects as well as helping with skin complaints.
Which procedures does the CBD wellness program at the
Spa Resort Sanssouci feature? There’s massage using CBD
emulsion and heat procedures, as well as a 90-minute ritual
involving peeling, wraps and bathing with CBD. Only organic
CBD products made in the Czech Republic are used, some of
them developed specially for the spa. We guarantee successful
outcomes, that your positivity will be restored and energy levels
replenished! Send the photo of this article to reservation@
spa-resort-sanssouci.cz and you will receive a 20% discount on
any CBD programme. So come and try it for yourself! «
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OBEZITOU TRPÍ STÁLE VÍCE LIDÍ.
EVER-INCREASING NUMBERS OF
PEOPLE ARE BECOMING OBESE.
Situaci zhoršila protiepidemická opatření. Tloustnou
i děti. O zdravém životním stylu víme stále více,
přesto populace dál tloustne.
Anti-covid measures have made the situation worse.
Even children are putting on weight. We know more
and more about healthy lifestyles, but the population
continues to put on weight regardless.

CZ

JEZTE ZDRAVĚ A SPRÁVNĚ A PRAVIDELNĚ.
Snídejte a vsaďte na zdravou stravu. Na „trestnou lavici“ dejte
sladké potraviny i nápoje. Dodržujte pitný režim. Pijte nesycenou vodu nebo ovocné a zeleninové šťávy. Nespěchejte, aby
jídlo co nejrychleji zmizelo z talíře. Jezte pomalu, menší porce
a častěji. A to platí, i když máte zaplaceno All-Inclusive.

HÝBEJTE SE A SPORTUJTE.
Nelámejte hned sportovní rekordy. Stačí aktivní pohyb,
třeba kolo nebo brusle. A to pravidelně. Ideální je také procházka, cvičení, nebo místo výtahu vyjít schody. A zázraky
přináší práce na zahrádce, nebo aktivní dovolená.

SPĚTE, ODPOČÍVEJTE A NESTRESUJTE SE.
Myslete nejen na pravidelný, dostatečný spánek (7-9 hodin),
ale i na odpočinek. Potřebuje ho vaše tělo i mysl. Nezatěžujte se věcmi, které stejně nevyřešíte. Řada studií potvrzuje
souvislost mezi stresem a nadváhou, která vede až k obezitě.

RODIČE, ZBYSTŘETE.
Obezita netrápí jen dospělé. Během lockdownů přibylo dětí
s vysokou nadváhou. Vzniknout prý může jen v určitých věkových oknech. Co je „běžná obezita“ u dětí, jak se projevuje
současná situace na jejich váze a jaký vliv má váha a životní
styl rodičů na potomky? Pusťte si podcast Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a poslouchejte rady předního
dětského obezitologa, MUDr. Zlatka Marinova.
Podcast Zdraví v kostce naleznete na zpmvcr.cz, nebo Spotify a dalších podcastových platformách. «

www.zpmvcr.cz
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EAT HEALTHILY AND AT REGULAR
INTERVALS.
Make sure you always have breakfast and choose healthy
options. Avoid sweet dishes and drinks at all cost. Ensure you
take on ﬂuids regularly. Go for non-carbonated water or fruit/
vegetable juices. Don’t rush over your meals – take your time,
reduce portion size and eat more often. And that’s also the
case if you ﬁnd yourself on an all-inclusive holiday.

TAKE REGULAR EXERCISE.
There’s no need to go for any world records straightaway.
Just a bit of activity is enough – a bike ride or skating for
instance – as long as it’s a regular thing. Walking or even
just taking the stairs instead of the lift are other good ways
of getting some exercise. Gardening can work miracles, as
can more active holidays.

SLEEP, REST AND AVOID STRESS.
Not only should you get enough sleep (7-9 hours a night),
but you should also take enough rest. Both your body
and your brain need it. Don’t worry about things you can
do little about. A whole series of studies have shown a link
between stress and weight gain which can lead to obesity.

PARENTS BEWARE.
Obesity is not only an issue among adults. During lockdown,
large numbers of children became seriously overweight.
Obesity can develop at this time in a person’s life. Just how
is obesity deﬁned when it comes to children? How is the
current situation effecting their weight and how do parents’
lifestyles inﬂuence children? These questions and many
more are the subject of a podcast produced by the Czech
Interior Ministry Health Insurance Company, which includes
many pieces of sound advice from a leading expert on child
obesity, MUDr. Zlatka Marinova.
The podcast called Health in a Nutshell can be found at
zpmvcr.cz or on Spotify and other podcast platforms. «
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restižní evropské Protonové centrum pro léčbu
onkologických onemocnění, které má
k dispozici nejmodernější
metody diagnostiky a léčby
rakoviny, pomohlo již tisícům
onkologickým pacientům.
Veškerá diagnostická vyšetření,
léčba a související výkony jsou
plně hrazeny ze zdravotního
pojištění, jsou tedy dostupné všem občanům z České
republiky. Pro rychlé zpřístupnění léčby všem pacientům
je Protonové centrum úzce
propojeno s předními lékaři
a onkologickými centry, se
kterými se podílí na léčbě
pacientů. V centru veškerého
dění se vždy nachází pacient,
již při prvním kontaktu dostane
přiděleného svého osobního
koordinátora. Osobní koordinátor vysvětlí pacientům vše
potřebné, příslušná vyšetření
a schůzky organizuje vždy
v zájmu pacienta. „Díky nejnovějším technologiím a našim
zkušenostem s protonovou
radioterapií dokážeme úspěšně
léčit široké spektrum diagnóz.
Jedná se například o rakovinu
prostaty, prsu, maligní lymfomy,
dále pak nádory hlavy a krku,
centrální nervové soustavy,
zažívacího traktu, onemocnění
jater a plic. Našimi pacienty
jsou také děti,“ uvádí doc.
MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel
úseku Zdravotní péče Protonového centra.

Na Protonové centrum se může pacient obrátit telefonicky na čísle +420 222 999 000,
přes on-line chat na webových stránkách www.ptc.cz nebo zasláním zdravotní dokumentace
na e-mail pacient@ptc.cz.
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INFLIGHT

NA PALUBĚ | ON BOARD
BEZPEČÍ

OBČERSTVENÍ

Na palubě je zakázáno telefonovat. V zájmu
bezpečnosti vás žádáme, abyste respektovali
světelné transparenty „Připoutejte se“ a 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.

Občerstvení je možné si zakoupit přímo
na palubě letadla. Sortiment 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 a Českých aerolinií mají
také možnost vybrat si z nabídky občerstvení
a nápojů on-line při zakoupení letenky přes
www.smartwings.com, www.czechairlines.com
a zpříjemnit si tak svůj let.*

SAFETY

REFRESHMENTS

Passengers are forbidden to make calls while on
board. In the interests of safety, we ask you to
respect the signs requesting you to fasten your
seat belts, and to obey all instructions given to
you by the cabin crew. Please pay full attention
to the safety demonstration and where the
emergency exits are located. Make sure your seat
belt is fastened for 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.

You can purchase refreshments on board our
planes. 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 and Czech Airlines
scheduled ﬂights can also choose refreshments
from an on-line menu when purchasing their ﬂight
tickets from www.smartwings.com,
www.czechairlines.com, thus adding a little more
enjoyment to their journey.*

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

FLY & BUY

Zvláštní jídla (vegetariánská, dietní) jsou
podávána pouze tehdy, jsou-li objednána
předem (call centrum, cestovní kancelář).
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, k dispozici
u posádky každého letu, který odlétá z letiště
nacházejícího se na území Evropské unie,
Švýcarska a Norska.**

Zboží z katalogu FLY & BUY je možné zakoupit
pouze na vybraných letech. Zboží zakoupené
na palubě letadla je možné platit pouze
bezkontaktně, tj. platební kartou. 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.***

SPECIAL NEEDS
Special menus (vegetarian, diet) are only served
if ordered in advance (through our call centre or
a travel agent). In accordance with the European
Parliament and EU Council Regulation No. 1169/2011
all information about possible allergens contained
in non-wrapped food items we serve on board our
planes is available from cabin staﬀ on ﬂights taking
oﬀ from all EU countries, Switzerland and Norway.**
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FLY & BUY
Items from the FLY & BUY catalogue can only be
purchased on selected ﬂights. Only contactless
payments, i.e. credit or debit cards, are accepted
aboard our aircraft. 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.***

INFLIGHT

KLID A POHODLÍ

KOUŘENÍ

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.

Všechny linky jsou nekuřácké. Kouření, používání
jakýchkoliv elektronických cigaret či jejich
náhražek a užívání tabákových výrobků není
na palubě letadel povoleno.

SMOKING
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.

OBČERSTVENÍ
U CHARTEROVÝCH LETŮ
Klienti charterových letů si další občerstvení
mohou dokoupit u své cestovní kanceláře.
V případě, že se palubní servis při charterových
letech liší od standardní struktury, je to
z důvodu speciálního požadavku cestovní
kanceláře nebo klienta.

CHARTER FLIGHTS
REFRESHMENTS
Clients can also purchase refreshments on charter
ﬂights through a travel agent. 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.

All services are no smoking. Smoking, using
e-cigarettes, their alternatives or tobacco
products are not allowed aboard ﬂight.

NÁPOJE A ALKOHOL
Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám
mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte
pouze alkoholické nápoje/destiláty, které vám
donesli palubní průvodčí nebo které jste si
zakoupili na palubě v rámci prodeje.

DRINKS AND ALCOHOL
Cabin staﬀ are not permitted to serve alcohol to
anyone below the age of 18. The passengers are
requested to only consume alcoholic drinks and
spirits served by cabin crew or which have been
purchased on board.

* Z důvodů celních omezení v některých zemích nemohou být některé lety Smartwings a Českých aerolinií vybaveny palubním barem.
* Customs restrictions in certain countries mean that an in-ﬂight bar is not available on some Smartwings and Czech Airlines ﬂights.
** Upozorňujeme, že nemůžeme 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. Pro bližší informace
o alergenech obsažených v podávaném občerstvení kontaktujte prosím naši posádku. 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.
** Please note that we 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. Please ask a member of our crew for more information on allergens our refreshments may contain. 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.
*** Zboží z FLY & BUY katalogu si můžete na svůj další let objednat po internetu. Více informací: www.smartwings.com a www.czechairlines.com.
*** You can order goods contained in our FLY & BUY catalogue over the internet. More information: www.smartwings.com and www.czechairlines.com.
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INFLIGHT

FLOTILA SMARTWINGS GROUP

BOEING 737–700
148 |

32,2 m |

828 km/h

BOEING 737–800
189 |

38,0 m |

828 km/h

BOEING 737 MAX 8
189 |

39,5 m |

828 km/h

BOEING 737–900ER
212 |
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40,7 m |

828 km/h

INFLIGHT

FLEET OF SMARTWINGS GROUP

AIRBUS A319–100
144 |

33,8 m |

850 km/h

AIRBUS A320–200
180 |

37,6 m |

850 km/h

CESSNA 680 CITATION SOVEREIGN
9 |

19,4 m |

848 km/h

Počet cestujících | Seating Capacity |

Délka letadla | Length of Aircraft |

Cestovní rychlost | Cruising Speed
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CESTOVNÍ FORMULÁŘE | TRAVEL DOCUMENTS
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.

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.

ČÍSLO LETU
PRG
PŘÍJMENÍ ((TISKACE
TISKACE))
JMÉNO

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

DŮVOD NÁVŠTĚVY

turistika
studium konference kulturní akce
zdravotní důvody
obchod
školení
jiné

OSOBY ZAPSANÉ VE VAŠEM PASE A JEJICH DATUM NAROZENÍ
Head Of Queen Nefertiti
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TUNISKO | TUNISIA
PŘISTÁVACÍ KARTY

EVA
NOVAKOVA
BLAHOVA
20/6/75/ PRAHA
CZECH
BANK CLERK
TOURISTIC
DLOUHÁ 5, PRAHA 1
RADISSON / MONASTIR
PRG
008008
DATUM VYDÁNÍ PASU

» 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

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

EVA NOVAKOVA
BLAHOVA
20.6.75 PRAHA
CZECH
BANK CLERK
008008 PRAHA
10 DAYS
TOURISTIC
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DESTINACE | DESTINATIONS
St. Petersburg
Keﬂavík

Stockholm

Copenhagen
Vilnius
Gdańsk
Amsterdam

Poznań

London

Warsaw

Wroclaw
Pardubice
Lille

Katowice

Prague Ostrava
Brno

Mexico City
Paris

Krakow
Košice

Bratislava
Budapest

Nantes
Lyon
Bordeaux
Nice

Olbia

Menorca
Palma
de Mallorca

Thessaloniki

Naples

Limnos
Corfu

Preveza

Lamezia Terme

Kefalonia
Araxos
Zakynthos
Catania
Kalamata

Cagliari

Murcia
Málaga

Kavala

Tirana

Barcelona
Valencia

Varna
Bourgas

Split
Dubrovnik

Almeria
Enﬁdha

Malta

Monastir

Izmir
Samos
Kos
Santorini
Chania

Karpathos
Rhodes

Heraklion
Djerba

Madeira

Lanzarote
Tenerife
Gran Canaria

Fuerteventura

Lety provozované Smartwings a Českými aeroliniemi | Smartwings and Czech Airlines Flights
Vybrané lety provozované ve spolupráci s partnery | Selected ﬂights operated in cooperation with partner airlines

Sal
Boa Vista
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Situaci vzniklou pandemií koronaviru v jednotlivých zemích pečlivě sledujeme a postupné obnovování linek probíhá
v souladu s předpisy dané země. Z tohoto důvodu může docházet i k úpravám letového řádu.
We are closely monitoring the situation concerning the coronavirus pandemic in each individual country and the gradual
reintroduction of ﬂights is taking place in accordance with rules and regulations in each state. For this reason we
reserve the right to make changes to ﬂight schedules.

INFLIGHT

Moscow

Kazan

Samara

Kiev

Rostov on Don

Antalya

Larnaca
Beirut
Tel Aviv

Taba

Sharm El–Sheikh
Hurghada
Dubai
Marsa Alam

Riyadh

Jeddah

Salalah
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We are the face
of seamless travel.

No matter where you’re heading in the world, SkyTeam member airlines offer you more convenient connections,
more fast-track services than any other alliance thanks to SkyPriority, the broadest set of loyalty benefits at
940+ airports around the globe.
To learn more about how SkyTeam can make your travel smoother visit skyteam.com

MyWings TV
3ĵLSRMte se k servHUXSDOXEQÈz¼EDv\DXŗLMte si v¼wOHW
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PĵHSQöte své zDĵÈzHQÈGRrHŗLPX/HtDGOR
6ZLWFK\RXUGHYLFHWRDLUSODQHPRGH
ZDSQötH:L)LDSĵLSRMtHVHNVÈWL0\:LQJV
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2SHQDEURZVHURQ\RXUGHYLFHWHUHcRPPHQGXVLQJ&KURPH
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ZDGHMtHDGresu PywingstveverhuEDHrRDEDvte se!
1DYLJDWHWRP\ZLQJVWYHYHUKXEDHURDQGHQMR\
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Hodinky Koscom

Na Poříčí 30, pasáž Florentinum, 110 00 Praha 1, www.koscom.cz

