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Metamorphosis
„Křišťálové vázy kolekce Metamorphosis nově v unikátní
ambrové barvě jsou důkazem dokonalého umění mistrů brusičů
ze sklárny Rückl. Jantarová, medová barva dává vyniknout
každému detailu, díky světelnému gradientu, který se projeví
v precizní jemné stopě ručního brusu.“
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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.

J

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 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.
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU.
TÝM 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.
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.

W

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

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.
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 antimicrobial 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.

Aktuální informace naleznete na www.smartwings.com a www.czechairlines.com.
Actual information can be found at www.smartwings.com and www.czechairlines.com.
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LENOŠENÍ
Madeira má neskutečně krásné
pobřeží. A najde se tu i několik
půvabných pláží. Jedna z nich
leží v blízkosti vesnice Seixal.
Bílé zpěněné moře se zde
dotýká tmavého písku, a tvoří
tak krásnou scenérii. Koupání si
užijete i v přilehlých přírodních
tůních.

MADEIRA

LAZING
Madeira boasts an impossibly
beautiful coastline. There are even
several attractive beaches. One
of them can be found near the
village of Seixal. The white foam
of the ocean hitting the black
sand makes for an unforgettable
scene. The nearby rock pools are
ideal for a refreshing dip.

TRADICE
Madeira je domovem krajky. Původní řemeslo zde stále
žije, kvalitu ručně vyráběných krajek dokonce kontroluje
speciální krajkářský ústav. Krajky vyrábějí většinou ženy
doma a každá taková ruční práce nese značku
originálu v podobě olověné pečeti s písmenem M.

LACE
Madeira is famous for its lace. This traditional
craft is alive and kicking with the quality of
handmade items tightly controlled by the
Madeiran Lace Institute. Lace is mostly made by
women at home and each piece carries a small lead seal
bearing the letter M.

HANDICAP
HAN
DIC
Na os
ostrově
strov Madeira narazíte
golfová hřiště. Santo da
na d
dvě g
Serra
se svými 27 jamkami
Ser
rra patří
p
nejkrásnější v Evropě.
mezi n
m
Koná sse zde The Madeira
K
Island
Is
sland Open, který patří
PGA European Tour. Hřiště
do PG
d
Palheiro Golf je zase součástí
Palhe
P
botanické zahrady.
botan
b

LINKS
LINK
L
Yo
You’ll
ou’ll find two golf courses
on the island
of Madeira. The
i
Santo
da Serra course with its
San
nto d
27 holes is one of Europe’s most
attractive.
attr
ractiv The course hosts the
Madeira
Mad
deira Island Open, an event
European Tour. The
on tthe PGA
P
Palheiro
Palh
heiro Golf course is set in
botanical
bota
anica gardens.
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KODAŇ
COPENHAGEN

NA VODĚ
Kodaň je protkaná vodními
kanály. Vždyť i místní přístav
je zde nejdůležitějším bodem
města. Vezměte to sportovně
a prohlédněte si to nejlepší
z Kodaně z kajaku nebo kánoe.
Úchvatné jsou zejména projížďky
ve večerních hodinách.

FOR WATER
F
Co
Copenhagen
is crisscrossed with
canals which makes the harbour
ca
the most important point in the
th
whole city. Get active and explore
w
the best Copenhagen has to offer
th
in a kayak or a canoe. Waterborne
trips after dark are a truly magical
tr
experience.
ex

NA J
JEDNO

NA VĚČNOST
I Kodaň má svou minulost a své významné osobnosti.
Ty odpočívají na hřbitově Assistens Kirkegård v Nørrebro,
který je také důležitou zelenou plochou. Jsou zde
pochováni i spisovatel Hans Christian Andersen, filozof
Søren Kierkegaard nebo malíř Christen Købke.

FOREVER
Copenhagen has a long history packed with famous
personalities. Some of them can be found in the local
cemetery – Assistens Kirkegård in Nørrebro – which is
also a significant area of greenery. None other than Hans
Christian Andersen rests in peace here, as do philosopher
Søren Kierkegaard and the painter Christen Købke.

V Koda
Kodani sídlí jeden z nejznámějších
evropských pivovarů Carlsberg.
evrops
pivovaru je dnes
Z původního
půvo
muzeum, kde se seznámíte s tím,
muzeu
jjak se pivo vařilo kdysi a jak to
chodí dnes. Součástí prohlídky je
samozřejmě také ochutnávka.
samoz

FOR ONE
Copen
Copenhagen
is home to one of
Europe’s best-known breweries –
Europ
Carlsberg. The original brewery
Carlsb
building is a now a museum where
buildin
you can
ca learn something about how
was made in the olden days and
beer w
what tthe process looks like today.
Naturally the tour concludes with
Natura
tasting session.
a tasti
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V POHÁDCE

ŘÍMROME
MLSÁNÍ

Italská zmrzlina je jako pokušení. Toho
se vám ve velkém dostane v Neve di Latte,
kde dělají jednu z nejlepších zmrzlin v Římě.
Příchutím jednoznačně kralují italské sezonní
ingredience. Zkuste pistáciovou z oříšků
ze sicilského Bronte.

TOP GELATO
Few can resist Italian gelato. And the place to go
in Rome for a scoop or two is Neve di Latte where
they make some of the best ice cream in all
Rome. Seasonal ingredients from Italy make this
a truly unique experience. Why not try pistachio
flavour from the Sicilian town of Bronte.

Římská čtvrť Quartiere
Coppedè je tou nejmenší,
ale o to bizarnější. Už vchod
do čtvrti zdobí obrovský oblouk
s mohutným kandelábrem.
Jednotlivé domky pak spíše než
luxusní bydlení připomínají svět
roztodivných pohádek.

FAIRY-TALE
NEIGHBOURHOOD
Rome s Quartiere Coppedè
Rome’s
is the city’s
city s smallest
neighbourhood but also
its most bizarre. Even
the main entrance to
the district is through
a huge arch bearing
some gigantic
candelabras. The
small houses are
like something out of
some weird-and-wonderful fairy tale.

NA LOVU
V chodbičkách historické budovy na Corso Vittorio
o
Emanuele najdete ty nejkrásnější látky a nejkvalitnější
t
tnější
sukno, ze kterého šijí nejvyhlášenější italské módní
n
ní
domy. Firma Fratelli Bassetti Tessuti nabízí tisíce látek
l
nejrůznějších druhů a barev.

FASHION FRENZY
A set of passageways in a building on Corso Vittorio
rio
Emanuele are home to the most stunning materials
a
als
and exquisite fabrics used by the haughtiest of
Italian fashion houses. A company called Fratelli
Bassetti Tessuti stocks thousands of types of
material of all different types and colours.
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Římský amfiteátr z 5. století př. n. l. byl znovuobjeven teprve
před 70 lety.
The Roman amphitheatre dating back to the 5th century BC was
only rediscovered 70 years ago.

Strategicky výhodná pozice připravila ospalému městečku poměrně divoký
osud, během kterého se u zdejší vlády vystřídalo množství různých mocností.
Když už se ale v Málaze usídlili španělští conquistadoři, bránili ho za každou
cenu. Dnešní doba aturistů. S 320 slunečnými dny v roce se není čemu divit.
A strategic location handed a once sleepy little town a relatively turbulent
past, one that saw many different regional powers come and go. But when the
Spanish conquistadors occupied Malaga they held onto it tooth and nail. Today
the only invaders arriving at the gates of this town at the heart of the Costa del
Sol are excited tourists. With 320 days of sunshine a year it’s little wonder.

CZ

T

URISTICKÝ RUCH DOKONALE PROROSTL
DO ZDEJŠÍ KULTURY. Málaga je ideálním
místem k odpočinku, které však nebude
nudit ani ty největší zvědavce. Zdejší Staré město
tvoří naprosto charakteristická spleť uzounkých
uliček, které překypují životem – malinké
obchůdky, řemeslné služby, prastaré kavárny
i oblíbené tapas bary. Na podnose se tady podává
život tak, jak jej servírují Španělé. Středobodem
všeho dění je náměstí Plaza de la Constitución.
Hned na první pohled je jasné, že každá zdejší
stavba sehrála roli v historii města a mohla by
vyprávět. Náměstí tak přitahuje pozornost turistů
jako magnet, skvěle však poslouží i jako výchozí
bod pro městské toulky.

EN

T

OURISM HAS INTERTWINED WITH THE
LOCAL CULTURE MAKING MALAGA the
ideal place for a spot of relaxation, as well as
a destination for those who like to nose around a bit.
The Old Town is a characterful tangle of narrow
streets and lanes packed with life – tiny shops,
tradesmen doing their thing, ancient coffeehouses
and popular tapas bars. Here you’ll witness typical
scenes of Iberian life only the Spanish know how to
do. The epicentre of the city’s life is the Plaza de la
Constitución. At ﬁrst glance it’s pretty obvious that
every building around it once played a role in the
city’s history and has many a tale to tell. The square
also attracts tourists like a magnet and it’s also
a superb launchpad for walking tours of the city.
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PRVOPOČÁTKY
KUBISMU
Málaga se samozřejmě
může pochlubit i nějakým
tím světoznámým rodákem.
Ve druhém největším městě
Andalusie se roku 1881 narodil
Pabl o Picasso. Sotva pár kroků
od jeho rodného domu, kde si
můžete prohlédnout výstavu
reálií z umělcova života, sídlí
i Museo Picasso. Tam je k vidění
na 204 jeho prací.

EARLY DAYS
OF CUBISM
Malaga can, of course, boast
a world-famous local – Pablo
Picasso was born in Andalusia’s
second city in 1881. Just a few
steps from the house where he
came into the world you can see
an exhibition on the artist’s life.
Malaga is also home to the Museo
Picasso where 204 of his works
are on show.

CZ

MAURSKÁ STOPA
Stačí sotva pár kroků a návštěvníky uvítá La Alcazaba –
maurská pevnost z 11. století, která vyrostla na troskách
původního fénického paláce i ruinách římského amﬁteátru.
Neváhá se pochlubit typicky arabskými lomenými
oblouky, které si skvěle rozumí s použitými vodními
prvky. Právě ty Alcazabě dodávají na delikátnosti. Kromě
mimořádně estetické funkce je však vodě nutné přiznat
i praktickou rovinu – ochlazuje horký jihošpanělský vzduch
a poskytuje alespoň kapku vláhy zdejší zeleni. Muslimští
panovníci z Alcazaby vládli dlouhá staletí, nakonec se
ale ze strategických důvodů rozhodli své sídlo přesunout,
a tak na přilehlém vršku Gibralfaro dali vybudovat hrad.
Středověký El Castillo de Gibralfaro dostal do vínku 110 věží.
Z některých z nich se můžete dnes už v klidu a bez obav
z nepřátelské invaze pokochat neopakovatelným výhledem
na přilehlé pobřeží Středozemního moře.

LA MANQUITA
Už shora vás bez nejmenších pochyb upoutá katedrála
Catedral de la Encarnación. Její stavbu zahájili křesťanští
reconquistadoři na místě původní mešity už v roce 1528
a investovali do ní více než dvě a půl století! Dlouhá doba
výstavby se na ní nevratně podepsala – na katedrále je

EN

IN THE FOOTSTEPS OF THE MOORS
A short stroll from the centre brings you to La Alcazaba,
an 11th-century Moorish fortress that rose atop the ruins
of a Phoenician palace and Roman amphitheatre. Typical
Arab-style arches punctuate the façade, the complex sitting
in harmony with watery features. And it’s this water
that lends the Alcazaba a reﬁned character. Apart from
the aesthetic function it has, water also plays a practical
role – it cools down the oven-hot air of southern Spain
and provides at least a little moisture for plants to grow.
The Muslim overlords of the Alcazaba ruled for several
long centuries, but in the end they decided to move their
base, mainly for strategic reasons, to the adjacent Mount
Gibralfaro where they built a castle. The medieval El Castillo
de Gibralfaro is endowed with a whopping 110 towers. From
some of these you can admire memorable views out across
the expanse of the Med, without having to lookout for
enemy ships.

LA MANQUITA
From up at the castle, the Catedral de la Encarnación is
sure to catch your eye. Building work was begun in 1528
by Christian conquistadors on the site of a mosque and
took more than two-and-a-half centuries! This long
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CZ

možné dobře pozorovat architektonické prvky několika
uměleckých slohů. Ve spodní části se jasně rýsují gotické
linie, navazují na ně renesanční detaily a nahoře fasádu
zdobí typicky barokní křivky. Místní jí s láskou přezdívají
La Manquita – jednoramenná. Ptáte se proč? Kvůli
nedostatku ﬁnančních zdrojů totiž katedrále nikdo nikdy
nedostavěl druhou plánovanou věž. I ta jediná stojící je
samozřejmě přístupná veřejnosti.

KULTURA NA ŠPANĚLSKÝ ZPŮSOB
Nezapomeňte se vypravit také na pobřeží. Zdejší promenády
jsou pověstné příjemnou atmosférou a najde se i nějaký ten
unikát. Třeba umělecká galerie Centre Pompidou – jediná
zahraniční pobočka stejnojmenného uměleckého centra
v Paříži. Budova sama o sobě má velmi subtilní charakter
a svým moderním organickým pojetím dokonale splývá
s okolní městskou zástavbou. Na pochozí střeše ji však
zdobí barevně velmi výrazná skleněná instalace ve tvaru
kostky, která klidnou představu přímořského letoviska
elegantně nabourává. Pro křehčí povahy však může mít
zneklidňující charakter spíše nedaleké kulturní centrum La
Malagueta – aréna pro býčí zápasy. Ta v Málaze se se svým
52metrovým průměrem řadí k největším arénám svého
druhu ve Španělsku a svému kontroverznímu účelu čas
od času slouží dodnes. «

EN

period of construction left its mark on the structure – it’s
made up of a number of architectural styles boasting
countless period features. The bottom parts have obvious
Gothic elements, on top of that come Renaissance details
and the upper sections of the facade are adorned with
typical baroque curves. Locals affectionately nicknamed it
La Manquita – The One Armed. Why, you may ask? Due
to a lack of funds the cathedral’s second spire was never
ﬁnished. The one that was completed is, of course, open for
the public to visit.

CULTURE À LA SPAIN
While in Malaga, be sure to visit the coast. The promenades
are well-known for their great atmosphere and a few unique
sights. One of those is without doubt the Centre Pompidou,
the only branch of the famous gallery outside France. The
building has a very subtle character, its modern organic
concept meaning it blends in well with the surrounding
urban landscape. Climb up to the roof to ﬁnd a strikingly
colourful glass installation in the shape of a cube – not what
you might expect to ﬁnd in a lazy seaside resort. Those of
a nervous disposition should probably avoid the nearby
La Malagueta culture centre – a bullﬁghting arena. With
a diameter of 52m, it is one of the largest arenas in all Spain
and still serves its original, rather controversial purpose
from time to time. «
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Vezměte stavbu
do vlastních rukou. Online.
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Q vyberete ověřené stavební materiály,
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PERLY
MEZI PÍSEČNÝMI
DUNAMI

PEARLS AMONG THE SAND DUNES
Lucie Bezoušková |

© Shutterstock.com

Ať se toužíte vyhřívat na horkém slunci, oddávat vysokohorské turistice,
obdivovat podmořský svět nebo pozorovat noční oblohu, Kanárské
ostrovy jsou volbou číslo jedna. Kromě toho však nabízejí i zážitky zcela
nečekané. Pojďte s námi obdivovat architektonické skvosty, které nikde
jinde nenajdete.
Whether you long to feel the warmth of the blazing sun, scramble around
high mountains, marvel at underwater habitats or just gaze at the night
sky, the Canary islands are the place for you. On top of all this they also
offer some quite unexpected experiences. Join us to explore some exquisite
pieces of architecture you simply won’t find anywhere else.
18
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Pod podobou
zemědělského muzea na
Lanzarote je podepsán
slavný César Manrique
The Agricultural Museum
on the island of Lanzarote
is the work of the
illustrious César Manrique

César Manrique navrhl
i bazény Lago Martiánez
v Puerto de la Cruz na
Tenerife
César Manrique also
designed the Lago
Martiánez pool in Puerto
de la Cruz on the island
of Tenerife
19
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Úchvatná budova
auditoria Adán Martín
v Santa Cruz de Tenerife
The amazing Adán Martín
auditorium in Santa Cruz
de Tenerife

CZ

K

DYŽ SI NA DOVOLENÉ UDĚLÁTE VÝLET DO MĚSTA, chodíte s příručkami a obdivujete místní budovy
a jejich autory. Čtete si životopisy a zkoumáte jednotlivé architektonické styly. Představujete si, kdo asi kráčel
po stejné dlažbě, jako právě nyní vy. Svou pozornost si však
zaslouží i ta nejmladší architektura. Možná vás to překvapí,
ale jedním z míst se zcela unikátní přehlídkou moderních
staveb je ostrov Tenerife.

BETONOVÁ VLNA
Tenerife je nejzelenější ze všech Kanárských ostrovů. Najdete tu takovou škálu přírodních krás, že nebudete vědět,
kam se vypravit dřív. Playa la Jaquita nabízí koupání
na černém sopečném písku. Na Playa de la Américas se
naopak můžete vyhřívat na bělostném písku až ze Sahary.
Zatímco na jihu ostrova je drsné suché klima, na severu panuje vlhko a ideální podmínky pro pěstování vinné

EN

W

HILE ON HOLIDAY, MANY MAKE TRIPS TO
HISTORICAL TOWNS, walking guidebook in
hand, wondering at local ediﬁces. They read the
life stories of those who built them and examine the styles
popular back in the day. Many imagine who might have
walked along the same cobblestones before them. But more
recent architecture may also be worthy of our attention. And
it may come as a surprise to some that one the places where
you can admire a whole collection of modern structures is
the island of Tenerife.

WAVE OF CONCRETE
Tenerife is the greenest of all the Canary Islands. Here you’ll
ﬁnd so many places of natural beauty you won’t know
where to look ﬁrst. The Playa la Jaquita boasts a stretch of
black volcanic sand while at Playa de la Américas you can
tan yourself lying on snow-white grains from the Sahara

20
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révy. Na Tenerife se nachází spící vulkán, nejvyšší
hora Španělska a třetí největší vulkán na světě v jednom. Pico del Teide dosahuje 3 718 m n. m. a leží v národním parku Parque Nacional del Teide. Až se dosyta
nabažíte místních přírodních krás, vydejte se do hlavního města Santa Cruz de Tenerife. Na zdejším nábřeží
se tyčí úchvatné auditorium Adán Martín s koncertním
sálem. Budova pochází z hlavy proslulého španělského
architekta Santiaga Calatravy a je právem považována
za jeden z nejvýznamnějších objektů celého Španělska.
Nejen proto byla dokonce vyobrazena i na španělských poštovních známkách. Auditorium je postaveno
v postmoderním stylu a má charakteristickou betonovou skořepinovou střechu tvaru ohnutého trojúhelníku
připomínající mořskou vlnu, která o 60 metrů převyšuje
okolní budovy. Do velké koncertní síně auditoria se
pohodlně vejde 1 658 diváků. Nachází se tu také ko-

Desert. While the south of the island suffers from
a harsh, dry climate, the north is wetter and offers
ideal conditions for cultivating grapes. Tenerife has its
very own dormant volcano – Spain’s highest peak and
the third highest volcano in the world – Pico del Teide,
which reaches a height of 3,718m above sea level and
is surrounded by the Parque Nacional del Teide. When
you’ve had your ﬁll of natural beauty, head to the
island’s capital, Santa Cruz de Tenerife. On the coast
there you’ll ﬁnd the impressive Adán Martín concert
hall. The building is the work of celebrated Spanish
architect, Santiago Calatrava and is quite rightly
regarded as one of the ﬁnest buildings in all Spain.
It even appeared on a set of Spain’s postage stamps.
The hall was built in the postmodern style and has an
unusual concrete shell roof in the shape of a crooked
triangle that resembles a wave about to crash. The whole
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morní sál pro 428 osob a v prostoru Plaza Alisios před
budovou se konají open air koncerty.

BAREVNÉ LÁVOVÉ BUBLINY
Před 16 miliony let se z moře zrodil vulkanický ostrov
Lanzarote. Jeho podobu pak dále formovala sopečná
činnost, díky čemuž je dnes jeho krajina zcela jedinečná. Ostrov plný černé a načervenalé vulkanické půdy
vám dá pocit, že jste nejspíš přistáli na jiné planetě.
O zachování typických přírodních prvků se zasloužil
místní rodák, architekt César Manrique. Je jen málo
míst na světě, která by byla charakteristická prací
čistě jednoho architekta. A právě Lanzarote je jedním
z nich. Manrique se narodil na Lanzarote v dubnu 1919
a také zde vyrůstal, než se vypravil studovat do Madridu. Zde se spřátelil s velikány Pablem Picassem či
Andy Warholem. Věnoval se abstraktnímu umění,
sochařství a architektuře. Část života strávil v New
Yorku, kolébce světového umění. Roku 1966 se vrátil
do své domoviny, kde se snažil skloubit svůj pohled

EN

thing rises a full 60m above the surrounding buildings.
The large concert hall can easily hold 1,658 spectators
an there’s also a more intimate space for 428 people.
Open-air concerts take place on the Plaza Alisios in
front of the Adán Martín.

MULTI-HUED LAVA BUBBLES
Around 16 million years ago, the volcanic island of
Lanzarote rose out of the Atlantic. It was formed over
the centuries by volcanic activity which makes it
a pretty unique place today. It’s an island of black-red
volcanic soil which evokes the feeling in many visitors
that they’ve accidently landed on an alien planet. The
island’s most famous architect, Caesar Manrique used
typical natural features in his work. There aren’t many
places on earth that bear the signature of a single
architect to such an extent as Lanzarote. Manrique
was born on Lanzarote in April 1919 and grew up here
before being dispatched to Madrid to study. It was
there that he met such greats as Pablo Picasso and
Andy Warhol. He dedicated himself to abstract art,
sculpture and architecture and spent part of his life
in New York, then a cradle of international art. In
1966 he returned home and began work on buildings
that combined his style with natural features in the
landscape. It was he and he alone who gave the island
architecture you won’t see anywhere else. And on
Lanzarote you won’t ﬁnd any huge resorts packed
with hotel complexes and souvenir shops. The tasteful
urban design of its holiday areas sits in harmony with
the surrounding landscapes. Lanzarote has remained
almost untouched by commercial excesses and ugly
advertising, the island’s hotels mostly single-storey

Pobřeží v Puerto de
Mogan na ostrově Gran
Canaria hýří barvami
The coast at Puerto de
Mogan on the island of
Gran Canaria is
a wonderfully colourful
place
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OKNO NA KAŽDÝ DEN
Na Fuerteventuře byste neměli
minout nejkrásnější vesnici
ostrova La Oliva. V Casa de los
Coroneles – Domě plukovníků, se
dříve nacházelo vojenské ústředí.
Budova pochází z 18. století
a má tolik oken, že je jen stěží
dokážete spočítat. Říká se, že má
jedno okno za každý den v roce.

A WINDOW A DAY
Visitors to Fuerteventura
shouldn’t miss its most attractive
village – La Oliva. The Casa de
los Coroneles – House of the
Colonels – was once a military
facility. The building dates back
to the 18th century and boasts
so many windows that you may
have a hard time counting them
all. It’s even said it has a window
for every day of the year.

CZ

na svět s místní přírodou. A právě jeho zásluhou se
ostrov tolik odlišuje od všech ostatních. Nenajdete tu
žádná obrovská letoviska plná hotelů a stánků se suvenýry. Vkusné urbanistické řešení dovolenkových areálů
je zcela v harmonii s okolní faunou. Lanzarote zůstalo
takřka nedotčeno komercí a křiklavou reklamou, místní
hotely jsou převážně jednopatrové, bílé a v jednoduchém
stylu. Symbolem tohoto směru se stal sám dům Césara
Manriquea, sloužící dnes jako muzeum. Budova stojí
uprostřed zahrady na lávovém poli, obklopena palmami a sukulenty. V horní části domu se nachází kuchyň
a pokoje s výstavou Manriqueových graﬁk a obrazů. To
nejpůsobivější z celého domu však najdete v jeho podzemí. Zde umělec vybudoval pět velkých lávových pokojů
s propadlými stropy, které jsou navzájem propojeny vytesanými chodbami. Zdejší nábytek a doplňky architekt
sám navrhnul. Takzvaná Bílá, Červená, Černá a Žlutá
bublina a Fontánka, jak Manrique místnosti pojmenoval,
byly určeny k odpočinku a posezení s přáteli.

DŘEVĚNÉ ZÁVOJE
Ostrov Gran Canaria, největší z Kanárských ostrovů, je
takový malý kontinent sám o sobě. Na jeho jižním cípu

EN

affairs built in a simple, whitewashed style. A symbol
of the island’s more low-key character is Caesar
Manrique’s very own house which has been turned into
a museum. The building stands amid luscious gardens
set within a lava ﬁeld and surrounded by palms and
succulents. The upper part of the house is where you’ll
discover the kitchen and a room containing an exhibition
of Manrique’s drawings and paintings. However, the
most impressive part is located underground – it was
here that the artist created ﬁve large rooms, chiselled
out of solid lava and interlinked with corridors through
the rock. He also designed the furniture and other
ﬁttings you see here. The White, Red, Black and Yellow
bubbles and the Fountain as Manrique called the rooms,
were designed as places of relaxation and entertainment.

SAND AND PINE
The island of Gran Canaria, the largest of the Canary
Islands, is like a small continent all to itself. At its
southern tip there is the Maspalomas area, a place of
vast sand dunes that’s often dubbed Little Sahara. Not
far from there lies the port of Puerto Mogán, a town
that also bears its own comparative nickname – the

23
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najdete oblast Maspalomas, rozlehlé písečné duny přezdívané Malá Sahara. Nedaleko odtud leží malebný přístav Puerto
Mogán, který má pro změnu přezdívku kanárské Benátky.
Jeho uličky jsou tvořeny vodními kanály, přes které přejdete
po zdobených mostech. A abychom těch přirovnání neměli
málo, najdete na Gran Canarii také evropský Gran Kaňon.
Říká se tak údolí Fataga vedoucímu až do vnitrozemí.
Ve středu ostrova kromě přírody čekají malá horská městečka, jejichž pohostinní obyvatelé vás přivítají s otevřenou náručí. Vyberte si pro návštěvu třeba město Teror, kde spatříte
opravdový kanárský unikát. Jsou jím místní balkony. Asi
málokde na světě vás pouhé balkony dokážou tak okouzlit, jako zde. Jsou vyrobeny z kanárské borovice a jejich
vznik má kořeny v dávné architektuře Maurů a Andalusanů. Protože manželky bohatých muslimů nemohly chodit
ven, vybudovali jim jejich muži kryté balkony se závojem
z bohatě vyřezávaného dřeva. Ženy tak mohly sledovat dění
v ulicích a přesto neopustily dům. V období svátků se dnes
balkony bohatě zdobí. Použít se dá vše. Vlajky, fáborky, ale
i sombrera, kytary, nebo konvičky na čaj. Taková přehlídka
stojí za vidění! «

EN

Canarian Venice. The streets are in fact irrigation channels,
crossed at convenient points by ornate bridges. And if that
wasn’t enough, Gran Canaria also boasts the European
version of the Grand Canyon. Its real name is the Fataga
Valley which runs inland from the sea. In addition to
beautiful landscapes, the central part of the island boasts
small mountain towns and villages where hospitable locals
will welcome you with open arms. Why not drive up to
the town of Teror where a truly unique Canarian feature
awaits – the town’s highly unusual balconies. There aren’t
many places on earth known solely for their balconies, these
examples made of Canarian pine. Their roots go back to the
architectural traditions of the Moors and the Andalusians.
The wives of rich Muslims were not allowed to leave the
house, so these covered balconies were constructed sporting
a screen of intricately carved wood. They enabled the
womenfolk to watch what was going on down in the street
below without leaving their homes. During festivals, owners
decorate their balconies using everything from ﬂags and
streamers to sombreros, guitars and teapots. It really is
a sight worth seeing! «
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Nejoblíbenější evropská destinace.

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

www.canariatravel.cz
#canariatravel
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MENORCA

ŠPANĚLSKÝ OSTROV S ANGLICKÝM
A SPANISH ISLAND WITH
ŠARMEM

A TOUCH OF ENGLISH CHARM

Menorca, poklidný a na tradicích lpící ostrov, který spadá
do Baleárského souostroví. Po válce o španělské následnictví
v roce 1714, vlivem stoleté anglické svrchovanosti britské koruny,
získal ostrov nádech jakéhosi anglického venkovského poklidu.
Menorca, a tranquil, traditionally-minded island, is part
of the Balearic archipelago. Following the War of Spanish
Succession in 1714, a century of British rule lent the island
a touch of rural tranquillity so typical of England.
Turespaña, OET Vienna |

CZ

Tomáš Hájek

D

OMKY V MALEBNÉM MĚSTEČKU
ES MERCADAL vyzařují středozemní šarm
obohacený o anglickou jednoduchost a střídmost.
Všude zelené okenice a v nich krajkové záclonky,
gilotinová okna a mosazné páčky na otvírání dveří. Cesty,
lemované nekonečně dlouhými kamennými zídkami,
připomínají západní Anglii. Menorca měla strategické
umístění v srdci západního Středomoří. A tak ostrovem
prošlo mnoho kultur, nejen ta anglická. Féničané, Řekové,
Kartaginci, Římané, Maurové, Španělé i Francouzi. Lidská
přítomnost na ostrově je zaznamenána počátkem doby
bronzové jako talayotská kultura, po níž se zde dochovaly
v nevídané míře megalitické památky.

MENORSKÉ SPECIALITY
Zaprvé to jsou tradiční sandály známé pod názvem
avarcas. Kromě nich se zde však vyrábí i luxusní boty
od slavné ﬁrmy Mascaró. Zadruhé je to sobrasada. Dělá
se z vepřového masa, ale záleží na tom, zda z černého
prasátka či bílého. Její barva jde od tmavé až po sytě
červenou podle množství použité papriky. A zatřetí
je to majonéza, neboli mahonesa, která vznikla právě
zde. Název nese podle hlavního města Mahón, neboli
po menorsky Maó. To leží v zálivu zakousnutém hluboce
do pevniny, který město skvěle chránil před piráty
a nájezdníky. Z přístavu se na katamaránu dostanete až

k ostrovu Llazaret nebo k obrovské pevnosti La Mola.
V Maó najdete i největší varhany Španělska a město se
může pochlubit staletou operní tradicí.

MÝTICKÁ HORA MONTE TORO
A STEZKA KONÍ
Monte Toro neboli Býčí hora leží v samém středu ostrova.
Ve výšce 368 metrů se vypíná socha Ježíše, který shlíží
na svatyni se soškou Panny Marie del Toro, patronky
ostrova. Podle legendy hlídal horu býk. Jeden z mnichů
z nedalekého kláštera pozoroval každou noc na hoře
mihotavé světlo a vydal se tuto záhadu rozluštit. Narazil
na býka, který ho nechtěl pustit dál. Když ale spatřil znamení kříže, zkrotl a zavedl ho k sošce Panny Marie.
Hlavním lákadlem pro milovníky pěší turistiky je však
stezka koní, Camí de Cavalls. Využívali ji hlavně britští
vojáci, kteří v 18. století patrolovali podél pobřeží. Měří
185 kilometrů, a pokud se na ni vydáte, odměnou vám
budou skutečně nádherné panenské zátoky. Menorca, to
je především úžasná a na mnoha místech dosud nedotčená příroda. «

WWW.SPAIN.INFO
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Ciutadella, bývalá
menorská metropole
Ciutadella, the former
capital of Menorca

Tradiční kožené
menorské sandály
Traditional Menorcan
leather sandals
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MALL COTTAGES IN THE PRETTY LITTLE
TOWN OF ES MERCADAL radiate Mediterranean
character combined with a certain English
simplicity and sobriety. Lace curtains are strung behind
sash windows bookended by green shutters, and brass
ﬁttings adorn the doors. Pathways lined with endless
stone walls are reminiscent of the west of England.
Menorca has always enjoyed a strategic position at the
very heart of the western Med. The island has seen
many cultures come and go – Phoenicians, Greeks,
Carthaginians, Romans, Moors, the Spanish and the
French, the English only the last in the list. Menorca has
been inhabited since the early Bronze Age, the Talayot
culture having left megalithic sites strewn in large
numbers across the island.

MENORCAN SPECIALITIES
Traditional sandals known as avarcas are a popular
souvenir. At the other end of the footwear scale there are
the luxury shoes made by the famous Mascaró company.
Then there is sobrasada, a pork sausage made from both
black and white pigs. The dish varies in colour from dark
brown to bright red depending on how much paprika is
added. The island’s third speciality is mayonnaise, or
mahonesa, which was ﬁrst made here. It’s named after
the capital Mahón, or Maó in the Menorcan language.

The city lies in a bay that runs far inland, a fact that once
protected it from pirate attack and other raids. From the
harbour you can take a catamaran to the island of Lllazaret
or to the huge La Mola Fortress. Maó also boasts Spain’s
largest organ and an opera tradition going back centuries.

MYTHICAL MONTE TORO
AND COASTAL HIKING
Monte Toro – Bull Mountain – can be found in the heart
of the island. Reaching a height of 368m, it is topped by
a statue of Jesus who overlooks a shrine containing a statue
of the Virgin Mary del Toro, the island’s patron saint.
Legend has it that a bull once guarded the peak. A monk
from the nearby monastery noticed a light moving around
on the mountain after dark, and one night decided to go and
see what it was. There he encountered the bull who refused
to let him pass. But when the monk made the sign of the
cross, the bull became tame and led the monk to the statue
of the Virgin. For those into hiking, one of the best routes
is the Camí de Cavalls, the Horse Path. This was once used
by British troops in the 18th century for patrolling the coast.
It’s 185 kilometres long and if you decide to take it on, you’ll
be rewarded with remarkably unspoilt bays. Menorca is all
about wonderful, and in many places entirely untouched
natural beauty. «
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Praha 1 - Dlouhá 28 / Panská 1 / Havířská 581/3
Český Krumlov - Latrán 23

Okouzlí vás…
Will enchant you…

www.tourism.olomouc.eu

OLOMOUC | Czech Republic
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Londýn je prý město protikladů.
Ne, není to pravda. V Londýně nejde
nic proti sobě, třeba architektonická
podoba britské metropole funguje
v dokonalé symbióze.

O
ND N

It’s often said London is a city of
contradictions and contrasts. But we don’t
think this is the case. In London everything
sits side-by-side in a kind of harmony – take
the British capital’s many architectural
styles, for instance, aspects of the city that
seem to function in perfect symbiosis.

30

030_034WC_london2.indd 30

23.01.22 11:15

DESTINACE | DESTINATION

CZ

EN

L

ONDÝN JE JAKO KRONIKA LIDSTVA.
Generace za generací mění jeho podobu.
Každá za sebou nechá nový odkaz. Jedno
navazuje na druhé v naprostém souladu. A někdy si pomůže Londýn sám, i když s lidským
přičiněním. Tak jako v roce 1666, kdy čtyřdenní
Velký požár zničil podstatnou část City – jádra
města uvnitř starých ještě římských hradeb.
Za oběť ohnivému živlu padlo podle novodobých pramenů až několik tisíc obyvatel, ale to
nejpodstatnější pro rozvoj města bylo, že podle
pozdějšího součtu požár zničil 13 200 obytných
domů, 87 chrámů a šest kaplí, 44 cechovních
domů a celou řadu důležitých městských staveb v čele s Královskou burzou nebo několika
mostů přes Temži. Jenže Londýn znovu povstal.
Napsal prostě další kapitolu do své kroniky,
a protože architekt Christopher Wren neuspěl
se svým plánem zbořit zachráněné domy a začít
budovat nové město na zelené louce, zachoval
si Londýn svůj středověký ráz a charakter, kde
vedle sebe funguje staré a nové v dokonalé
symbióze. A je úplně jedno, jestli jde o obytné
čtvrtě, obchodní domy nebo kultovní fotbalové
stadiony. »

L

ONDON IS LIKE A HISTORY TEXTBOOK
OF HUMAN HABITATION. Generation
after generation have altered the way it
looks, each leaving behind its own legacy. One
follows on from the other in perfect harmony.
But sometimes the city of London changes
itself, albeit with a helping hand from its
inhabitants. That was the case in 1666, when
the Great Fire of London raged for four days,
completely destroying a large chunk of the
City – London’s core that still stood within the
Roman walls. According to trustworthy sources,
several thousand Londoners succumbed to the
ﬂames, but the most important impact of the
ﬁre on the city’s development was that the
blaze took out 13,200 houses, 87 churches, six
chapels, 44 guild houses and many important
institutions such as the Royal Stock Exchange
and several bridges across the Thames. London
soon rose from the ashes, writing a new chapter
in its history in the process. As architect
Christopher Wren never carried out his plan to
demolish precious structures and build a new
city from scratch, London kept its medieval
character and is now a place where old and new
sit cheek by jowl in complete symbiosis. »
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KOSTRY V ZÁKLADECH,
NEBO IMAX?
Vzpomínky na Velký požár nejsou vůbec od věci.
Londýn dodnes skrývá místečka, která jako by
vypadla z místopisu podle Harryho Pottera. Třeba
taková adresa 41/42 Cloth Fair. Jde o slepou uličku
ve Farringdonu a dům, který tu stojí, je skutečně unikátní. Podle historiků byl postavený v letech 1597 až
1614 a jako jediný v City unikl Velkému požáru. A to
jen díky tomu, že stál ve dvoře starého převorství.
V roce 1929 měl být dům součástí plánované demolice, ale znovu unikl. V dalších letech byl označený
za nebezpečný a zachránila ho až skupina majitelů,
kteří ho zakoupili v roce 1995 a kompletně zrestaurovali, za což v roce 2000 obdrželi City Heritage Award
za příkladnou renovaci a zlepšení prostředí londýnského City. A co nová podoba Londýna? Jako vzor
může sloužit Greenwich Millenium Village – obytná
čtvrť, která se neschovává v centru, ale vychází
vstříc současným potřebám movitějších Londýňanů.
Bytové komplexy sice nemají ve svých základech
středověké kostry, nechlubí se vitrážovými okny ani
podpisy slavných návštěvníků, jakými jsou Sir Winston Churchill nebo královna Alžběta II., vyvedenými
diamantovým perem, ale bodují ekologickým parkem
s umělými jezery, 12 000 vysazenými stromy a imagí
pokojného venkova.

KLENOT MAYFAIRU VERSUS UHLÍKOVÁ
STOPA
Každá dobrá stavba by měla mít svůj příběh. A nákupní centrum Burlington Arcade má dobrý příběh.
Údajně stála za jeho vybudováním láska. To když se
lord George Cavendish, hrabě z Burlingtonu, rozhodl
svou náklonnost k manželce vyjádřit výstavbou
nákupního centra. Hrabě z Burlingtonu byl natolik
nešťastný ze svých sousedů, kteří mu házeli do zahrady prázdné lastury od ústřic, které byly podle dobových pramenů prvním skutečným londýnským fast
foodem, že se je rozhodl vystrnadit právě výstavbou
Burlington Arcade. Ať tak, či tak, z Cavendishova
popudu vznikla téměř 180 metrů dlouhá krytá nákupní pasáž s 51 butiky s luxusním zbožím. Aktuálně
jich je 46, zóně se přezdívá Klenot Mayfairu, ročně
přivítá přes 4 miliony návštěvníků a třeba takový
obchod s kašmírem je na stejném místě už 84 let!
To Westﬁeld London, typický zástupce současných
multifunkčních obchodních center, na podobnou
tradici ještě hodně dlouho nedosáhne a také značky
jako Primark nebo Marks & Spencer budou jenom
stěží konkurovat unikátům z Burlington Arcade
v podobě butiků Manolo Blahnik a Somlo Omega
Vintage. To ale neznamená, že obří stavba s rukopisem nadnárodních architektonických společností
Buchan a Benoy nemá v Londýně své místo. Zvlášť,

Obytná čtvrť Greenwich
Millenium Village vychází
vstříc potřebám
movitějších Londýňanů
The Greenwich Millennium
Village residential area
meets the needs of
wealthier Londoners
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LONDÝNSKÉ UNIKÁTY
Co mají společného
katedrála svatého Pavla ze
17. století, Národní divadlo ze
sedmdesátých let minulého
století a 310 metrů vysoký
mrakodrap The Shard z roku
2012? Ve všech případech jde
o ukázku té nejlepší možné
londýnské architektury, která se
ve městě vzájemně podporuje
navzdory staletím, která je
od sebe dělí.

UNIQUE LONDON
What do the 17th-century St
Paul’s Cathedral, the 1970s
National Theatre and the
310m-high Shard dating from
2012 all have in common? They
are all fine examples of London’s
architecture at its very best,
all of which complement each
other despite being divided by
centuries.

SKELETONS IN THE FOUNDATIONS?
The Great Fire still has considerable relevance
for the city today. It left the odd spot that looks
like something out of a Harry Potter book. Take
41/42 Cloth Fair for instance – it’s a cul-de-sac in
Farringdon and one of the houses here is a truly
exceptional building. Historians think it was built
between 1597 and 1614 and remained the only one
in the City unaffected by the Great Fire. Its lucky
escape was down to the fact that it once stood in
the courtyard of an old priory. In 1929 the house
was slated for demolition, but it slipped through the
net once again. Later it was declared a dangerous
structure and was only saved by a group of investors
who acquired it in 1995. They did such a good job of
the restoration that in the year 2000 they received
a City Heritage Award for preservation and their
contribution to the City of London. But what about
London’s new image? The Greenwich Millenium
Village is a great example of that, a residential
area far from the centre which meets the modernday needs of wealthier Londoners. The apartment
complexes here may not have medieval skeletons in
the foundations, nor do they boast huge plate glass
windows or the signatures of such illustrious ﬁgures
as Sir Winston Churchill or Queen Elizabeth II in their
guestbooks, but what they do have are eco-parks
featuring manmade lakes, 12,000 trees and an almost
rural feel.

MAYFAIR’S FINEST VERSUS CARBON
FOOTPRINT
Every great building has a story behind it. And
Burlington Arcade shopping centre is no exception.
It’s said it was built out of love when Lord George
Cavendish, Count of Burlington, decided to show his
affection for his wife by creating a shopping centre.
The Count of Burlington was so annoyed with the
neighbours throwing empty oyster shells into his
garden (allegedly from the ﬁrst London fast food
joint) that he decided to move them on by building
the Burlington Arcade. True or not, Cavendish
commissioned an almost 180m-long covered
shopping arcade containing 51 boutiques stocking
luxury goods. At present there 46 of them and the
centre is one of Mayfair’s true highlights. Each year it
attracts over four million visitors – the kashmir shop
has been in the same place for 84 years! Westﬁeld
London, a typical example of today’s multifunctional
shopping malls, will have to wait a long time before
being able to boast such a long-standing tradition,
and brands such as Primark or Marks & Spencer
will simply never be capable of competing with
the Burlington Arcade where the likes of Manolo
Blahnik and Somlo Omega Vintage have their shops.
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když hned po svém otevření v roce 2008 přivítala
přes 20 milionů návštěvníků. A zatímco Burlington
Arcade vypráví buď o lásce, nebo nenávisti, v příběhu Westﬁeldu se mluví o projektu za 1,7 miliardy liber
a udržitelném rozvoji, když se konstrukčnímu týmu
podařilo díky novým materiálům snížit emise oxidu
uhličitého oproti původnímu plánu o celých 24 %.

OLYMPIÁDA A POLITICI
Na jedné straně Highbury, na té druhé Emirates Stadium. Fotbalisté londýnského Arsenalu hráli na Highbury od roku 1913 až do roku 2006. Za tu dobu
stadion skotského architekta Archibalda Leitche zažil
mnohé, včetně olympijských her v roce 1948. Fanoušci Arsenalu na Highbury přísahali a jeho konec se pro
ně stal noční můrou, zvlášť když skupina developerů
stadion zbourala a vystavěla na místě fotbalového
svatostánku obytnou zónu.
Ale své rekordy už stihl i Emirates Stadium, dokonce
se díky summitu mezi tehdejším britským premiérem
Gordonem Brownem a někdejším francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym v roce 2008 označuje
za příklad anglo-francouzské spolupráce. I tady však
platí, že nové navazuje na staré – vždyť klubové muzeum ukrývá všechny mramorové sochy, které kdysi
vévodily sálům původního Highbury. «

EN

But that doesn’t mean the huge centre built by
multinational architects Buchan and Benoy doesn’t
belong in London. Especially when you consider that,
after opening in 2008, it welcomed over 20 million
visitors through its doors. And while the Burlington
Arcade tells a tale of love and hate, the Westﬁeld
project is all about money – it cost 1.7 billion pounds
to build – and sustainable development. Thanks to
new, modern materials used, the construction team
managed to lower CO2 emissions by 24% more than
the original plan demanded.

OLYMPICS AND POLITICS
Another story is the Highbury Vs the Emirates
Stadium saga. Arsenal players worked their magic
at Highbury from 1913 until 2006. Built by Scottish
architect Archibald Leitch, the famous stadium saw
much in its time, including the 1948 Olympics. For
Arsenal fans Highbury was holy ground, so its demise
must have been a real trauma. But the Emirates
Stadium has since set its own records and even hosted
a summit between UK prime minister Gordon Brown
and French president Nicolas Sarkozy in 2008, a rare
example of Anglo-French cooperation. Even here,
however, the new has picked up where the old left
off – the club museum contains all the marble statues
that once adorned the halls of the original Highbury. «
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ZPÁTKY DO AMERIKY
pestrá škála poznávacích zájezdů
zájezdy na zakázku, služební cesty, itineráře,
letenky, ubytování, pronájmy, vstupenky...

ve všech zemích Ameriky !!

KANADA

LATINSKÁ AMERIKA
Aljaška a Yukon

ALJAŠKA

zájezdy
cesty na zakázku
pronájem automobilů
služby
Bes
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KOSTARIKA

KONEČNÉ CENY • ŽÁDNÉ SKRYTÉ PŘÍPLATKY • NEJLEPŠÍ PRŮVODCI • MNOŽSTVÍ VÝLETŮ V CENĚ

Již 30 let !!

America Tours
Jánská 868/8, 460 01 Liberec 3
tel. 488 058 204, 488 058 203
info@americatours.cz
Objednávky zájezdů po telefonu:
tel. 488 058 205, 777 747 333

www.AMERICATOURS.cz
w
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ZÁBAVA A NÁKUPY POD JEDNOU STŘECHOU
FUN AND SHOPPING UNDER ONE ROOF

Milujete atmosféru staré Prahy, zábavu, poznání a výhodné nákupy? Poradíme vám,
kde to všechno najdete na jednom místě.
Don’t you just love the atmosphere of Old Prague, a bit of fun, learning and great shopping?
Well, we know where you can find all of them under one roof.
|

CZ

© POP Airport
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EJVĚTŠÍ KRYTÝ ZÁBAVNÍ PARK S HORSKOU
DRÁHOU A NEJDELŠÍ SKLUZAVKOU v České
republice, unikátní muzeum dinosaurů s jednou
z největších soukromých sbírek fosilií na světě, dechberoucí
sbírka historických a závodních vozů nebo outletové centrum nabízející více než dvě stě českých i světových značek
se slevami třicet až osmdesát procent na vás čeká v POP
Airport. Jen několik minut od Letiště Václava Havla.

EN

Pouhé dva měsíce po otevření Dinosauria Museum Prague
s originálními až 24 metrů dlouhými a 154 milionů let starými kostrami dinosaurů a realistickými modely tyranosaura
rexe a největšího létajícího ptakoještěra v životní velikosti se
outletové a zábavní centrum POP Airport rozrostlo o další
unikát. Na ploše 9 000 metrů čtverečních vyrostl Majaland –
největší krytý zábavní park v České republice. Mezi atrakcemi pro děti i dospělé nechybí 220 metrů dlouhá horská
dráha, na které se každou hodinu sveze až 550 lidí rychlostí
40 kilometrů v hodině, až deset metrů vysoké kolotoče,
třiatřicetimetrová skluzavka, obří houpačky či autodrom.
Majaland nabízí i dětské divadlo, hračkářství, restauraci
a fantastické dětské oslavy.
Stejně jako u Dinosauria Museum Prague vede i do pohádkového světa včelky Máji, Vilíka a Vikinga Vika cesta přímo
z uliček outletového centra v duchu staré Prahy. V něm
pořídíte módu, sportovní vybavení, spodní prádlo, obuv, kabelky, doplňky, kosmetiku, potřeby pro domácnost, hračky,
a ještě mnohem víc, se slevami 30 až 80 % každý den. «

Veškeré informace najdete na www.pop.cz

T

HE LARGEST INDOOR FUN PARK BOASTING
A ROLLERCOASTER AND THE LONGEST SLIDE
in the Czech Republic, a unique dinosaur museum
featuring one of the largest private collections of fossils on
earth, an amazing collection of old racing cars and outlet
shopping offering over 200 Czech and international brands
with discounts of between 30 and 80 percent – all this
awaits at POP Airport, just a few minutes from Václav Havel
Airport.
Just two months after the Dinosauria Museum Prague,
complete with its 24m-long, 154 million-year-old dinosaur
skeletons, realistic tyrannosaurus rex models and the
largest ﬂying lizard in full life-size dimensions, opened its
doors, POP Airport has added another unique feature – an
entertainment and outlet shopping centre. Measuring some
9,000m2, Majaland is the largest indoor fun park in the
whole Czech Republic. Attractions for children and adults
alike include a 220m-long rollercoaster capable of carrying
up to 550 per hour people at 40kmph, a 10m-high carousel,
a 33m-long slide, a giant seesaw and a racing track.
Majaland also features a children’s theatre, a toyshop,
a restaurant and a venue for fantastic kiddies’ parties.
As with the Dinosauria Museum Prague, a special entrance
leads straight from the outlet shopping centre to the world
of Mája the Bee, Vilík and Viking Vika, all done out in the
style of Old Prague. The shopping centre offers fashion,
sports items, underwear, footwear, handbags, accessories,
cosmetics, household items, toys and heaps more besides, all
at a 30 to 80 percent discount price every day of the year. «
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STŘÍBROHŘBETÁ

LÁSKA

SAVING THE SILVERBACKS
Gorily jsou pro něj jako druhá rodina. Řadu let se o ně staral v pražské ZOO,
poslední roky za nimi jezdí do Afriky a podílí se na jejich záchraně.
Se svou lidoopí rodinou seznamuje gorilí táta Marek Ždánský i tu vlastní.
Zatím poslední expedici absolvoval se svým synem. Na další se chystá v únoru, pokřtí
při ní nové gorilí mládě, které se, ne náhodou, jmenuje Moja.
Gorillas are like a second family for him. For several years he was responsible
for the gorillas at Prague Zoo, and in the last few years he has been travelling to Africa and
working on gorilla conservation projects. Marek Ždánský sometimes takes his own family
along to see their ape counterparts – his son accompanied him on his last expedition.
His next trip in February will involve christening a new baby gorilla called Moja.
Tereza Šťastná |

CZ

© Archiv Marka Ždánského
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EN
aše cestování za gorilami do Afriky přerušila
pandemie covidu. Stýskalo se vám po nich?
Cestování mi chybělo. Pro mě je důležité, protože
v národních parcích v Ugandě, Rwandě a Demokratické
republice Kongo máme projekty, na které musíme dohlížet. Nejde tam jen posílat peníze na účet, ale musíte jezdit
a kontrolovat, jak jsou využívány. Měl jsem strach, aby
i během covidu projekty fungovaly dál. Za hodinu s gorilami
zaplatíte 1 500 dolarů, chodí se za 24 skupinami goril a v každé výpravě může jít 8 lidí. To jsou obrovské peníze. Bál jsem
se proto také, aby bez přísunu peněz nedošlo k obnovení
kácení pralesů, které se předtím podařilo zastavit.

S jakými zprávami jste se vrátil z poslední, zářijové
expedice?
Letěli jsme do Ugandy. Turistů bylo méně, ale naštěstí se vše
po dobu covidu zachovalo. Zabita byla pouze jedna gorila,
samec Raﬁky. Upytlačil ho místní obyvatel, kterého ale
chytili a odsoudili na 7 let, což je velký úspěch. Je vidět, že
to s ochranou goril myslí pořád vážně.

Y

our journeys to see gorillas in Africa were
interrupted by the Covid pandemic. Do you
miss them?
I really missed travel. It’s so important to me as in the
national parks of Uganda, Rwanda and the Democratic
Republic of Congo we run projects on which we have to keep
a watchful eye. You simply can’t transfer funds into a bank
account there – you have to go and check yourself how
the money is being used. I was concerned that the projects
wouldn’t keep going during Covid. People pay 1,500 dollars
for one hour with the gorillas – the groups are made up of
24 gorillas and we allow eight people at a time to see them.
These are huge sums of money. I was also afraid that when
the money dried up, the locals would revert to clearing the
rainforest, something we had successfully brought to an end.
What were your impressions from the September
expedition?
We ﬂew to Uganda. There were fewer tourists but
everything seemed to have survived the Covid crisis. Only
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Na jakých konkrétních projektech se v Africe podílíte?
My podporujeme stopaře, kteří sledují gorily a postupně na ně navykají lidi, trvá to třeba až tři roky. Dělají tu
nejtěžší práci a bez nich by to nešlo. Někteří byli také dříve
pytláky. Vše začalo v Kongu, kde jsme se v národním parku
Kahuzi-Biega sešli s jeho ředitelem. Tomu se náš návrh
podpořit stopaře velmi líbil a celý projekt rozjel. Jako projev
uznání nám dovolil pojmenovat tamní gorilí mládě. Tak jsem
mu dal jméno Moja, aby i v divoké přírodě žila gorila Moja.
A také proto, že jsme nevěděli, zda to je kluk nebo holka.
Stejné to bylo u gorilího mláděte v pražské ZOO. S tehdejším ředitelem Petrem Fejkem jsme proto záměrně vybrali
jméno Moja, které ve svahilštině znamená první a může být
pro samičku i samečka. Bohužel za rok a půl jsme z Konga
dostali zprávu, že divokého Moju zabil jiný samec. Nicméně
se narodilo další mládě a pojmenovali ho stejně. Pohlaví se dozvíme při výpravě v únoru 2022, kdy mládě Moju
budeme křtít.
Jaký je pocit se s gorilami setkat ve volné přírodě?
Neskutečný. I když byste od goril měli dodržovat vzdálenost
osm metrů, kvůli bezpečnosti i jejich náchylnosti k respiračním nemocem, občas se stane, že gorila projde metr a půl
od vás. V zoologické zahradě jsem měl jediný přímý kontakt
s gorilami při záchraně malé Moji, která se topila ve vodním
příkopu. Když jsem pro ni skočil a vytáhl ji z vody, musel
jsem vylézt na břeh ke gorilí skupině, které jsem oživenou
Moju předal. Ale jinak byla mezi námi vždy bariéra. Tady
najednou není nic, a i když už jsem byl za gorilami v Africe
více jak dvacetkrát, pokaždé mě to ohromí.
Jaký byl váš nejadrenalinovější zážitek s gorilami?
Když jsem spadl jednomu samci do hnízda. Nebyl ještě
dospělý, spíš takový puberťák. Stál v obrovském hnízdě
z chroští, bouchal si do hrudi, machroval a my jsme na něj
koukali z opravdu prudkého srázu. Já jsem byl z celé výpravy na kraji a vedle mě byla větev. On na ni najednou vyskočil, větev mě bacila do ramene, neudržel jsem rovnováhu
a do toho hnízda mu po zádech spadl. A jak jsem byl v měkkém, s foťákem v ruce, nemohl jsem se vůbec zvednout.
Samec dva metry nade mnou si musel, chudák, říkat – co se
mi to válí v posteli.
Na poslední výpravě byl s vámi i váš čtrnáctiletý syn.
Jak s ním sdílíte svou celoživotní lásku ke gorilám?
On se už načichl. Přírodu miluje, rád ji fotografuje a vážně
bere i její ochranu. Se zvířaty by chtěl pracovat, plánuje studovat veterinu. V Ugandě jsem pro něj musel žádat
o výjimku, ke gorilám můžete až od 15 let, protože je to
opravdu fyzicky náročné. Ale dal to, měl spoustu zážitků
a byl nadšený.
Nemáte strach, že se i z výprav za gorilami stane
masový turismus, jako to v poslední době pozorujeme
u afrického safari?

EN

one gorilla was missing, a male called Raﬁky. A local
killed him but they caught the individual concerned and he
went to prison for seven years, a small triumph. We could
see that the country is still serious about protecting
the gorillas.
In which projects are you involved in Africa?
We support the trackers who follow the gorillas and slowly
get them used to people. This can take up to three years.
They do the hard work and the whole thing just wouldn’t
be possible without them. Some were also poachers before.
It all started in the Congo where I met up with the director
of the Kahuzi-Biega National Park. He really liked the idea
of supporting trackers and the project developed from there.
As a token of appreciation, he allowed us to name a baby
gorilla there. So we chose the name Moja so that there would
be a gorilla living in the wild with that name. We also chose
the name as we didn’t know whether it was a boy or a girl.
This was also the case with another baby gorilla at Prague
Zoo. I and the director Petr Fejk chose the name Moja on
purpose. In Swahili it means First and can be used for both
a male or female. Sadly, a year-and-a-half later we received
news from the Congo that the Moja living in the wild had
been killed by another male. But another was born and so
we called him or her the same. We’ll only ﬁnd out whether
it’s a boy or girl during the February 2022 expedition when
we will christen little Moja.
What’s it like to encounter gorillas in the wild?
It’s an incredible experience. Even though you are supposed
to stay eight metres away from the gorillas for safety reasons,
and because they are susceptible to respiratory illnesses, it
can sometimes happen that a gorilla passes a metre and a half
from you. In the zoo we only had direct contact with gorillas
when we were saving little Moja who began to drown in the
moat around the enclosure. When I jumped in to get her I had
to climb out of the water to where the group of gorillas was
standing and hand Moja over to them. But otherwise there
was always some kind of barrier between us. But suddenly
there’s nothing and although I’ve been to Africa more than
twenty times, it still gets me every time.
What was the most frightening experience you’ve
ever had with the gorillas?
Once I fell into a male gorilla’s nest, not a fully-grown
individual, more a teenager. He was standing in a huge nest
beating his chest and showing off. We were observing him
from a steep slope – I was at the front of the group and next
to me was a branch. Suddenly the male leapt up and hit me
on the shoulder with the branch. I lost my balance and fell
backwards into the nest. There I lay in the soft nest, camera
in hand, unable to get up again. The male, two metres above
me, must have wondered why I was lounging around in his
bed. The locals almost died laughing but didn’t help me out.
Fortunately the male gorilla took it all coolly.
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MAREK ŽDÁNSKÝ
Do ZOO Praha nastoupil v roce
1993 na pozici ošetřovatele
lidoopů. Během patnáctiletého
působení v Troji stál mimo jiné
u prvního odchovaného gorilího
mláděte v pražské ZOO – gorily
Moji. Za gorilami ho to ale nikdy
táhnout nepřestalo, začal za nimi
pravidelně jezdit do Afriky
a podílet se na jejich záchraně.
O svých zážitcích z expedic
napsal v pořadí již druhou knihu
Gorilí táta v Africe, z níž část
výtěžku putuje na záchranné
projekty.
Started work at Prague Zoo in
1993 in the ape house. During his
15 years at Trója he was present
when the very first baby gorilla
was born at Prague Zoo – Moja.
He later left the zoo to spend
more time with his family – he is
now a proud father of two. But
his interest in gorillas remained
and he began to travel to Africa,
regularly taking part in gorilla
conservation projects. He wrote
about his experiences in his
second book entitled Gorilla Dad
in Africa, part of the profits from
which goes towards conservation
projects.
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Řekl bych, že ne, na dodržování pravidel se u goril stále velmi EN You took you 14-year-old son with you on your last
dohlíží a jejich ochranu hlídá i UNESCO, proto nechtějí habituexpedition. In what ways do you share your life-long
ovat (zvykat na přítomnost lidí, pozn. red.) všechny skupiny
love of gorillas with him?
He’s already acquired a taste for what I do. He loves nature,
zvířat. Více se bojím toho, že prales není možné zvětšit. Každá
likes to take photos in the wild and takes conservation
skupina potřebuje své teritorium a gorily nemají žádného
seriously. He’d love to work with animals and plans to study
přirozeného predátora. Nedostatek místa začíná být problém
to be a vet. In Uganda I had to ask for an exception to be
i v zoologických zahradách. Když jsem v roce 1993 nastupoval
do ZOO Praha, mláďat se rodilo málo, gorily se v Praze chovaly made – usually you can only visit the gorillas from the age
of 15 as it’s quite a physically demanding experience. But he
od 60. let a první gorilí mládě v roce 2004 bylo vytoužené.
handled the whole thing well, had lots of experiences and
A najednou je rok 2022, gorily mají antikoncepci, samci se
returned satisﬁed.
kastrují a kapacita zoologických zahrad je plná.
Co jste se od goril za ty roky naučil?
Povaha zvířat je u každého jedince jiná, jako u člověka. Chtěl
bych si od nich vzít tu pohodu. Když je gorila spokojená, dá
vám to najevo mručením. Podle zvuků, postoje poznáte také
nervozitu. V přírodě se vše řídí podle samce, kterému je skupina podřízena. A ten, když nemá náladu, třeba se zrovna
pohádá se samicemi, tak zavelí a celá skupina odejde.
Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
Můj kamarád má projekt na sledování rysů v Národním
parku Šumava. Když můžu, jedu s ním. Nechci se zaměřovat jen na zahraničí, protože i naši přírodu musíme chránit.
Proto v monitoringu rysa nebo vlka vidím smysl, fandím
mu a podporuji ho. Naplňuje mě také přednášet a vyprávět
na školách, protože s ochranou přírody musíme začít právě
u dětí a mladých. «

Aren’t you afraid that trips to see gorillas will become
mass tourism as we have seen recently with African
safari tours?
I wouldn’t say so – we closely monitor all the rules
concerning the gorillas and their conservation is watched
over by UNESCO. That’s why they don’t want all groups
of animals to become used to the presence of humans. I’m
more concerned that we cannot increase the size of the rain
forest. Each group needs to have its territory and gorillas
don’t have natural predators. A lack of space is starting to
be a problem even in zoos. In 1993, when I started working
at Prague Zoo, few young were born in captivity. Gorillas
had been kept at the zoo since the 1960s and the ﬁrst baby
in 2004 was a long time in coming. Now it’s 2022, gorillas
are given contraception pills, males are castrated and zoos
cannot take any more animals. «
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VÍC NEŽ JEN

ČAS

MORE THAN JUST TIME
Lucie Bezoušková |

© Shutterstock.com

Brazilský letec Santos-Dumont sestrojil roku 1901 první
řiditelnou vzducholoď. Když se s ní vznesl do vzduchu,
obtěžovalo ho neustálé vytahování a uklízení kapesních
hodinek. Chtělo to něco praktičtějšího. Proto mu o tři
roky později firma Cartier vyrobila historicky první
náramkové hodinky. Nápad se okamžitě ujal.
In 1901
190
9011 the
th
h Brazilian
Brazilililiian flight
fliight
fl
ight pioneer
pioneer SantosSanttos-Dumont built the first controllable
airship. Floating through the air, he
constantly had to take his watch
in and out of his pocket. He
needed something more
practical. So three years
later Cartier produced
the world’s first
wristwatch. It was
an immediate hit.
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NES, PŘESNĚ O 120 LET POZDĚJI, dokáže tento nenápadný
doplněk na zápěstí změřit i to,
o čem se Dumontovi tehdy ani nesnilo.
Možná vás překvapí, že chytré hodinky nejsou jen záležitostí posledního
desetiletí. Pokud bychom jejich historii
počítali od těch úplně prvních, oslavily
by zanedlouho sedmdesáté narozeniny.
Redaktor Robert G. Beason publikoval v americkém časopise Mechanix
Illustrated svoji představu o moderních
hodinkách už roku 1956. Zařízení tehdy
pojmenoval „telefon zítřka“ a mělo
plnit především funkci telefonu. Uživatelé by čísla diktovali hlasem, hodinky
by měly také dotykovou obrazovku
a možnost dělat video hovory. Tehdejší
čtenáři považovali redaktorovy představy za absolutní sci-ﬁ. Beason přitom
jen předvídal technologické novinky
21. století. »

T

ODAY, EXACTLY 120 YEARS
LATER, this inconspicuous
accessory on your wrist can
measure things Dumont could only
have dreamt of. But perhaps you may
be surprised to hear that smartwatches
aren’t just something that appeared in
the last decade. If we trace the story
from their very ﬁrst incarnation, then
we would soon be celebrating their
seventieth birthday. As early as 1956,
editor Robert G. Beason published his
idea for a modern watch in the US
magazine Mechanix Illustrated. He
dubbed the device the “telephone of
tomorrow”, one which would offer
many different functions. Users
could dictate numbers, the watch had
a touchscreen face and it could take
video calls. Readers of the day regarded
the editor’s ideas as unimaginable sciﬁ. Yet Beason was only foreseeing the
technological advancements of the
21st century. »
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JAPONŠTÍ PRŮKOPNÍCI

T
SMATRCH
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OT
To pokusy vývojářů z japonské ﬁrmy
NÍ ŽIV
SNAD
U
ČAS
M
Í
Seiko měly o trochu větší úspěch.
Á
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V roce 1983 představili světu zařízeA NĚK
R
EASIE
ní Seiko UC-2000, předchůdce našich
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U
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dnešních chytrých hodinek. Jen tak pro
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srovnání – ve stejném roce se na trhu objevil
vůbec první komerčně dostupný mobilní telefon
značky Motorola. Hodinky díru do světa bohužel
neudělaly. Své uživatele si však přesto našly, protože toho
na svou dobu uměly překvapivě mnoho. Designově se podobaly klasickým digitálním hodinkám. Zobrazovaly datum
a čas, měly funkci stopek a budíku. Výjimečné byly v tom,
že se k nim dala připojit miniaturní klávesnice, pomocí které
šlo do hodinek uložit libovolný text o délce tisíc znaků. Díky
klávesnici také plnily funkci kalkulačky. Při použití kompatibilních technologií pak bylo text možné i vytisknout. Jednou
ze zásadních nevýhod hodinek však byla jejich velice malá
odolnost. Nebyly například vůbec odolné vůči vodě. Stačilo
tedy umýt si ruce a rázem bylo po hodinkách.

KLASIKA I MODERNA
Skutečně funkční chytré hodinky přišly až za dalších čtyřicet
let. Na trhu se roku 2013 objevily hodinky s mobilními
operačními systémy. Výraznějšími se staly Sony SmartWatch či Samsung Galaxy Gear. O rok později se hodinek
dočkali i „jablíčkáři“ a světlo světa spatřily Apple Watch.
EN

JAPANESE PIONEERS
Developers from the Japanese company Seiko had a bit more
real-world success. In 1983 they introduced the Seiko UC2000, the forerunner to today’s smartwatches. This was in
the same year the very ﬁrst commercially available Motorola
mobile phone appeared on the market. The Seiko watch was
a bit of a ﬂop, but did ﬁnd its fans as for those days it could
do a lot. It looked like a classic digital watch which could
show the time and date, as well as having stopwatch and
alarm clock functions. But the remarkable thing about it was
that you could hook it up to a miniature keyboard via which
you could store 1,000-characters of text. The keyboard also
meant the watch could function as a calculator. Technology
compatible with the watch meant you could even print the
text off. However, one of the basic disadvantages of the
gadget was that it wasn’t very robust. It wasn’t waterproof
at all, so one careless wash of the hands with the timepiece
on your wrist and it was history.

CLASSIC AND MODERN
The real smartwatch arrived a full forty years later with
a timepiece boasting a mobile operating system appearing in
2013. Market leaders at the time were the Sony SmartWatch
and the Samsung Galaxy Gear. A year later disciples of
the apple got their turn when the Apple Watch hit the
market. Today we can choose from an endless list of models
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NA DOBROU NOC
Nechte si hodinky i na noc
a dozvíte se, jak kvalitní je váš
spánek. Hodinky na zápěstí
vám změří, kolik času jste spali
hlubokým spánkem, kolik
lehkým nebo kolikrát jste v noci
byli vzhůru. To vše pak uvidíte
podrobně rozepsáno v mobilní
aplikaci.

COUNTING DREAMS
Leave your watch on at night
and it will tell you a lot about
the quality of your sleep. It can
measure how much time you
were in a deep sleep, how long
in a light doze and how many
times that night you were awake.
You can see all the data in
a mobile app.

CZ

Dnes můžete vybírat z nepřeberného množství modelů hodinek s nejrůznějšími funkcemi. Hranaté nebo
kulaté? Spíše na sport nebo ke komunikaci? Na ruku
si dokonce můžete pořídit zařízení, které vypadá jako
klasické elegantní ručičkové hodinky, při podrobném
zkoumání však objevíte display s mnoha funkcemi.
Kouzlo chytrých hodinek tkví do jisté míry právě v možnosti propojit je s mobilním telefonem. Do telefonu si
stáhnete příslušnou aplikaci, kde máte zaznamenané
veškeré údaje z hodinek, navíc podrobně rozepsané.
S telefonem komunikují prostřednictvím Bluetooth, což
vám mnohonásobně zjednoduší život. Už žádné hektické
lovení zvonícího telefonu ze dna batohu. S chytrými
hodinkami přijmete a vyřídíte hovor jediným pohnutím paže. Podobné je to i se zprávami, které lze přečíst
na obrazovce hodinek a dokonce na ně můžete rovnou
odpovědět. Některé modely mají i možnost diktování
zprávy hlasem. Samozřejmostí je funkce stopek, budíku
či kalendáře nebo ovládání přehrávané hudby a prohlížení obrázků. Některými hodinkami můžete dokonce
i platit. To všechno svědčí o tom, že vám hodinky velice
usnadní každodenní činnosti a někdy i ušetří čas. Věřili
byste však, že hodinky vám můžou doslova změnit

EN

featuring an inﬁnite range of functions. Square or
round? For sports use or as a means of communication?
You can even get watches that look like elegant oldeworlde timepieces, though look closely and you’ll see
the digital display. The magic of the smartwatch is the
fact it can be linked to your smartphone. Download
the necessary app on your phone and you can see
everything on the screen that you have on the watch.
The two communicate via Bluetooth which can make
life that little bit easier. No longer do you have to
manically rummage around at the bottom of your bag
for that ringing phone as a smartwatch enables you to
take calls with one swipe of a ﬁnger. And it’s also the
case with messages which can be read on the watch
face, and you can even send a reply. Some models
come with the ability to dictate messages. Stopwatch,
alarm clock and calendar functions come as standard,
as well as the ability to play music and display images.
Some watches enable you to pay with them like a debit
card. They are an ever-present assistant for your daily
existence and sometimes can even save heaps of time.
But would it be an exaggeration to claim that a watch
can change your life? Well, that’s what the many sports
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život? Právě od toho jsou nejrůznější sportovní funkce hodinek. Nemusíte přitom být zapáleným sportovcem, abyste
všechny tyto vychytávky docenili.

KAŽDÝ KROK SE POČÍTÁ
Možná jste už někdy slyšeli o magické hranici deset tisíc kroků.
Právě tolik by měl zdravý člověk údajně denně nachodit, aby
se udržel v kondici. Možná vás ale překvapí, že tato suma je
pouhý marketingový tah. V roce 1965 ji vymysleli zaměstnanci
japonské ﬁrmy vyrábějící krokoměry, kteří potřebovali zvýšit
obrat. Ve skutečnosti se vaše kondice zlepší už po nachození
sedmi tisíc kroků denně, tedy zhruba čtyř kilometrů. Pokud
máte pocit, že při vašem pracovním nasazení nemáte šanci
tento limit splnit, věřte, že se nejedná o tak nedosažitelnou
metu. Někdy stačí vyměnit eskalátor za schody a místo
jízdy tramvají jít dvě zastávky pěšky. A každou aktivitu vám
hodinky spočítají! Díky měření tepové frekvence vám dokonce
řeknou, kolik kalorií jste za den spálili, potažmo co pozitivního
jste pro své tělo udělali. Věřte, že teprve tady začíná ta správná legrace. Po nasazení hodinek a nastavení limitů začnete
soutěžit sami se sebou. Při dlouhém sezení vás samy upozorní,
že je na čase se protáhnout a nabídnou vám vhodné cviky,
nebo vás popíchnou k lehké procházce. Kromě chůze však můžete zvolit i nepřeberné množství sportů, které vám hodinky
zaznamenají. Vaše výkony změří v plavání, běhu, turistice,
cyklistice, posilování, kruhovém tréninku nebo třeba v pilates.
Velmi brzy zjistíte, jak příjemný je pocit, když máte na konci
dne splněny všechny nastavené cíle. Možná to působí jen jako
nějaká hra. Když si však uvědomíte, že vás ten malý svítící
ciferník přinutí k půlhodinové procházce, místo sledování
televize, stojí tahle malá hra za to, nemyslíte? «

EN

functions of the watch are there for. And you don’t have to
be a keen sportsperson to appreciate these clever gadgets.

EVERY STEP COUNTS
Perhaps you’ve heard of the magic ten thousand steps rule –
this is the number of times a healthy person should put one
foot in front of the other on a daily basis to keep ﬁt. But you
may be surprised to learn that the number was thought up
as a marketing ploy. In 1965 staff at a Japanese step meter
producer who needed to increase sales came up with the
ﬁgure. Actually you get ﬁt by taking a mere seven thousand
steps, around four kilometres. If you get the feeling there’s
no way you can achieve this while sitting in the ofﬁce, don’t
despair – it isn’t actually that much. Sometimes it’s just
enough to take the stairs instead of the escalator or walk two
stops instead of hopping aboard a tram. The watch makes
every step count! As it can also measure your pulse, it will tell
you how many calories you have burnt that day, as well as
keeping you active. And that’s where the fun begins. You can
set various goals on the watch then compete with yourself to
fulﬁl them. If you sit too long it will tell you it’s time to move,
and will even offer suitable exercises you might do, or nudge
you into taking a light stroll. In addition to walking, watches
can measure myriad sports – swimming, running, hiking,
cycling, weight training, circuit training and even during
a session of Pilates. You’ll very soon discover what a pleasant
feeling it is to see you’ve met your ﬁtness goals at the end of
the day. It’s a bit like a game, but when you realise that small,
illuminated screen can get you out of the chair for a half-hour
walk instead of watching TV and pigging out on chocolate,
many agree it’s a game worth playing. «

50

046_050WC_watch.indd 50

23.01.22 19:52

Proč začít s investicemi do kryptoměn?
Inflace začíná polykat výnosy z
konzervativních investic. Objevte
kryptoměny. S Bitcoinem i ostatními
kryptoměnami dnes klidně zaplatíte v
obchodech a hotelech. Středoamerický
Salvador ho dokonce zavedl jako oficiální
státní měnu.
Při zodpovědném investování jsou
kryptoměny bezpečné. U pravidelných
nákupů aktiv platí, že riziko volatility snížíte
prostřednictvím pravidelných nákupů za
stejnou částku, tzv. Dollar Cost Averaging
(DCA). Když je aktivum dole, nakoupíte ho
více, když je nahoře, nakoupíte méně.
V dlouhodobém horizontu se investované
částky zprůměrují.

Nejsnazší jednorázovou i pravidelnou investici do kryptoměn
umožní Simplecoin, nejstarší česká kryptosměnárna.
Nováčky provedou prvním nákupem. S jakýmkoli dotazem jim
pomůže zákaznický servis.
Pro zkušené investory je k dispozici široká nabídka kryptoměn,
výhodné kurzy a program
množstevních slev.

SE SIMPLECOIN JSOU
INVESTICE DO KRYPTOMĚN
JEDNODUŠE SIMPLE.

Why to start investing in cryptocurrencies?

WITH SIMPLE COIN, INVESTING
IN CRYPTOCURRENCIES
IS REAL SIMPLE.
051WC_simple.indd 51

Raging Inflation is starting to absorb the revenue from conservative investment.
Discover cryptocurrencies
cryptocurrencies. You can pay easily in shops and hotels with Bitcoin
and other cryptocurrencies today. Salvador in Central America even introduced
it as the official currency.
Cryptocurrencies are safe when invested responsibly. For regular purchases of
assets, you reduce the risk of volatility by regular purchases for the same amount,
Dollar Cost Averaging (DCA). When the asset is down, you purchase more,
when it is up, you purchase less. Amounts invested will average in the long term.
Simplecoin, the oldest Czech crypto-exchange enables the easiest one time and
regular investment in cryptocurrencies.
We guide newcomers through their first purchase. Customer service helps with
any question.
There is a wide range of cryptocurrencies, advantageous rates and a program of
volume discounts for experienced investors.

23.01.22 11:51

NAŠE OKNA VÁM SLUŠÍ!

www.trustav.cz
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Více než 22 let se specializujeme na výrobu dřevěných oken i dveří
pro bytové domy, veřejné budovy i kulturní památky. Jsme česká firma,
všechny zakázky připravujeme na míru vašim potřebám, ručně
a s maximální péčí v naší továrně v Děčíně. Kanceláře a vzorkovnu máme
v Praze, instalaci provádíme po celé ČR. Za tu dobu jsme instalovali
na 12 tisíc špaletových oken, 20 tisíc eurooken a 1 500 dveří.
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CHRÁNÍME VÁŠ DOMOV
I VENKOVNÍ ŽALUZIE

I GARÁŽOVÁ VRATA

I PŘEDOKENNÍ ROLETY

I VCHODOVÉ DVEŘE

www.lomax.cz
053WC_lomax.indd 53
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KAŽDÝ DEN
BEZE ZBYTKU
WASTE NOT WANT NOT
Sabina Bařinová |

© Shutterstock.com

Zero Waste je životní filozofie, která věnuje pozornost spotřebě,
udržitelnému životnímu stylu a také minimalizaci odpadu. Pomalu a často
nepozorovaně se vkrádá do našich životů a ovlivňuje naše chování.
‘Zero waste’ is a life creed that focuses the mind on how much
an individual consumes, how sustainably they live, and how much waste
they produce. Slowly but surely this philosophy is creeping into
all our lives and having a marked effect on our behaviour.

CZ

N

ĚKDO NOSÍ V KABELCE SLOŽENÉ NÁKUPNÍ
TAŠKY, jiný si chodí pro cappuccino s vlastním
kelímkem a ten další si dokonce ušil plátěné pytlíky
na pečivo. Ať už vědomě, či nikoli, tito lidé dělají drobné
kompromisy, které snižují jejich ekologickou stopu a činí jejich život o něco udržitelnějším. Pokud se i vy chcete zapojit,
nemusíte do toho skočit po hlavě. A kdo ví, třeba vás ﬁlozoﬁe Zero Waste nakonec pohltí. Celý koncept se zrodil v hlavě
Francouzky Bei Johnson, která dlouhodobě žije v USA.
Společně s budováním svého amerického snu ji ale přemohly
úvahy o spotřebním způsobu života. Postupem času se tak
dopracovala k pěti zásadám, které dnes pevně lemují její
bezodpadovou cestu – reduce, reuse, recycle, rot a refuse –
v překladu zredukujte, zužitkujte, zrecyklujte, zkompostujte
a zamítněte. A to všechno samozřejmě můžeme aplikovat
i ve vlastní kuchyni!

NAKOUPIT
Není nic jednoduššího, než začít bezobalovým nakupováním. To se dá podniknout v celé řadě bezobalových obchodů, které jsou k nalezení v každém větším městě. Součástí
jejich nabídky je zpravidla široký sortiment potravin všeho

O

EN

NE PERSON MIGHT CARRY
A REUSABLE SHOPPING BAG
around with them, another
has their cappuccino made in their own
cup, others make their own cloth bags for
buying bread rolls. Whether they realise it or not,
all of these people are making tiny compromises which
reduce their ecological footprint and make their lives more
sustainable. If you’d like to join them, you don’t have to
jump straight in at the deep end. And who knows, perhaps
you’ll soon be living completely according to the ‘zero
waste’ way of thinking. The concept was ﬁrst thought up
by Frenchwoman Bei Johnson, a long-term resident of the
United States. While working on her very own American
dream, she began to realise some fundamental things about
the consumer lifestyle she was living. Over time, she came
up with ﬁve principles which deﬁne today’s ‘zero waste’
credo – reduce, reuse, recycle, rot and refuse.

SHOPPING
Nothing could be simpler than packaging-free shopping.
There are now packaging-free shops in every large town
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S SEBOU
PROSÍM!
Pokud se raději
stravujete venku,
nezapomeňte si
přibalit i nějaké ty
vlastní obaly – cestovní
hrnek na kávu i nějaká
ta krabička jsou prostě
jistota. Posloužit
ale mohou také
zálohované REkrabičky
a REkelímky. Společně
s dobrotami uhradíte
zálohu za vratný obal,
ve kterém si jídlo či
kávu odnesete. Čistý
ho pak zase vrátíte
na jakémkoli místě,
které je do konceptu
zapojeno. Přehled
najdete na:
www.rekrabicka.cz.

druhu a často v nich seženete i ekologic- EN
kou drogerii a čisticí prostředky. Veškeré
zboží je prodáváno na váhu do znovu
použitelných nádob, které si můžete
přinést vlastní, nebo si je půjčit na místě.
Na pečivo, ovoce a zeleninu se vám budou hodit plátěné nebo síťované sáčky.
Dózy a sklenice nepochybně využijete
na müsli, luštěniny, semínka, ořechy
a i těstoviny či čokoládu. Víno, mošt,
ocet i olej si nechte stočit do lahví.

ZORGANIZOVAT
Se Zero Waste pak neodmyslitelně
souvisí i snaha minimalizovat plýtvání
jídlem. Na základě údajů Organizace pro
výživu a zemědělství víme, že průměrný
Evropan každý rok vyhodí 106 kg jídla!
V Česku se držíme pod průměrem – každý z nás ročně vyhodí jen 81 kg, i to je ale
naprosto nesmyslné a především zbytečné množství. Udržujte si přehled o stavu
domácích zásob a vždy si dopředu
naplánujte jídelníček a s ním i nákupní
seznam. Při domácí přípravě jídla je pak
velmi praktické udělat si zásoby dopředu – ať už vaříte cokoli, stačí toho připravit o něco víc a část si dát zamrazit.
Uchovat tak můžete polévky, omáčky či
třeba těstoviny. A mrazit se dají i některé
základní potraviny – vaječné bílky, sýry,
pečivo i knedlíky. Pokud máte zahradu,

and city, normally offering a wide range
of foodstuffs as well as eco-friendly
household cleaning products. Everything
they stock is sold by weight in reusable
containers – bring your own or borrow
them from the shop. The best receptacles
for bread, fruit and vegetables are
cloth or net bags. Jars can be used for
muesli, pulses, seeds, nuts, pasta and
even chocolate. The shops bottle up
wine, apple juice, vinegar and oil for
customers.

ORGANISING
The ‘zero waste’ phenomenon is
inextricably linked with efforts to
minimise food waste. According to
data compiled by the UN Food and
Agriculture Organization, the average
European throws out 106kg of food
every year! The Czech Republic is
somewhat below that ﬁgure at a ‘mere’
81kg of food, but even this makes no
sense at all and is a real waste. Keep
an eye on what food you have at home,
always plan meals in advance and
do your shopping accordingly. At home,
a practical tip is to prepare food in
advance – whatever you’re cooking,
make a bit more and freeze what you
know you won’t eat. Soups, sauces and
even pasta can all be stored in this way.
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nebo třeba štědrou babičku, která vás
EN
pravidelně zásobuje bohatou úrodou, zavařujte. Pokud vám i tak doma zůstane
nějaká oschlá zelenina či svraštělé ovoce,
ani to nemusíte vyhazovat. Ze zeleniny
se dá uvařit polévka, rizoto nebo kari,
ovoce se zase bude hodit na kompot
nebo marmeládu.

UVAŘIT
Ze zbytků ale můžete i regulérně vařit.
Čtete správně! Slupky a odřezky ze zeleniny si uložte do krabičky do mrazáku,
stejně tak kosti či odřezky masa. Jakmile
se vám nahromadí, neváhejte udělat
vývar. I ten můžete koneckonců zamrazit – třeba ve formičkách na led, aby
se vám dobře porcoval a zpracovával.
A nevyhazujte ani zeleninové natě. Při
troše šikovnosti z nich můžete vykouzlit netradiční pesto – skvěle se na něj
hodí mrkvová nať. To listy ředkvičky
zase nadělají parádu jako lehce pikantní
součást salátů. Využití najdou i zbylé
kousky masa – hodí se do sandwichů,
salátů i k těstovinám, starší pečivo zase
můžete proměnit v krutony, nádivku či
žemlovku. A pokud vám po vaření přece
jen něco zbyde, vsaďte na kompost.
Pokud nemáte zahradu, o organické
zbytky rostlinného původu se postarají
kalifornské žížaly v domácím vermikompostéru. Žížalám můžete nalít i kávový
lógr. Ten ale koneckonců rostliny ocení
i při dávkování přímo do květináče. «

Some basic foodstuffs – things like egg
white, cheeses, bread and dumplings –
can be frozen. If you have a garden, or
a grandmother with particularly green
ﬁngers who provides you with a regular
supply of fruit and veg, try preserving.
And if you discover a wrinkled vegetable
or a piece of fruit on the turn, there’s no
need to throw that out either. Vegetables
can go into soup, risotto or curries; fruit
can be made into jam and marmalade.

COOKING
It’s amazing what you can cook from
leftovers. Yes, that’s right, leftovers!
Peel and other bits of discarded
vegetables can be put in the freezer, as
can bones and cuts of meat, all of which
can go into bouillon, which itself can
be frozen like ice cubes in convenient
portions. And never throw away leaves –
with a bit of knowhow these can be
made into interesting types of pesto –
carrot leaves are great for this, for
instance. Stale bread and rolls can
be transformed into croutons, stufﬁng
or bread-and-butter pudding.
And if after all that you are still left
with something, toss it on the compost
heap. If you don’t have a garden, the
worms in a vermicomposter can take
care of any organic matter left over.
You can even feed them coffee grinds,
a substance some plants appreciate –
pour them straight into the plant pot. «

FOOD TO GO,
GO
AND RETURN!
If you like to eat on
the run, don’t forget
to take your own
containers along –
travel mugs for coffee
and plastic boxes are
essentials. Returnable
REkrabičky and
REkelímky are also
an ideal solution.
When buying food,
you pay a deposit for
returnable containers
in which you take the
food and drink away.
You then return the
clean containers to any
point taking part in
the project. For more
information, go to
www.rekrabicka.cz.

57

054_057WC_zero.indd 57

23.01.22 12:07

ADVERTORIAL

NAŠE LÁZNĚ UNESCO
OUR UNESCO SPAS

Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, známá jako západočeský lázeňský
trojúhelník, se pyšní největším výskytem minerálních pramenů na světě. I díky tomu nemohl
chybět v mezinárodní sériové nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO.
The towns of Karlovy Vary (Carlsbad), Mariánské Lázně (Marienbad) and Františkovy Lázně form the
three points of the West Bohemian Spa Triangle which boasts the largest occurrence of mineral
springs on earth. The area was key in the multi-country group nomination to be included on
UNESCO’s list of world cultural heritage sites.
CZ

KARLOVY VARY
Pět kolonád, čtrnáct pramenů, tisíce zážitků. Karlovy Vary
jsou nejen největším českým lázeňským městem, ale patří
v tomto ohledu i k evropské špičce. Genia loci tohoto magického města v malebném údolí řeky Teplé dotváří nádherná
lázeňská architektura, bohatý kulturní život a svěží příroda,
která vás nabije pozitivní energií.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Druhé největší české lázně dostaly do vínku bohatství
majestátní krajiny a léčivé minerální prameny. Město parků,
kolonád, půvabných pavilonů, Zpívající fontány a vycházkových cest si dodnes zachovalo kouzlo starých časů a poskytuje lázeňskou péči na nejvyšší úrovni.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Jako cesta do jiné doby na vás bude působit výlet do klasicistních Františkových Lázní obklopených rozsáhlými parky
a lesoparky v anglickém stylu. Dopřejte si odpočinek ve stínu sﬁngami střežené Nové kolonády, zchlaďte se v aquaparku nebo vyrazte na výlet za krásami historie i krajiny
v okolí. «

Více informací najdete na www.zivykraj.cz.

EN

KARLOVY VARY
Five colonnades, fourteen springs, a thousand different
experiences – not only is Karlovy Vary the largest spa town
in the Czech Republic, it is also one of the top spas in all
Europe. Located in a picturesque valley formed by the River
Teplá, this enchanting town boasts some wonderful spa
architecture, rich cultural pickings and invigorating natural
surroundings that will recharge those positive vibes.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
The Czech Republic’s second largest spa town is well-known
for its breathtaking setting and mineral-rich springs. As well
as providing spa care of the highest standard, this is a town
of parks, colonnades and idyllic pavilions, the famous
Singing Fountain and countless hiking trails, all of which
preserve the magic of times gone by.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Surrounded by extensive parkland created in the English
style, a trip to neo-Classical Františkovy Lázně is like
travelling back in time. Take it easy in the New Colonnade
guarded by giant sphinxes, cool off at the local aquapark
or take a trip to see places of historical interest and natural
beauty in the surrounding area. «

For more information go to www.zivykraj.cz.
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SPA & WELLNESS
PŮVaBNÝ HOTEL S INTIMNÍ ATMOSFÉROU
V SRDcI MaRIÁNSKÝCH LÁZNÍ

WWW.HOTELSILVA.CZ
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* KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PŘI VYUŽITÍ PŘIRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ
* ŠIROKÁ NaBÍDKA WELLNeSS PROgRaMŮ * KOSMETICKÉ SLUŽBY
* MaNIKURA * PEDIKÚRA * SPECIÁLNÍ ZÁBaLY A KOUPELE
* FYZIOTERaPIE * INHaLAČNÍ TERaPIE * KVaLITNÍ GASTRONOMIE A VÍNA
* ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH aKTIVIT

Chopinova 4989/8
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+420 359 901 511
ŞĦ

059WC_tailor.indd 59

ūũūŪ

  
ĦĦ

23.01.22 12:12

NAŠE TIPY | OUR TIPS

BUDDHA V PRAZE
Valdštejnská jízdárna uvádí: Buddha zblízka. Výstavu, kterou
pořádá Národní galerie Praha, budete moci navštívit do 24. dubna.
Prostřednictvím více než 100 děl ze švýcarských sbírek a dalších
70 ze sbírek českých, přiblíží výstava návštěvníkům základní poselství
buddhismu. Mezi exponáty je i 15 metrů dlouhý japonský svitek
s legendou z Buddhova života.

BUDDHA IN PRAGUE
The Valdštejn Riding School is putting on an exhibition entitled:
The Buddha Up Close. This exhibition organised by the National Gallery
in Prague will run until 24th April. With over 100 works from collections
in Switzerland and another 70 from collections in the Czech Republic,
the show acquaints visitors with the basic message of Buddhism.
One particularly interesting exhibit is a 15m-long Japanese scroll relating
the story of the Buddha’s life.
www.ngprague.cz

KARLÍN V LÉTĚ SERVÍRUJE SLUNCE, SENO,
JAHODY
Slavná česká filmová komedie Zdeňka Trošky a Petra Markova
z jihočeských Hoštic se dočká muzikálové adaptace. Tu na léto s týmem
Hudebního divadla Karlín připravuje autor hudby, textů písní i libreta
Ondřej Gregor Brzobohatý. V muzikálu se objeví celá řada českých
hvězd – Martin Písařík, Iva Pazderková, Adéla Gondíková, Václav Vydra či
Světlana Nálepková. Premiéru divadlo připravuje na červen.

SUMMER SUN, STRAW AND STRAWBERRIES
IN KARLÍN
The famous Czech film comedy directed by Zdeněk Troška and Petr
Markov set in the South Bohemian town of Hoštice has now been turned
into a musical. The composer and songwriter Ondřej Gregor Brzobohatý
has been working with the team at the Karlín Musical Theatre on this
summer spectacular. The cast of the musical features several Czech
stars – Martin Písařík, Iva Pazderková, Adéla Gondíková, Václav Vydra and
Světlana Nálepková. The premiere is scheduled for June.
www.hdk.cz
60
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ELETRONIKA TAK TROCHU JINAK
Rakouský hudební mág Parov Stelar vyráží
začátkem roku na turné. Na jeho seznamu je
i Česká republika. Se zakladatelem electroswingu se budete moci potkat 5. března
v pražské Tipsport Areně, kde se fanouškům
představí se svou zbrusu novou show. Těšit se
můžete nejen na nové songy a aranže, ale také
na výjimečný vizuální zážitek.

ELECTRONIC MUSIC WITH
A TWIST
At the start of 2022, the Austrian musician
Parov Stelar is going on tour – and one stop will
be the Czech Republic. The man behind the
electro-swing genre will perform on 5th March
at Prague’s Tipsport Arena where fans will be
treated to his brand-new show featuring new
songs as well as some amazing visual effects.
www.tipsportarena-praha.cz

OKOUZLENI SHAKESPEAREM
Je libo Shakespeara nebo jiného anglicky
píšícího dramatika? Potom se tedy vydejte
po stopách Prague Shakespeare Company.
Je to totiž jediný profesionální anglicko
jazyčný soubor v Čechách. Klasické dílo
velkého umělce v novodobém pojetí
současného divadla si můžete vychutnat
hned na několika pražských divadelních
scénách.

THE MAGIC OF
SHAKESPEARE
Fancy a bit of Shakespeare or perhaps
something by other English-language
playwrights? Then keep a tab on the
Prague Shakespeare Company, the only
professional English-language theatre
company in the Czech Republic. You
can enjoy classical works by the great
playwright produced in a contemporary
way at several of Prague’s theatres.
www.pragueshakespeare.com
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VŠEMI SMYSLY
WINE WITH ALL THE SENSES
Česká republika je republikou vína. A to navzdory přírodním podmínkám, které
jsou proti. Ale možná právě tenhle vzdor českých a slovenských vinařů přinesl více
než padesát odrůd, kterým se daří a k tomu i spoustu vynikajících kousků, jež mají
v nabídkách ty nejlepší restaurace oceněné michelinskými hvězdami.
The Czech Republic is wine country. And that despite climatic conditions that don’t exactly
play ball. But perhaps it‘s this struggle against the odds that help Czech and Slovak
winemakers produce over fifty types of wine, including a few superb specials that can be
sipped in the best Michelin-starred restaurants.
Martin Záruba |

© Shutterstock.com
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Na mnoha místech Čech i Moravy
se snoubí víno s historií. Jako
třeba ve Znojmě
In many places in Bohemia and
Moravia wine and history go hand
in hand. And that’s definitely the
case in Znojmo

062_066WC_vino.indd 63

N

E, ČESKO NENÍ PRVOPLÁNOVĚ ZEMÍ PIVNÍ KULTURY, i když tomu všechny statistiky nasvědčují. Neomezuje se jen na pěstování chmele a výrobu piva. Vedle
tradičních pivních půllitrů se často ozývá i cinkot elegantních
vinných sklenic. A to navzdory oﬁciálnímu vyznačení vinařských zón, a tím pádem přirozené cukernatosti, vznikají totiž
v domácích vinařstvích unikátní kousky, které si zase tak moc
nezadají s konkurenčními produkty sázejícími na celoročně plné
slunce.
Každý obyvatel České republiky si podle statistiky ročně
vychutná 21,5 litru vína pocházejícího z české nebo moravské
produkce. Další údaje mluví o produkčním potenciálu a celkové
ploše vinic, ale mnohem zajímavější jsou data o producentech.
V zemi je totiž téměř 18 000 pěstitelů vinné révy a více než
1 000 vinařů. Ti se společnými silami starají o roční produkci
ve výši více než 620 000 hektolitrů domácího vína. Pro srovnání – v Česku se ročně vyrobí přes 20 milionů hektolitrů piva
a na jednu osobu připadlo v roce 2020 celých 135 litrů.
To ale neznamená, že české a moravské víno je na vedlejší
koleji. Ano, tuzemská geograﬁe pěstování vinné révy nesvědčí,
jenže producenti vína si už dávno našli svou vlastní cestu, která
popírá úplně všechno. Poučky, učebnice i nový systém dělení
vinařských zón. A tak třeba není problém koupit lahev o objemu 0,2 litru s výběrem hroznů odrůdy Chardonnay za 890 ko-

E

VEN THOUGH THE NUMBERS TELL A DIFFERENT
STORY, the Czech Republic isn’t just about slurping
beer, growing hops and brewing lager. Along with the
clunk of traditional half-litre beer tankards, you’ll also often
hear the more sophisticated clink of wines glasses. And despite
belonging to an ofﬁcial winemaking zone that dictates a certain
natural sugar content, domestic wine producers bottle unique
vintages that can easily compete with wines made from grapes
that spend half a year ripening in the sun.
If the statistics are right, each year every person in the Czech
Republic consumes 21.5 litres of wine from the wineries of
Bohemia and Moravia. Other ﬁgures tell the story of potential
production volumes and the area of the country given over to
vineyards. But data on producers is much more interesting.
At present there are over 18,000 grape growers and over 1,000
winemakers. Together they are responsible for an annual output
of over 620,000 hectolitres of wine. For comparison’s sake, the
Czech Republic brews over 20 million hectolitres of beer a year,
with every inhabitant of the country consuming a whopping
135 litres in 2020.
But that doesn’t mean Czech and Moravian wines play
second ﬁddle to lager. It may be the case that the country’s
geographical location isn’t ideal for growing grapes, but wine
producers have found ways of doing things that defy the odds.
There are handbooks, textbooks and a new system of dividing
wine production into zones. This is also a country where a 0.2L
bottle of Chardonnay can set you back 890CZK – in 2014 the
Valihrach winery won the Champion Chardonnay du Monde
award and subsequent vintages have reaped similar success.
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ČESKÝ KRÁL
A VÍNO
Karel IV. byl tím, kdo
se postaral o největší
rozkvět tuzemského
vinařství. Kromě toho,
že nechal přivézt
nové odnože vinné
révy z vinařských
oblastí v Porýní
a Bourgougne,
podporoval nové
vinařské trendy
a postaral se také
o právní rámec celého
odvětví.

EN
run. Vinařství Valihrach totiž za svůj
ročník 2005 získalo ocenění Champion
Chardonnay du Monde 2014. A podobně
se dařilo i jeho dalším ročníkům. Čeští
a moravští producenti se navíc dokáží
prosadit i v tak speciﬁckém světě, jakým
jsou michelinské restaurace a jejich párování vína s pokrmy. A tak tříhvězdičková
restaurace Maaemo v Oslu nabízí Pinot
Noir z vinařství Krásná Hora, newyorský
Eleven Madison Park pak Zweigeltrebe
od Jakuba Nováka nebo kultovní kodaňská restaurace Noma neﬁltrovaná
oranžová vína od Richarda Stávka.

NÁPOJ ŘÍMSKÝCH
LEGIONÁŘŮ
Nemusíte být zrovna školený sommelier,
abyste si vychutnali víno. Bohatě stačí
zapojit všechny smysly. Ano, všechny...
Zrak, čich, chuť a dokonce i sluch a hmat.
Byla by totiž škoda připravit se o komplexní dojem z českých a moravských
vín. A možná by bylo na místě zapojit
i trochu encyklopedických znalostí a uvědomit si, že na domácích vinicích rostou
z celých 70 procent jen odrůdy bílého
vína a mezi nimi hraje prim kvarteto Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink
rýnský a Ryzlink vlašský. Na opačném
barevném vinném spektru to jsou Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe

Producers in Bohemia and Moravia
have also found their way into the
impenetrable world of Michelin-star
restaurants where different foods
are expertly paired with wine. The
triple-star Maaemo in Oslo offers Pinot
Noir from the Krásná Hora winery, the
Eleven Madison Park in New York stocks
Zweigeltrebe from Jakub Novák and the
cult Noma restaurant in Copenhagen
has unﬁltered orange wine by Richard
Stávek.

TIPPLE OF THE ROMAN
LEGIONNAIRES
You don’t have to be a trained sommelier
to taste wine. All you have to do is
engage your senses. All of them... your
sight, sense of smell, tastebuds and
even your ears and touch. Otherwise
it would be a shame to miss out on
the full experience wine from Bohemia
and Moravia can provide. A little bit of
encyclopaedic knowledge might also be
useful – 70% of domestic vines produce
only white wine grapes, the stars of
the show made up of the following
quartet – Veltliner Grün, Müller Thurgau,
Rheinriesling and Welschriesling. At
the other end of the wine spectrum
are the reds – Frankovka, Saint
Laurent, Zweigeltrebe and Pinot Noir.
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a Rulandské modré. Tyhle evergreeny
EN
úspěšně bojují s importovanými víny
především z Itálie, Maďarska a Španělska. Historické okénko zase osvětlí,
jak dlouhá cesta k unikátním domácím
odrůdám vedla. Archeologové objevili
v oblasti Pasohlávek pozůstatky vinic už
z 9. století, ale podle všeho je vinařství
v oblasti mnohem starším fenoménem.
Císař Marcus Aurelius Probus zrušením ediktu císaře Domiciána v roce 278
povolil pěstování vinné révy na sever
od Alp a právě nedaleko Pasohlávek tou
dobou tábořila v základně Vindobona
římská 10. legie. To je dost času na dobré
víno. A i když vy tolik času na vychutnání toho svého nemáte, nepřipravte
se zbytečně o potěšení. Takže ještě
jednou: zrak, čich, chuť, sluch a hmat.
Zrak. Podle barvy vína (odborníci budou
mluvit o odstínu a tónu) určíte stáří. To
podle lesku, hustoty i třeba perlivosti.
Čich. Samotná vůně vína a poté souznění
aroma při ochutnávce. Sladká, kyselá,
slaná, hořká? Jazyk toho zvládne mnohem víc. Proto je chuť tak důležitá. Stejně
jako dochuť vína po spolknutí, případně
vyplivnutí prvního doušku ochutnávaného vína. A teď ty dva zbylé smysly.
Odborníci bedlivě poslouchají už při
otevírání vína. Otevření lahve by totiž
nemělo být slyšet. A hmat? Vezměte

These evergreens successfully compete
with imported wines, mostly from
Italy, Hungary and Spain. A window
into the past recently illustrated what
a long journey some of these varieties
have had to become today’s domestic
wine grapes. In the Pasohlávky area
archaeologists have discovered the
remains of vineyards dating back to
the 9th century, but wine production
in the region may be an even older
phenomenon. In the year 278 Emperor
Marcus Aurelius Probus annulled the
edict of previous Emperor Domitian,
and allowed the cultivation of vines
north of the Alps. It’s known that the
Vindobona garrison of the Roman 10th
legion was located near Pasohlávky. And
those guys had a lot of time on their
hands for sipping good wine. Although
you may not have that much time for
enjoying your favourite, you shouldn’t
miss out on savouring it when you
can. So engage those ﬁve senses: Sight.
According to the colour of the wine
(experts talk of shades and tones) you
can tell how old it is. Sheen, viscosity
and even effervescence are all indicators.
Smell. The wine’s bouquet and then the
harmony of aroma and taste. Sweet,
sour, mineraly, bitter? The tongue can
tell you much more than you imagine –

CZECH WINE
KING
Charles IV was
responsible for the
greatest boom in
winemaking in the
Czech Lands. In
addition to bringing
in new grape varieties
from the Rhine and
Bourgogne regions,
he also lent support
to new winemaking
trends and also
established the legal
framework that
governs the sector.
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sklenici s vínem a zakružte s ní. Cítíte to mravenčení? Zkuste
si to uvědomit a užít si to. Při zapojení sluchu a hmatu to teprve začíná být dokonalé a je lhostejné, jak dobře umíte víno
popsat. Prostě vám to pomůže zpomalit a víno si užít naplno.

PRIM HRAJE JIŽNÍ MORAVA
Je to dobrá zpráva. Domácí vína tvoří více než jednu třetinu
české roční spotřeby a jsou na vzestupu. Vysazují se nové
vinice, sklízí se více hroznů, produkuje více vína. Nejčastěji
se v roce 2020 vysazovaly odrůdy Pálava, Ryzlink rýnský
a Veltlínské zelené. Mluvíme sice o moravských a českých vinicích, ale ty první hrají jednoznačný prim. Z 18 000 hektarů
vinic jich je 96 % na Moravě, na té jižní je pak 97 % pěstitelů.
Velké Bílovice, Valtice, Mikulov, Čejkovice, Dolní Dunajovice,
Novosedly, Velké Pavlovice, Vrbovec a Kobylí... Přesně takhle
vypadá žebříček největších vinařských obcí, není možné,
abyste tam nenarazili na vinohrady. A to už více než tisíc let,
za kterých se místní vinaři naučili, jak využít místní terroire
bez ohledu na to, jak by měla ideální skladba půdy pro pěstování vinné révy vypadat. Protože když nedokážete upravit
zemi, upravte révy. A to se daří výborně. «

EN

taste is of course, the most important sense. The wine’s
aftertaste is also essential, either after swallowing the wine
or spitting it out. But what about those remaining two
senses?
Experts listen carefully when opening a bottle – you
shouldn’t hear anything. But what about touch? Take the
glass in your hand and swill the wine around. Can you feel
the tingle? Give it a go, you might be surprised. When you
add hearing and touch, the experience becomes a full and
perfect one, and then it really doesn’t matter how well you
can describe wine verbally. It all helps you slow things down
and savour your wine to the full.

SOUTH MORAVIAN POWERHOUSE
The good news is that homegrown wines make up over
a third of the Czech Republic’s annual consumption and the
share is increasing every year. New vines are being planted,
more grapes are being harvested and wine produced in ever
greater quantities. The most common varieties planted
in 2020 were Pálava, Riesling and Veltliner Grün. We are
talking about vineyards in both Moravia and Bohemia, but
the former is the country’s real wine powerhouse. Of the
Czechs’ 18,000 hectares of vineyards, 96% of them are in
Moravia, with 97 % of growers in the south of the province.
Velké Bílovice, Valtice, Mikulov, Čejkovice, Dolní Dunajovice,
Novosedly, Velké Pavlovice, Vrbovec and Kobylí... these
are the biggest winemaking communities where vineyards
are everywhere you look. And local winemakers have had
millennia to perfect methods of eking the most out of the
local soil, regardless of how suitable it is for growing vines.
Because if you can’t change the soil, adapt the vines. And it
would seem locals have done a pretty good job so far. «
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HLEDÁTE MÍSTO PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU?
LOOKING FOR THE IDEAL ACTIVE BREAK?
Zažijte Děčín, město jako stvořené pro
aktivní dovolenou. Najdete ho na hranicích
národního parku České Švýcarsko v malebné
krajině hlubokých skalních masivů, rozsáhlých
lesů a vodních toků. Užijte si jízdu na kole,
turistiku nebo vodní sporty. Odpočinek pak
najdete třeba v místním aquaparku, útulných
kavárnách a historických zákoutích.

www.idecin.cz
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Come and experience Děčín, a town just
made for active breaks. You’ll find us on the
edge of the Czech Switzerland National Park
amid a picturesque landscape of dramatic
rock formations, vast swathes of forest and
countless waterways. It’s the ideal place to
enjoy a bike ride, a hike or water sports,
after which you can take it easy in the
town’s aquapark, cosy cafes and magically
historical places.

FB: Děčín pro turisty

Insta: idecin.cz
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ADVERTORIAL

NEPROPÁSNĚTE NENÁPADNÉ ZAČÁTKY
DON’T MISS THOSE EARLY SIGNS
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Jednoduché přísloví. Pokud se jím budete řídit, můžete
ušetřit spoustu peněz za příručky pomáhající překonat sklony k prokrastinaci. Ve vztahu k našemu
zdraví ale tohle pořekadlo může zachránit mnohem víc než jen pár korun v peněžence.
‘Don’t put off until tomorrow what you can do today’, goes the simple saying. If you follow this useful
advice, you can save all that money you might have spent on handbooks to help you overcome
procrastination. But when it comes to our health, this proverb can save a lot more than the cash in
your wallet.

I

CZ

KDYŽ DÍKY TECHNOLOGICKÉMU A VĚDECKÉMU
POKROKU dokážeme vyléčit celou řadu nemocí a ulevit
tam, kde zcela vyléčit neumíme, jednou z nejdůležitějších
proměnných při léčbě je stále čas. Tedy, jak brzy dokážeme
onemocnění odhalit. Proto je velice důležité neodkládat
preventivní prohlídky a využít možností, které nám naše
zdravotní pojišťovna nabízí v oblasti prevence zdraví.
ZP MV ČR svým klientům poskytuje příspěvek až 500 Kč
na preventivní vyšetření, např. karcinomu kůže, prsu, prostaty a dalších onkologických onemocnění. Příspěvek můžete využít i na preventivní vyšetření osteoporózy, podiatrické
vyšetření nebo pro prevenci cukrovky.
Součástí prevence onemocnění je
i vakcinace. Česká republika patří
k jedné z mála zemí na světě, kde
je pro vakcíny proti HPV, tedy proti
virům vyvolávajícím nádorové změny
na děložním čípku, stanovena úhrada
z veřejného zdravotního pojištění – očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti lidskému
papilomaviru, je-li zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.
Podle nejnovějších studií ale očkování snižuje riziko rozvoje
rakoviny i v případě, že jsou očkovány dospělé ženy. Jinými
slovy, po podání vakcíny proti HPV virové infekci imunitní systém dokáže lépe bojovat s vysoce rizikovou infekcí
a rozvojem nádorových komplikací i u již inﬁkovaných žen.
Vakcína proti HPV infekci je tak důležitým krokem onkologické prevence.
Na očkování, která nejsou hrazena veřejným zdravotním
pojištěním, přispívá ZP MV ČR dospělým pojištěncům
až 2 000 Kč. «

Více informací o příspěvcích na preventivní péči
naleznete na www.zpmvcr.cz

A

LTHOUGH ADVANCES IN TECHNOLOGY AND
SCIENCE mean we can cure a whole range of
ailments and provide relief when we can’t, one of
the most important factors in medicine is time and how
fast we manage to discover a condition. For this reason it’s
essential not to postpone preventative examinations and
take advantage of what our health insurance company offers
in the ﬁeld of prophylactic healthcare.

EN

ZP MV ČR provides its clients with a contribution of up
to 500CZK for preventative care against conditions such
as skin, breast, prostate and other types of cancer. This
ﬁnancial contribution can also be used for preventative
treatments against osteoporosis, for podiatric care and
diabetes prevention.
Prevention also includes
vaccination. The Czech Republic is
one of the few countries on earth
where vaccines against human
papillomavirus (HPV), the virus that causes cervical cancer,
are funded through public health insurance when the course
of inoculation is commenced between 13 and 14 years of age.
However, the latest studies indicate that vaccination
reduces the risk of developing cancer even among adult
women. In other words, vaccination against HPV means
the immune system can deal better with dangerous infection
and with the development of tumours in women already
infected. Vaccines against HPV infection are crucial in
preventing cancer.
ZP MV ČR contributes up to 2,000CZK for vaccination
not ﬁnanced by the public health insurance system for
insured adults. «

You’ll find more information on financial
contributions towards preventative care at
www.zpmvcr.cz
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BOLEST NOHOU PO LETU?
Zjistěte, zda nemáte predispozici k žilní trombóze
díky komplexní genetické analýze.

GEN ®

SCAN

genscan.com
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MAPA LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT MAP
PASOVÁ KONTROLA
PASSPORT CONTROL

VRÁCENÍ DANĚ | TAX REFUND

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA
SECURITY CONTROL

INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA
INFORMATION DESK

ODLETY | DEPARTURES

PRVNÍ POMOC | FIRST AID

PŘÍLETY | ARRIVALS

TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA
TRANSFER DESK
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VÍTEJTE

NA PALUBĚ
WELCOME ABOARD

073WC_info_OPEN_fin.indd 73

23.01.22 14:17

INFLIGHT

NA PALUBĚ | ON BOARD
BEZPEČÍ
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.

SAFETY
Passengers are forbidden to make calls while on board. In the
P
interests of safety, we ask you to respect the signs requesting
you to fasten your seat belts, and to obey all instructions
yo
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.

FLY & BUY
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.***

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.***

OBČERSTVENÍ
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.*

REFRESHMENTS
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 smartwings.com,
czechairlines.com, thus adding
a little more enjoyment to their
journey.*

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

SPECIAL NEEDS

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.**

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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INFLIGHT

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

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.

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

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

OBČERSTVENÍ
U CHARTEROVÝCH LETŮ

CHARTER FLIGHTS
REFRESHMENTS

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

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.

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 |

40,7 m |

828 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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FLEET OF SMARTWINGS GROUP

AIRBUS A319–100
144 |

33,8 m |

850 km/h

AIRBUS A320–200
180 |

37,6 m |

850 km/h

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.

77

076_077WC_flotila2.indd 77

24.01.22 20:09

INFLIGHT

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.

ČÍSLO LETU
PRG
PŘÍJMENÍ (TISKACE)
JMÉNO

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

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

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

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

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

PŘISTÁVACÍ KARTY
» povinnost vyplnit platí pro
každého cestujícího
» pokud má dítě svůj vlastní pas,
musí mít vyplněný i svůj vlastní
formulář
» formuláře vyplňujte hůlkovým
písmem
» rodiče nebo dospělé osoby,
které ručí za dětské pasažéry,
podepisují karty jménem dítěte
» formuláře se odevzdávají spolu
s platnými cestovními doklady
při průchodu letištní kontrolou

LANDING CARDS
» each passenger is obligated to fill
out a landing card
» do not forget your signatures

EVA NOVAKOVA
BLAHOVA
20.6.75 PRAHA
CZECH
BANK CLERK
008008 PRAHA
10 DAYS
TOURISTIC

» 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
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DESTINACE | DESTINATIONS
St. Petersburg

Helsinki
Keﬂavík

Stockholm

Copenhagen
Vilnius
Gdańsk
Amsterdam

Poznań

London

Warsaw

Wroclaw
Pardubice

Brussels
Lille

Katowice

Prague Ostrava
Brno

Mexico City
Paris

Krakow
Bratislava

Košice

Budapest

Nantes
Lyon

Bucharest

Bordeaux
Nice
Rome
Barcelona
Olbia

Menorca
Madrid

Palma
de Mallorca
Ibiza

Murcia
Faro
Málaga

Kavala
Limnos

Corfu
Lamezia Terme

Kefalonia
Araxos
Catania Zakynthos
Kalamata

Cagliari

Almeria

Malta

Monastir

Bourgas

Soﬁa

Thessaloniki

Naples

Enﬁdha
Oujda

Split
Dubrovnik
Podgorica
Tirana

Preveza
Athens
Patra
Santorini
Chania

Izmir
Samos
Bodrum
Kos
Karpathos
Rhodes

Heraklion
Sithia
Djerba

Madeira

Agadir
La Palma
Tenerife
Gran Canaria

Lanzarote
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

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.

Boa Vista
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Moscow

Kazan

Samara

Kiev

Rostov on Don

Antalya
Dalaman
Larnaca
Beirut
Tel Aviv

Taba

Sharm El–Sheikh

Ras Al–Khaimah

Hurghada

Dubai
Marsa Alam

Riyadh

Jeddah

81

080_081WC_mapaEVROPA.indd 81

23.01.22 14:33

¬U¤/c¹/qUg/
~gg/ ¹qTg/¬

×2¤s~¬¹sU¡¤~H¤qÞ"/¬eß O/¤~gTsTU
è/ OT¤gTs/¬g~Þg¹Þ¡¤~H¤q¬
¬ƥîţƥĚƙĚĎŕĚŠĚŞOK PLUS! SBÍREJTE MÍLEŠîŕĚƥĚČĺƎƑūǄūǕūǄîŠǌČĺ"ĚƙŒǌŞĿîĚƑūŕĿŠĿĚŞĿĎĿūƙƥîƥŠŁŞĿĎŕĚŠƙŒǌŞĿŕĚƥĚČŒǌŞĿƙƎūŕĚĎŠūƙƥŞĿ
îŕĿîŠČĚ¬Œǋ¹ĚîŞɍ×ÞÀêTc¹/qUg/îēîŕƜŁ/s/GT¹ÞɈŏîŒūŏƙūƭǄƙƥƭƎǋēūƙîŕūŠŒƭɈċūŠƭƙūǄěŕĚƥĚŠŒǋîƙŕĚǄǋƭǄǋċƑîŠǌČĺƎîƑƥŠĚƑǁɍ
×ǋƭǗĿŏƥĚŠïƜǶƑĚŞŠŁprogram OK PLUS CORPORATE!
¡ƓĿČĚƙƥïČĺŠîŕĚƥĚČĺƎƑūǄūǕūǄîŠǌČĺ"ĚƙŒǌŞĿîĚƑūŕĿŠĿĚŞĿŞǁǗĚƥĚƜĚƥƓĿƥŠïŒŕîēǋîĎĚƑƎîƥǄǌĺūēǋĎŕĚŠƙƥǄŁƎƑū×îƜĿǶƑŞƭĿǕîŞĝƙƥŠîŠČĚɍ
ĚČūŞĚîŞĚŞċĚƑūĲ~e¡gÀ¬Ɋ ~gg/ ¹qTg/¬ūŠǷĿĳĺƥƙūƎĚƑîƥĚēċǋ ǕĚČĺĿƑŕĿŠĚƙîŠēūƥĺĚƑŞĚŞċĚƑƙūĲƥĺĚ¬Œǋ¹ĚîŞŕŕĿîŠČĚɍ
À¬/ Þ~À¤ qTg/¬ îŠē ūƥĺĚƑ /s/GT¹¬Ɉ ƙƭČĺ îƙ îČČĚƙƙ ƥū îĿƑŕĿŠĚ ŕūƭŠĳĚƙɈ ĲƑĚĚ ǷĿĳĺƥƙ îŠē ēĿƙČūƭŠƥƙ ǅĿƥĺ ƎîƑƥĿČĿƎîƥĿŠĳ ƎîƑƥŠĚƑ
ČūŞƎîŠĿĚƙɍ¹îŒĚîēǄîŠƥîĳĚūĲūƭƑOK PLUS CORPORATE program!
¬îǄĚūŠĚǊƎĚŠƙĚƙǅĺĚŠǷǋĿŠĳǅĿƥĺ ǕĚČĺĿƑŕĿŠĚƙɈîŠēĚŠŏūǋŞĚŞċĚƑƙĺĿƎċĚŠĚǶƥƙĲūƑǋūƭƑČūŞƎîŠǋîŠēĚŞƎŕūǋĚĚƙɍ

082WC_OKplus.indd 82

23.01.22 14:34

MyWings TV
Připojte se se svým
zařízením k systému
palubní zábavy a užijte
si více než 100 hodin
prémiového obsahu.
Connect to the Inﬂight
Entertainment from your
device and enjoy over
100 hours of premium
content.

Filmy
Movies

Seriály
TV Shows

Hudba
Music

Airshow
Airshow

Jakmile budete na palubě…
While on board...
1

Přepněte své zařízení do režimu Letadlo.
Switch your device to airplane mode.

2

Zapněte Wi-Fi a připojte se k síti MyWings.
Turn on Wi-Fi and connect to MyWings Network.

3

4
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ZDARMA
FREE

Otevřete internetový prohlížeč. Pro nejlepší zážitek s MyWings TV
vám doporučujeme použít internetový prohlížeč Chrome nebo Safari.
Open a browser on your device. We recommend using Chrome or Safari
browsers for the best MyWings TV experience.
Zadejte adresu mywingstv.com a bavte se!
Navigate to mywingstv.com and enjoy!
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