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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.

V

ÚVODU BYCH VÁM RÁD PODĚKOVAL, že jste
si pro svou cestu vybrali služby společností
Smartwings a Českých aerolinií.

F

IRST OF ALL, I WOULD LIKE TO THANK all of you for
ﬂying with Smartwings and Czech Airlines, particularly
our frequent ﬂyers.

Nyní během zimních měsíců si můžete vybrat z široké
nabídky letů Smartwings a Českých aerolinií a zaletět si jak
na prodloužený víkend do některé z evropských metropolí,
tak vyrazit do vzdálenějších destinací za sluníčkem
a teplem. Aby byla Vaše cesta ještě příjemnější, vybavili
jsme naše letadla moderní technologií bezdrátového
systému palubní zábavy. Služba, kdy během letu lze pomocí
telefonu, tabletu nebo přenosného počítače sledovat
ﬁlmy, poslouchat hudbu, číst časopisy nebo hrát hry, je
poskytována zdarma.

During the winter months you can choose from a wide
range of Smartwings and Czech Airlines ﬂights – why not
head oﬀ for a long weekend to a European city, or escape
to more far-ﬂung destinations for a bit of winter sun? To
make your journey that bit more pleasant, we have equipped
our planes with modern wireless on-board entertainment
system technology. This free service, which can be accessed
throughout the ﬂight using your smartphone, tablet or laptop,
enables you to watch ﬁlms, listen to music, read magazines
and play games.

V zimním vydání našeho palubního časopisu vám přiblížíme
turistické atraktivity Keﬂavíku, Kodaně, Tel Avivu,
Frankfurtu, podíváme se na jedinečné pláže Fuerteventury
a zrelaxujeme se na Kapverdách. V rubrice Inspirace jsme
se tentokrát zaměřili na svět módy a módních mol. S krásou
a ladností pohybu je spojená i kariéra primabaleríny Darii
Klimentové, která se v současnosti věnuje pedagogické
činnosti. A náš kolega Petr Nováček se s vámi podělí
o informace týkající se letově-provozních a předpisových
záležitostí, které je třeba zajistit předtím, než letadlo vzlétne.

In the winter edition of our in-ﬂight magazine we take you to
see the tourist attractions of Keﬂavik, Copenhagen, Tel Aviv
and Frankfurt, we visit the amazing beaches of Fuerteventura
and take it easy in Cape Verde. In the Inspiration section
the focus is ﬁrmly on the world of fashion and the catwalk.
The career of prima ballerina-turned-dance teacher Daria
Klimentová is full of beauty and graceful movement. And our
colleague Petr Nováček is ready to tell readers all about
operational and regulatory matters which must be attended
to before any plane can leave the ground.

Dámy a pánové, přeji vám, aby lety se Smartwings
a Českými aeroliniemi byly pro vás příjemným začátkem
vaší dovolené nebo úspěšné služební cesty.

Ladies and gentlemen, I sincerely hope that your ﬂight with
Smartwings and Czech Airlines will be a pleasant start to your
holiday or fruitful business trip.

V ÚCTĚ

BEST REGARDS,

Ing. ROMAN VIK
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA SMARTWINGS
MEMBER OF THE SMARTWINGS BOARD OF DIRECTORS
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NAŠE TIPY | OUR TIPS

MADRID

HURGHADA

ŠPANĚLSKO | SPAIN

EGYPT

21. 2.–26. 2. 2020

KDY & KDE?
WHEN & WHERE?

2. 3.–9. 3. 2020

KARNEVALOVÉ ŠÍLENSTVÍ

SENSUAL FESTIVAL

Ulice Madridu ožívají. Městem
se jako lavina valí barvy všech
odstínů, vynalézavé masky,
hudba a všudypřítomná radost.
Oslava života začíná zahajovacím
ceremoniálem a končí tradičním
rituálem „pohřbívání sardinky“.
Sardinka nakonec končí ve fontáně
Pajaritos na náměstí Plaza de las
Moreras v parku Casa de Campo.

Egyptské Hurghadě bude kralovat
tanec. Vlnit se můžete v rytmech
salsy, mamby, kizomby nebo
bachaty. Dojde i na břišní tance.
Akce slibuje peprné dny plné
workshopů se známými tanečníky
a ostřílenými DJ’s. Své zkušenosti
a nové taneční fígle zúročíte
na některém z plážových večírků.
Budou i „pool“ party a řada živých
vystoupení.

CARNIVAL MADNESS
The streets of Madrid are coming to
life. A festival of colour, imaginative
costumes, music and partying will
rumble though the city like an
avalanche. This celebration of life
begins with an opening ceremony
and concludes with a traditional ritual
called the “burying of the sardine”.
The sardine in question ends up
in the Pajaritos Fountain on the
Plaza de las Moreras in the Casa de
Campo park.

www.esmadrid.com

SENSUAL FESTIVAL
The Egyptian city of Hurghada is
getting its dancing shoes ready.
Salsa, mamba, kizomba and bachata
rhythms will have visitors dancing in
the streets. And of course there’ll
also be belly dancing. The event
promises exhilarating days packed
with workshops involving well-known
dancers and hardcore DJs. Then
practise your new moves at one of
the many beach parties. Pool parties
and a list of live performances are
also planned.

www.egyptsensual.com

www.smartwings.com
www.czechairlines.com
6

NAŠE TIPY | OUR TIPS

MÁLAGA

PAŘÍŽ | PARIS

ŠPANĚLSKO | SPAIN

FRANCIE | FRANCE

PETROHRAD
ST PETERSBURG
RUSKO | RUSSIA

13. 3.–22. 3. 2020

5. 4. 2020

celý rok | trouhghout

2020

DO PRVNÍ ŘADY!

TOP MARATON

OKÁZALOST POHYBU

Filmový festival v Málaze je oslavou
španělské a latinskoamerické
kinematograﬁe. Mezi kulturními
akcemi města je stálicí už od roku
1998. Na samotný festival navazuje
i spousta dalších aktivit, jako jsou
premiéry, slavnostní předávání
cen, ale také workshopy nebo
představení s ﬁlmovou hudbou.

Startovní výstřel slavného pařížského
maratonu zazní u Vítězného
oblouku. Poté se dav čítající zhruba
60 000 nadšených sportovců
rozběhne vstříc nejatraktivnějším
památkám francouzské metropole,
kolem kterých se trasa odvíjí. Má
délku 42,195 kilometru a burácí
neopakovatelnou atmosférou s tisíci
podporujícími diváky. Bude letos
pokořen rekord etiopského běžce
Kenenisy Bekeleho s časem 2:05:04?

Petrohrad bez klasického baletu?
To by rozhodně nedávalo smysl.
V divadle Ermitáž jsou na programu
tradiční baletní představení, která
navazují na bohatou ruskou tradici.
Vyrazit můžete na Labutí jezero,
Louskáčka nebo Šípkovou Růženku.
Zážitek umocní impozantní
architektura divadla i živá hudba
velkých skladatelů v pojetí místního
symfonického orchestru.

FRONT ROW SEATS
The Malaga Film Festival is
a celebration of Spanish and Latin
American cinema. Since 1998 it
has become a permanent ﬁxture
on the city’s cultural calendar.
The festival is accompanied by
countless events such as premieres
and award ceremonies as well as
workshops and ﬁlm screenings with
accompanying music.

www.guidetomalaga.com

BOMBASTIC BALLET
TOP MARATHON
The starting pistol for the famous
Paris Marathon will be ﬁred at the
Arc De Triomphe, setting in motion
around 60.000 running fans who will
get the chance to see the French
capital‘s most attractive sights
around which the route has been
developed. The 42.195km course
will be lined with thousands of
spectators who create a rousing
atmosphere. But the question is, will
Ethiopian runner Kenenisa Bekele’s
course record of 2:05:04 be beaten
this year?

Who could imagine St Petersburg
without opulent ballet? It simply
wouldn’t be the same. At the
Hermitage Theatre the programme
features classic ballets which enjoy
a long tradition in Russia. Why not
go to see Swan Lake, the Nutcracker
or Sleeping Beauty? The setting of
this wonderful theatre and music by
the great composers performed by
St Petersburg’s symphony orchestra
make for an unmissable experience.

www.hermitagetheater.com

www.sortiraparis.com
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ZEMĚ
LEDU A OHNĚ
Zima v zimě to zní dost severně, natožpak na Islandu.
Kdo ji zakusí na vlastní kůži, bude s Vikingem
Flókim Vilgerdarsonem zajedno. Drsná to fantazie.
I když jeho snaha ostrov kolonizovat nedopadla, název
zvolil výstižný. Island lze milovat, nebo nenávidět.
Lenka Zelnitiusová |

CZ

© Shutterstock.com

EDOVCE, VULKÁNY, GEJZÍRY, SOPKY I MYSTICKÁ JEZERA, geotermální prameny
a fjordy. Atmosféra krajiny nikoho a údajná existence elfů a trollů dokreslují podobu
země jediné svého druhu. Kriminalita se rovná nule stejně jako průměrné teploty, ty
sice v zimě klesnou k minusovým hodnotám, ale díky teplému Golfskému proudu nijak
výrazně. Zimní období na Islandu přeje ledolezení po ledovcích, objevení modrých ledových jeskyní či pozorování polární záře. Pro fotografy naprostý ráj. Ceny za ubytování
a vypůjčení vozu padají dolů stejně úměrně, jako mizí davy turistů. Na hromadnou dopravu v zimních měsících spoléhat nelze, bez vypůjčeného vozu se do severské divočiny
dostanete jen stěží. Brzy se stmívá.

L

PSTRUH S AROMA OVČÍHO TRUSU
Pivo v restauracích vyjde v přepočtu na 200 Kč, oběd začíná zpravidla na pěti stovkách
a může se vyšplhat i na osm. Islandskou gastronomii charakterizují rybí, ovčí i ptačí speciality v závěsu s dary moře a mléčnými výrobky spolu s obilovinami. Není tomu dlouho,
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LAND
OF ICE AND FIRE

It’s cold up north as every Icelander knows.
And all those who experience the island for themselves
will agree with Viking Flóki Vilgerdarson that this is
an inhospitable wonder. Although his attempts at colonising the
island were unsuccessful, the name he chose for it was spot on.
Iceland is a place you either love or hate.

EN

LACIERS, VOLCANOES, GEYSERS, MYSTERIOUS LAKES, geothermal springs
and fjords – all this, plus a kind of no-man’s-land feel, and locals convinced of
the existence of elves and trolls, give Iceland an atmosphere all of its own. Zero
percent criminality corresponds with the average temperature, which in winter can fall
below freezing point, though the warm Golf Stream means things aren’t too extreme.
Wintertime in Iceland means excellent conditions for ice climbing on glaciers, discovering
blue ice caves and watching the northern lights. For photographers it’s nothing short of
paradise. Accommodation and car hire rates fall and the tourist crowds thin out. But you
really can’t rely on public transport in the winter months – without a hire car you’ll not
make it far out into the frozen wilds. It also gets dark pretty early.

G

ROAST PUFFIN AND SHEEP DUNG
A beer in a restaurant will cost you the equivalent of 8 €, lunch starts at 19 € and can
climb as high as 30 €. Icelandic gastronomy is all about ﬁsh, mutton and fowl though
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co do českých obchodů zavítal skyr – Islanďané
hutnému „jogurtu“ s jemnou chutí a výživným
složením propadli už před tisíci lety. Kde jinde než
právě tady, ochutnáte sobí medailonky, pečeného
papuchalka, pstruha uzeného nad sušeným ovčím
trusem, jehněčí rosol, vydatnou humří polévku
nebo fermentovaného žraloka grónského jménem
hákarl. Vzhledem k tomu, že žraločí maso obsahuje jedovatý amoniak, zakopou vykuchanou rybu
do země, po půl roce tlení ji suší a krájí na malé
kousky. I přesto však některým místním činí potíž
tuto aromatickou kuriozitu vůbec pozřít. Jídelnímu
lístku vévodí kontroverzní velrybí steaky, konkrétně z plejtváka malého, který se v Atlantiku hojně
prohání. Celosvětový zákaz lovit velryby neplatí
pro Island a Japonsko, kde si i přes řadu výtek
maso z mořských obrů i nadále dopřávají. Nic
nezahřeje tak jako tekutý svetr v podobě kmínové
pálenky brennivín. Jedná se o destilát z brambor
s chutí výše zmíněného koření.

ČESKÉ AEROLINIE
létají z Prahy do Keflavíku
každý den.
CZECH AIRLINES
fly from Prague to Keflavik
everyday.

www.czechairlines.com

STÍHAČKY I GOLFOVÉ JAMKY
Keﬂavík je z pohledu turisty vstupní branou na ostrov ledu a sopečné činnosti, proto je obvykle považován za tranzitní město. Avšak i tady se vyplatí
na chvíli zastavit a bloudit po okolí, než podniknete
cestu do 50 km vzdáleného Reykjavíku. Hlavní
metropole leží na neklidných tektonických deskách
a často se vlivem zemětřesení otřásá v základech.
Z hlediska architektury zaujme výrazná moderní
budova koncertní haly Harpa nebo ikonický luteránský kostel Hallgrímskirkja.
Procházka do keﬂavického přístavu vás zavede
k replice vikingské lodi Islendingur, ale i na otevřené moře. Plavby za pozorováním velryb a papuchalků patří mezi oblíbené. Za zmínku rozhodně
stojí nedaleko situovaná letecká základna NATO,
kam se sice na exkurzi nejspíše nepodíváte, nicméně můžete zpovzdálí pozorovat čilý ruch. I když je
o Islandu všeobecně známé, že nemá vlastní armádu, přesto je hrdým členem NATO především pro
svoji strategickou polohu a geograﬁckou blízkost
k Rusku i Severní Americe.
Jak asi vypadal nefalšovaný život rodného Islanďana? Typické folklorní domy Stekkjarkot s travnatou
střechou ztělesňují věrnou sondu do života rybářů.
Račte vstoupit. Žádný milovník golfu neodmítne
odpálit míček na greenu nehostinné islandské půdy
v golfovém areálu Leira, podle všeho v jednom
z nejimpozantnějších vůbec.

AŽ VYSVITNE AURORA!
Polární záře zvaná aurora borealis představuje jedno ze severských lákadel, proč se od září do dubna
turisté sjíždějí na Island. Spatřit nebeské předsta-
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Jako pod mořskou hladinou si budete připadat v úchvatné modré jeskyni
v ledovci Vatnajökull. Pochopíte, proč se Islandu přezdívá země tisíců
vodopádů a království termálů. Horké prameny nabízejí jedinečnou příležitost
pro relax a prohřátí těla.
The amazing blue cave within the Vatnajökull glacier might make you feel as
though you are at the bottom of the sea. Here you’ll see why Iceland is called the
land of a thousand waterfalls and the kingdom of geothermal springs. Hot
springs provide a unique opportunity to relax and warm up those frozen muscles.

DESTINACE | DESTINATION

EN

PRAHA – KODAŇ –
KEFLAVÍK
České aerolinie nově nabízejí
denní spojení mezi Prahou
a Keﬂavíkem na Islandu
s mezipřistáním v dánské
Kodani také během zimního
letového řádu. Dosud byla
linka provozována jako
sezonní v letním období.

PRAGUE –
COPENHAGEN –
KEFLAVIK
Czech Airlines now oﬀer daily
services between Prague
and Keﬂavik with a stopover
in Copenhagen throughout
the winter. Previously this
service only operated over the
summer.

seafood, milk products and grains also play their
part. It’s not that long ago that skyr – Iceland’s
thick “yogurt” with its delicate ﬂavours and
nutritional value – hit Czech shops though it’s been
around a thousand years. Where else than Iceland
might you order reindeer steak, roast pufﬁn, trout
smoked over dried sheep dung, lamb in aspic, thick
lobster soup and fermented shark the Greenlanders
call hákarl. As shark meat contains poisonous
ammoniac, locals bury it in the ground and six
months later dig it up, dry it and chop it into small
pieces. Even some locals have a problem eating this
pungent delicacy. Another controversial dish that
appears on menus is whale steak, mostly meat from
the rorqual which can be found in large numbers
in the Atlantic. The world-wide ban on whale
hunting doesn’t apply to Iceland and Japan where,
despite many objections and protests, whale is still
a ﬁrm favourite. And nothing warms the cockles at
the end of a meal like caraway seed brandy called
brennivín, a tipple with a spicy ﬂavour.

JETS AND FAIRWAYS
For most tourists Keﬂavík is a gateway to the land
of ice and ﬁre and one usually regarded as a mere
transit point. However, it is worth making a halt
here and in the surrounding area before heading to
Reykjavik 50km away. The capital lies astride two
restless tectonic plates and is often shaken to its
foundations by earthquakes. As far as architecture
is concerned the modern Harpa concert hall and the
iconic Hallgrimskirkja Lutheran church catch the
eye. A stroll around keﬂavik harbour will sooner or
later take you to a replica of the Islendingur Viking
ship, and then onto the open sea. Whale and pufﬁn
watching trips are popular activities. Also worth
seeking out is the nearby NATO air base – although
you may not be able to take a tour, you can observe
comings and goings from a distance. Although it’s
a widely-known fact that Iceland doesn’t have its
own army, it’s a proud NATO member, mostly due
to its strategic position and geographic proximity to
both Russia and North America.
Typical folklore houses called Stekkjarkot with their
turf roofs give an insight into the traditional life
of local ﬁshermen. Drop in to see how locals once
lived. Few golf fans would turn down the chance to
tee off on the greens of an inhospitable Icelandic
golf course called Leira, one of the most impressive
anywhere according to some.

NORTHERN LIGHTS!
The aurora borealis is one of the greatest Nordic
attractions, and the reason so many tourists
descend on Iceland between September and
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vení barev od zelené, žluté až po ﬁalovou se rovná
nezapomenutelnému zážitku a přírodnímu úkazu,
kdy se srazí jemné částice Slunce s vysokými
vrstvami atmosféry. Dobré viditelnosti napomáhá
naprostá tma a silná škála magnetického pole.
Vybavte se mobilní aplikací, která mapuje jeho
intenzitu a předpovídá výskyt vesmírné záře.

NA SKOK DO POHÁDKY
České aerolinie nově nabízejí denní spojení mezi
Prahou a Keﬂavíkem na Islandu s mezipřistáním v dánské Kodani, která je nerozlučně spjata
s nejznámějším pohádkářem Hansem Christianem
Andersenem, také během zimního letového řádu.
Trio zámeckých komplexů, lunapark Tivoli v centru
s nejstarší horskou dráhou ze dřeva, četné galerie
nebo ojedinělá čtvrť nejen drogové svobody Christiania, která dodnes žije bohémským životem. Samozřejmě nesmíte vynechat přístav Nyhavn s pestrobarevnými domky a sochu Malé mořské víly,
jež trůní na pobřeží a střeží mořské vlny. Vyčleňte
si na poznání Kodaně den či dva, a pak pokračujte
do náruče Islandské republiky. Během jedné cesty
tak můžete obdivovat kulturní i přírodní bohatství
Evropy. Kdo by to nebral! «

Symbolem Reykjavíku je
budova, která
připomíná spíše sci-fi
stavbu než kostel.
Dalším atypickým dílem
je architektonickými
cenami ověnčená
skleněná koncertní
hala Harpa.
One of Reykjavik’s
most symbolic sights is
building which looks
more like something out
of a sci-fi movie than
a church. Another
unusual work of
architecture is the
award-winning Harpa
concert hall with its
glass facades.

EN

April. To see this performance in the heavens
with its ﬂashes of green, yellow and purple is
a truly unforgettable experience and a natural
phenomenon – it happens when ﬁne particles
are struck by sunlight in the highest layers of
the atmosphere. Complete darkness and a strong
magnetic pole are the best conditions for observing
the show. Download a mobile app that plots its
intensity and gives a kind of forecast of where and
when you might see it.

STOPOVER IN A FAIRYTALE

Jak nejlépe využít mezipřistání na trase Praha – Keflavík?
Prohlídkou pohádkové Kodaně!
A tour of fairy-tale Copenhagen is the best way to enjoy the
stopover between Prague and Keflavik!
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Over the winter Czech Airlines now offer daily
connections between Prague and Keﬂavik with
a stopover in Copenhagen, a city forever associated
with the best-known of all story-tellers, Hans
Christian Andersen.
Experience a trio of palaces, the Tivoli fun park in
the centre boasting the oldest wooden rollercoaster
in the world, numerous galleries and a unique
neighbourhood called Christiania, which still
maintains its bohemian lifestyle. Of course you
shouldn’t miss the Nyhavn with its colourful
houses and the statue of the Little Mermaid who
watches over the scene. Set aside a day or two to
explore Copenhagen to the full before continuing
north to the Icelandic Republic. In a single trip you
can admire so much of Europe’s cultural wealth
and natural beauty. Who could resist? «

ZACHYŤTE
BUDOUCNOST

Nový systém Canon EOS R mění budoucí hranice
ve fotograﬁi a tvorbě ﬁlmu. Objevte novou revoluční
řadu EOS R, která nabízí mnoho kreativních možností
a více dynamických způsobů pro zachycení okamžiku.

Live for the story_

VÍCE NEŽ SUV, ALFA ROMEO.

Kombinovaná spotřeba 5,4-9,8 l/100 km, emise CO2 139–227 g/km. Použité fotograﬁe jsou pouze ilustrační. Nabídka platí pro skladová vozidla s emisní normou E6BD do odvolání nebo do vyčerpání zásob. Nechte si zpracovat
konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců Alfa Romeo. Dvouletá základní záruka výrobce a další 3 roky smluvní záruky Powertrain Care s limitem do 100 000 km. Podrobné informace u autorizovaných prodejců Alfa Romeo.

ALFA ROMEO STELVIO
SRBA SERVIS S.R.O. PŘIJEZDNÍ 188 - 252 02 JÍLOVIŠTĚ (PRAHA – ZÁPAD) - TEL. 255 717 011
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KDYŽ MÁŠ OKNO,

TAK SE TOČ
WHEN ALL ELSE FAILS,
PIROUETTE
Hana Čermáková |

© Jindřich Mynařík, archiv

Před deseti lety mne primabalerína Anglického národního baletu
Daria Klimentová pobavila baletní radou z českého prostředí:
Když máš okno, tak se toč. Baletky se opravdu točit umí, jak se mimo jiné
dozvíte z rozhovoru s dámou, která zvládla proměnit kariéru
špičkové tanečnice v kariéru žádané baletní pedagožky.
Ten years ago, as prima ballerina with the English National Ballet,
Daria Klimentová would amuse the her colleagues with a piece of dance advice
she picked up in the Czech Republic: When all else fails, just pirouette.
This is a ballerina who certainly knows how to pirouette, as you’ll learn
in the following interview with this performer who has managed to swap
a career as a top dancer for the role of ballet teacher.

CZ
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D

ario, z čeho se vám v poslední době zatočila
EN
hlava?
No vidíte, dnes mám učit piruety a techniky točení
na MasterClass v Anenském klášteře, ale na svoji prostou
lidskou náladu si nevzpomenu. Vlastně ano – moje dcera
získala řidičský průkaz, byla jsem rozčarovaná. Měla jsem
z ní velkou radost, ale vzpomněla jsem si, že vůbec nevím,
kde mám uložený svůj. Ten je spíš taková relikvie, autoškolu jsem absolvovala v České republice asi před 30 lety.
Pak ale přišlo angažmá v Kapském Městě, kde jsem neměla
na auto peníze, a vzápětí odjezd do Londýna na dlouhých
dvacet let, kde se mi doprava autem nevyplatí. Já jistojistě
už nikdy řídit nebudu, tak to byl téměř vznešený pocit,
když mne Sabina poprvé svezla jako spolucestujícího. Bylo
to v Praze, uvidíme, jak se vyšvihne v Londýně.

D

aria, if not pirouettes, what gets your head in a spin
these days?
Well, today I am about to give a pirouette master class
at the Convent of St Agnes, but I don’t really know what’s got
me in a spin in normal life recently. Ah yes – my daughter got
her driver’s license, but I suddenly realised something. I was
really happy for her, but It dawned on me I had no idea where
mine was! Mine’s a bit of a museum piece – I learnt to drive
in the Czech Republic around 30 years ago. Then I got the
chance to work in Cape Town, where I really didn’t have the
money for a car, and then I left for London for two decades
where it really isn’t worth having a car. I may never need to
drive again, but it was a great feeling when Sabina drove me
as a passenger for the ﬁrst time. It was in Prague, but we’ll
see how she deals with London.

ROZHOVOR | INTERVIEW

Dariu Klimentovou jsme fotili
v prostorách hotelu Emblem v Praze
(www.emblemprague.com) v šatech
soft oﬃce fashion značky Zocha.
Make-up: Pavla Zajíčková, Mary Kay.
Za zapůjčení obuvi Dorothy Perkins
a Aldo děkujeme nákupnímu fashion
portálu ZOOT.cz.
We photographed Daria Klimentová
at the Hotel Emblem in Prague
(www.emblemprague.com) in soft
oﬃce fashion clothes by Zocha.
Make-up: Pavla Zajíčková, Mary Kay.
Thanks go to Dorothy Perkins and
Aldo for loaning Daria’s footwear and
the fashion website ZOOT.cz.
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Jak se změnil balet za poslední čtvrt století?
EN
Změnil se velmi, v mnoha oblastech – přišla média, které
vše více propagují, moderní scénograﬁe, osvětlení, látky
a materiály pro oblečení. Například se šijí baletní špičky
na míru baletce. Zpětně nechápu, jak jsme to před těmi
desetiletími zvládly tančit v konfekčně vyráběných. Dnes si
už baletky říkají, ve kterých botách tančit budou a ve kterých ne. V Británii také nedávno vznikla kolekce baletních
špiček pro tanečnice jiné než světlé barvy pleti; jsou hnědé
a bronzové. Baletky tmavé pleti nebo Asiatky dříve používaly make–up, aby ztmavily klasické růžové boty, teď mají
vlastní hezkou kolekci. Kostýmy se změnily vizuálně, látky
jsou poddajnější. Možná se také mění to, co je širší veřejností
na tanci nejvíce oceňované. Bezesporu na to mají vliv sociální sítě. Kdo utočí více piruet, ten je nejlepší. Jako kdyby
záleželo na kvantitě a ne na kvalitě.
Dá se jednou větou vystihnout pojem „kvalita baletního
tance“?
Jako tanečnice i pedagog si nejvíce vážím toho, když harmonií pohybu a hudby a příběhu vtáhnete diváka. Dotknete se
jeho šestého smyslu pro umění.
Posledních pět let se věnujete kariéře baletního
pedagoga, odešla jste z výsluní primabaleríny na výsluní
žádaného tanečního učitele. S každou velkou pracovní
změnou se mění lidské okolí. Zachovaly se Vám mezilidské
vztahy s kolegy v souboru?
V Anglickém národním baletu jsem tančila dlouhých 18 let
a poté, co jsem odešla, mne ze souboru nekontaktoval ani
jeden člověk. Je to zvláštní, když jste dennodenně po několik
sezon s jinými sólisty v šatně, na tréninku, na zkouškách...
a pak nic. Jako byste vypadli z pevné sítě lidských kontaktů.
I když jsem zatelefonovala, domluvila si třeba krátké setkání
na kávu, tak už se nikdy nezopakovalo. Vím, že kolegové
jsou vytíženi, ale překvapení a osamocení se dostavilo. To
ano. Chvíli se díváte zpět, ale pak vás nové plány přivedou
do života jiným lidem a začnou se postupně vytvářet nové
pracovní i přátelské vztahy.
Co jste viděla při pohledu zpět?
Ten pohled nebyl vůbec o marnosti. Ukázal mi, že role učitele baletu je pro mne přirozeným pokračováním. Také jsem
ocenila, jak nám instituce Anglického baletu, kde jsem několik let působila, dávala značné možnosti pro různá studia.
Podporovala nás během taneční kariéry, abychom se po jejím závěru měli o co opřít. Já jsem zároveň měla možnost
vést různé taneční lekce v době, kdy jsem aktivně vystupovala. Při své kritičnosti ale musím konstatovat, že se stále
učím, jak učit. S každým novým individuálním žákem nebo
skupinou tanečníků. Velmi dobře vím, jak má pohyb vypa-
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How has the ballet world changed in the last quarter of
a century?
It’s changed a lot and in many areas – the media now
promotes things more, there’s modern scenography, lighting,
textiles and materials for costumes. For instance, ballet shoes
are now tailor-made for each ballerina. Looking back, I can’t
comprehend how we managed with mass-produced ones all
those decades ago. These days ballerinas can say in which
shoes they are willing to dance and in which they won’t.
Recently in Britain a new collection of darker ballet shoes
was made for dancers; they’re brown and bronze. Ballerinas
with dark skin or Asians used to use make–up to darken
the classic pink ballet shoes, now they have their own nice
collection. The costumes have changed visually, textiles are
more ﬂexible. Perhaps dance is changing to appeal to a wider
audience. Without doubt social media is inﬂuencing matters.
Performing the most pirouettes makes you the best, as if
quantity was more important than quality.
Could you deﬁne ‘quality ballet dancing’ in one sentence?
As a dancer and tutor I appreciate the harmony of
movement, music and story that draws the audience in,
triggering their sixth sense for art.
For the last ﬁve years you’ve been working as a ballet
teacher, leaving the limelight as a prima ballerina and
ﬁnding your place as a much-sought-after dance teacher.
Every change in our working lives brings with it new
people. But have you stayed in touch with colleagues from
the ballet?
I performed with the English National Ballet for 18 long
years, but when I left, not a single person from the company
contacted me. It’s strange when you are in daily contact
with other ballerinas in the dressing rooms, at practice, at
rehearsals for several seasons... and then nothing. Although
I called and agreed to meet for coffee, those meet-ups were
never repeated. I know colleagues are busy, but I’ve been a bit
surprised and disappointed. Yes, you reminisce, but then new
situations bring different people into your life, and gradually
you establish new work relationships and friendships.
What do you see when you reminisce?
When I look back, I see that I used my time well. It shows
me that working as a ballet teacher is a natural progression
for me. I also appreciate the fact that the English Ballet,
where I worked for several years, gave me the chance to
study. It supported us during our dance careers, so that we
had something to fall back on when they came to an end.
I also had the chance to lead dance classes while I was still
on the stage. As someone who is quite hard on themselves,
I have to say I am still learning how to teach. Every new
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dat, ale předat to dál, jinému svalovému aparátu? Studium
vás vybaví znalostí technik, návody, jak dosáhnout baletní
„beztížnosti“, které svaly zapojit a podobně. A pak stojíte
před reálnými tanečníky a každý má jinak rostlé a ohebné
klouby, jinak vyvážené tělo, jiný svalový tonus. A já opravdu velmi chci, aby z lekcí odcházeli s pocitem, že jsou zase
o kousek lepší, nebo že ví, kudy cesta ke zlepšení vede.
Třeba až k sólu v Labutím jezeru, kdy s úsměvem a hladce
předvedou 32 piruet za sebou.
Je těžší hodinu tančit nebo hodinu tanec vyučovat?
(Smích). Hodinu vyučovat... (stále se směje). Rozhodně vyučovat. Tanec a výuka tance jsou opačné výkony
v několika ohledech. Jako baletka jste vlastně sama
za sebe, máte okolo sebe takovou bublinu. Vše je o vás, jste
v tichosti. Nasloucháte, berete a předvádíte. Jinými slovy,
baletky mlčí. Potřebují jen fyzické tělo, které je ﬁt. Hodina
tance Vás pak až tak nevyčerpá, už vůbec ne ve srovnání
se sedmi představeními během týdne. Kdežto v pedagogice
nejsou lekce o Vás. Každému je vlastně jedno, kdo jste, co
jste, že máte za sebou tisíc představení v hlavních rolích.
Jako učitel mluvíte a dáváte a k tomu vnímáte, zda publikum studentů reaguje. Fyzicky žákům musíte vše předvést
minimálně pro inspiraci. A to opakovaně.
Když si vzpomenete na své učitele, které jejich metody
využíváte, a kterých jejich přešlapů se nechcete
dopustit?
Já jsem měla vynikající pedagogy, dali mi brilantní základ.
Přístup učitelů k žákům byl ale zcela jiný, platila mnohem
přísnější pravidla. Co baletní mistr řekl, to platilo a já to
musela udělat. My všichni tehdejší žáci, sboristky i sólistky. Když bychom něco dělat nechtěli, pak bohužel, dveře
jsou napravo a na shledanou. V současnosti se pedagogové
takto chovat nesmí. Žáci si mohou podat stížnost, například, že jsem nepřiměřeně přísná. Z mého pohledu mají
studenti práva, se kterými ale ještě neumí zacházet. Nevidím to jako správný výchovný směr, obzvlášť ne v baletu.
Takže srovnání přístupu pedagogů je ošemetné. Co obnáší
baletní příprava, než divák vidí vystoupení, je pravdivě
vykresleno v dokumentu Agony and Ecstasy – A Year with
English National Ballet. Čeho bych se opravdu chtěla vyvarovat, jsou manipulativní metody a zesměšňování, zažila
jsem, jak díky nim ukončili i talentovaní tanečníci kariéru
a nedopadli pak dobře.
Obstát před studentem vnímáte jako větší závazek, než
obstát před publikem?
Jako nesrovnatelně větší závazek. Diváci prostě jen příště
nepřijdou, ale člověku, tanečníkovi, můžete zásadně změnit
následujících několik let života.
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pupil and group of dancers is a learning process. I’m well
aware of what steps should look like, but passing that on
to another set of muscles is a challenge! Studying dance
gives you a knowledge of technique and ways of achieving
‘weightlessness’ – which muscles you should use and the
like. But then you ﬁnd yourself in front of real dancers,
every one of whom has different joints and levels of
ﬂexibility, different centres of balance, different muscle tone.
I really want dancers to leave my classes with a feeling that
they have improved, or at least knowing what they should
do to improve. Perhaps one day they might even dance
a solo in Swan Lake, effortlessly performing 32 pirouettes in
a row, and with a smile.
What’s more diﬃcult – dancing for an hour or teaching for
an hour?
(She laughs). Teaching for an hour... (she laughs some
more). Deﬁnitely teaching. Dance and dance tuition are kind
of opposites in some ways. As a ballerina you are on your
own, in a kind of bubble. It’s all about you. You listen, take
things on board and perform them. The ballerina remains
silent. She just needs a body that’s ﬁt enough. Dance lessons
exhaust you far more than seven performances a week. At
dance classes the lessons are not about you. Nobody cares
who you are, what you are, that you have given a thousand
performances in leading roles. As a teacher you speak and
watch how the students react. On a physical level you have
to demonstrate the steps to pupils to give them inspiration.
Time and time again.
When you recall your own teachers, which of their
methods do you use, and which mistakes do you try to
avoid?
I had some brilliant teachers who gave me a solid
foundation. However, the teachers’ approach to their pupils
was completely different back then – there were much
stricter rules. The ballet master’s word was law and you did
what they said, all of you – pupils, company members and
soloists. If you didn’t want to do something, then you were
shown the door and goodbye. Today tutors aren’t allowed to
behave like that. A pupil could complain if I was excessively
strict. In my opinion, students have rights but still don’t
know what to do with them. I don’t think things are going
in the right educational direction, certainly not in ballet.
So comparing tutors’ approaches is tricky. A documentary
called Agony and Ecstasy – A Year with English National
Ballet paints a true picture of what goes on behind the
scenes before an audience sees a ballet. What I really try
to avoid are manipulative methods and ridicule – I’ve seen
talented dancers end their careers because of this and they
always had it difﬁcult afterwards.
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DARIA KLIMENTOVÁ
Po absolutoriu na Taneční
konzervatoři v Praze (1989)
se stala na tři roky sólistkou
baletu Národního divadla Praha.
Od roku 1991 působila ve všech
angažmá jako primabalerína,
od roku 1996 v Anglickém
národním baletu. Odtančila
přes tisíc představení. V červnu
2014 ukončila profesní dráhu
baletky, nadále vyučuje klasický
balet. Pravidelně pořádá Ballet
master Class, se kterými se vrací
i do rodné Prahy.
After graduating from Dance
Conservatory in Prague (1989)
she was a soloist for three years
at the National Theatre Prague.
From 1991 she was prima ballerina,
and from 1996 performed with
the English National Ballet.
She has given over a thousand
performances. In June of 2014
she ended her professional ballet
career, but continues to teach
classic ballet. She regularly gives
master classes which bring her
back to her native Prague.
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Jako tanečník i jako pedagog musíte umět dobře
improvizovat, je to tak?
Ano – vždy si musíte umět poradit. Můžete uklouznout, zapomenout krokovou sekvenci, narazí do Vás jiný tanečník, něco
se jednoduše stane jinak, než jste uvyklý. V Čechách jsem
slýchávala radu: Když máš okno, tak se toč. Do tance se báječně hodí, ale v praktickém životě byste s ní okolí spíš pobavili.

Prozradíte nám příhodu, kdy jste se musela točit víc, než
jste plánovala?
Třeba tu z Austrálie, kdy jsme tančili Čajkovského Labutí
jezero pro sál s deseti tisíci diváky. V choreograﬁi je pasáž,
kdy labuť sólově tančí náročné fouetté – oněch zmíněných
32 piruet na jedné noze. Vše se mi povedlo utočit, až na poslední dvaatřicáté otočení jsem uklouzla a před 20 tisíci očí
se ne zrovna ladně „posadila“. Takový exces už nezamaskujete. Jednou jsem také při představení jedné baletce nechtěně strhla paruku. V tu chvíli tušíte, jak se sbor za Vámi
kroutí smíchy, ale musíte zůstat v roli, ačkoli bránice chce
dělat něco úplně jiného.
Balet je zdravou formou pohybu, pokud nejdeme do jeho
tréninkových extrémů. Mohly by být lekce baletu určitou
formou beneﬁtu ve ﬁrmách?
Určitě, ve ﬁrmách mnoho lidí pracuje za počítačem a to
je náročné na záda. Balet pomáhá k protažení a zpevnění
zádových svalů, posilují se jím účinně břišní a další svaly.
V Británii existuje forma „ballet for adults”, jde o baletní
hodiny pro dospělé netanečníky, ale při troše dobré vůle by
šlo nohy baletně zvedat i u kancelářské židle. «
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Do you see putting in a good performance in front of
a student as a greater task than a performance in front of
an audience?
It’s an incomparably greater task. An audience simply just
doesn’t come next time, but you can have an effect on
a dancer’s life that lasts for several years.
As a dancer and tutor you have to know how improvise,
don’t you?
Yes – you always have to be ready to improvise. You might slip
over, forget a step sequence, another dancer might bump into
you – in short, something can happen that you didn’t plan for.
In the Czech Republic I once heard someone say: When you
can’t remember what to do, then just pirouette. This is great
advice in dancing, though in everyday life you might look ﬁnny.
Tell us about the time you pirouetted slightly less than
you planned.
It was in Australia where we were performing Tchaikovsky’s
Swan Lake for an audience of ten thousand. In the
choreography there is a sequence where the swan dances
a quite challenging fouetté – those afore-mentioned
32 pirouettes on one leg. I managed to perform the sequence,
apart from the last 32 pirouettes – I slipped over in front of
10,000 pairs of eyes, plonking myself ungraciously on the
stage. You really can’t paper over such a mistake. Once during
a performance I accidentally pulled off another ballerina’s
wig. At a moment like that you can assume that the ensemble
behind you are having a good snigger, but you have to stay in
character, even if you are aching for a good giggle. «
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+420 724 700 330
sikorova@rsyachts.cz
www.rsyachts.cz

FIND OUT MORE AT PRINCESSYACHTS.COM

GLQLQJLQWKHVN\


PDERYHJURXQG
GHOLFLRXV



&LW\7RZHUWKIORRU
+YH]GRYD%
3UDJXH


ZZZDXUHROHF]

24

*RXUPHWUHVWDXUDQWZLWK

WKHEHVWYLHZ
RI3UDJXH


FRANK

FU
RT
EPICENTRAL

Frankfurt nad Mohanem? Po Londýnu, Paříži a Amsterdamu čtvrté nejrušnější
letiště v Evropě, které se v loňském roce dokázalo postarat o 70 milionů pasažérů!
Jenže Frankfurt nad Mohanem není jenom letiště a byla by chyba vnímat ho jenom
jako velkou dopravní křižovatku.
After London, Paris and Amsterdam it has the fourth busiest airport in Europe which
handled 70 million passengers last year. But Frankfurt isn’t just about its airport – it
would be a great mistake to think of this German city as a mere transport hub.
Martin Záruba |
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ČESKÉ AEROLINIE
létají z Prahy
do Frankfurtu každý den.
CZECH AIRLINES
fly from Prague to
Frankfurt every day.
www.czechairlines.com

CZ
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RANKFURŤANÉ JSOU ŠŤASTNÍ. Dokonce velmi
šťastní. Alespoň podle průzkumů hodnotících kvalitu
života, ve kterých se tohle více než 700tisícové město
umisťuje pravidelně na předních příčkách.
Johann Wolfgang Goethe si rád hrál s loutkami. Tohle
zjistíte při návštěvě muzea a rodného domu německého
dramatika na adrese Großer Hirschgraben 23.
Ano, to Frankfurt je rodištěm proslulého frankfurtského
párku, považovaného fajnšmekry přímo za praotce všech
párků, a to už od roku 1487.
Po masivním bombardování za druhé světové války byl
Frankfurt rozbořeným městem. Ať už to zní jakkoliv cynicky, až do roku 1981 se oﬁciálně chlubil nejkrásnější německou ruinou – budovou opery, která byla právě na počátku
osmdesátých let zrekonstruována.
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OR INSTANCE THE GOOD PEOPLE OF FRANKFURT are
a happy lot. In fact you could say very happy, at least
according to studies that looks at quality of life – this
city of over 700,000 souls regularly ﬁnishes in the top ten.
Johann Wolfgang Goethe loved to play with puppets.
This is just one of the things you will learn at the German
playwright’s birthplace, now a museum at Großer
Hirschgraben 23.
And of course Frankfurt is the birthplace of one famous
sausage, since1487 regarded by connoisseurs as the
grandfather of all sausages.
After massive air raids during WWII, Frankfurt lay in ruins.
Although it may sound cynical, until 1981 it could ofﬁcially
boast Germany’s most attractive ruin – the opera building
that was renovated in the early 1980s.

F
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Po přistání vás ohromí čtvrté
největší evropské letiště. Celý
den se dá strávit na světově
největším knižním veletrhu nebo
v přírodovědném muzeu
Senckenberg, skrývajícím
dinosaury, mamuty
i dvaadvacetimetrovou kostru
velryby.
You’ll certainly be impressed
when landing at Europe’s fourth
largest airport. You could spend
all day perusing the world’s
largest book fair or at the
Senckenberg Museum where
you’ll find dinosaurs, mammoths
and a 22m-long whale skeleton.

CZ

Ve Frankfurtu se konala historicky vůbec první
EN
Wikimania, sraz fanoušků internetové Wikipedie.
Pravidelně se tu odehrává autosalon a knižní veletrh je
považovaný za ten největší na světě.
To je jen pár rychlých důvodů, proč navštívit město,
které za svůj název vděčí brodu, který překračovali
Frankové. A to dávno před rokem 794, do kterého jsou
datovány první zmínky o osadě jménem Frankonovurd,
jak zněl název ve starém jazyce, nebo Vadum Francorum, jak ji popisovali latinsky píšící kronikáři.

Frankfurt was also the venue for the ﬁrst Wikimania,
a meet-up of Wikipedia fans. A famous car show and
what is considered the world’s largest book fair also take
place here.
These are just a few of the reasons you might want to visit
this city that owes its name to a ford, once used by the
ancient Franks. And that was probably long before 794
when the ﬁrst record of a settlement called Frankonovurd
appeared, the name used by the Franks, or Vadum
Francorum, as chroniclers writing in Latin called it.

RÁJ PRO SINGLES

SINGLES PARADISE

„Když můj syn opouští Frankfurt, odváží si s sebou
více znalostí než jiní, kteří se vracejí z Ameriky,“ napsala Catharina Elisabeth Goethe o návštěvách svého

“Whenever my son leaves Frankfurt, he takes with him
more knowledge than others who return from America,”
wrote Catharina Elisabeth Goethe about her illustrious
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slavného syna a nikomu se zřejmě nepodařilo vystihnout atmosféru města lépe. Ani před ní, ani po ní.
Frankfurt nad Mohanem měl vždy úlohu dopravního
uzlu. V 21. století se k tomu přidala i role komunikačního uzlu, protože právě tady sídlí DE-CIX – peeringové centrum s největším datovým tokem na světě,
stejně tak je tu peeringové centrum KleyReX a své uzly
tu mají nejvýznamnější poskytovatelé internetového
připojení. Takže jsou tu významné letiště, dálniční
Frankfurter Kreuz, kterým denně projede 300 000 aut
a vlakové nádraží s roční kapacitou přes 90 milionů
cestujících. Přidejme zmiňované rychlé datové toky,
frankfurtskou burzu, která je třetí největší na světě
a snadno se dá spočítat, jak kosmopolitním městem
v současné době je. Vždyť podle údajů ze sčítání obyvatelstva tu žijí zástupci hned 180 národností a podíl
cizinců dělá přes 45 procent. A pokud jste nezadaní,
zdá se, že právě tady najdete svůj Eden a maximalizujete svou šanci na seznámení. O Frankfurtu se totiž
mluví jako o městu s nejvyšším podílem singles.
Tohle všechno je dáno moderní tváří města, mluví se
tu víc o budoucnosti než o minulosti, i když právě ta
je stejně vzrušující jako třeba Bankerviertel, panoráma s mrakodrapy a hlavně 200 metrů vysoká budova
Main Tower.

son, and no one has managed to describe the feeling of
this city better.
Frankfurt has always been a transport hub. But
in the 21st century it has also taken on the role of
communications hub – DE-CIX calls the city home,
a peering centre with the largest data ﬂow in the
world. Similarly large KleyReX and some of the biggest
internet service providers on the planet are also based
here. As well as an important airport there’s also
the Frankfurter Kreuz motorway interchange, used
by over 300,000 cars a day, and a train station with
a yearly footfall of over 90 million passengers. The
famous Frankfurt stock market (the third largest in
the world) calls the city home and the population
is as cosmopolitan as can be. According to census
ﬁgures, 180 nationalities are represented in Frankfurt’s
population with foreigners making up 45% of the
total number of residents. And if you ﬁnd yourself
unmarried, perhaps you could call Frankfurt heaven
on earth – it’s said to have the highest proportion of
singles of any city, increasing your chances of ﬁnding
Mr or Mrs Right.
This is the modern face of the city where people speak
more about the future here than of the past, though
its history is just as exciting as the Bankerviertel,
the panorama of skyscrapers and the 200m-high
Main Tower.
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TAJEMSTVÍ BYLIN
Frankfurt to nejsou jen frankfurtské párky.
Právě tady můžete ochutnat tradiční
hesenskou specialitu připomínající českou
koprovou omáčku. Říká se jí zelená omáčka
a její tajemství tkví v kombinaci sedmi
čerstvých bylin. Podává se s bramborem
a vařeným vejcem, a šlo o nejoblíbenější
jídlo Johanna Wolfganga Goetheho.

SECRET HERBS
Frankfurt isn’t just about its namesake
sausages. The city also oﬀers the chance to
sample a traditional Hesse delicacy that may
remind some of Czech dill sauce. It’s called
Green Sauce, the ‘secret’ ingredients including
a blend of seven fresh herbs. This is drizzled
over potatoes and boiled eggs, and you
can be reassured by the fact that this was
Goethe’s favourite food.
Dalším frankfurtským NEJ
je pozice nejvyššího
města Německa. Tyčí se
zde deset nejvyšších
staveb země, jednou
z nich je úřední budova
Commerzbank se svými
300 metry a 56 patry.
Another of Frankfurt’s
world beaters is its highrise skyline. The city boasts
the ten tallest skyscrapers
in the country, one of
which is the administrative
building of Commerzbank
which rises 300 metres and
56 storeys into the sky.

CZ

BANKFURT NAD MOHANEM
Frankfurt je už ze své podstaty městem mnoha tváří.
Centrální obchodní a ﬁnanční čtvrť upoutá nejen zmiňovanými deseti nejvyššími mrakodrapy v Německu
v oblasti zvané Skyline, které vytvářejí skutečnou sci-ﬁ atmosféru, ale hlavně je tu soustředěné top evropské ﬁnančnictví. Už více než dvacet let tu sídlí Evropská centrální banka, je tu i Německá národní banka
Bundesbank a pak Deutsche Bank nebo Commerzbank sídlící v 300 metrů vysokém mrakodrapu – nejvyšší úřední budově v Evropě. Celkem se dá napočítat
více než 300 různých kreditních institutů a 170 zahraničních bank. Jestli někde odpočívají peníze, je
to právě tady. Proto se ve ﬁnančních kruzích mluví
o Frankfurtu jako o „alfa“ městu. Stejně tak se mluví
o Bankfurtu nad Mohanem. Tohle všechno je v přímé
úměře (a v přímém rozporu s indexem štěstí) s tím,

EN

BANKFURT AM MAIN
Frankfurt is certainly a city of many faces. The central
business and ﬁnance quarter aren’t just known for
the ten highest skyscrapers in Germany, all found in
an area called the Skyline, which creates a truly sci-ﬁ
scene – many top European ﬁnancial institutions
can be found here. For several years the European
Central Bank has had its headquarters here, as has
the German National Bank – the Bundesbank –
Deutsche Bank and Commerzbank which are housed
in a 300m-tall skyscraper, the tallest administrative
building in Europe. All told, the city has over
300 different ﬁnancial institutions and more than
170 overseas banks. If money ever takes a rest, then
it’s here, and this may be the reason people speak of
Frankfurt in ﬁnancial circles as an epicentral city. The
city is also often dubbed Bankfurt am Main. All this is
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že život ve Frankfurtu je nejnákladnější v celém Německu
a v celosvětovém měřítku uzavírá Frankfurt desítku měst
s nejvyššími životními náklady.

EN

tempered (somewhat out of kilter with the happiness index)
by the fact that life in Frankfurt is the most expensive in all
Germany – in fact Frankfurt has the tenth highest cost of
living in the world.

JAKO UČEBNICE ARCHITEKTURY
A ta historie? Frankfurt byl vždycky výjimečný. Přímo
na břehu řeky najdete Museumsufer – oblast, ve které je
hned dvanáct muzeí. Filmu, umění, architektury... Tady to
žije. V srpnu tu probíhají festivaly, outdoorové akce i oblíbené dvoudenní závody dračích lodí. Pokud hledáte něco
tradičnějšího, je tu Städel Museum, vyhlášené německým
muzeem roku a nabízející ucelené sbírky Botticelliho, Rembrandta, Hieronyma Bosche, Vermeera nebo van Eycka.
Kapitolou pro sebe je frankfurtská katedrála, ve které
byli od roku 1562 korunováni panovníci Svaté říše římské,
a která si užila hned dvě kompletní rekonstrukce. Po požáru v roce 1867 a potom v 50. letech minulého století.
Gotika, renesance, stará botanická zahrada, mosty přes
řeku, vyhlídkové plavby, kruhový luteránský kostel
svatého Pavla, jehož architekturou se inspiroval pozdější
německý parlament. Muzeum přírody s exponáty koster
dinosaurů nebo čtyři stovky let staré domy a domky čtvrti
Sachsenhausen.
Krok za krokem se budete přesvědčovat o tom, že Frankfurt není jenom alfou současného byznys světa, ale že byl
a zůstává především alfou evropských dějin a kultury. «
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A TEXTBOOK OF ARCHITECTURE
And what about the Frankfurt of the past? Frankfurt has
always been exceptional. Right on the river you’ll encounter
the Museumsufer – an area containing 12 museums that
examine topics such as ﬁlm, art and architecture. In
August, festivals, open-air events and the popular two-day
dragon boat races take place here. If you are looking for
something a bit more traditional, there’s always the Städel
Museum, declared German museum of the year and offering
a comprehensive collection of Botticellis, Rembrandts,
Bosches, Vermeers and van Eycks.
Frankfurt’s Cathedral deserves an article all to itself – from
1562 all rulers of the Holy Roman Empire were crowned
here and the building has undergone two complete
reconstructions – after a ﬁre in 1867 and then again in the
1950s. Then there’s the Gothic and Renaissance architecture,
the old botanical gardens, bridges over the river, Main
cruises and the circular Lutheran Church of St Paul,
the design of which was the inspiration for the German
parliament building. The Natural History Museum with
its dinosaur bones and the 400 year-old houses in the
Sachsenhausen area are other attractions. «
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ANÁRY SLIBUJÍ ZÁŽITKY JAKO
(VY)MALOVANÉ, celoročně s „návykovým rizikem“ comebacku.
Jedna dovolená bude málo. Zatímco
v srdci Evropy panují mrazy, na sopečném souostroví vládnou příjemné teploty kolem dvaceti stupňů. Zlatavá náruč
slunce, úsměvy místních a permanentně
dobrá nálada zvyšují šance na rychlé
zalíbení. Služby a infrastruktura se díky
španělské politické příslušnosti mohou
pochlubit vysokou úrovní. Z letadla
nasedněte do vypůjčeného automobilu
a projeďte nejstarší a zároveň druhý největší ostrov ze sedmi kanárských křížem
krážem. Autenticitě učiníte zadost.

ATLANTSKÁ OÁZA ZÁBAVY
Pobřeží nabízí přes 140 pláží lemujících
Atlantický oceán. Díky častým a četným
vlnám ho místní považují za bouřliváka.
S barvami kouzlí stejně jako chameleon,
smaragdová se přelévá do tyrkysové
a ta zase do půlnoční modři. Nonstop
podívaná se táhne za obzor, jakoby snad
neměla konce.
»

EN

T

HE CANARY ISLANDS PROMISE
EXCITING EXPERIENCES, yearround and with a guarantee you’ll
want to come back for more. And one
visit is never enough. While central
Europe freezes, this volcanic archipelago
enjoys pleasant temperatures around
20 degrees. The golden caress of the sun’s
rays, smiling locals and a permanent good
vibe in the air means most are hooked
immediately. Services and infrastructure
are of a high standard thanks to the fact
that these islands belong to Spain. Climb
into a hire car straight from the plane
to explore the second largest and oldest
island of the seven.

ATLANTIC OASIS
The Atlantic coast boasts over
140 beaches. Locals will tell you the
ocean is a stormy affair, changing colour
like a chameleon – emerald fades to
turquoise which gives way to midnight
blue, a nonstop spectacle that swirls
endlessly to the horizon.
»

36

DESTINACE | DESTINATION

PLÁŽE

JAKO Z PLAKÁTU
BROCHURE-PERFECT BEACHES
Lenka Zelnitiusová |

© Shutterstock.com

stirs both waves and windmills – Fuerteventura gazes out across the
paradise lures visitors with its deserted bays, bone-dry deserts and
colourful ﬁestas.
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SMARTWINGS
létá z Prahy
na Fuerteventuru
1x týdně.
SMARTWINGS
flies from Prague to
Fuerteventura once
a week.
www.smartwings.com
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Fuerteventura se pokládá za domov windsurﬁngu a kitesurﬁngu. Pasátový vítr čeří
hladinu a je rozhodně co sjíždět. Rozsáhlá
Flag Beach Corralejo disponuje surfařskými
školami pro naprosté nováčky i pokročilé. O tom, zda se osvěžíte v oceánu, ale
rozhoduje příroda a o míře (ne)bezpečí zase
plavčík. Než se převléknete do plavek a namažete opalovacím krémem, může žlutou
vlajku vystřídat ta červená. Čas se vyplatí
investovat do procházky i lelkování na blízkých písečných dunách v národním parku
Parque Natural de las Dunas de Corralejo.
Budete si tu připadat jako na Sahaře. Větší
a menší kopce v tónu pudru a intenzivní
žár. Když zafouká, máte to navíc i s akupunkturou, kterou obstarají zrníčka písku.
Pláž Sotavento nahrává mořským zvukům
a komorní atmosféře, Gran Tarajal zase rybářům a čerstvým darům moře. Zúčastněte
se poutavé výpravy za velrybami a delfíny.
Milovníci nahoty míří na zlatavou pláž
Esquinzo, kde nudismus dnes už nikoho
nepřekvapí. I ten, kdo pláže dvakrát nevyhledává, bude ty místní pokládat za hotový skvost.
Španělský ostrov je romantikou prošpikovaný skrz naskrz. Možná právě proto se
na pláži u malebného pobřežního městečka
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Fuerteventura is a superb windsurﬁng and
kitesurﬁng destination. The trade winds
stir the ocean meaning there’s always
something to ride on. The large Corralejo
Beach has a surf school for complete
beginners and advanced students. The
prevailing conditions will probably
determine whether you take a refreshing
dip in the Atlantic, a lifeguard your level
of safety. Before you’ve even donned
swimwear and slapped on sun cream,
a yellow ﬂag can turn to red. But it’s worth
investing the time to stroll and laze around
in the nearby sand dunes of the Parque
Natural de las Dunas de Corralejo where
you might get the feeling you’ve been
teleported to the Sahara. Hillocks large
and small made of sand the colour of face
powder and intense heat welcome visitors.
And when the wind blows, tiny grains of
sand provide acupuncture.
Sotavento beach is all about the sound of
the waves and an intimate atmosphere,
but Gran Tarajal is for those who like fresh
seafood. You can also head out on a whale
and dolphin spotting trip. Nudists should
make a beeline for the golden Esquinzo
beach, where stripping off will shock no
one. Even those who don’t normally seek
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El Cotillo v roce 2017 vdala herečka Nela
Boudová. Ona v šatech se závojem a její
vyvolený v košili a džínách.

KONEC LEGENDY
A MAGMATICKÝ RELAX
Nevšední trip vede k vraku ztroskotané
lodi American Star na Playa de Garcey,
která ve své době představovala chloubu
amerického námořnictva. Pustošivá bouře
v kooperaci s oceánem změnila v roce
1994 osud majestátního plavidla směřujícího z Řecka do Thajska. Místo plánované
přestavby na botel se rozpůlila a jedna část
nenávratně skončila v hlubinách moře.
Potlačte zvědavost a momentky pořiďte
výhradně z pláže, se spodními proudy
kolem vraku není radno si zahrávat. Poté
se vydejte do Ajúy, kde na pravém konci
pláže objevíte skalní dóm. Jeskyně překvapí hloubkou 150 metrů. Hučení příboje
narážejícího do rozeklaného kamenitého
útesu jen tak z paměti nevytěsníte. K poležení na dece přímo vybízí tmavý lávový
písek, právě po něm je sháňka i ve wellness
centrech. Spa v zajetí přírody přijde vhod.

SŮL NAD ZLATO
Mořská sůl nachází uplatnění jak v kosmetice, tak pod pokličkou. Zajímá vás, jakým
způsobem ji z moře získávají? V muzeu soli
s názvem El Museo de la Sal vás sezná-
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out sand will love this one. This Spanish
island is an idyllic place through the
through. This might have been one of
the reasons the actress Nela Boudová got
married on the beach near the picturesque
coastal town of El Cotillo in 2017. She
wore a dress with a veil, he a pair of jeans
and a shirt!

END OF A LEGEND
AND CURATIVE SAND
Rising off Playa de Garcey, the wreck
of the American Star, once the pride
of the US navy, is an unusual day-trip
destination. In 1994 a violent storm
put paid to this grand vessel on its way
between Greece and Thailand. Instead
of being transformed into a botel, it was
snapped in two by the waves, one half
ending up in the murky depths. Suppress
the urge to head out to the ship and
instead take photos from the beach – the
currents around the wreck are dangerous.
After that, head to Ajúy where at the
end of the beach you’ll discover a house
in the cliffs. At 150m these caves are
surprisingly deep and the noise of
the waves hitting the rocks creates
a memorable experience. Unfurling
a blanket on the dark lava sand is an
attractive prospect. The local sand is said
to have curative properties.

ÚPRK
ZA STOICKÝM
KLIDEM
Patnáctiminutová
plavba z Fuerteventury
vede na neobydlený
miniostrůvek Lobos.
Jaký bude zážitkový
program? Výšlap na vulkán,
oběd v jediné restauraci
na bezmála 5 km²,
šnorchlování a chytání
bronzu na pláži, odkud to
máte kousek na molo, kam
připlouvají turistické lodě.

UNINHABITED
TRANQUILLITY
Some 15 minutes by boat
from Fuerteventura lies the
tiny, uninhabited island of
Lobos. But what is there
to do here? Ascend the
volcano, have lunch in the
only restaurant on this
almost 5km² chunk of rock,
have a snorkel and work on
that tan on the beach, from
where it’s only a short walk
to the jetty where pleasure
boats tie up.
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Dejte pozor, ať v okouzlení místní architekturou nepřehlédnete místní kozy, které se
umí připlést do cesty. Super adrenalinem jsou offroadové buggy vyjížďky.
When admiring the local architecture make sure you keep an eye out for the local
goats that often get in people’s way. Off-road buggy rides are a really exciting
experience.
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mí s historií i s názornou ukázkou, jak takové odsolování
vůbec probíhá. Mořská voda naplní k tomu účelu vytvořená
jezírka, projde pískovou ﬁltrací a slunce se ve ﬁnále postará
o přirozené odpařování. Z vodovodního kohoutku teče odsolená voda, která se k pití nedoporučuje.
Na horských hřebenech se pasou kozy majorero. Určitě
na ně během jízdy ostrovem narazíte hned několikrát, při
přecházení silnice se totiž umí drze připlést do cesty. To víte,
jsou všude zdejší. Ačkoliv Fuerteventura trpí nedostatkem srážek a pouště se tu zabydlely, tak výroba kozích
sýrů a všelijakých uzenin z kozího masa je u ostrovanů už
po staletí na pořadu dne. Kdo chce vědět o sýrové tradici
víc, v budově Museo del Queso Majorero dostane odpověď.
Na své si přijdou i chuťové pohárky, degustace sýru s vlašskými ořechy tvoří pochopitelně součást exkurze. Zachutná
vám bílý blanco nebo červený rojo?
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WORTH ITS WEIGHT IN GOLD
Sea salt has uses both in cosmetics and in the kitchen. At
El Museo de la Sal (Salt Museum) you can learn about the
history of salt and see how desalination is carried out. Sea
water is fed into an artiﬁcial lake, ﬁltered by sand and sun
and left to evaporate naturally. The desalinated water runs
from taps but it’s not ideal for drinking.
Majorero goats can be seen grazing on mountain ridges.
During trips across the island you are sure to encounter
them as they cross roads. Although Fuerteventura suffers
from a lack of rain and desert is ﬁrmly established in places,
goat’s cheese and smoked goat meat production has been
around for centuries. If you want to know more about the
island’s cheese traditions, the Museo del Queso Majorero
has the lowdown. Your taste buds are in for a treat – cheese
tasting with walnuts is part of the tour. A blanco or rojo to
go with that?

V HLAVNÍ ROLI LÁVA
Kanárské ostrovy všechny do jednoho poznamenala vulkanická činnost. Některý méně, jiný více. Fuerteventura skýtá
vskutku neobyčejný úkaz přírody. Sopečné erupce úzce
souvisejí s vytékající lávou, jež dává vzniknout různorodým
podzemním tunelům, průrvám či propastem. Přesně tak
tomu bylo i v případě Cueva del Llano. Nad neskutečnou
silou přírody se návštěvníkům tají dech. Podle objevených artefaktů se odborníci domnívají, že i na subtropickém ostrově se kdysi střídala roční období, což vzhledem
k trvale příznivým teplotám zní až neuvěřitelně. Nemluvě
o kosterních nálezech už vyhynulých živočichů, které kdysi
uvěznila láva. «
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THE POWER OF LAVA
All of the Canary Islands have witnessed volcanic
activity. Fuerteventura boasts one highly unusual natural
phenomenon. Volcanic eruption produces lava which can
create all kinds of tubes, tunnels, gaps and abysses and the
Cueva del Llano is a good example. Visitors are certainly
wowed by the power of nature here. Artefacts trapped in
the lava have led experts to think that this subtropical
island once had four distinct seasons which, when you take
into account today’s year-round pleasant temperatures, is
pretty incredible. Visitors can also admire skeletons of longdefunct creatures that were trapped in the lava. «

Mermaiding
na Kanárských ostrovech
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Lekce mermaidingu s certiﬁkovaným instruktorem přímo
v hotelovém bazénu.
Zapůjčení kostýmku mořské
panny a profesionální
monoploutve.
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Když tak s námi!
www.canariatravel.cz

www.instagram.com/canariatravel_ck

ADVERTORIAL

JSEM ČECH A PLATÍM BEZ PENĚZ
CZECHS GOING CASHLESS
Naše peněženky jsou čím dál lehčí. Češi totiž stále častěji volí možnost zaplatit kartou,
mobilem nebo chytrými hodinkami. Nezávislý průzkum společnosti Ipsos, realizovaný pro
KB SmartPay, předního poskytovatele platebních terminálů, přináší řadu zajímavých čísel.
Our wallets and purses are getting lighter. The reason? Well, Czechs are increasingly choosing
to pay by card or with their smart phone or smart watch. An independent study by Ipsos
for KB SmartPay, the leading provider of payment terminals, has produced a number of
interesting figures.
CZ

Z

ÁKAZNÍCI JSOU SKUTEČNĚ
RÁDI, když mohou v obchodě
zaplatit kartou – to potvrzuje
97 % obchodníků. Obchody umožňující
platbu kartou jsou tak u lidí výrazně
oblíbenější.
Obchodníci to tuší, ale mnohdy s terminálem váhají. Obávají se složitého
provozu. Výsledky průzkumu však
potvrzují, že se není čeho bát. Až 96 %
obchodníků říká, že si na platební
terminál lehce zvykli, a to jak personál, tak i účetní. Podnikatelé také
uvádějí, že se jim díky terminálům
zvedají tržby. S tvrzením, že zákazníci
po zavedení platby kartou v obchodě
utratí víc peněz, nesouhlasí pouze 7 %
dotazovaných. Navíc až 73 % ze všech
a 85 % malých obchodníků uvádějí, že
díky terminálu mají i více zákazníků.
Pokud obchodníci terminál mají,
84 % je převážně spokojeno. Ceny
jsou příznivé pro 73 % dotazovaných
a 51 % by dokonce konkrétního poskytovatele aktivně doporučilo.
„Zajímavé je, že si stále hodně
obchodníků myslí (v našem průzkumu
66 %), že pokud chtějí terminál, musí jít
do své banky. Ale není tomu tak. U nás
v KB SmartPay poskytnutí terminálu
vedením účtu v konkrétní bance
nepodmiňujeme. Terminál si můžete
vyzkoušet na 3 měsíce zdarma a uvidíte,
že i u vás začnou platit Češi bez peněz,“
uvádí KB SmartPay. «

www.kbsmartpay.cz
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66 % obchodníků je stále mylně
přesvědčeno, že musí mít terminál
od své banky
66% of businesses are still convinced
that they have to have a terminal
from their own bank.

85 % malých obchodníků potvrzuje,
že má díky umožnění platby kartou
více zákazníků
85% of small businesses have
conﬁrmed that providing the
opportunity to pay by card has
brought more clients.

96 % obchodníků uvádí, že si
na platební terminál lehce zvykli
96% of businesses state they
eﬀortlessly grew accustomed to
having a payment terminal.

USTOMERS ARE VERY GLAD
when they can pay using
their card in shops – this was
conﬁrmed by 97% of businesses.
Shops that provide payment by
card are considerably more popular.
Business owners are aware of this but
often hesitate. They fear it may be
a complicated process. However, the
study shows that there is nothing to
fear – up to 96% of businesses say they
effortlessly grew accustomed to their
payment terminal, and that goes for
both staff and accountants. Business
owners also stated that terminals lead
to an increase in turnover. Only 7% of
those asked claim that customers don’t
spend more money when they can pay
by card. Some 73% of all companies and
85% of small businesses claim to have
seen a rise in turnover thanks to their
payment terminal.When businesses
have a terminal, 84% are largely
satisﬁed with it. Charges are acceptable
to 73% of respondents, and 51% would
even recommend a particular provider
to others. „An interesting fact is that
many business owners (66% in our study)
still think that if they want a terminal,
they have to turn to their bank. But that’s
simply not the case. At KB SmartPay
acquiring a terminal doesn’t depend on
having an account in a certain bank. You
can try out the machine for three months
free of charge, during which time you
will see how Czechs are beginning to go
cashless.“ states KB SmartPay. «

OK PLUS
VĚRNOSTNÍ PROGRAMY ČESKÝCH AEROLINIÍ
CZECH AIRLINES LOYALTY PROGRAMS
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provozovaných Českými aeroliniemi či ostatními členskými
leteckými společnostmi aliance SkyTeam. VYUŽIJTE MÍLE
a další BENEFITY, jako jsou vstupy do salonku, bonusové
letenky a slevy u vybraných partnerů.
Využijte náš ﬁremní program OK PLUS CORPORATE!
Při cestách na letech provozovaných Českými aeroliniemi
můžete šetřit náklady a čerpat výhody členství pro Vaši ﬁrmu
i zaměstnance.
Become a member of OK PLUS! COLLECT MILES on ﬂights
operated by Czech Airlines and other members of the SkyTeam
Alliance. USE YOUR MILES and other BENEFITS, such as access
to airline lounges, free ﬂights and discounts with participating
partner companies.
Take advantage of our OK PLUS CORPORATE program!
Save on expenses when ﬂying with Czech Airlines, and enjoy
membership beneﬁts for your company and employees.

OK PLUS
CORPORATE
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TEL AVIV
MNOHA TVÁŘÍ | MULTI-FACETED
Lenka Zelnitiusová |

© Shutterstock.com

Mrakodrapy dohlížejí na starobylé památky, noční podniky kontrastují s tradičním
arabským světem a luxusní bulváry zase s těmi, kde potkáte lidi bez domova.
V Tel Avivu to žije. Nonstop. Město hříchu bohaté na zážitky umí okouzlit!
Skyscrapers overlook ancient sites, nightlife sits in contrast with the traditional Middle
Eastern life and luxury boulevards sit side-by-side with alleyways of homeless people.
Lively Tel Aviv lives nonstop. Rich in experiences, this city of sin wows all-comers!
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SMARTWINGS
létá z Prahy do Tel Avivu
každý den.
SMARTWINGS
flies from Prague to
Tel Aviv every day.

www.smartwings.com

BÍLÉ MĚSTO POD OCHRANOU UNESCO
Muzeum architektury pod otevřeným nebem čítá přes
3 000 veřejných budov, které deﬁnuje mezinárodní umělecký
sloh pod taktovkou avantgardní školy Bauhaus. Nosný základ
domů s bílou fasádou odrážející intenzivní slunce tvoří
železobeton a cihly. Největší koncentrací urbanistické moderny
nadchne Rotschildova třída s ulicí Hajarkon.

WHITE CITY UNDER UNESCO PROTECTION
This open-air museum of architecture boasts over 3,000 public
buildings in the world-renowned, avant-garde Bauhaus style.
These structures with white facades that reﬂect the intense
sunlight are mostly made of reinforced concrete and brick.
Rothschild Boulevard and Hayarkon Street boast the largest
concentrations of these early 20th-century buildings.
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VYSYCHAJÍCÍ
PŘÍRODNÍ SPA
Mrtvé moře na pomezí Izraele
a Jordánska nemá ve světě
obdoby. Bezodtoké jezero deﬁnuje
vysoká 33% slanost. Složení vody
bohaté na minerály s napojením
na termální prameny tiší kožní
a revmatické problémy. Riziko
utonutí se rovná nule, a i přesto se
tu potkáte s plavčíkem. Pomáhá
lidem s nevolnostmi, které vznikají
po nalokání přesolené vody.

SALTY SPA
Located on the border between Israel
and Jordan, there’s no other place on
earth like the Dead Sea. This lake with
no outlet is 33% salt, the composition
of the mineral-rich water fed by
thermal springs good for easing skin
issues and rheumatism. Although the
risk of drowning is pretty much zero,
you’ll still encounter a lifeguard there.
They’re mostly around to help people
out who feel queasy after taking an
accidental gulp of brine.

DĚJIŠTĚ TITÁNŮ
Král Cefeus a jeho choť Kassiopeia vychovali
krásnou Andromedu. Vychloubání se
nejenom nesluší, ale v tomto případě bylo
navíc korunováno trestem. Andromedina
skála, nedaleko přístavu ve staré čtvrti Jaﬀa,
představuje shluk balvanů, kde měla být
královská dcera podle pověsti obětována
Krakenovi. Díky Perseovi a okřídlenému oři
se však konal happy end.

CLASH OF THE TITANS
King Cefeus and his wife Cassiopeia had
a beautiful daughter called Andromeda.
Boasting is never the done thing, but in this
case it ended in a quite harsh punishment.
Andromeda’s Rock, just oﬀ the harbour in
the old neighbourhood of Jaﬀa, is a group of
boulders where, according to the myth, the
princess was to be sacriﬁced to the Kraken.
Thanks to Perseus and his winged steed the
story has a happy end.
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NEJVYŠŠÍ LEGO VĚŽ
V roce 2017 byla na Rabínově
náměstí vztyčena bezmála
40metrová věž postavena z půl
milionu plastových dílků oblíbené
skládačky. Na výstavbě se podíleli
jak občané, tak ﬁrmy. Připomíná
smutný osud osmiletého klučíka
Omera Sayaga, který podlehl
nádorovému onemocnění. Sám Lego
zbožňoval a dokázal z něj poskládat
mnohé. Třeba model proslulého
sněhobílého pomníku Tádž Mahal.

TALLEST LEGO TOWER
In 2017, an almost 40m-tall tower was
built using half million plastic Lego
bricks on Rabín Square. Ordinary
people and businesses contributed
to the structure which serves as
a reminder of the sad fate of an
eight-year-old boy called Omer
Sayag who succumbed to cancer. He
loved Lego and could build incredible
things with it – a model of the famous
Taj Mahal, for instance.
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ŠEKELY LÉTAJÍ VE VELKÉM
Místní ceny rozhodně netroškaří. Byt o dvou
pokojích se pohybuje v přepočtu na koruny
v řádech desítek milionů. Tel Aviv si drží
devátou příčku v žebříčku nejdražších měst
světa. Poplatky za dopravu jsou dokonce
o více než 70 % vyšší než v New Yorku.
Šlápněte do pedálů sdílených (elektro)
kol nebo vsaďte na koloběžky. Žádná jízda
po chodníku, zato po silnici ve vymezeném
pruhu.

BIG MONEY
Prices here are astronomical to say the
least. For instance, a two-room ﬂat costs the
equivalent of tens of millions of crowns. Tel Aviv
occupies ninth place in the league table of the
world’s most expensive cities. The cost of using
public transport is more than 70% higher than
in New York. So get on your public (electro)bike
or grab a scooter. However there’s no riding on
the pavements here – there’s a special reserved
lane on the roads.

V HLAVNÍ ROLI DIAMANTY
Izrael se považuje za Mekku diamantů
už od 15. století, kdy židovský brusič
Lodewyk van Berken seznámil svět
s novou technikou broušení zvanou scaif.
Ve městě Ramat Gan, blízko Tel Avivu, sídlí
největší diamantová burza světa, která
zaměstnává 3 100 pracovníků. O návštěvu
si říká jak muzeum diamantů, tak prodejna
s věčným třpytem. Šperky s drahými kameny
se řadí mezi oblíbené suvenýry.

DIAMONDS ARE FOREVER
Israel has been a Mecca for diamond lovers
since the 15th century when Jewish diamond
cutter Lodewyk van Berken introduced a new
cutting technique called scaif. The town of
Ramat Gan near Tel Aviv is home to the largest
diamond market in the world which employs
3,100 people. The Diamond Museum and the
shop packed with pricey bling are unmissable.
Jewellery containing precious stones is
a popular souvenir.
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NOVAK DJOKOVIC

The most advanced ever.

High Speed Time Zone Adjustment / Time Transfer Function
* If there are changes in the region / time zone, manual time zone selection may be required.

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

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

JISTÍME VÁS
V KAŽDÉM
SMĚRU
Cestovní pojištění

957 444 555
www.cp
www.cpp.cz

cewe.cz
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HUSQVARNA
AUTOMOWER
– ROBOTICKÉ SEKAČKY

VY ODLÉTÁTE,
ALE O ZAHRADU JE POSTARÁNO.
STAČÍ JEN NAINSTALOVAT

SPOKOJENÍ SOUSEDÉ

Robotické sekačky Husqvarna Automower® jsou
vybaveny nejmodernějšími technickými řešeními
pro dosažení nejvyšší úrovně spolehlivosti, kvality
a výsledků sekání.

Robotická sekačka seká trávu velmi tiše a bez
škodlivých emisí. Vy a vaši sousedé jen stěží
zaznamenáte, že vůbec pracuje, i když bude
pracovat den co den.

PERFEKTNÍ VÝSLEDKY
Unikátně navržený systém sečení – tři žací nože
z uhlíkové oceli ostré jako břitva, umístěné za
krycím diskem pro úhledné výsledky sečení.

PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY SEČENÍ VE SVAZÍCH
Protože se vypořádá i se svahy se sklonem
70 % (35°), dosáhnete dokonalých výsledků
i u kopcovitých travnatých ploch, které se jinak
jen obtížně udržují.

PŘIPOJENÍ
Naše bezplatná mobilní aplikace je určena ke
snadné komunikaci s vaší sekačkou pro ovládání
z jakéhokoliv místa prostřednictvím
mobilního telefonu.

PŘIZPŮSOBÍ SE RŮSTU TRÁVY
Za slunečného nebo suchého počasí, nebo později
v sezóně, stráví sekáním méně času, čímž se
snižuje opotřebení trávníku a sekačky.

NAVŠTIVTE NEJBLIŽŠÍHO AUTORIZOVANÉHO DEALERA HUSQVARNA.
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.HUSQVARNA.CZ A WWW.HUSQVARNA.SK.
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PIRÁTSKÉ

KAPVERDY
PIRATES OF CAPE VERDE
Gaja Koláčková |
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Určitě jste o nich už slyšeli a většina z vás
dokonce i tuší, kde je hledat. Jaká je však
opravdová tvář souostroví v Atlantském
oceánu? Ošlehaná větrem a zalitá věčným
sluncem – stejně jako obličeje samotných
Kapverďanů.
You’ve definitely heard of this destination and
most of you, we expect, would have an idea
of where to look for them. But what is this
archipelago out in the Atlantic Ocean really
like? Whipped by the wind and warmed by the
sun – just like the faces of the Cape Verdeans
themselves.

O

BČAS TO VYPADÁ, ŽE SE NA KAPVERDSKÝCH OSTROVECH ZASTAVIL
ČAS. Ne snad, že by na vás dýchla
kdovíjaká historie… To spíše sluneční paprsky, které prakticky nikdy neskryjí dešťová
mračna, lákají k lenošení. A když si můžete
klidu a pohody užívat až 350 dní v roce, nelze
se moc divit, že si místní obyvatelé nenechají
ničím narušit svůj bezstarostný životní styl.
Takže „No stress“!
To ale neznamená, že by byli Kapverďané
kdovíjak leniví. Právě naopak! Za posledních
deset let se ostrovy pílí a snahou místních
proměnily k nepoznání. Z chudé země se stala
sebevědomá exotická destinace plná nových
a moderních hotelů, restaurací i zajímavých
atrakcí. Očividně má poklidný přístup k životu
něco do sebe. Nechcete si ho také alespoň
na pár dní zkusit? Jen si to představte, dlouhé
kilometry písčitých pláží i průzračné a stále
teplé vody oceánu…

SOLNÝ SAL
Pokud se chcete vydat na Kapverdy, čeká
vás zásadní rozhodnutí – na jaký ostrov!

EN

I

T SOMETIMES LOOKS AS THOUGH TIME
HAS STOPPED IN THE CAPE VERDE
ISLANDS. It’s not that the place is steeped
in history, more like the sun’s rays, almost
never blocked by rain clouds, tempt people to
take it easy and slow down. And when these
conditions prevail up to 350 days a year, it’s
no wonder the islanders never let anything
disturb their carefree lifestyle. „No stress“ as
they say!
But that doesn’t mean that the locals are a lazy
bunch. In fact the opposite is true! In the last
ten years the islands have changed beyond
recognition thanks to the efforts of the local
people. This once poor country has become
a conﬁdent, exotic destination, awash with
modern hotels, restaurants and interesting
attractions. Evidently this relaxed approach
to life produces results. So why not give it a try,
at least for a few days anyway? Just imagine
those long kilometres of sandy beaches lapped
by a crystal-clear, tepid ocean…

SALTY SAL
If you fancy a holiday in Cape Verde, there’s
a key decision to be made – which island
should you go for! Each one has its own
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Každý má totiž své osobité kouzlo.
EN
Pokud váháte, zvolte jistotu – nížinatý
ostrůvek Sal, který své jméno získal
díky obrovským solným nalezištím.
Ostatně vyhnout se mu ani nejde, protože z letadla vystoupíte přímo v jeho
srdci – na letišti Amílcar Cabral. A z něj
už to není nikam příliš daleko. Jak by
také mohlo, když je ostrov 35 kilometrů
dlouhý a jen 12 kilometrů široký. Víte,
co to znamená? Že si můžete po deseti minutách jízdy začít užívat relaxu
na jedné z vyhlášených pláží. Třeba
té u městečka Santa Maria, která vás
uchvátí nejen zářivě bělostnými písky,
ale i ranním hemžením místních rybářů.

personality, but if you can’t make your
mind up, choose a safe bet – the tiny
low-lying island of Sal which takes
its name from the huge salt deposits
found there. In fact the island is hard
to avoid as you step off the plane at
the island’s Amílcar Cabral Airport.
From there it’s not far to anywhere –
how could it be when the island is just
35km long and 12km wide. That means
that minutes from the runway you can
already be relaxing on one of the great
beaches. For instances there’s the small
town of Santa Maria where the bright
white sand and the morning bustle
of local ﬁshermen going about their
business are an enchanting spectacles.

CHUŤ MOŘE
Jestli navíc jejich snažení přinese
kýžené ovoce, čerstvé úlovky z moře
můžete později ochutnat v nedaleké restauraci Odjo d’Agua, která patří k nejvytříbenějším na ostrově. Vyzkoušejte
třeba místní specialitu Cachupa Rica,
které někteří říkají „pirátská bašta“.
Je to vlastně druh guláše, jehož základ
tvoří ryby a slanina doplněné kukuřičnou kaší, zelenými banány, sladkými
bramborami a dýní, která mu dává
jedinečnou chuť i speciﬁckou konzistenci. A že je to opravdová delikatesa,
dokládají nejen téměř plně obsazené
stoly restaurace, ale i skutečnost, že
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FLAVOURS OF THE SEA
And if the ﬁshermen have a good day,
you can try their fresh catch in the
nearby Odjo d’Agua restaurant, one of
the best on the island. Why not sample
a local speciality called Cachupa Rica
which some call „pirate food“. It’s
actually a type of goulash made with
ﬁsh and bacon and also containing
polenta, green bananas, sweet potatoes
and pumpkin, ingredients that lend
the dish a unique ﬂavour and a quite
unusual consistency. The packed
tables at restaurants prove what a local
delicacy this is, as well as the fact that

Poznejte milníky kapverdské historie
a začít můžete u objevitele ostrovů
Diogo Gomese.
Learn about important milestones in
Cape Verde’s history and you can start
with the explorer of the islands Diogo
Gomes.

DESTINACE | DESTINATION

V zátoce Buracona se skrývá
podvodní lávová jeskyně
s okrouhlým otvorem ve stropě,
ve kterém vzniká díky lámání
slunečních paprsků jedinečný
přírodní úkaz – útvar
připomínající modré oko.
In a nearby bay called Buracona
you’ll discover an underwater lava
cave with a circular opening in the
ceiling through which break the
sun’s rays. This creates an
amazing spectacle, the blue
opening resembling an eye.

CZ

Kapverďané si tuto pochoutku dávají
jako praví potomci pirátů z Atlantiku
ke snídani, obědu i večeři.

MILOVNÍCI ZÁKUSKŮ
Úplně jiný gastronomický zážitek
zažijete, když se vydáte do širokých
městských ulic tvořených pestrobarevnými domky. Právě tady můžete
na každém rohu potkat usměvavé ženy
s vysokými drdůlky či šátky na hlavách, které u sebe mají veliké plastové
krabice. Co se v nich ukrývá? Spousta
různých, a hlavně čerstvých dobrot.
Za pár korun si koupíte smažené taštičky plněné rybí směsí nebo krokety
z kořeněné bramborové kaše smíchané
s masem z tuňáka.
Při toulkách uličkami se zkuste také
na chvilku zastavit u některého z venkovních posezení. Možná se totiž dočkáte jednoho překvapení. Kapverďané
milují sladké a jsou doslova posedlí
všemožnými zákusky. V jejich výrobě
jsou navíc skutečnými mistry. V klidu
se usaďte, a vychutnejte si třeba z Portugalska převzatý Pudim Flan, což je
puding ve tvaru menší bábovky bohatě
zalité karamelem. Během horkého
odpoledne vás zase zchladí zmrzlina ze
šlehačky a slazeného mléka s vrstvou
rozemletých sušenek, které místní
říkají Gelado de Bolacha.
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the Cape Verdeans eat it for breakfast,
lunch and dinner like true descendants
of pirates from the Atlantic.

SWEET-TOOTHED
ISLANDERS
There’s a completely different food
experience waiting for you in the
wide streets lined with multi-hued
houses. On almost every street corner
here you can meet smiley women
with high buns in their hair or scarves
on their heads, carrying large plastic
crates. These contain all sorts of fresh
goodies – for a few crowns you can buy
fried turnovers ﬁlled with ﬁsh meat
or croquets made with spicy potato
dough mixed with tuna. Wandering the
streets and lanes, stop for a while at
one of the outdoor cafes. At some you
may be in for a surprise. Cape Verdeans
have a bit of a sweet tooth and are
obsessed with all kinds of cakes and
pastries – they know how to make
them, too. Take a moment to enjoy
a Pudim Flan, a custardy Portuguese
dessert in the shape of a small jelly,
generously drizzled in caramel sauce,
andi in the heat of the afternoon you
can cool down with an ice cream made
with cream, sweetened milk and a layer
of crushed biscuits – this is locally
known as Gelado de Bolacha.
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S VĚTREM O ZÁVOD
Jestli vás procházky po hlavní třídě už přestaly
bavit, oddejte se adrenalinovější zábavě. Sal patří
mezi tzv. návětrné ostrovy, takže tady často pofukuje. A toho přece musíte využít. Jak? No třeba
při windsurﬁngu či kitesurﬁngu. Stačí, když se
vydáte po pláži doprava a dříve, nebo později narazíte na půjčovnu sportovního vybavení. A vůbec
nevadí, pokud to neumíte. Místní se vás ujmou
a základy toho, jak se udržet na vodním prkně, vás
naučí. Zaplachtěte si společně s dalšími nadšenci
ve vlnách i ve vzduchu. Neopakovatelný zážitek je
zaručen.

SKRYTO POD HLADINOU
Oceán ukrývá mnohé poklady… Ponořte se proto
i pod hladinu. Jelikož byly Kapverdy v minulosti
stanicí pro doplňování zásob transatlantických
plavidel, po celé 18. století kolem něj bujela lodní
doprava. A jak už to tak občas bývá, některé bárky
do svého cíle nikdy nedopluly, takže na mořském
dně jich hned několik navždy ukrylo svá tajemství.
Tak si vezměte potápěčské brýle se šnorchlem
a staňte se novodobými podvodními dobyvateli ztracených pokladů. Kromě pestrobarevných
rybiček vám společnost budou dělat třeba i roztomilé želvy. «

Surfařské prkno,
na němž si užijete
adrenalinovou
jízdu ve vlnách
i ve vzduchu,
je na ostrově
k zapůjčení
opravdu na
každém kroku.
You can hire
a surfboard at
every street corner
on the island for
adventures on wind
and wave.
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GONE WITH THE WIND
When you’ve had enough of lazing around on
yellow sunbeds by the water or strolling along the
main avenue, why not seek out some rather more
exciting entertainment. Sal is a so-called windward
island meaning it’s often a bit breezy. And that is
a distinct advantage when it comes to windsurﬁng
and kitesurﬁng. Head along the beach and sooner or
later you’ll come to a sports equipment hire centre.
And it really doesn’t matter if you are beginner.
The locals will show you the ropes. Blow off the
cobwebs with other enthusiasts of wave and wind –
unforgettable experiences are guaranteed.

DEEP BELOW THE WAVES
The ocean conceals many a treasure making it well
worth taking a dive deep below the waves. As in
the past Cape Verde was a stopping-off point for
ships to take on supplies on transatlantic journeys,
throughout the 18th century many craft could be
found in its waters. And as sometimes happens,
some vessels never made it to their destinations.
So don diver’s mask and a snorkel and try your
hand at becoming a modern-day treasure hunter.
In addition to colourful ﬁsh, you’ll also encounter
friendly sea turtles down there. «
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zájezdy na zakázku
pestrá škála poznávacích zájezdů

do všech zemí Ameriky

Zajistíme pro Vás konzultaci Vaší cesty, itinerář na klíč, letenky, ubytování, pozemní
dopravu, veškeré aktivity, vstupenky, průvodce…

přesně podle Vašich představ a požadavků !!
America Tours, v. o. s. tel.: 488 058 205 (zájezdy) • 488 058 203 (letenky)
Jánská 868/8
488 058 204 (individ. služby) • GSM: 777 747 333
460 01 Liberec 3

e-mail: info@americatours.cz

www.americatours.cz
prodejny:

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

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

Jánská 868/8
460 01 Liberec 3
tel.: 488 058 213

Víc než jen OKNA.
ZARUČENĚ KVALITNÍ OKNA!
Tel.: 773 360 000 » E-mail: okna@okna.eu

www.okna.eu
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28 LET TRADICE
V Ý VOJ A V ÝROBA
PRODEJ A DOPRAVA
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Prodejna Brno
Slovákova 11, Brno

Prodejní galerie Praha
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541 214 903
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NEŽ LETADLO VZLÉTNE
BEFORE THE TAKE-OFF
Renata Kučerová |

Luboš Wišniewski

Na starosti má zásadní část letově-provozních a předpisových záležitostí, které je třeba
zajistit předtím, než letadlo vzlétne. Za 18 let na Ruzyni je přesvědčen o kvalitě své práce
i svého týmu. Seznamte se s Petrem Nováčkem, Flight Dispatch Support Managerem
společnosti Smartwings.
He is responsible for a key part of flight operations and regulatory procedure which must be
ensured before any plane can take off. Over 18 years at Ruzyně he is confident of the quality
of his own work and that of his team. Meet Petr Nováček, Flight Dispatch Support Manager at
Smartwings.
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ro běžného cestujícího zní vaše
EN
pozice odborně a soﬁstikovaně.
Za co jste zodpovědný?
Zjednodušeně řečeno, spolu s dalšími kolegy připravuji podmínky pro to, aby letadlo
bezpečně vzlétlo, let probíhal bez problémů a cestující se v klidu dostali do cílové
destinace.
Mohl byste nám přiblížit, co konkrétně
má na starosti váš tým?
Řešíme věci na taktické bázi. Několik dní
před samotným letem se staráme o plnění
bezpečnostních a předpisových parametrů,
aby v provozní den šlapalo všechno, jak
má. Začíná se obchodní analýzou. Je třeba
zjistit, za jakých podmínek letadlo do dané
destinace doletí.

Jaké další aspekty jsou zásadní
k provedení hladkého letu?
Určitě propočet možného payloadu (obchodní zatížení letadla – váha cestujících
a nákladu), zda půjde vše naložit z hlediska kapacity a vyvážení letadla, ověřují se
výkonnostní charakteristiky letadla na požadovaných letištích. Kontroluje se obsah
databází, komunikujeme s letišti o jejich
technickém stavu, úrovni požární ochrany,
délce a únosnosti dráhy, připraveny musí
být i nouzové postupy.
Z pohledu cestujících patří mezi
nejdůležitější vlastnosti letecké dopravy
rychlost, pohodlí a bezpečnost.
Souhlasíte?
Bezpečnost je vždy na prvním místě a věnuje se jí maximální pozornost. Provádí
se velké množství kontrol. Neuplynou ani
tři měsíce bez auditu. Probíhají kontroly
postupů a praktického zajištění, kdy se,
obrazně řečeno, obrací kámen po kameni.
Systémy v letectví jsou zdvojené i ztrojené, čehož dobrým příkladem je zmíněná
příprava nouzových postupů pro různé
případy. Ostatně, statistiky mluví jasně –
letecká doprava je nejbezpečnější ze všech
druhů dopravy.
Jak vypadal váš dnešní pracovní den?
Byl ve znamení porad. Testovali jsme
správnou funkčnost nové části naší
provozní aplikace, sloužící posádkám
i provoznímu personálu. Obsahuje letový
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or ordinary passengers your
title sounds very specialised and
sophisticated. Exactly what are you
responsible for?
Simply put, working with other colleagues
I make the necessary preparations that
enable a plane to take off safely, the ﬂight to
pass off without incident and the passengers
to reach their ﬁnal destination in comfort.
Could you tell us what your team does?
We solve issues on a strategic basis. A few
days before the ﬂight we take care of safety
and regulatory matters so that on the day
everything goes as it should. We begin
with commercial analysis – we have to
ascertain under which conditions the plane
will ﬂy to a given destination.
Which other aspects are key to operating
a smooth ﬂight?
Certainly we look at the potential payload
(the weight of passengers and freight),
whether we have the capacity to load
everything and keep the plane balanced.
Performance data of the plane at the
given airports in question is reviewed.
The contents of the database are checked,
we communicate with the airport about
the technical state of the plane, the ﬁre
protection level and the length and load
capacity of the runway, and preparedness
for emergency situations is assessed.
From the passengers’ point of view,
the most important features of air
transport are speed, comfort and safety.
Do you agree?
Safety always comes ﬁrst and it is
given maximum consideration. A large
number of checks are carried out and
audits are performed at least every three
months. The procedures are checked with
no stone left unturned, so to speak. Flight
systems are doubled and tripled up, a good
example of which is the afore-mentioned
emergency procedure preparations for
various potential situations. By the way,
the statistics clearly show that air travel is
the safest mode of transport of all.
Describe your working day?
Today was all about meetings. We tested
that a new part of our operational app for

FLIGHT DISPATCH
SUPPORT
MANAGER
Dopravní prostředky
ho přitahovaly vždy.
Na ekonomce ho okouzlila
letadla. Dopravní fakulta
na ČVUT tak byla jasná
volba. V rámci diplomové
práce na téma výkonů
letadel se spojil s ČSA.
Ještě při škole nastoupil
na přepážku check-inu,
seznámil se s chodem
a provozem handlingu.
Poté se už zaměřil
na výkony letadel v praxi.
V současnosti je hlavní
náplní jeho profese
provozní podpora
letů ve společnosti
Smartwings.

FLIGHT DISPATCH
SUPPORT
MANAGER
Petr was always attracted
to transport and vehicles.
At secondary school he
became fascinated with
planes. The Transport
Faculty of ČVUT was the
obvious choice of university.
His ﬁnal dissertation was
on plane performance
which brought him into
contact with ČSA. While
still at school he worked on
the check-in desk where he
learnt all about handling.
After that he focused on
the practicalities of plane
performance. Today the
main focus of his work is
ﬂight operations support at
Smartwings.
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řád a brieﬁngy pro posádky, které zde najdou kompletní
přípravu na let. Připravovali jsme se na společný meeting
s Českými aeroliniemi, na kterém se mimo jiné bude řešit
zavádění letadel Airbus A220. Od nového roku budou
letadla vybavena datalinkovou komunikací. Řízení letového
provozu a piloti budou komunikovat nejen hlasem, ale i datovým přenosem, což zefektivní předávání informací.
Nebylo toho málo…
Ano, jedná se o velmi různorodé operování a právě to mě
baví – pestrost mojí práce. A to jsem ještě nezmínil electronic ﬂight bag.
O co se jedná?
Jde o tablet pro piloty s elektronickými mapami, knihovnou
dokumentů a aplikacemi pro výpočet letových výkonů.
Mám na starosti jeho správu. Redukuje se díky němu
potřeba papírové dokumentace pro předletovou přípravu
a plánování letu.
Bez jakých vlastností a dovedností byste se na své pozici
neobešel?
Nejdůležitější jsou pracovitost, spolehlivost a důslednost.
Jsem přesvědčený o tom, že můj tým pracuje dobře a svědomitě, a že výsledek přispívá k bezpečnosti našich letů.
Jak a kde si nejvíc odpočinete?
Skvělý relax je pro mě procházka s rodinou v přírodě, ideálně na horách. Daří se mi oddělovat práci a soukromý život,
takže doma dokážu úplně vypnout a zregenerovat. «
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crews and operations staff is working correctly. It contains
timetable information and crew brieﬁngs – crew members
can ﬁnd comprehensive instructions for ﬂight preparations.
We prepared for a joint meeting with Czech Airlines at
which, among other things, we’ll discuss the introduction
of the Airbus A220. From the new year planes will be
equipped with datalink communications. Air trafﬁc control
and pilots will be able to communicate using their voice as
well as data transfer – this will make passing on information
more efﬁcient.
A pretty busy day then…
Yes, my working days are varied and it’s this variety that
I like. And I didn’t even mention the electronic ﬂight bag.
What’s that?
It’s a tablet for pilots containing electronic maps, a library
of documentation and apps for calculating ﬂight operations.
I am responsible for managing the content. It reduces
the need for paper documents required for pre-ﬂight
preparations and ﬂight planning.
Which qualities and skills are essential for your position?
The most important qualities are diligence, dependability
and thoroughness. I am certain that that we work well and
conscientiously, and that the result is greater ﬂight safety.
How and where do you take it easy?
The best way to unwind for me is to walk with my family
in natural surroundings, ideally in the mountains. I have
a good work-life balance, so at home I can completely switch
off and recharge. «
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TRYSKOVÉHO PROUDĚNÍ
RIDING THE JET STREAM
Dagmar Honsová – meteoroložka | Independent Weather Consultant |

© Shutterstock.com

Zimní počasí ve střední Evropě může být všelijaké. Mám ráda pohled z tepla
pokoje na jiskřící se bílý sníh a romantické kresby mrazu na oknech. A naopak
bych se raději obešla bez námraz, inverze, silných mrazů a sněhových bouří,
i když je z profesních důvodů samozřejmě vždy vyhlížím dopředu.
Winter weather in central Europe can vary wildly. Out of the window of my cosy,
warm room I like watching the sparkling white snowflakes fall and the frost
etching beautiful patterns on windowpanes. But I could easily do without the
frost, freezing fog, ice and snowstorms, though my work means I always look
beyond what the weather is doing at that moment.
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NÍH JE HLAVNÍM SYMBOLEM ZIMY. Někdo ho zbožňuje, jiný se mu spíše snaží vyhnout a třeba uletět
do teplých krajin podobně jako stěhovaví ptáci. Třeba
můj tatínek po mne vždy nejméně dva měsíce před Vánocemi chce vědět, jestli bude na Štědrý den sníh, nebo ne.
Když mu každý rok opakuji, že s takovým předstihem počasí
předpovědět nelze, vyžaduje, ať si alespoň tipnu. Tipuji
vždy, že v Praze sníh nebude, protože z historie a zejména
posledních let víme, že je šance asi jen 10 %.
Když se však podíváte na oblaka z okénka letadla, asi si ani
neuvědomíte, že jde vlastně o shluky ledových krystalků –
sněhových vloček. Vysoko nad zemí je v atmosféře teplota
výrazně pod bodem mrazu a oblaka si tu v sobě nosí kousek
zimy celý rok.
Co určitě na zimě ráda nemám, jsou přechody z tepla budov
do venkovního chladu a nutnost oblékání a převlékání.
A nejde jen o teplotu, ale právě v zimě často i to, jak silně
fouká vítr. Vítr totiž dokáže výrazně snížit naši pocitovou
teplotu. Odborně se tomu říká „wind chill“. Takže i když
je venku za okýnkem v letové výšce obvykle mezi -40 až
-60 °C, kdybyste mohli vystrčit ruku ven, při rychlosti okolo
800 km/h, by vám na ní byla zima pocitově odpovídající
-90 až -110 °C. Určitě to nezkoušejte! Ale když v zimě fouká
silný vítr, raději přidejte další vrstvu oblečení a neváhejte
sáhnout po nejteplejší čepici, co najdete.

S

NENÍ SNÍH JAKO SNÍH
Věděli jste, že rozdíl mezi přírodním a umělým sněhem je
v tom, že zatímco v případě přírodního sněhu vločka narůstá ze středu směrem k okrajům, vodní kapky při výrobě
umělého sněhu mrznou od svých okrajů.
Říká se, že každá sněhová vločka je jiná, každopádně
na jejich tvar má jistě vliv teplota vzduchu a další fyzikální
podmínky okolí v okamžiku jejich vzniku. Pokud se teplota
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NOW IS THE MOST CONVENTIONAL WEATHER OF THE
WINTER. Some people love it, others do all they can to
avoid it, ﬂying away to warmer climes like migrating
birds do. Two months before Christmas my dad always wants
to know whether there’ll be snow on Christmas Day or not.
Every year I have to repeat that it’s not possible to predict the
weather so far in advance, but he always challenges me to at
least have a bet. I always predict that there will be no snow in
Prague, and from the last few years we know that the chances
snow will fall are only around 10%.
As they gaze at the clouds passing by the plane window,
few realise that what they are looking at are ice crystals –
snowﬂakes. High above the earth the temperature of the
atmosphere is well below freezing, and the clouds wear their
winter coats year round.
What I deﬁnitely don’t like in winter is leaving the warmth
of a building and entering the chilly air outside, plus
the need to dress warmly. And it’s not just about the
temperature – in winter there’s often a strong wind. Wind
can make the temperature feel lower than it actually is –
this phenomenon is called „wind chill“. At the altitude
planes ﬂy, on the other side of the window the temperature
is normally between -40 and -60 °C. If you could stick your
hand out at a speed of around 800 km/h, it would feel like
-90 or -110°C. So it’s deﬁnitely not recommended you do so!
But when there’s a strong wind in winter, it’s best to put on
another layer of clothing and don’t hesitate to root out the
warmest hat you can ﬁnd.

NO SNOW LIKE SNOW
Did you know that the difference between natural and
artiﬁcial snow is in the fact that while natural snow ﬂakes
grow from the middle outwards, drops of water in artiﬁcial
snow freeze from their edges.
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vzduchu ve výšce oblačnosti pohybuje blízko nuly,
budou vypadávat velké sněhové vločky. Naopak,
pokud bude teplota klesat pod -7 °C, budou sněhové vločky velmi malé.

BLÁTO VS. MRÁZ
Proč je zima někdy mírná a jindy mrazivá? V první
řadě za to může směr proudění. Pokud převládá
nad Evropou západní nebo jihozápadní, je zima
mírná, blátivá. Naopak při vpádu arktického vzduchu od severu až severovýchodu se mohou i u nás
vyskytovat tzv. arktické dny, tj. teplota vzduchu
se pohybuje trvale pod -10 °C. Prsty v neobvykle
nízkých teplotách nad starým kontinentem může
mít také jet stream. Tento termín často známe pod
názvem tryskové proudění a dosahuje rychlosti
nejčastěji od 100 km/h, v extrému i přes 700 km/h.
Směr proudění je ze západu na východ. Nachází
se nejčastěji kolem 50. stupně severní šířky, ale
může se dostat i k 30. stupni zeměpisné šířky.
Právě silné tryskové proudění drží masu studeného
vzduchu, tzv. polárního vortexu nad pólem. Pokud
ale jet stream zeslábne, rozpadne se vortex a velmi
studený vzduch se dostává nad starý kontinent.
Mimochodem právě díky jet streamu let z Ameriky
do Evropy trvá vždy kratší dobu než obráceně. «
EN

It’s said that every snowﬂake is different – air
temperature and other conditions at the moment
they are formed have an effect on the way they
turn out. If the air temperature at cloud level
is around zero, the snowﬂakes will be bigger.
However, when the temperature falls below -7 °C,
snowﬂakes are very small in size.

WET ‘N’ WINDY VS COLD ‘N’ FROSTY
Why are winters sometimes mild, and other years
freezing? First of all the wind direction has an
effect. If prevailing conditions arrive in Europe
from the west/southwest, the winter is mild and
wet. However if arctic air comes from the north/
northeast there can be Arctic days when the air
temperature sinks below -10 °C. The jet stream can
also have a say when it comes to low temperatures
over the Continent. This wind system normally
reaches speeds of 100 km/h, in extreme conditions
over 700 km/h, and ﬂows from west to east. It’s
most often found at around 50 degrees north,
but it can also come down to 30 degrees. This
strong wind keeps a mass of cold air in check, the
so-called polar vortex over the pole. But if the jet
stream weakens, the vortex collapses and very
cold air descends on Europe. By the way, thanks to
the jet stream, ﬂights from America to Europe are
shorter than in the opposite direction. «
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Syn nepřítele lidu, ignorant se špatným vlivem na socialistické
ženy, autor policejních uniforem i olympijských kolekcí, osobní
přítel politických pohlavárů, jejichž ženy oblékal. Vjačeslav
Michajlovič Zajcev je i ve svých jedenaosmdesáti letech personou
vymykající se všem škatulkám bývalého sovětského impéria.
Son of an ‘enemy of the people’, a bad influence on socialist
womenfolk, designer of police uniforms and Olympic outfits,
personal friend of political honchos whose wives he dressed –
at 81 Vyacheslav Mikhailovich Zaitsev, a former citizen of the USSR,
breaks the Soviet mould.
CZ

C

HTĚL NA PRŮMYSLOVOU AKADE- EN
MII. Neuspěl. Toužil po divadelní
škole. Nedostal povolení. Zaměřil se
na kariéru pilota. Zamítnuto.
Za přímo hollywoodskou kariéru Slavy
Zajceva můžou paradoxně Stalinovy čistky.
Jejich obětí se totiž stal i Slavův otec, který
byl označen za nepřítele sovětského lidu
a byl odvezen do jednoho z mnoha gulagů.
S takovým kádrovým posudkem mohl
Slava zapomenout na všechny předchozí
sny. I tak se mu podařilo dostat na Vysokou školu chemicko-technologickou
v Ivanovu, kterou absolvoval v roce 1956
s vyznamenáním. Právě tam si uvědomil,
že práce s textilem může nahradit jeho
zlomené touhy. Proto se vydal do Moskvy
na textilní institut a našel místo v továrně,
která měla za úkol oblékat ženy v Moskvě
a nedalekém okolí.

H

E WANTED TO STUDY AT THE
TECHNICAL ACADEMY. He didn’t get
in. His ambition switched to acting
school. He didn’t get permission. He turned
his sights to a career as a pilot. Permission
refused. Paradoxically, Stalin’s purges are
directly responsible for Slava Zaitsev’s
Hollywood-style career. Declared an enemy
of the Soviet people and banished to one
of the USSR’s many gulags, his father was
a victim of the Stalinist period. With that
sort of thing in his past, Slava could forget
about all the dreams he once had. Despite
all the above, he did manage to get into
technical university in Ivanov from which
he graduated in 1956 with honours. It was
there that he realised that working with
textiles could replace his long-lost dreams.
So he left for Moscow, for the textile
institute and a job in a factory which had
the task of dressing the women of Moscow.

ŠPATNÝ VLIV
Barevné vzory inspirované tradičními šátky
vyráběnými v proslulé textilce v Pavlovském Posadu. Přesně tak vypadala první
Zajcevova kolekce, kterou předložil svým
šéfům, a kterou oni s oprávněnými obavami podstoupili ke schvalování speciální
komisi – moskevské umělecké radě. Právě
ta rozhodovala o tom, zda zůstanou blůzy,
sukně i boty nevýrazné a uniformní, nebo
dá zelenou hravým a pestrým outﬁtům.
„Máte špatný vliv na sovětský lid!“ vyslechl si zklamaný Zajcev ﬁnální verdikt.
Provinil se jen tím, že do šedé beznaděje vetknul barvy. Všechny barvy duhy,
tak svou kolekci později popsal. To bylo
všechno, co udělal. Jenže črty Zajcevovy
práce pronikly na Západ. A i tam způsobily
malou revoluci. Barvy doplněné tradič-

BAD INFLUENCE
Colourful patterns inspired by traditional
headscarves made at the famous textile
plant in Pavlovsky Posad – that was the
ﬁrst collection Zaitsev ever submitted
to his bosses and one which they, with
justiﬁed trepidation, put to a special
commission of the Moscow artistic council
for authorisation. Would the decision be
to keep blouses, skirts and shoes dull and
uniform or give the green light to playful,
brighter outﬁts?
“You are a bad inﬂuence on the
Soviet people!” came the verdict for
a disappointed Zaitsev. His crime was
to introduce a bit of colour into the grey
gloom – all the colours of the rainbow, as
he later described his work. That’s all he

ZAJÍMAVOSTI
O SLAVOVI
ZAJCEVOVI
» Mezi Zajcevovy VIP
klienty patřila rodina
Leonida Brežněva,
první kosmonautka
Valentina Těreškovová
nebo bývalá manželka
Vladimira Putina
Ljudmila.
» Je autorem oblečení
sovětské olympijské
výpravy na Hrách
1980 v Moskvě a 1984
v Sarajevu.
» Zajcevovy kolekce
pronikly do sbírek
Metropolitního muzea
i Guggenheimova muzea
v New Yorku.

SLAVA ZAITSEV –
INTERESTING
FACTS
» Some of Zaitsev’s VIP
clients have included
Leonid Brezhnev’s family,
the ﬁrst female astronaut
Valentina Tereshkova and
Putin’s ex-wife Ludmila.
» He designed the Soviet
Olympic team outﬁts for
the 1980 Moscow Games
and the 1984 Winter
Games in Sarajevo.
» Zaitsev’s pieces can
also be found at the
Metropolitan Museum
and the Guggenheim
Museum in New York.
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ními ruskými vzory prostě působily skvěle. Francouzský
magazín Paris Match věnoval Slavovi samostatný článek
s titulkem „Ten, který přinesl do Moskvy módu“. Psal se rok
1963 a Zajcevova hvězda právě vyšla.

DOMA JE DOMA
Vybudoval si pověst, kvůli které ho stálo za to sledovat. Právě
proto se o pár let později vydali do Moskvy Marc Bohan, Guy
Laroche a Pierre Cardin. Tenhle návrhářský dream team stál
o jediné – o setkání s TÍM odvážným Rusem. Trojice svého
souputníka z východního bloku označila za Rudého Diora.
Byl rok 1965 a Zajcevova hvězda zářila naplno. Jeho práce se
pravidelně dostávala do západních katalogů. Skutečně zlaté
časy sice přišly až s perestrojkovým uvolněním, ale už v roce
1982 se Slava Zajcev podílel na otevření vůbec prvního módního domu v tehdejším Sovětském svazu. Dokonce i v sešněrované společnosti dokázal ze svého jména udělat silnou
obchodní značku. Právě proto to byl on, kdo v roce 1980
dostal za úkol připravit kolekci pro olympiádu v Moskvě.
Stejně tak to byl on, kdo připravil kolekci nazvanou „1 000
let ruského pravoslaví“ prezentovanou v roce 1987 v New
Yorku. O rok později už obdržel pozvání, aby byl osobně přítomný uvedení kolekce „Ruská roční období“ přímo v Paříži.
Jeho práce se objevila i na týdnu módy ve Florencii a v roce
1989 obdržel cenu pro nejlepšího módního návrháře.
„Jsem Rus. Ruský umělec a jako takový bych chtěl svou
práci prezentovat Rusům v Rusku. Měl jsem spoustu
šancí ukazovat své kolekce v zahraničí a také jsem je tam
ukazoval, ale zjistil jsem, že to není místo pro mě. Moje
místo je v Rusku,“ shrnul Rudý Dior své působení v módní
branži. «
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was guilty of, but sketches of Zaitsev’s work made it to the
West where they caused a stir. The colours, complimented
with traditional Russian patterns, looked simply spectacular.
The French magazine Paris Match dedicated an article to
Zaitsev entitled “The man who brought fashion to Moscow”.
The year was 1963 and Zaitsev’s career had begun.

HOME SWEET HOME
He subsequently built up a reputation which drew attention
from far and wide. A few years later Marc Bohan, Guy
Laroche and Pierre Cardin made trip to Moscow. This
designer dream team wanted just one thing – to meet the
brave Russian. The trio dubbed their colleague from the
Eastern Bloc the ‘Red Dior’.
In 1965 Zaitsev was working feverishly. His heyday may
have come with the onset of perestroika, but in 1982 Slava
Zaitsev was part of the team that set up the ﬁrst fashion
house in the Soviet Union. Even in this gagged society he
managed to make a name for himself and create a strong
brand. In 1980 he got the job of designing the outﬁts for the
Moscow Olympics. He also put together a collection called
“1,000 Years of the Russian Church”, displayed in 1987 in
New York. A year later he was invited to Paris to personally
oversee his “Russian Seasons” fashion show. His work
appeared at Florence Fashion Week and in 1989 he won
a best fashion designer award.
“I am Russian. As a Russian artist I want to present my
work to Russians in Russia. I’ve had many opportunities to
show off my collections abroad, which I did, but I realised
that it’s not for me. I belong in Russia,” the Red Dior once
said about the international fashion industry. «

OUTLET SHOPPING
200 FASHION BRANDS

UP TO 70% DISCOUNT
ALL YEAR AROUND

ARMANI OUTLET /
CALVIN KLEIN / ECCO / GANT /
HÖGL / LACOSTE / NIKE /
TOMMY HILFIGER

© POC Prague Outlet Centre

AND MANY MORE

FREE SHOPPING SHUTTLE
FROM CITY CENTRE

ADDITIONAL
10% DISCOUNT

ON SITE TAX REFUND AND
CURRENCY EXCHANGE

Seat reservation available at
shuttlebus.fashion-arena.cz

As a bonus for tourists

No more airport queues

EVERY DAY 10AM–8PM / WWW.FASHION-ARENA .CZ
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MÓDNÍ RÁJ
MODISH EDEN
Lucie Kalousová |
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Milán proslul coby město obchodu, významný dopravní uzel
s dvěma mezinárodními letišti, sídlo věhlasného operního domu
La Scala nebo fotbalového svatostánku AC Milán a Inter Milán.
Milovníci módy se však do druhého největšího italského města
vydávají s jiným cílem – aby navštívili milánský fashion week.
Milan is famous as a city of business, as an important transport
hub boasting two international airports, and as the home to the
famous La Scala opera house and one illustrious football stadium
where both AC Milan and Inter Milan play. But fashion fans head to
Italy’s second city for another reason – Milan Fashion Week.

CZ

M

ILÁN PATŘÍ SPOLU S NEW YORKEM, Londýnem a Paříží do tzv.
Big four, tedy Velké čtyřky módních týdnů. Zajímá vás, jak to celé vzniklo?
Kolem roku 1800 začali módní návrháři
pořádat první privátní prezentace nejnovějších kolekcí přímo ve svých salónech.
V roce 1903 se pak uskutečnila módní přehlídka v obchodním domě v USA, čímž byl
položen základní stavební kámen fashion
weekům. O čtyřicet let později následoval vůbec první newyorský módní týden,
tehdy ještě převážně pro novináře, a o další
dva roky později přišla se svou troškou
do módního mlýna i Paříž. První milánský
fashion week na sebe nechal ještě chvíli
čekat, přesněji až do roku 1958. Londýn se
k Velké čtyřce překvapivě přidal až jako
poslední v roce 1984.

PŘEHLÍDKOVÝ KOLOTOČ
Jak je tomu běžné u ostatních velkých
týdnů módy, dámské kolekce se představují v únoru (vždy na následující sezonu
podzim/zima) a v září (na období jaro/léto
příštího roku). Tvorba věnovaná mužům
a pařížská tzv. haute couture se prezentují
v lednu a během léta. Konkrétně v Miláně
mají návštěvníci každou sezonu možnost
zhlédnout kolem 45 módních show, během
nichž se město mění v jedno velké přehlídkové molo. Kromě showroomů tvůrců se
přehlídky konají v historických interiérech,
ale i na ulicích. Mezi takové stálice patří
centrální náměstí před katedrálou Duomo,
nádvoří Castello Sforzesco a Arco della
Pace. Věděli jste, že se Milán v roce 2009
umístil na vrcholu žebříčku měst módy?
Předčil tak i New York a Paříž.

LONG WITH NEW YORK, London
EN
and Paris, Milan is one of the Big
Four fashion weeks. Ever wondered
how fashion weeks came about? Well,
around 1800 fashion designers began to
organise the ﬁrst private shows featuring
new collections in their salons. In 1903
a fashion show took place in a department
store in the USA, and the fashion week was
born. Forty years later came the ﬁrst New
York Fashion Week, mainly for journalists
at ﬁrst, and two years later Paris joined
the party. Milan Fashion Week took a bit
longer to appear on the scene, the ﬁrst
one taking place in 1958. Somewhat
surprisingly, London was the last to join
the Big Four in 1984.

A

ROLLING FASHION SHOW
As is common with other big fashion
weeks, women’s collections are presented
in February (for the next autumn/
winter season) and September (for the
spring/summer of the following year).
Fashions for men and Parisian haute
couture are presented in January and
over the summer. In Milan visitors have
the chance to enjoy around 45 fashion
shows per season, during which the city
is transformed into one huge catwalk. In
addition to the individual salons, shows
take place in period interiors as well as
in the streets. Popular venues include
the square in front of the Duomo, the
courtyard of the Castello Sforzesco and
the Arco della Pace. Did you know that
in 2009 Milan was voted top fashion city?
It even beat off New York and Paris for
ﬁrst place.

ZAJÍMAVOST
O MILÁNSKÉM
FASHION WEEKU
V roce 2014 na milánský
fashion week vtrhli
demonstranti z organizace
Greenpeace. S nápisy
„Versace detox now!“ žádali
„módu bez toxinů“. Nařkli
proslulou značku z toho,
že její oděvy obsahují
příliš vysoké množství
nebezpečných chemikálií.
Zástupci Versace na to
konto prohlásili, že dodržují
veškeré potřebné normy
a zákony, i přesto ale budou
hledat řešení směřující
k udržitelnosti.

MILAN FASHION
WEEK – DID YOU
KNOW?
In 2014 Greenpeace
demonstrators disrupted
Milan Fashion Week, holding
signs bearing the words
„Versace detox now!“ and
demanding „fashion without
toxins“. They accused
the famous brand of
making clothes containing
high levels of dangerous
chemicals. Representatives
of Versace responded by
saying that they adhere
to all the necessary
regulations and laws, but
despite this they would
look at ways of making
the fashion industry more
sustainable.

77

INSPIRACE | INSPIRATION

CZ

78

ODVRÁCENÁ TVÁŘ

EN

BEHIND THE SCENES

Za zlatým pozlátkem se však skrývá i těžká dřina, kritika
a intriky. V září roku 2012 například návrhář Roberto Cavalli
na svém blogu zveřejnil článek, v němž označil organizaci
Camera Nazionale della Moda, která milánský fashion week
pořádá a zároveň má podporovat mladé talenty, za neužitečnou. Osočil v něm rovněž značky Giorgio Armani a Dolce & Gabbana z toho, že vždy upřednostňují své zájmy před ostatními.
Cavalliho nevraživost ale zřejmě pramení z doby, kdy zmíněné
dva největší italské módní domy přeplánovaly své módní show
a ty se pak časově překrývaly právě s Cavallim, který tím
pádem nebyl jediným zvučným jménem daného přehlídkového dne. Naopak k pozitivním obdobím se pak řadí rok 2013.
Od této doby po uvedení všech značek věhlasných jmen totiž
dostávají příležitost také začínající designéři a nové značky.

Behind the glitz there’s a lot of hard work, criticism and
sometimes intrigue. For instance, in September of 2012
fashion designer Roberto Cavalli wrote in his blog that
the Camera Nazionale della Moda, which organises Milan
Fashion Week and is supposed to encourage young talent,
was pretty useless. He also accused brands such as Giorgio
Armani and Dolce & Gabbana of putting their own interests
before those of all others. Cavalli’s grudge apparently
stems from the time the two biggest Italian fashion houses
rescheduled their fashion shows which then clashed
with his, keeping Cavalli from taking top billing that day.
On a more positive note, since 2013 big companies have
presented their collections, after which new, fresh designers
and brands get their time in the limelight.

BUĎTE IN!

IN FASHION!

Pokud i vy chcete zažít turbulentní svět módy na vlastní kůži, neměl by vám milánský fashion week uniknout.
Některé přehlídky jsou volně přístupné veřejnosti, na jiné je
nutné si zakoupit vstupenku, na ty top musíte mít pozvánku. Pokud však nepatříte mezi vyvolené, můžete zkusit
předregistraci alespoň na after party, na níž se následně
ocitnete v přítomnosti ostatních fashionistů, designérů
a celebrit, což jistě bude nezapomenutelný zážitek. Mimochodem, nejjednodušší způsob, jak získat představu o nejnovějších trendech, je projít se po Miláně během týdne módy
a rozhlédnout se po ulici. Dobré víno a jídlo pak už bude jen
třešničkou na dortu. Nezapomeňte si ale včas rezervovat
ubytování (třeba stylově v Armani hotelu) a letenku, Milán
totiž v období týdne módy doslova praská ve švech. «

If you want to experience the exciting world of fashion up
close, you certainly shouldn’t miss Milan Fashion Week.
Some shows are freely accessible to the public, for others
you have to buy tickets, and for the top events an invitation
is needed. If you’re not one of the chosen few, you can
always try to preregister for an after party, at which you
may ﬁnd yourself in the company of fashionistas, designers
and celebrities, certainly a memorable experience. By the
way, the easiest way to keep abreast of the latest trends is
to walk through Milan during fashion week and look what
people are wearing. Good food and wine is the cherry on the
cake. Remember to book accommodation and ﬂights well in
advance (why not try the stylish Armani hotel), as during
fashion week Milan literally splits at the seams. «

Style is
automatic.
TISSOT gentleman automatic.
POWERMATIC 80 MOVEMENT WITH
UP TO 80 HOURS OF POWER RESERVE.

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

TISSOTWATCHES.COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION
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KULT
MUŽSKÉ
KRÁSY
LOOKING GOOD
AT THE TOP
Judita Hrubešová |
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O mužích se tvrdí, že nestárnou. Třeba chlapík jménem
Tony Ward by podle všeho měl být dávno v „modelingovém“
důchodu. Omyl. Je mu dost přes padesát a zdá se, že je
v daleko lepší kondici, než když se poprvé před skoro čtyřiceti
lety objevil před objektivem Herba Rittse.
It’s often said that men never get old. Take a guy by the name of
Tony Ward for instance, who should by any measure have been
drawing his “model’s” pension for a while now. However, he isn’t
and, well over 50, he seems to be in far better condition than
when he first appeared in front of Herb Ritts’ camera almost
forty years ago.
CZ

T

ONY WARD TOTIŽ JEDNOZNAČNĚ EN
ZRAJE JAKO NESMLOUVAVÉ CHARISMATICKÉ BORDEAUX. Přibývající vrásky jen podtrhují jeho sex-appeal,
životní zkušenosti dodávají na výrazu
a další roky života jen signalizují příval
elegance. Tony Ward v sobě nese něco
naprosto jedinečného a neokoukaného, a to
i téměř po čtyřech dekádách v top modelingu. Jeho příběh se začal psát v 80. letech
na škole West Valley College v kalifornské
Saratoze, kde ho jako osmnáctiletého mladíka objevil fotograf, režisér a stylista Rick
Castro. Ten ho tehdy seznámil s ikonickým
Herbertem Rittsem, který fotografoval
nejen celebrity, ale i skvělé módní snímky.
Práce na společné kampani pro spodní prádlo Calvin Klein vynesla Warda do povědomí světa modelingu.

T

ONY WARD HAS CERTAINLY
MATURED LIKE A CHARISMATIC
WINE. The wrinkles he has gained
over the years only enhance his sex appeal,
life experiences are etched into his face and
the time to come only promise a further
surge of elegance. Tony Ward possesses
something unique, something original, and
that after almost four decades at the top
of the modelling pile. His story begins in
the 80s at West Valley College in Saratoga,
California, where he was discovered at 18
by photographer, director and stylist Rick
Castro. He introduced him to the iconic
Herbert Ritts who not only did shoots
with celebrities but also was a great
fashion photographer. It was their famous
Calvin Klein underwear campaign that
launched Ward into the limelight of the
modelling world.

PARADOXY KRÁSY
Od té doby pracoval s plejádou výjimečných fotografů včetně Stevena Kleina,
Terryho Richardsona, Davida Lachapella,
Karla Lagerfelda nebo Stevena Meisela.
„Jsem velmi šťastný, že jsem pracoval
s tak velkými talenty a vizionáři. Věřím, že
fotograﬁe dokáže zastavit čas a uchovat
zázrak. Mám štěstí, že několik z nich mělo
pocit, že jsem hoden tohoto zvěčnění,“
uvedl Ward na adresu svých kolegů v rozhovoru pro jeden z módních magazínů.
Jeho seznam prestižních kampaní svědčí
o tom, že snad nikdy neměl nouzi o práci.
Pózoval pro největší světové značky jako
Dolce & Gabbana, Chanel, Fendi, Guess,
Diesel, Cavalli, Hugo Boss, J. Lindenberg
nebo Diesel. Ward si zahrál také v několika komerčních reklamách, mimo jiné pro

MODEL PARADOX
Since those early days he has posed for
a whole army of top photographers,
including Steven Klein, Terry Richardson,
David Lachapelle, Karl Lagerfeld and Steven
Meisel.“I’m very lucky to have worked with
such great talents and visionaries. I believe
that photographs can freeze a point in time
and conserve a sensational moment. I was
also lucky that several of them felt that
I was worth photographing,” said Ward of
his colleagues in an interview for a fashion
magazine. His list of prestigious campaigns
is proof that he’s never been short of work.
He has posed for the biggest international
brands around such as Dolce & Gabbana,
Chanel, Fendi, Guess, Diesel, Cavalli, Hugo
Boss, J. Lindenberg and Diesel.

NA RANDE
S MADONNOU
Na začátku 90. let měl
Tony Ward románek
s popovou divou
Madonnou. Zahrál si
hned v několika jejích
videoklipech, z nichž
nejznámější byl ten k písni
Justify My Love. Objevil
se také v její kontroverzní
knize Sex. O jejich vztahu
promluvil i v rozhovoru
pro českou verzi Elle
Man. „Ona pro mě byla
opravdová. Nebyla to ta
nedotknutelná královna
popu, ale dívka, vedle
níž jsem se každé ráno
probouzel. Je to jedna
z nejúžasnějších žen,
které jsem v životě
potkal.“

A DATE WITH
MADONNA
In the early 1990s Tony
Ward had a bit of a ﬂing
with pop diva Madonna. He
appears in several of her
videos, the best-known
being Justify My Love. He
also makes an appearance
in her controversial book
simply called Sex. He spoke
about their relationship in
an interview for the Czech
edition of Elle Man. “She
was real for me, not the
unapproachable queen
of pop, but a girl beside
whom I woke up every
morning. She is one of
the most amazing women
I have ever met.“
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Volvo, Bacardi nebo pro Nina Ricci. A to ve světě mužského
modelingu není opravdu málo. „Myslím, že je to asi jediná
oblast, v níž muži vydělávají méně než ženy. Je to vůči
mužům nespravedlivé a neřekla bych, že tu jde o ženskou
emancipaci,“ uvedla pro BBC proslulá modelingová agentka
Elizabeth Rose. Muži podle ní za svou práci dostávají až
o 75 % menší honoráře než ženy. Pravdou také je, že k ženám
je svět modelingu nekompromisní a co se věku týče i diskriminační. Průměrná délka jejich kariéry se odhaduje zhruba
na pět let. Kariéra mužů bývá zpravidla daleko delší, o čemž
svědčí i zájem o „nestárnoucího veterána“ Tonyho Warda.

NA SCÉNĚ
Ten se nevěnuje jen modelingu. Rád zabrousí i do jiných
uměleckých odvětví. V roce 1996 si střihnul hlavní roli
ve ﬁlmu Hustler White, který režírovali Bruce LaBruce a Rick
Castro. Objevil se i v dokumentárním ﬁlmu Sex/Life in L.A.
režiséra Jochena Hicka nebo v thrilleru L.A. Zombie. Ward
má také vlastní módní značku Six In The Face a ve chvílích
volna se věnuje malbě. Být viděn a zároveň být součástí
kolotoče světa módy má i své stinné stránky. Jak s trochou
nadsázky Tony sám podotýká, prošel si snad každou závislostí. Svět modelingu se v průběhu let razantně mění. Někdo
by řekl, že tak trochu tápe a ztrácí svou „starou dobrou“
duši. Doba, kdy řemeslo „módní fotograﬁe“ bylo svrchovaným územím fotografů – umělců, téměř pominula. Tony
Ward je ovšem věčný. Jednou v obleku za elegána, jindy
v džínách a otrhaném tričku za dobrodruha. Jen tetování
na jeho těle podezřele přibývá. Tak schválně, kdy tenhle ostřílený frajer pověsí modelingové řemeslo na hřebík a nazuje
konečně papuče? «
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Ward has also starred in several adverts for Volvo, Bacardi
and Nina Ricci among others. That’s not a bad CV in the
world of male modelling. “I reckon this is the only profession
in which men earn less than women. This isn’t fair on men
and I don’t think it’s a question of female emancipation,”
the famous modelling agent Elizabeth Rose once said to
the BBC. She claims that men receive up to 75 % less in fees
than women. But it’s also true that the world of modelling is
pretty uncompromising and discriminating towards women
as far as age is concerned. The average length of a woman’s
career is estimated at around ﬁve years. A man’s career is
generally a lot longer, proof of which is the huge interest in
the „evergreen veteran“ Tony Ward.

IN THE LIMELIGHT
Tony Ward isn’t just a model – he’s also tried his hand at
other art forms. In 1996 he played the starring role in the
ﬁlm Hustler White directed by Bruce LaBruce and Rick
Castro. He appears in a documentary called Sex/Life in L.A.
by the director Jochen Hick and in the thriller L.A. Zombie.
Ward also has his own fashion label called Six In The Face,
and likes to paint in his free time. Being in the limelight of
the fashion industry also has its downsides. As Tony admits
himself, he has suffered with almost every addiction going.
In addition to alcohol, he’s also had a drugs problem. The
modelling world has also changed over the years. But Tony
Ward remains on the scene, one minute in an elegant suit,
the next in jeans and a ripped T-shirt. The only thing to
change are the number of tattoos on his body. Who knows
when this old timer will ﬁnally hang up his modelling shoes
and don slippers instead. «
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KDY & KDE?
WHEN & WHERE?

PRAŽSKÉ JARO 2020
O velkolepé zahájení mezinárodního hudebního festivalu se 7. května 2020 postarají
Berlínští ﬁlharmonikové s jejich novým šéfdirigentem Kirillem Petrenkem. V Obecním domě,
v Rudolﬁnu a na dalších dvou desítkách míst v Praze zažijí diváci až do 4. června padesát
koncertů klasické hudby a jazzu.
PRAGUE SPRING 2020
The Berlin Philharmonic, along with their new director Kirill Petrenko, will provide the grand
opening of this famous international music festival on 7th May 2020. Until 4th June audiences
will have the chance to enjoy around 50 classical music and jazz concerts which will take place
at the Municipal House, the Rudolﬁnum and further twenty venues around Prague.

www.festival.cz

VÝSTAVA V GALERII TANČÍCÍ DŮM
Bořek Šípek – Retrospektiva – největší
prodejní výstava světoznámého českého
skláře, designéra a architekta představuje
téměř 300 rozmanitých objektů, které
umělec vlastnoručně vyráběl. Od váz a karaf,
přes lustry či lampy, po křesla i knihovny.
Výstava bude k vidění do 22. 3. 2020 každý
den včetně všech svátků mezi 9:00 a 20:00
v Galerii Tančícího domu na Jiráskově
náměstí.
EXHIBITION AT THE DANCING HOUSE
GALLERY
Bořek Šípek – A Retrospective – the largest
commercial exhibition by the world-famous
Czech glassmaker, designer and architect will
feature almost 300 objects, all of which the
renowned artist made with his own hands,
from vases to carafes, chandeliers to lamps,
armchairs to bookcases. The show will run until
22. 3. 2020 every day, including holidays, from
9:00 to 20:00 at the Dancing House Gallery on
Jiráskovo Square.

www.galerietancicidum.cz
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DEVĚTSIL: MISTŘI ČESKÉ AVANTGARDY
Dílo Toyen, Josefa Šímy, Karla Teigeho, Vítězslava Nezvala
a dalších předních umělců české avantgardy je k vidění
v Domě U Kamenného zvonu (Galerie hlavního města Prahy)
do 29. března 2020. Výstava nabízí nový úhel pohledu
na devětsilské pojetí tvorby. Zdůrazňuje roli architektury,
fotograﬁe, ﬁlmu, divadla i zábavy.
DEVĚTSIL: MASTERS OF THE CZECH AVANTGARDE
The works of Toyen, Josef Šíma, Karel Teige, Vítězslav Nezval
and other leading names of the Czech Avantgarde can be
viewed at the Stone Bell House (Prague City Gallery) until 29th
March 2020. The exhibition looks at the concepts espoused
by the Devětsil group of artists from a new perspective, with
special emphasis placed on architecture, photography, ﬁlm,
theatre and various forms of entertainment.

www.ghmp.cz

Karel Teige, Pozdrav z cesty, 1923
Karel Teige, Greetings from a Journey, 1923

PRAŽSKÝ PŮLMARATON 2020
Zahajte běžeckou sezonu
stylově – největším českým
půlmaratonem. Na své si přijdou
jak lovci rekordů, tak sběratelé
unikátních zážitků. Rychlá trať
přeje rychlým časům a zároveň
si jednadvacet kilometrů užijete
v srdci historické metropole.
Sportisimo 1/2Maraton Praha se
koná 28. března.
PRAGUE HALF MARATHON 2020
Kick oﬀ the running season in
style at the largest half marathon
in the Czech Republic. Both
record hunters and those who
love a dramatic route are sure
to enjoy this one. The 21km lead
runners through the heart of the
city’s historical centre, but this is
also a fast course. The Sportisimo
1/2Maraton Prague will take place
28th March 2020.

www.runczech.com
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SVĚTOVÁ VELMOC
A WORLD SUPERPOWER
Martin Záruba |

© Shutterstock.com

Česko je zemí tradic. A jedna z těch tradic voní řemeslným kumštem, spáleným benzinem
a rukama od oleje. Ještě před zrozením Československa se totiž začal rodit jiný příběh –
příběh automobilového průmyslu, který nově vznikající stát zařadil mezi světové velmoce.
The Czechs (and Slovaks) love their traditions. And one of those traditions involves the smell
of petrol, oily hands and a lot of engineering skill. This story begins even before Czechoslovakia
appeared on the map – it’s the story of this country’s car industry, which in the freshly-minted
Czechoslovakia became a world superpower.
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E TO PŘÍBĚH, VE KTERÉM NA SEBE NARÁŽÍ DOZVUKY SKOMÍRAJÍCÍHO
RAKOUSKA-UHERSKA a první roky masarykovského Československa. Doba naděje, kdy chytré hlavy a šikovné ruce dostávají životní
šanci, jaká se už možná nebude víckrát opakovat. Továrny mění majitele
a názvy, opouštějí zastaralé výrobní programy a chytají se vlastního vývoje
automobilů. A tak se třeba z kopřivnické fabriky Nesselsdorfer wagenbaufabriksgesellschaf stává v roce 1919 Tatra, ale nikdo už původním majitelům
neodpáře, že vůbec první automobil na českém území opustil tovární bránu
právě pod názvem NW Präsident. To bylo v roce 1897 a jen o rok později
v Kopřivnici vyrobili první nákladní vůz.
Jen kvůli usazení děje do evropských reálií. Benzinový motor, na který
tehdy v Nesselsdorfer wagenbaufabriksgesellschaf vsadili, byl známý díky
Karlu Benzovi, Wilhelmu Maybachovi a Gottliebu Daimlerovi už od roku 1886.
S patentem na vznětový motor přišel Rudolf Diesel v roce 1892 a právě až
v roce premiéry kopřivnického modelu NW Präsident nechal Diesel vyrobit
funkční prototyp.
CZ

TECHNOLOGIE A CHYTRÁ ŘEŠENÍ
V současném globalizovaném světě automobilky opakovaně atakují spodní
hranici sto milionů vyrobených kusů. V roce 2018 mezi sebou tvrdě soupeřily
Volkswagen Group, skupina Renault-Nissan, Mitsubishi a japonská Toyota.
Automobilový byznys si drží lehce vzrůstající tendenci, ale už dávno přišel
o romantický nádech a atmosféru doby, kdy byl v roce 1904 založen Český klub
automobilistů a v roce 1926 měl podle dobové statistiky osobní automobil každý stý Pražan. A zatímco ve Spojených státech očaroval Henry Ford sériovou
výrobou modelu T (mimochodem, jde stále o sedmý nejprodávanější model
v historii), v Československu se sázelo na nové technologie a chytrá řešení.

EN

T

HIS IS A TALE IN WHICH THE LAST DAYS OF THE DYING AUSTROHUNGARY and the ﬁrst steps of Masaryk’s Czechoslovakia merge into
one narrative. It’s a time of hope when great minds and skilful hands
got their chance, one which was unlikely to ever come around again. Factories
changed owners and names, old production methods were pensioned off
and the country began to develop its own car industry. For instance, in 1919
the Nesselsdorfer wagenbaufabriksgesellschaft in Kopřivnice became Tatra,
though no one can ever change the fact that the ﬁrst car in the Czech lands
to leave these factory gates was the NW Präsident. That was in 1897, just
a year later the ﬁrst lorry was produced in Kopřivnice.
To put this in a Europe-wide context, the petrol engine that Nesselsdorfer
wagenbaufabriksgesellschaf had already been gaining renown since 1886
thanks to the efforts of Karl Benz, Wilhelm Maybach and Gottlieb Daimler.
The patent for the combustion engine was ﬁled by Rudolf Diesel in 1892, and
Diesel had a prototype made for the NW Präsident.

TECHNOLOGY AND CLEVER SOLUTIONS
Today’s globalized automotive industry produces just short of one hundred
milions vehicles. In 2018 the main players were Volkswagen Group, the
Renault-Nissan Group, Mitsubishi and Japan’s Toyota. The automotive
business still tends to grow year-on-year, but it long since lost its romance
and the excitement of its early days. In 1904 the Czech Motoring Club was
founded, and in 1926 (according to statistics from the time) only every 100th
person in Prague owned a car. And while in the US Henry Ford was working
industrial miracles with his model T production line (it’s still the seventh top
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Pánové Václav Laurin a Václav Klement původně opravovali jízdní kola, později položili
základ nejstarší automobilce světa. Fascinující pohled do stáje legendárního podniku
zažijete v mladoboleslavském ŠKODA Muzeu.
Messrs Václav Laurin and Václav Klement were originally a bicycle repair team, but later laid
the foundations for the oldest car company in the world. The ŠKODA Museum in Mladá
Boleslav provides a fascinating insight into the world of this legendary carmaker.

PRVNÍ PRAVIDLA
PROVOZU
Kvůli narůstajícímu
počtu automobilů
byl už v roce 1927
instalován první semafor
na území tehdejšího
Československa. Šlo
o pražskou křižovatku
ulic Hybernská, Dlážděná
a Havlíčkova. V roce
1935 se přidalo používání
prvních šesti dopravních
značek a krátce
po okupaci v roce
1939 došlo k přechodu
z levostranného provozu
na pravostranný.
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Je to automobilový pravěk, ale právě
tady někde se začaly psát další kapitoly československé náklonnosti v podobě
„nejrychlejší ženy světa“ Elišky Junkové,
která po celá 20. léta dráždila za volantem
Bugatti své mužské protivníky. Příběhy
původního městského Masarykova okruhu
v Brně z roku 1930 či mezinárodního závodu Zbraslav-Jíloviště, který se jel poprvé
už v březnu 1908 za účasti sedmnácti
motocyklů a šestnácti automobilů.
V Československu postupně vznikla celá
řada automobilových a motocyklových
značek, jejichž modely ve své době dobývaly svět a ovlivňovaly trendy. Proslulá
dílna Laurin & Klement vznikla v roce
1895, zaměřovala se na kola, ale v roce
1905 představila svůj první model A. Těch
modelů bylo nakonec až do roku 1926 celkem dvacet dva, pak už výroba probíhala
pod hlavičkou Škoda. NW Präsident se
pyšnil titulem prvního sériově vyráběného
automobilu ve střední a východní Evropě,
na jeho proslulost navázalo dalších dvanáct
modelů se značkou NW, pak už šlo od roku
1923 čistě o Tatry. Pak je tu Praga se svým
legendárním Charonem, Alfou nebo Piccolem. Dílna Rösler & Jauernig, která do historie domácího průmyslu přispěla jedním
modelem z roku 1904. RAF vyrábějící
vozy v letech 1907-1913. Proslulá Walterovka zaměřující se na VIP vozy, a která

selling car in history), in Czechoslovakia
producers plumped for new technology
and clever solutions. It may be automotive
ancient history, but this was also the time
when another chapter in Czechoslovak
motoring story was written – Eliška
Junková, „the world’s fastest woman“,
provoked her male opponents throughout
the 1920s from behind the wheel of her
Bugatti. The period also saw the creation
of the original Masaryk Ring in Brno
(1930) and the ﬁrst international ZbraslavJíloviště race (March 1908) with 17
motorcycles and 16 cars taking part.
Czechoslovakia gradually saw the creation
of a whole array of car and motorcycle
producers whose models conquered the
world and set the pace. The illustrious
Laurin & Klement was established in
1895 – at ﬁrst it focused on bicycles, but
in 1905 presented its ﬁrst model A. By
1926 the company had produced another
22 models after which it made vehicles
under the Škoda name. The NW Präsident
can pride itself on being the ﬁrst massproduced car in central and Eastern
Europe, another 12 models bearing the
NW following closely in its wake – from
1923 these bore the Tatra badge. Then
there was Praga with its legendary Charon,
Alfa and Piccolo, and Rösler & Jauernig,
whose contribution to the history of the
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se modelem Royal z roku 1932 postarala
o nejdražší československý vůz všech dob.
Pak brněnská Zbrojovka, Wikow, Gatter.
A samozřejmě fabrika Aero a svým dílem
v podobě dvou modelů přispěla i motoristická ikona Jawa. A co třeba modely pro
fajnšmekry, o kterých se zase tolik neví?
Vždyť vratislavický rodák Ferdinand Porsche přišel už v roce 1900 s vozem Semper
Vivus – prvním autem na světě s hybridním pohonem!

EN

domestic car industry was a single vehicle
in 1904. RAF produced cars between 1907
and 1913 and the famous Walter specialised
in VIP cars, the Royal from 1932 becoming
the most expensive Czechoslovak car of all
time. There were Brno’s Zbrojovka, Wikow,
Gatter, and of course the Aero factory and
the motorcycle icon Jawa. And what about
a real connoisseur’s model that few know
about? Well, Ferdinand Porsche, born in
Vratislavice, came up with the Semper
Vivus in 1900 – the world’s ﬁrst hybrid car!

A MOTOCYKLY?
Znovu je třeba začít s Laurin & Klement –
ti už v roce 1905 uměli motorku, která
zvládala osmdesát kilometrů v hodině.
Motorkám se věnovali i další, třeba Walter, ale ve světě rezonují hned dvě značky – Jawa, která představila svůj první
model na pražském autosalonu na podzim
1929, a pak strakonická ČZ. Právě tyhle
dvě továrny dokázaly zbylým takřka
padesáti domácím konkurentům utéct
na míle daleko. A třeba taková Jawa 350,
typ 673 z roku 1967 nedávala spát snad
nikomu. Motor o výkonu 80 koní umožňoval rychlost až 260 kilometrů v hodině
a šlo tak o nejrychlejší třistapadesátku
silničního mistrovství světa. Historie československých automobilových a motocyklových značek je plná příběhů. «

WHAT ABOUT MOTORBIKES?
In 1905 Laurin & Klement could already
produce a motorbike that could do 80kmph.
Others also focused on two wheels – Walter
for instance – but two brands really made
a name for themselves internationally –
Jawa who presented their ﬁrst model at
the Prague car show in the autumn of 1929,
and Strakonice’s ČZ. These two companies
soon pulled well away from almost
50 local competitors. The Jawa 350 type
673 from 1967 was a pretty exciting bike.
An 80 horsepower engine helped it reach
speeds of up to 260kmph and it was the
fastest 350 type in the road racing world
championship. The history of Czechoslovak
automotive and motorbikes industry is an
illustrious one indeed. «

FIRST RULES
OF THE ROAD
Due to the growing number
of cars, the ﬁrst traﬃc lights
in Czechoslovakia were
installed in 1927. This was in
Prague where Hybernská,
Dlážděná and Havlíčkova
streets converge. In 1935
the ﬁrst six traﬃc signs
were introduced, and shortly
after the Nazi occupation in
1939 the country swapped
from driving on the left to
driving on the right.

České motocykly patřily
ke světové špičce.
Vrcholným dílem byl
čtyřválcový silniční
závodní motocykl
Jawa 350, typ 673.
Czech motorbikes were
once some of the best in
the world. The industry
possibly reached its
zenith with the fourcylinder road-racing
Jawa 350 type 673.
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ZA VOLANTEM
I ŘÍDÍTKY
STEERING WHEELS AND HANDLEBARS
Statečné ženy a stateční muži.
Společnou mají lásku k rychlým vozům a motorkám, i to,
že zanechali českou stopu ve světovém motoristickém dění.
Ať už z pozice konstruktérů nebo závodníků.
Brave women and bold men,
all with a love of fast cars and motorbikes and famous
for having left their mark on the world of motor sports,
whether it be as competitors or constructors.
Martin Záruba |
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ERDINAND PORSCHE SE NARODIL VE VRATISLAEN
VICÍCH NAD NISOU v roce 1875, a přestože byl až
do svých šedesáti let občanem Československa, prakticky v něm od svých osmnáctin a odchodu do učení ve Vídni nepobýval. Ferdinand Porsche je kontroverzní postava.
Na jedné straně práce v těch nejprestižnějších továrnách své
doby od výrobce dvorních kočárů Lohner, přes společnosti
Austro Daimler nebo Steyr, až po založení vlastní automobilky v roce 1931. Na té druhé vývoj obrněných vozidel a stíhačů, členství v NSDAP, propůjčení nechvalně proslulého
prstenu s lebkou Totenkopfring nebo Válečného záslužného
kříže. Která strana dominuje? V pozdějších letech jeho života
rozhodně ta, kdy v rámci projektu Volkswagen, levného
lidového vozu, zkonstruoval legendárního Brouka.
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ERDINAND PORSCHE WAS BORN IN VRATISLAVICE
NAD NISOU in 1875, and although he remained
a Czechoslovak citizen until he was sixty, he never
really lived in the country after he left for school in Vienna
at 18. Porsche is a controversial ﬁgure to say the least. On
the one hand he worked in the top car production facilities
of the day, made imperial court carriages for Lohner and
worked for Austro Daimler and Steyr, establishing his very
own car factory in 1931. On the other hand he developed
armoured vehicles and jets, was a member of the Nazi
Party, gained an infamous Totenkopfring and was given
a medal for his contribution to the war effort. But what was
Porsche’s real achievement in the end? In his later years he
worked for Volkswagen, developing a cheap people’s car –
the legendary VW Beetle.

KRÁLOVNA VOLANTU
Eliška Junková, nejrychlejší žena světa, která se měla díky
svým nadstandardním vztahům s úředníky švédské ambasády, v jejíž budově v Praze žila, zasloužit o udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi. Narodila se v roce
1900 a za svou životní cestu vděčila manželovi Čeňkovi
Junkovi, který se začal ve dvacátých letech aktivně účastnit
tehdy populárních automobilových soutěží. Eliška se přidávala nejdříve jako spolujezdkyně, později usedala za volant.
Jejich senzační pětileté tažení závodní Evropou ukončil rok
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QUEEN OF THE TRACK
Eliška Junková, the world’s fastest woman who, thanks
to her relations with ofﬁcials at the Swedish embassy in
Prague where she lived, did much to earn the Nobel Prize
for Literature for Jaroslav Seifert. Born in 1900, it was her
husband Čeněk Junek who got her into motor racing – in
the 1920s he began to take part in motor racing events.
Eliška joined in, ﬁrst as a co-driver for Čeněk, later behind
the wheel herself. Their sensational ﬁve-year streak on

TALENT SVÉ
GENERACE
Přesně takovou nálepku měl
Jan Kopecký od okamžiku,
kdy se posadil do rallye
speciálu. Rodák z Opočna si
sice vyzkoušel světové tratě
i za volantem Toyoty Corolly,
Mitsubishi Lanceru, Fiata
Grande Punto, Citroenu C2 nebo
Peugeotu 207, ale své jméno
spojil s mladoboleslavskou
Škodovkou. Jako jezdec
továrního týmu Škoda
Motorsport se podílí na vývoji
Škody Fabie R5. V sezoně 2018
získal Kopecký titul mistra světa
v kategorii WRC2.

ONCE-IN-AGENERATION TALENT
That’s what they said of Jan
Kopecký from the moment
he ﬁrst sat in a rallye car. The
37-year-old from Opočno
experienced the world’s race
tracks from behind the wheel
of a Toyota Corolla, Mitsubishi
Lancer, Fiat Grande Punto,
Citroen C2 and Peugeot 207, but
it was with Škoda that he really
made his name. As a driver with
the Škoda Motorsport team he
helped develop the Škoda Fabia
R5. He became world champion in
the WRC2 category in 2018.
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1928, kdy Čeněk Junek tragicky zahynul při havárii během
Velké ceny Německa. Do té doby Eliška stihla vyhrát závod
do vrchu Zbraslav-Jíloviště, právě Velkou cenu Německa,
Coupé des Dames i dámskou cenu Montlhéry. Byla druhá
v závodě do vrchu Klaussenpass a senzaci vzbudilo její páté
místo v podniku Targa-Florio – v té době šlo o nejobtížnější
motoristický závod.

EN

the racetracks of Europe ended in 1928 when Čeněk Junek
tragically died in a crash during the German Grand Prix. By
then Eliška had managed to win the uphill Zbraslav-Jíloviště
race, the German Grand Prix, the Coupé des Dames and
the Montlhéry race. She came second in the Klaussenpass
race and her ﬁfth place in the Targa-Florio caused a real
sensation – at the time it was the most challenging
motorsports event in the world.

BULDOČÍ POVAHA
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Pětinásobný mistr Československa a hlavně vicemistr světa
z roku 1961 v kubatuře 350 cm3. V roce 1948 reprezentoval
František Šťastný při premiérovém ročníku cyklistického Závodu míru, ale brzy vyměnil kolo za motorku. Úspěšný byl
tak, že se stal v roce 1953 továrním jezdcem československé
Jawy, a až na výjimky, spojil svou kariéru právě s fabrikou
založenou v roce 1929. František Šťastný je nejúspěšnější
závodník československé historie. Statistici mu napočítali
přes 500 závodních startů, z toho byl hned dvěstěkrát první.
Celkem vyhrál čtyři Grand Prix a jedenadvacetkrát se postavil na stupně vítězů. Patřil mezi nejpopulárnější jezdce a to
i díky své buldočí povaze, kdy se opakovaně vracel na motorku po těžkých úrazech.

DETERMINED CHARACTER

MONSIEUR DAKAR

MONSIEUR DAKAR

Devatenáctkrát se Karel Loprais postavil s Tatrou na start
dálkové Rallye Dakar a šestkrát z toho vyhrál. Svou přezdívku Monsieur Dakar si však vysloužil především díky svému
bravurnímu kousku, kdy v roce 1994 dosáhl na čtvrté místo
ve společném pořadí kamionů a osobních automobilů. To se
žádnému jinému pilotovi dakarských monster nepovedlo.
K závodní Tatře se dostal jakožto testovací jezdec továrny
v Kopřivnici. Díky zkušebním jízdám získal místo v užším
výběru posádek pro Dakar a svou první účast si mohl odškrtnout v roce 1986. Šest tatrováckých vítězství vymazal až
ruský Kamaz v roce 2005, v rámci osobní statistiky vyrovnal
Lopraisovu jedinečnost Vladimir Čagin až v roce 2010. «

Karel Loprais took part in an incredible 19 Rallye Dakar in
his Tatra lorry, winning the race six times. He gained his
nickname ‘Monsieur Dakar’ for an amazing achievement
in 1994 when he took fourth place in the joint lorry and car
rankings. No driver had ever achieved such a feat in the
Dakar Rallye before that, and none has since. He came to
Tatra as a test driver at the factory in Kopřivnice. Test drives
in North Africa gained him a place in the shortlist for the
Dakar crew and he ticked off his ﬁrst race in 1986. Only in
2005 did the Russian Kamaz company beat the six Tatra
victories. Only in 2010 did Vladimir Chagin equal Loprais’
lorry driving feats. «

Five times Czechoslovak champion and second place in the
1961 350cc class championships. František Šťastný represented
Czechoslovakia in the inaugural Peace Race in 1948, but
soon afterwards swapped pushbike for motorcycle. He was
so successful that in 1953 he became the main rider for the
Czechoslovak Jawa team. František Šťastný is the most
successful competitor in Czechoslovak motorsport history.
Records show that he started in 500 races (200 wins). In total
he won four Grand Prix and appeared on the winners’ podium
21 times. He was one of the most admired riders of the day,
partly due to his determined character – he returned to the
track several times after serious injury.
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Děčín
Praha

DĚČÍN

MĚSTO, KTERÉ MUSÍTE ZAŽÍT
A MUST-SEE TOWN

Užijte si romantickou krajinu národního parku České Švýcarsko. Nespočet výhledů na řeku Labe
a nejhlubší pískovcový kaňon Evropy jsou ideálním místem pro vzácné chvilky volna. Děčín je vstupní
branou do krajiny tajemství skalních masivů, panenské přírody a vodních zákoutí. Na cestě objevů
potkáte dávné připomínky historie protkané zajímavými příběhy.
Come and experience the tranquil landscape of the Czech Switzerland National Park. Vista-rich spots along
the River Elbe and the deepest sandstone canyon in Europe are ideal places for relaxing breaks. Děčín is the
gateway to an area of rocky hills, unspoilt nature and beautiful rivers and lakes. Along the way are strewn
reminders of the past, places steeped in captivating myths and legends.
EN HODINU OD PRAHY najdete malebné údolí řeky, jenž
vybízí k plavbě na lodi nebo raftu. Skalní masivy pak
zvou k překonávání vlastních limitů. Toulky po národním parku České Švýcarsko Vás zavedou na místa, která nebudete chtít nikdy opustit. Příběhy dávné minulosti zasazené
v nezkrocené přírodě se vryjí hluboko do paměti každého
z Vás. V samotném Děčíně naleznete zámek s rozsáhlými zahradami, lesoparky s výhledy na Labský kaňon a dominanty.
Zažít můžete adrenalinový výstup na Via Ferratu s šestnácti
cestami, dlouhými sto metrů. Cyklisté jistě ocení množství cyklotras a cyklostezek různé obtížnosti. Zrelaxovat pak můžete
v místním Aquaparku. Děčín a jeho okolí jsou místa, která
nesmí chybět na Vašem seznamu navštívených míst. «

J
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www.idecin.cz
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UST AN HOUR FROM PRAGUE extends a picturesque
river valley that’s just perfect for boat or raft trips.
The hills and rock formations here are places that
challenge you to push yourself to the limit. Trails into
the Czech Switzerland National Park enable you to reach
places you’ll never want to leave. Tales from the past set in
these untamed natural surroundings linger in the memory
of everyone who heads this way. In Děčín itself you’ll
discover a chateau surrounded by extensive gardens and
forest parks affording views of the Elbe canyon. You can also
experience exhilarating climbs on the local via ferrata which
has sixteen 100m-long routes. Cyclists will enjoy the many
graded cycle paths and trails. And after all that you can take
it easy in the local Aquapark. Děčín and the surrounding area
should certainly be on the bucket list of every traveller. «

J
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JEN S NÁMI SE NAUČÍTE 30 JAZYKŮ…

LEDA

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

... A OCHUTNÁTE KAŽDÝ ROK 25 KNIŽNÍCH DELIKATES

zimní knižní tipy
z nakladatelství ANAG

Pacient

5978

Psychothriller
Sebastian FITZEK
Před rokem zmizel malý Max Berkhoff. Pouze viník ví, co se s ním
stalo. Problém je, že je zavřený na přísně střeženém oddělení
psychiatrie a mlčí. Maxův otec zná jen jeden způsob, jak konečně získat jistotu: Musí se stát sám pacientem. Nechá se zavřít
na přísně hlídané křídlo psychiatrie jako falešný pacient s ﬁktivním lékařským záznamem. Jedině tak se přiblíží k vrahovi dětí
a může ho donutit, aby se přiznal…
328 stran, vázaná, 359 Kč

Snězte tu žábu!

5934

Brian TRACY
Tato kniha z oblasti time-managementu přináší zcela nový pohled na efektivní využití času pomocí 21 jednoduchých pravidel,
která používají úspěšní lidé po celém světě. Ukáže vám cestu, jak
skončit s odkládáním a udělat důležité věci ještě dnes. Změňte
způsob svého myšlení a dosáhněte tak svých vytoužených cílů!
Užíváním metafory „snězte tu žábu“ vás Brian Tracy naučí, jak
se zbavit těch nejnáročnějších úkolů a zorganizovat si čas.
144 stran, brožovaná, 259 Kč
Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG
najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

Rádi vám předvedeme,
co v nás doopravdy je!
www.vinarstvibreclav.cz
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ČESKO ROSTE DÍKY
HI-TECH FIRMÁM
THE CZECH REPUBLIC GOES HI-TECH

Johanka Rychlá |

© Josef Šulc ml.

Po Sametové revoluci se projevila zastaralost českého průmyslu. Některé firmy
po právu zkrachovaly, jiné se po privatizaci dostaly do špatných rukou. Vládní
politika se pak vydávala především cestou podpory zahraničních montoven. Přesto
v Česku vyrostly podniky, kterým se podařilo prorazit ve světě, a to díky inovativním
technologiím. Ideálním příkladem je východočeské Contipro, výrobce kyseliny
hyaluronové.
After the Velvet Revolution, Czech industry almost became obsolete. The subsequent
privatization process saw many companies go bankrupt and others fall into the wrong
hands. At the same time, government policy was primarily focused on supporting the
development of foreign-owned assembly plants. Nevertheless, many new businesses were
established and grew, making an impression on the world through innovative technologies.
Contipro, a manufacturer of hyaluronic acid, is an example of such a company.
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ONTIPRO JE SICE FARMACEUTICKÁ FIRMA, která podléhá přísným
kontrolám, ale jednou za čas své
dveře přece jenom otevře. Využili jsme
Noci vědců, známé vědecko-popularizační
akce, abychom pronikli do tajů ﬁrmy, jež
má v českém průmyslu stále silnější zvuk.
Contipro je jediná výrobní ﬁrma, která má
právo Noc vědců pořádat, což nám předem
napovědělo, že zdejší přístup k výzkumu
a inovacím je minimálně v českém měřítku
bezprecedentní.
Stále častěji slýcháme, že v průmyslu chybí
výrobní dělníci. Že je málo učňů, kteří by
mohli stát u pásů. Dokonce se zvyšuje tlak
na školství, aby neposílalo děti na údajně
zbytečná gymnázia a vysoké školy. Že prý
se lidé v továrnách uplatní lépe. Přitom
v Contipru vidíme jiný obrázek. I zde
dostává práci hodně lidí, ale výrobní operátory potkáváme především u počítačů.
Když se bavíme s generálním ředitelem
Vladimírem Velebným, nechceme ani věřit,
že polovina zaměstnanců ﬁrmy inovuje
výrobní procesy, zkoumá budoucí potenciál
kyseliny hyaluronové nebo vyvíjí nové materiály a produkty pro farmacii a medicínu.
U výrobních linek tu pracuje jen 20 % zaměstnanců.
„Abychom mohli konkurovat asijským
ﬁrmám, musíme výrobu neustále rozvíjet,“
vysvětluje Vladimír Velebný. „Snižování
mezd je nesmysl a snižovat náklady na suroviny lze jen minimálně. Nejvíce můžeme
konkurovat automatizací a hledáním
nových výrobních postupů. A to se nám
daří,“ potvrzuje docent Velebný a dokládá
to konkrétními čísly. Tržby Contipra rostou
už několik let po sobě o více než 10 % ročně, a to bez pomoci jakýchkoliv zahraničních investorů. „Contipro je dodnes rodinnou ﬁrmou a na tom nehodláme nic měnit
ani v budoucnu,“ dodává s úsměvem.

DOKONALÁ SÁZKA
NA BIOTECHNOLOGIE
Osobní příběh Vladimíra Velebného je dnes
již notoricky známý. Vědeckého pracovníka z Lékařské fakulty v Hradci Králové už
nebavilo jenom publikovat. Chtěl také věci
realizovat. Sametová revoluce mu najednou
přinesla šanci. Od počátku chtěl vyrábět
kyselinu hyaluronovou pomocí biotechnologií. Nejprve musel s kolegy vydělat první
peníze, aby si mohli dovolit investovat

A

LTHOUGH BEING
A PHARMACEUTICAL COMPANY
means Contipro is subject to strict
controls, it does open its doors once in
a while. Our participation in Researchers’
Night, a well-known event that seeks to
popularize science, is evidence of this. The
event gives people the opportunity to take
a look around and delve into the secrets
of a company that has an increasingly
inﬂuential voice in Czech industry.
Contipro is the only the manufacturing
facility that has the right to hold the event.
We hear that manufacturing industry
is suffering from a lack of workers and
too few apprentices for the operation
of production lines. There is even talk
of putting increasing pressure on the
education system not to send young people
to allegedly unnecessary grammar schools
and universities. It is said that people
will ﬁnd better employment in factories.
In Contipro, we view this completely
differently. When speaking to Vladimír
Velebný, CEO of Contipro, it is hard to
believe what he says is true, that half of
the company’s employees are innovating
production processes, exploring the
future potential of hyaluronic acid, or are
developing new materials and products for
the pharmaceutical and medical ﬁelds, and
only one-ﬁfth work on production lines.
“In order to compete with Asian companies,
we have to continually develop production.
Cutting wages is nonsense and the cost
of raw materials can only be minimally
reduced. Our best competitive strengths lie
in automatization and the development of
new production processes. On this front, we
are doing well,” he says, demonstrating this
with concrete ﬁgures. Contipro’s revenues
have been growing by more than 10% per
year for several years without the help of
any foreign investors. “To this day, Contipro
is still a family business, and that’s not
going to change, not even in the future.”

EN

THE PERFECT BET ON
BIOTECHNOLOGY
Vladimír Velebný’s personal story is well
known. The researcher from the Faculty
of Medicine in Hradec Králové got tired of
publishing and wanted to accomplish other
things. The Velvet Revolution provided the
necessary window of opportunity.

CONTIPRO
V ČÍSLECH
CONTIPRO IN NUMBERS

1990
rok založení
The year the company was
established

825 MILLION
loňský obrat v milionech
Turnover in 2018 (in CZK)

42 %
zaměstnanců
s VŠ diplomem
Employees with a university
degree

6
vlastních vzdělávacích
programů
Corporate education
programmes
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do zařízení. Na kuchyňském robotu mixovali ovoce a prodávali ho jako doplňky stravy sportovcům. Už v roce 1992
poprvé spustili reaktor, kde se začal rodit světový úspěch.
„Kyselinu hyaluronovou vyrábíme z bakterií, které jsou neškodné. Uchovaly si ale jednu vlastnost. Obalují se kyselinou
hyaluronovou, která je přirozenou součástí lidského těla,
proto nevyvolává imunitní reakci. My bakterie namnožíme a poté je z jejich hyaluronového kabátku svlékneme,“
vysvětluje docent Velebný. Díky biotechnologiím můžeme
s nadsázkou tvrdit, že v Contipru nevyrábějí lidé, ale mikroorganismy. Má to jednu obrovskou výhodu. Nízké provozní
náklady. Živná půda pro bakterie je vlastně směs běžných
potravin a doplňkových minerálů. Teprve biotechnologie
přinesly možnosti, jak tuto multifukční látku masově rozšířit.
Dnes je snad již nezbytnou součástí pleťových krémů či
kloubní výživy a stále větší roli hraje ve farmacii, především
v ortopedii, oftalmologii a hojení ran. Poptávka setrvale roste
a Contipro stále zvyšuje kapacitu i automatizaci své výroby.
Tímhle happyendem by klidně mohl příběh Contipra končit.
Na tomto místě ale do hry znovu vstupuje osobnost majitele
a ředitele ﬁrmy. Protože Vladimír Velebný zůstává ve svém
srdci vědcem, láká ho zdolávat další horizonty. Nestát
na místě, ale posouvat se dál.

PRŮKOPNÍK V NANOTECHNOLOGIÍCH
PRO MEDICÍNU
Díky vysoké efektivitě biotechnologické výroby má docent
Velebný volné ruce k dalšímu rozvoji ﬁrmy. Nemusí se omezovat zněním dotačních titulů, není závislý na rozhodnutí
žádných zahraničních vlastníků, nepotřebuje pro každou
novou věc prosit investory o trochu pozornosti. Contipro
je dnes v natolik dobré kondici, že samo rozvíjí zcela nové
oblasti a přináší inovace světového významu.
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From the start, he wanted to produce hyaluronic acid using
biotechnology. To achieve this, he and his colleagues had
to earn money to be able to afford to invest in equipment.
They mixed fruit in a food processor and sold it as food
supplements to athletes. In 1992, they managed to activate
their ﬁrst reactor, marking the start of their journey to
world success. “We produce hyaluronic acid from harmless
bacteria. However, these bacteria retain one feature. They
are coated with hyaluronic acid, which is a natural part of
the human body and therefore does not elicit an immune
response. We reproduce the bacteria and then strip them of
their hyaluronic coat,” explains Velebný.
Thanks to biotechnology, production at Contipro is not really
done by humans, but is almost entirely the work of microorganisms. This has one huge advantage – low operating
costs. The culture medium for the bacteria is actually
a mixture of common foods and supplemental minerals. It
was biotechnology that opened up the opportunity to mass
distribute this multifunctional substance. Today, it is an
indispensable component of skin creams and joint nutrition
and is playing an increasing role in pharmacy, especially
in orthopaedics, ophthalmology and wound healing.
As demand continues to grow, Contipro does too, with
increasing production capacity and automatization.
This happy ending might, for some, be seen as the end of
the story for Contipro, but it isn’t.

A PIONEER IN NANOTECHNOLOGY
FOR MEDICINE
Due to the high efﬁciency of biotechnological production,
Velebný has his hands free to develop the company. In this
endeavour, he is fortunately not limited by grants and the
decisions of foreign owners, or under pressure to seek the
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„Už dvacet let se řídíme přístupem, že chceme předvídat budoucí potřeby zákazníka. Chceme přinášet takové
produkty a materiály, o kterých si náš zákazník řekne,
že přesně takovou věc potřebuje… přesně na takovou věc
čekal,“ odhaluje základní strategii ﬁrmy docent Velebný.
„Kyselina hyaluronová je pro další rozšíření ve farmacii
a medicíně ideální látkou. Díky ní můžeme probouzet regenerační potenciál lidského organismu a nahradit současná
léčiva, která někdy pomáhají, i škodí zároveň.“
Contipro se soustředí na nové materiály z kyseliny hyaluronové – hydrogely, nanovlákna, tenké ﬁlmy nebo třeba nosiče
léčiv v těle pacienta. „V Německu v současné době úspěšně
prochází testováním náš gel, kterým se dá jednoduchým
zákrokem opravit poškozená chrupavka. V různém stadiu
vývoje máme několik desítek dalších produktů. Společně
s významnými evropskými pracovišti například vyvíjíme
implantáty periferních nervů nebo záplaty na srdeční sval,“
prozrazuje nám hrstku ze svých projektů Vladimír Velebný.
V souvislosti s inovativními materiály Contipro dosáhlo
světového prvenství v oblasti nanotechnologií. V roce 2019
spustilo unikátní linku na nanovlákna, která umožňuje
masovou produkci ve farmaceutické kvalitě a čistotě. „Zatím
na této lince vyrábíme kosmetický produkt z nanovláken,
ale nová linka je už připravena na zdravotní prostředky
k hojení ran. Je to u nás běžná praxe, že si nové technologie
nejprve vyzkoušíme v oblasti kosmetiky, abychom snížili
náklady na rozjezd farmaceutické výroby,“ dozvídáme se
další podrobnosti a už nás vlastně nic nepřekvapuje. Procházet se rušnými chodbami Contipra přináší návštěvníkům
dost nezvyklý obrázek, který bychom čekali spíše ve Švýcarsku nebo Japonsku, nikoliv na českém venkově.
Budou progresivní přístup Contipra následovat i další české
ﬁrmy? Budeme jednou lídrem v inovacích? Nebo chceme mít
raději levnější dělníky než Čína?
Je to na nás. «

attention of investors. Contipro is in such good condition
that it can develop completely new areas and bring
innovations of world importance. “For twenty years, we
have followed the approach of anticipating future customer
needs. We want to create products and materials that
our customers see as a must-have item…,” says Velebný,
revealing the basic strategy of the company. “Hyaluronic
acid is the ideal substance for further expansion in the
pharmaceutical and medical ﬁelds. Thanks to it, we can
unlock the regenerative potential of the human organism
and replace current drugs that sometimes help and harm at
the same time.”
Contipro focuses on new materials made from hyaluronic
acid – hydrogels, nanoﬁbres, thin ﬁlms, or even drug delivery
systems in the patient’s body. “Our gel, which can be used
to repair damaged cartilage through a simple procedure, is
currently being successfully tested in Germany. We have
dozens of other products at various stages of development
too. We are, for example, working together with other
important European research centres to develop peripheral
nerve implants or cardiac muscle patches,” says Velebný,
revealing a few of the company´s ongoing projects.
With its innovative materials, Contipro has become
a world leader in nanotechnology. In 2019, it launched
a unique nanoﬁber line that enables mass production with
pharmaceutical quality and purity. “For now, we are only
producing a cosmetic product from nanoﬁbres on this
line. However, the line is also ready to be used for medical
products for wound healing. It is common practice for us to
ﬁrst test the new technologies in the cosmetics sector so as to
reduce the cost of starting up pharmaceutical production.”
Will other Czech companies follow the progressive approach
of Contipro? Will we one day become leaders of innovation?
Or do we want to be cheaper workers than in China?
The choice is ours to make. «
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POZNEJTE
SVĚT
S ADVENTUROU
Více než 400 titulů zájezdů do 138 zemí celého světa!

Poznávací zájezdy | Dovolená na kole
Turistické zájezdy
Akce na zakázku

30 LET SVOBODNÉHO CESTOVÁNÍ
www.adventura.cz

Navštivte Ústecký kraj!
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LÁZEŇSKÝ LÍDR
MĚNÍ NÁZEV
NAME CHANGE FOR TOP NAME
IN THE SPA INDUSTRY
CZ

EJVĚTŠÍ EVROPSKÝ PROVOZOVATEL léčebných
lázní Danubius Hotels Group se proměnil ve společnost Ensana. Nová značka spojuje 26 nejznámějších
a nejprestižnějších lázeňských hotelů, které se specializují
na propojení místních přírodních léčivých zdrojů s moderním
zdravotnickým přístupem.

N

Název Ensana vychází z latinských slov pro „zdraví“
a „léčení“ a odráží tak primární cíle celé skupiny předních
lázeňských hotelů v České republice, na Slovensku,
v Maďarsku a Rumunsku. V České republice najdeme
hotely pod novou značkou Ensana v Mariánských Lázních.
Sedm tamních hotelových skvostů v sobě skrývá nepřeberné
množství služeb nabízených v nádherných historických,
citlivě zrekonstruovaných interiérech. «

Festive & Conference Hall
gala dinners, celebrations, parties
weddings
conferences, seminars, workshops
fashion shows, live concerts
max. capacity 150 persons
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EN

ANUBIUS HOTELS GROUP, Europe’s largest spa
industry operator, is changing its company name to
Ensana. The new branding will be used by 26 of the
best-known and most prestigious spa hotels that specialise
in marrying local, traditional spa cures with modern medical
approaches.

D

The name Ensana comes from the Latin for „health“ and
„cure“, and reﬂects the primary aim of this group of leading
spa hotels in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and
Romania. In the Czech Republic we ﬁnd hotels under the
new Ensana name in the town of Mariánské Lázně. The
seven exquisite properties there offer countless types of
services in exquisitely renovated period interiors. «

www.ensanahotels.com

Your priorities
are our priority.

SkyPriority* saves you time in 940+ airports worldwide when flying on one of our member airlines. From fasttrack check-in to first-on-belt baggage, SkyPriority leads the industry in airport priority services. Just follow the
iconic red signs.
Visit SkyPriority Finder on SkyTeam.com to learn more about it.
*Available to SkyTeam Elite Plus, First and Business Class customers.

INFLIGHT

NA PALUBĚ | ON BOARD
BEZPEČÍ

OBČERSTVENÍ

Na palubě je zakázáno telefonovat. V zájmu
bezpečnosti vás žádáme, abyste respektovali
světelné transparenty „Připoutejte se“ a pokyny
členů posádky. Především, prosím, věnujte plnou
pozornost demonstraci použití záchranných
prostředků a upozornění na nouzové východy.
Dále se ujistěte, že jste během startu i přistání
zajištěni bezpečnostními pásy a že opěradlo
i stolek vašeho sedadla jsou ve svislé poloze.
Doporučujeme vám nechat bezpečnostní pásy
zapnuté během celého letu.

Občerstvení je možné si zakoupit přímo
na palubě letadla. Sortiment občerstvení se
může na jednotlivých linkách lišit. Palubní
občerstvení nemusí být dodáno na lety,
jestliže to není umožněno z provozních nebo
kapacitních důvodů. Cestující na pravidelných
linkách Smartwings a Českých aerolinií mají
také možnost vybrat si z nabídky občerstvení
a nápojů on-line při zakoupení letenky přes
www.smartwings.com, www.czechairlines.com
a zpříjemnit si tak svůj let.*

SAFETY

REFRESHMENTS

Passengers are forbidden to make calls while on
board. In the interests of safety, we ask you to
respect the signs requesting you to fasten your
seat belts, and to obey all instructions given to
you by the cabin crew. Please pay full attention
to the safety demonstration and where the
emergency exits are located. Make sure your seat
belt is fastened for take oﬀ and landing, and that
the back of your seat and folding table are in the
upright position. We recommend you to keep your
seat belt fastened throughout the ﬂight.

You can purchase refreshments on board our
planes. The range of refreshments available
may diﬀer from service to service. On-board
refreshments may not be provided on ﬂights if this
is not possible for technical or capacity reasons.
Passengers on Smartwings and Czech Airlines
scheduled ﬂights can also choose refreshments
from an on-line menu when purchasing their ﬂight
tickets from www.smartwings.com,
www.czechairlines.com, thus adding a little more
enjoyment to their journey.*

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

FLY & BUY

Zvláštní jídla (vegetariánská, dietní) jsou
podávána pouze tehdy, jsou-li objednána
předem (call centrum, cestovní kancelář).
V souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1169/2011 jsou informace
o případných alergenech obsažených
v nebalených potravinách, které podáváme
na palubách našich letadel, k dispozici
u posádky každého letu, který odlétá z letiště
nacházejícího se na území Evropské unie,
Švýcarska a Norska.**

Zboží z katalogu FLY & BUY je možné zakoupit
pouze na vybraných letech. Zboží zakoupené
na palubě letadla v palubním prodeji je možné
platit českými korunami, eurem nebo pomocí
kreditních karet VISA, Eurocard/MasterCard.
Druhy a množství zboží závisejí na délce letu
a mohou se díky tomu na jednotlivých letech lišit.
Je proto možné, že právě vámi vybraný druh
zboží nebude při vašem letu na palubě, za což se
předem omlouváme.***

FLY & BUY
SPECIAL NEEDS
Special menus (vegetarian, diet) are only served
if ordered in advance (through our call centre or
a travel agent). In accordance with the European
Parliament and EU Council Regulation No. 1169/2011
all information about possible allergens contained
in non-wrapped food items we serve on board our
planes is available from cabin staﬀ on ﬂights taking
oﬀ from all EU countries, Switzerland and Norway.**
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Items from the FLY & BUY catalogue can only be
purchased on selected ﬂights. Payment for goods
purchased during the ﬂight can be made in Czech
crowns, Euro or by VISA and Eurocard/Mastercard
credit cards. The assortment and quantity of goods
depend on the length of the ﬂight. It is therefore
possible that goods you have selected are not
available during your ﬂight, for which we apologise
in advance.***

INFLIGHT

KLID A POHODLÍ

KOUŘENÍ

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

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

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

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

CHARTER FLIGHTS
REFRESHMENTS
Clients can also purchase refreshments on charter
ﬂights through a travel agent. In the event the
in-ﬂight service during a charter ﬂight diﬀers
from that normally provided, this is due to special
demands made by the respective travel company
or client.

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

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

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

* Z důvodů celních omezení v některých zemích nemohou být některé lety Smartwings a Českých aerolinií vybaveny palubním barem.
* Customs restrictions in certain countries mean that an in-ﬂight bar is not available on some Smartwings and Czech Airlines ﬂights.
** Upozorňujeme, že nemůžeme zaručit, že z občerstvení na palubě budou vyloučeny všechny alergeny (např. arašídy, arašídové deriváty).
Zákazníci, kteří trpí alergií nebezpečnou zdraví, by s sebou měli mít na palubě léky na alergii, případně doprovod. Pro bližší informace
o alergenech obsažených v podávaném občerstvení kontaktujte prosím naši posádku. Rádi bychom upozornili cestující, kteří trpí potravinovou
intolerancí nebo alergií ohrožující zdraví, nebo jejich zdravotní stav vyžaduje přísnou dietu, že strava, která je podávaná na palubě letadla,
není připravená ve zdravotním zařízení a nesplňuje parametry zdravotní diety.
** Please note that we cannot guarantee that any particular foods or ingredients (such as peanuts or peanut derivatives) will be excluded from our
catering. Customers with potentially dangerous allergies should ensure they carry appropriate emergency medication and that someone who can
administer it accompanies them. Please ask a member of our crew for more information on allergens our refreshments may contain. We would like
to inform passengers suﬀering from food intolerances or allergies that could be life-threatening, or whose health condition requires adherence
to a strict diet, that the food served on board our planes is not prepared in a healthcare setting and does not fulﬁl the requirements of special
healthcare diets.
*** Zboží z FLY & BUY katalogu si můžete na svůj další let objednat po internetu. Více informací: www.smartwings.com a www.czechairlines.com.
*** You can order goods contained in our FLY & BUY catalogue over the internet. More information: www.smartwings.com and www.czechairlines.com.
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INFLIGHT

FLOTILA SMARTWINGS GROUP

BOEING 737–700
148 |

32,2 m |

828 km/h

BOEING 737–800
189 |

38,0 m |

828 km/h

BOEING 737 MAX 8
189 |

39,5 m |

828 km/h

BOEING 737–900ER
212 |

40,7 m |

828 km/h

CESSNA 680 CITATION SOVEREIGN
9 |
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19,4 m |

848 km/h

INFLIGHT

FLEET OF SMARTWINGS GROUP

ATR 72–500
68/70 |

27,2 m |

540 km/h

AIRBUS A319–100
144 |

33,8 m |

850 km/h

BOEING 737–800
189 |

38,0 m |

828 km/h

AIRBUS A330–300
276 |

63,7 m |

860 km/h

Počet cestujících | Seating Capacity |

Délka letadla | Length of Aircraft |

Cestovní rychlost | Cruising Speed
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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.

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

ČÍSLO LETU
PRG
PŘÍJMENÍ ((TISKACE
TISKACE))
JMÉNO

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ
NÁRODNOST
ČÍSLO PASU
ADRESA POBYTU V EGYPTĚ (najdete ji například na svém
voucheru od CK,, 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
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INFLIGHT

TUNISKO | TUNISIA
PŘISTÁVACÍ KARTY

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

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

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

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

CESTOVNÍ FORMULÁŘE | TRAVEL DOCUMENTS
KEŇA | KENYA

PŘÍJMENÍ

ZANZIBAR, TANZANIA

JMÉNO

ČÍSLO PASU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM A
MÍSTO VYDÁNÍ
PASU

DATUM
A MÍSTO
VYDÁNÍ PASU

ČÍSLO PASU

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

POHLAVÍ

DATUM A MÍSTO
NAROZENÍ
NÁRODNOST

MUŽ

ŽENA

STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST

ZAMĚSTNÁNÍ

POHLAVÍ

MUŽ
ŽENA

DŮVOD NÁVŠTĚVY

NÁRODNOST

ZAMĚSTNÁNÍ
PROFESE

STÁTNÍ
PŘÍSLUŠNOST

POČET OSOB
CESTUJÍCÍCH
NA VÁŠ PAS

PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA
POBYTU (dny)

POČET OSOB ZAPSANÝCH VE VAŠEM PASE
ŽENY

Na opačné straně karty
zakroužkujte vhodné číslo

MUŽI

Jiné (upřesněte)

MUŽI

ČÍSLO
LETU

ŽENY

DŮVOD NÁVŠTĚVY (Zakroužkujte na opačné straně karty vhodné číslo)

ČÍSLO LETU

PŘEDPOKLÁDANÁ
DÉLAK POBYTU

PO BOX

ULICE

ADRESA POBYTU V KENI
MĚSTO

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

PO BOX

KONTAKTNÍ TELEFON

TELEFONNÍ ČÍSLO

KONTAKTNÍ OSOBA NEBO INSTITUCE

JMÉNO HOTELU
KONTAKTNÍ OSOBA NEBO INSTITUCE

TYP DOPRAVY

ZPŮSOB DOPRAVY
letecká

lodní

železniční

DATUM

silniční
PODPIS

letecká

vodní

železniční

silniční

DATUM
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PODPIS

DRUHÁ STRANA PŘISTÁVACÍ KARTY
KENI, ZANZIBARU A TANZANIE

SECOND PAGE OF THE KENYA, ZANZIBAR,
AND TANZANIA LANDING CARD

Důvod návštěvy:

Reason for visit:

1.–2. vyplňují jen rezidenti

1.-2. To be completed by residents only

3. uchazeč o zaměstnání v destinaci

3. Applying for employment in the destination

4. dočasně zaměstnaní v destinaci

4. Temporarily employed in the destination

5. návštěva příbuzných a známých

5. Visiting friends and relatives

6. dovolená

6. Holiday

7. obchod a konference

7. Business/conference

8. tranzitující

8. Transit

9. jiné – například TOURISTIC

9. Other – e.g. Tourism

INFLIGHT

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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DESTINACE | DESTINATIONS
Helsinki
St. Petersburg
Keﬂavík

Stockholm

EUROPE
Riga

Gothenburg

Copenhagen
Vilnius
Gdańsk

Hamburg

Minsk

Amsterdam
Warsaw

Birmingham

Düsseldorf

London

AMERICA

Lille

Mexico City
Boston
New York

Paris

Katowice

Pardubice

Brussels

Prague Ostrava
Brno

Frankfurt

Krakow
Bratislava

Košice

Budapest
Nantes
Verona
Lyon
Bordeaux
Bilbao
Girona
Barcelona
Madrid

Valencia
Alicante
Murcia

Faro
Málaga
Oujda

Almeria

Torino

Milano

Nice

Bologna

Ajaccio

Rome

Bucharest

Rijeka

Venice
Zadar

Split
Dubrovnik
Podgorica
Tirana

Varna
Bourgas

Soﬁa

Ohrid

Kavala

Thessaloniki
Naples
Olbia
Brindisi
Menorca Alghero
Vólos
Skiathos
Preveza
Corfu
Palma
Athens
Lamezia Terme
Kefalonia
de Mallorca
Cagliari
Araxos
Patra
Palermo
Ibiza
Catania Zakynthos
Kalamata
Santorini
Malta
Enﬁdha
Chania
Monastir

Heraklion

Limnos
Izmir
Samos
Bodrum
Kos
Karpathos
Rhodes

Sithia

Madeira

Agadir
La Palma
Tenerife
Gran Canaria

Sal
Boa Vista
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Dakar

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

INFLIGHT

Perm

Ekaterinburg
Moscow

Kazan

Samara

Kiev

Rostov on Don
Odessa

Antalya
Dalaman

ASIA

Larnaca
Paphos

Beirut

Ho-Chi-Minh City, Hanoi, Beijing
Seoul

Tel Aviv

Sharm El–Sheikh

Ras Al–Khaimah

Hurghada
Dubai
Marsa Alam

Riyadh

Jeddah

Salalah

AFRICA
Mombasa
Zanzibar
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INFLIGHT

V POHODĚ VE VZDUCHU | FIT FOR FLYING

RAMENA

ZÁDA A PAŽE

CHODIDLA

KOTNÍKY

KOLENA

NOHY

Ruce položte
dlaněmi dolů
na stehna. Rameny
kružte dopředu,
nahoru, dozadu
a dolů.

Chodidla
položte na zem
a zatáhněte
břicho. Pomalu se
předkloňte.

Obě paty opřete
o zem a špičky
chodidel zdvihněte
co nejvýše. Pak
o zem opřete
špičky a zdvihněte
co nejvýše paty.

Pomalu
a pravidelně
kružte nohou
v kotníku. Nejprve
na jednu stranu
a pak na druhou.

Ohněte koleno,
zdvihněte nohu
a zatněte stehenní
svaly. Nohy
vystřídejte.

Oběma rukama
obejměte koleno
a přitáhněte ho
k hrudi. Vydržte
15 sekund.

KNEES

LEGS

Bend one knee
and raise your leg,
tensing the muscles
of your thigh.
Alternate legs.

Put both hands
around one knee
and raise it to your
chest. Hold for
15 seconds.

SHOULDERS
Place your hands on
your thighs. Bring
your shoulders
forward, then up,
then backward and
down.

BACK AND
ARMS
Place both feet
ﬂat on the ground
and hold in your
stomach. Bend
slowly forward.

ANKLES
FEET
With both heels on
the ﬂoor, raise your
toes as high as you
can. Then put your
toes and the balls of
your feet on the ﬂoor
and raise your heels.

Rotate your feet
slowly and evenly in
a circle around your
ankles, ﬁrst in one
direction and then
the other.

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

* Podmínkou je státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR.
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MyWings TV

ZD
AR
FR M
EE A

Pĵipojte se k serveru palubní zábavy a užijte si váš let*
Inight Entertainment from the comfort of your mobile device*

Denní tisk
Daily Press

Filmy
Movies

TV poĵady
TV Shows

Hudba
Music

Filmy a hudbu lze poslouchat pouze se sluchátky.
You can only watch movies and listen to music using
headphones.

Jakmile budete na palubö…

While on board...

Pĵepnöte své zaĵízení do režimu Letadlo.

Switch your device to airplane mode.

Zapnöte Wi-Fi a pĵipojte se k síti MyWings.

Turn on Wi-Fi and connect to MyWings Network.

Otevĵete internetový prohlížeè.
Pro nejlepší zážitek s MyWings TV vám doporuèujeme
použít internetový prohlížeè Chrome, Firefox nebo Safari.

Open a browser on your device.
We recommend using Chrome, Firefox or Safari browsers
for the best MyWings TV experience.

Zadejte adresu mywingstv.aero a bavte se!

Navigate to mywingstv.aero and enjoy!

* Služba MyWings TV je dostupná na vybraných typech letadel. | * The MyWings TV is available on selected aircraft types.

