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EDITORIAL EDITORIAL

VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ,
VÍTEJTE NA PALUBĚ LETADLA Z FLOTILY SMARTWINGS GROUP.
DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD THIS SMARTWINGS GROUP FLIGHT.

V

I

ěřím, že si samotný let i nadcházející chvíle volna
užijete dle svých nejlepších představ a že k tomu
přispěje i náš magazín, který vám poprvé předsta-

vujeme v nové graﬁcké podobě.

sincerely hope that your ﬂight, and the journey you are
embarking on, will be spent exactly as you imagine and
that our in-ﬂight magazine, now with a revamped design,

will make a up a small but enjoyable part of the experience.

Prostřednictvím našich článků si můžete prodloužit léto,

The articles in the following pages – including one of the

přeneseme vás třeba na krásné pláže ostrova Fuerteventura,

beaches on the island of Fuerteventura – keep the summer

ale také můžete získat pár tipů na nadcházející

vibe going all the way to autumn, for which

podzim. Patříte-li mezi golﬁsty, jistě uvítáte

we also bring you a few tips. Golfers among
you will certainly be interested in a series of

sérii doporučení, jak si svoji zálibu co nejlépe
vychutnáte v kosmopolitní Dubaji, kam bude-
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recommendations we include on how to enjoy

me od konce září létat denně. Řadíte-li se spíše

your hobby to the full in cosmopolitan Dubai

mezi milovníky exotických destinací, neměli

where we are going to ﬂy daily from the end

byste vynechat článek o krásách afrického

of September. If you are more a fan of exotic

Zanzibaru. V článku o Praze vás pak zave-

destinations, don’t miss our article on the

deme na méně frekventovaná, přesto velmi

attractions offered by the African island of

atraktivní místa.

FUERTEVENTURA

POKLADY PLÁŽOVÉHO RÁJE
BEYOND THE BEACH

Zanzibar. An article we bring you on Prague
visits some less frequented but still fascinating
places in the Czech capital.

Těšit se můžete i na exkluzivní rozhovor s legendárním rockerem Petrem Jandou, který
na jaře oslavil jen těžko uvěřitelné osmdesátiny, nebo na proﬁl

You can also look forward to an exclusive with legendary Czech

Roberta Pattinsona, zatím posledního představitele komikso-

rockstar, Petr Janda, who this spring celebrated an incredible

vého superhrdiny Batmana.

eighty years on the planet, plus a proﬁle of Robert Pattinson,
the latest actor to play the superhero Batman.

A aby toho nebylo málo, i tentokrát vám dáme nahlédnout
do našeho zákulisí. Představíme vám mimo jiné i nejnověj-

And if that wasn’t enough, this edition also invites you to look

ší přírůstek naší ﬂotily, komfortní business jet Cessna 700

behind the scenes a bit. We showcase the latest addition to our

Citation Longitude. Ten jsme do provozu zařadili jako první

ﬂeet, the Cessna 700 Citation Longitude luxury business jet.

dopravce v Evropě.

We are the very ﬁrst carrier in Europe to operate this type of
aircraft.
S úctou
Best regards,

Peter Šujan
obchodní ředitel Smartwings / Smartwings Sales Director
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Fuerteventura
Poklady
plážového ráje
Beyond the Beach

Lucie Bezoušková |

© Shutterstock.com

Téměř 365 slunečných dnů v roce. Teplota vzduchu, která ani
v zimě neklesá pod 16 0C a bezmála 170 písečných kilometrů
lákajících ke koupání. Fuerteventura je právem jednou
z nejoblíbenějších dovolenkových destinací. Napadlo vás ale,
že se na ostrov můžete vydat také za poznáním?
Almost 365 days of sunshine a year, an air temperature which
even in winter rarely falls below 160C and almost 170 kilometres
of sandy beach that’s just perfect for a taking a dip –
Fuerteventura is by rights one of the most popular holiday
destinations in Europe. But has it ever occurred to you that the
island might also hold much in the way of sightseeing?
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N

ávštěva nejstaršího

break on the oldest

lehátky. Fuerteventura nabízí překva-

A

pivě velké množství muzeí s nejrůznější

offers a surprisingly large number of

tematikou. A díky tomu, že ostrov

museums on a wide range of themes.

od severu k jihu měří jen 80 km a od zá-

And the fact that the island only

padu k východu zhruba 30 km, stihnete

measures around 80km from north to

nakonec obojí. Pláž i trochu toho vzdě-

south, and 30km from east to west,

lávání.

means you can easily manage both –

z Kanárských ostrovů
se nemusí omezit jen
na pláž s hotelovými

of the Canary Islands
doesn’t have to be all
about lounging around

on hotel sunbeds. Fuerteventura

a bit of beach, a bit of culture.

TEĎ TO OSOLÍME!

V různých částech ostrova můžete
zkusit práci s dary přírody
You can see how locals process natural
resources in various parts of the island

Do Salinas del Carmen nedaleko města

WORTH ITS SALT!

Caleta de Fuste dorazil roku 1910 špa-

In 1910, the Spanish politician and

nělský politik a právník Manuel Ve-

lawyer Manuel Velázquez Cabrera

lázquez Cabrera. Právě zde v 18. století

arrived at Salinas del Carmen, not far

začali místní jako úplně první na ost-

from Caleta de Fuste. It was here that

rově těžit sůl z mořské vody. Cabrera

locals ﬁrst began to extract salt from

tu však našel pouze opuštěnou budovu

the sea in the 18th century. However,

plnou zastaralého vybavení. Okamžitě

all Cabrera found was an abandoned

se rozhodl, že solnici navrátí její teh-

building full of old equipment. He

dejší slávu a přistoupil k rekonstrukci.

immediately set about returning the

Postupnými úpravami dosáhl svého

salt pans to their former glory and

cíle, i když on sám si jej užíval pouhých

began rebuilding. Over time his dream

šest let. Díky němu však dnes na místě

came true, though Cabrera only enjoyed

stojí muzeum soli, Museo del Sal.

the fruits of his labour for six short

Muzeum nabízí pohled na solný důl

years. But thanks to his efforts we

přesně tak, jak si jej před více než

can now visit the Museo del Sal (Salt

sto lety vysnil sám Cabrera. Navští-

Museum) which occupies the site today.

víte jeho pracovnu plnou informací

The museum serves up a vision

o zvláštnostech zdejší soli. Projdete

of the salt pans as they were over

skrz sklady plné nástrojů k těžbě

a hundred years ago. Visit Cabrera’s

a v dochované Cabrerově ložnici

study packed with information on the

uvidíte i několik dobových fotograﬁí

qualities of the local salt, view the

zachycujících skutečný provoz solnice

store where mining tools were kept

v první polovině 20. století.

and peruse several period photographs
in Cabrera’s private bedroom which

Zdejší sůl se získává velmi speciﬁckým způsobem, kdy se do uměle

capture work in the salt pans in the
early part of the 20th century.

vytvořených jezírek napustí mořská
voda, která se posléze ﬁltruje přes pí-

Local salt is extracted in a very

sek. Jejím odpařováním na slunci pak

speciﬁc way – the manmade ponds are

vzniká zcela čistá mořská sůl. Tu si

ﬂooded with sea water which is then

můžete v místním obchůdku i zakoupit

ﬁltered using sand. As it evaporates in

a odvézt jako suvenýr domů. A kdo

the sun it leaves behind pure sea salt.

touží po skutečně autentickém zážitku,

You can even buy some in the local

může se dokonce na den stát zdejším

shop to take home as a souvenir. And

zaměstnancem.

for a really unusual experience, why not
become a salt pan worker for the day.
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ZÁŽITKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

THE JOYS OF AGRICULTURE

Práci s dary přírody si můžete zkusit

You can see how locals process

i v dalších částech ostrova. Zdánlivě ne-

other natural resources in other

hostinná až nadpozemsky zvláštní krajina parts of the island. The seemingly
Fuerteventury, plná tmavého kamene

inhospitable, almost alien landscapes of

sopečného původu, paradoxně prospívá

Fuerteventura, scattered with volcanic

jedné velmi užitečné rostlině. Tou je aloe

rock, are the ideal environment for

vera. Díky neměnnému klimatu a stálé-

one very useful plant – aloe vera.

mu slunečnému svitu zde dorůstá výšky

The highly stable climate and almost

až dvou metrů! Není proto divu, že při

year-round sunshine means it grows

toulkách po ostrově potkáte doslova

up to two metres tall! No wonder you

jednu aloe vera farmu vedle druhé. Mů-

encounter one aloe vera farm after

žete v nich nakoupit přírodní kosmetiku

another while travelling around the

a některé z nich vám dokonce nabídnou

island. On these farms you can even

i exkurzi do zákulisí její výroby.

buy natural cosmetics and some of
them offer excursions behind the scenes.

Navštivte třeba biofarmu Verdeaurora
zhruba v polovině ostrova. Původně raj-

For instance the organic Verdeaurora

čatová farma se pod tlakem konkurence

farm in the centre of the island is

pěstitelů z Maroka postupem času pro-

one such place. Originally a tomato

měnila ve farmu zaměřenou na typické

platation, it was transformed into

kanárské produkty pěstované tradičním

a farm focusing on typical Canarian

způsobem. Projděte se plantážemi, ochut- produce made in the traditional way
nejte místní olivový olej, na workshopu

when competition from growers

si vyzkoušejte práci s aloe vera a až

in Morocco became too strong. Wander

zapadne slunce, obraťte pohled k nebi.

the plantation, sample the island’s

Na Kanárských ostrovech totiž panují

olive oil, and try your hand at working

také ideální podmínky pro pozorování

with aloe vera at special workshops.

hvězdného nebe. Mají tu dokonce zákon

And when the sun goes down you

upravující záření umělého osvětlení tak,

should turn your gaze to the skies

Majestátní sochy bývalých králů
Fuerteventury
Majestic statues of the former
kings of Fuerteventura

Křížem krážem

Ideální variantou cestování po ostrově je vypůjčit si auto. Podíváte
se téměř kamkoliv se vám zachce.
Mějte oči na stopkách. Při cestě
z některého z muzeí totiž můžete
narazit třeba na skrytou pláž, kde
si užijete koupání v naprostém soukromí.

Crisscrossing

The ideal way to travel around the
island is to hire a car. This will enable
you to get almost anywhere you
like. But keep your eyes peeled
as on the way to and from some
museums you might spot a secluded
beach where you can enjoy a dip in
complete privacy.
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LÉTÁ Z PRAHY
NA FUERTEVENTURU
2X TÝDNĚ

www.smartwings.com
FLIES FROM PRAGUE
TO FUERTEVENTURA
TWICE A WEEK

above – the Canary Islands offer ideal
conditions for star gazing. There’s even
a law governing artiﬁcial lighting which
prevents light pollution obscuring the
stars. At the Verdeaurora organic farm
there are even telescopes and a guide
on hand to tell what you are looking at
overhead.

Návštěva
Fuerteventury
se nemusí
omezit jen
na pláž
A break on
Fuerteventura
doesn’t have
to be all about
lounging
around

aby nenarušovalo svit hvězd. Na biofar-

GOAT WEALTH

mě Verdeaurora vám poskytnou daleko-

Whether you head into the mountains

hledy i odborný výklad toho, co se děje

in the central part of the island, or

nad vašimi hlavami.

to the famous sand dunes near the
resort of Corralejo, a few goats are

ROHATÉ BOHATSTVÍ

likely to slow your progress at some

Ať už se vypravíte do hor ve středu

point. It often seems there are more

ostrova, nebo zamíříte směrem k proslu-

goats on the island than people and

lým písečným dunám poblíž letoviska

it’s sometimes difﬁcult to tell who is

Corralejo, možná vám do cesty nečekaně

actually in charge here. But goats are

vstoupí kozy. Je jich tu snad víc než sa-

a very important animal here. Their

motných obyvatel a těžko říct, kdo komu

milk is made into the famous Majorejo

vlastně poroučí. Kozy jsou tu velmi ce-

goat’s cheese, one of the ﬁnest in the

něným zvířetem. Z jejich mléka se vyrábí

world. It is coated wrapped in dried

proslulý kozí sýr Majorero, který patří

paprika, smoked or drizzled in olive oil.

k těm nejlepším na celém světě. Podává

And perhaps it comes as no surprise

se obalovaný v sušené paprice, uzený,

that the cheese is even the subject

nebo zakápnutý olivovým olejem. Není

of its own museum. The Museo del

proto náhoda, že i sýr tu má své vlastní

Queso Majorero can be found near the

muzeum. Museo del Queso Majorero se

historical town of Antiqua which is

nachází nedaleko historického městečka

worth a visit in itself. In the museum

Antiqua, které samo o sobě rozhodně

you will learn how cheese is made and

stojí za prohlídku. V samotném muzeu

why the local goats are said to produce

se pak dozvíte vše o tom, jak se sýr vy-

the best milk in the world. Locals even

rábí a také proč mají zdejší kozy údajně

make a sweet liqueur out of it which,

nejlepší mléko na světě. Vyrábí se z něj

in combination with a few ice cubes,

dokonce sladký likér, který je s několika

makes an excellent dessert on hot

kostkami ledu vynikajícím dezertem

summer evenings.

za teplých letních večerů.
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Nejoblíbenější evropská destinace.

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

www.canariatravel.cz
#canariatravel
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Všestranný
a ekologický
design
pro aktivní
životní styl

Thule Aion
Thule Aion kombinuje všestranný design a odolné
recyklované materiály, díky nimž můžete z každodenního
života jednoduše vyrazit za delším dobrodružštvím.
Od vysoce odolné a nepromokavé vnější tkaniny až po
jedinečné interiérové prvky, které maximalizují úložný
prostor a umožňují oddělit čisté od špinavého. Každá
část této ekologické kolekce byla vytvořena s ohledem
na aktivní životní styl.

Stylovou kolekci Thule Aion a mnoho dalších zavazadel Thule zakoupíte u vybraných partnerů:
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Dubaj
golfu zaslíbená
Tee Time in Dubai
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Patříte mezi zapálené golfisty a přemýšlíte, kam během zimní sezony vyrazit za svou
oblíbenou kratochvílí? Vezměte do úvahy Dubaj. Tento emirát se vyšvihl mezi nejlepší
golfové destinace světa. I vy si tu můžete zahrát na stejných hřištích jako nejlepší
světoví profesionálové.
Are you a keen golfer wondering where you might go over the winter to enjoy your
favourite pastime? Well, why not give Dubai a shot. The emirate has emerged as one
the world’s finest golf destinations, plus it’s a place where you can play on courses
often graced by top pros.
Petr Manuel Ulrych |

© Dubai Tourism

Hřiště The Faldo
je jediné v regionu
kompletně osvětlené
The Faldo is the only
course in the region
to be entirely
illuminated at night
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21 golfových klubů na území Spojených

T

arabských emirátů. A ti, kteří si hru

the emirate’s perfectly kept fairways

na zdejších perfektně udržovaných

generally agree that the experience

fairwayích vyzkoušeli, vesměs přísahají,

went way beyond their expectations

že tento zážitek předčil jejich očekávání

and that they would deﬁnitely be back

a že se sem opět vrátí. Stejně jako se

for more. Top pros also like to return

sem ochotně vracejí i profesionálové

here to take part in tournaments such

účastnící se turnajů jako Omega Dubai

as the Omega Dubai Desert Classic, the

Desert Classic, DP World Tour Cham-

DP World Tour Championship and the

pionship či Omega Moonlight Classic.

Omega Moonlight Classic.

V TIGEROVÝCH STOPÁCH

IN TIGER’S FOOTSTEPS

Půvab dubajské golfové scény tkví

The beauty of golf in Dubai is partially

mimo jiné v tom, že všechna hřiště jsou

down to the fact that all courses are

veřejná a kdokoli se tak může popa-

public and anyone can pit their wits

sovat se stejnými překážkami, jako

against the same obstacles as Tiger

předtím Tiger Woods, Ernie Els či Rory

Woods, Ernie Els and Rory McIlRoy

McIlroy. Ať už se vydáte na kterékoli ze

once did. Whichever course you head

zdejších hřišť a v kteroukoli roční dobu,

to and whatever the season, you can

můžete se spolehnout na to, že fairwaye

be sure that the fairways and greens

i greeny budou ve stejné kondici, jako

will be in the exact same condition as

kdyby byl očekáván příjezd účastníků

if the club was expecting the arrival of

některého z TOP světových turnajů.

top tournament pro golfers. The way

Péče, kterou údržbě zdejších hřišť vě-

the courses are kept and maintained is

nují, je v jistých ohledech až neuvěři-

nothing less than miraculous, verdant

Ú

daje Emirates Golf Federation hovoří o tom,
že v Dubaji se nachází
čtrnáct z celkových

he Emirates Golf
Federation stats tell us
that 14 of the 21 golf clubs
in the UAE are located

in Dubai. And players who have tackled

Náš tip:
Nejlépe si
v Dubaji zahrajete
golf od neděle
do čtvrtka
v odpoledních
hodinách.
Tip:
The best times
to hit a golf
course in Dubai
is any afternoon
from Sunday to
Thursday.

Architektonicky unikátní klubovna
Dubai Creek Golf & Yacht Clubu
Architecturally unique clubhouse of
the Dubai Creek Golf & Yacht Club
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OD PODZIMU
DENNĚ Z PRAHY
DO DUBAJE

www.smartwings.com
DAILY FLIGHTS FROM
PRAGUE TO DUBAI
SINCE THE AUTUMN

Hřiště The Majlis
bylo první travnatou
osmnáctkou
na Blízkém východě
The Majlis was the
very first 18-hole
grass course in the
Middle East

telná. Nebo vám přijde běžné, že uprostřed pouště vyroste

courses with perfectly manicured lawns year-round dotting

golfová osmnáctka s celoročně svěže zeleným a perfektně

the desert. You can also be certain you will receive the same

střiženým trávníkem? A stejně dobře jako o trávníky se zde

standard of service as the grass. The attention players receive

postarají i o vás. Péči, kterou zde golﬁstům věnují od příjezdu

from their arrival at the clubhouse until the post-game chill-

ke klubovně až po závěrečný relax, nelze ohodnotit jiným

out can only be described as a “royal” experience. And in

slovem než „královská“. A kromě servisu pro hráče je třeba

addition to the service there are also myriad restaurants and

vzít v potaz také plejádu restaurací a dalších atrakcí určených

other attractions for non-playing guests to enjoy.

i nehrajícím hostům.
The golﬁng reputation of this emirate has spread across the
globe and the number of golfers heading to this Middle East

Pakliže se o Dubaji hovoří jako o kosmopolitním a rozmanitém městě, stejnými slovy se dá popsat i zdejší golfová nabíd-

destination is on the rise. This means that at the weekends –

ka. Zatímco některá hřiště vám připomenou typické anglické

Friday and Saturday in Dubai – the courses are often packed

linksy, atmosféra jiných je téměř jihoafrická, zahrát si můžete

with members. So plan your rounds for other days of the

uprostřed pouště, v parku i na dohled mořské pláže. Zkrát-

week. Those in the know will tell you that the ideal time of

ka a dobře, v Dubaji máte jistotu, že žádný den vaší golfové

day is the afternoon – these spellbinding courses and the

dovolené nebude stejný. Nuda rozhodně nehrozí.

views beyond are best enjoyed in the middle of the day and as
the sun goes down.

Golfový věhlas emirátu se šíří světem a počty golﬁstů
v této blízkovýchodní destinaci stoupají. To má za následek,

WHERE TO PLAY?

že zejména o víkendech, za které se v Dubaji považují pátky

Naturally, every golfer prefers something different and every

a soboty, bývají hřiště zaplněna klubovými členy. Svou hru

recommendation will only be good for some. But we can

si tak plánujte spíše na ostatní dny v týdnu. Za ideální denní

make a few generalisations. During your time in Dubai try

dobu považují odborníci odpoledne – krásy hřišť a panoramat

out courses of various kinds so that you also can compare

v pozadí si navíc vychutnáte jak za denního světla, tak osví-

and recommend them to others. And don’t be afraid of

cené zapadajícím sluncem.

trying the big-name courses. After all, you are here to make
the most of it. At most courses afternoon tee times go for

KDE SI ZAHRÁT?

very reasonable amounts of money, sometimes half of what

Každému golﬁstovi samozřejmě vyhovuje něco jiného, a ne-

a morning start would cost. For instance, in the afternoon at

lze proto najít obecně platné doporučení. I když vlastně ano.

the championship course at The Els Club you can play for just

Zkuste si během svého pobytu v Dubaji vyzkoušet hřiště růz-

a little over the equivalent of 1,800 Czech crowns, a price we

ných typů, ať můžete porovnávat a doporučovat. A nebojte

are used to from golf resorts in the Czech Republic. The Els

se ani těch nejvěhlasnějších. Přece si chcete užít, nemá tedy

Club is one of the courses we would certainly recommend.

smysl se omezovat. Odpolední termíny se navíc na většině

Former world number one Ernie Els is the man behind the
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hřišť prodávají za příznivější ceny, někdy i za méně než polo-

design inspired by British courses. In this desert landscape

vinu v porovnání s dopoledními starty. Třeba na mistrovském

you will ﬁnd a quite unique course featuring classic British

hřišti The Els Club si odpoledne zahrajete za něco málo přes

elements that present a challenge even to experienced

1 800 korun, což je cena, na kterou jste zvyklí z tuzemských

players. On the course at a location known as the Dubai

golfových resortů.

Sports City, golfers will encounter elements from Els’
favourite clubs around the world. These include bunkers
from Royal Melbourne and undulating greens that could

The Els Club je mimochodem jedním z hřišť, která stojí
za doporučení. Však je pod ním také podepsána někdejší

be straight from the world-famous American course

světová jednička Ernie Els. Ten se při stavbě inspiroval brit-

Pinehurst No. 2.

skými hřišti. V pouštní krajině tak najdete jedinečné hřiště
s klasickými britskými prvky, které představuje výzvu i pro

Another obvious tip is the Emirates Golf Club. Three top-

zkušené hráče. Na hřišti, které se nachází v lokalitě známé

notch golf courses (the 18-hole Majlis and Faldo as well as the

jako Dubai Sports City, najdete prvky z Elsových oblíbených

9-hole Par 3) make this one of the most celebrated clubs in

hřišť po celém světě, například bunkery jako z Royal Melbour-

the entire region with prestigious international tournaments

ne a zvlněné greeny podobající se světoznámému americkému

regularly taking place here. The Majlis was the very ﬁrst 18-

hřišti Pinehurst No. 2.

hole grass course in the Middle East and regularly features in
the world’s top golf course rankings. The Faldo is interesting
for being the only course in the region to be entirely

Dalším naším tipem je Emirates Golf Club. Ten je díky
trojici špičkových hřišť (osmnáctijamkových The Majlis a The

illuminated at night, meaning you can continue playing long

Faldo a devítijamkového Par 3) jedním z nejproslulejších klubů

after dark.

v regionu. Však se tu také hrávají prestižní světové turnaje.
The third club we recommend is the Dubai Creek Golf

The Majlis bylo vůbec první travnatou osmnáctkou na Blízkém východě a pravidelně se umísťuje v žebříčcích nejlepších

& Yacht Club and not only for its architecturally unique

světových hřišť. The Faldo je pak zajímavé i tím, že je jako

clubhouse resembling a yacht sail. The course itself –

jediné hřiště v regionu kompletně osvětlené, takže je na něm

especially the ﬁnal few holes – is known for being quite

možno hrát i dlouho do noci.

a challenge. Undulating greens extending right to the shores
of the bay are a test even for professionals who come here to
play international tournaments. The championship course

Do třetice pak přidáváme doporučení na Dubai Creek Golf

boasts breath-taking panoramas of Dubai.

& Yacht Club. Už pro jeho architektonicky unikátní klubovnu
připomínající plachty kotvících jachet. Hřiště samotné –
a především pak jeho poslední část – je známé jako hodně
náročné. Zvlněné greeny,
linoucí se až k břehům Dubajské zátoky, jsou úctyhodným
soupeřem i pro profesionály,
kteří sem přijíždějí na mezinárodní turnaje. Mistrovské
hřiště se pyšní i dechberoucími výhledy na panoráma
Dubaje.

Topgolf Dubai nabízí 96
klimatizovaných odpališť
The driving range of Topgolf
Dubai consists of 96
airconditioned cubicles
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ZÁKULISÍ

BAC K STAG E

Cestujte
jako celebrita
Travel Like the Stars
Zdeněk Horský |

© Smartwings

Pohodlí, luxus, nezávislost a naprosté soukromí. To jsou hodnoty, pro které stále
více lidí cestuje po světě na palubách soukromých letadel. Zdaleka nejde jen
o celebrity, kapitány průmyslu, businessmany či příslušníky šlechtických rodů.
Comfort, luxury, autonomy and complete privacy – these are the reasons
increasing numbers of people are choosing to fly across the globe in private
jets. And it’s by no means the exclusive preserve of celebrities, captains of
industry, high-flying businessmen and members of the aristocracy.
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CESSNA 700
CITATION LONGITUDE
MÁ DOLET
AŽ 6 482 KM
CESSNA 700 CITATION
LONGITUD HAS
A RANGE UP
TO 6,482 KM

M

ožná budete překvapeni, když zjistíte, že
i vy můžete vyrazit do světa ve stejném
letadle jako hvězda stříbrného plátna Harrison Ford nebo fotbalista Neymar. Soukro-

mý tryskáč typu Cessna 680 Citation Sovereign totiž vůbec

I

t may come a surprise to learn that you can take
a trip in the same fashion as actor Harrison Ford or
football star Neymar. You don’t have to own Cessna
680 Citation Sovereign private jet; you can hire it. For

instance, British Prince Harry travelled this way to France

nemusíte jako oni vlastnit, můžete si jej pronajmout. Třeba

with his wife Meghan in 2019 to visit Elton John. For some

jako britský princ Harry, když se s manželkou Meghan vydal

time now Smartwings have boasted four identical aircraft in

v roce 2019 do Francie navštívit Eltona Johna. Čtyři letadla

its ﬂeet. And if you want to go one better that the celebrities,

stejného typu má totiž už delší dobu ve své ﬂotile i letecká

you could choose the brand-new Cessna 700 Citation Longi-

společnost Smartwings. A chcete-li styl zmiňovaných celebrit

tude from the Smartwings ﬂeet, offering even higher levels of

ještě o něco překonat, můžete si z ﬂotily Smartwings vybrat

comfort and greater range.

zbrusu nové letadlo typu Cessna 700 Citation Longitude.

FIRST IN EUROPE!
PRVNÍ V EVROPĚ!

In both cases these are modern jets which can carry

V obou případech se jedná o moderní proudová letadla o ma-

a maximum of nine people. On board, passengers enjoy

ximální kapacitě 9 cestujících. Ti mají na palubě k dispozici

a deluxe cabin featuring a bar, a toilet, satellite phone and

komfortní interiér kabiny s barem, toaletou, satelitním te-

on-board entertainment system. The Cessna 680 Citation

lefonem a systémem palubní zábavy. Cessna 680 Citation

Sovereign has a range of 5,336 km, ideal for any European

Sovereign má dolet 5 336 km, což je ideální pro let do kterékoli

destination. The brand-new Cessna 700 Citation Longitude

evropské destinace. Nejnovější Cessna 700 Citation Longitude

has a range of up to 6,482 km - without stopovers it can

nabízí dolet až 6 482 km, bez mezipřistání tak zvládne třeba

easily manage the ﬂight from London to New York or Paris to

let z Londýna do New Yorku či z Paříže do Dubaje. Oproti mo-

Dubai. When compared to the Sovereign and other competing

23
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Cessna 700 Citation Longitude
Počet strojů ve flotile /
Number of aircraft in the fleet: 1
Letový dosah / Range: 6 482 km
Kapacita / Capacity: 9 cestujících /
9 passengers
Maximální cestovní rychlost /
Maximum speed: 895 km/h
Maximální vzletová hmotnost /
Maximum take-off weight: 17 917 kg
Délka / Length: 22,3 m
Výška / Height: 5,9 m
Rozpětí / Wingspan: 21 m

Cessna 680 Citation Sovereign
Počet strojů ve flotile / Number of
aircraft in the fleet: 4
Letový dosah / Range: 5 336 km
Kapacita / Capacity: 9 cestujících /
9 passengers
Maximální cestovní rychlost /
Maximum speed: 848 km/h
Maximální vzletová hmotnost /
Maximum take-off weight: 13 608 kg
Délka / Length: 19,354 m
Výška / Height: 6,2 m
Rozpětí / Wingspan: 22,04 m

BAC K STAG E

delu Sovereign i letounům konkurenč-

models, the Longitude has more seats

ních značek nabízí Longitude více místa

on board and legroom is at least 11%

na palubě - prostor pro nohy sedících

larger. The hold is also bigger and

pasažérů je větší minimálně o 11 %. Větší

is even accessible during the ﬂight.

je zavazadlový prostor, který je navíc

Smartwings is the very ﬁrst airline in

přístupný i během letu. Smartwings je

all Europe to operate this plane!

vůbec prvním provozovatelem tohoto
typu letadla v Evropě!

TRAVEL DIFFERENT
“Private jet ﬂights are particularly

ZCELA JINÉ CESTOVÁNÍ

popular among businesspeople heading

„Soukromé lety si oblíbili zvláště podni-

for high-level meetings,” explains Jiří

katelé, kteří se s námi vydávají na klí-

Jelínek, Head of Business Aviation

čové pracovní schůzky,“ vysvětluje

Sales at Smartwings. “Flexibility,

Jiří Jelínek, Head of Business Aviation

privacy, efﬁciency and the ability to

Sales společnosti Smartwings. „Flexi-

decide with whom you want to spend

bilita, soukromí, efektivnost a možnost

time on board are attractive prospects

sami si rozhodnout, s kým a jak budou

for other travellers, too – weekend

trávit čas na palubě, ale oslovují i řadu

golfers and holidaymakers for instance,”

dalších lidí vyrážejících do světa. Na-

he adds. Due to client privacy, he can’t

příklad za víkendovým golfem nebo

give any concrete names, but we can

na dovolenou,“ dodává. S ohledem

reveal that both world celebrities from

na soukromí zákazníků nemůže zaznít

the ranks of famous actors, singers

žádné konkrétní jméno, prozradit ale

and sportspeople, as well as other

můžeme, že privátními lety Smartwings

important personalities often travel on

často cestují jak světové celebrity z řad

Smartwings private ﬂights. They really

proslulých herců, zpěváků či sportovců,

do appreciate the safety and comfort

tak další významné osobnosti. I oni

during the ﬂight, aspects naturally

totiž oceňují záruku maximální bezpeč-

associated with private jet travel.

nosti a komfortu v průběhu letu, která
je se soukromými tryskáči spojena.

Of course the cost of private jet
transfers corresponds to the quality and

Ceny soukromých letů samozřejmě

service levels provided, and is always

odpovídají kvalitě a unikátnosti této

calculated on an individual basis,

služby a vždy se odvíjejí od konkrétní

though it is generally safe to say that

poptávky, obecně lze ale říct, že při plně

when all seats are sold on a private jet,

obsazeném letadle se cena za osobu

the price per person is approximately

přibližuje ceně letenky v business class

the same as a business class ticket

u standardních linek. Kvalita je přitom

on scheduled routes. However, the

na zcela jiné úrovni, o rychlosti a ope-

standard of service is on a different

rativnosti servisu nemluvě. Vaše letadlo

level altogether, not to mention speed

může být na, pro soukromé lety vy-

and efﬁciency. Your plane can be ready

členěném Terminálu 3 Letiště Václava

at Terminal 3 at Václav Havel Airport

Havla Praha, připraveno do pár hodin

within a couple of hours of you booking

od poptávky zadané telefonicky či přes

over the phone or using the company’s

formulář na webových stránkách spo-

web form. And that time saving

lečnosti. A úspora času je často k neza-

element can be priceless…

placení…
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Valencie není jenom město

Beyond Valencia
Turespaña, OET Vídeň |

V

© Valencia Turisme – www.comunitatvalenciana.com

V

alencie, hlavní město valencijského regionu, si už
vydobyla mezi městskými

alencia, the capital of
a region bearing the same
name, has long since staked

its claim as one of Spain’s top city

turistickými destinacemi Španělska
pevné místo. Ale Valencie není jenom

tourist destinations. But Valencia isn’t

město, ale i nádherná provincie plná

just about the city itself – the wider

bujné přírody, pomerančových zahrad

area has wonderful natural beauty, not

a hradů. Kdo chce objevovat turisticky

to mention orange orchards and castles.

méně známá místa, tomu toho tato

If you are looking to discover some less-

provincie nabízí víc než dost.

frequented places, this is a region that
has more than enough to satisfy your

Co vidět v provincii Valencie? Určitě

Valencijské pohoří Sierra Mariola

Sagunto. Při návštěvě tohoto města

The Sierra Mariola mountain range in the
Valencia Region

se vrátíte v čase. Město se může po-

appetite.
So what does the Province of Valencia

chlubit majestátním hradem, římským

have to offer visitors? Well, one place

cirkem nebo římským divadlem. To

you shouldn’t miss is Sagunto, a town

je jedním z největších klenotů římské

that will transport you back in time

kultury ve Španělsku. Sagunto vás

with its majestic castle, a Roman circus

ale také překvapí krásnými písečnými

and a Roman amphitheatre making up

plážemi v Puerto de Sagunto.

one of the biggest Roman heritage sites
in all Spain. Puerto de Sagunto also

Další městečko, které stojí za to navští-

surprises many with its beautiful sandy

vit, je Bocairent. Domy jsou částečně

beaches.

zapuštěné do skály, včetně býčí arény.
Another, smaller town worth visiting

Ve skalním masivu jsou zde vyhloubeny i speciální studny na led, které se
kdysi používaly místo dnešních mrazáků, a hlavně pak takzvané Covetes dels

Knížecí palác Borgiů v přímořském městečku
Gandía
Palace belonging to the House of Borgia in the
small coastal town of Gandía

is Bocairent. Its houses are partially
set into the rocks, as is the bull
ﬁghting arena. Special ice holes, once

Moros, tedy maurské spíže. Bocairent

used instead of today’s freezers, were

leží v podhůří pohoří Sierra Mariola

hollowed out of the same rock, as were

a kromě pěší turistiky nabízí i skvělé

so-called Covetes dels Moros - Moorish

trasy pro cyklistiku.

larders. Bocairent lies in the foothills
of the Sierra Mariola and in addition to

Další vaše kroky by měly zamířit

hiking there are also some great cycling

do města Xàtiva, které je chráněno

routes here.

mohutným hradem, který se rozkláThe next place you might want to head

dá na dvou vrcholcích nad městem.

to is the town of Xàtiva, overlooked by

Cesta k hradu je poměrně strmá, ale
výhled stojí za to. Stejně jako muzem

Pomeranče, symbol valencijského regionu

a huge castle that’s spread over two

Almudín, kde je krásná maketa města,

Oranges, a symbol of the Valencia Region

peaks looming above the town. The
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ale také obrazy od Josého de Ribery

way to the castle is quite steep but the

a Goyi. Do Xàtivy se dostanete také

views are worth the climb. Here you’ll

vlakem z Valencie, a to za pouhou

also ﬁnd the Almudín Museum with

půlhodinku, a tak sem mnoho lidí

its wonderful model of the town as

z Valencie jezdí na dobré jídlo. Určitě

well as pictures by José de Ribera and

si při návštěvě nenechte ujít arnadí,

Goya. You can get to Xàtiva by train

místní sladkou specialitu z dýně, skoři-

from Valencia in just half an hour, and

ce, mandlí, vajec, cukru a ořechů.

so many people come here for some
good food. While here, it would be

Provincie Valencia se vyznačuje tím, že

a sin not to try arnadí, the local sweet

je protkána řadou na vodu velmi boha-

treat made from pumpkin, cinnamon,

tých řek. Například Júcar, Cabriel nebo

almonds, eggs, sugar and nuts.

řeka Clariano. Kolem těchto řek najdeThe Province of Valencia is well

te nádherné oblasti pro pěší turistiku,
například přírodní park Hoces del

Bocairent, městečko ve skále

known for its many rivers such as

Gabriel. A mnoho malebných vesniček,

Bocairent – a town set in rock

the Júcar, Cabriel and Clariano. The

například Cofrentes, kde každoročně

area along these rivers is great hiking

pořádají počátkem května slavnost

country – the Hoces del Gabriel natural

vorařů.

park is superb. And there are many
picturesque villages here, Cofrentes to

A právě nedaleko Cofrentes leží histo-

name just one, a place which hosts an

rické město Requena, bývalé centrum

annual rafting event in early May.

průmyslu s hedvábím. Pro milovníky
vína představuje oblast Requeny velký

Not far from Cofrentes lies the

objev, protože zdejší odrůda Bobal je

historical town of Requena, a former

naprosto unikátní, víno zraje v hlině-

silk producing centre. For wine lovers
the area around Requena will be

ných a betonových sudech, které mají
podobu vejce, a pak se slévá do dalšího

Valencijská paella s mořskými plody

something of a revelation as the local

dubového sudu pro poslední zrání.

Valencia’s seafood paella

Bobal grape variety is completely

Podzemní sklepy vinařství Murviedro

unique, the wine maturing in terracotta

přímo v centru starého města jsou

and concrete containers resembling

naprosto unikátní.

eggs before being transferred to oak
barrels to ﬁnish. Cellars belonging to

Pokud se vrátíte k pobřeží, doporuču-

the Murviedro winery in the heart of

jeme navštívit Gandíi. Knížecí palác

the old town are also quite unique.

rodu Borgiů, z kterého vzešli dva významní středověcí papeži, je skutečnou

Returning to the coast, we recommend

perlou mezi památkami. Z města je

you visit Gandía. The ducal palace

to pak jen kousek na krásné písečné

that once belonged to the House of
Xátiva, hradní komplex vybudovaný na římských
základech

Borgia, a family that gave the world

te ochutnali lahodnou ﬁdeuà. Tento
typický a originální pokrm vznikl právě

Xátiva Castle built on Roman foundations

highlight. It’s a short distance from the

pláže. A neodjíždějte odtud, aniž bys-

two important medieval popes, is the

zde a od roku 1974 se zde koná každo-

town to some gorgeous sandy beaches.

roční soutěž o nejlepší pokrm tohoto

And you shouldn’t leave without trying

typu.

some delicious ﬁdeuà (pasta paella).
This very typical and original dish
was ﬁrst made here, and since 1974 an
annual competition has taken place to
ﬁnd the best ﬁdeuà in town.

WWW.SPAIN.INFO

27

026-027_mc_espanola_ad.indd 27

18.07.22 9:08

=Dĳ¬WėSDQÚOVNR
YNDUDYDQX2O¨
ˍˣ˟̳μ˘ˡ˔˛ˢ˥ˬʟ˗ˢˠͫ˦˧˔˜˭˔ˣ˔˗˟͏˖˛˩˘˦ˡ˜˖ʡ
˃Λ˜˟˘Υ˧˘˭˔ˡ̳ˠ˜˗ˢ˝˜μˡ̿˛ˢΠˣ˔ˡͫ˟˦˞˔˔ˢ˕˝˘˩˨˝˧˘
˝˘˛ˢ˞˥̳˦ˬˣΛ˜˦˩ˢ˕ˢ˗ˡ̻ˠ˖˘˦˧ˢ˩̳ˡ̿ʡ
ʿ˘˧˘ˡ˞˔ʞ˞˔˥˔˩˔ˡʞ˥ˢ˔˗˧˥˜ˣˡ˔ˠ̿˥˨ʡ
˃˥ˢ˦˧ͫ˭̳μ˜˧˘˞˔˟˟ʠ˜ˡ˖˟˨˦˜˩˘ʡ

0 ODJD

1RYÚRG

Đ¬MQD

www.campiri.com/spanelsko
˂˧˘˩̿˥̳ˠ˘ˡˢ˩͏ʶ˔ˠˣ˜˥˜ʵ˔˦˘ˣΛ̿ˠˢ˨˟˘˧˜Ρ˧ͫˀ̳˟˔˚˔˦˗˘˦̿˧˞˔ˠ˜ˡˢ˩͏˖˛ˢ˕ˬ˧ˡ͏˖˛˩ˢ˭έ
˩ˠ˔˫˜ˠ̳˟ˡ̿˩͏˕˔˩ͫʡ˂˗˞ˢˠˣ˔˞˧ˡ̿˖˛˦˧ˬ˟ˢ˩͏˖˛˖˔ˠˣ˘˥˩˔ˡέ˔μˣˢ˩˘˟˞̻˥ˢ˗˜ˡˡ̻˞˔˥˔˩˔ˡˬʡ
ˉ˛ˢ˗ˡ̻ˡ˔ˣ˥ˢ˗˟ˢ˨μ˘ˡ͏˩̿˞˘ˡ˗˜ˡͫ˞ˢ˟˜˞˧͏˗ˡέ˗ˢ˩ˢ˟˘ˡ̻˕ͫ˛˘ˠ˖˘˟̻˛ˢ˥ˢ˞˨ʡ

028_mc_campiri.indd 28

13.07.22 16:38

029_mc-simple_inz.indd 29

13.07.22 16:39

D E S T I NAC E D E S T I NAT I O N

ZANZIBAR
ENDEMIT INDICKÉHO OCEÁNU
THE ZING OF ZANZIBAR

A

čkoliv velká část budov na Zanzibaru je stará pouhých 150 let, historie ostrova, ležícího
u pobřeží východní Afriky, je daleko starší.
Vystřídali se tu Peršané, Portugalci i Britové,

prolíná se tu kultura evropská, africká i orientální. Díky tomu
je zanzibarská atmosféra naprosto speciﬁcká. Místní se na vás
budou usmívat a popovídáte si mnohdy i bez znalosti stejného jazyka. Když se však z ruchu města na chvíli vymotáte,
otevře se vám svět zdejší přírody, který rozhodně musíte
prozkoumat.

PROVONĚNÁ VYCHÁZKA
Ostrov koření, voňavý ostrov nebo také hřebíčkový ostrov. To
jsou všechny přívlastky, které je možné slyšet v souvislosti se
Zanzibarem. A právem. Právě zde se totiž pěstuje nepřeberné
množství druhů koření od kurkumy přes vanilku, skořici, pepř
až po výše zmíněný hřebíček. Produkuje se ho tu největší
množství na celém světě.
Zajímavostí přitom je, že se vůbec nejedná o původní plodinu. Hřebíček sem přivezli obchodníci z Holandské východní
Indie. V polovině 19. století dokonce zde žijící sultán Saída
bin Sultán nařídil všem vlastníkům půdy, aby na jednu palmu na svém pozemku vysadili hned tři hřebíčkovce kořenné.
Hřebíčkové plantáže se nacházely převážně severně od Kamenného města a pro dopravu úrody byla zřízena úzkokolejka
přezdívaná Bububu. Nejspíš kvůli rytmickému rachotu parní
lokomotivy.

CHUŤOVÁ EXPLOZE
Ze stromu hřebíčkovce se ručně sklízejí květní poupata. Ta se
usuší a tím získají podobu hřebíčku, jak jej známe z obchodu.
Toto aromatické koření se přitom využívá nejen k vaření, ale
spolu s vanilkou se hojně vyskytuje i v parfémech světoznámých značek. Chcete-li vidět, jak se v přírodě pěstuje nejen
hřebíček, ale i další druhy koření, vydejte se na takzvanou
Spice Tour. Místní průvodci vás zavedou na plantáže, kde
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Bělostné pláže, průzračně čisté moře, tropické podnebí. Na to vše láká Zanzibar. Pokud
však na dovolené hledáte něco skutečně neopakovatelného, vydejte se po stopách místní
fauny a flóry. Vyskytují se tu totiž takové druhy, které nikde jinde na světě neuvidíte.
Snow-white beaches, crystal-clear seas and a tropical climate – these are without doubt
the main attractions when it comes to the island of Zanzibar. However, if you like to learn
about the unique features of a holiday destination, seek out the island’s fauna and flora.
Lucie Bezoušková |

© Shutterstock.com

A

lthough a large share of the buildings on the
island of Zanzibar are only around 150 years
old, the history of this nation lying off the
east coast of Africa goes back a lot further.

The Persians, Portuguese and British were all here, European,
African and Oriental cultures intermingling to give Zanzibar
a highly distinctive feel. The locals are a smiley lot who like
to chat even if they don’t speak any language you do. But
escape the bustle of the towns and cities, and the world of
Zanzibar’s natural history opens up before you, an aspect it
would be a sin not to explore.

AROMATIC STROLLS
The Island of Spice, the Fragrant Isle and the Island of cloves
– these are just some of the nicknames you might hear
used about Zanzibar. They are all a good ﬁt as an incredible
number of spices are grown here, from turmeric to vanilla,
cinnamon and pepper to those famous cloves. Zanzibar
produces the largest amounts in the whole world.
And one interesting thing about cloves is that they’re
not native to Zanzibar. The plant was ﬁrst introduced by
merchants from Dutch East India. In the mid-19th century,
the sultan Sayida bin Sultan ordered all landowners to plant
three clove trees for every palm on their property. Clove
plantations were located mainly to the north of Stone Town,
a narrow-gauge railway, onomatopoeically called the Bububu,
was built to transport the crop.

FANTASTIC FLAVOURS
Only the ﬂower buds are harvested by hand from the clove
tree. These are dried, forming the clove we know from the
supermarket in the process. This aromatic spice is used in
cooking, but alongside vanilla it is often an ingredient in
top-brand perfumes. If you’d like to see how cloves and other
types of spice are grown, take the Spice Tour. The guides take
you to a plantation where they will proudly show you the
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Zanzibar nabízí víc než
jen bělostné pláže
Zanzibar offers more
than white beaches
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vám rostliny hrdě předvedou, a dokonce

crop and even let you taste the spices.

vás nechají koření i ochutnat. Věřte, že

You certainly won’t leave emptyhanded,

s prázdnou odtud neodejdete. Ještě lepší

either. However, even better is to try local

je však koření vyzkoušet přímo v zanzi-

spices in some Zanzibari traditional dishes

barských tradičních pokrmech. Těmi jsou

such as grilled goat, smoked octopus

třeba kozí maso na grilu, uzená chobotnice

and baked mango and banana. Evening

nebo mango a banán zapečené v troubě.

markets in Stone Town’s Forodhani

Večerní trhy v parku Forodhani Gardens

Gardens are well known for local food!

v Kamenném městě jsou podobnými po-

PRIMATE TIME

chutinami přímo vyhlášené!

Once upon a time the whole island of

NÁVŠTĚVA U PRIMÁTŮ
Kdysi dávno pokrýval celý ostrov Zanzibar
rozsáhlý prales. Jediné jeho pozůstatky
dnes najdete asi 38 km jihovýchodně
od hlavního města Zanzibaru. Jedná se
o národní park Jozani, jehož návštěva je
možná pouze s průvodcem. Roste tu
26 endemických stromů a keřů, což
znamená, že tyto druhy rostlin vznikly
a vyskytují se pouze zde a nikde jinde
na světě.

Zanzibar was covered in rainforest. The

Zanzibar je
od listopadu do
ledna vyhledáván
potápěči z celého
světa
Zanzibar is popular
among divers from
across the world
between November
and January

only remaining stretches can be found
around 38km southeast of the capital, in
the Jozani National Park that can only
be visited with a guide. Some 26 endemic
trees and bushes grow here, species that
can only be found in this location and
nowhere else on earth.
Another endemic species is an
endangered type of monkey called
the Zanzibar red colobus. This small,
brownish-red monkey has a very long

Dalším místním endemitem je ohrožený
druh opic, zvaných gueréza zanzibarská. Tato opička je výraz-

tail and weighs around 5kg. Experienced guides know where

ně hnědočerveně zbarvená, má velmi dlouhý ocas a váží

to track down troops and will gladly lead you to them.

něco okolo 5 kg. Zkušení průvodci už vědí, kde se stáda gue-

Apart from monkeys, the rainforest is also home to Suni, the

réz vyskytují, a tak vás k nim ochotně zavedou. Kromě opic

smallest species of antelope on the planet. It’s only around

v pralese najdete i Suni, což je nejmenší druh antilopy na svě-

33cm tall and is also endemic to southeast Africa.

tě. Na výšku měří asi 33 centimetrů a v jihovýchodní Africe je
On a stroll through the rainforest you are also certain to

také endemitem.

notice the hundreds of bright, colourful butterﬂies ﬂuttering
Určitě si brzy všimnete, že při procházce pralesem kolem

around you. A short distance from Jozani you will ﬁnd the

vás poletují doslova stovky různorodě zabarvených motýlů.

Butterﬂy Centre where the main tasks are to maintain one

Kousek od Jozani se totiž nachází Centrum motýlů, jehož

of the biggest butterﬂy sanctuaries in Africa and to export

hlavním cílem je zachování jednoho z největších afrických

pupas to other countries. You can wander the surrounding

útočišť motýlů a vývoz jejich kukel do světa. S průvodcem se

gardens in the company of a guide, admiring the dappled

můžete projít místními zahradami a obdivovat barevné kra-

inhabitants as you go. Many of them are Zanzibar originals.

savce. Mnoho z nich je opět původem právě ze Zanzibaru.

TAKING THE PLUNGE
PRO NOVÁČKY I POKROČILÉ

Pleasant water temperatures and an underwater visibility

Příznivá teplota vody a viditelnost až 40 metrů. To jsou hlav-

of up to 40 metres – these are the main reasons Zanzibar

ní důvody, proč je Zanzibar od listopadu do ledna vyhledáván

is popular among divers from across the world between

potápěči z celého světa. Jejich rájem je především východní

November and January. The best dive sites are on the island’s

pobřeží ostrova, kde se nachází dlouhý bariérový útes. Spa-

east coast, the location of a long barrier reef. Here you will see

třit tu můžete měkké a tvrdé korály plné mořských hvězdic,

hard and soft coral beds crawling with starﬁsh, anemones,

sasanek, hub, trubýšů a dalších mořských živočichů.

sponges and countless other types of sea life. Novices and

Nováčci a začátečníci si mohou potápění vyzkoušet na měl-

beginners can try diving on shallow unexposed coral beds

kých chráněných korálových zahradách v laguně. Ti opravdu

in lagunes. More experienced divers can then head out onto
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zkušení potápěči potom mohou vyrazit na odkryté útesy

open reefs called The Edge and Swiss Reef. Once there,

s názvem The Edge a Swiss Reef. Právě zde je totiž možné

you might spot dolphins, turtles and, with a bit of luck,

pozorovat delfíny, želvy a při troše štěstí narazit na žraloka

silvertip sharks.

bělocípého.

A REGAL 200 KILOS
200 KILO MAJESTÁTNOSTI

Even if you are not an avid diver, you don’t have to give up

Obdivování želv se nemusíte vzdávat, ani pokud potápění

hope of spotting a turtle. From the capital of Zanzibar you

zrovna neholdujete. Z hlavního města Zanzibaru se můžete

can take a trip to the small island of Changuu, aka Prison

vypravit na výlet na malý ostrůvek Changuu neboli Prison

Island. This is a kilometre-long strip of land covered in

Island. Jde o kilometr dlouhý pás země pokrytý písečnou plá-

sandy beach and despite the island’s name there was never

ží. Název ostrova sice odkazuje na věznici, ta tu však nikdy

a prison here, though it did once serve as a transit point for

nebyla. Ostrůvek historicky sloužil jen jako přestupní místo

slaves heading from the island.

pro otroky směřující dál do světa.
All you’ll ﬁnd there today is a colony of giant turtles.
These animals are constantly at risk from poachers and so

Dnes tu najdete velkou kolonii želv obrovských. Tyto želvy jsou neustále ohrožovány pytláky, a tak byla na ostrově

the island has its own rescue station. The hundred animals

vybudována záchranná stanice. Dnešních sto jedinců želv se

that call this place home originally started out as a group of

tu rozmnožilo z původních čtyř, které roku 1919 získal britský

four that British King George V received as a gift from the

panovník Jiří V. darem od seychelské vlády. Největší želva

government of the Seychelles in 1919. It’s said the largest

prý váží 200 kg a ta nejstarší už je na světě celých 160 let.

turtle weighs 200kg and the oldest has been around for
160 years.
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OD STMÍVÁNÍ
PO TEMNÉHO RYTÍŘE
BAT TO THE FUTURE
Proměna postavy, nebo sebe sama? Robert Pattinson ztvárnil roli Batmana
dvojím způsobem. Oceňovaný herec je připravený na kreativní změnu kariéry.
Transforming a character or transforming himself? Robert Pattinson’s
portrayal of Batman is twofold, and the accomplished actor is ready to
embrace creative change.

Paul Dargan |

N

© 24kilo, MoviestillsDB

a někoho, kdo se zdá být hollywoodskou
hvězdou, je Robert Pattinson výrazně osobitý.
Na každý svůj celovečerní trhák natočil jeden
menší a podivnější ﬁlm. Úspěšně se vyhýbá

škatulkování do určitých rolí a zdatně přeskakuje z žánru

F

or someone who appears to be such a part of
the mainstream, Robert Pattinson is distinctly
leftﬁeld. For every bigbudget blockbuster, there’s
a smaller, weirder counterpart. He is an actor

who has skilfully evaded the typecast, deftly hopping genres

do žánru, od hrdinské fantasy až po psychologické drama.

from high fantasy to psychological drama and now, in a twist

Jeho ztvárnění Temného rytíře v nenápadně pojmenovaném,

that could come to deﬁne his career, he’s the caped crusader

ale rozhodně ne nudném snímku Batman by mohlo být pro

himself – in the rather unimaginatively titled, though no less

jeho kariéru převratné.

spectacular, The Batman.

TAJEMNÝ HEREC

ENIGMATIC ACTOR

Ikonická role pro ikonického herce. Díky Stmívání (Twilight),

It‘s an iconic role for an icon himself. Thanks to the

emařské romantické sáze pro náctileté, se Pattinson stal oka-

tweenandteenbaiting emoromance of the Twilight saga,

mžitě hvězdou. Dalo by se říci, že nezaslouženě, protože tyto

Pattinson became that icon overnight, an almost unearned

ﬁlmy těžily ze slávy své knižní předlohy. Přesto se mu poda-

accolade as the source material already held the power.

řilo přesvědčit svět, že není jen další slavný hezounek. Svou

Yet he’s proved not just to be the next in a long line of

roli zahrál natolik věrohodně, že zástupy náctiletých fanynek

heartthrobs, an actor who encapsulates a character so

zapomněly, že skutečně není upír. Pattinson je všestranný,

completely for legions of adoring teens that they fail to

inteligentní, často tajemný herec, kterému se povedlo vybu-

appreciate it as ﬁction; Pattinson is a versatile, intelligent,

dovat velmi slušnou kariéru.

often enigmatic actor, who has forged quite the career.
His fans love his brooding, badboy appeal, but Pattinson

Fanouškům se zalíbilo jeho temné ztvárnění Batmana, ale
Pattinson takový údajně vůbec není. Když pomineme jeho

is apparently not really like that at all. Apart from the

nestydatou obchodní činnost v dětství, při které prodával

notsoproud moment of being expelled from school for

časopisy pro dospělé a kvůli níž byl vyloučen ze školy, a jeho

dabbling in the ﬁscal redistribution of adult pictorial

ultra emařskou roli Edwarda Cullena v trilogii Twilight, tak

literature, and despite his archemo turn as Edward Cullen

je Pattinson férový hráč, který svůj um získal za pochodu

in the Twilight franchise, he’s a pretty straight player and

39

038-042_mc_interview_2.indd 39

13.07.22 17:23

PROFIL PROFILE

při natáčení. V dětství se považoval

someone who’s learned his craft, and

za normálního. Nechtěl být hercem,

life skills, on the job.

ani ho to nenapadlo. Svou energii věnoval hudbě. „K herectví jsem se do-

Looking back to his childhood, he

stal skoro náhodou, když jsem skládal

saw himself as fairly normal. He wasn’t

hudbu a hrál v kapele,“ říká úvodem.

interested in acting; it wasn’t even on

„Vypěstoval jsem si tím lásku k ﬁlmu

his radar. He was focused on being

a k jeho umělecké stránce. Vybudoval

a musician. “I started acting almost by

jsem si blízký vztah s majitelem jedné

chance at school while I was writing

videopůjčovny. Učil mě o významných

music and playing in a band,” he

ﬁlmových osobnostech, jako byli James

begins. “That developed in me a love for

Dean, Marlon Brando nebo Jack Nichol-

cinema – and the artier side of it – and

son. Byla to pro mě škola.“

I built a really strong friendship with
the owner of a local video store. This

Pattinson se k herectví poprvé dostal

guy would teach me about the classic

v amatérském divadle. Pak v 17 letech

icons of ﬁlm, among them James Dean,

dostal svou první větší roli v nízkoroz-

Marlon Brando and Jack Nicholson. It

počtovém ﬁlmu Království prstenu. Rok

was a true education.”

poté ztvárnil Cedrica Diggoryho ve ﬁlmu Harry Potter a Ohnivý pohár, což už

Pattinson’s ﬁrst taste of acting came

tou dobou byla zajetá a úspěšná řada

in amateur theatre. Then, at 17, he

ﬁlmů, která mu otevřela dveře k roli

picked up his ﬁrst big role in Sword

ve Stmívání.

of Xanten, a madeforTV fantasy ﬂick.
A year later, he was Cedric Diggory in

Objevil se i ve filmu Harry Potter
a Ohnivý pohár či v sáze Twilight
He appeared in Harry Potter and the
Goblet of Fire or in the Twilight saga

Zahrál si v široké škále ﬁlmů,

Harry Potter and the Goblet of Fire –

od Cosmopolisu a Map ke hvězdám

joining an already hugely successful

přes snímek Antona Corbinja Life

franchise and paving the way for that

až po hodného lupiče v Good Time,

limelighthogging Twilight rollercoaster.

průzkumníka ve Ztraceném městě Z,
archeologa v Královně pouště nebo

Robert Pattinson

Britský herec, hudebník (a svého
času i model) letos oslavil 36. narozeniny. S herectvím začal jako teenager, před kamerou se poprvé objevil
v roce 2004 ve filmu Království
prstenu. Do obecného povědomí se
dostal díky rolím ve filmech o Harry
Potterovi či v Twilight Saga. Aktuálně
sklízí ovace v titulní roli rebootu
komiksové klasiky Batman.
This British actor, musician (and
one-time model) turned 36 this
year. He began his acting career as
a teenager, first appearing on the
silver screen in 2004 in the film
Ring of the Nibelungs. He came to
wider public attention thanks to
parts in the Harry Potter films and
the Twilight Saga. Recently he has
received much praise for his role in
the rebooted comic classic Batman.

From Cosmopolis to Maps to the

v Tenetu Christophera Nolana, velko-

Stars, The Lighthouse through Anton

ﬁlmu z roku 2020, který měl přilákat

Corbijn’s Life, a bank robber with

diváky zpět do kin.

a conscience in Good Time; an explorer
in The Lost City of Z; an archaeologist

JEHO NEJLEPŠÍ ROLE

in Queen of the Desert; he was even

Letos slaví 36. narozeniny. Podařilo se

there in abundance in Christopher

mu vybudovat pestrou kariéru, a když

Nolan’s 2020 landmark Tenet, the

si bude nadále vybírat dobré role, mohl

movie that tried to bring cinemas back

by se dostat mezi největší ﬁlmové

to life.

velikány. Poté se dostáváme ke snímku
The Batman, který vrací na plátna kin

HIS BEST WORK YET

ságu o stejnojmenném superhrdino-

Turning 36 this year, Pattinson is

vi a který způsobil mediální bouři.

indeed moving on with a career that

Pattinson v něm opět ztvárňuje roli

offers so much and, with the right

podle další obsáhlé a oblíbené předlo-

choices, could see him elevate to one

hy, jejíž náruživí fanoušci mají často

of the alltime greats. He arrives then,

nereálné požadavky. Podobně, jako

as do we, at The Batman, a reboot so

tomu bylo u některých jeho předcho-

heavy with hype that all eyes were on

zích ﬁlmů, se fanoušci i kritici shodli,

Pattinson as he transformed himself

že je to jeho nejlepší role.

into another character from rich,
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The Batman (2021)

beloved source material and a rabid fan base with often
unmeetable expectations. As with so many of his movies,
fans and critics alike hailed it as ‘his best work yet’. “People
have asked whether I had doubt I could fulﬁl the role, and
I would say, ‘yes, of course, lots of it!’,” he says. “I think any
actor will go through periods where they will hesitate and
question whether they can live up to a character in a script,
or even the expectations that go with it.
“You look at the true warriors of the superhero genre –
Hemsworth, The Rock, Downey Jr, Evans – and wonder if
you’re putting yourself in the wrong place. And yet, having
spoken to a few I know everyone is nervous
„Lidi se mě ptali, jestli se bojím, že tu roli
nezvládnu. Samozřejmě, že jsem se bál.
A to hodně,“ tvrdí. „Podle mě si každý he-

Díky Batmanovi
jsem se dostal
do bodu, kdy mám
šanci si kondici
udržet.

“

rec projde obdobím, kdy váhá a pochybuje,
jestli zvládne danou roli správně ztvárnit
a dostát očekáváním fanoušků.“
„Když se podíváte na nejslavnější představitele superhrdinů, jako jsou Chris
Hemsworth, Dwayne ‚The Rock‘ Johnson,
Robert Downey Jr. nebo Chris Evans, tak
si začnete říkat, jestli mezi ně opravdu zapadáte. Pár lidí, které znám, mi ale řeklo,

Batman has
certainly got
me to a point
where I have
a chance to
maintain my
fitness.

when the opportunity comes about.
“It’s all about pushing boundaries and
building up to a point where you know, in the
ﬂesh, you can do justice to the physicality
required. That’s a very different thing for me
because so many of my roles have been in
script, not in physicality.”
Indeed, Pattinson had to revise his body
shape a lot in order to fulﬁl the role. “You
always come into projects wanting to learn
and achieve new things the embodiment of
a character, for instance; but taking on a full

že tyto pochyby mají ze začátku všichni.“
Pattinson musel kvůli této roli vskutku zapracovat na svém

physical transformation felt even more exciting. I like the

těle. „Nové role vždy přijímám s tím, že se chci naučit nové

challenge.”

věci a zvládnout nové výzvy, což už ztělesnění postavy ze scénáře samo o sobě je, ale práce na mém těle pro mě byla ještě

THE BEST IS YET TO COME

lákavější. Mám tu výzvu rád.“

Indeed, what Pattinson may inadvertently take out of Batman
is not just a legacy in ﬁlm, but in body form, also. “For too

TO NEJLEPŠÍ NÁS TEPRVE ČEKÁ?

long as far as health and ﬁtness goes, I’ve been all in or all

Pattinson si z tohoto ﬁlmu neodnáší pouze dobré jméno, ale

out; feast or famine. I realised I needed a more thorough

i tělo. „Když jde o zdraví a tělesnou kondici, tak jsem vždy pře-

approach to the way I undertook ﬁtness because it’s too easy

bíhal z úplného hladovění do naprostého přejídání. Uvědomil

for me to go one way or the other.“

jsem si, že potřebuji lepší a důkladnější přístup ke své kondici,
“In my head I’ve always wanted to ascend to a really

protože můj předchozí přístup pro mě byl až příliš snadný.“

peaked level of ﬁtness and then have the wherewithal to stay
there… so that was the challenge, and Batman has certainly

„Vždy jsem si přál mít skvělou kondici, a hlavně tu vůli si ji
udržet. To pro mě byla velká výzva a díky Batmanovi jsem se

got me to a point where I have a chance to maintain it. Come

dostal do bodu, kdy mám šanci si kondici udržet. Ale zeptejte

back and see what I look like in a year!” he laughs.

se mě za rok a uvidíme,“ říká s úsměvem. Navzdory tomu, že

Yet despite nailing perhaps the biggest role of his career, and

úspěšně ztvárnil nejspíš největší roli v životě a že pro některé

acknowledging that for some people he’ll only ever be Edward

lidi bude do smrti jen Edward Cullen, nemíní Pattinson končit.

Cullen, he’s by no means done – something tells us the best is

Něco nám říká, že to nejlepší nás teprve čeká.

yet to come.
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Rádi vám předvedeme,
co v nás doopravdy je!
www.vinarstvibreclav.cz
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Quiet hours
when?
After ten.
Please, keep it down after 10 pm.
Making loud noise could lead
to a fine up to EUR 400.
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Cíli pořádně se
vyspat podřiďte
i své chování
během letu.
Zkuste to tentokrát
zvládnout bez kávy
a alkoholu, zato
s dostatečným
přísunem vody.
Falling asleep
during a flight
depends largely on
what you do while
on the plane. Try
avoiding both
coffee and alcohol,
and drink adequate
amounts of water.
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LETÍTE SE VYSPAT?
MÁ TO SVÁ PRAVIDLA
FLYING OFF TO SLEEP
Co je nejsladší na světě? Každé malé
dítě ví, že spravedlivý spánek. Jenže pro
mnoho z nás jde také o nedostupný
luxus – podle vědců až 45 procent
světové populace trpí nespavostí. Je to
i váš případ? Poradíme, jak se alespoň
během dovolené dobře vyspat.

Bibiana Munková |

Z

What’s the sweetest thing on earth?
Most would agree it’s a good night’s
sleep. Only for many that’s a real luxury –
it’s thought that up to 45% of the world’s
population suffer from a lack of sleep.
Are you one of them? He we bring you
some advice on how to get your head
down at least on holiday.
© Shutterstock.com

pět hodin spánku denně, a co všechno dokázali?! A dožili

A

se 84, respektive 75 let!“ namítnete. Oplatíme stejnou min-

enough for them and look what they achieved! They lived

cí – takový Albert Einstein, podle mnohých největší světový

to the ripe old ages of 84, and 75 respectively!” you retort.

vědec, spal denně zhruba deset hodin a po obědě si často

Well, what about Albert Einstein? Possibly the greatest

dával „šlofíka“. A dožil se 76 let. Každý člověk je zkrátka

scientist the world has ever known slept ten hours a day and

jiný a má jinou potřebu spánku. Obecně se ale lékaři shodují

always took a nap after lunch. He lived until 76. Every person

na oněch sedmi až devíti hodinách. Dlouhodobý nedostatek

is different and needs a different amount of slumber. But

spánku se může projevovat na lidském zdraví. Znáte to ostat-

doctors generally agree that seven to ten hours is about

ně sami – spíte-li málo, býváte nejspíš unavení, nervózní,

right. A long term lack of sleep can manifest itself in the

možná přibíráte…

form of bad health. And everyone knows that when they

dravý dospělý člověk by měl spát 7–9 hodin denně. Nedostatek spánku přispívá k předčasnému
stárnutí a bývá příčinou nižší výkonnosti. „A co
Edison? Nebo Graham Bell? Těm stačilo čtyři až

healthy adult should get between seven to
nine hours of sleep a night. A lack of sleep
can contribute to early ageing and can cause
a drop in overall ﬁtness. “But what about

Edison? Or Graham Bell? Four or ﬁve hours of sleep was

don’t sleep they are often tired, annoyed and even start to

POZOR NA JET LAG!

put on weight…

Příležitostí, jak se dosyta vyspat, jsou samozřejmě dny volna.
Pokud se i vy z tohoto důvodu upíráte ke své začínající dovo-

JET LAG!

lené, vězte, že tak jednoduché to obvykle není. Ne každému

Of course, the best opportunity to get some much needed

totiž stačí ulehnout do hotelové postele, případně na ručník

sleep is when you are off work. If you are putting your hopes

ve stínu palmy a zavřít oči, aby se odebral do říše snů. Důvo-

on a forthcoming holiday, it may not be as simple as you

dů, proč se mnozí z nás i na dovolené převalují z boku na bok,

think. Not everyone can simply lie on a strange hotel bed or

zuřivě počítají ovečky a proklínají svoji drahou polovičku

a towel under the palm trees, close their eyes and drift off

spokojeně pochrupující na druhé polovině postele, je vícero.

into the land of dreams. There are countless reasons why
during our hols many of us might toss and turn at night,
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Příjemnější západ
Věděli jste, že organismus většiny
lidí snáší lépe časový posun
při cestě na západ? Den se tím
o několik hodin prodlouží, a člověk
tak bývá ve večerních hodinách
unavenější a snáz usíná.

West is Best
Did you know, that the human body
in most cases is better at dealing
with times differences heading
west? Travel west extends the day
and so people are more tired when
evening finally comes and therefore
better able to fall asleep.

Jedním z faktorů, který může naše
spánkové odhodlání v úvodu dovolené
překazit, je pásmová nemoc, anglicky
nazývaná jet lag. Po překročení několika časových pásem během krátké doby
pociťují citlivější jedinci únavu, podrážděnost, bolest hlavy, nevolnost či nespavost. Letíte-li právě třeba do Málagy
nebo na Santorini, pásmové nemoci se
obávat nemusíte, jde obvykle o problém spojený s dlouhými

count sheep in a frenzy and curse our other half snoring

mezikontinentálními lety. Pravda ale je, že někteří mohou

contently on the other half of the bed.

pociťovat jet lag třeba i po letu do Dubaje. Jak se pásmové
nemoci bránit?

One of the factors that can spoil our snooze plans is the
good old time zone – jet lag in other words. Crossing several

Spoléháte-li na léky, zkuste se před cestou za hranice

zones in a short time makes those sensitive to such things

všedních dnů poradit se svým lékařem. Zvládnout to ale

tired, irritated, headachy, nauseous and unable to fall

můžete i bez nich. Vaše příprava na cestu by měla začít už

asleep. If you are taking a hop to Málaga or Santorini, you

několik dní před odletem. Během několika dnů můžete zku-

probably don’t have to fear the time zone. It’s usually only

sit hlavu a tělo postupně zvykat na časový posun ve vaší

a problem after long-haul ﬂights. However, some people

cílové destinaci. Zkrátka a dobře, začněte chodit spát dříve

can experience jet lag even after the relatively short ﬂight to

či později než obvykle v závislosti na tom, zda poletíte

Dubai. So how should we deal with it?

na východ, nebo na západ. Cíli pořádně se vyspat podřiďte
i své chování během letu. Zkuste to tentokrát zvládnout bez

If you must take some kind of medicine, make sure to

kávy a alkoholu, zato s dostatečným přísunem vody. Stejně

consult your doctor beforehand. However, it is possible to

tak jídlo byste měli konzumovat spíše lehké. To by neměl

tackle jet lag without pills. Preparations for your journey

být problém, žádná letecká společnost vám zřejmě nenabíd-

should start a few days before departure. Over several days

ne guláš se šesti nebo husu se zelím a lokšemi.

you can try to get the body used to the time zone in your
destination. In short, start going to bed earlier or later than
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usual depending on whether you are due to head east or west.

Máte-li do cílové destinace přicestovat večer, zkuste během letu nespat. Naopak se pro svůj komfort občas projděte

Falling asleep during a ﬂight depends largely on what you

uličkou mezi sedadly a protahujte se. Je-li naopak váš přílet

do while on the plane. Try avoiding both coffee and alcohol,

naplánován na ranní hodiny, zkuste udělat maximum pro to,

and drink adequate amounts of water. You should also only

abyste se vyspali během letu. Máte-li je, nestyďte se použít

consume light food. That shouldn’t be a problem as no

masku na oči a špunty do uší. Potřebujete si maximálně

airline is likely to serve you goulash with six dumplings or

odpočinout, čeká vás totiž dlouhý den. A pokud byste si šli

goose with all the trimmings while in the air.

po příletu lehnout do hotelu, samozřejmě si odpočinete, ale
If you are scheduled to arrive at your ﬁnal destination

nabouráte si biorytmus a srovnávat se budete klidně i něko-

in the evening, try not sleeping during the journey. Take

lik dnů.

a stroll along the aisle between the rows of seats and

JAK SI SPÁNEK UDRŽET?

do some stretches. However, if your ﬂight arrives in the

Vyspali jste se na dovolené dorůžova? A chcete v tom po-

morning, do the best you can to get some sleep on board. If

kračovat i po návratu? Pracujete-li ve směnném provozu,

you have them at hand, don eye mask and twist in some ear

máme pro vás špatnou zprávu – na tuto nepravidelnost si

plugs. You need to get as much rest as possible as a long day

tělo podle odborníků nikdy zcela nezvykne. Pokud ale patříte

probably lies ahead. And if you go straight to your hotel to

mezi ty šťastlivce, kteří mají pracovní dobu pravidelnou, máte

sleep, you are sure to get some rest, but you will send your

o starost méně. Pro zdravý spánek se pokuste chodit spát

biorhythms haywire, and regaining equilibrium can easily

ve stejnou dobu, stejně tak pravidelně vstávejte. Nevydržíte-li

take several days.
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třeba o víkendu bez spánku přes den,

KEEP SLEEPING

neměl by trvat déle než 30–45 minut.

So you got a really good sleep on

Ložnice by měla být dobře větraná,

holiday and you’d very much like to

tichá a tmavá, ložní prádlo pravidelně

continue in this vein on your return.

(a poměrně často) měněné. Pamatujte

Well, if you work shifts there’s some

také, že postel je určená ke spaní, ne

bad news – if experts are right, your

k práci nebo jídlu. Podle odborníků

body may never entirely get used to

byste měli také pravidelně cvičit, nikoli

an irregular regime. If you are lucky

však před spaním. I doma platí to, co

enough to have regular working hours,

v letadle – nepřáteli spánku jsou těžká

then problem solved. For healthy sleep,

jídla, alkohol, kofein, tein i nikotin.

try going to bed and getting up at the

Stejně tak modré světlo vyzařované

same time every day. If you can’t last at

displeji elektronických přístrojů. Pokud

the weekend without a snooze during

i přes dodržování těchto zásad nemů-

the day, your naps shouldn’t last longer

žete do 30 minut po ulehnutí usnout,

than 30-45 minutes. The bedroom

vstaňte a věnujte se čtení nebo jiné

should be well aired, silent and dark,

klidné činnosti. Spánek přijde, nebojte.

your bed linen changed regularly.

Co jste možná
nevěděli o spánku

Zkusit můžete některé rostlinné pří-

Remember that a bed is meant for

pravky, třeba extrakt z chmele. Ale po-

sleeping in, not for working or eating

● pravděpodobnost spánkových
poruch stoupá s nadmořskou
výškou
● člověk je jediný savec, který si
vědomě odpírá spánek
● sny se zdají každému, ale ne
všichni si je pamatují
● nespavostí častěji trpějí lidé
osamocení, rozvedení či ovdovělí
● lidé s vyššími příjmy spí podle
některých výzkumů lépe a déle
než hůře situovaní jedinci.

zor – extrakt z chmele není jiný název

on. Sleep specialists say you should also

pro pivo! A v případě, že jsou vaše

take regular exercise, but not directly

problémy s usínáním dlouhodobé, není

before going to bed. And the same

ostudou vyhledat odborníka. Právě

applies at home as on the plane –

naopak – nespavost je totiž rizikovým

heavy food, alcohol, caffeine and

faktorem pro řadu vážných zdravot-

nicotine are the enemies of good sleep,

ních problémů.

as is the blue light of digital displays. If
after following these simple guidelines

Vsadit můžete také na lázeňský

you still can’t get off to sleep within

léčebněrehabilitační program v někte-

half an hour, get up and do something

rých z českých lázní. Podle odborníků

like reading or another calm activity.

Did you know
about sleep?

z Institutu lázeňství a balneologie je

Or you might want to try a plant

totiž prokázáno, že po třítýdenní kom-

remedy such as hop extract. If your

● Altitude increases the likelihood of
you experiencing sleep issues
● man is the only mammal who can
consciously stop itself from
sleeping
● everyone has dreams but not all
remember them
● the lonely, divorced and widowed
are more likely to suffer from
insomnia according to some
studies, people in higher income
brackets sleep better and longer
than less well-paid individuals.

plexní léčbě s využitím klimatoterapie

problems falling asleep become a long-

a balneoterapie v klimatických lázních

term issue, you should never be afraid

pacientům výrazně poklesla hladina

to seek help from a specialist.

kortizolu a normalizovala se hladina
homocysteinu, tedy látek, které sehrá-

It’s also a good idea to turn to spa

vají významnou roli v procesu spánku.

treatment at a Czech spa. According to

Vhodná kombinace lázeňských proce-

experts from the Spa and Balneology

dur se spánkovou léčbou výrazně při-

Institute, there is evidence that a three-

spívá k úlevě obtíží u pacientů trpících

week programme of climatotherapy

poruchami spánku.

and balneotherapy in climatic spas
lowers cortisol levels and normalises
levels of homocysteine, hormones that
play a key role in the sleep process.
An appropriate combination of spa
procedures and sleep therapy can
provide considerable relief to patients
suffering from sleep disorders.

50

46-50_mc_spanek_4.indd 50

18.07.22 11:26

051_mc_horavia.indd 51

14.07.22 11:22

052_mc_marriot.indd 52

14.07.22 11:22

045-053-083-091_mc_PCT.indd 53

14.07.22 11:23

HISTORIE
PLAVEK SE PÍŠE
OD 18. STOLETÍ
THE HISTORY OF
SWIMWEAR DATES
BACK TO THE 18TH
CENTURY

054-058_mc_Plavky.indd 54

14.07.22 12:00

H I S T O R I E H I S T O RY

OD NIČEHO
K MALÉMU NIC
EVER SHRINKING
SWIMWEAR

Petr Manuel Ulrych |

© Shutterstock.com

Když jste si na svoji aktuální cestu balili plavky, možná vás
ani nenapadlo, jak zajímavou a přitom krátkou historii má
tato součást našeho šatníku za sebou. Speciálně ta dámská
předvedla pořádné veletoče…
When you were packing your swimsuit for your latest trip, it’s
unlikely to have occurred to you what a short but interesting
history this item in our wardrobe has had. Women’s swimwear
in particular has witnessed an almost revolutionary turnaround…
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Plavky v proměnách času
Tranformations of the swimsuit in time

V

ěřte nebo ne, o koupacím
úboru (slovo „plavky“ ještě není zdaleka na místě)
v pravém slova smyslu se

začíná mluvit až v 18. století. Do té doby

only began to talk about
swimming costumes (we
are still a long way from

using the word “swimwear”) in the

se lidé koupali buď nazí, nebo ve spodním

18th century. Until then people bathed

prádle. Ženy a muži samozřejmě zvlášť.

naked or in their underwear, the sexes

A řeč je opravdu o koupání, například

separated from one another – naturally.

ve veřejných lázních či soukromých kou-

And we really are talking about bathing

pelnách, nikoli o plavání. To bylo ještě

(as in washing), in public baths or

ve středověku považováno v západním

private bathrooms, and not about

křesťanském světě za nemorální.

swimming. In the medieval Christian

Chytré plavky
I plavky mohou být chytré. Alespoň
podle některých výrobců. Jako „chytré“ se prezentují třeba plavky, které
fungují jako UV filtr. Přestože budete
na pláži řádně oblečeni, po opalování
nebudete mít na těle bílá místa, ani
se nespálíte, slibuje výrobce. Jiná
firma zase před pár lety nabídla jako
chytré plavky se snímačem, který
měl měřit uplavanou vzdálenost
a další výkony plavce a tyto hodnoty
odesílat do jeho mobilního telefonu.

B

elieve it or not, people

world that activity was even considered
Když se zamyslíte, v čem dnes skáčete

immoral.

do bazénu, případně v jakém „skoronic“
vystavujete své tělo slunečním paprs-

When you consider what you wear

kům a pohledům okolí na mořských

today to dive into the pool, the tiny

plážích, asi byste si jen těžko představili,

set in which you expose your body to

jakým „zážitkem“ muselo být koupání

the sun’s rays and to stares on various

pro dámy ještě před třemi stoletími.

beaches, it’s hard to imagine what the

Do vody vstupovaly ve vlněných, v lep-

“experience” of bathing must have

ším případě ﬂanelových či plátěných

been like for women three centuries

Smart swimwear

šatech, jejichž úkolem bylo zakrýt vše,

ago. They would enter the water in

Even your swimming costume can
be smart. That’s according to some
clothes producers anyway. One smart
feature of some swimwear is UV filter. This apparently stops those white
areas that you get after a day on
the beach but also means you won’t
burn – that’s the maker’s promise
anyhow. A few years ago, another
company released smart swimwear
that included a sensor that could tell
you how far you had swum as well as
recording other data that could be
sent to your smartphone.

co mělo zůstat skryto cizím pohledům.

woollen, ﬂannel or perhaps canvass

Plavat se samozřejmě v těchto těžkých

dresses, the main task of which was to

a volně střižených úborech prakticky

keep everything covered that needed to

nedalo. Výhrou nebyly ani pozdější

stay covered from the gaze of (mostly)

dámské volné plavky kombinující sukni

men. And that included the lower arms

s širokými kalhotami, v angličtině známé

and ankles. In these heavy, baggy suits

jako „bloomers“. Tento úbor, který dostal

swimming was practically impossible.

jméno po aktivistce Amelii Bloomer, sice

Later on, loose-ﬁtting swimming

o něco méně omezoval pohyb při plavání,

costumes, a combination of a skirt

budil ale pohoršení, neboť nohavice v té

with wide trousers called bloomers,

době – tedy v polovině 19. století - byly

were little better. This “swimwear” that

výsadou pánů…

took its name from the activist Amelia
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ZA PLAVKY DO CELY

Bloomer didn’t restrict the wearer’s movement as much when

Koupací úbory se ale proměňovaly dál. Zcela v duchu hesla

in the water, but it did cause a kerfufﬂe as trouser legs in the

„pokrok nelze zastavit“ se zkracovaly nohavice a přibývalo

mid-19th century were the preserve of gentlemen…

holé kůže. S tím, jak stoupala popularita sportu, se i do světa plavek začaly promítat trendy patrné ve sportovní módě.

FROM BEACH TO CELL

Někdy počátkem 20. století se objevily první jednodílné dám-

But as we well know, swimwear continued to develop. In the

ské plavky. Pro sportovně založené ženy výhra, pro dobové

name of progress, the trouser legs got shorter and shorter

mravy rána. Dokonce taková, že řada žen byla za oblékání

and the area of bare skin increased. As the popularity of

jednodílných plavek pokutována, případně dokonce zatčena.

sport grew, fashion entered the world of swimwear. Sometime

To je případ i australské závodní plavkyně a pozdější herečky

in the early 20th century, the ﬁrst single-piece women’s

Annette Kellerman, která se (alespoň podle svého vlastního

swimsuit appeared. For sporty women this was a minor

tvrzení) ocitla v policejní cele poté, co se na veřejné pláži

victory but a blow for the morals of the time. Some women

Revere v Massachusetts nedaleko Bostonu ukázala v jedno-

were even ﬁned for wearing single-piece swimsuits, or

dílných plavkách podobného střihu, jaký tehdy oblékali vý-

even locked up on occasions. That’s what happened to the

hradně muži. Tedy ve sportovních plavkách obepínajících tělo

Australian pro swimmer and later actress Annette Kellerman

a odhalujících nohy, ruce i krk.

who claims she once found herself in a police cell after
parading in a single-piece costume on a public beach called
Revere in Massachusetts near Boston, the kind only men were

Plavání začalo být tou dobou považováno za regulérní
sport, a to se samozřejmě začalo odrážet v praktičnosti pla-

supposed to wear that clung to the body, revealing the legs,

vek. Do jejich vývoje zasáhli i inženýři, kterým svět módy

arms and neck.

vděčí za vynález nylonu – z nového materiálu se vyráběly
Around that time, swimming began to be considered

nejen punčochy, ale záhy i plavky.

just a normal sport and this was subsequently reﬂected in

BOMBASTICKÉ BIKINY

swimwear design. The way things went after that was very

Dalším „plavkovým revolucionářem“ se stal francouzský

much down to the invention of nylon, a material that could

strojní inženýr a módní návrhář Louis Réard, který v roce

be made into swimwear as well as tights.

1946 přišel s návrhem prvních bikin. Dvoudílné plavky se tou
dobou sice již dávno nosily (přinejmenším v USA), a v době

BIKINI EXPLODES ONTO THE SCENE

světové války kvůli nedostatku tkanin i povinně zmenšovaly,

Another “swimsuit revolutionary” was the French engineer

pořád to ještě nebyly bikiny, jak je známe dnes. Fakt, že svůj

turned fashion designer Louis Réard, who in 1946 came up

odvážný střih plavek pojmenoval podle atolu, na kterém Spo-

with the ﬁrst incarnation of the bikini. Although this two-

jené státy testovaly své nukleární zbraně, dokládá, že Réard

piece number had been worn for ages before (at least in

očekával, že bikiny budou ve světě módy opravdovou bom-

the USA – due to a WWII shortage of cloth swimwear had

bou. A přesně to se stalo. Jejich popularita se od poloviny

shrunk rather) it still wasn’t the bikini we know today. The

minulého století periodicky vrací ve výrazných vlnách. Svůj

fact that this rather revealing swimsuit was named after the

podíl na tom mají i ﬁlmoví tvůrci – prodejci plavek by jistě

atoll where the USA tested their nuclear weapons shows that

mohli vyprávět, co s poptávkou po bikinách udělala premiéra

Réard expected the bikini would cause a real explosion in

bondovky Dr. No, v níž se v legendární scéně objevila na stří-

the fashion world. And that’s exactly what happened. Since

brném plátně v ikonických bílých bikinách Ursula Andress.

the middle of the last century its popularity has waxed and
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Mimochodem – tento její koupací úbor

waned. Filmmakers have often played

se v roce 2001 prodal v dražbě za více

their part – swimwear producers will tell

než 41 tisíc liber. A předmětný záběr,

you how popular the bikini became after

během kterého tato první bond girl

the release of the Dr No Bond ﬁlm with

v bílých plavkách a s nožem u pasu

that legendary scene featuring Ursula

vyšla z moře na pláž, byl v roce 2003

Andress and her white bikini. In 2001 this

v anketě britského televizního kanálu

swimsuit went at auction for over 41,000

Channel 4 zvolen nejvíce sexy scénou.

pounds. The scene with the ﬁrst bond

Něco podobného se v obchodech jistě

girl in a white swimsuit, a knife down

odehrálo i o 40 let později, když se

her belt, stepping out of the sea onto the

v bikinách z moře vynořila další bond

beach, was voted sexiest ever in 2003 by

girl, a sice Halle Berry ve ﬁlmu Dnes

viewers of Britain’s Channel 4. There was

neumírej.

a similar rush to the shops 40 years later
when another Bond girl – Hale Berry in

Ale zpět k Louisi Réardovi. Podobné

the ﬁlm Die Another Day – emerged from

pozdvižení jako on už asi nikdy nikdo

the sea in a similar bikini.

v oblasti plavkové módy nezpůsobí.
Třeba takový Rudi Gernreich, avant-

Returning to Louis Réard, a few

gardní rakouský návrhář, v 60. letech

have tried, but probably no one will

navrhl monokiny, tedy plavky odhalující celou horní část ženského těla, ale

Výběr dámských
plavek dnes není
vůbec jednoduchý

úspěch bikin nepřekonal. On se o to
ostatně ani moc nesnažil, monokiny
měly být spíš politickým vyjádřením
zastánců svobody než kasovním trhákem. Komerční díru do světa neudělal Gernreich ani se svým pozdějším

ever cause such a stir in the swimwear
world as he did. Take Rudi Gernreich for
instance, an avantgarde 1960s Austrian

Choosing
a women’s
swimsuite
is a tricky task
these days

fashion designer who came up with
the monokini, swimwear that revealed
the entire upper half of a woman’s
body – unlike the bikini it never caught
on as it was intended to be more of

a ještě odvážnějším modelem zvaným

a political statement than a hit in the

pubikiny, na kterém je látky méně než

shops. Even less of a commercial success

na dámském kapesníku…

was Gernreich’s subsequent and even
more daring design called the pubikini

VŠE JE POVOLENO

which utilized less cloth than a modest

Svět plavek je jednoduchý i složitý.

handkerchief…

Jednoduchý je pro pány, kteří (nepočítáme-li ulítlé „boratky“ a retro „ná-

WHAT’S IN?

mořnické“ plavky jak z Rozmarného

So what’s the state of play with

léta) mohou volit prakticky jen mezi

swimwear these days? Well, some have

plavkami klasického střihu, modely

it simple, others less so. Men belong

s nohavičkou a koupacími kraťasy

in the ﬁrst group (not counting those

různých délek. Dámy to mají složitěj-

looking to imitate Borat of course!). They

ší – na výběr mají plavky jednodílné,

can simply choose between classic trunks

dvoudílné i monokiny, sáhnout mohou

or swimming shorts of various lengths.

po plavkových šatech (tankinách) či

For the ladies it’s a bit more complicated

celotělových burkinách. Vysloveně

– there is single- and double-piece

špatně není nic, pokud to neodporu-

swimwear as well as the monokini,

je místním tradicím a náboženským

tankini or even the whole-body burkini.

zvykům. To ale rozumnému turistovi

In essence, anything goes as long as it

netřeba připomínat, že?

doesn’t contravene local traditions and
religious norms. But no sensible tourist
needs reminding of that, do they?
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ZAČNĚTE S POHYBEM,
KDYKOLIV A KDEKOLIV
GET MOVING, WHEREVER, WHENEVER
ZP MV ČR |

P

© ZP MV ČR

ohyb a cvičení našemu tělu
prospívá. Jen je důležité najít
tu správnou míru, aby se nám

nestalo, že si pohybem víc uškodíme, než
pomůžeme. Nejpřirozenějším pohybem
je chůze. Případně nordic walking, tedy
chůze s holemi, při které zapojíte do akce
prakticky celé tělo. Co se nabízí dál? Kolo,
plavání, in-line bruslení, jóga, podle vašich
schopností a fyzické kondice některý ze
sportů jako badminton, tenis, beachvolejbal a další.

JAK ZAČÍT?
Nemusíte hned od začátku lámat rekordy,
začněte pomaleji, ale vytrvejte. Vytvořte
si z cvičení či sportovních aktivit návyk.
K tomu pomůže i to, když si vytvoříte
tréninkový plán. Nejlépe po poradě s od-

E

xercise is good for our bodies.

pulls and other injuries. Start slowly but

But it’s vital to ﬁnd the right

surely and see how your body reacts

intensity so that it doesn‘t

before increasing your daily dose

do more harm than good. Walking is

of exercise. Before every training session

dohledem.

the most natural of movement. Then

it’s crucial you perform a warm-up.

To proto, že při sportování a cvičení je dů-

there is Nordic walking where hiking

Jog a little and do a few jumps and

ležité si osvojit správnou techniku, dobře

with sticks gives almost the entire body

stretches. This should stop you doing

se na trénink připravit a rozhýbat, aby se

a workout. But what else is out there?

yourself an injury.

předešlo svalovým a jiným zraněním. Za-

Well, there’s cycling, swimming, in-

čněte zvolna a postupně. A podle reakce

line skating, yoga and sports such as

DON’T SCRIMP ON GEAR

těla můžete dávky zvyšovat.

badminton, tennis and beach volleyball,

This is good advice not only when it

Před každým cvičením a tréninkem je

depending on how ﬁt you are.

comes to sports clothes but for protective

borníkem či trenérem a poté pod jejich

důležité se rozcvičit, zahřát. Stačí se lehce

gear as well. You deﬁnitely shouldn’t set

vyklusat, pár poskoků, protáhnout se. To

GETTING GOING

off on a bike ride without a helmet and

vše je obrana proti možným a nepříjem-

You don’t have to try and break any

gloves, and you need the right protection

ným zraněním.

world records straight away – start

for in-line skating, too. The Czech Interior

slowly but stick at it. Get into the habit

Ministry Insurance Company contributes

NEŠETŘETE NA VYBAVENÍ

of doing sport and being active. Making

up to 1,500CZK for children and up to

To platí nejen pro sportovní oblečení,

a training plan can help you achieve

500CZK for adults towards protective gear.

ale zejména pro ochranné pomůcky.

this. Consulting a ﬁtness specialist

Na kolo rozhodně nevyjíždějte bez helmy

or trainer and exercising under their

a rukavic, chraňte se i při jízdě na in-li-

supervision is also a good idea.

nech. Zdravotní pojišťovna Ministerstva

This is recommended as it is important

vnitra ČR vám na nákup sportovních

to learn the right technique when doing

ochranných pomůcek přispěje částkami až

sport and exercise – to know how to

1 500 Kč pro děti a až 500 Kč pro dospělé.

prepare and warm up to avoid muscle

WWW.ZPMVCR.CZ
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NAKUPUJTE
I PO PŘÍLETU
V PRODEJNÁCH
AELIA DUTY
FREE!

PŘI NÁKUPU PO PŘÍLETU PRO VÁS
MÁME MALÝ DÁREK!
• sleva 10 % při nákupu nad 1 000 CZK
• sleva 15 % při nákupu nad 1 500 CZK
• sleva 20 % při nákupu nad 2 000 CZK
Stačí při placení nahlásit kód PŘÍLETY22.
Slevy se vztahují na veškerý sortiment, kromě elektroniky
a tabákových výrobků. Nelze je sčítat s jinými promo akcemi.

Nestihli jste si nakoupit před odletem nebo
se vám nechtělo brát na dovolenou více
věcí, než je nutné? Nevadí, pořád máte šanci
pořídit si exkluzivní zboží za duty free ceny, při
návratu zpět ve vybraných AELIA DUTY FREE
prodejnách na terminálu 1 i 2. Čekají na vás
speciální balení a výběrové produkty za skvělé
ceny. Můžete vybírat z veškerého sortimentu
prodejen, kromě tabákových výrobků
a nekolkovaného alkoholu. Těšíme se na vás!
Nakoupit po příletu můžete ve vybraných
obchodech na pražském letišti:
Terminál 1: Aelia Duty Free Walkthrough
Terminál 2: Aelia Duty Free - Gate C2
Terminál 2: Aelia Duty Free u výdeje zavazadel
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Petr Janda:
Cítím se skvěle!
PETR JANDA:
FEELING GREAT!
Zpěvák, kytarista, skladatel a občas i textař Petr Janda, vedoucí legendární
rockové skupiny Olympic a jeden z historicky nejúspěšnějších českých
muzikantů vůbec, oslavil začátkem května takřka neuvěřitelné 80. narozeniny.
In early May, singer, guitarist, composer and occasional songwriter Petr
Janda of the legendary rock band Olympic, one of the most successful Czech
musicians of all time, celebrated his 80th birthday, an almost incredible fact.

Petr Korál |

P

© Michal Matyáš / Supraphon, Markéta Kolínská

nenajdete. Olympic stále pilně koncertuje a záhy se dočká

W

také kulatých a neméně úctyhodných šedesáti let působení

impressive sixty years on the rock music scene. And if all that

na scéně. A nedosti na tom, Janda nedávno vydal sólové

is not enough, Janda recently released a solo album called

album s názvem „Asi se mi nebude chtít“. Ani s tvorbou

“Not Sure I Want To”. He deﬁnitely has no intention of giving

nových písní totiž rozhodně nemíní končit.

up even when it comes to writing new songs.

Především dodatečná gratulace k životnímu jubileu,

First and foremost congratulations on reaching a ripe

Petře. Jak se cítíte jako čerstvý osmdesátník?

old age, Petr. How does eighty feel?

Kupodivu skvěle, ale možná si trochu fandím a „skvěle“

Oddly enough, I feel great, though perhaps I’m just being an

vypadá přece jenom jinak.

optimist and perhaps “great” actually looks a bit different!

S nadsázkou se říká, že ten, kdo dělá aktivně rockovou

It may only be a slight exaggeration to say that those

hudbu, prostě nemůže zestárnout, přinejmenším

who make rock music simply can’t get old, at least not

mentálně. Je to pravda?

on the inside. Is there any truth in that?

Tak tomu nevěřím. Někteří mí přátelé, co dělají rock celý

No, I don’t believe that. Some of my friends who’ve been

život, moc zdravě nevypadají. A to nemluvím o těch, kteří už

in the rock music business their whole lives aren’t in such

nežijí. Myslím si, že je třeba pro to přece jen trošku něco dělat.

good shape, not to mention those who are no longer with

roč neuvěřitelné? Protože podobně vitálních osob
v jeho věku, které jsou pořád v plném pracovním
nasazení a k tomu se snaží plnými doušky užívat
i rodinný a obecně civilní život, opravdu moc

hy incredible? Well, you won’t ﬁnd many
people as lively at his age, working full
on and enjoying family and life away
from work to the maximum. Olympic

are still touring and will soon be celebrating an equally
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Tedy ne pouze kouřit a pít, mluvit celé noci o muzice a na-

us. I think it takes a bit more than just making music, not

mlouvat si, jaký jsem rocker...

just smoking, drinking and staying up all night talking about
music, pretending to be a rocker...

Stárnutí určitě do jisté míry brzdí i fakt, že máte
výrazně mladší manželku a dvě malé dcery. Smířila

In your case the brakes may have been applied to the

se vaše žena s tím, že vy jste se už kdysi „oženil

ageing process thanks to your considerably younger

s elektrickou kytarou“, jak jste několikrát prohlásil?

wife and two small daughters. Has your wife come to

Moje žena a kytara? Ano, je s tím smířená. Už ani nereptá,

terms with the fact that you were already “married to

když si ji přibalím ke kufru na dovolenou. Ani na ni nikterak

the electric guitar” as you once declared?

nežárlí, pouze když hraji ve své pracovně, ostentativně hlasitě

My wife and the guitar? Yes, I think she is resigned to the

zabouchne dveře, aby mi dala najevo, že opravdu celý život se

fact. She doesn’t even bother complaining anymore when

to nedá poslouchat. Ale já hraji fakt pěkně! No co naděláte…

I pack it for a holiday. She isn’t that envious – only when

(smích)

I am playing in my study she might demonstratively slam
the door just to let me know that she really can’t listen to the

Nedávno jste vydal novou sólovou nahrávku. Co vás

thing her whole life. But I play well! What are you supposed

k tomu vedlo? Měl jste pocit, že tyhle písničky nejsou

to do…? (he laughs)

vhodné pro Olympic?
Prostě jsem dostal takovou nabídku, a mně nikdo nemusí

You recently released a new solo album. What led you

říkat dvakrát. Nové písně píšu jen tehdy, když je potřebuji.

to that? Did you get the feeling that the songs on it

Takzvaně do šuplíku to nedělám. Je až k neuvěření, jak tako-

simply weren’t suitable for Olympic?

vá zapomenutá píseň ze šuplíku za pár let zestárne… Takže

The offer just came and I’m not one to hesitate. I only write

myšlenka, že jsou to písně, které se nikam nevešly, je úplně

new songs when I need to. I never write numbers then store

mimo. Všechny vznikly speciálně pro tohle album.

them away in a draw somewhere. It’s incredible how that kind
of song ages in just a few short years… So it’s deﬁnitely not

Na desce „Asi se mi nebude chtít“ zkoušíte i pro

the case that these are just songs we could ﬁt in anywhere.

vás dost netypické žánrové a aranžérské polohy.

All of them were composed specially for this album.

Lze i v osmdesáti v muzice objevovat něco nového?
Dokážete se z toho pořád radovat?

On the album “Not Sure I Want To” you try out some

Ano! Pořád to zkouším dělat jinak, a tady jsem k tomu měl

genres and arrangements that aren’t exactly typical for

příležitost. Když jsem desku dodělal, v duchu jsem si říkal:

you. Can you still discover something new in music at

Kritici, do mě. Vždycky jste chtěli, aby to bylo stylově čisté,

eighty? Do you still manage to enjoy it?

a tohle je stylově každý pes jiná ves. Janda folkař, Janda

Yes! I constantly try to do things differently, and here I had

popík, Janda rocker, Janda jazzman, Janda klasik… A teď,

a real chance. When I’d ﬁnished the album, I said to myself:

babo, raď… (úsměv)

Critics, now you can have a ﬁeld day. You always wanted me
to produce a single, pure genre, but this is a real hotchpotch

Může se některá skladba z nové desky dostat

folk, pop, rock, jazz, classic stuff… (he smiles)

i do koncertního repertoáru Olympicu?
Myslím, že ne. Vydal jsem zatím – všimněte si, že říkám

Could a number from the new album make it onto the

zatím! – tři sólovky a hráli jsme z nich, tuším, jen dvě písně.

Olympic concert playlist?

Olympic má tak obrovský repertoár, že nevím, co bychom

I don’t think so. So far I have made – notice the words “so

vyhodili. Už takhle máme problém sestavit program tak,

far”! – three solo albums and I think from them all we have

abychom si ho co nejvíc užili my i publikum.

only played two songs. Olympic has a huge repertoire, so I’m
not sure what we would have to leave out. Even now we have

Stále máte potřebu skládat nové věci. Není ale trochu

problems putting together an ideal playlist for us and the

demotivující, že většina fanoušků chce pořád dokola

audience.

několik desítek let staré hity a novější, byť třeba o nic
míň kvalitní tvorbu, poněkud přehlíží?

You still seem to have the need to come up with new

Aby byly hity nové a pak staré, tak je musíte někdy napsat

numbers. Isn’t it a bit demotivating that most of your

a natočit. Nemůžete pořád hrát staré hity, to by se fanouš-

fans just want the same old hits over and over again,

kům asi nelíbilo. Navíc kapela si také chce zahrát, a abych

overlooking equally good numbers you have written?

65

062-066_mc_rozhovor_Janda.indd 65

18.07.22 9:49

R O Z H OVO R

I N T E RV I EW

For hits to be new, then old, at some point you have to write

Oslava proběhne 19. listopadu
v pražské Lucerně

and record them. You can’t just churn out the same old hits
– our fans wouldn’t be happy. Also, the band want to play

The celebration will take place on the
19th of November at Prague’s Lucerna

and, to tell the truth, some of the old numbers have long
since stopped being enjoyable to perform. You look forward to
playing something new. At concerts we play ﬁve songs from

pravdu řekl, některé staré písně moc radosti z muzikanství už

the most recent Olympic album “Kaťata”, and that’s a record.

dávno nedávají. Na ty nové se naopak prostě těšíte. Z posled-

We have never dared play more than three numbers from any

ní desky Olympicu „Kaťata“ hrajeme na koncertech pět písní,

new album.

to je zatím rekord. Nikdy jsme si
z novinkového alba nedovolili hrát

Which Olympic songs and

víc než tři.

albums do you like best?
My favourite album is “Holidays

Které vaše písně a které desky

on Earth” – my favourite song is

Olympicu máte nejraději?

“Otázky” (Questions).

Nejraději mám album „Prázdniny
na Zemi“ – a nejmilejší moje pís-

It will soon be 60 years since

nička jsou „Otázky“.

Olympic were formed. How
and where are you going to

Pomalu se blíží výročí 60 let

celebrate?

od vzniku Olympicu. Jak bude

The celebration will take place

vypadat oslava a kdy a kde k ní

after our second concert at

dojde?

Prague’s Lucerna on the 19th

Oslava proběhne po našem dru-

of November 2022. I reckon

hém listopadovém koncertu

it’s going to be quite a party.

v pražské Lucerně, tedy 19. 11.

(he laughs). Physical wellbeing

2022. Myslím si, že si dáme pořád-

is likely to fall by the wayside

ně do sosáku. (smích) Tady musí

somewhat, at least for one night

jít zdraví na chvíli na procházku.

anyway. It really is an incredible
thing. On the one hand I feel

Každopádně je to neuvěřitelná věc.
Na jedné straně se cítím jako vítěz a na druhé je mi líto, že to

a sense of real achievement, on the other I feel sadness that

tak uteklo.

the time has passed so quickly.

Tenhle rozhovor je určen do palubního magazínu

This interview will appear in the Smartwings inflight

Smartwings, tudíž se nemohu nezeptat, zda máte

magazine – so I must ask you whether you like flying?

v oblibě létání.

At ﬁrst I was really scared. Back in the day, we still had to

Zpočátku jsem se hodně bál. To se ještě cestovalo letadly IL14

travel on planes like the IL14 and IL18. I’m not so nervous

a IL18. Teď už se tolik nebojím, mám pocit bezpečí. Letěl jsem

these days, I feel a lot safer. I have ﬂown at least 25 times

už nejméně 25x do USA, 6x do Austrálie, do Afriky, na Nový

to the USA, 6 times to Australia, to Africa, New Zealand,

Zéland, do Paříže nesčíslněkrát, do Londýna, Barcelony atd.

countless times to Paris, to London, Barcelona and so on.

A obecně: cestujete stále rád, nebo už toho po těch

And in general: do you still enjoy travel, or after all

letech někdy máte takříkajíc po krk?

these years can it be a bit of a drag?

Jojo, někdy už se mi ani moc nechce. Ale když už jsem tam,

Yeah, sometimes I really don’t fancy it. But when I get

tak se snažím si to užívat. Střídáme pláž s různými atrakcemi,

somewhere I really try to enjoy it. We like to combine the

mám děti ve věku 10 a 13 let. Chodíme po známých, bavíme

beach with various attractions – my children are 10 and 13

se – a když jsme v USA, tak já navíc dovolenou proložím ještě

years old. We go to see friends, have a bit of fun – and when

několika sólovými koncerty. Život je krásný!

we are in the USA, I can supplement the holiday with a few
solo concerts. Life is great!
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Magnety
s příběhem
Magnets
with a Story
Petr Manuel Ulrych |

© Shutterstock.com
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Liší se velikostí, stářím i materiálem. Společný jim je ale silný příběh
a zajímavá historie. A také pozornost lidí z celého světa, kterou tyto
sochy přitahují jak magnety.
They may differ in size, age and materials used, but what they have
in common is a great backstory and fascinating pasts. They also
attract the attention of people from across the globe like magnets.
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ZELENÁ BOHYNĚ
GREEN GODDESS
Svoboda Ameriky, Dáma na piedestalu, Matka svobody, Svatá svoboda nebo Zelená
bohyně. Oficiálně Svoboda přinášející světlo světu, zkráceně pak socha Svobody.
Mnoho jmen, jeden symbol.
Officially called the Liberty Enlightening the World, her name is usually shortened to
the Statue of Liberty, though she has many nicknames – America’s Freedom, Lady
on a Pedestal, Mother of Freedom, Saint Liberty, Green Goddess.

Petr Manuel Ulrych |

C

© Shutterstock.com

se sochařem Frédéricem Augustem Bartholdim přemýšlel,

W

čím by mohli Francouzi obdarovat americký lid při příleži-

when the two men were considering what the French could give

tosti stého výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států.

the American people to mark the 100th anniversary of their

Laboulaye samozřejmě netušil, zda se jeho nápad ujme.

Declaration of Independence. Of course Laboulaye didn’t know

A už vůbec nemohl vědět, že realizován bude po složitých

whether his idea would fall on fertile ground, nor could he have

peripetiích až o 21 let později…

known that it would come to fruition after many a twist and

o kdybychom jim věnovali sochu? Opravdu
velkou sochu symbolizující svobodu...,“
napadlo v roce 1865 francouzského profesora
Édouarda de Laboulaye, když během večeře

hat if we sent them a statue? Something
really big, a statue symbolising freedom...,”
was the thought that occurred to the
French professor Édouard de Laboulay

in 1865 at dinner with the sculptor Frédéric August Bartholdi

turn a full 21 years later…

CÍSAŘI NAVZDORY
Na vině byla samozřejmě politická a ekonomická situace

UP AGAINST THE EMPIRE

ve Francii. Stačí napovědět, že socha oslavující svobodu,

The hurdles the project had to overcome were pretty much the

kterou si vybojoval americký lid, měla být zároveň inspira-

result of France’s politic and economic situation at the time.

cí pro Francouze utiskované monarchií Napoleona III. A že

Celebrating the freedom gained by the people of America, The

s přípravou monumentálního díla začal Bartholdi v době,

Statue of Liberty was also meant to serve as inspiration for the

kdy tento císař rozpoutal francouzsko-pruskou válku.

French who were then under the oppressive rule of Napoleon

Ta, jak víme, nedopadla pro Francii vůbec dobře, potížím

III. Bartholdi also began work on the statue at a time when

s ﬁnancováním daru pro americký lid se tak nikdo nemůže

the emperor was launching the Franco-Prussian War. As some

divit. Mimochodem – celkové náklady na zhotovení sochy

might know, this escapade didn’t go well for France, so it comes

dosáhly 500 tisíc dolarů, což odpovídá dnešní hodnotě

as no surprise that ﬁnancing for the country’s gift of gifts to the

10 milionů dolarů. Získat potřebné prostředky trvalo pět

US ran into problems. Production costs for the statue reached

let. Vše nakonec vyřešila veřejná sbírka. Podobné trable

500,000 dollars, around 10 million dollars in today’s money.

ovšem byly i za oceánem, kde se horko těžko sháněly pro-

It took ﬁve years to gather the funds needed and in the end

středky na vybudování podstavce pro sochu.

a public fundraising effort was required. Across the pond they
were having similar problems, the American side frantically
looking round for the money to build the huge pedestal.
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SOCHA NESE ŘADU
SYMBOLICKÝCH
PRVKŮ
THE STATUE BEARS
A NUMBER OF
SYMBOLS
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Po dokončení ve Francii byla socha rozebrána na 350 kusů a v 214 bednách
byla lodí převezena do New Yorku.
After it was completed in France, the whole thing was taken apart into
350 pieces before being shipped to New York in 214 crates.
The way the statue was built is interesting from a technical

Socha je zajímavá svým technickým řešením. Přestože působí masivním dojmem, ve skutečnosti je zhotovena z 2,4 mm

point of view. Although it gives a heavy-set impression, it’s

silných měděných ručně tvarovaných plátů a že tento plášť

actually made of 2.4mm-thick, hand-ﬁnished copper plate

je podepřen vnitřním rámem, na jehož konstrukci se podílel

with this outer casing supported by an internal structure

i Gustave Eiffel. Díky tomuto řešení se může vnější část do

partly designed by Gustave Eiffel. This internal frame allows

určité míry pohybovat, a dílo tak lépe odolává větru. Socha

the statue to move slightly, meaning it can better withstand

samotná měří něco málo přes 46 metrů a váží 225 tun. Po do-

high winds. The statue itself rises over 46m and weighs a full

končení ve Francii byla socha rozebrána na 350 kusů a v 214

225 tons. After it was completed in France, the whole thing

bednách byla lodí převezena do New Yorku, kde byla znovu

was taken apart into 350 pieces before being shipped to New

sestavena na 47 m vysokém podstavci na ostrově Bedloe

York in 214 crates. There it was reassembled atop a 47m-tall

Island, dnes známém jako Liberty Island.

pedestal on Bedloe Island, known today as Liberty Island.

SYMBOL PLNÝ SYMBOLŮ

SYMBOLIC STATUE

Umístění u vjezdu do newyorského přístavu je symbolické –

Rising at the entrance to the Port of New York, the statue’s

mosazná dáma měla vítat imigranty, kteří v USA hledali

location is pretty symbolic – this copper ﬁgure once

svobodu a prosperitu. Socha sama je „megasymbol“, záro-

welcomed immigrants arriving by ship to the US in search

veň je i nositelem řady dalších symbolických prvků. Barthol-

of freedom and prosperity. The Statue of Liberty is a kind

di jí dal podobu římské bohyně Libertas, tradiční to alegorie

of “megasymbol”, but she also bears a number of smaller

svobody, a říkalo se, že obličej modeloval podle své matky.

symbols. Bartholdi based her on the Roman goddess Libertas

To se však nepotvrdilo. Z mědi vyvedená ženská postava

who usually represents freedom. It’s also said he gave her his

překračuje rozlomené okovy symbolizující zrušení otroctví

mother’s face, but this has never been proved. The statue’s

ve Spojených státech. Na hlavě má diadém, jehož sedm

copper female form is stepping over a set of broken irons

paprsků symbolizuje slunce, sedm moří a sedm kontinentů.

symbolising the abolition of slavery in the United States.

Pochodeň v pravé ruce má představovat světlo svobody,

She has a tiara on her head, its seven rays representing the

kterým socha ozařuje svět. A deska v levici pak nese la-

sun, the seven seas and the seven continents. The torch

tinský nápis JULY IV MDCCLXXVI, tedy datum vyhlášení

in her right hand is the light of freedom with which the

nezávislosti USA (4. července 1776).

statue lights up the world. A panel in her left hand bears the
Latin inscription JULY IV MDCCLXXVI, the date of the US
Declaration of Independence (4th July 1776).

Příběh jednoho z nejznámějších světových symbolů žije dál. Socha je vyhlášeným turistickým cílem (byť vstup do její
koruny je aktuálně zakázán), objevuje se
ve ﬁlmech či klipech a celosvětově má
stovky kopií. Tu „oﬁciální“ uvidíte v Paříži
na ostrově Île aux Cygnes – 11,5 m vysokou
„sestru“ sochy Svobody darovaly Spojené
státy Francii v roce 1889. Jednu zmenšeninu najdete na Moravě – čtyřmetrová socha
stojí od roku 2005 v části Vsetína zvané

Náklady
Celkové náklady na
zhotovení sochy dosáhly
500 tisíc dolarů, což
odpovídá dnešní hodnotě
10 milionů dolarů.

Costs
Production costs for the
statue reached 500,000
dollars, around 10 million
dollars in today’s money.

The story of one of the world’s bestknown symbols continues. The Statue of
Liberty is a very popular tourist attraction
(although it’s currently not possible to visit
the crown), she often appears in ﬁlms and
pop videos and has been copied the world
over. The only ofﬁcial copy can be found
on the Île aux Cygnes in Paris, a 11.5m-tall,
little sister, given to France by the US in
1889. You can also ﬁnd another miniature

Amerika.

version in Moravia – the 4m-tall statue has
graced a part of Vsetín called Amerika since
2005.
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ZPÁTKY DO AMERIKY
pestrá škála poznávacích zájezdů
zájezdy na zakázku, služební cesty, itineráře,
letenky, ubytování, pronájmy, vstupenky...

ve všech zemích Ameriky !!

KANADA

LATINSKÁ AMERIKA
Aljaška a Yukon

ALJAŠKA

zájezdy
cesty na zakázku
pronájem automobilů
služby
Bes
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KOSTARIKA

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

Již 30 let !!

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

www.AMERICATOURS.
w
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UM VOLUPIDUS
MIN CONSEQUISQUE
DOLOREMOLOR AUT
ACCULLA BORIAM
LAUTEMQUIBUS EST
QUE ESTMENT

MANNEKEN PIS
MÁ PŘES 1 000
OBLEČKŮ
HIS WARDROBE
BOASTS OVER 1,000
COSTUMES
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Bruselský fintil
Brussel’s Best Known Dandy
Na velikosti opravdu nezáleží. Stačí pouhých
61 cm výšky, poutavý příběh, šatník
napěchovaný zajímavými modely a bude
vás milovat celý svět. Alespoň tak by vám to
vysvětlil nejstarší bruselský buržoa.

Petr Manuel Ulrych |

S

Size really doesn’t matter. All you need is to
be 61cm tall, have an gripping past behind
you and own a wardrobe packed with
interesting outfits, and the world will fall at
your feet. At least that’s how Brussels’ oldest
resident would describe things.

© Shutterstock.com

N

ocha chlapečka, který zvesela čůrá do fontány
na rohu ulic Rue du Chêne a Rue de l’Étuve nedaleko hlavního bruselského náměstí, mnohé opravdu překvapí. Netlačit se neustále kolem desítky tu-

ot far from the main square in Brussels,
a modest statue of a boy peeing happily into
a fountain on the corner of Rue du Chêne
and Rue de l’Étuve still surprises many

it must be said. If there weren’t crowds of camera-toting

ristů s fotoaparáty, byla by možná i k přehlédnutí. Manneken
Pis, jak se socha jmenuje, je přitom už čtyři století neodmysli-

tourists milling around him, you might even pass him by

telným symbolem Bruselu. A podle některých také symbolem

unawares. The Manneken Pis, as the young lad is called, has

„belgičanství“ a bruselského lidového smyslu pro humor.

been a symbol of Brussels for four centuries now.

DVOULETÝ HRDINA

TWO-YEAR-OLD WARLORD

Autor díla je sice znám, byl jím v roce 1619 Jérôme Duques-

We do know who created the ﬁgure – Jérôme Duquesnoy

noy starší, ovšem proč soška zpodobňuje právě čůrajícího

The Elder in 1619 - but why a peeing boy? Duquesnoy didn’t

chlapečka, se neví. Duquesnoy totiž není autorem myšlenky

come up with the idea for this popular bit of sculpture –

této populární skulptury - podobná v Bruselu podle někte-

according to some sources something similar could be

rých zdrojů stála už v polovině 15. století. Zavděk tedy mu-

found in Brussels in the mid-15th century. Many a legend is

síme vzít jednou z řady legend, které se původu sošky týkají.

associated with the statue’s origins. According to the most

Podle té nejzajímavější připomíná soška událost z roku 1142,

interesting of them, the ﬁgure commemorates the events of

kdy v čele brabantských vojsk, bojujících proti vzpurným va-

1142, when the Count of Leuven took control of the Brabant

zalům z rodu Berthoutů z Grimbergenu, stanul po smrti svého

forces ﬁghting against the rebellious vassals of the Berthout

otce Godefroy III., hrabě z Lovaně. Byly mu tehdy teprve dva

family of Grimbergen after the death of his father Godefroy

roky, přesto byl vzat do bitvy u Ransbeeku. Jeho vojsko, aby

III. At the time he was a mere two years old, but despite

si dodalo odvahy, prý svého dvouletého velitele v proutěném

this he was taken to the Battle of Ransbeek. It’s claimed his

koši vytáhlo na velký dub. Bitva se pro brabantské nevyvíjela

troops hoisted their two-year-old commander in a wicker

dobře, obrat ale údajně nastal ve chvíli, kdy se hošík v koši

basket up into a huge oak tree. The battle wasn’t going well

postavil a nepřátelské vojsko z výšky počůral… Této verzi

for the Brabant forces but things turned around when the

nahrává mimo jiné fakt, že ulice Rue du Chêne se v překladu

little boy stood up in the basket and peed on the enemy

jmenuje Dubová…

soldiers from above… The fact that the Rue du Chêne means
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Ať už jsou okolnosti vzniku sochy
jakékoli, jisté je, že Manneken Pis, jak

Oak Street in French lends this version
even greater credibility…

se holandsky jmenuje, přitahuje pozornost návštěvníků Bruselu až magicky.

No matter how the statue came to

A někdy i pozornost nechtěnou - v mi-

be, one thing about the Manneken Pis,

nulosti byla soška několikrát ukradena

as it is called in Flemish, is certain – it

či poničena. První zdokumentova-

has a magical allure for visitors to

ný případ je z roku 1745, kdy socha

Brussels. But sometimes those with

zmizela, aby byla následně objevena

bad intentions have also found him

ve vlámském městě Geraardsbergen.

attractive – the statue was stolen

Jako poděkování za navrácení symbolu

and damaged several times over the

prý obyvatelé Bruselu věnovali lidem

centuries. The ﬁrst documented case

v Geraardsbergenu kopii sochy. Najdete

dates back to 1745 when the statue

ji tam dodnes. Ostatně kopií (oﬁciál-

disappeared, only to be discovered in

ních i „pirátských“) se ve světě od té

the Flemish town of Geraardsbergen.

doby objevilo mnoho. Ty „správné“,

As a token of gratitude for returning

tedy věnované Bruselem, najdete třeba

him, the good people of Brussels gave

v japonské Ósace, Monaku, Londýně

the good folk of Geraardsbergen a copy

a dalších městech.

which you will ﬁnd there to this day.

VZHŮRU DO MUZEÍ

MANNEKEN MUSEUMS

Zatím poslední případ zmizení sochy je

The last crime to be committed against

…Manneken Pis dostal v nedávné
minulosti kamarády? Od roku
1987 čůrá v Bruselu také holčička
(Jeanneke Pis), o 11 let později
přibyla socha psa zvedajícího nohu
u patníku (Het Zinneke).

z roku 1965. Tehdy zloděj sochu ulomil

the statue happened in 1965 when

a na podstavci zůstaly jen nohy do výš-

a thief broke off the statue at the

ky kotníků. Úřady objednaly repliku,

ankle. The city authorities immediately

která byla ještě téhož roku instalována

commissioned a replica that was

do výklenku nad fontánou. V roce 1966

installed that same year in a recess

Did you know…?

se pak nejspíš v někom pohnulo svědo-

above the fountain. However, in 1966

mí a redakci časopisu De Post anonym-

someone’s conscience got the better of

ním telefonátem upozornil na to, že

them when the ofﬁces of the magazine

originální socha je v kanálu Charleroi.

De Post received an anonymous

Tam byla skutečně později potápěči

telephone call claiming that the

nalezena. Po opravě byla umístěna

original was at the bottom of a canal

do bruselského městského muzea

in Charleroi. It was later recovered by

na náměstí Grand Place. Tam ji můžete

divers and, after repairs, was placed in

vidět dodnes.

the Brussels City Museum on the Grand

Víte, že…

…that the Manneken Pis has
acquired a couple of friends in
recent years? Since 1987, a little
girl (Jeanneke Pis) has also been
taking an eternal pee in the city,
and she was joined 11 years later
by a dog lifting its leg at the curb
(Het Zinneke).

Place where you will ﬁnd it to this day.
Manneken Pis je také pěkný mane-

Manneken Pis is also a bit of a fashion

kýn. Ve svém šatníku má víc než ti-

model. His wardrobe boasts over

sícovku oblečků, do kterých bývá ně-

a thousand costumes that are changed

kolikrát týdně podle předem známého

several times a week according to

rozpisu převlékán. Část této neustále se

a prearranged schedule. You can admire

rozrůstající garderoby můžete obdivo-

his ever growing collection of outﬁts

vat ve specializovaném muzeu na Rue

at a special museum in Rue du Chêne.

du Chêne. Mezi oblečky, které soška

Among the many suits the ﬁgure

dostává darem od dobrodinců z celého

receives as gifts from donors from

světa, jsou i opravdové rarity – čůrající

around the globe are some truly rare

chlapeček může být oblečen například

pieces – Belgium’s peeing little boy

i jako Dracula, Mickey Mouse nebo

can be dressed up as Dracula, Mickey

Santa Claus…

Mouse and even Santa Claus…
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BEZRÁMOVÁ
řešení
BEZ KOMPROMISŮ

Heroal
Schüco

Na ploše více
než 1200 m2 pro Vás
prezentujeme prémiová
bezrámová řešení určená
pro rodinné vily a rezidence,
u kterých je prvořadý design
a vysoká kvalita provedení.
Prezentované systémy skloubí bez
kompromisů náročné technické
parametry a i vaše představy,
jako jsou otvíravé rohy, nadstandardní
rozměry nebo výhled bez rušivých
prvků, které exkluzivní stavby vyžadují.
Domluvte si s námi schůzku na showroomech
Praha-Pankrác nebo Praha-Modletice a nechte
nás Vám navrhnout nejefektivnější řešení pro
vaši stavbu i peněženku.

www.okna.eu
SHOWROOM PANKRÁC
5. května, Praha 4
Tel.: 773 360 001

079_mc-okna_inz.indd 79

SHOWROOM MODLETICE
Modletice 85
Tel.: 773 360 020

14.07.22 13:51

P Ř Í B Ě H S T O RY

MALÁ SOŠKA,
VELKÉ ZÁZRAKY
LITTLE STATUE,
BIG MIRACLES
Pražská Karmelitská ulice je poměrně klidná, ovšem kolem tamního kostela Panny
Marie Vítězné bývá přes den živo. Poutníci i běžní turisté do tohoto svatostánku míří,
aby se poklonili možná až překvapivě malé sošce Pražského Jezulátka.
Prague‘s Karmelitská Street is a relatively tranquil thoroughfare, except that is for the
area around the Church of the Virgin Mary Victorious where pilgrims and tourists come
to pay homage to a perhaps surprisingly small statue of the Bambino di Praga.
Petr Manuel Ulrych |

L

egenda praví, že autorem sošky je středověký
mnich Josef, který tak v jednom z klášterů mezi
Córdobou a Sevillou ve Španělsku zhmotnil zjevení ze svého snu. Prý ihned, aby na něj neza-

pomněl. Jako materiál pro vymodelování dětské tváře použil

© Shutterstock.com

L

egend would have us believe that the ﬁgurine’s
author was a medieval monk by the name of
Josef who made an image of something he had
seen in a dream while at a monastery between

Cordoba and Seville. He did so the moment he awoke, so as

materiál, který měl po ruce – vosk. Pravdivost tohoto příběhu

not to forget what he had witnessed. The material he used to

už dnes nikdo nepotvrdí ani nevyvrátí. Jistě naopak víme, že

fashion the child’s face was just one he happened to have to

v českých zemích se 47 cm vysoká soška zpodobňující Ježíše

hand – wax. No one will ever know if this tale is a true one,

Krista ve věku 3-4 let objevila v roce 1556 – přivezla ji tehdy

but what we do know is that the the 47cm-tall ﬁgure repre-

s sebou dvorní dáma španělské královny Marie Manriquez

senting the Christ as a three- or four-year-old appeared in the

de Lara, když přicestovala, aby se zde provdala za Vratisla-

Czech Lands in 1556, brought here by a lady in waiting of the

va z Pernštejna. Poté, co se Vratislav stal nejvyšším českým

Spanish Queen Marie Manriquez de Lara when she travelled

kancléřem, přestěhovala se soška s manžely do Prahy. Jako

to the Czech capital to marry Vratislav of Pernštejn. When

svatební dar ji pak dostala jejich dcera Polyxena z Lobkovic,

Vratislav became the High Chancellor of Bohemia, the sta-

která ji před koncem života věnovala Řádu bosých karmelitá-

tuette moved to Prague for good along with its owners. It was

nů u zmiňovaného kostela Panny Marie Vítězné.

later given as a wedding present to their daughter, Polyxena
of Lobkovitz, who in later life dedicated it to the Order of the

KOPIE PO CELÉM SVĚTĚ

Discalced Carmelites at the aforementioned Church of the

Na svém současném místě je tak soška již od roku 1628.

Virgin Mary Victorious.

A věřící jí připisují řadu zázraků a vyslyšených proseb
o uzdravení. Mimo to má Prahu chránit před válečnými

COPIED ACROSS THE GLOBE

útrapami – například v roce 1639 mělo Jezulátko město

The ﬁgurine has called its current location home since 1628.

zachránit před obléháním švédskými vojsky. A také před

The faithful ascribe a number of miracles and cases of
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miraculous restoration of health to it. In addition, the Bambino
di Praga is said to protect Prague from the ravages of war – for
instance in 1639 the Bambino di Praga saved the city from
siege by Swedish troops. It’s also meant to protect the capital
from epidemics, though the last two years have somewhat left
that myth in shreds… Thanks to the Bishop of Prague, since
1655 the statuette has worn a crown. The Bambino di Praga’s
coronation is commemorated each year with an event that
takes place on the last Sunday of May. The ﬁgure was given
another gold crown in 2009, this time by Pope Benedict XVI
during a visit to Prague.
The Bambino di Praga can thank the Carmelite Order for
its international renown. The monks sent a copy to every one
of its monasteries across the world, and its missionaries were
Kostel Panny Marie Vítězné

sent out into the ﬁeld with at least an image of the Bambino

The Church of the Virgin Mary Victorious

di Praga. Today we can ﬁnd copies and representations of the
ﬁgure in some unexpected places. You’ll ﬁnd most of them in
the Spanish-speaking world but you’ll also encounter them

epidemiemi, tuto jeho pověst ovšem uplynulé dva roky poně-

in North America, China, India or the Philippines. Thousands

kud pošramotily… Od roku 1655 nese soška díky pražskému

of pilgrims ﬂock from all of these places to see the original

biskupovi na hlavě korunu. Korunovaci Jezulátka připomíná

statuette here in the Czech Republic.

každoroční slavnost odehrávající se poslední květnovou neděli. Jinou, zlatou, korunkou pak Jezulátko v roce 2009 podaro-

REMARKABLE WARDROBE

val papež Benedikt XVI. při své návštěvě Prahy.

A purported ability to work miracles isn’t the only thing
this diminutive wax ﬁgure is famous for – he also boasts an

Řádu karmelitánů vděčí Pražské Jezulátko za svoji celo-

impressive wardrobe. The Bambino di Praga is dressed up in

světovou proslulost. Do všech svých klášterů po světě totiž

a range of costumes for various occasions, with three hundred

vyslali kopie sošky, jejich misionáři vyráželi do světa alespoň

outﬁts, mostly little royal robes, at his disposal. The collection,

s obrázky Jezulátka. Dnes tak můžeme kopie a zobrazení

part of which is on display in a free museum at the back of

sošky najít i na nečekaných místech. Nejvíce kopií je ve špa-

the church, also includes exotic garb from various parts of the

nělsky mluvících zemích, setkat se s nimi ale můžete i třeba

world. He also owns a scout uniform and even a cape given

v Severní Americe, Číně, Indii či na Filipínách. Tam se mimo-

to him by Paolo Coelho in an act of gratitude. During a visit

chodem Pražské Jezulátko dostalo díky Václavu Havlovi jako

to Prague in 1982 Coelho prayed before the ﬁgurine and asked

oﬁciální dar při jeho prezidentské cestě do této části světa.

to become a writer. And as we can see, at least this wish was

A ze všech těchto zemí se také tisíce poutníků jezdí podívat

granted by Prague’s most famous waxwork…

do Česka na originální sošku…

Malý princ

ŠATNÍK BOHATŠÍ NEŽ MODELKA

Tušili jste, že Pražským Jezulátkem
se nechal inspirovat Antoine de
Saint-Exupéry? Soška se stala předobrazem jeho stěžejního díla, tedy
pohádkového příběhu Malý princ.

Za svoji proslulost vděčí nevelká soška žehnajícího Jezulátka
nejen údajným zázračným schopnostem, ale také šatníku.
Podobně jako symbol Bruselu bývá i Pražské Jezulátko při
různých příležitostech převlékáno. K dispozici má na tři stovky oblečků, většinou královských rouch. Ve sbírce, jejíž část je

The Little Prince

vystavena ve volně přístupném muzeu uvnitř kostela, jsou ale

Did you know that the Bambino di
Praga provided a spark of creativity
for one Antoine de Saint-Exupéry?
The figurine provided the inspiration
he needed for the main character in
his story of the Little Prince.

i exotické oblečky z různých koutů světa. Nebo také skautská
uniforma. A rovněž pláštík jako výraz díků od Paula Coelha,
který se v roce 1982 k sošce při své návštěvě Prahy modlil
a prosil, aby se stal spisovatelem. Jak vidno, mnohé prosby
směrované k nenápadné sošce se plní…
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SKRYTÉ POKLADY PRAHY
PRAGUE’S HIDDEN TREASURES
Návštěva české metropole nemusí nutně znamenat prodírání se davy turistů
v historickém centru. Následujících devět tipů vás zavede na neméně atraktivní,
avšak méně frekventovaná místa.
Visiting the Czech capital doesn’t necessarily mean pushing your way through
crowds of tourists in the historical centre. Here we bring you nine tips that will
take you to equally interesting but far less frequented places.
Bibiana Munková |

© Prague City Tourism

BASTION
XXXI
Po dokončení ve Francii byla
socha
na 350 kusů Karlem IV. a tvořících
Jeden zrozebrána
mála pozůstata
214 bednách
byla lodí
kův barokního
opevnění
na mapě pomyslný kříž.
převezena
do New
Yorku.rána Park slouží i jako místo
Prahy najdete
nedaleko
na
350 kusůmostu.
a v 214 bednách pro výstavy soch.
Nuselského
byla
lodíkterý
převezena
do New
Parčík,
na hradbách
One of the few remaining
Yorku.
vznikl, nabízí jedinečné
sections of Prague’s
výhledy na Vyšehrad
Baroque-era city defences
a další pražské památky.
can be found near the
After
it
was
completed
in
Mimo jiné také na pětici
France,
the wholekostething was Nuselský Bridge. The
novoměstských
taken
apart into
350 pieces small park created on the
lů založených
císařem
before being shipped to New city walls affords superb
York in 214 crates.Ferrum
quiaepe ressini endandesti
ommolor porem.

views of Vyšehrad and
other well-known places
in Prague, including the
five New Town churches
established by Emperor
Charles IV which form
a cross on the map.
The park is also used to
display sculptural works.
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GRÉBOVKA
Krásně zrekonstruovaný romantický park
na Vinohradech s několika
historickými stavbami,
umělou jeskyní (grottou),
vinicí i vinným sklepem,
v kterém můžete ochutnat
místní ryzlink, rulandu či
hibernal. Park byl původně
zahradou novorenesanční
vily Mořice Gröbeho. Ta
je dodnes považována
za jednu z nejkrásnějších
pražských vil.
This beautifully renovated
and quite idyllic park in the
Vinohrady district boasts
several period buildings,
a grotto, vineyards and
even a wine cellar where
you can taste locally
produced Riesling, Pinot
Noir and Hibernal. The park
was originally the gardens
belonging to the Gröbe
Villa, regarded to this day
as one of Prague’s most
exquisite residences.

TROJSKÝ ZÁMEK
TROJA CHATEAU
Barokní zámeček obklopený francouzským
parkem je inspirován
římskými předměstskými
vilami. Jedním z lákadel
je reprezentační schodiště
se sochami olympských
bohů bojujících se vzbouřenými giganty. V sousedství můžete navštívit zoo
a botanickou zahradu.
The design of this
Baroque chateau ringed
by a French-style park was
inspired by the suburban
villas of Rome. One of
the highlights is a grand
staircase lined with
statues of the Olympian
gods in combat with
giants. Nearby you will find
Prague Zoo and Prague’s
Botanical Gardens.
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KARLÍN
Někdejší dělnická čtvrť
plná továren, dílen
a hospod nevalné úrovně
se v posledních letech
proměnila v moderní
městskou část a jedno
z center nočního života.
Dech beroucí kancelářské
budovy se střídají s citlivě
rekonstruovanými industriálními stavbami ukrývajícími koncertní a výstavní
sály, hipsterská bistra
a kvalitní restaurace.
Once an industrial area of
factories, workshops and
grubby pubs, in recent
years this district has
been transformed into one
of city’s nightlife hotspots.
Impressive office
complexes sit alongside
sensitively renovated
pieces of industrial
heritage that now house
concert and exhibition
halls, hip bistros and some
excellent restaurants.

HOLEŠOVICE
Tato přístavní čtvrť prochází podobnou proměnou jako protější Karlín.
I zde vyrůstají zajímavé
moderní kancelářské
i rezidenční objekty a průmyslové stavby dostávají
nové využití. Středobodem
zdejšího kulturního dění
je centrum současného
umění DOX s ocelovo-dřevěnou vzducholodí
na střeše.
This former commercial
quarter is undergoing
a complete transformation
in the same way as Karlín
is. The neighbourhood is
also gaining interesting
modern office and
residential buildings,
and former industrial
structures are being
given new purpose. The
epicentre of the area’s
cultural life is the DOX
contemporary arts centre
with its rooftop steel-andtimber airship.
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KOSTEL
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE PÁNĚ
CHURCH OF THE
SACRED HEART OF
OUR LORD
Poněkud stranou zájmu
turistů stojí římskokatolický kostel na náměstí Jiřího
z Poděbrad postavený
na přelomu 20. a 30. let
v modernistickém stylu
podle návrhu slovinského
architekta Josipa Plečnika.
Evokovat má Noemovu
archu.
Slightly off the tourist
trail, this Roman Catholic
Church can be found on
Jiřího z Poděbrad Square
and was built in the late
1920s and early 1930s.
Designed in a modernist
style by Slovene architect
Josip Plečnik, it is meant to
remind us of Noah’s Arch.

OŘECHOVKA
Jedna z nejznámějších
pražských vilových čtvrtí
je od dob první republiky
„dobrou adresou“. Zdejší
řadové domky s trojúhelníkovými štíty, hrázděným
zdivem, vysokými komíny
a úzkými okny vám připomenou anglická zahradní
města. Najdete tu ale
i rondokubistické, art-deco či funkcionalistické
solitérní vily včetně zpřístupněné vily Müllerovy.
One of the bestknown Prague villa
neighbourhoods has been
a top address since the
interwar First Republic.
With their triangular
gables, half-timbered
walls, tall chimneys and
narrow windows, the
terraced houses here
remind many of an English
garden city. However,
you’ll also discover RondoCubist, Art-Deco and
Functionalist villas here,
including the Müller Villa.
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P O Z N E J T E Č E S KO G E T T O K N O W C Z E C H I A

STROMOVKA
Někdejší královská obora
se v posledních letech
doslova vyloupla do krásy.
Park anglického typu
dostal nové romantické
vodní plochy, přes které
vedou dřevěná mola,
vysazeny byly nové
stromy, přibyla místa
pro sportovní vyžití.
A po desítkách let byla
konečně rekonstruována
i budova bývalé Šlechtovy
restaurace!
Once a royal enclosure, in
recent years Stromovka
has become a great
attraction. This Englishstyle park has been given
some idyllic water features
traversed by timber
walkways, new trees have
been planted and sports
facilities added. And after
decades of waiting, the
former Šlechta Restaurant
has been restored.

PRŮHONICKÝ PARK
PRŮHONICE PARK
Za posledním tipem se
musíte vydat kousek
za hranice metropole.
Odměnou vám budou
chvíle strávené v tamním
dendrologicky cenném
zámeckém parku označovaném za „poslední svobodné umělecké krajinářské dílo na našem území
a možná i na světě“.
To see our last tip you’ll
have to go a little beyond
the city limits. You’ll be
rewarded by time spent in
a chateau park known for
its precious collection of
trees. The park has been
described as “the last
creative landscape to be
established in the country
and possibly in the world”.
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Prague’s official
city card
→ One card for all major attractions,
public transport and more.
→ Easy activation in the app.

Your wallet will thank you. So will your feet.

48h

72h

120h

adult

1 800 CZK

2 450 CZK

3 600 CZK

student

1 350 CZK

1 800 CZK

2 700 CZK

Prices

child

900 CZK

1 200 CZK

1 800 CZK

Pick the 72-hour Pass for 2 450 CZK
and your experience may look like this:
Regular With Prague
Visitor Pass
price
72-hour public transport ticket

ĞĞě*R

O

Round trip Airport Express

ĝěě*R

O

Guided Walking Tour

ğĠě*R

O

lõíÁ×xÝąëśZÀëëÝëZĐ

ğěě*R

O

lë¸ù*ïõÐŭ¤Àë¤ùÀõ

ĝĠě*R

O

TÝ£ÍÝąÀ¤ĐlÐ¤

ĝĤě*R

O

ğğě*R

O

`ÐªxÝą×½ÐÐśïõëÝ×ÝÖÀ¤Ð*ÐÝ¤Í ĞĠě*R

O

lë¸ùPąÀï½xÝą×

Ġěě*R

O

Zù×À¤ÀéÐCÝùïślÝąªëxÝąë

ĞĠě*R

O

CÝéŭ`×CÝéŭ`ɬxÝùëÀïõxëÖ

ĝĠě*R

O

Vyšehrad area

ĝĢě*R

O

Prague Zoo

ĝĠě*R

O

Prague Planetarium

Ĝģě*R

O

Day 1

Day 2
River cruise

With your Pass you can
enter 50+ attractions.

praguevisitorpass.eu

Day 3

4 510 CZK
ŭĝğĠě*R

You save 2 060 CZK
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A DV E RT O R I A L

SUPER ZÁBAVA? MAJALAND A DINOSAUŘI!

LOOKING FOR FUN? MAJALAND
AND DINOSAURS!
Daniel Mrázek |

© POP Airport

V POP Airport na vás
čeká 80 obchodů
Some 80 shops await
you at POP Airport

P

ůvodně jsem myslel, že děti
vypustíme, ať si hrají, a my
dospěláci tento čas nějak

přečkáme. Jenže v Majalandu, nej-

A

t ﬁrst I thought we would
just let the kids off the leash
to play and us adults would

just wait around, kill time somehow.

větším krytém zábavním parku, který

But at Majaland, the largest indoor

najdete v outletovém a zábavním cent-

entertainment park in the country

ru POP Airport v Tuchoměřicích u Pra-

located at the POP Airport outlet and

hy, se i dospělí vrátí do dětských let.

entertainment centre in Tuchoměřice

Duch dobrodružství na nás dýchl hned

near Prague, even adults will be

u vchodu. Celá rodina jsme se povozili

teleported back to their childhood days.

na dinosauřím kolotoči a pak se vydali

The feeling of adventure was palpable

na atrakce, které „připravil“ Viking

right from the minute we entered. The

Vike. Adrenalin nám zvedla dlouhá

whole family had a ride on a dinosaur

klouzačka, načež jsme přitvrdili na hor-

roundabout and then headed off to

Velké outletové
a zábavní centrum
POP Airport se
nachází 5 minut
od Letiště Václava
Havla Praha.
Čeká tu na vás
80 obchodů,
200 značek
a slevy až 70 %.
VÍCE NA WWW.POP.CZ
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ADVERTORIAL

Outletové a zábavní
centrum najdete
5 minut od letiště
This outlet and
entertainment centre
is located five minutes
from the airport

discover attractions that Viking Vike
had prepared for us. A long slide got

V Dinosauria Museu Prague vystavují pravé zkameněliny

the adrenalin ﬂowing after which we

Dinosauria Museum Prague contains real fossils

notched up the excitement on the
rollercoaster that roared through a cave
and passed under a starry sky. As it
plunged and twisted, I don’t know
ské dráze. Projížděla jeskyní a jakoby pod

who was screaming more – me or

hvězdným nebem. Když se spustila dolů

the children… After all, 40kmph isn’t

a do zatáček, nevím, jestli řvaly více děti,

exactly slow. For me personally this was

nebo já… Koneckonců 40 km v hodině

the highlight …

není zrovna málo. Za mne osobně top

After that we slowed down a bit and

atrakce…

headed for Maja the Bee’s meadow. We

Pak jsme zvolnili a přešli na louku včelky

clambered up a climbing tree, a multi-

Horská dráha jede až 40 km/h

Máji. Prolezli si Lezecký strom, několika-

storey climbing frame with a superbly

The rollercoaster goes up to 40 kmph

patrovou prolézačku s parádně rychlou

fast slide. My three- and six-year-old

klouzačkou. Dcerky, kterým je tři a šest

daughters had some fun in the ball

let, ještě chvíli řádily v Balonkovém je-

pool where we almost lost them among

zeře, ve kterém se mezi míčky skoro až

the plastic orbs. And when we all got

ztrácely. Nakonec nám ale už vyhládlo,

hungry, the restaurant at Majaland

a tak jsme si pochutnali v restauraci,

served up some ﬁlling and tasty fare.

která je přímo součástí Majalandu.
We enjoyed the rest of the attractions
Užili jsme si zbytek atrakcí a pak přešli

then crossed into the Dinosaria Museum

do Dinosauria Museum Prague, světově

Prague, a unique place containing real

unikátního muzea s kostrami dinosaurů.

dinosaur skeletons. No replicas – real

Každý si tu najde zábavu dle své chuti

Ne napodobeninami, ale pravými zkame-

fossils! The biggest is 24m long and

nělinami. Ta největší má 24 metrů a je víc

over 150 million years old! We took

There‘s fun for everyone here no matter
what they are into

než 150 milionů let stará! Pohlédli jsme

a peek into the jaws of a terrifyingly

i do otevřené tlamy hrozitánského tyra-

realistic-looking tyrannosaurus, the

nosaura, jehož model vypadal jako živý.

experience enhanced by screens and

To vše doprovázely obrazovky a další

other interactive elements which

interaktivní prvky, na kterých jsme se

enabled us to learn more about these

o životě těchto úžasných gigantických

amazing, gigantic creatures.

tvorů dozvěděli více.
We spent several hours at POP
Vůbec nám nepřišlo, že jsme v POP

Airport but it really didn’t seem like it.

Airport strávili několik hodin. Děti zářily,

The children loved it, as did we adults,

my dospělí také. Obzvlášť žena, která si

my wife in particular who on the way

cestou k autu stihla koupit novou ha-

back to the car managed to buy a new

lenku. Je nám jasné, že jsme tam nebyli

blouse. I’m pretty sure we’ll be back

naposledy…

before long…

The huge POP
Airport outlet and
entertainment centre
is located five minutes
from Václav Havel
Airport in Prague.
Some 80 shops,
200 brand names
and savings of up to
70% await shoppers.
FOR MORE GO TO
WWW.POP.CZ
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HLEDÁTE MÍSTO PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU?
LOOKING FOR THE IDEAL ACTIVE BREAK?
Zažijte Děčín, město jako stvořené pro
aktivní dovolenou. Najdete ho na hranicích
národního parku České Švýcarsko v malebné
krajině hlubokých skalních masivů, rozsáhlých
lesů a vodních toků. Užijte si jízdu na kole,
turistiku nebo vodní sporty. Odpočinek pak
najdete třeba v místním aquaparku, útulných
kavárnách a historických zákoutích.

www.idecin.cz

095_mc_decin.indd 95

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

Děčín pro turisty

idecin.cz
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A DV E RT O R I A L

TŘEBÍČ
město kultury a památek
a town of cultural and history
Město Třebíč

V

ydejte se na Vysočinu
objevovat jedinečnost
středověké architektury

a malebnost židovské čtvrti. Bazilika

V

isit the Vysočina region
to discover the unique
medieval architecture and

the picturesque atmosphere of the

sv. Prokopa a židovská čtvrť se hřbi-

local Jewish Quarter. The Basilica of

tovem v Třebíči se od roku 2003 pyšní

St. Procopius and the Jewish Quarter

zápisem mezi památkami UNESCO.

with its cemetery in Trebíč have been

Seznamte se se životem benediktin-

listed as UNESCO World Heritage Sites

ských mnichů, velkolepou stavbou

since 2003. Learn about the life of

baziliky a s příběhem skromného

Benedictine monks, the magniﬁcent

člověka, Antonína Kaliny, velkého

architecture of the basilica and the

hrdiny z Třebíče. Strom života se jmé-

story of a humble man, Antonín Kalina,

ny zachráněných židovských chlapců

the great hero of Třebíč. His great

vyzdvihuje jeho velký čin.

deed is celebrated in the Tree of Life
decorated with the names of rescued
Jewish boys.
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Stavte se jen tak.
Just Stop By.
OLOMOUC | Czech Republic
tourism.olomouc.eu

Nabídka pobytových balíčků na | Holiday packages at
www.moraviaforyou.cz
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Okouzlí vás
Enchanting
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NAŠE TIPY OUR TIP S

KDY, KDE... WHEN, WHERE...
Zdeněk Horský |

© Prague City Tourism, Národní muzeum, Sarah Katerina

TRAMVAJ 42

06–12
2022

Naskočte do jedné z historických turistických tramvají a užijte si nezapomenutelný zážitek. Nejkrásnější památky
a výhledy na Vltavu jsou jen zlomkem
toho, co uvidíte na vyjížďce městem.
Nastupujte a vystupujte během dne
kdykoli a kdekoli, kolikrát chcete. Cestujte stylově a objevujte metropoli svým
vlastním tempem. Navíc můžete jízdenku využít jako slevu na vstup do jedné
z pražských věží.

TRAM 42
Hop on board one of the historical tourist
trams and enjoy an unforgettable experience. The most beautiful landmarks and
views of the Vltava River are just a fraction
of what you will see on a city sightseeing
tour. Get on and off anytime, anywhere, as
many times as you like. Travel in style and
discover the metropolis at your own pace.
You have the special option of using your
ticket for a discount to visit one of the
Prague towers.

WWW.PRAGUE.EU/TRAMVAJ42
WWW.PRAGUE.EU/TRAM42

VYDEJTE SE NA CESTU
KOLEM SVĚTA
Vzpomínáte na eskapády Phila Fogga
a jeho věrného sluhy Všudybyla, které
na své cestě kolem světa zažili? Vydejte
se s Národním muzeem po stopách
románových hrdinů Julesa Verna a poznejte dobu i místa, která na své cestě
navštívili. Nejen zajímavosti z cestování
na konci 19. století vám přiblíží výstava
Cesta kolem světa za 80 dní v Náprstkově muzeu.

04–12
2022

A TRIP AROUND
THE WORLD
Remember the adventures Phileas Fogg
and his faithful servant Passepartout
had on their famous journey around the
world? Well, at the National Museum
you can follow in the footsteps of Jules
Verne’s heroes and experience the
places they visited on their travels. The
exhibition called Around the World in 80
Days brings you lots of interesting facts
about travel in the late 19th century and
much more besides.

WWW.NM.CZ
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NAŠE TIPY OUR TIP S

KDY, KDE... WHEN, WHERE...
9/2022

SVATOVÁCLAVSKÝ
HUDEBNÍ FESTIVAL
Festival duchovní a staré hudby (2.–28. 9.)
chystá ve svém 19. ročníku 33 koncertů
po celém Moravskoslezském kraji. Představí se Collegium 1704, Collegium Marianum
a Český filharmonický sbor Brno, ale také
Musica Florea, Hipocondria Ensemble či
Adam Plachetka s PKF – Prague Philharmonia. Vrcholem bude operní galakoncert světové hvězdy – Elīny Garanči
s Janáčkovou filharmonií Ostrava!

SAINT WENCESLAS
MUSIC FESTIVAL

WWW.SHF.CZ

Now in its 19th year, this festival of religious
and period music (2.–28. 9.) will feature
a total of 33 concerts that will take place
across the Moravskoslezský Region.
Collegium 1704, Collegium Marianum and
the Czech Philharmonic Choir Brno will
be performing, as well as Musica Florea,
Hipocondria Ensemble and Adam Plachetka
accompanied by PKF – Prague Philharmonia.
The festival will come to a climax with
a galaconcert featuring an international star
of the opera world, Elīna Garanča.

PRAŽSKÉ VĚŽE

CELOROČNĚ /
ALL YEAR
ROUND

Užijte si kouzlo Prahy z ptačí perspektivy a pokochejte se nevšedními pohledy na historická náměstí,
magickou mozaiku střech, mosty,
nábřeží a řeku Vltavu. Samotné věže
jsou navíc rozmanitou přehlídkou
architektonických stylů. Mezi věžemi se
můžete pohybovat historickou tramvají
linky 42 se slevou 50 Kč po předložení
vstupenky z věže.

PRAGUE TOWERS

WWW.PRAGUE.EU/VEZE
WWW.PRAGUE.EU/TOWERS

Enjoy the magic of Prague with a bird’seye view! Every one of Prague's towers
offers unusual views of the historic
squares, the magical mosaic of the roofs,
and the bridges and embankments of
the Vltava River waterfront. Moreover,
the towers themselves are a diverse
showcase of architectural styles. You can
travel between the towers on historic
tram number 42 with a discount of
CZK 50 upon presentation of a ticket
from a tower you have visited that day.
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ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Objevte málo známou historii

Maiselova synagoga • Španělská synagoga • Klausová synagoga • Obřadní síň
Pinkasova synagoga • Starý židovský hřbitov • Galerie Roberta Guttmanna

www.jewishmuseum.cz
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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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V Í T E J T E N A PA LU B Ě
WELCOME ABOARD

103_mc_open_servis.indd 103
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INFLIGHT

N A PA LUB Ě

ON BOARD

FLY & BUY

OBČERSTVENÍ

BEZPEČÍ

Zboží z katalogu FLY & BUY je
možné zakoupit pouze na vybraných letech. Zboží zakoupené
na palubě letadla je možné platit
pouze bezkontaktně, tj. platební
kartou. Druhy a množství zboží
závisejí na délce letu a mohou se
díky tomu na jednotlivých letech
lišit. Je proto možné, že právě
vámi vybraný druh zboží nebude
při vašem letu na palubě, za což
se předem omlouváme.***

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.*

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.

FLY & BUY
Items from the FLY & BUY
catalogue can only be
purchased on selected flights.
Only contactless payments,
i.e. credit or debit cards, are
accepted aboard our aircraft.
The assortment and quantity of
goods depend on the length of
the flight. It is therefore possible
that goods you have selected
are not available during your
flight, for which we apologise in
advance.***

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

SAFETY
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.

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

SPECIAL NEEDS
Special menus (vegetarian, diet)
are only served on selected
flights if ordered in advance
(through our call centre or
a travel agent). In accordance
with the European Parliament
and EU Council Regulation
No. 1169/2011 all information
about possible allergens
contained in non-wrapped food
items we serve on board our
planes is available from cabin
staff on flights taking off from all
EU countries, Switzerland and
Norway.**
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INFLIGHT

N A PA LUB Ě

ON BOARD

KOUŘENÍ

KLID A POHODLÍ

NÁPOJE A ALKOHOL

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

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.

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.

FOR YOUR COMFORT

DRINKS AND
ALCOHOL

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

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.

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.

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 standardně
poskytovaného, 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.

** 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

M A PA L E T I Š T Ě P R A H A | P R A G U E A I R P O R T M A P

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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We are the face
of seamless travel.

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

FLEET OF SMART WINGS GROUP
FLOTIL A SMART WINGS GROUP

BOEING 737–700
148 |

33,6 m |

828 km/h

BOEING 737–800
189 |

39,5 m |

828 km/h

BOEING 737 MAX 8
189 |

39,5 m |

828 km/h

BOEING 737–900ER
212 |

42,1 m |

828 km/h
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INFLIGHT

FLEET OF SMART WINGS GROUP
FLOTIL A SMART WINGS GROUP

CESSNA 680 CITATION SOVEREIGN
9 |

19,4 m |

848 km/h

CESSNA 700 CITATION LONGITUDE
9 |

22,3 m |

895 km/h

AIRBUS A319–100
144 |

33,8 m |

850 km/h

AIRBUS A320–200
180 |

37,6 m |

850 km/h

Počet cestujících | Seating Capacity
Délka letadla | Length of Aircraft
Cestovní rychlost | Cruising Speed
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INFLIGHT

CES TOVNÍ FORMUL ÁŘE

T R AV E L D O C U M E N T S

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

ČÍSLO LETU
PRG

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.

PŘÍJMENÍ (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
Head Of Queen Nefertiti
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INFLIGHT

CES TOVNÍ FORMUL ÁŘE

T UNI S KO

T R AV E L D O C U M E N T S

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

EVA
NOVAKOVA
BLAHOVA
20/6/75/ PRAHA
CZECH
BANK CLERK
TOURISTIC

LANDING CARDS

DLOUHÁ 5, PRAHA 1

» 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

RADISSON / MONASTIR
PRG

008008
DATUM VYDÁNÍ PASU

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

DESTINACE

D E S T I N AT I O N S

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
Destinace, ze kterých jsou lety
provozovány
Destinations from which
the flights are operated
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MyWings TV
Připojte se se svým
zařízením k systému
palubní zábavy a užijte
si více než 100 hodin
prémiového obsahu.
Connect to the Inﬂight
Entertainment from your
device and enjoy over
100 hours of premium
content.

Filmy
Movies

Seriály
TV Shows

Hudba
Music

Airshow
Airshow

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

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

2

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

3

4

A
M
R
A
D
Z
FREE

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