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EDITORIAL EDITORIAL

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

D

ny se krátí, teploty klesají, zimní období je tady.

T

Vy ale pravděpodobně míříte za teplem, sluncem
a mořem. Věřím, že k vaší pohodě přispějí nejen

he days are getting shorter, temperatures are falling
and winter will soon be upon us. That means you are
most likely heading off for a bit of warm sun and sea.

I hope the services provided by our cabin crew and the contents

krásy vámi vybrané exotické destinace, ale také služby našeho palubního personálu i obsah magazínu, který právě držíte

of the magazine you are holding combine to make a small

v rukou.

contribution to the exotic holiday experience you have chosen.
In this edition our articles will transport

Tentokrát vás prostřednictvím článků pře-

you to destinations that certainly don’t suffer

neseme do destinací, které nedostatkem slu-

from a lack of sunlight, places our planes will

nečního svitu rozhodně netrpí a kam během
11.22–01.23
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zimy směřují naše letadla. Seznámíte se s krá-

be heading to over the winter months. You’ll

sami Ománu, českými turisty zatím méně

visit beautiful Oman and less discovered

probádané destinace v jihovýchodní části

destinations in the southeastern reaches of

Arabského poloostrova. Ochutnáte ale i sou-

the Arabian peninsula which Czech tourists

sední Spojené arabské emiráty. A to doslo-

are yet to ﬁnd. You’ll also get a taste of the

va – redakce se zaměřila na speciﬁka dubajské

neighbouring United Arab Emirates – literally,

gastronomické scény. A jelikož je toto období

as our roving reporter has been sampling what

typické i cestami za atraktivitami evropských

OMÁN

the Dubai food scene is all about. And as this
time of the year is also about European city

metropolí, jeden z článků jsme věnovali Paříži.

breaks, we’ve dedicated an article to Paris.

Vydáte se díky němu po stopách Édith Piaf,
Jeana-Paula Belmonda a dalších hvězd francouzské kultury

Follow in the footsteps of Edith Piaf, Jean-Paul Belmondo and

a vědy, které žily ve městě nad Seinou. Doufám, že oceníte

other French cultural and scientiﬁc icons who lived in this

i naše tipy na neotřelé muzejní expozice v Česku, dokládající

illustrious city on the Seine. We also hope you will appreciate

řemeslný um našich předků i dnešních mistrů.

our tips for museum exhibitions in the Czech Republic
that focus on the skill of our ancestors and today’s master
craftsmen.

Těšit se můžete i na rozhovor s populárním moderátorem
Reyem Korantengem. Možná ale budete překvapeni, že neby-

You can also look forward to an interview with the popular

la moc řeč o počasí či ﬁnesách televizního zpravodajství, ale
o létání. Tušili jste, že i Rey patří mezi báječné muže na létají-

TV presenter Rey Koranteng. But you may be surprised to

cích strojích?

hear he won’t be talking weather forecasts, nor about the ins
and outs of the TV news – but about ﬂying. Did you have any
idea that Rey is one of those magniﬁcent men in their ﬂying

S úctou

machines?
Best regards,

Peter Šujan
obchodní ředitel Smartwings / Smartwings Business Director
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Omán:
Okouzlující moře v objetí hor
Oman: From the Mountains
to awesome Sea
Lenka Zelnitiusová |

© Shutterstock.com

Země pouští, hor, nadpozemských výhledů, rozeklaných pevností
a bělostných pláží, kam až oko dohlédne. Poznejte méně probádaný
sultanát Arabského poloostrova, v kterém ve srovnání s živou Dubají
panuje komornější atmosféra.
A land of deserts, mountain ranges, out-of-this-world views, high-perched
fortresses and snow-white beaches wherever you look. Come and acquaint
yourself with this undiscovered sultanate on the Arabian Peninsula!
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N

ádherné, prostorné pláže v délce tří kilometrů

mazing, 3km-long beaches slide gently into

onu Dhofar se může pochlubit výskytem bujné zeleně, která

A

čerpá vláhu z letního monzunu, přezdívanému Khareef. Sala-

the summer monsoon, in these parts known as the Khareef.

lah se pyšní nejstarší mešitou Aqeel v zemi, která je zároveň

Salalah can boast the oldest mosque in the country, the Aqeel,

jako jediná postavená v andaluském stylu. Za zmínku stojí

which is also the only one built in the Andalusian style.

také kamenný sarkofág významného proroka Al Nabi Umrana

Also worth a mention is the stone sarcophagus belonging

nebo zkamenělý otisk stopy posvátné velbloudice.

to the important prophet Al Nabi Umran and the fossilised

Vůně kadidla se nese celým Ománem, avšak Sumhuran, jako

footprints of a holy camel. Oman is infused with the aroma of

srdce a centrum tehdejšího obchodu s kadidlem, patří na se-

incense – Sumhuran, once the epicentre of the incense trade,

znam UNESCO.

is a UNESCO-listed site.

PŘES NOC BEDUÍNEM

OVERNIGHT BEDOUIN

Pokud vás písečné duny nepřestávají fascinovat, rozhodně

If you ﬁnd yourself transﬁxed by the endless sand dunes,

musíte vyrazit na výlet do pouště Wahiba Sands, pocházející

be sure to take a trip to the Wahiba Sands which originated

z období čtvrtohor. Tamní duny jsou až 100 metrů vysoké. Ať

in the Quaternary period. The dunes there are up to 100m

už se budete bořit do vyhřátého písku nebo na hřbetu vel-

high. It’s an awe-inspiring experience, whether you immerse

kontrastují s průzračně čistým mořem. Představu o perfektní dovolené promění v realitu
síť komfortních hotelů. Okolí Salalahu a regi-

crystal-clear seas. The ideal vision of the perfect
holiday becomes reality in comfortable hotels.
The area around Salalah and the Dhofar Region

are verdant places that beneﬁt from the moisture provided by

blouda projíždět kraji-

yourself in the hot sand or ride atop a camel through this

nou, oněmíte úžasem.

amazing landscape. You may be surprised to see the number

Možná vás překvapí

of animal footprints in the sand – around 16,000 types of

rozličné zvířecí stopy

animal live in the Wahiba Desert. At the oases where the

v písku, ve Wahibské

Bedouins live to this day you can stay and explore for a day

poušti žije kolem 16 000

or two. The night sky is lit up with stars as if it was dawn

druhů živočichů. V okol-

and an overnight in the desert with a steaming cup of proper

ních oázách, které do-

Bedouin tea is an unforgettable experience. So slow down and

dnes obývají beduíni, se

experience the everyday life of the Bedouins.

Mešita sultána
Kábúse, symbol
Maskatu
Sultan Qaboos
Grand Mosque,
a symbol of Muscat
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můžete ubytovat a zdržet se na den či dva. Nebe plné hvězd

MUSCAT: LIKE IN THE OLDEN DAYS

stejně jako svítání v poušti s kouřícím šálkem pravého be-

Oman’s capital boasts countless interesting places that will

duínského čaje slibuje silný zážitek. Spěchejte pomalu a zapo-

wow every visitor, no matter what they prefer. You will soon

slouchejte se do obyčejných momentů z života beduínů.

feel as though you have entered a scene from A Thousand
and One Nights. The towering mountains look down on local

MASKAT: JAKO ZA STARÝCH ČASŮ

architecture – low houses so typical for the Orient with all

Metropole Ománu nabízí nespočet zajímavostí, které si pod-

its traditions. Tourists usually ﬁnd their way sooner of later

maní každého návštěvníka bez ohledu na jeho preference.

to the harbour where, with a bit of luck, they might spot

Snadno nabudete dojmu, že jste se ocitli v pohádce Tisíce

the royal yacht, the Al Said, bobbing on the waves. A 3km-

a jedné noci. Vysoké hory dozorují typickou architekturu

long promenade that hugs the coast completes the holiday
scene – there are ample restaurants, bars and

v podobě nízkých domů a dokreslují jedinečný kolorit Orientu se všemi jeho tradicemi.
Kroky turistů vedou do přístavu, při troše
štěstí dokonce spatříte královskou jachtu Al
Said, kolébající se na vlnách. Prázdninový
ráz podtrhuje promenáda v délce tří kilometrů, která se táhne kolem pobřeží. Restaurace,
bary, cukrárny, račte si vybrat.
Vůně koření vás zavede do spletě uliček

Nebe plné hvězd
stejně jako
svítání v poušti
s kouřícím
šálkem pravého
beduínského
čaje slibuje silný
zážitek.

cafes to choose from here, too.
The scent of spices draws you into a tangle
of narrow lanes like a maze – the hunt for
the best price starts at the Mutrah Souq
where you can buy an Omani khanjar dagger,
a hookah pipe, a pashmina scarf, pottery,
gold and dates, to name but a few things.
Don’t be shy, make the merchants’ day

připomínající bludiště, hon na výhodné ceny začíná na trhu

and haggle. And what is the most photographed and best-

Mutrah Souq, kde pořídíte ománskou dýku khanjar, vodní

known symbol of the city? That accolade goes to the white-

dýmky, šátky z pašmíny, keramiku, zlato a datle. Zahoďte

marble Sultan Qaboos Grand Mosque which took six years

stud stranou, prokažte obchodníkovi radost a smlouvejte.

to build – the result is a temple boasting ﬁve minarets and

Nejfotografovanější a nejznámější symbol města? Rozhodně

a capacity of up to 20,000 worshippers. By the by, that’s the

mešita sultána Kábúse z bílého mramoru, jejíž výstavba

same number of books as you will ﬁnd in the library. And

trvala šest let, a následně dala vzniknout svatostánku s pěti

the records don’t stop there. Under a giant crystal chandelier

minarety s kapacitou až pro 20 000 věřících, mimochodem

you will discover a rare Persian carpet containing 1.7 billion

Wadi Darbat v regionu Dhafar / Wadi Darbat in the Dhofar Region
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stejný počet knižních titulů objevíte i v místní knihovně. A s rekordy rozhodně nekončíme. Nechybí obrovský křišťálový lustr a přímo pod ním raritní perský koberec, který
tvoří 1,7 miliardy uzlíků, jež vznikaly pod
taktovkou 600 íránských tkadlen během čtyř
let. Překvapí rozměry 60 × 70 metrů a váhou
21 tun. Aladin by mohl závidět!

ŽELVÍ PŘEDSTAVENÍ
Spatřit na vlastní zraky, jak se po pláži neobratně producírují malé želvičky a směřují

The night sky
is lit up with
stars as if it
was dawn and
an overnight
in the desert
with a steaming
cup of proper
Bedouin tea is
an unforgettable
experience.

knots and created by 600 Iranian weavers
over four years. It’s an astounding 60×70m
and weighs 21 tons. Aladdin would be green
with envy!

RESERVED FOR TURTLES
Seeing with your own eyes tiny baby turtles
crawling clumsily across the beach towards
the sea, or how giant turtles dig holes in
the sand, is like witnessing a miracle. In
the easternmost part of Oman, on Rass
al Hadd beach to be exact, you will ﬁnd

do moře, nebo jak si karety

a location where all the

hloubí v písku díru, se rovná

turtles from the Indian

zázraku. V nejvýchodnější čás-

Ocean come to lay their

ti Ománu, konkrétně na pláži

eggs. According to where

Rass al Hadd, se nachází želví

they lay them you can

porodnice, kam se všechny

predict the gender of the

želvy z Indického oceánu sta-

baby turtles with absolute

hují naklást vejce. Podle místa

accuracy. If a turtle lays

snůšky lze předem spolehlivě

its eggs near the sea, they

rozpoznat pohlaví. Pokud želva

will be boys, but if the eggs

naklade vajíčka blízko k moři,

are over 100m from the

bude to sameček, je-li vzdále-

tide mark, then females

nost od mořských vln větší než

will hatch. You can even
ﬁnd accommodation in

100 metrů, na svět se vyklube
samička. V přírodní rezervaci se dokonce můžete ubytovat

the nature reserve, giving you the chance to check out the

a vydat se tak prozkoumat nejen zdejší pláž, ale i zjistit, jak

beach even on a normal day.

tady vypadá takový běžný den.

HIKING HIGH
ADRENALIN NA POŘADU DNE

Have you always dreamt of seeing the Grand Canyon but not

Vždycky vás lákalo vidět Grand Canyon, ale do Států jste

yet made it to the US? Well, why not give the Oman version

zatím cestu neměli? Dejte šanci tomu ománskému. Trek

a chance. A trek called The Balcony Walk takes you near

The Balcony Walk se nachází v blízkosti nejvyšší hory Je-

the highest peak called Jebal Sham, a bit of an adventurous

bal Sham a představuje dobrodružnou cestu, která se kli-

route that zigzags through rocky country with a deep gorge

katí podél vysokých skal v kontrastu s hlubokou propastí

on one side. Although it may not seem that way, it’s not

na opačné straně. I když zdání klame, tak se nejedná o nijak

actually such a demanding trail – the round trip is only

náročnou trasu, tam i zpátky čítá 10 kilometrů. Kromě vel-

10km long. After some sweeping views, exposed terraces

kolepých výhledů, opuštěných teras, rozeklaných masivů

and rocky crags, at the end the desolate village of As Sab

vás v samotném cíli, ač by ji tam nikdo nečekal, uvítá bo-

provides an unexpected spectacle at the end.

hem zapomenutá vesnice As Sab.
Another popular destination is the Wadi Shab canyon,
an hour’s hike along a riverbed through a rocky valley, after

Dalším oblíbeným cílem je kaňon Wadi Shab, hodinová
túra vede kolem koryta řeky skalnatým údolím. Poté se

which you can bathe in the stream that forms crystal-clear

můžete vykoupat v říčce, která místy tvoří křišťálově prů-

natural pools in places. Sometimes the water doesn’t even

zračná přírodní jezírka. V jednu chvíli voda dosahuje těsně

reach your ankles, in other places you’ll barely be able to

pod kotníky, jinde stěží dosáhnete na dno. To ale ještě není

reach the bottom. But that’s not the end of it – the climax

všechno, ﬁnále představuje jeskyně s vodopádem. Vstup

of the trip is a cave with a waterfall. You can only enter

do ní je možný skrze úzkou průrvu, je však dobré zvážit, zda

through a narrow gap in the rock – it’s up to you whether

chvilka adrenalinu bude tou pravou.

the moment of excitement is worth the squeeze!
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Dubai: A Thousand
and One Flavours
Futuristická zástavba šplhá do nebe
a dost podobně na tom budou i vaše
chuťové pohárky, když zakusíte
Dubaj na talíři. Místní scéna slibuje
autentickou přehlídku světových
i tradičních specialit.

Dubai is a place that hoists futuristic
buildings high into the sky. But your
tastebuds will also be uplifted as you
experience the city on a plate. The
local food scene is all about genuine
international and local dishes.

Lenka Zelnitiusová |

P

© Shutterstock.com

okud toužíte ochutnat celý svět, jste v Dubaji

I

správně a dokonce nemusíte ani opustit
daný resort. Místní hotely oplývají nejenom
komfortními a designovými interiéry, ale také

f your ambition is to taste the whole world, you have
arrived at the right address – in fact you might never
even need to leave your resort! Hotels here ooze luxury
and design-conscious interiors, but they also have tens

of restaurants where top chefs work their magic far from their

více než desítkou restaurací, v nichž vaří špičkoví kuchaři,
kteří se rozhodli opustit svůj rodný domov, aby ho našli

homelands. So be certain not to miss out on some Emirati

právě tady. Tak jako tak si nenechejte ujít emirátské pokrmy.

food – but what exactly is it?

A které to jsou?
One of the most typical dishes in the world of Arab food is
shawarma. This blend of beef, lamb and mutton is grilled and

Mezi nejtypičtější jídla arabské kuchyně se řadí shawarma.
Směs hovězího, jehněčího, skopového masa rotuje na gri-

then stuffed into pita bread along with traditional tabbouleh

lu a poté putuje do pita chlebu spolu s tradičním salátem

salad, chopped cucumbers and tomatoes and a drizzling of

tabbouleh, nakrájenou okurkou a rajčaty v záplavě dresinku.

dressing. For vegetarians there are small, fried chickpea balls,

Zato vegetariáni si poručí smažené kuličky z cizrny, servíro-

served with Arab bread, yoghurt dip and vegetables, as well

vané s arabským chlebem, jogurtovým dipem a zeleninou,

as hummus – a paste made of chickpeas, tahini, olive oil,

či snad hummus v podobě cizrnové kaše s tahini, olivovým

garlic and lemon juice. Harees is a wheat porridge ﬂavoured

olejem, česnekem a šťávou z citronu. Hárez představuje

with butter and typical local spices, served with chicken. If

15
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Trh Al Aweer
Al Aweer market

Věděli jste, že ...

v Dubaji můžete zavítat i do proslulé Pekelné kuchyně známého
televizního šéfkuchaře Gordona
Ramsayho? Pobočka Hell’s
Kitchen funguje v hotelu Caesars
Palace nedaleko největšího
světového vyhlídkového kola Ain
Dubai.

Did you know that

in Dubai you can eat at the
famous Hell’s Kitchen belonging
to the famous TV chef, Gordon
Ramsay? The branch of Hell’s
Kitchen can be found in the
Caesars Palace Hotel, not far
from the world’s largest big
wheel - the Ain Dubai.

pšeničnou kaši zjemněnou máslem

you prefer rice, order some maqluba

a dochucenou typickým kořením, která

with meat and fried vegetables. The

se podává s kuřecím masem. Pokud

ubiquitous dessert is of course baklava,

spíše upřednostňujete rýži, objednejte

puff pastry ﬁlled with nuts and honey.

si arabskou maklubu s masem a kous-

Few have experienced our pumpkin

ky smažené zeleniny. Sladká tečka se

pudding with a pinch of cardamom

neobejde bez baklavy, dezertu z listové-

and drizzled with melted butter. The

ho těsta, naplněného ořechy a medem.

sweet yet slightly salty taste comes as

Málokdo zná dýňový pudink se špetkou

something of a surprise.

kardamomu, přelitý rozpuštěným máslem. Sladká, přesto však jemně slaná
chuť dokáže překvapit.

The Farm Restaurant, Al Barari is
something of a peaceful oasis where
you can escape the crowds to enjoy

Za oázu klidu a chutí platí podnik

a ﬂavoursome lunch with views of the

The Farm Restaurant, Al Barari, tady

sea and greenery all around. The menu

uniknete shonu a vychutnáte si oběd

features specialities from the Near

s výhledem na vodní plochu a všu-

East as well as dishes inspired by the

dypřítomnou zeleň. Na jídelním lístku

cuisines of the Mediterranean and Asia.

najdete jak speciality Blízkého východu,

Al Aweer is a place where you can

tak i ty inspirované kuchyní ze Středo-

buy absolutely anything you might

moří a Asie. Al Aweer je místem, kde

want or need, including exotic fruit,

nakoupíte vše, nač si vzpomenete. Zná-

vegetables and spices you may or may

mé i neznámé druhy exotického ovoce,

not recognise – in short everything

zeleniny, koření, zkrátka vše, co potře-

you need to cook like a local chef.

bujete pro vaření po vzoru kuchařských

This is actually where they source the

mistrů. Ti právě zde nakupují potřebné

ingredients they need for their eateries.

ingredience pro své podniky.

TIME FOR A COFFEE BREAK
PAUZA NAD ŠÁLKEM KÁVY

Real Arabian coffee, gahwa is simply

Pravá arabská káva gahwa doplňuje

part of everyday life in the Middle East

kolorit Orientu už po staletí, a ani dnes

and has been for centuries. A blend

tomu není jinak. Přidává se do ní směs

of spices is added to the mix and then

koření a z konvičky dallah se servíruje

poured from a small pot called a dallah

v nevelkém šálku, přezdívaném ﬁn-

into small cups known as ﬁndjan. If

džán. Pokud vás zajímá víc o její sá-

you are curious about the history of

hodlouhé historii, rozhodně si nenechte

coffee in the region, head for the Coffee
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Tradiční dubajské sladkosti
jsou neodolatelné
Traditional Dubai sweets
are irresistible
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1

1/ I v horké Dubaji
najdete ledový bar
Even in hot Dubai you
can find an icy bar

2

2/ Místní gastronomická
scéna žije ve dne v noci
The local food scene
thrives day and night
3/ Restaurace Al Mahara
v hotelu Burj Al Arab
Al Mahara restaurant at
Burj Al Arab hotel

3
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ujít návštěvu v Muzeu kávy v historické
čtvrti Al Fahidi. Zaposloucháte se do příběhu,
který mapuje historii kávy jako takové se
všemi jejími zvyklostmi. Spatříte nejen starodávné mlýnky na kávu, letité šálky a navíc si
můžete být jisti, že odejdete s neodolatelnou
chutí na tento aromatický nápoj.

Z velbloudího mléka
se vyrábí spousta
specialit.
Camel's milk goes
into many local
delicacies.

Museum in the historical Al Fahidi quarter.
The exhibition traces coffee’s history as
well as examining the customs around it.
There are ancient coffee mills and old cups
to admire, plus you can be sure you won’t
leave without tasting the irresistible, aromatic
beverage in question.
Proper coffee is made in a jezvah and

Původně se připravuje v džezvě a barista
ji dle tradičního způsobu musí přivést k varu

tradition dictates that the barista must bring

hned několikrát, právě v této fázi do ní přidá,

the liquid to the boil several times before it

anebo nepřidá cukr. Arabská káva spojuje

is ready. It is during this phase that sugar

až 22 zemí, proto vždy záleží na tom, jakou

is added, depending on your preference.

kavárnu v Dubaji navštívíte.

Arabian coffee unites some 22 countries but
in Dubai differs greatly from coffeehouse to
coffeehouse.

V libanonské kavárně ochutnáte opravdu
intenzivní kávu spolu s medem, zatímco

In the Lebanese cafes the coffee is intense

v té turecké dominuje jemné mletí zrn a jen
decentní množství cukru. Pochopitelně nechybí ani oblíbené

and comes with added honey, while in the Turkish coffeehouses

kofeinové nápoje, jako jsou espresso, lungo, macchiato a ca-

the beans are ground ﬁne and only a modest amount of sugar

ppuccino. Doplňte svou dávku kofeinu a tentokrát po vzoru

is spooned in. Of course you can also get popular versions of

místních zvyklostí ochutnejte variantu s velbloudím mlékem.

coffee such as espresso, lungo, macchiato and cappuccino. But
why not try your caffein ﬁx like the locals do – with a splash of

VELBLOUDÍ MLÉKO, SUPERPOTRAVINA
BLÍZKÉHO VÝCHODU

camel’s milk?

Ještě dříve, než s díky odmítnete, hodí se vědět, že velbloudí

CAMEL’S MILK, MIDDLE EASTERN SUPERFOOD

mléko potěší charakteristickou jemností a nasládlou chutí.

Before you politely refuse, you should know that camel’s milk is

Navíc ho mohou bez problémů pít také alergici. Obsahuje pro-

very pleasant with a subtle, slightly sweet taste. It’s also ﬁne to

spěšné mastné kyseliny, vápník, draslík, vitamin B i C, železo

drink for those who suffer from allergies. It contains beneﬁcial

a o polovinu méně tuku ve srovnání s mlékem kravským.

fatty acids, calcium, potassium, vitamins B and C, iron and

Z velbloudího mléka se vyrábí spousta specialit. Vyzkoušejte

half the fat of cow’s milk. Camel’s milk goes into many local

třeba zmrzlinu, ochucený nápoj, tvaroh, sýry nebo čokoládu.

delicacies – how about camel’s milk ice cream, ﬂavoured milk,

Za vůbec první a jedinou se pokládá ta s názvem Al Nassma,

cottage cheese, hard cheese and hot chocolate? When it comes

která se vyrábí s použitím velbloudího mléka, kakaových

to the last in the list, the top brand is Al Nassma, made using

bobů, makadamových či pistáciových ořechů, medu, tradič-

camel’s milk, cocoa beans, macadamia and pistachio nuts,

ního arabského koření, a to vše navíc bez chemických přísad.

honey and traditional Arab spices, without a single chemical

Ideální tip na suvenýr z cest pro rodinu a známé.

ingredient. It’s a great souvenir idea for family and friends.

MRAZIVÉ KRÁLOVSTVÍ

ICY DUBAI

Osvěžení, o kterém by se vám ani nesnilo, zvlášť když teploty

There’s a place that offers refreshment you might be fantasizing

ukazují víc než třicet stupňů. Přesně to nabízí Chillout Ice

about when the mercury tops thirty degrees. The Chillout Ice

Lounge v Times Square Center. Na horkou kávu, prémio-

Lounge in the Times Square Center offers its coffee, top-notch

vou čokoládu nebo pomerančový džus, servírovaný stylově

hot chocolate and orange juice in ‘glasses’ made of ice, as you

ve „skleničce“ vyrobené z kostky ledu, si zajdete v zimní

sit bedecked in winter coat, hat and gloves. At the ice bar the

bundě, čepici a rukavicích. V ledovém salonku totiž panují

temperature remains permanently around freezing. The unique

teploty kolem bodu mrazu. Jedinečný koncept interiéru kom-

design of the interior combines elements such as ice, glass

binuje prvky, jako jsou led, sklo a ocel. O příhodnou atmosfé-

and steel. Lighting that changes colour creates a weird-and-

ru se postará osvětlení měnící barvy. Nechybí huňaté deky,

wonderful atmosphere and there are ﬂuffy blankets and soft,

měkoučký koberec s vysokým vlasem, jednoduše vše pro vaše

thick-pile carpets to keep you comfortable.

pohodlí.
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Město velikánů
City of Legends
Lucie Bezoušková |

© Shutterstock.com

Sacre Coeur, Eiffelova věž, Louvre. Je mnoho míst, které neodmyslitelně patří k Paříži.
Hlavní město Francie však bylo a dodnes je i domovem mnoha celosvětově proslulých
osobností. Vydejte se s námi po jejich stopách do ulic této šarmantní metropole.
Sacre Coeur, the Eiffel Tower, the Louvre – many places instantly come to mind when
you say the word Paris. And the French capital was, and still is home to many worldfamous people. Come with us to follow their footsteps through this enchanted city.

D

ívka ze sirotčince, která má na svědomí jednu

e start with a girl from an orphanage

velmi záhy zamířily do samotného srdce Francie. Díky svému

W

milenci a osudovému muži, kterým byl Artur Capel, otevřela

path quickly took her to the very heart of France in more ways

v Paříži roku 1910 první butik. Nejprve se věnovala výrobě

than one. Her lover and the man who changed her life, Artur

klobouků, později se vrhla na módu. Její „malé černé“ nechy-

Capel enabled her to open her ﬁrst Paris boutique in 1910. At

bí v šatníku snad žádné ženy na světě.

ﬁrst she went into hat making – only later did she enter the

z nejvýznamnějších módních revolucí 20. století. To byla Gabrielle Bonheur Chanel. Narodila
se v malém městečku Saumur, její kroky však

who went on to cause one of the greatest
revolutions in the fashion world of the
20th century. Her name was Gabrielle

Bonheur Chanel, born in the small town of Saumur. Her life

world of high fashion. Is there a woman on earth who doesn’t

ZA VŮNÍ KAMÉLIE

keep a “little black dress“ in her wardrobe?

První pařížskou adresou Coco Chanel byla Rue de Cambon
31, kde se kromě butiku a ateliéru nacházel také luxusní

THE SCENT OF CAMELLIA

apartmán, kam návrhářka zvala přátele. Na noc se ale odebí-

The ﬁrst place in Paris where Coco Chanel lived was Rue de

rala do svého pokoje v nedalekém hotelu Ritz. Většinu života

Cambon 31. Apart from a boutique and studio the building

Coco trávila v části Paříže, zvané Louvre, na pravém břehu

also contained a luxury apartment where the fashion

Seiny, kde můžeme dodnes navštívit třeba Grand Palais. Jed-

designer would entertain her friends. However, at night

Tuilerijská zahrada

The Tuileries Garden
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LÉTAJÍ Z PRAHY
DO PAŘÍŽE
4KRÁT TÝDNĚ

www.czechairlines.com
FLY FROM PRAGUE
TO PARIS 4 TIMES
A WEEK
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Rue de Rivoli

she would retreat to a room in the nearby Ritz Hotel. Coco
spent most of her life in the part of Paris called Louvre on
the Seine’s right bank where we can visit the Grand Palais,
a magniﬁcent, glass building erected for the 1900 world
exhibition. It was here that the Chanel fashion house would
hold its annual fashion shows.
The Tuileries Garden is also worth a visit, a place the most
famous of fashion designers often headed when she needed
a timeout. Here you will ﬁnd her favourite ﬂowers – camellia.
ná se o velkolepou prosklenou budovu, postavenou pro účely

The next stop on our stroll in Coco Chanel’s footsteps is Rue

Světové výstavy roku 1900. Právě zde se každoročně konaly

de Rivoli 226. This is home to the Angelika teahouse where

přehlídky módního domu Chanel.

they serve the best hot chocolate you have ever tasted. And
who knows, perhaps you’ll be sitting at a table where the
famous Coco once did.

Za návštěvu stojí Tuilerijská zahrada, kam se návrhářka
často vydávala za odpočinkem. Vysázeny jsou tu její oblíbené
květiny – kamélie. Při procházce po stopách návrhářky se ne-

BOXER TURNS ACTOR

zapomeňte zastavit také na Rue de Rivoli 226. Sídlí tu čajovna

It wouldn’t have taken much and Jean-Paul Belmondo’s

Angelika, kde servírují tu nejlepší horkou čokoládu, jakou jste

career might have taken a completely different course.

kdy pili. Kdo ví, možná se usadíte ke stolku, kde kdysi popíje-

As a very young man this cheeky rascal came to Paris to

la i slavná Coco.

study. He attended several schools but life behind a desk
simply wasn’t for him. He longed to become a professional

MUŽ Z PAŘÍŽE

sportsman and dedicated every free moment to boxing. When

Nechybělo málo a kariéra Jeana-Paula Belmonda by se

at sixteen he contracted tuberculosis, that dream was over.

ubírala zcela jiným směrem. Sympatický rošťák se už jako

But another one was born – to become an actor.

velice mladý vydal studovat do Paříže. Vystřídal hned několik škol, nicméně vysedávání v lavici mu nic moc neří-

Uličník z Paříže bude navždy ikonou
francouzského filmu.

kalo. Toužil po kariéře profesionálního sportovce a každou
volnou chvíli věnoval boxu. Když v šestnácti onemocněl

The boy from Paris will always remain
an icon of French cinematography.

tuberkulózou, jeho sen se zhroutil. Avšak jen proto,
aby se zrodil jiný. Ten herecký.

Kostel SaintGermain-des-Prés
Saint-Germaindes-Prés church

Jean-Paul Belmondo

Café Procope
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Za největší slávou Édith Piaf stálo především vystupování v kabaretu Olympia.
Édith Piaf came to fame for her performances at the Olympia cabaret.
He got into the Paris theatre conservatory at the

Na pařížskou divadelní konzervatoř ho přijali až po dvou
neúspěšných pokusech a ani při závěrečných zkouškách mu

third attempt, and even at the ﬁnal exams his teachers

pedagogové příliš nefandili. Názor diváků však byl a dodnes

remained wholly unimpressed. But the viewers thought

je zcela opačný. Ať už Zvíře, Dobrodruh či Profesionál, uličník

otherwise and still do to this day. Whatever role he plays,

z Paříže navždy bude ikonou francouzského ﬁlmu. Většinu

the boy from Paris will always remain an icon of French

svého života prožil Belmondo ve čtvrti Saint-Germain-des-

cinematography.

-Prés, kde na vás dýchne pravý duch staré Francie. Čtvrť
vznikla v raném středověku a už v 17. století byla oblíbeným

Belmondo spent most of his life in the Saint-Germain-

místem intelektuálů. V kavárnách se tu setkávali ﬁlozofové,

des-Prés quarter where the spirit of old France remains in

spisovatelé, malíři, básníci i hudebníci. V ulici Rue de l‘Ancie-

the air. The quarter dates from the early medieval period

nne-Comédie můžete navštívit vůbec nejstarší kavárnu v celé

and back in the 17th century was a favourite haunt among

Paříži – Café Procope. Byla otevřena v roce 1868 italským

intellectuals. Philosophers, writers and painters would mix

šlechticem ze Sicílie, který do města kromě kávy přivezl ještě

with poets and musicians in its cafes. In Rue de l’Ancienne-

jednu novinku – zmrzlinu.

Comédie you can visit the oldest coffeehouse in all Paris –
the Café Procope. It was opened in 1868 by an Italian

VRABČÁTKO S HLASEM SLAVÍKA

nobleman from Sicily who, in addition to coffee, brought

Roku 1915 se v pařížské čtvrti Belleville narodila zpěvačka,

another new treat to the city – ice cream.

kterou měl velmi brzy poznat celý svět. Prvních pár let života
prožila šansoniérka Édith Piaf v Normandii u své babičky.

NIGHTINGALE’S VOICE

Ve 14 letech se však Édith rozhodla vrátit s otcem do Paříže,

In 1915, a singer was born

kde poté strávila většinu svého života. Na Rue de Crespin du

in Paris’ Belleville quarter who

Gast si pronajali malý byt, ve kterém dnes najdeme muzeum

eventually became known

zachycující zpěvaččin život.

the world over. The singer
Édith Piaf spent her ﬁrst few
years in Normandy at her

Když bylo Édith 20 let, seznámila se s Louisem Lepléem,
majitelem nočního klubu Le Gerny nedaleko Champs-Elysées.

grandmother’s house. However,

Louis se zasloužil o rozjezd její kariéry a vymyslel Édith umě-

at 14 Édith decided to return

lecké jméno – Môme Piaf, což znamená opuštěné vrabčátko.

to Paris with her father, where

Koncertní
sál Olympia
The Olympia
Hall

Park Belleville
The Belleville Parc
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Pont Neuf – nejstarší most v Paříži
Pont Neuf – Paris' oldest bridge

Marie CurieSklodowská

Sorbonna
Sorbonne

Zpěvačka se velmi brzy proslavila nejen ve Francii, ale po ce-

she then spent most of her subsequent life. She rented a small

lém světě. Za její největší slávou stálo především vystupování

apartment in Rue de Crespin du Gast, now a museum tracing

v pařížském kabaretu Olympia na Boulevard des Capucines.

the songstress’ life.

Jedná se o nejstarší podnik svého druhu v celé Paříži.
When Édith was 20, she met Louis Leplée, owner of the

POLSKÁ PRŮKOPNICE

Le Gerny night club just off the Champs-Elysées. Louis is

Čtvrť známá jako Latinská nemá přesné ohraničení. Její název

responsible for launching her career and even thought up her

vychází ze skutečnosti, že až do období Francouzské revoluce

stage name – Môme Piaf, which means “abandoned sparrow”.

byla latina výhradním jazykem zdejších obyvatel – studentů

Very soon she became famous across France and the world

a profesorů. Právě v této části města totiž najdeme Sorbonnu,

beyond. She came to fame for her performances at the Parisian

kam jako vůbec první ženu v historii přijali roku 1891 Marii

Olympia cabaret on the Boulevard des Capucines. It is the

Curie-Sklodowskou. Dvojnásobná držitelka Nobelovy ceny

oldest establishment of its kind in all Paris.

za fyziku a chemii byla sice původem Polka, většinu života
však strávila v Paříži. V Latinské čtvrti si Marie pronajala

POLISH PIONEER

svůj první byt. Dnes je tato lokalita jednou z nejluxusnějších

The part of Paris known as the Latin Quarter isn’t ofﬁcially

ve městě. Nájmy jsou tu ale tak vysoké, že by si je už studenti

deﬁned. Its name comes from the fact that, until the French

nemohli dovolit. Najdeme tu řadu knihoven, knihkupectví,

Revolution, Latin was the language spoken by those who lived

antikvariátů a nakladatelství, takže čtvrť má i dnes zcela spe-

here – namely students and professors. It’s in this part of the

ciﬁcké studentské kouzlo. Kromě budovy Sorbonny navštivte

city that we ﬁnd the Sorbonne. The ﬁrst woman ever to be

třeba Pont Neuf – nejstarší most v Paříži, divadlo Odeón

accepted to study there was one Marie Curie-Sklodowska in

z roku 1782 a Panthéon. Původní kostel sv. Jenovéfy je dnes

1891. The winner of the Nobel Prizes for Physics and Chemistry

místem odpočinku mnoha slavných osobností. Pochováni

hailed originally from Poland but spent most of her life in

jsou tu například Victor Hugo, Voltaire, Rousseau. Jako jediná

Paris. Marie rented her ﬁrst ﬂat in the Latin Quarter – today

žena tu nakonec našla odpočinek i sama Sklodowská.

this is one of the city’s most exclusive neighbourhoods. Rents
are so high that no student would be able to afford to live

Dvojnásovná držitelka Nobelovy ceny
za fyziku a chemii byla sice původem
Polka, většinu života ale strávila v Paříži.

here. However, there are lots of libraries, bookshops, antiques

The winner of the Nobel Prizes for
Physics and Chemistry hailed originally
from Poland but spent most of her
life in Paris.

dating from 1782 and the Panthéon. Originally the Church of St

emporia and publishers, lending the quarter a studenty feel.
Apart from the building of the Sorbonne itself, you can also
visit the Pont Neuf – Paris’ oldest bridge, the Odeón Theatre
Genevieve, today this church is the ﬁnal resting place for many
a prominent personality such as Victor Hugo, Voltaier and
Russeau. The only woman here is Sklodowska herself.
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A DV E RT O R I A L

San Vicente de la
Barquera, v pozadí
Picos de Europa
San Vicente de la
Barquera, Picos
de Europa in the
background

Kantábrie Cantabria
Turespaña, OET Vídeň |

P
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od pojmem Zelené Španěl-

G

sko se skrývají věčně zelené
oblasti kolem Biskajského

reen Spain is a verdant province
extending along the Bay of
Biscay to the far western tip

of the country. One of the regions you

zálivu táhnoucí se až na západní cíp
Španělska. Jednou z oblastí, která vás

will ﬁnd here is wonderful Cantabria.

okouzlí, je Kantábrie. Cizinci ji zatím

Foreign visitors have yet to discover it as

tolik neobjevili, španělští turisté je

a destination and Spanish tourists still

převyšují, ale pohostinný region nabízí

outnumber those from abroad. But this

nespočet zajímavostí a překvapení

hospitable region offers countless places

na relativně malé ploše.

of interest and many a surprise for such

Kantábrie je kolébkou surfování

a relatively small area.

ve Španělsku a jinde pro něj stěží
najdete tak skvělé podmínky. Kromě

Cantabria is the home of surﬁng in

zátok jsou tu i úžasné pláže, jedny

Spain and you’d be pushed to ﬁnd such

z nejhezčích u Santanderu, elegant-

excellent conditions for the sport anywhere

ního hlavního město regionu s nádechem letoviska. V horkém létě sem
jezdívaly královské rodiny.

Brána odpuštění – Puerta del Perdón – klášter
Santo Toribio de Liébana.

else. In addition to its bays, the region

The Door of Forgivenes – Puerta del Perdón –
the Santo Toribio de Liébana monastery.

most attractive located near Santander, the

also boasts amazing beaches, some of the
elegant regional capital which has a resort

Nedaleko pobřeží se můžete ponořit

feel. The Spanish royal family used to come

do zvlněné krajiny ukrývající jedny

here during the hot summers.

z nejcennějších jeskynních maleb světa. Slavná jeskyně Altamira je jednou

Not far from the coast you can delve

z nich. Najdete tu i krápníkové jesky-

deep into the undulating landscape

ně, patřící k nejúžasnějším na světě,

which boasts some of the most precious

například El Soplao.

cave paintings in the world. The famous
Altamira Cave is one of them. Here you
will also ﬁnd some of the most amazing

Kantábrie má výhodu teplého klimatu díky oceánu, který navíc dodává
životadárnou vláhu celé zemi. Zatímco
vnitrozemí je protkané malebnými

Pohoří Picos de Europa, pěší turistika.
The Picos de Europa mountain range, great
for hiking.

limestone caves on earth such as El
Soplao. The ocean gives Cantabria its mild
climate which means a lot of life-giving
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městečky jako Castro Urdiales nebo

moisture for the whole area. While the

San Vicente de la Barquera, ve vni-

coast boasts idyllic little seaside towns

trozemí narazíte na hluboká údolí,

like Castro Urdiales and San Vicente de

izolované skalní masivy a na vysoké

la Barquera, inland you will encounter

Picos de Europa, které byly překáž-

deep-cut valleys, remote peaks and

kou pro Římany, když se snažili ob-

the high Picos de Europa range, once

last podmanit. Historicky měly tyto

a formidable barrier for the Romans as

hory velký význam pro námořníky,

they tried to take the region. Historically,

kteří netrpělivě vyhlíželi pevninu,

these mountains have also been of

rozeklané štíty hor na obzoru byly

great importance to sailors, who looked

znamením blížícího se domova.

out impatiently from their ships – the

V blízkosti pohoří je františkánský

mountains they would spot on the

klášter Santo Toribio de Liébana.

horizon told them they were almost

Nachází se tam relikvie Lignum

home. Near the mountains stands the
Santo Toribio de Liébana Franciscan

Crucis, což je v tomto případě největší známý kus kříže, na němž zemřel
Ježíš Kristus. Takzvaná brána odpuštění se otevírá na začátku každého

Santander, hlavní město Kantábrie,
pláž La Magdalena

monastery. Here you’ll ﬁnd the Lignum

Santander, Cantabria’s capital,
La Magdalena beach

which Jesus was cruciﬁed. The Door of

Crucis, the largest piece of the cross on

jubilejního roku, a ten bude v letech

Forgiveness opens at the beginning of

2023 a 2024. Spolu s Jeruzalémem,

every jubilee year – the next is in 2023

Římem, Santiagem de Compostela

and 2024. Alongside Jerusalem, Rome

a Caravacou de la Cruz je jedním ze

and Santiago de Compostela, Caravaca
de la Cruz is one of Christianity’s holiest

svatých míst křesťanství.

WWW.SPAIN.INFO

sites.
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Reality na Tenerife nový trend
Real estate on Tenerife a new trend

NEMOVITOST
NA TENERIFE SI
MŮŽETE POŘÍDIT
I VY.
EVEN YOU CAN
BUY A PROPERTY
ON TENERIFE.
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Kanárský ostrov Tenerife se stal v posledních několika letech oblíbenou investiční
destinací. Zasloužily se o to jak české celebrity, které si na Tenerife pořídily
nemovitost a otevřeně o tom hovořily v médiích, tak zejména velký růst cen
nemovitostí v Česku a obavy z inflace.
In the last few years, the Canary Island of Tenerife has become a popular place to
invest. This has come about thanks to Czech celebrities who have acquired property
on the island of Tenerife and spoken openly about the fact in the media, and due to
property price increases in the Czech Republic and the fear of inflation.
-red- |

J

© Canaria Travel

ako bonus nabízejí Kanárské ostrovy příjemné, sta-

A

bilní slunečné počasí s průměrnou roční teplotou
kolem 23 ºC. Městečko Los Gigantes na jihozápadě
Tenerife drží evropský rekord s nejvyšším počtem

nother plus when it comes to the Canary
Islands is the pleasant, sunny climate with an
average year-round temperature of 23 ºC. The
small town of Los Gigantes in the southwest

of the island holds the European record for the most days of

slunečných dnů v roce.

sunshine a year.

NA CO PAMATOVAT PŘED KOUPÍ
Pokud i vy přemýšlíte o koupi nemovitosti na Tenerife, měli

WHAT YOU SHOULD KNOW BEFORE PURCHASING

byste si nejdříve ujasnit, co přesně od tohoto rozhodnutí oče-

If you are considering purchasing a property in Tenerife,

káváte a seznámit se s realitou trhu. Pro správné rozhodnutí

you should have a clear idea in your mind about what you

je důležité znát také náklady spojené s koupí a s vlastnictvím

expect from that decision. You should also learn a little about

nemovitosti. Ve Španělsku je obecně zvykem uvádět cenu bez

the local property market. To make the right decision it’s

nákladů spojených s koupí nemovitosti a také to, že všechny

important to know what costs are attached to buying and

tyto náklady hradí kupující strana, tedy kromě daně z přidané

owning property here. In Spain it is the custom to list the

hodnoty (plusvalía), kterou hradí prodávající.

asking price without these costs included. You should also
know that all of these costs are footed by the buyer, all except
the VAT (plusvalía) which is paid by the seller.

Na registru nemovitostí je potom třeba si ověřit základní
údaje, jako jsou vlastnictví nemovitosti, její popis a lokalizace,
a také jestli není zatížena hypotékou, případně jiným dluhem.

At the land registry you should check some basic facts such

Dále je třeba si vyžádat poslední fakturu za elektřinu, vodu,

as who exactly owns the property, what you are buying,

daň z nemovitosti, poplatek za odvoz popelnic a certiﬁkát

where it is, and whether there isn’t a mortgage or other debt

společenství vlastníků, který dokládá, že byly řádně uhrazeny

already taken out on it. You also have to request the last

všechny poplatky. Tuto dokumentaci budete potřebovat také

electricity, water, property tax and refuse collection bills, as

u notáře při podpisu veřejné listiny, stejně jako energetický

well as a certiﬁcate from the residents association proving

certiﬁkát.

that all of the above have been paid. You will need all of
these documents and the energy efﬁciency certiﬁcate at the

DO ČEHO INVESTOVAT

notary’s ofﬁce when signing various documents.

Obecně je možné říci, že investičně nejzajímavější jsou developerské projekty, u kterých bývá zhodnocení vyšší než

HOW TO INVEST?

20 % a cena nemovitosti se postupně zvyšuje už v průběhu

Generally speaking, the most interesting investments are

výstavby. Součástí rezervační smlouvy je splátkový kalendář,

development projects where the appreciation is normally over

kdy před dokončením výstavby hradíte 40–60 % z kupní ceny,

20% and the price of the property gradually increases during

doplatek následně skládáte u notáře. Všechny vaše splátky

construction. The reservation contract includes a payment

jsou zajištěné buď bankovní zárukou, nebo pojištěním.

schedule – before the construction is over you normally pay
40–60 % of the asking price. You then pay the remainder
through a notary. All of your payments are either guaranteed

Pokud je vaším záměrem především bezpečně uložit pe-

by a bank or through an insurance policy.

níze a neplánujete nemovitost dlouhodobě sami využívat, je
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If you are looking for a safe haven for your money, and you
don’t plan to use the property yourself on a long-term basis,
the best choice for you will be a holiday property where
a central management company takes care of maintenance
when you aren’t there.
výhodnou volbou nemovitost s tzv. turistickým využíváním,
kdy se o její pronájem a údržbu v době vaší nepřítomnosti

WHO SHOULD YOU TURN TO?

centrálně stará hotelový management.

A company that comes highly recommended is the estate
agent TENERIFE REALITY (www.tenerifereality.com) that has

NA KOHO SE OBRÁTIT

been operating in the market since 2006. The services they

Doporučení hodným partnerem je realitní kancelář TENERIFE

offer make buying a property on the island of Tenerife just as

REALITY (www.tenerifereality.com), která působí na trhu již

simple as it is in the Czech Republic. A team of experienced

od roku 2006. Díky jejím službám pro vás bude koupě nemo-

brokers will help you to choose a suitable property as well

vitosti na Tenerife stejně jednoduchá jako v České republice.

as provide precise information on fees and taxes associated

Tým zkušených realitních makléřů vám pomůže nejen s vý-

with the buying process and ownership. All communication

běrem vhodné nemovitosti, ale také vás podrobně informuje

is in Czech. The ofﬁce will also make sure all documents

o výši poplatků a daní spojených s její koupí a vlastnictvím.

and contracts are translated into Czech as well as all other

Veškerá komunikace probíhá v češtině. Kancelář vám zajistí

administration associated with the buying process and

překlad všech písemností a smluv, stejně jako všechny admi-

ownership in Tenerife. The company can help you set up

nistrativní úkony spojené s koupí a vlastnictvím nemovitosti

a bank account, create a NIE (an ID number for foreigners

na Tenerife. Budou vám asistovat při otevření bankovního

which is necessary to have when purchasing a property and

účtu, vyřízení NIE (identiﬁkační číslo pro cizince nezbytné

opening a bank account), deal with energy companies, pay

při koupi nemovitosti a zřízení bankovního účtu), přihlášení

taxes and handle other matters.

energií, platbě daní a dalších úkonech.
Another important factor is receiving the right legal advice –
with branches in Prague, Bratislava and Madrid, for over 20

Důležité je také kvalitní právní poradenství, které v tomto
oboru poskytuje již více jak 20 let česko-španělská advokátní

years the Czech-Spanish lawyers Moreno Vlk & Asociados

kancelář Moreno Vlk & Asociados (www.moreno-vlk.com), je-

(www.moreno-vlk.com) have been doing just that. At their

jíž pobočky najdete v Praze, Bratislavě a v Madridu. I pro tuto

ofﬁces communication naturally takes place in Czech.

kancelář je komunikace v češtině naprosto samozřejmá.
Another company specialising in the Canary Islands is
Canaria Travel (www.canariatravel.cz) which has been helping

Dalším specialistou na Kanárské ostrovy je cestovní kancelář Canaria Travel (www.canariatravel.cz), která pomáhá

Czech tourists see this destination for almost 30 years. The

českým turistům poznávat tuto destinaci již téměř 30 let.

many services they offer include organised trips, ﬂight ticket

Mezi její služby patří nejen organizované zájezdy, ale také pro-

sales and insurance products. Many years of experience,

dej letenek a pojištění. Díky dlouholetým zkušenostem, od-

specialist expertise, excellent business partner relationships

borným znalostem, pevným vztahům s obchodními partnery

and a professional but empathetic approach among staff

a profesionálnímu a lidskému přístupu zaměstnanců je ces-

mean that Canaria Travel are able to provide the widest

tovní kancelář Canaria Travel schopna zajistit služby v oblasti

possible range of travel services. The fact that the company

zájezdů v nejširším možném rozsahu. Tím, že se specializuje

specialises in one single destination means their services

na jednu jedinou destinaci, dokáže zajistit služby na nejvyšší

are of the highest standard, and they can provide the most

úrovni, poskytnout ty nejpodrobnější informace o destinaci,

detailed of information about the place as well as satisfy even

a uspokojit i nejnáročnější klienty.

the most demanding of client.
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www.canariatravel.cz

Jsme specialisté
na Kanárské
ostrovy
Luxusní hotely

#canariatravel

Rodinné hotely
Soukromé domy a vily
Adults only ubytování
Beach office ubytování
Low cost ubytování
Golfové resorty
Surfařské apartmány
Nechte se hýčkat v luxusním hotelu nebo si

Wellness & SPA

dopřejte rodinnou dovolenou se svými dětmi
v hotelech s tobogány a dětskými kluby.
Na základě Vašeho přání Vám zajistíme nejen
klasickou dovolenou, ale rádi Vám sestavíme
na klíč i poznávací cestu po celém souostroví,
zajistíme pronájem prázdninových domů,
pronájem automobilu, zajistíme lodní lístky,
výlety, prakticky vše, co si vyberete.
Nejsme obyčejná cestovní kancelář, jsme
specialisté na destinaci Kanárské ostrovy
a ostrovy známe lépe než kdokoliv jiný.
Jsme tady pro Vás!

Tým Canaria Travel

33_mc_Canaria_inz.indd 33

13.10.22 14:16

A DV E RT O R I A L

KDO CHCE AUTO VÝHODNĚ, MUSÍ NA TO CHYTŘE
GET SMART FOR THE BEST CAR FINANCE
VWFS |

V

ětšina z nás si dokáže představit auto svých snů,
naše peněženka ale toto nadšení leckdy nesdílí. Vydávat se z posledního v době, kdy je lepší budovat

© VWFS

M

ost of us often imagine our dream car, but our
wallets never seem to share our enthusiasm.
Emptying your account at a time when it may

be better to build up a cushion of money is probably not the

železnou zásobu, navíc není nejmoudřejší.
Namísto nákupu za hotové tak může být odpovědí ﬁnanco-

wisest thing to do anyway. Instead of buying with cash, you

vání pomocí úvěru. Dobrou volbou pro toho, kdo hledá úvěr

could ﬁnance your next car with a loan. SMART ﬁnance from

s maximálně nízkou měsíční splátkou, je Financování CHYT-

Volkswagen Financial Services is a good choice for anyone looking

ŘE od Volkswagen Financial Services.

for a ﬁnancing option with the lowest possible monthly payments.
The way this differs from a normal loan is that the last

Od běžného úvěru se liší především poslední navýšenou splátkou, jejíž výši si volíte podle svých potřeb, a to až

payment is higher and can be set according to what suits your

do výše 60 % z ceny vozu. Při koupi vozu pomocí nastavení

circumstances, up to 60 % of the vehicle’s price. When you

parametrů tohoto úvěru tak získáváte ﬁnanční ﬂexibilitu

purchase the vehicle and set the parameters of the loan, you

a nízké měsíční výdaje.

gain ﬁnancial ﬂexibility and low monthly payments.
At the end of the contract you can make the last, higher

Po uplynutí smluvní doby můžete poslední navýšenou
splátku buď uhradit z úspor, nebo prodloužit stávající způsob

payment from savings you may have or by extending the way

splácení, případně auto prodat a část utržených ﬁnancí použít

you have paid up until that point, or you can sell the vehicle

na splacení navýšené splátky. Zbytek je pak možné využít tře-

and use part of the funds to pay off what you owe. The rest

ba na akontaci úvěru na nový vůz, a jezdit tak stále v novém.

can be used to make a down payment on a further loan,
meaning you always have a new vehicle to drive.

A pro ty, kteří mají obavu, že by v budoucnu nesehnali
And if you are concerned you might not ﬁnd a buyer for the

kupce pro svůj vůz za odpovídající cenu, má Volkswagen
Financial Services řešení. Již při podpisu smlouvy garantuje

vehicle willing to pay the right price, Volkswagen Financial

odkup vozu. Stále však máte plnou svobodu, jak se svým vo-

Services has the solution. At the start of the contract we pledge

zem naložíte – zda ho prodáte Volkswagen Financial Services

to buy the car back from you. However, you retain the freedom

nebo jinému zájemci.

to do as you please – sell the car back to Volkswagen Financial
Services or to another party.

A další výhoda – nemusí vás strašit rostoucí náklady
And another plus is that you don’t have to worry about

na servis. K Financování CHYTŘE získáte u nového vozu
předplacený servis na 5 let zdarma. Ten kryje všechny nákla-

rising service costs. When you use SMART ﬁnancing the new

dy spojené se servisními úkony předepsanými výrobcem.

vehicle comes with a prepaid, ﬁve-year service schedule free
of charge. This covers all costs associated with servicing
prescribed by the producer.

WWW.FINANCOVANICHYTRE.CZ
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GRAND MAÎTRE

VICTORINOX NEJSOU JEN
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Neobjevené zámky středních Čech,
které ani v zimě nespí
No Hibernation for Central Bohemia’s
Undiscovered Chateaux
SCCR |

M

© MCU Libor Sváček (Mělník a Mníšek), Archiv SCCR (Radim)

ilujete tajemno a romantiku

I

zámeckých komnat? Nemusíte čekat až na jaro, mnoho

f you are a fan of mysterious and/or
romantic chateau interiors, you don’t
have to wait until spring arrives to

see more – many palaces make use of the

zámků využívá zimní atmosféru a láká
k návštěvě i v chladném období. Teple

atmospheric days of winter to attract visitors

se oblečte, vydáváme se po stopách

throughout the cold months. Dress warmly

králů, šlechtických pánů a neobjevených

and set out to explore the former haunts of

skvostů středních Čech.

kings and noblemen, undiscovered historical
gems of Central Bohemia.

Cestu začněte na Mělníku a prohlédWe begin our journey in Mělník, a royal

něte si královské město s vinařskou
tradicí. Zámek Mělník, stojící nad soutokem Labe a Vltavy, se pyšní uměleckými
sbírkami i rozsáhlým sklepem. Můžete si

Mělník – zámek s kostelem sv. Petra a Pavla,
vinice, řeka Labe
Mělník – Chateau and the Church of Sts Peter and
Paul, vineyards and the River Elbe

town with a winemaking tradition. Mělník
Chateau stands at the conﬂuence of the
Elbe and the Vltava and can boast many
a precious collection and some huge wine

ho projít sami anebo s průvodcem.

cellars. Explore by yourself or hire a guide to
show you what’s what.

Zámek Radim zvenčí sice působí
chladně a stroze, uvnitř však ukrývá
hotový renesanční poklad. Majitelé, kteří

From the outside, Radim Chateau looks cold

do záchrany památky vložili celé své

and stern, but inside it’s a true Renaissance

srdce, si pro návštěvníky připravili hned

treasure trove. The owners have put a lot of

tři prohlídkové okruhy včetně jednoho

effort into saving this listed building and for

speciálního pro děti, kterým při něm rádi

visitors there are three tour routes, including

zapůjčí dobové oblečení.
Poznejte život šlechty za první re-

one specially designed for children which little
Zámek Radim v zimním hávu
Radim Castle in the wintertime

publiky na zámku Mníšek pod Brdy,

ones can take in period fancy dress.
To learn more about how the nobility lived

kde na vás čekají reprezentativní salony

during the First Republic head to the chateau

i soukromé pokoje s předměty denní po-

in Mníšek pod Brdy, where grand salons and

třeby. Pro dětské návštěvníky tu pořádají

private apartments await – the latter still

speciální pohádkové prohlídky.

contain everyday items the high and mighty
once used. There are special fairy-tale-

Renesanční klenot s bohatým sgraﬁ-

themed tours for the smallest visitors.

tovým zdobením, zámek Brandýs nad
Labem, si oblíbili panovníci Habsburské
dynastie. Při návštěvě si prohlédnete
apartmán císaře Karla I. a císařovny Zity,

With its precious Renaissance sgrafﬁto
Zámek Mníšek pod Brdy obklopený parkem
The chateau at Mníšek pod Brdy surrounded by
a beautiful park

facades, the chateau at Brandýs nad Labem
was a favourite among members of the

zámeckou knihovnu nebo výzbroj císař-

Habsburg dynasty. Here you can explore

ské kavalérie. Návštěvu doporučujeme

rooms used by Emperor Charles I and

doplnit o únikovou hru Ztracený poklad

Empress Zita, the chateau library and the

Rudolfa II., které jako kulisa slouží pravé
zámecké prostory.

armoury that once belonged to the Imperial

WWW.STREDNICECHY.CZ

Cavalry.
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Rey Koranteng

Na obrazovce TV Nova odsloužil
už pěkných 28 let a jeho mise
„ve stejném dresu” pokračuje i dalším rokem. Hned v době vzniku TV
NOVA v roce 1994 nastoupil nejprve
na pozici komentátor počasí. O pět
let později začal moderovat zprávy.
V současnosti patří společně s Lucií
Borhyovou k nejpopulárnější dvojici
hlasatelů. Kromě Televizních novin
moderuje i další publicistické pořady.

Rey Koranteng

He has appeared on TV NOVA for
a commendable 28 years and his
mission to keep playing “in the same
strip” is ongoing. When TV NOVA
first appeared in 1994 he started
out as a weatherman. Five years
later he began presenting the news.
At present, he and Lucie Borhyová
constitute one of the most popular
Czech TV presenter double acts
around. In addition to the TV news he
also presents other current affairs
programmes.
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NEBESA
NEOKLAMETE
FEET OFF THE
GROUND
Téměř každý večer vstupuje do našich
domovů. Prostřednictvím televizní obrazovky
přináší souhrn toho nejdůležitějšího, co
se v našich končinách i v zahraničí ten
den událo. Moderátor Rey Koranteng není
v žádném případě přízemní.
Almost every evening he enters our homes.
He appears on our TV screens to give us
a sure-footed summary of the day’s most
important events. But presenter Rey
Koranteng doesn’t always have his feet on
the ground.
Judita Hrubešová |

© Ladislav Rostaš
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tejně tak se po zemi nepohybuje s hlavou v oblacích. I když se záležitostmi nebe si docela dost
rozumí. Nejenže komentoval počasí, ale vlastní také
licenci na pilotování větroně.

I N T E RV I EW

B

ut he also doesn’t walk around with his head in
the clouds. Although when it comes to the sky,
he knows a thing or two – not only did he work
as a weatherman, but he's also the holder of

a glider pilot's license.

Pamatujete si ještě, kdy jste se úplně poprvé vznesl
k oblakům?

Do you still recall the first time you headed up

Na svůj první sólový let si pamatuji velice dobře. Létám

into the clouds?

na letišti v Roudnici nad Labem. Byl to klasický letní den,

I remember my ﬁrst solo ﬂight very well indeed. I ﬂy out of

až kýčovitě krásný. Bylo kolem sedmé hodiny večer a slunce

the airport in Roudnice nad Labem. It was a classic summer’s

se pomalu přibližovalo k západu, líně se koulelo nad horami

day, almost a kitsch scene. It was around seven o’clock in

na obzoru a můj instruktor tehdy rozhodl, že poletím své

the evening and the sun was slowly heading towards the

první sólo, pokud se na něj cítím. A pak začal místní ritu-

western horizon, shining languidly over the mountains in

ál – sešlo se celé letiště. Kamarádi, instruktoři i profíci, co

the distance. That evening my instructor decided it was time

létají řadu let profesionálně, ale i ostatní kolegové z výcviku.

I ﬂew solo for the ﬁrst time – if I felt like it, of course. There

Na řadu přišel i černý letištní humor. Jeden z pilotů se ke mně

followed a local ritual – the entire airport gathered to watch.

naklonil a říká mi: „Pamatuj si, rychlost a výška. To je tvůj

And there was a lot of black airport humour in the air. One

život!” A tak jsem do záře zapadajícího slunce odstartoval.

of the pilots lent towards me and uttered: “Remember, speed

Kroužil jsem na dohled instruktora v blízkosti letiště, když mi

and altitude. It’s your life!” And with that I took off into the

tam nahoře po pětatřiceti minutách začalo být smutno.

setting sun. I circled the airport in view of my instructor and
after 35 minutes up there I began to get a bit lonely.

Spousta pilotů zmiňuje pocit svobody nebo možnost
odpoutat se od „příliš přízemních” věcí, které nás drží

Lots of pilots say that flying gives them a feeling of

při zemi. Co znamená létání pro vás?

freedom and the chance to leave behind the things

Přesně o těchto dvou pocitech létání je. I když svoboda je

that weigh us down on the ground. What does flying

v souvislosti s létáním přece jen relativní pojem. Představa, že

mean for you?

si létáte, jak a kam chcete, je naprosto iluzorní. Létání je spja-

These two things are exactly what ﬂying is all about.

to s řadou pravidel. Takže ta svoboda je ukrytá v 3D prostoru.

However, freedom in relation to ﬂying is a relative concept.

Podobný pocit můžete zažít i ve vodě, ale nikoli na zemi.

The notion that you can ﬂy however and wherever you

A pak je tu skutečně to odpoutání od pozemských záležitostí.

fancy is completely erroneous. Flying involves following

Ve větroni jste většinou sám. Je tichý, takže slyšíte pouze

a whole bunch of rules. And that freedom is also in 3D,

svištět vzduch. Jste to vy a výzva samotné přírody. Nikdy ji

something similar to the sensation you might experience

neporazíte. Jde jen o to, kolik uhrajete – tedy, jestli zůstanete

in water, but never on the ground. And then there really is

ve vzduchu hodinu nebo čtyři. Zároveň je to krásný, když si

that detachment from everyday matters. In a glider you are

létáte ve stoupáku a vedle vás letí dravec, pro kterého je to

normally alone. They don’t make any sound so all you can

naprosto přirozený prostor. I když mi nevyhovuje létat příliš

hear is the whoosh of the air. There’s just you against the

vysoko, protože s výškou se smývá detail a krása země spočí-

forces of nature. And you can never win. It’s only a question

vá právě v detailu.

of how long you can hold out, whether you stay in the air
for one hour or four. It’s so amazing when you are riding

A co vás do vzduchu přivedlo?

a thermal and next to you there’s a bird of prey hovering in

Poprvé jsem letěl už ve dvou měsících, když jsme s maminkou

its own natural environment.

letěli z Prahy do Afriky. Z Prahy do Říma to ještě šlo, ale pak
jsme přestupovali na spojení Řím – Akkra. Byl to dlouhý let

What got you into flying?

a já celou cestu brečel. Skončilo to tak, že si mne podávali

I ﬂew for the very ﬁrst time when I was just two months

cestující v letadle a každý z nich se mne snažil nějak uko-

old, with my mum from Prague to Africa. On the ﬂight from

nejšit, až mne letuška odnesla kapitánovi do kabiny. Tehdy

Prague to Rome I was OK, but then we boarded the Rome –

jsem byl nejmladší pasažér, kterého italský pilot vezl. Možná

Accra ﬂight. It was a long haul and I cried all the way. In the

se právě tam něco stalo. Když jsem letěl zpátky, byl už jsem

end the passengers on the plane were passing me round, all

o něco starší. Vehementně jsem sahal do mraků, protože jsem

of them trying to calm me down. Finally the ﬂight attendant

si myslel, že to je puding nebo šlehačka. Bydleli jsme v praž-

carried me off to the captain in the cockpit. I was the

42

40-44_interview_Ray.indd 42

13.10.22 14:40

“

Ve větroni jste
většinou sám. Jste to
vy a výzva samotné
přírody.
In a glider you are
normally alone.
There's just you
against the forces of
nature.
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ském činžáku, kde žil pán, který za války létal u letectva.

youngest passenger the Italian pilot had ever carried. Perhaps

A když maminka měla hodně práce, tak mne občas hlídal

it was there that something clicked. We lived in a Prague

a vyprávěl mi příběhy, které u letectva zažil. Zároveň jsme

tenement where a man who had been in the air force during

spolu slepovali nejrůznější skládačky letadel. A to ve mně

WWII lived. When my mum was busy he sometimes looked

zažehlo ten skutečný zájem.

after me and told me stories about the experiences he’d
had. It was around that time I began to do jigsaws of planes.

Předpokládám, že létat se chodí v závislosti

That’s probably when my real interest in ﬂying began.

na dobrém počasí. Vy jste původně na TV NOVA
začínal jako moderátor počasí. Jistil jste si to vždy ze

I assume that flying depends on good weather. You

země? Děláte to tak dodnes?

started out at TV NOVA as a weather presenter. Did

Tehdy to byla skutečně výhoda, i když já se o počasí stále

you always find out what the weather was going to be

zajímám. Meteorologie je nedílnou součástí létání včetně

like from the ground? How do you do it these days?

výcviku, stejně jako například navigace,

It was a huge beneﬁt in those days,

mechanika, aerodynamika. Zároveň je

and I am still interested in the

potřeba také teorii zažít v praxi. Je po-

weather. Meteorology is an integral

třeba naučit se rozeznávat, kde je zřejmě

part of ﬂying – and the training,

stoupavý proud. Říká se, že stoupák je

just like navigation, mechanics and

v tmavé části pod těmi tzv. beránky.

aerodynamics. You also need to

Tam se pro něj letí a musíte ho tam

experience the theory in practice. You

najít. On tam někde je, ale může být

have to learn to recognise where rising

úzký nebo ho zkrátka můžete minout.

air might be. It’s said that a thermal

Pamatuji si, že jsem nalétl stoupák

is the dark part underneath the white,

krátce po startu. Jen, co jsme se odlepili

high clouds. You ﬂy up to ﬁnd it – it’s

od země, přišla obrovská rána do kniplu,

always there somewhere, but it can

málem mi to tu páku vyrazilo z ruky.

be a narrow air stream or you you can

Piloti ji obvykle drží lehce, já ji tehdy

simply miss it. I recall ﬂying straight
into a thermal current just after taking

svíral pevně, protože jsem začínal. Nic
se nestalo, jen nás to nakoplo, letadlo jsem hned zkorigoval

off. Just after I left the runway there was a huge a blow to the

a letěli jsme dál. Šlo o bublinu teplého vzduchu, která se

stick – it almost ripped the controls out of my hand. Pilots

urvala z pole, stoupala a my jsme do ní vletěli.

usually hold the stick quite loosely, but I was gripping it
tightly as I was still a novice. But nothing really happened, it

Který pohled z kokpitu letadla se nikdy neomrzí?

just gave us a kick but I got the plane level straight away and

Hazmburk vypadá kouzelně. Baví mě se kolem něj otočit.

we ﬂew on. It was just a pocket of hot air that rose up from

Možná je to tím, že mám hrady rád – mám zvláštní slabost

the airﬁeld and we ﬂew straight into it.

pro středověké syrové pevnosti. Nádhernou scenérii tvoří
také Zvíkov. Je na soutoku Otavy a Vltavy a ten pohled sho-

Which view from the cockpit do you never grow tired of?

ra je naprosto úchvatný. Svým způsobem je to takový malý

Hazmburk looks incredible. I love circling around it. Perhaps

ostrůvek, který s pevninou spojuje most. Úžasný je i Říp,

it’s just because I like castles – I have a real weakness for raw

který funguje jako skvělý orientační bod. Pokud vidíte Říp,

medieval fortresses. Zvíkov also creates a wonderful scene. It

najdete také letiště. Jednou jsme letěli s kamarádem z Roud-

stands at the conﬂuence of the Otava and the Vltava and the

nice nad Labem směrem na Úštěk nad takovým údolíčkem

view from above is absolutely amazing. It’s like a small island

a na konci toho údolí se zjevil hrad Helfenburk, o kterém

linked to the mainland by a bridge. Říp is also remarkable

jsem do té doby vůbec nevěděl. Často jsem se tam pak vracel

and also serves as a reliable orientation point. If you can see

a teprve před dvěma lety jsem se tam vypravil pěšky s rodi-

Říp you’ll also ﬁnd the airport. Once I ﬂew with a friend from

nou na výlet. Chtěl jsem ho vidět i ze země.

Roudnice towards Úštěk over a small valley and at the end
of the valley appeared Helfenburk castle which I didn’t even
know was there. I’ve returned on many occasions, but only
two years ago did I go there on foot with the family. I really
wanted to see it from the ground.
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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
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pronájem automobilů
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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
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Stay in
touch

Buy at the Prague airport Relay store - terminal T1 or T2.
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Vzpomínky,
co mají styl
Photographic
Memory
Měli jsme ji doma snad
všichni. Bílou, žlutou nebo
červenou, s rohy přelepenými
lepenkou a ošoupaným
víkem. Krabici vzpomínek,
kterou naši rodiče důsledně
plnili fotkami z dovolené
a kýčovitými pohlednicemi.
Vzpomínky na dovolenou
bychom ale měli opatrovat
i v dnešní digitální době.

We all had them at home
once – white, yellow or red, the
corners stuck with tape and
equipped with a well-worn
lid. We’re talking about that
good old box of memories that
our parents so carefully filled
with holiday snaps and kitschy
postcards. But we should still
take the time to preserve our
holiday memories, even in this
digital age.

Lucie Bezoušková |

ýhodou analogových fotoaparátů byl omezený

© Shutterstock.com

ne advantage of analogue cameras was that

které jsme schopni nastřádat v telefonu třeba jen za pouhý

O

prodloužený víkend. Než tedy začneme pracovat na konkrét-

phones in the course of just a weekend break? So before we

ním uchování vzpomínek, měli bychom důsledně protřídit

start work on ﬁling away our memories, ﬁrst of all we should

vyfocené snímky. Z týdenní dovolené nám jich bude stačit

uncompromisingly delete most of the shots we have taken.

V

počet snímků, které jsme na ně mohli vyfotit.
Ano, výhodou. Protože ruku na srdce – kdo
má dnes čas a chuť probírat se stovkami fotek,

you could only take a limited number of
photos. Yes, it was a plus. Hand on heart –
who these days has the time or energy to go

through hundreds of photos we are capable of storing on our

na památku maximálně 50, z prodlouženého víkendu zhruba 15. Nekompromisně mažte! Nepotřebujete mít třikrát tu

From that week-long holiday we need a maximum of 50

samou fotku, na které stojíte před katedrálou, jen pokaždé

photos, we reckon, from a long weekend around 15 will do. So

v jiné póze. Vyberte si jednu nejlepší a tu uložte. Vytvořte si

get deleting! Do you really need the same shot of you striking

v počítači nebo v telefonu složky, řádně je pojmenujte a tam

three different poses in front of the cathedral? Select the best

fotky ukládejte. Kromě toho je dobré je mít zálohované ještě

one and save it. Create a ﬁle on your phone or computer, give

online či na externím disku. Až provedete důslednou selekci,

it an easily recognisable name and store your photos there.

můžete přemýšlet, co s fotkami provedete dál.

You might also want to back them up online or on an external
hard drive. When you have made a careful selection of your
shots, only then can you consider what to do with them.
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MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE

LESS IS MORE

Vytištěná fotograﬁe bude mít vždy větší kouzlo než ta v mo-

Printed photos always have a certain magic about them

bilu či v počítači. A kromě toho, po návratu z prosluněné

when compared to looking at images on a smartphone or

dovolené do šedé reality budou fotky tím pravým dopin-

computer. And what’s more, on your return from that break

gem energie. To nejjednodušší, co můžete udělat, je vyvolat

in the sun to the grey reality of normal life, those photos

snímky v klasickém formátu 10x15 a založit je do fotoalba.

are sure to give you a kick of energy. Best is to have them

Co třeba místo plastových zasouvacích alb vyzkoušet ele-

developed in the classic 10x15 format and put them in an

gantnější variantu? Podívejte se po albech na růžky. Uložení

album. What about something a bit classier than the normal

fotek je sice trochu pracnější, výsledek ale bude stát za to.

plastic album you used to slot those snaps into? Look
around for corner holders – displaying your shots in these
requires a bit more work, but the result is certainly worth it.

Pokud před ručním zpracováním fotek upřednostňujete
práci digitální, pusťte se do tvorby fotoknihy. U té se můžete

If you prefer digital processing, why not create

opravdu vyřádit, protože na trhu je jich dnes nepřeberné

a photobook? You can really have fun with these as there are

množství. Pracovat přitom nemusíte jen na počítači, fo-

countless different designs on the online

toknihu snadno objednáte i z mobilu
nebo tabletu. V příslušném programu
si vyberete design a pak už si můžete
pohrát s texty, popisky a rozmístěním
jednotlivých fotek. Kniha může být
ve formátu A4, ale i kapesní. Může mít
desítky stránek, nebo ji lze sestavit naprosto minimalisticky. Volba je jen a jen
na vás. Myslete ale na to, že i v tomto
případě více znamená méně. Vyberte
jen omezené množství fotek a ty do fotoknihy nahrajte v co nejvyšší kvalitě.
Lepší než pět miniaturních fotek z mobilu je jedna kvalitní celostránková
fotka s krátkým popiskem.

LEPÍM, STŘÍHÁM, ZAPISUJI

Fotky z kalendáře
můžete vystřihnout
a zarámovat. Budou
vám tak dělat radost
i poté, co kalendář
doslouží svému účelu.
Don’t throw away
the photos from that
calendar! Cut them
out and frame them!
They will evoke fond
memories long after
the calendar has served
its purpose.

market. And you don’t even have to
design it on a computer – photobooks
can be easily ordered using a smartphone
or tablet. Just choose the design you like
in the app, then play around with text,
captions and the positioning of your best
snaps to your heart’s desire. Photobooks
come in everything from A4 format to
albums you can slip into your pocket.
They can have tens of pages or just be
a minimalist record of your time away.
The choice is yours. But always keep in
mind that in this case, less deﬁnitely
means more. Select a small number of
photos and choose the highest print
quality. One high-quality, full-page

Dřímá ve vás kreativní duše? Pak si možná k uchování fo-

image with a short description will turn out much better

tek vyberete scrapbooking, což v překladu znamená „kniha

that ﬁve miniature shots from your mobile.

výstřižků“. Jedná se o zpracování vzpomínek pomocí barevných papírů, washi pásek a dalších drobností. Vybrané

SCRAPBOOKING

fotograﬁe budete lepit do sešitu s tvrdými deskami. Nemu-

If you have a creative side, then scrapbooking may the way

síte se přitom omezovat na použití bílého papíru, fotkám to

to go. You can preserve your memories for eternity with

bude slušet na černém nebo barevném podkladu. Doplnit je

multicoloured strips of paper, bright tape and other bits

můžete o ručně psané texty, kde popíšete jednotlivé zážitky,

and pieces. Your photos can be stuck into a hardback book

nebo třeba o nejrůznější razítka a nálepky. Barevné ﬁxy a in-

and you are by no means limited to boring old white paper

koust se stanou vašimi nejlepšími kamarády. Kromě toho se

– your photos might look great against a black or coloured

v sešitě budou vyjímat také pohlednice, mapky, jízdenky, vy-

background. You can then add handwritten captions

lisované květy z cest a další ploché předměty. Pokud milujete

describing the experiences you enjoyed, or combine them

práci s papírem, bude scrapbooking to pravé pro vás. Vytvoříte

with all kinds of stamps and stickers. Coloured felt tips

si tak naprosto originální památku na vaše cestování, kterou

and different inks can enhance the overall look. Postcards,

budete hrdě ukazovat přátelům.

maps, tickets, pressed ﬂowers from your trip and other 2D
mementos are also superb additions. If you like working
with paper, scrapbooking may be the very thing for you. You

Neméně originálním způsobem uchování fotek je metoda
zvaná My project life. Jde vlastně o něco podobného, jako je

can fashion a truly original memento of your trip that you

scrapbooking, tentokrát ale vkládáte fotograﬁe do speciál-

will be proud to show your friends.

ních plastových kapes. Ty jsou rozděleny na několik menších

50
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Another original way of storing your photos is My Project

kapsiček. Do každé z nich můžete uložit buď fotky, suvenýry, nebo třeba zdobené kartičky s popisky a myšlenkami.

Life. This is something a bit like scrapbooking, but with this

Výhoda plastových kapes je, že na rozdíl od alba na scrap-

method you slip your snaps into special plastic pockets. These

booking sem můžete vložit třeba i mušličku z pláže. Tu

are divided into several smaller pockets - into each one you

do papírového sešitu prostě nenalepíte. Plastové kapsy pak

can place a photograph, a souvenir or a card with a drawing

založíte do kroužkových desek, což je jejich další předností –

or thought on it. The beneﬁt of these plastic pockets is that,

nejste omezeni počtem stránek.

unlike albums and scrapbooks, you can pop in a shell from
the beach, for example. Now that’s something you simply

RADOSTI Z FOTEK

can’t do with a scrapbook. You then store the pockets in

Nacházíte-li se co do kreativity někde mezi fotoalbem

a ring binder which brings another plus – you can have as

a scrapbookingem, nabízí se vám možnost vyrobit předmět

many pages as you like.

s motivem z vaší dovolené. Vyžaduje to trochu úsilí a fantazie, pořád to ale není zas až tak pracné. Asi nejjednodušší

PHOTO FUN

variantou je vytvořit z fotek kalendář. Podle počtu snímků,

If your creativity level is somewhere between a photo album and

které máte k dispozici, můžete zvolit buď variantu týdenní-

a scrapbook, you might want to have an object made that will

ho, nebo měsíčního. Podle kvality fotek pak máte možnost

remind you of your holiday. This might require a bit of effort and

vytvořit kalendář stolní nebo nástěnný.

imagination, but it’s not that hard really. The simplest option is
probably to put together a calendar from your snaps. According
to the number of images you have at your disposal, you can

Děti budou mít radost z rodinného fotopexesa. Stolní hra
díky tomu dostane zcela nový rozměr. Co třeba si zasoutěžit

choose between week or month calendars. The quality of the

v tom, kdo najde co nejvíce dvojic se svou vlastní fotkou!

photos you have will dictate whether you create a calendar for

Nebo snad dáte přednost skládání dovolenkového puzzle?

your desk or to hang on the wall. Kids will love having a jigsaw

Dospěláky potěšíte hrnkem se společnou fotkou. Na chvilky

made from your family holiday snaps. Adults might appreciate

z prosluněné pláže, z uliček historického města, nebo z vy-

a mug featuring you striking a pose. At the breakfast table

sokohorské túry, pak můžete u snídaně vzpomínat znovu

you can fondly recall those precious moments from a sun-

a znovu.

drenched beach, the narrow lanes of a historical old town, or
a hike high in the mountains, over and over again.
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1$.28Ĕ(1É
WHISKY Z BLATNÉ

Unikátní single malt whisky
od mistra destilatéra Václava Šitnera

• Martin’s Barrel 5yoMHĀHVNiZKLVN\NWHUiMHY\UREHQD]ĀHVNpKR
QDNXĖRYDQpKRVODGXDYRG\]%ODWQp
• :KLVN\]UiODSRGREXSćWLOHWYVXGHFKY=iPHFNpSDOtUQĈ%ODWQi
D QD VSUiYQí SUĞEĈK SURFHVX VWDĖHQt SR FHORX GREX GRKOtæHO PLVWU
GHVWLODWpU9iFODYãLWQHU
• Tato whisky je zcela unikátní QHERĜ Y Qt XFtWtWH QDNRXĖHQRVW
VODGXDFKXĜSRFKi]HMtFt]Y\SiOHQíFKĀHVNíFKGXERYíFKVXGĞ
• 9URFHE\ORXYROQćQRSRX]HNV
Na zdraví!

THE PEARL OF
THE INDIAN
OCEAN

FINEST
MAURITIUS
QUALITY

Ultra prémiový zakulacený blend,
který vás okouzlí směsí lokálních
surovin, jako jsou třtinový rum,
vanilka, ořechy, či tropické ovoce
a kardamom, které spolu dokonale
ilustrují jedinečné přírodní podmínky
ostrova Mauricius a tím i unikátnost
The Pearl of Mauritius.

PREMIER WINES & SPIRITS
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BEZRÁMOV¨EŠENÍ
pro vǗŘňŨğĒŪĠƘrojekty

the invisible touch
www.okna.eu
www.amadeus.design
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UNESCO na Slovensku
7 pokladů vzdušnou čarou

UNESCO in Slovakia
Seven Treasures in a Row
-red- |

O

© SLOVAKIA TRAVEL, © visitbratislava.com (Bratislava), © Milan Bališin (Vihorlat)

bjevíte 400 let stará místa

D

po Římanech, ledovou říši,
ohromnou pevnost na Spiši

iscover ancient sites the
Romans left behind, an ice
kingdom, a huge fortress

at Spiš and a Gothic site of world

i světové gotické dílo. Hory v srdci země
a pralesy na východě vám nabídnou

importance. The mountains at the heart

dobrodružství. Vyberte si!

of the country and the forests of the
east are just perfect for adventure. And
there’s certainly a lot to choose from!

Jste poblíž jediného hlavního města
na světě ležícího na hranici tří států.

We start at the only capital in the world

Bratislava láká na UNESCO u Dunaje.
Navštivte hranici Římské říše s vojenskými tábory v Rusovcích a v Iži

to lie at the meeting point of three

Bratislava

countries’ borders. In Bratislava begins

u Komárna. Dunajský Limes patří mezi

UNESCO on the Danube. Visit the

nejrozsáhlejší kulturní lokality UNESCO

erstwhile border of the Roman Empire

v Evropě, táhnoucí se od Britských

with military camps at Rusovce and in

ostrovů.

Iža near Komárno. The Danube Limes are
part of one of the largest UNESCO sites

Z metropole jste do dvou hodin v Ban-

in all Europe, stretching all the way from

ské Štiavnici pověstné architekturou

the British Isles.

i důlní historií. V roce 1627 zde k ražení
dolu poprvé na světě použili střelný

Within two hours you can get from

prach. Ve Štiavnických vrších zůstaly

the capital to Banská Štiavnica with

po zlaté uherské éře hornictví technické

its wonderful architecture and mining

unikáty – tajchy. Čtyřiadvacet těchto
vodních nádrží bylo spolu s celým měs-

history. In 1627 gunpowder was used to

Banská Štiavnica

extract rock for the very ﬁrst time on
earth. In the Štiavnica Hills some unique

tem zapsáno na Seznam UNESCO.

features remain from the local gold
Směrem k Nízkým Tatrám se zastavte

rush – so-called tajchy. Some 24 of these

v Hronseku. Místní evangelický dřevěný

reservoirs along with the entire town

artikulární kostel z roku 1726 je posta-

enjoy a UNESCO listing.

ven bez použití hřebíků a patří k osmi
dřevěným chrámům na Slovensku za-

Heading to the Low Tatras, call a halt at

psaným v UNESCO. Má skvělou akusti-

Hronsek. The Evangelic timber church

ku a 1 100 míst k sezení tak, aby každý

here dating from 1726 was built without

viděl na oltář. A zajděte si i k Vodnímu

the use of a single nail and is one of

hradu z 16. století.

eight timber churches in Slovakia with
Dřevěný kostel v Hronseku
Wooden church at Hronsek

a UNESCO listing. The building has
superb acoustics and can seat 1100 people
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with everyone able to see the altar. You’ll

Na slovenské Route 66 si dejte pauzu ve Slovenském ráji. Přelezte rokle

also ﬁnd Vodní Castle here dating from the

po žebřících a sjeďte kaňon Hornádu.

16th century.

Klenotem je Dobšinská ledová jeskyně, plná nádherných útvarů, zapsaná

On the Slovak version of Route 66 your

v UNESCO. Projdete ledovými chodba-

next stop should be at the Slovak Paradise

mi a ve Velkém sále budete mít pod

area. Scramble through gorges on ladders

nohama ledovou vrstvu o síle 26 metrů.

and take a trip down the River Hornád.
The highlight of the region is the Dobšinská
ice cave full of weird-and-wonderful ice

V Levoči vkročíte do světa gotického
a renesančního umění. Náměstí patří
k největším středověkým náměstím

Dobšinská ledová jeskyně
Dobšinská Ice Cave

formations – this is also listed by UNESCO.
Pass along icy passageways to the Grand

ve střední Evropě. Lemuje jej 65 domů

Chamber where you’ll have a 26m-thick

se zdobenými průčelími a tato his-

layer of ice beneath your feet.

torická krása je zapsána v Seznamu
UNESCO. Bazilika sv. Jakuba se pyšní

In Levoča you will enter a world of Gothic

největším dřevěným oltářem na světě.

and Renaissance artistry. The square here

Je starý 500 let a na výšku měří téměř

is one of the largest medieval piazzas in

20 metrů.

central Europe. It is lined with 65 houses
sporting richly decorated facades, the

Jen pár minut od Levoče jsou další

entire collection recognised by UNESCO.

skvosty UNESCO. Spišský hrad je nej-

The Basilica of St James boasts the largest

rozsáhlejší hradní zříceninou ve střední
Evropě a území hlídá 800 let. Je častým

Oltář mistra Pavla v Levoči
Master Paul's altar in Levoča

wooden altar in the world. It is 500 years
old and almost 20m tall.

cílem ﬁlmařů, oživují ho rytíři. A také
sokolníci, jejichž mistrovství je rovněž

Just a few minutes from Levoča you’ll

součástí světového kulturního dědictví.

ﬁnd more UNESCO gems. Spišský hrad

Součástí lokality je také Spišská Kapi-

is the largest castle ruin in central

tula, označovaná za slovenský Vatikán.

Europe and has been watching over the
surrounding landscape for the past 800

Do divoké UNESCO přírody se vydejte

years. It’s a place popular with ﬁlmmakers

na severovýchodě Slovenska. V Po-

and one often brought to life by battle

loninách jsou vzácné bukové pralesy,

re-enactments. And there are the local

v nichž žijí vlci i zubři. Tamní buky jsou

falconers whose championships are also

vysoké až 60 m a stáří některých jedlí je

a piece of world cultural heritage. You’ll

odhadováno na 400 let. V Parku tmavé

also ﬁnd Spišská Kapitula here, often

oblohy můžete nerušeně pozorovat hy-

dubbed the Vatican of Slovakia.

Spišský hrad

pnotizující krásu Mléčné dráhy. Půjčte
si e-bike a odvezte se k jezeru Mořské

Northeast Slovakia is the place to discover

oko i kostelíku UNESCO v Ruské Bystré

UNESCO’s wild side. In the Poloniny there

ve Vihorlatu.

are precious virgin beech forest inhabited
by wolves and bison. The beech trees here
reach a height of up to 60m tall and some
ﬁr trees here are estimated to be around
400 years old. The particularly dark skies
in the park mean there are amazing views
of the Milky Way and its mesmerizing
beauty at night. Borrow an e-bike and
Vihorlat

take a trip to the Mořské oko Lake and the
UNESCO-listed church at Ruské Bystré in
the Vihorlat.
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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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NAŠE TIPY OUR TIP S

KDY, KDE... WHEN, WHERE...
Judita Hrubešová |

© Shutterstock.com, Nina & Darek

JACK HARLOW V PRAZE
Patří mu přední příčky hitparád, tři
nominace na Grammy a řada dalších
ocenění. Teď si mladý americký
rapper přijel pro verdikt českého publika. Pražské vystoupení, na kterém
zazní zejména hity z jeho poslední
studiové desky Come Home the
Kids Miss You, odehraje na Výstavišti
v Křižíkově pavilonu B.

JACK HARLOW
HITS PRAGUE
He’s been to the top of the music
charts, had three Grammy nominations
and won a plethora of other awards.
Now the young US rapper is coming to
see what Czech audiences make of his
work. His show in Prague, which will
feature numbers from his last studio
album Come Home the Kids Miss
You, will take place at the Exhibition
Grounds at the Křižík Pavilion B.

19. 11.
2022

WWW.FOURCE.CZ
TAM, KDE SE PSALY DĚJINY
Je začátek prosince a u Slavkova se
schyluje k jedné z nejznámějších bitev
na poli evropských dějin – k bitvě tří
císařů. Výročí tohoto střetnutí si už
řadu let při rekonstrukci tehdejších
událostí připomíná i mnoho vojensko-historických klubů z celého světa.
Akce není oslavou císaře ani válečných
praktik, ale připomínkou zásadní
epochy dějin.

WHERE HISTORY
WAS WRITTEN
It’s early December and near Slavkov
(Austerlitz) three armies are getting
ready for one of the best-known
military showdowns in European history
– the Battle of the Three Emperors. For
many years the anniversary of this clash
has been marked by a re-enactment
of the events of those days involving
many military history clubs from across
the globe. The event isn’t a celebration
of any emperors or war tactics but
a reminder of a key moment in history.

2.–4. 12.
2022

WWW.1805.CZ
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KDY, KDE... WHEN, WHERE...
ZA HRANICÍ ŽÁNRŮ

6. 10.
až 3. 12.
2022

Hudební současnost Ostrava je festival
s téměř padesátiletou historií. Je platformou, kde se potkává soudobé umění - ať už
jde o hudbu, výtvarné umění, divadlo nebo
třeba i tanec. Jeho program je soustředěn
do několika večerů, odehrává se na různých
místech Ostravy a součástí festivalu je i doprovodný program v podobě hudebních
a pohybových kurzů, tvůrčích dílen nebo
kurzů kreativní improvizace.

MULTI-GENRE OSTRAVA
Ostrava Contemporary Music Festival is
an event with an almost 50-year history. It
provides a platform where contemporary
art forms can combine, whether it be music,
art, theatre or dance. The programme runs
over several evenings and takes place at
various sites around Ostrava. Music and
movement courses, workshops and creative
improvisation courses all form part of the
accompanying programme of side events at
the festival.

WWW.HUDEBNISOUCASNOST.CZ

TOYEN (1902–1980), Mirage, 1967,
signováno / signed, olej na plátně / oil on canvas,
60 x 120 cm

aukční katalog
auction catalogue:

www.aloos.cz

ADOLF LOOS APARTMENT AND GALLERY VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA AUKCI UMĚNÍ VE SVOJÍ VÝSTAVNÍ SÍNI EXPO 58 ART.
THE LEADING CZECH AUCTION HOUSE ADOLF LOOS
APARTMENT AND GALLERY CORDIALLY INVITES YOU TO ITS NEXT
AUCTION OF SELECTED WORKS OF ART IN GALLERY EXPO 58 ART.
NEDĚLE 4. PROSINCE 2022 OD 14 HODIN
SUNDAY DECEMBER 4, 2022 FROM 2 PM
Letenské sady 1500/80, Praha 7

59

58-59_mc-tipy.indd 59

14.10.22 12:02

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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je domov s hodnotnou

architekturou v Radlicích

www.semerinka.cz
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POP AIRPORT
OTOČÍ VÁŠ POHLED NA NAKUPOVÁNÍ
CHANGING PERSPECTIVES ON SHOPPING
POP Airport |

S

tejně tak daleko, jako jste teď od země, je POP Airport od všudypřítomného zdražování. Neomezujte
se, objevujte! U nás najdete úžasné kolekce více než

200 tuzemských i světových značek za ceny, kterých se in-

© POP Airport

P

OP Airport is as far from the inﬂation we see all
around us as you are currently from the ground.
But come and see for yourself! Here you’ll ﬁnd

an amazing assemblage of over 200 homegrown and
international brands at inﬂation-busting prices. That’s

ﬂace jednoduše nedotkla. To je ﬁlozoﬁe našeho outletu a více
než 80 obchodů, které lemují naše

the philosophy behind our

velkorysé bulváry. Vybavíte se

outlet and the more than

na sport, potěšíte děti, uděláte si

80 shops that line its wide

radost krásnými doplňky do do-

thoroughfares. Stock up on

mácnosti nebo se prostě oblečete

sports gear, entertain the

od hlavy k patě do nového, a bolet

children, treat yourself to some

vás to určitě nebude – protože

stylish household accessories

u nás můžete stále počítat se sle-

or get yourself a new set of

vou 30 až 80 procent.

clothes – your wallet will
emerge unscathed as you are

Jak je to možné? „Je to dáno pod-

guaranteed to always ﬁnd

statou naší nabídky – současný

discounts of between 30% and

růst výrobních nákladů se do cen

80%.

již vyrobených kolekcí nijak nepromítá. Nakupování v našem outleto-

But how is this possible? “It is

vém centru je tak nyní ve srovnání

essentially determined by the
essence of what we offer – rising

s běžnými obchody ještě výhodnější. S minimálně 30% slevou totiž naši zákazníci nakoupí

production costs do not affect items that have already been

většinu zboží vyrobenou ještě před začátkem tohoto roku,“

made. That means shopping at our outlet centre is even more

vysvětluje retail director POP Airport Jan Muranský.

advantageous than buying at ordinary shops. Customers
can purchase most goods produced before this year began

I ČAS JSOU PENÍZE

with a minimum of 30% off,“ explains retail director at POP

V POP Airport neušetříte jen ﬁnance, ale i spoustu času.

Airport, Jan Muranský.

Všech 80 obchodů i několik restaurací totiž najdete pod jednou střechou a na jediném podlaží. Přehledně uspořádané

TIME IS MONEY

chodby navržené v duchu staré Prahy toho ale nabízí mno-

At POP Airport you’ll save time as well as money. All 80

hem víc. Čeká vás vyhlídková terasa s přímým výhledem

shops and several restaurants are under one roof and on one

na přistávající letadla, největší krytý zábavní park v Čechách

single level. But the simply arranged corridors, designed in

Majaland a za dobrodružstvím se vypravíte do světového mu-

the spirit of Old Prague, offer much more besides. There’s

zea Dinosauria Museum Prague, kde ožívají dinosauři. Milov-

a viewing terrace from which you can watch planes landing at

níci silných motorů pak rozhodně nesmí vynechat rozsáhlou

the airport, and Majaland – the largest indoor entertainment

sbírku motocyklů ani Engine Classic Cars Gallery, ve které je

park in the country. Then there are adventures to be had at

k vidění více než 200 veteránů a sportovních automobilů.

the Dinosauria Museum Prague which brings dinosaurs to life.
Petrolheads should deﬁnitely not miss the large motorbike
collection here or the Engine Classic Cars Gallery where you

WWW.POP.CZ

can see over 200 classic vehicles and sports cars.
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BOJUJTE S ROSTOUCÍMI
CENAMI ENERGIÍ
FOTOVOLTAIKOU

OD LAMY

clen skupiny LAMA ENERGY GROUP
www.lamahome.cz
64_mc-lama_inz.indd 64
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Krypto patří lidem
Chcete mít své finance ve vlastních rukou, ochránit
své úspory a dlouhodobě je zhodnocovat? Jestli
jste doteď neuvažovali o investici do kryptoměn, je
čas to změnit. Nákup kryptoměn prostřednictvím
důvěryhodné směnárny je jednoduchý a bezpečný.
Krypto se osvědčilo jako dlouhodobý uchovatel
hodnoty. U dlouhodobých investic se nemusíte
omezovat na zlato. Kryptoměnových transakcí
není třeba se bát, když máte spolehlivého
prostředníka.

SE SIMPLECOIN JSOU
INVESTICE DO KRYPTOMĚN
JEDNODUŠE SIMPLE.

Simplecoin je česká kryptosměnárna s dlouholetou
tradicí, která nabízí snadný nákup kryptoměn za české
koruny i eura. Vyberete si z nabídky několika prověřených
kryptoměn a zadáte výši investice, e-mail a adresu
kryptopeněženky. V případě jakýchkoli nejasností vám
pomůže zákaznický servis na telefonu i e-mailu. Nově
můžete navštívit pobočku Simplecoin v Praze na
Hradčanské také osobně.

simplecoin.cz

Crypto belongs to the people
Do you want to keep your finances in your own
hands, protect your savings and increase their
value over the long term? If you haven't
considered investing in cryptocurrencies before,
it's time to change that. Buying cryptocurrencies
through a trusted exchange is simple and secure.
Crypto has proven to be a long-term store of
value. For long-term investments, you don't have
to limit yourself to gold. Cryptocurrency
transactions need not be feared when you have a
reliable intermediary.

SIMPLECOIN: KEEPING
CRYPTOCURRENCY
INVESTING REALLY SIMPLE

Simplecoin is a Czech cryptocurrency exchange with a
long tradition that offers easy purchases of
cryptocurrencies for Czech crowns and euros. You choose
from a selection of several verified cryptocurrencies and
enter the amount of your investment, your email and the
address of the cryptocurrency wallet. In case of any
uncertainties, customer service will help you by phone
and email. Now you can also visit the Simplecoin branch
in person in Prague, Hradčanská Street.

simplecoin.cz
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Foto: Johana Antošová

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

KRÁSY ČESKÉHO ŘEMESLA
THE BEAUTY OF CZECH
CRAFTSMANSHIP
My Češi jsme proslulí jedinečným smyslem pro humor a schopností udělat si sami ze
sebe legraci za každé situace. A zatímco se smějeme, naše ruce vytvářejí neobyčejná
díla v celé řadě oborů. V čem všem vynikáme, objevíte v muzeích napříč Českem.
Us Czechs are famous for our ability to make fun of ourselves. But while we are
laughing at our own expense, our hands are busy creating many a useful object.
You can learn all about at what we excel in museums across Czechia.
Lucie Bezoušková |

© archivy muzeí / musems‘ archives
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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

MUZEUM SKLA
A BIŽUTERIE
V JABLONCI NAD NISOU
MUSEUM OF GLASS
AND JEWELLERY
IN JABLONEC
NAD NISOU
Vydejte se obdivovat třpyt a lesk českého
sklářského umění. Čekají tu na vás hned
tři stálé expozice. Čarovná zahrada/
české sklo sedmi staletí vám představí
skleněné předměty denní potřeby i luxusní ceny a trofeje. Unikátní šperky spatříte
v rámci Nekonečného příběhu bižuterie.
Nechybí ani nejnovější zážitková expozice
vánočních ozdob zvaná Svět zázraků.

Foto: Johana Antošová

Come and admire gleaming, glittering
examples of Czech glass art. The museum
offers three permanent exhibitions.
Magic Garden – Bohemian glass in seven
centuries showcases glass items used in
everyday life, as well as luxury objects,
prizes and trophies. Unique pieces of
jewellery can be seen in the Endless Story
of Jewellery exhibition. There’s also a new
exhibition of glass Christmas ornaments
called World of Wonders – WoW.

MUZEUM ŠKODA
ŠKODA MUSEUM
Zamiřte do Mladé
Boleslavi a objevte
příběh jedné z nejstarších a nejslavnějších
automobilových značek
na světě. Zdejší sbírka
čítá na 340 položek,
mezi nimiž nechybí první
automobil Voiturette, kolo
Slavia z roku 1899 nebo
třeba motorová filmová
hvězda – vůz Škoda 110
Supersport, který si zahrál
ve filmu Upír z Feratu.
Head to Mladá Boleslav
to learn all about one
of the oldest and bestknown car brands in the
world. The museum’s
collection has around 340
items including the first
Voiturette car, a Slavia
bicycle dating from 1899
and a four-wheeled film
star – the Škoda 110
Supersport that starred
in the film The Ferat
Vampire.
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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

NÁRODNÍ
TECHNICKÉ
MUZEUM
NATIONAL
TECHNICAL
MUSEUM
Desítky technických oborů
vám přiblíží Národní technické muzeum v Praze.
V expozici Technika
v domácnosti zjistíte, jak
se v čase vyvíjeli domácí
pomocníci usnadňující
žehlení, vaření, pečení
i praní. Vše o tom, jak lidé
po staletí měřili čas, se
zase dozvíte v expozici
Měření času.
Come to Prague’s National
technical Museum to
learn about countless
aspects of technological
development over the
centuries. You might want
to start at the Household
Technology exhibition
where you can see how
devices that make ironing,
cooking, baking and
washing have developed
over time. You can see
how man has marked
time over the centuries
at an exhibition called
Measuring Time.
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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

MUZEUM
JIHOVÝCHODNÍ
MORAVY VE ZLÍNĚ
MUSEUM OF
SOUTHEAST
MORAVIA IN ZLÍN
Boty z dílny Tomáše Bati jsou
slavné po celém světě. Jejich
historii vám ve Zlíně přiblíží
expozice Princip Baťa: Dnes
fantazie, zítra skutečnost. Její
součástí je jedno z největších
muzeí obuvi v Evropě, historie
firmy Baťa i původní obuvnická
výrobní linka s desítkami obuvnických strojů.
Shoes from the Baťa factory
are well-known across the
globe. Learn about the
company’s history in Zlín at
an exhibition called Baťa
Principle: Fantasy Today, Reality
Tomorrow. This includes one of
the largest footwear museums
in Europe, exhibitions on the
Baťa story and an original
footwear production line.

PIVOVARSKÉ
MUZEUM
BREWERY MUSEUM
Průměrný Čech prý vypije necelé tři litry piva týdně. A není
divu! Tento zlatavý mok je naší
národní chloubou. Co vše stojí
za jeho výrobou, zjistíte v jediném odborném muzeu svého
druhu v Čechách – v budově
právovárečného domu
z 15. století v Plzni. Co do šíře
a pojetí expozice nemá muzeum ve světě konkurenci.
The average Czech consumes
around three litres of beer
a week. And who can blame
him! The amber nectar is
a source of intense national
pride. You can learn everything
about what goes into brewing
beer at the only museum of its
kind in the whole of the country,
based in the 15th-century
Brewer’s House in Pilsen. No
other museum comes close
as far as the scope of the
exhibition here is concerned.
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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

MUZEUM
VLTAVÍNŮ
VLTAVÍN MUSEUM
Čiré přírodní sklo s odstíny zelené až hnědé. To
jsou vltavíny, jež vznikly
po dopadu obřího meteoritu na zem a pokryly celé
území dnešních jižních
Čech. Díky neobvyklému
vzniku a vzhledu jsou světovou raritou. Jejich příběh
můžete objevit v zážitkovém
Muzeu vltavínů v Českém
Krumlově.
Pure, natural green-brown
glass called vltavín,
a mineral formed when
a huge meteorite hit the
earth, is scattered across
South Bohemia. The
unusual way it was formed
and looks means it is often
used in jewellery and for
scientific purposes. You
can learn all about it at the
Vltavín Museum in the town
of Český Krumlov.

MUZEUM KARLA
ZEMANA
KAREL ZEMAN
MUSEUM
V Praze můžete navštívit
muzeum filmového tvůrce,
jehož triky proslavily českou
kinematografii 20. století.
Celá výstava je jedna velká
filmová scéna, kde se můžete
natáčet a fotit a vlastnoručně
si vyzkoušet trikové postupy,
které autor ve svých dílech
používal. Část muzea se
pak věnuje nejzásadnějším
Zemanovým filmům – Cestě
do pravěku, Vynálezu zkázy
a Baronu Prášilovi.

Foto: Libor Sváček

In Prague you can visit
a museum dedicated to the
filmmaker Karel Zeman, whose
special effects brought Czech
cinematography to the fore in
the 20th century. The entire
exhibition is one big film set
where you can make your own
movie and try creating special
effects for yourself using the
same methods that Zeman
once did.
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MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ
MUSEUM OF FANTASTIC ILLUSIONS

Nejzábavnější muzeum v Praze!
The funniest museum in Prague!

www.muzeumfantastickychiluzi.cz
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Rádi vám předvedeme,
co v nás doopravdy je!
www.vinarstvibreclav.cz
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The perfect place
to do it all.
Or do nothing at all.

SkyTeam Lounges* are the perfect place for you to do whatever you want to do – work, relax, snack, shower –
or simply do nothing at all. Choose from 750+ lounges offered by our member airlines worldwide.
For your next trip with SkyTeam visit our Lounge Finder on SkyTeam.com
*Our lounges are open to Elite Plus, First and Business Class customers flying on any SkyTeam airline.
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V Í T E J T E N A PA LU B Ě
WELCOME ABOARD
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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

SAFETY

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.*

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

FLOTIL A SMART WINGS GROUP
FLEET OF 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

FLOTIL A SMART WINGS GROUP
FLEET OF 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
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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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INFLIGHT

M A PA L E T I Š T Ě P R A H A

PR AGUE AIRPORT MAP

PASOVÁ KONTROLA
PASSPORT CONTROL

VRÁCENÍ DANĚ
TAX REFUND

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA
SECURITY CONTROL

INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA
INFORMATION DESK

ODLETY
DEPARTURES

PRVNÍ POMOC
FIRST AID

PŘÍLETY
ARRIVALS

TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA
TRANSFER DESK
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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

87_mc_ife.indd 87
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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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A N D W H AT
DOES BRNO
AWAKEN
IN YOU?

#brnotruestory
88_mc_Brno_INZ.indd 88
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