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EDITORIAL

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

J

sem rád, že jste si pro svoji cestu za nevšedními cestovatelskými zážitky vybrali služby Smartwings a Českých aerolinií.

EN

W

e are delighted you have chosen Smartwings/Czech
Airlines for your journey today, perhaps one that
will lead to some truly extraordinary travel experiences.

Věřím, že v této letní sezoně již nebudou vaše plány narušovány žádnými protiepidemickými opatřeními a že vaše
cesty budou příjemné a bezpečné. My jsme připraveni
k naplnění vašich cestovatelských snů přispět prostřednictvím letů do více než sedmi desítek destinací.

I truly believe your travel plans will not be spoilt by
any measures necessary to contain the pandemic this
summer, and that your journeys will be pleasant and safe
experiences. To help you fulﬁl those travel dreams, we now
have ﬂights to more than 70 destinations.

Atraktivní novinkou této sezony jsou lety na řecké souostroví Santorini, které je pro mnoho z nás symbolem
romantiky. Na následujících stránkách jsme vám proto
připravili pár tipů, co byste na Santorini neměli vynechat.
Pozveme vás ale také třeba k prohlídce architektonických
skvostů Tel Avivu, ochutnání sicilských specialit v Katánii
nebo na nefalšovanou ﬁestu v andaluské Málaze. A také
do českých lázní – po událostech posledních dvou let si
všichni potřebujeme odpočinout a nabrat síly. Věřím, že si
se zájmem přečtete i rozhovor s Ondřejem Gregorem Brzobohatým, který odvážně do muzikálové podoby převedl
českou ﬁlmovou klasiku, komedii Slunce, seno, jahody…

One attractive new ﬂight this season is to the Greek
archipelago of Santorini which for many people is
synonymous with romance. In the following pages we
have come up with a few tips on how to spend a holiday
on Santorini and what not to miss there. We’ll also take
you on a tour of Tel Aviv’s top architectural sites, sample
the best of Sicilian cuisine in Catania and take you to
a wild party in the Andalusian city of Málaga. You’re also
invited to join us at the Czech spas – after the events
of the past two years we could all do with a bit of rest
and rejuvenation. Our interview with Ondřej Gregor
Brzobohatý, a man who has somewhat audaciously turned
the classic Czech ﬁlm comedy Sun, Hay and Strawberries
into a musical, is also a fantastic read.

Ani my jsme ale v uplynulých měsících nelenili. Nejenže
jsme pro vás připravili hustou síť atraktivních cílů na letní
sezonu, ale také jsme si splnili jeden dávný sen. Díky dvěma letům pro Norský polární institut se můžeme pochlubit
tím, že naše letadla už přistála na všech světových kontinentech. I o tom si můžete v tomto magazínu přečíst.
Dámy a pánové, ať už se Smartwings nebo Českými
aeroliniemi letíte za odpočinkem či za obchodem, přeji
vám, aby byl tento let příjemným začátkem vaší cesty.

Here at the airline we have also been very active in the
past few months. Not only have we come up with a dense
network of attractive summer holiday destinations for our
passengers, we have also made one amazing dream come
true. Two ﬂights for the Norwegian Polar Institute mean
we can boast the fact that our planes have now landed on
every continent on earth. You can read all about it in this
edition of our in-ﬂight magazine.
Ladies and gentlemen, whether you are ﬂying with
Smartwings or Czech Airlines for pleasure or on business,
I am sure your ﬂight will be a pleasant start to your
journey.

S úctou

Peter Šujan
Obchodní ředitel Smartwings
Smartwings Sales Director

Best regards,
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Pro jednoho synonymum romantiky, pro
jiného místo, kde možná bývala legendární Atlantida, zcela určitě ale budete
marně hledat někoho, koho nechává
jméno Santorini ledově chladným.
For some synonymous with romance,
for others a candidate for the mythical
Atlantis – whoever you ask, Santorini
leaves few unmoved.
Petr Manuel Ulrych |

CZ

© Shutterstock.com

N

a úvod si udělejme jasno. V některých článcích se
můžete dočíst o „ostrově Santorini“. Obvykle je tím
myšlena Théra, největší z pětice ostrovů tvořících
souostroví, kterému název Santorini přísluší. Zbylé čtyři
ostrovy se jmenují Thirasia, Aspronisi, Nea Kameni a Palea
Kameni. Ty sice dřív byly součástí jednoho velkého ostrova,
ten se však už na přelomu 17. a 16. století př. n. l. během
sopečné erupce rozpadl a nad hladinou zůstala jen zmiňovaná pětice dnešních ostrovů.
Typické bílé domky v kykladském stylu, naskládané
na sebe jak kostky cukru v cukřence. Modré kopule. Zvonička a za ní klidná modrá mořská hladina. A také páry
krásných mladých lidí zamilovaně si hledících do očí nad
sklenkami vína na terasách ozařovaných oranžovým svět-

EN

POZŮSTATEK ATLANTIDY?
Podle jedné z teorií se na místě
dnešního souostroví nacházela
menší část bájné Atlantidy. Větší prý
byla na území dnešní Kréty.

REMNANTS OF ATLANTIS?
There’s a theory that the
archipelago may constitute a small
part of what was once the mythical
continent of Atlantis. The island of
Crete might have been a larger part.

L

et’s be clear from the start. Some articles speak of
the “island of Santorini”. What they usually mean by
this is Théra, the largest of ﬁve islands that make up
an archipelago known as Santorini. The other four islands
are called Thirasia, Aspronisi, Nea Kameni and Palea
Kameni. These once made up a single large island, but
between the 16th and 17th centuries BC a volcanic eruption
broke the island up, leaving the ﬁve islands we see today.
Typical whitewashed houses in the Cycladic style, piled
on top of one another like sugar cubes; blue domes,
a bell tower and beyond it the calm, deep azure of the
sea; pairs of loved up young people looking into each
other’s eyes over a glass of wine on terraces illuminated
in the ochre light of the setting sun – these are the most
common things that spring to mind when you think about
Santorini. It’s no coincidence that the archipelago regularly
appears near the top of the league table when it comes
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lem zapadajícího slunce. To jsou asi nejčastější výjevy, které
máme obvykle spojené se jménem Santorini. Ne nadarmo
se souostroví pravidelně umísťuje na předních příčkách
žebříčků svatebních nebo líbánkových cílů. A v loňském
roce bylo vyhlášeno „nejinstagramovějším“ ze všech řeckých
ostrovních destinací.
Není divu, že krása Santorini každoročně přiláká miliony
turistů. V posledním předcovidovém roce jich bylo přes dva
miliony. A ani vloni souostroví rozhodně nezelo prázdnotou. Romantické toulky liduprázdnými uličkami zkrátka
nečekejte. Tím vás nechceme strašit, jen připravit na to, že
třeba na snímek bez dalších turistů v pozadí si budete muset
počkat. I tak bude vaše dovolená na tomto kouzelném místě
jistě stát za to. Co byste neměli vynechat?

ZÁPAD SLUNCE

Y
LÉTÁ Z PRAH
NI
NA SANTORI
Ě.
2KRÁT TÝDN
ings.com
www.smartw
PRAGUE
FLIES FROM
RINI
O
NT
SA
TO
K.
TWICE A WEE

Termální prameny
jsou připomínkou
vulkanické
minulosti Santorini
The thermal springs
are a reminder of
Santorini‘s volcanic
past

I srdce největšího tvrďáka zjihne při pohledu na rudnoucí
kouli zapadající za horizont. Jedno z nejpříhodnějších (ale
také nejnavštěvovanějších) míst najdete v Oia, konkrétně
na místě bývalé pevnosti nedaleko větrného mlýna. Chcete-li se vyhnout davům, zkuste vyhlídku u majáku v Akrotiri.
A jste-li ochotni si za romantiku připlatit, můžete se vydat
na jednu ze specializovaných plaveb.

PLÁŽE VŠECH BAREV
Santorini sice není úplně plážová destinace, přesto si
tam relaxaci u moře dopřát můžete. A můžete si dokonce
i vybrat, jakou barvu bude mít písek, na který si lehnete.
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to wedding and honeymoon destinations. And last year
it was declared the most instagrammable of all the Greek
islands.
It’s also no surprise that stunning Santorini attracts
millions of tourists a year. In the last year before Covid
there were two million of them. And even last year the
archipelago wasn’t exactly empty. You shouldn’t expect
to have the streets to yourself as you take that romantic
stroll. We wouldn’t want to put you off, but if you are
looking to get a snap without lots of tourists in the
background, you’d better be prepared to wait. But despite
this, a holiday in this enchanting destination is truly worth
it. So what makes for essential viewing in the archipelago?

SUNSETS
Even the least romantic of visitors cannot fail to be moved
by the sight of the sun’s crimson disc slipping beyond the
horizon. One of the best (and most frequented) spots is
a place called Oia, a former fortress near a windmill. If you
prefer to avoid the crowds, try the viewing point near the
lighthouse at Akrotiri. And if you are prepared to pay for
your dose of idyllic vistas, why not take a special boat trip.

BEACHES OF ALL HUES
Santorini may not exactly be a beach destination, but it
is possible to get in a bit of sunbathing by the sea. And
what’s more, you can even choose the colour of the sand
you wish to lie on. Most of Santorini’s beaches are of
the black sand type which comes as no surprise given
the island’s volcanic past. The beaches differ according
to the size of the sand grains and pebbles. The local
infrastructure is also an important factor. Our “secret”
tip is Vlychada beach, a secluded spot between cliffs that
have been eroded into some weird-and-wonderful shapes
which may remind some of an alien planet. Not far from
Akrotiri you will ﬁnd an iconic – and less accessible – redsand beach which takes its hue from the high iron content
of the local rock. A short distance away is a stretch of sand
known as the white beach. However, don’t expect a snowwhite strand – the beach takes its name from the light
coloured cliffs which line it. You can really only reach this
beach by boat.

HOT SPRING BATHING
As mentioned, the archipelago is the result of a volcanic
eruption. And although this happened 3,500 years ago,
there are still signs of volcanic activity to this day. A trip
to the black lava ﬂoes and crater on the island of Nea
Kameni is well worth the money, while the tiny island of
Palea Kameni provides the opportunity to bathe in thermal
springs which rise in the sea. These are said to have
curative properties.

9

06-010_wc_santorini.indd 9

19.04.22 14:30

DESTINACE | DESTINATION

CZ

Většina santorinských pláží je pokryta černým pískem, což
by vás s ohledem na vulkanickou minulost ostrova nemělo
překvapit. Jednotlivé pláže se ale liší hrubostí písku či oblázků. A také infrastrukturou. Naším „tajným“ tipem je pláž
Vlychada schovaná mezi útesy vybroušenými erozí do neuvěřitelných tvarů. Někomu může připomínat měsíční krajinu.
Nedaleko Akrotiri zase najdete ikonickou – a hůře přístupnou – Červenou pláž, která za svůj odstín vděčí vysokému
obsahu železa v písku. Prakticky za rohem je pak pláž, která
nese přízvisko „bílá“. Bílý písek tu ale nečekejte, jméno daly
pláži světlé útesy, které ji lemují. K této pláži se dostanete
prakticky jen lodí.

KOUPÁNÍ V HORKÝCH PRAMENECH
Jak bylo řečeno, souostroví vzniklo sopečnou erupcí. A přestože k ní došlo před více než 3,5 tisíci let, její pozůstatky
jsou na mnoha místech dodnes patrné. Určitě doporučujeme
zaplatit si výlet, během kterého se projdete mezi černými
vyvřelinami k sopečnému kráteru na ostrově Nea Kameni,
u nedalekého ostrůvku Palea Kameni zase dostanete šanci
vykoupat se v termálních pramenech vyvěrajících do moře.
Měly by mít léčebné účinky.

VÍNO Z HNÍZDA
Co byste rozhodně měli ochutnat, jsou santorinská vína.
I v jejich chuti totiž můžete hledat „vulkanické dědictví“
souostroví. Vinice byly vybudovány na sopečných svazích,
což zdejším vínům dává nezaměnitelné terroir. A zajímavá je
i návštěva některého z místních vinařství – na svazích byste
marně hledali tradiční řádky známé z ostatních evropských
vinic. Réva se na Santorini pěstuje bez jakýchkoli opor a keře
jsou tvarovány do „hnízd“ posazených na zem. Souostroví je
totiž hodně větrné a tento způsob pěstování má révu ochránit před poškozením. Místních vín si možná budete vážit
ještě víc, když si uvědomíte, že na Santorini jen zřídka prší
a zdrojem závlahy je tak prakticky jen ranní mlha…

EN

NESTING VINES
One thing you certainly should not miss is the chance
to taste Santorini’s wines. They also bear the hallmarks
of the archipelago’s volcanic origins. The vineyards
were laid out on volcanic soil which lends the island’s
wines a certain earthy bouquet. Visits to local wineries
are interesting indeed – looking at the slopes you won’t
ﬁnd the traditional rows of grapes you might know from
wine producing areas in Europe. The plants are grown on
Santorini without any support, the bushes shaped into
“nests” in the ground. The archipelago is a very windy
place and this way of growing grapes protects them from
damage. And you may ﬁnd the whole wine culture even
more incredible when you consider that Santorini gets
little rainfall, the only source of moisture essentially the
morning dew…

SO, WHAT SHOULD YOU MISS OUT?
For decades Santorini has been known for its mules,
weighed down with tourists as they make the steep climb
from the harbour at Ormos to the capital Fira. Though
animal rights groups have been calling for an end to this
activity, not much has ever changed. If you do need to get
to Fira, you can always use your own two feet, take the
cable car, or climb on board a mule. To make an informed
choice, here are some facts: there are 588 steps and the
temperature in summer is normally not far off 40ºC. The
average tourist weighs 80 kilos. Don’t weigh that much,
you say? The mules might disagree… «

A CO BYSTE NAOPAK VYNECHAT MĚLI?
K Santorini už po desítky let patří také karavany oslíků
s hřbety obtěžkanými turisty, které stoupají od přístavu
Ormos po příkrém serpentinovitém schodišti do hlavního
města Fira. Byť ochránci zvířat už léta volají po zákazu této
„atrakce“, nic se zatím nezměnilo. Budete-li potřebovat
zmíněnou trasu do Firy absolvovat, necháme na vás, zda
půjdete po svých, svezete se lanovkou, nebo osedláte osla.
Abyste měli pro rozhodování dostatek podkladů, dodáváme,
že schodů je 588 a teploty v létě mohou atakovat i čtyřicítku. A průměrný turista může vážit třeba 80 kilo. Že vy tolik
nevážíte? Pak si vzpomeňte na české přísloví, které říká, že
stokrát nic umořilo osla… «
Vinice byly vybudovány na sopečných svazích
a keře jsou tvarovány do „hnízd“
The vineyards were built on volcanic slopes
and the shrubs are shaped into “nests”
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FLAVOURS
OF SICILY
Míříte právě do italské Katánie a v duchu
spřádáte plány, jak si po příletu v nějaké
pěkné hospůdce pochutnáte na originální
pizze Margherita nebo špagetách carbonara?
A nebylo by lepší vyzkoušet lokální kuchyni?
Ta sicilská za to rozhodně stojí.
Perhaps you are planning a trip to the Sicilian
city of Catania and you’re already looking
forward to that tasty pizza Margherita or
spaghetti carbonara in an atmospheric
tavern? But wouldn’t it be better to try a bit
of local cuisine? On the island of Sicily it’s
definitely worth seeking out!

Petr Manuel Ulrych |

CZ
CZ

T

ím nechceme říct, že byste si na Sicílii nemohli
dopřát těstoviny. Poznamenejte si ale heslo
„pasta alla Norma“ – jde o tradiční sicilský recept
na těstoviny s tomatovou omáčkou podávané s plátky
smaženého lilku a strouhanou ricottou. A když pizzu,
tak „sﬁncione“. Nebo po sicilsku „sﬁnciuni“. Na rozdíl
od známější neapolské varianty bývá tato sicilská hranatá
a má vyšší těsto, do kterého jsou zapečeny další suroviny. Na sicilské pizze najdete často cibuli, která je jedním z tradičních místních produktů, stejně jako třeba
ančovičky. A také výraznější sýry. V Katánii a okolí pak
můžete natreﬁt i na speciﬁckou variantu pizzy zvanou
„scacciata“. U té je těsto pokryto vrstvou sýra „tuma“
a ančovičkami, v jiné verzi bramborami, nakrájenou klobásou, brokolicí a rajčatovou omáčkou. Navrch přijde druhá
vrstva těsta potřená před pečením vejci.

NEJSOU POMERANČE JAKO POMERANČE
Co byste během pobytu v Katánii a okolí určitě měli
ochutnat, jsou místní pomeranče. Ale pozor, co si vlastně
u stánku či v bistru poručíte. Budete-li chtít prodavače

Pasta alla
Norma, tradiční
sicilský recept
Pasta alla
Norma,
a traditional
Sicilian recipe

© Shutterstock.com
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W

e wouldn’t want to suggest you shouldn’t try
pasta while in Sicily. Make a note of a dish
called “pasta alla Norma”, a traditional Sicilian
pasta recipe with tomato sauce, slices of fried aubergine
and grated ricotta. And if you must have pizza, then make
it a “sﬁncione” or “sﬁnciuni” in the local Sicilian dialect.
Unlike the better known Neapolitan versions, Sicilian
pizzas are rectangular and have taller pastry walls. They
also feature some different toppings – for instance you’ll
often ﬁnd onion on Sicilian pizzas, one of the traditional
local crops, along with anchovies and some strong cheeses.
In Catania and the surrounding area you might encounter
a speciﬁc type of pizza called “scacciata”. This is a pastry
covered in a layer of cheese called “tuma” and anchovies,
while other types feature potatoes, pieces of sausage,
broccoli and tomato sauce. Then comes a layer of pastry
and the whole thing is pasted with egg before baking.

NO ORANGE LIKE AN ORANGE
One thing you simply must try while in Catania are the
local oranges. But be careful what you ask for at that food
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ARANCINI
Milovníkem arancini byl
i populární seriálový komisař
Montalbano. V díle v češtině
nazvaném Montalbanovy
smažené jehlánky je na této
sicilské dobrotě dokonce
postavena velká část
zápletky.

The fictional Montalbano is
a big fan of arancini. In an
episode called Montalbano’s
arancini a lot of the plot
revolves around this local
delicacy.

CZ

potěšit svojí znalostí italských slovíček a požádáte
o „arancini“, můžete dostat jak zdejší odrůdu pomeranče
s krvavě červenou dužinou, tak smaženou rýžovou kouli.
Za ochutnání stojí samozřejmě oboje. Pokud jde o rýžové
arancini, příprava je relativně jednoduchá a výsledek až
překvapivě dobrý. Jakmile ochutnáte, budete mít určitě
po návratu domů chuť si tuto tradiční sicilskou specialitu
sami připravit. Základem je vychladlé rizoto z kulatozrnné
rýže a sýra pecorino – z něj se ručně tvoří koule velikosti tenisového míčku a plní se nejčastěji masovým ragú,
kousky mozzarelly a hráškem. Hotové se pak namočí
v rozšlehaném vejci, obalí ve strouhance a osmaží. Setkat
se ale můžete i s jinými náplněmi – s bešamelem místo
mozzarelly, lilkem, houbami nebo pistáciemi. A ani kulatý
tvar není dogma – v Katánii mívají často kuželovitý tvar,
který má připomínat vulkán Etny. Ten je mimochodem
od města vzdálen asi 40 kilometrů.

EN

truck or bistro. If you want to show off your knowledge of
Italian to the server and you order “arancini”, you might
get either the local type of blood oranges, or fried rice
balls. Of course both of them are great to try. As far as rice
arancini are concerned, they are relatively simple to make
and the resulting dish surprisingly tasty. When you taste
one it will certainly inspire you to prepare this traditional
Sicilian speciality back home. The basic ingredient is cold
risotto made with round-grain rice and pecorino cheese –
this is rolled by hand into spheres around the size of tennis
balls and then usually ﬁlled with meat ragù, mozzarella
and peas. They are then dipped in whisked egg, covered in
breadcrumbs and fried. You may encounter other ﬁllings –
bechamel instead of mozzarella, aubergines, mushrooms
and pistachios. Not all arancini are spherical – in Catania
they can come in the shape of cones reminiscent of Mount
Etna, the volcano that rises a mere 40km from the city.

ANČOVIČKY STOKRÁT JINAK

ANCHOVIES GALORE

Katánii, druhé největší sicilské město, najdete na východním pobřeží ostrova. Už z polohy města je jasné, že velkou
roli v místní gastronomii budou hrát ryby. Máte-li rádi
dary moře, určitě navštivte místní rybí trh, který najdete

Sicily’s second city Catania can be found on the island’s
east coast. From it’s geographical location it’s obvious that
ﬁsh play a huge role in the local cuisine. If you are partial
to seafood, make a beeline for the ﬁsh market a few steps
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Máte rádi sladké? Zkuste
cannoli (vlevo).
Limoncello se podává
chlazené jako digestiv.
Do you like sweets?
Try cannoli (left).
Limoncello is served
chilled as a digestiv.

CZ

jen pár kroků od přístavu. Jak už to na takových místech bývá, koupit či jen obdivovat, tu můžete ryby všech
možných druhů a velikostí. Třeba i mečouna. Vaší pozornosti by ale neměly uniknout rybky z nejmenších – sardelky, v gastronomii známé jako ančovičky. Ty jsou jednou
z nejtradičnějších surovin sicilské kuchyně. Připravují
se na řadu způsobů, v bistrech ale nejčastěji natrefíte
na ančovičky smažené. I tento recept je prostý – očištěné
a hlav zbavené ančovičky se obalí v mouce, osmaží, osolí
a konzumují. S pečivem. Nejčastěji jako předkrm, ale i jen
tak na chuť.

DOLCE VITA PO SICILSKU
Máte-li rádi sladké, na Sicílii si přijdete na své. Škála sladkého pečiva a dezertů je tady opravdu široká. Typickým
produktem je třeba koláček „iris“. Ten svým vzhledem
připomíná arancini, je také kulatý a smažený, ale jde
o něco zcela jiného. Pod tenkou křupavou skořápkou těsta
se skrývá náplň z pudinku nebo bílé čokolády. Obyvatelé
Sicílie ho pojídají obvykle k snídani, ale dost často i během
procházek po městě. Stejně jako arancini je i iris k mání
v řadě pouličních stánků.

EN

from the harbour. As is often the case in such places, you
can come here to buy ﬁsh, or just to take a look at the sea
creatures of every shape and colour on display. Swordﬁsh
are a remarkable sight, but one of the most notable ﬁsh
here is the lowly sardine, known in the world of cookery
as anchovies. These are one of the most traditional
ingredients in Sicilian cuisine. There are many ways they
can be prepared, but in bistros you’ll most often encounter
them fried. Even this recipe is fairly simple – chop the
heads off, coat them in ﬂour, fry, salt and eat, best of
all with bread and more often than not as a starter but
sometimes just as a snack.

DOLCE VITA SICILIAN STYLE
For the sweet-toothed, Sicily is the promised land. The
range of pastries and desserts is wide and one typical
dessert is an “iris” cake. This looks lake arancini as it’s
also spherical and fried but it’s something completely
different. A crunchy pastry crust conceals a vanilla and
white chocolate ﬁlling. Sicilians eat it for breakfast, but
it can also just be something you nibble on when walking
through the town. Just like arancini, iris is available from
street stalls.
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Typickou specialitou východní Sicílie jsou také „Minne di
Sant’Agata“. Tyto bílým marcipánem potažené bochánky
plněné ricotou, ozdobené kandovanou třešní a podávané
zásadně v páru, na první pohled připomínají ženská ňadra.
Však také mají připomínat mučednickou smrt patronky
Katánie, svaté Agáty v roce 251 n. l. Ta raději během
mučení obětovala své symboly ženství, než aby se vzdala
své víry a vdala se za římského prefekta Quintiana. Minne
dnes seženete v Katánii celoročně, tradičně ale byly vždy
připravovány při oslavách připomínajících patronku města
na začátku února.

EN

Typical for eastern Sicily are “Minne di Sant’Agata”. These
white marzipan pastries with a ricotta ﬁlling adorned with
candied cherries and served in pairs may at ﬁrst remind
some of women’s breasts. They are, however, a reminder
of how Catania’s patron saint St Agatha met her end in
251AD. She suffered terrible torture and preferred to give
up the symbols of her femininity rather than her when
she refused to become the wife of the Roman prefect
Quintiano. You can buy Minne in Catania all year round,
but once they were only made for the celebrations that
commemorate the city’s patron saint in early February.

ČÍM SVLAŽIT HRDLO?

ROSÉS AND LEMONS?

Itálie je jednou ze světových vinařských velmocí a Sicílie
na tom má svůj lví podíl. Známá jsou například zdejší
silná červená vína odrůd Nero d’Avola nebo Cerasuolo di
Vittoria, pochutnáte si ale i na vínech bílých a růžových.
A chcete-li něco opravdu lokálního, vyzkoušet můžete
i silný citronový likér Limoncello. Podává se chlazený
jako digestiv, používá se ale také do koktejlů, dezertů
či zmrzliny. «

Italy is a superpower when it comes to wine and Sicily
plays a huge part in this. The island’s red wines made from
the Nero d’Avola or Cerasuolo di Vittoria grape varieties
are robust affairs, but the whites and rosés are superb, too.
But if you want something entirely speciﬁc to Sicily, ask
for the strong lemon liqueur called Limoncello. It is served
chilled as a digestif, but is also used in cocktails, desserts
and ice cream. «
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ZÁBAVA A NÁKUPY POD JEDNOU STŘECHOU
FUN AND SHOPPING – ALL UNDER ONE ROOF

Zdeněk Horský |
CZ

M

ilujete atmosféru staré Prahy, zábavu, poznání
a výhodné nákupy? Vyražte do POP Airport. Čeká
na vás největší krytý zábavní park s horskou
dráhou, unikátní muzeum dinosaurů s jednou z největších
soukromých sbírek fosilií na světě, dechberoucí kolekce
historických a závodních vozů nebo outletové centrum
nabízející více než dvě stě českých i světových značek se
slevami třicet až osmdesát procent. Jen 5 minut od Letiště
Václava Havla.
Krátce po otevření Dinosauria Museum Prague s originálními až 24 metrů dlouhými a 154 milionů let starými kostrami dinosaurů a realistickými modely tyranosaura rexe
a největšího létajícího ptakoještěra v životní velikosti se
outletové a zábavní centrum POP Airport rozrostlo o další
unikát. Na ploše 9 000 metrů čtverečních vyrostl Majaland – největší krytý zábavní park v Čechách. Mezi atrakcemi pro děti i dospělé nechybí 220 metrů dlouhá horská
dráha, až deset metrů vysoké kolotoče, třiatřicetimetrová
skluzavka, obří houpačky či dětské divadlo a hračkářství.
A hlavně – v Majalandu pro vaše ratolesti uspořádají naprosto fantastickou oslavu narozenin.
Počítejte s tím, že se do Majalandu budete chtít vracet.
Pořídit si proto můžete celoroční vstupenku od 999 Kč
do 1 999 Kč.
Stejně jako u Dinosauria vede i do pohádkového světa
včelky Máji cesta přímo z uliček outletového centra. V něm
pořídíte módu, sportovní vybavení, obuv, kabelky, doplňky, kosmetiku, potřeby pro domácnost, hračky, a ještě
mnohem víc, se slevami 30 až 80 % každý den. «

EN

© POP Airport

W

ouldn’t you just love to experience the
atmosphere of Prague’s old centre, a bit of fun,
a little education and some great shopping, all
under one roof? Then head straight to POP Airport! The
largest indoor amusement park featuring a rollercoaster,
a unique dinosaur museum with one of the largest private
fossil collections on earth, a breath-taking collection
of classic vehicles and racing cars as well as an outlet
shopping centre with over 200 Czech and international
brands, offering discounts of between 30 and 80%, await
just a ﬁve minutes away from Prague’s Václav Havel
Airport.

Shortly after opening the Dinosauria Museum Prague,
complete with its original dinosaur skeletons, some up
to 24m-long and 154 million years old and it realistic,
lifesize models of tyrannosaurus rex and the largest ﬂying
dinosaurs, the POP Airport outlet and entertainment
centre added another unique feature. Measuring some
9,000m2, Majaland is the largest indoor amusement park
in the Czech Republic. Attractions for young and old
include a 220m-long rollercoaster, a 10m-high carousel,
a 33m-long slide, giant swings, a children’s theatre and
a toyshop. And Majaland is also the ideal venue for holding
fantastic birthday parties.
Majaland is a place you are sure to want to return to time
and time again. In that case you may want to buy an
annual pass costing from between 999CZK and 1,999CZK.
The Dinosauria and the fairy tale land of Maja the Bee can
be accessed directly from the outlet shopping centre where
you can buy the latest fashions, sportswear, footwear,
handbags, accessories, cosmetics, household items, toys…
the list goes on, all at a discount of between 30 and 80 %,
every day of the year. «
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Poštěstí-li se vám navštívit andaluskou Málagu
během třetího srpnového týdne, ocitnete se uprostřed
pouliční party, jakou jste nejspíš ještě nezažili. Začněte
nacvičovat flamenco!
If you are lucky enough to be in the Andalusian city of
Málaga in the third week of August, you’re sure to find
yourself amidst a huge street party, the likes of which
you may never have witnessed before. So you’d better
start practising those flamenco steps!
Bibiana Munková |

© Shutterstock.com

MÁLAGA
FERIA
NEOBYČEJNÁ
EXTRAORDINARY
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M

álaga Feria je městská slavnost připomínající události roku 1487, kdy král Ferdinand II.
Aragonský s manželkou Isabelou Katalánskou
v rámci probíhající reconquisty získali zpět od granadského
emirátu vládu nad městem. Tento klíčový historický milník
si místní připomínají každoročně během třetího týdne
v srpnu, vždy od soboty do neděle. V posledních dvou
letech se slavnost kvůli pandemii nekonala, letos by ale
nejspíš proběhnout měla. Však už se místní také náležitě
těší! A nejen místní – počet diváků v posledních předcovidových letech dosahoval asi dvou milionů, přičemž Málaga
samotná má asi 578 tisíc obyvatel…
To, co se ve městě během oslav odehrává, ve všech směrech překonává představy průměrného Středoevropana.
Fiesta obvykle startuje v pátek v noci proslovem starosty
z balkonu radnice a monstrózním půlnočním ohňostrojem odpalovaným v oblasti parku u přístavu a viditelným
na kilometry daleko. Statisíce lidí sledují tuto ohňovou
show z ulic v okolí přístavu, mnozí ale považují za nejlepší
místa k pozorování terasy barů na výškových budovách
okolo maríny. Po ohňostroji obvykle následuje koncert
některé ze španělských hvězd populární hudby na pláži La
Malagueta. Dobrá zpráva – vstup bývá zdarma…

Fino teče během
Málaga Feria
proudem
Málaga Feria is
lubricated by
copious amounts
of fino

V sobotu se pak na bulváru Calle Marques de Larios
a v jeho okolí naplno rozjíždí nefalšovaná pouliční oslava.
Město je vyzdobeno lampiony a vlajkami a ulicemi proudí
davy, v kterých jsou k nepřehlédnutí ženy oblečené
do tradičních šatů pro ﬂamenco. Většina obyvatel Málagy
si na dobu ﬁesty bere volno, aby mohli týden protančit
v ulicích. Do těch se ostatně přesouvají i obchodní jednání,
jsou-li opravdu nezbytná. Během první soboty můžete být
také svědky tradičního procesí do kostela Santa Maria de
la Victoria. Poslední den, neděle, je pak spojen s historickým průvodem z náměstí Plaza de la Aduana na ulici Calle
Alcazabilla, který připomíná příchod krále Ferdinanda II.
Aragonského s chotí.

SEVILLANAS NA KAŽDÉM ROHU
Jelikož Andalusie je kolébkou ﬂamenca, ze všech stran se
během týdenní ﬁesty linou právě jeho ohnivé rytmy doplněné o chřestění kastanět. Pro „hnidopichy“ upřesněme,
že to, čeho budete během oslav v Málaze nejspíše svědky,
se nazývá „sevillanas“ a že se jedná o jednu z nejpopulárnějších (a také nejjednodušších) forem ﬂamenca.
A proudem teče „ﬁno“, tedy nejsvětlejší a nejsušší z vín,
která známe pod označením sherry. Určitě ochutnejte,
osvěží vás – suché druhy sherry, zvláště pak ﬁno a manzanilla, se podávají dobře vychlazené. Ideálně na 7 °C. Ale
pozor, sherry není obyčejné víno – díky fortiﬁkaci, tedy
přidání silného destilátu, může mít i 22 procent alkoholu!
A ulice Málagy umí být v srpnu pěkně rozpálené… Dalším
tradičním nápojem, konzumovaným během ﬁest, je sladké
víno Málaga Dulce, případně Rebujito, což je mix suchého
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MÁLAGA FERIA 2022
Letošní ročník městských slavností
se odehraje 13.–20. srpna.

MÁLAGA FERIA 2022
This year’s celebrations will take
place between 13th and 20th of
August.

T

he Málaga Feria is a celebration that commemorates
the events of 1487 when King Ferdinand II of
Aragon and his wife Isabella of Catalonia retook
the city during the Reconquista from the Emirate of
Granada. This key moment in history is marked by city
folk in the third week of August, always from Saturday to
the following Sunday. For the last two years the event has
been cancelled due to the pandemic, but this year it should
take place as planned. Locals are understandably looking
forward to partying like never before! And they aren’t the
only ones – the number of spectators in the years leading
up to the Covid crisis reached around two million. Málaga
itself only has around 578,000 inhabitants…
What goes on here during the celebrations is beyond the
realm of most average central Europeans’ imaginations.
The ﬁesta normally starts on Friday night with a speech
by the mayor given from the balcony of the town hall and
a huge midnight ﬁreworks display launched from the park
area near the harbour, visible for miles around. Hundreds
of thousands of people watch this spectacle from the
streets around the harbour, but many think the best places
from which to spectate are the terraces of bars atop the
high buildings around the marina. When the ﬁreworks are
over, it’s time for a concert by a Spanish popstar on La
Malagueta beach. And the good news is, it’s free…
On the ﬁrst Saturday the Calle Marques de Larios and the
surrounding area turn into one huge street party. The city
is bedecked with lanterns and ﬂags and crowds mill around
through the streets. It’s hard not to notice the women
wearing traditional ﬂamenco dresses. Most Málagans take
holiday during the ﬁesta so that they can dance away the
week in the city’s streets. You might even see business
meetings taking place on the pavements if they are really
essential. The ﬁrst Saturday sees a traditional procession
to the Church of Santa Maria de la Victoria. The last day,
Sunday, is all about a procession from the Plaza de la
Aduana to Calle Alcazabilla commemorating the arrival of
King Ferdinand II of Aragon and his wife.

SEVILLANAS WHEREVER YOU LOOK
As Andalusia is the home of ﬂamenco, during the weeklong ﬁesta you can hear the passionate rhythms and the
clack of castanets wherever you go. For the more pedantic
reader we have to be more exact – what you see in the
streets of Málaga during these celebrations will probably be
what is called “sevillanas”, one of the most popular (and
simplest) forms of ﬂamenco. The dancing is lubricated by
copious amounts of ﬁno, the lightest and driest of wines
we know as sherry. You can’t leave the city without trying
a dry sherry, in particular ﬁno and manzanilla which are
served well chilled, ideally at around 7 oC. But beware,
sherry is no ordinary wine! It’s fortiﬁed which means
a strong spirit is added that gives it an alcohol content of
23
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Přístav v Málaze
Port of Málaga
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sherry a limonády. A jelikož je Málaga přístavní město,
nepřekvapí vás zřejmě, že tradičním jídlem konzumovaným během slavností je variace smažených ryb. Ve většině
restaurací a stánků, které se během Málaga Feria objeví
v ulicích v centru, ale dostanete také všemožné tapas
a další dobroty.

EN

22%! And the streets of Málaga can get hot in August…
Another traditional drink consumed during the event is
a sweet wine called Málaga Dulce, aka Rebujito, a blend of
dry sherry and lemonade. And as Málaga is a port city, it’s
no surprise to hear that the traditional food eaten at the
celebrations is fried ﬁsh.

DNEM I NOCÍ

DAY AND NIGHT

Srpnovými oslavami žije město opravdu od rána do večera.
Denní ﬁesta (Feria de Día) se odehrává v centru a končí
úderem 18. hodiny. Kapely v ulicích uloží nástroje do futrálů, bary vypnou hudbu a do vyprazdňujících se ulic
vyjedou úklidové čety, jejichž úkolem je připravit Málagu,
aby další den oslav přivítala v plném lesku. Davy tanečníků a turistů se z centra pomalu přesouvají asi o čtyři
kilometry dál, směrem k výstavišti a kongresovému centru.
Ve speciálně pro tento účel vyčleněnému areálu zhruba
ve 21 hodin začíná „Feria de Noche“ a kolotoč zábavy se
rozjíždí nanovo, aby se zastavil až za rozbřesku.

During these August celebrations the city lives both at
night and during the day. The daytime festivities (Feria
de Día) are held in the city centre and end at the strike of
6pm. Street acts tidy away their instruments, bars turn
off the music and armies of cleaners sweep through the
emptying streets, their task to prepare Málaga for the next
day of partying. The crowds of dancers and tourists start
to head towards the exhibition grounds and the conference
centre four kilometres away where, at a specially prepared
venue, the “Feria de Noche” kicks off at around 9pm, with
revellers keeping things going until dawn.

Budete-li chtít Málaga Feria zažít na vlastní kůži, musíte
počítat s tím, že ﬁestě je ve městě (a zejména pak jeho
centru) podřízeno všechno včetně dopravy. Nápad vypravit se na slavnost z některého z letovisek na Costa del
Sol pronajatým autem není úplně nejlepší. Návštěvníkům
je sice k dispozici asi 7 500 parkovacích míst, s ohledem
na mnohatisícovou návštěvnost ﬁesty bývají tato rychle
zaplněna. A trávit dovolenou v kolonách nebo hledáním
místa k zaparkování, to nechcete. Využijte raději speciální
autobusy, které do Málagy svážejí turisty z většiny prázdninových letovisek. Počítat můžete i s posílenou hromadnou dopravou včetně metra. Ano, Málaga má od roku 2014
dokonce i podzemku… «

If you want to witness the Málaga Feria at ﬁrst hand,
you have to count on the fact that everything is geared
towards the ﬁesta (in particular the centre), including
public transport. Trying to get to Málaga from resorts along
the Costa del Sol in a hire car isn’t the best idea. Visitors
may have 7,500 parking spaces at their disposal, but as
the event is attended by tens of thousands a day, these
are quickly taken. And who wants to spend a holiday in
a trafﬁc jam or searching for a parking space? So best is to
make use of special shuttle buses which bring tourists in
from various resorts. Extra public transport is also laid on,
including on the metro. Yes, since 2014 Málaga has even
had its very own underground railway… «
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Nejoblíbenější evropská destinace.

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

www.canariatravel.cz
#canariatravel
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VÍC NEŽ JEN
POBŘEŽÍ
MORE THAN
JUST THE
COAST

Každá cesta vyvolá nějaký kouzelný okamžik. Na pobřeží Costa Blanca se tento
okamžik, kdy cestovatel pocítí jakési zjevení, může odehrát kdykoliv a kdekoliv.
Every journey has its moment of pure magic. On the Costa Blanca this moment
when every traveller feels a kind of revelation can come anywhere at any time.
Turespaña, OET Vienna |
CZ

M

ožná přijde po túře při západu slunce, kdy vrcholky pohoří Sierra de Aitana zalije jakési teplé
a pokorné světlo. Možná se to stane při koupání
na jedné ze 170 pláží, které lemují středomořské pobřeží.
Anebo při plavbě na lodi či při hře na jednom z 21 golfových hřišť v provincii, která se více než 300 dní v roce
koupe ve slunečním svitu.
Výchozím místem pro toto pobřeží a celou provincii je
Alicante, které je spojeno přímými lety s Prahou. Přivítá
vás oslepujícím světlem. Slunce se odráží od skalnatého
pohoří a paprsky vytvářejí nepřebernou škálu jasných
bělostných odstínů. Proto také místní říkají, že jsou zamilovaní do světla a pobřeží tohoto kraje nazývají bílé neboli
Costa Blanca. Dvě města vévodí zdejší provincii, Alicante
a Benidorm. Alicante je město stojící na římských a maurských základech a vévodí mu krásná pláž s palmami lemo-

EN

© costablanca.org

P

erhaps you’ll feel it as you hike towards the sunset,
when the peaks of the Sierra de Aitana are bathed
in a warm and soothing light. Perhaps that moment
will come as you lie on one of the 170 beaches that line
the coast of the Mediterranean or as you head out to sea
on a boat or tee off at one of the 21 golf courses in the
province that bathes in over 300 days of sunshine a year.
The jumping off point for the coast and the wider province
is Alicante which has a direct ﬂight from Prague. It’s a city
that welcomes visitors with a spectacle of light – the sun
reﬂects off the mountains, it rays creating myriad hues of
white. This may be the reason locals claim to love light,
and why they called this coastline the “white coast” – the
Costa Blanca. Two cities oversee the province, Alicante
and Benidorm. Alicante is a city that stands on Roman
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Palmový háj v Elche byl vysazen již v době římské
Hispánie. V roce 2000 ho zařadilo UNESCO na seznam
světového dědictví.
The palm grove in Elche was laid out during the Roman
occupation of Iberia. In the year 2000, UNESCO added
it to its list of world cultural heritage sites.
EN

CZ

vanou promenádou. Naopak Benidorm je mladé město,
které se vzpíná do nebes a na první pohled se podobá
Manhattanu. Ze strany vnitrozemí je chráněno krásným
pohořím Serra Gelada, které vybízí k projížďkám na kole.
V provincii Alicante najdete nespočet dalších míst, kde se
odehrávají kouzla zážitků a překvapení. Například největší
palmový háj v Evropě s dvěma sty tisíci palmami v Elche,
nebo před zraky skrytá pevnost Guadalest, kde se v červenci koná Den pro turisty, jež jsou zde zváni na ochutnávku paelly.
Provincií Alicante prochází nespočet pěších tras, jejichž
součástí jsou jemné písečné pláže, útesy a duny stejně jako
pohoří, například přírodní park Montgó nebo přírodní park
El Hondo, skvělý pro pozorování ptactva.
V provincii Alicante na vás čekají nevšední zážitky. Stačí
se jen nechat unášet. Vítejte v cílové destinaci. «

and Moorish foundations, its dominating feature a beach
with palm trees lining a long promenade. Benidorm on
the other hand is a youngster which rises into the sky,
at ﬁrst glance looking, with a heavy dose of imagination,
a bit like Manhattan. On the land side it is protected by an
attractive mountain range called the Serra Gelada, a great
place for bike rides.
In the Alicante province you’ll discover countless other
places providing many a surprise. For instance in Elche
there’s Europe’s largest palm grove boasting 200,000 trees.
There’s also the Guadalest fortress which in July hosts
Tourist Day featuring paella tasting sessions.
The Alicante province is crisscrossed with hiking trails
which also run via beaches of ﬁne sand, high cliffs, dunes
and mountain ranges, as well as the Montgó and El Hondo
natural parks, the latter a superb location for birdwatching.
The Alicante province is packed with amazing experiences
So just take the leap and come and enjoy this stunning
destination. «

WWW.SPAIN.INFO
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KDYŽ STAČÍ PŘÍRUČÁK ANEB HIGH-TECH
HRAČKY (TÉMĚŘ) DO KAPSY
TECH IN THE PALM OF YOUR HAND
Samsung
The Freestyle

Samsung Galaxy
Watch4

CZ

A

Samsung Galaxy S22

Samsung |

ť už se řadíte k jakémukoliv typu cestujícího a letíte za jakýmkoliv dobrodružstvím, váš nerozlučný mobil jede jistě s vámi. Technologie jsou holt
součástí našich životů. Přinášíme tipy na ty, díky kterým
bude letošní léto revoluční.

NEZAPOMENUTELNÉ OKAMŽIKY
Západ slunce na horizontu oceánu, procházka cizím velkoměstem. Momenty, které si v dokonalých detailech
a barvách vybavíme, jsou většinou jen v našich vzpomínkách. Uchovat si je v prvotřídní kvalitě můžete s řadou
telefonů Samsung Galaxy S22, jejíž soubor teleobjektivů
v čele s 108Mpx fotoaparátem odvede svou práci na
jedničku.

PENÍZE VŽDY PO RUCE
Vylézt z moře a jen tak v plavkách zajít pro drink nebo
zmrzku. Že je potřeba běžet ještě pro peněženku? Kdeže.
S chytrými hodinkami Samsung Galaxy Watch4 využijte
bezkontaktních plateb pomocí Google Pay, nehledě na to,
že kromě peněz budete mít přehled i o nachozených kilometrech a svém zdraví.

LETNÍ KINO VŽDY A VŠUDE
Večery na hotelu i pod širákem často postrádají punc
dokonalosti – oblíbený ﬁlm nebo nový díl seriálu. Můžete se samozřejmě mačkat u minidispleje mobilu, anebo
na to lze jít stylově se Samsung The Freestyle - přenosným projektorem, náladovým osvětlením a reproduktorem v jednom. «

© Samsung
EN

W

hatever type of traveller you may be and
wherever you are ﬂying off to in search of
adventure, your smartphone is certain to be going
along with you. Technology is simply a part of our daily lives.
So here we bring you a few tips on how to make this summer
a revolutionary one.

MEMORABLE MOMENTS
The sun slipping behind the horizon over the sea or a stroll
through a foreign city by moonlight – moments like these are
only usually only captured in ﬁne detail and colour by our
own memories. But now with the Samsung Galaxy S22 you
can preserve these moments for eternity in superb quality.
The set of zoom lenses and the 108Mpx camera produces
top-class results.

FUNDS AT YOUR FINGERTIPS
You amble out of the sea and fancy going for a drink or an
ice cream in your swimwear, but annoyingly still need to go
and fetch your wallet? Well, not anymore. The smartwatch
Samsung Galaxy Watch4 enables you to pay contactlessly
through Google Pay, but in addition to giving access to your
money it will also let you know how many kilometres you
have walked that day and the state of your health.

CINEMA ANYWHERE, ANYTIME
Evenings at a hotel or outdoors often lack a bit of
entertainment value – a favourite ﬁlm or the latest episode
of a TV series, for instance. You could start scrolling on your
phone’s tiny display, or do things in style with the Samsung
The Freestyle, a portable projector, mood lighting and
speaker in one. «
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NEZAPOMEŇTE
NAŠE
TIPY | OUR| TIPS
DON’T FORGET

SPLIT

· PROMENÁDA
Nejkrásnějším veřejným
prostorem Splitu je podle
mnohých promenáda Riva.
Na dvou stech metrech vás
čeká řada restaurací a obchodů, ale také lavičky, na kterých
si můžete odpočinout ve stínu
palem a kochat se výhledem
na přístav Matejuška. Občerstveni se odtud můžete vydat
třeba na průzkum splitského
podzemí.

· PROMENADE
According to many, the most
attractive public space in
Split is the Riva promenade,
200m of restaurants, shops
and benches on which you
can take a break in the shade
of the many palm trees as you
watch the comings and goings
at the Matejuška Harbour.
Suitably refreshed, you can
set out from here on a tour of
Split’s underground spaces.

· PROKURATIVE
Jen pár kroků od Diokleciánova paláce se rozkládá Náměstí
Republiky, kterému místní
neřeknou jinak než Prokurative. Připomene vám určitě
benátské Náměstí sv. Marka –
však také jeho architekt byl
Benátčan, který si chtěl připomenout svoji domovinu. V létě
náměstí žije kulturou.

Petr Manuel Ulrych |
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· PROKURATIVE
A few steps from Diocletian’s Palace you’ll find
Republic Square which locals almost always call
Prokurative. This place may remind you somewhat
of Venice’s St Mark’s Square and it’s no wonder –
the architect was a Venetian who wanted to create
a reminder of his home city. In summer, the square
is alive with cultural events.

© Shutterstock.com

· DIOKLECIÁNŮV
PALÁC
I když nejste znalci antické historie, měli byste navštívit palác
někdejšího římského císaře
Diokleciána, který byl vybudován krátce po roce 300. Jde
o celý komplex budov, které
se v čase proměňovaly. Třeba
Diokleciánovo muzeum bylo
přestavěno na katedrálu
sv. Domnia. Ta je nejstarší
funkční katedrálou na světě.

· DIOCLETIAN’S
PALACE
Even if you are not
a connoisseur of ancient
history, the palace built
around 300BC for Roman
Emperor Diocletian is a mustsee in Split. It is made up of
a huge complex of buildings
which have transformed into
a neighbourhood over time. For
instance Diocletian’s museum
was turned into the Cathedral
of St Domnius, the oldest
working cathedral in the world.
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“The Krakatit crystal collection was inspired
by Karel Čapek’s novel, Krakatit.
Explosions – the explosions of stars, explosions
in the sky. That’s Czech sky, that’s Czech literature.”
Rony Plesl
Art Director

www.ruckl.com
32
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TEL AVIV

EVROPSKÁ METROPOLE ORIENTU

EUROPE IN THE ORIENT
Sabina Bařinová |

© Shutterstock.com
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Excelentní gastronomie, špičkové pláže a průměrně 300 slunečných dní
v roce – to všechno dělá z Tel Avivu, kde se dokonale prolíná starodávná kultura
Blízkého východu s nejmodernějšími technologiemi, mimořádně zajímavou
volbu pro městskou dovolenou.
Great food, top-notch beaches and an average of 300 days of sunshine a year –
all this goes to make Tel Aviv, a city that manages to blend the ancient
culture of the Near East with the latest advances in technology, an incredibly
interesting choice of city break destination.

35

034-038_wc_telaviv_5 stran.indd 35

19.04.22 12:17

DESTINACE | DESTINATION

CZ

K

romě ukázkových pláží a neutichajícího nočního
života je Tel Aviv proslulý daleko za hranicemi země
také jako obchodní, technologické a kulturní centrum celého Izraele. Co víc, je také silným magnetem přitahujícím fanoušky moderní architektury. Jedna ze zdejších
čtvrtí se už od roku 2004 chlubí zápisem na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a nikde na světě nemá
obdoby.

EN

A

way from its picture-perfect beaches and thumping
nightlife, Tel Aviv is famous far beyond its city
limits as a centre of business, technology and
culture for the whole of Israel. Plus it is like a strong
magnet for fans of modern architecture. Since 2004, one
of the city’s very special neighbourhoods has been listed
by UNESCO as a world cultural heritage site for its unique
architectural heritage.

BÍLÉ SRDCE MĚSTA

NEW WHITE CITY

Historie Tel Avivu tak, jak ho známe dnes, se začala psát
v roce 1909. V poušti nedaleko starobylého přístavního
městečka Jaffa, na místě dvou osad, skoupilo 60 nově
příchozích evropských rodin pozemky. Kvůli stupňujícímu
se napětí se rozhodly opustit starý kontinent a začít někde
jinde nanovo – úplně od začátku a podle svého. Na vyprahlé poušti se tak rozhodly položit základy nového moderního města, které vyhoví všem jejich potřebám.

The history of Tel Aviv as we know it today began in
1909. Some 60 newly-arrived families from Europe bought
up some plots of land in the desert not far from the
ancient port of Jaffa where there were already two small
settlements. The ever deteriorating situation in Europe
had forced them to leave and start again somewhere else,
a completely new beginning and a new life lived the way
they wanted. In the arid desert they decided to lay the
foundations of a new, modern city which would meet all
their needs. The growing antisemitic atmosphere that
was sweeping across Europe drove many people to this
part of the world, among them some of the elite of the
architectural world. They were the men and women behind
the White City, a neighbourhood unique to Tel Aviv where
modern art combined with the planning of a new town.
It was mainly German architects of Jewish origin who
introduced Israel to the freshest building style of the day –
Bauhaus. Their enthusiasm and determination produced
the White City we see today, a place that boasts the
highest concentration of functionalist architecture in the
world! It almost looks as though Bauhaus was created in
Europe especially for use in Tel Aviv.

Vzrůstající antisemitské nálady, které v té době zmítaly
Evropou, do oblasti nakonec vyhnaly spousty lidí a mezi
nimi i dobové architektonické elity. I díky nim vyrostlo Bílé
město – unikátní telavivská čtvrť, kde se setkává moderní
umění s urbanismem. Za jejím vznikem stojí především
němečtí architekti židovského původu, kteří si s sebou
do Izraele přinesli tenkrát nově vznikající stavební styl –
Bauhaus. Díky jejich nadšení a neoblomné aktivitě dnes
Bílé město představuje vůbec největší koncentraci moderní
funkcionalistické architektury na světě! Až to může vypadat, že se Bauhaus narodil v Evropě speciálně pro Tel Aviv.
Působivě křehká architektonická kolekce ze 30. a 40. let
minulého století čítá na 4 000 staveb různého typu –
od obytných, přes činžovní, až po ty veřejné, které sloužily
administrativním, kulturním i turistickým účelům. A co je
podstatné – v naprosté většině z nich je dodnes živo. Oblé
půvaby některých staveb se už dočkaly štědré rekonstrukce, a dnes tak dávají na odiv svou poutavou osobnost, jiné
svou šanci ještě nedostaly, a tak nadále mlčky vyčkávají
na správnou příležitost. Pokud si pohráváte s myšlenkou
vyrazit po stopách moderní evropské architektury v metropoli Blízkého východu, neváhejte se poohlédnout po komentované prohlídce. Ta vás provede těmi nejzajímavějšími
běloskvoucími skvosty a zodpoví každou vaši všetečnou
otázku.

STARÉ ČASY V MODERNÍM POJETÍ
Čtvrť zasvěcená Bauhausu těsně obepíná proslulý Rotschildův bulvár, který platí za nejrušnější a pravděpodobně
také nejdražší ulici v celém Tel Avivu. Pokud jej celý projdete, pak v jižní části ulice dorazíte do čtvrti Neve Tzedek, která je sice zcela nesporně jednou z nejstarších částí
města, stále si ale udržuje mladou mysl. Zdejší orientální

Dating back to the 1930s and 1940s, this impressive
architectural treasure trove is made up of around 4,000
buildings of various kinds, from residential blocks to
tenement buildings and public structures that served
administrative, cultural and tourism purposes. And one of
the encouraging things is that the vast majority of them
are still lively places today. Some of these curvaceousness
structures have undergone costly renovation and are now
able to show off their eye-catching features to the full.
Others are still waiting silently for their turn. If you are
playing with the thought of taking a wander around this
assemblage of modern architectural gems, little pieces
of Europe amidst a big Middle Eastern cityscape, why
not take a guided tour? These can show you the most
interesting of these gleaming white ediﬁces and will
answer many of your questions.

WHERE OLD MEETS MODERN
The city’s Bauhaus neighbourhood is hemmed by the
famous Rotschild Boulevard, the busiest and possibly most
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Jaffa, zřejmě nejstarší
přístav na světě
Jaffa is regarded as the
oldest harbour in the world

BAUHAUS V PRAXI
Lámete si hlavy, jak architekturu ve stylu
Bauhausu poznat na ulici? Na světlých
fasádách vynikají oblé tvary a důmyslně
zakulacené balkony. Vznikají tak hluboké
stíny, které si skvěle rozumí s geometrickým charakterem staveb. Typická jsou
také dělená okna se zaoblenými skly, tvarově jednoduché kovové sloupce a tvarově
prostá, ale výrazná zábradlí.

RECOGNISING BAUHAUS
Are you wondering just how you’ll
recognise the Bauhaus style of
architecture on the ground? Well, look out
for light facades, curvaceous forms and
imaginatively rounded balconies. These
create shade which works in harmony
with the geometrical character of the
structures. Other typical features are
divided windows with rounded glass,
simple metal columns and modest but
striking sets of railings.

Dům ve stylu
Bauhausu
Bauhaus style
of architecture
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architektura Středoevropana
nepochybně zaujme, stejně tak
jako všechny designové butiky,
řemeslné obchůdky, hudební
scény, divadla a galerie lemující úzké uličky. A jistě nebudete
mít ani problém vybrat si tu
některé z menších bister, kde
vás pohostí obědem. Už jste
měli hummus, falafel nebo
shawarmu?

ALTERNATIVA
PRO ZVĚDAVCE
Pokud toužíte nakouknout
do ještě opravdovějšího Tel
Avivu, směle pokračujte
do Florentin. Původně industriální čtvrť sice patří k těm
méně bohatým částem města, v posledních letech se ale
stává stále populárnější, a to zvlášť mezi mladými lidmi,
kteří tíhnou k alternativní kultuře. Kromě čilého života,
který místní žijí z velké části přímo v ulicích města, se tady
ocitnete v podstatě v galerii pod otevřeným nebem.

expensive street in all Tel Aviv.
If you tackle it in its entirety,
at the southern end you will
encounter the Neve Tzedek
neighbourhood, possibly one
of the oldest parts of town but
one which remains young at
heart. The oriental architecture
is interesting to those coming
from central Europe, as are all
of those design boutiques, tiny
shops, a lively music scene,
theatres and galleries that line
the narrow streets. And you’ll
have little problem ﬁnding
a small bistro for lunch. How
about some hummus, falafel or
shawarma?

ALTERNATIVE TEL AVIV

Atmosféra plná kontrastů v postindustriálním veřejném
prostoru dokonale vyjadřuje povahu jižního Tel Avivu.
Na procházku zdejšími uličkami si určitě nezapomeňte
svou dobrodružnou povahu. Pokud byste se však cítili
jistější v doprovodu lokálního průvodce, můžete vybírat
z celé řady Street Art Tours, které vás protáhnou i těmi
nejzapadlejšími kouty Florentin.

If you fancy experiencing Tel Aviv’s slightly grittier side,
continue on to Florentin. Originally an industrial quarter,
this may be one of the less wealthy parts of the city, but in
recent years it has become increasingly popular, especially
among young people with a longing to live an alternative
lifestyle. Apart from the vibrant life of the neighbourhood,
mostly played out in the city’s streets, this could also be
described as a kind of open-air art gallery, one specialising
in street art! The local grafﬁti scene is a reﬂection of the
locals’ world view, their murals combining Tel Aviv’s
geographical position with cultural quirks, political
opinions and various artistic subcultures. The grafﬁti
adorning Florentin tells stories that were ingrained in the
local culture long before spray paint was invented. The
atmosphere created in this post-industrial public space,
a place of contrasts, is what Tel Aviv’s southern suburbs
are all about. You may need a well-developed sense
of adventure to walk the streets here. If you feel more
conﬁdent in the company of a local guide, you can choose
from a whole range of Street Art Tours that will take you
to the most obscure corners of Florentin.

PERFEKTNÍ PANORÁMA

PERFECT PANORAMA

Jakmile se nasytíte všech možných dojmů z pouličního
umění, dorazíte do starobylé čtvrti Jaffa – původního
přístavu, který je považován za vůbec nejstarší přístaviště na světě. Úzké uličky na pobřeží Středozemního moře
a kamenné domy a domky s otiskem Orientu doslova zvou
k dalším a dalším procházkám a především ochutnávání
všeho, co zdejší kuchyně nabízí. Až se alespoň částečně
nasytíte zdejší atmosféry, provoněné aromatickým kořením, odpočiňte si v Abrasha parku. Odměnou vám bude
dokonalý výhled na izraelské město, které nikdy nespí. «

Once you have had your ﬁll of street art, head straight
to the old neighbourhood of Jaffa, the original port area
which is generally regarded as the oldest harbour in the
world. The narrow lanes back from the Mediterranean
shore and their stone houses and cottages provide a heavy
dose of the Orient that will keep you exploring for hours,
sampling everything the local food scene has to offer as
you go. And when you can walk no more, kick back in
Abrasha Park and enjoy the perfect view across this Israeli
city that never sleeps. «

Vystavuje se street art! Zdejší grafﬁti scéna je unikátním
odrazem nátury místních lidí. V nástěnných dílech se tady
mísí speciﬁcká zeměpisná lokace s kulturními zvláštnostmi, politickými názory i projevy rozličných uměleckých
subkultur. Grafﬁti rozmáchlé po celém Florentin zkrátka vizuálně vypráví příběhy, které byly vepsané do zdí
zdejších domů dávno před tím, než vůbec vznikly barvy
ve spreji.
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skříně

kuchyně

knihovny komody koupelnový nábytek
posuvné dělící stěny postele stoly
a stolky dětské pokoje sedačky na míru

www.indeco.cz
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POPRVÉ S BOEINGEM
737 MAX NA ANTARKTIDĚ
Ě
WITH A BOEING 737 MAX IN THE
ANTARCTIC FOR THE FIRST TIME

Společnost Smartwings se v lednu stala prvním dopravcem na světě, který přistál
na letišti Troll Airfield na Antarktidě s Boeingem 737 MAX 8. Zkompletoval se tím
i výčet kontinentů, na kterých se kdy letouny Smartwings objevily.
This January, Smartwings became the first airline in the world to land a Boeing
MAX 8 at Troll Airfeild in the Antartic. This means that Smartwings planes have
now landed on every continent on earth.
Petr Manuel Ulrych |
CZ

L

et si objednala společnost Aircontact pro dopravu
členů Norského polárního institutu na jejich základnu
Troll Research Station. Ta se nachází 235 kilometrů
od moře ve východní části Pobřeží princezny Marthy
v Zemi královny Maud v Antarktidě a věnuje se monitorování životního prostředí a klimatu, vědeckému výzkumu
a mapování.

© Smartwings, Sven Lidström
EN

T

he ﬂight was contracted by Aircontact to the
Norwegian Polar Institute base – the Troll Research
Station. This is located 235 kilometres from the
sea in the eastern section of the Princess Martha Coast
in Queen Maud Land in the Antarctic, and is involved
in monitoring the environment and climate, scientiﬁc
research and mapping.

NĚKOLIK MĚSÍCŮ PŘÍPRAV

SEVERAL MONTHS OF TRAINING

S ohledem na klimatické podmínky a speciﬁka cílového
letiště byla pro let za jižní polární kruh vybrána a několik
měsíců připravována posádka, kterou tvořili tři zkušení kapitáni Smartwings: Tomáš Nevole, Jan Šťastný a Lubomír
Malík. Díky jejich zkušenostem, speciální přípravě, která
zahrnovala i výcvik přežití v antarktických podmínkách,
průběžnému zpravodajství o počasí a způsobilosti letiště
i speciální úpravě povrchu přistávací dráhy, proběhl let bez
jakýchkoli komplikací.

A crew trained for several months was specially selected
for the speciﬁc climate and conditions at the destination
airport in the southern polar region. This was made up
of three highly experienced Smartwings captains: Tomáš
Nevole, Jan Šťastný and Lubomír Malík. Thanks to their
vast experience and special training that included an
Antarctic survival course, closely monitored weather
reports and a specially prepared runway, the ﬂight went
smoothly.

Boeing 737 MAX 8 registrace OK-SWB vzlétl z norského
Osla a s mezipřistáním v N’Djamena v Čadu doletěl do jihoafrického Kapského Města, odkud pak zamířil na Antarktidu. Po šesti hodinách přistál na letišti Troll Airﬁeld,
kde k přistání a vzletu slouží 3 000 metrů dlouhá a 60 m
široká dráha pokrytá ledem. Je vybudována v nadmořské
výšce 1 232 m n. m. Pro bezpečné přistání musel být povrch
speciálně upraven. Na nejjižnějším kontinentu strávil letoun zhruba 2 hodiny, aby posléze zamířil znovu přes Kapské Město do Osla. Druhý let na této trase pak Smartwings
pro stejného zadavatele realizovala na konci února. «

The Boeing 737 MAX 8 (registration number OK-SWB)
took off from Oslo and, with a stopover in N’Djamena in
Chad, ﬂew to Cape Town in South Africa. From there it
headed across to Antarctica. After a six-hour ﬂight the
Boeing landed at Troll Airﬁeld at an altitude of 1,232m
where there is a 3,000m-long, 60m-wide runway covered
in ice. The surface had to be specially prepared to facilitate
a safe landing. The aircraft spent around two hours on the
southernmost continent and then ﬂew via Cape Town back
to Oslo. At the end of February Smartwings ran another
ﬂight on the same route for the same contractor. «
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Na trase Oslo – Troll
Airfield urazilo letadlo
vzdálenost 15 680 km.
On the Oslo – Troll Airfield
route the plane covered
a distance of 15,680km.
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SPLNIL SE MI
DÁVNÝ SEN

Kapitáni Tomáš Nevole (vlevo) a Jan Šťastný
v kokpitu letadla, s kterým přistáli na Antarktidě
Captains Tomáš Nevole (left) and Jan Šťastný in
the cockpit of the plane they landed in Antarctica

IT’S A DREAM COME TRUE
Letadla Smartwings již přistála na všech kontinentech. To samé o sobě může
jako jeden z mála pilotů na světě hrdě říkat i kapitán Tomáš Nevole, letový ředitel
Smartwings, s kterým jsme hovořili o detailech přistání na Antarktidě.
Smartwings planes have now landed on every single continent. And the same can
be proudly said of one pilot – captain Tomáš Nevole, flight director at Smartwings
with whom we spoke about the flight to Antarctica.
Petr Manuel Ulrych |

CZ

Smartwings, Sven Lidström

Let za jižní polární kruh a hlavně pak přistání
na ledové dráze jsou pro laika jen těžko
představitelné. Je to opravdu něco výjimečného,
nebo žijeme v zajetí falešných představ?
Záleží, co si představujete. Pokud letadlo smykem zastavující na hraně obří kry, bohužel vás zklamu. V tomto smyslu
to byl téměř standardní let. Na Troll Airﬁeld je zkušený
personál a k dispozici veškeré potřebné vybavení, včetně
odpovídajícího protipožárního zařízení či přibližovacích
map. Tamní ranvej je zhruba stejně dlouhá a široká jako
připravovaná paralelní vzletová a přistávací dráha ruzyňského letiště a pro bezpečné přistání a vzlety je speciálně
upravována za pomoci techniky.

EN

A flight to the polar regions and a landing on an ice
runway are probably unimaginable for those with no
flying experience. Is it really something extraordinary
or are we imagining things the wrong way?
That really depends what you are imagining. Perhaps the
plane skidding on the runway and ending up hanging
off the edge of an ice ﬂoe – well in that case you’ll
be disappointed. It was, to all intents and purposes,
a standard ﬂight. The staff at Troll Airﬁeld are pretty
experienced and they have all the facilities they need,
including ﬁreﬁghting gear and approach guidance. The
runway is about as wide and long as the parallel runway
under construction at Prague airport, and the surface is
specially treated for landing and taking off safely.
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V čem tedy tkví výjimečnost letu?
Ta je dána charakterem Troll Airﬁeld. Je to tzv. izolované
letiště. To, laicky řečeno, znamená, že například v případě
špatného počasí není možno přistát na žádném záložním
letišti. Pět dní před odletem jsme proto analyzovali data
německých meteorologů, kteří mají v Antarktidě informační zdroje. Aktualizované informace jsme dostávali
i během letu. Na letišti Troll totiž neexistuje služba řízení
letového provozu a piloti se musí spoléhat na vlastní zrak,
i když moderní navigační systémy našich letadel založené
na přesné GPS pozici nám přiblížení k letišti značně usnadňují. Přistávat lze jen za dobrého počasí, kdy horizont
nezakrývá oblačnost. Z fotograﬁí se může zdát, že ranvej
je na úplné rovině, ale není to tak. Letiště leží v nadmořské výšce 1 232 metrů, stejně jako třeba vrchol Slamníku
v Jeseníkách, a v okolí jsou hory.
Prošli jste nějakým speciálním výcvikem?
Museli jsme se seznámit s danou oblastí provozu a letištěm
jako takovým. A pro případ, že bychom tam museli z nějakého důvodu zůstat déle, jsme prošli i výcvikem přežití
v antarktických podmínkách. Díky tomu dnes třeba víme,
jak se zahrabat do sněhu, abychom nezmrzli…

EN

Why is this such an extraordinary flight?
It’s because of the nature of Troll Airﬁeld. It’s a socalled isolated airport. Simply put, that means that if the
weather is bad there’s no alternative airport to land at.
Five days before departure we analysed data from German
meteorologists who collate info for the Antarctic. We were
also receiving updates during the ﬂight. At Troll there’s
no air trafﬁc control and pilots have to rely on just their
own two eyes, though the modern navigational systems
we have on board our planes use exact GPS coordinates,
making it considerably easier to approach the airport. You
can only land in the right weather when the horizon isn’t
shrouded in cloud. From photographs, the runway might
seem like on a completely ﬂat plain, but this isn’t the
case. It’s located at an altitude of 1,232m, about as high
up at Mount Slamník in the Czech Republic’s Jeseníky
Mountains, and all around are other mountains.
Did you have to undergo any special training?
We had to learn about the area, how to land there and
about the airport itself. We also underwent polar survival
training in case we were forced to stay there longer for
whatever reason. For instance, I now know how to dig
myself into the snow to avoid freezing to death…
Na Troll Airfield je
veškeré potřebné
vybavení
They have all the
facilities they need at
Troll Airfield
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Bylo nějak upraveno i letadlo?
Myslíte třeba zimní pneumatiky? Nic takového pro letadla
ani neexistuje. Ale pro všechny případy jsme s sebou vezli
některé důležité náhradní díly. A košťata a hrabla – to
kdybychom na místě strávili delší dobu anebo se zrovna
přihnala sněhová přeháňka a museli letadlo ručně odmrazovat. Standardně se letadlo odmrazuje speciální chemickou kapalinou, jejíž použití v oblasti Antarktidy nepřichází
v úvahu.
Přistáním na Antarktidě jste si splnil jeden ze svých
profesních snů. Máte ještě nějaké?
S nalétanými hodinami jich ubývá, ale ano. Přestože
mám na kontě přistání na všech světových kontinentech
a v uplynulých letech jsem absolvoval coby pilot i třeba
cestu kolem světa s klienty jedné české cestovní kanceláře,
nepoštěstilo se mi během 37leté kariéry navštívit Aljašku.
Nebo třeba Havaj. Tam bych se samozřejmě rád podíval,
nicméně v současnosti mám spíš prozaičtější přání. Jako
ředitel letového úseku Smartwings bych si přál, aby se už
konečně mohli do kokpitů vrátit všichni kolegové, kterým
pandemie covidu znemožnila dělat práci, kterou milují.
V tomto případě již vidím světlo na konci tunelu… «

EN

Did the plane have to be modified in any way?
Perhaps you mean winter tyres, or something like that?
That simply doesn’t exist for planes. But we did take some
spare parts for all eventualities. And we took a broom and
snow shovels in case we had to stay longer than expected
and de-ice the plane by hand if there was a snowfall. This
is usually done using special chemicals but that would be
out of the question in the Antarctic.
Landing in the Antarctic was one of your professional
dreams. Do you have any others?
The more I ﬂy, the fewer there are, but yes, I do. Although
I’ve landed planes on every continent on earth and over
the years I have completed a round-the-world ﬂight as
a pilot for clients from a Czech travel agency, over the 37
years I have spent in the skies I have never been lucky
enough to visit Alaska. Or Hawaii. I’d really like to go
there, but for now I have a more commonplace wish. As
ﬂight director at Smartwings I’d really like to see all of
those colleagues who couldn’t do the job they love during
the pandemic return to the cockpit. But as far as that is
concerned, I do see light at the end of the tunnel…«
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PALLADIUM, PŘI OBJEVOVÁNÍ
PRAHY NEMŮŽETE VYNECHAT
PALLADIUM, NO VISIT TO PRAGUE
IS COMPLETE WITHOUT IT!
Jestli rádi objevujete zajímavá místa, pak byste určitě neměli minout ,,Palladium”,
které je dominantou náměstí Republiky v samotném centru Prahy.
If you love discovering interesting places, then Palladium, a shopping complex
that dominates náměstí Republiky in the very heart of Prague, is a place you
certainly shouldn’t miss.
Palladium |

CZ

B

udova nese zajímavá svědectví minulých století
a současně je příjemnou zastávkou pro odpočinek,
nebo pro nákupy a občerstvení v téměř 200 obchodech. Po nedávné modernizaci nákupního centra zákazníky
potěší nový Infokiosek, upravené vstupy se světelnými
instalacemi společnosti Preciosa, a nové prostředí patra +2,
vyhrazené pro gastronomii, „Tasty Garden“. Tasty Garden
je místem, kde můžete objevovat široké spektrum gastronomické nabídky pro zákazníky od klasických restaurací

© Palladium

EN

T

he building has witnessed the events of centuries
gone by but today it‘s a pleasant place to take
a break, do a spot of shopping in almost 200 shops
and take on refreshments. After the recent modernization
of the shopping mall, customers will be pleased by a new
information kiosk, enhanced entrances with light
installations by Preciosa, and the new environment of the
+2 level, dedicated to gastronomy with a newly called
“Tasty Garden”.
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(indická, thajská, česká) až po fastfoodové restaurace nebo
stánek s čerstvými waﬂemi, ovocnými šťávami a zmrzlinou. Historie místa, na kterém dnes Palladium stojí, sahá
až do 12. století. Na konci 18. století byly budovy upraveny
pro potřeby armády a vznikla tu kasárna s jízdárnou.
V kasárnách sloužil například Josef Kajetán Tyl, který
na tomto místě složil českou národní hymnu. Historii budovy jízdárny připomíná reliéf koňské hlavy v malé dvoraně při vstupu do komplexu z ulice Na Poříčí.
V roce 2022 oslaví Palladium již 15. narozeniny. Návštěvníci
se mohou v říjnu 2022 těšit na bohatý program k oslavě
tohoto výročí, vč. slev, soutěží či dárků. «

EN

Tasty Garden is a place where you can discover a wide
range of dining options, from classic restaurants (Indian,
Thai, Czech) to fast food outlets and stalls selling
freshly-made wafﬂes, fruit juices and ice cream.
The history of the site where Palladium now stands
reaches back to the 12th century. At the end of the 18th
century, army barracks and a riding school were built
there. Josef Kajetán Tyl once lived at the barracks – he
composed the Czech national anthem while here. The
building’s erstwhile role as a riding school is recalled by
a horse head relief in the small hall at the entrance to the
complex from Na Poříčí Street.
In 2022 Palladium will celebrate its 15th birthday. In
October 2022 visitors can look forward to an exciting
program of events to celebrate this milestone – this will
include discounts, competitions and special giveaways. «

NÁKUPNÍ CENTRUM
PALLADIUM/
PALLADIUM
SHOPPING MALL
náměstí Republiky 1
110 00 Praha 1 | Prague 1
metro Náměstí Republiky
www.palladiumpraha.cz |
facebook.com/PalladiumPraha.cz
Instagram.com/palladiumpraha
Otevírací doba | Opening hours:
Nakupování: ne–st 9:00–21:00 h,
čt–so 9:00–22:00 h
Shopping: Sun–Wed 9:00–21:00 h,
Thu–Sat 9:00–22:00 h
Parking: nonstop, 600 parkovacích
míst | parking spots
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VĚČNĚ V TRAPU

CARRIED THROUGH
HISTORY
Je jako nejlepší přítel. To, co do něj vložíte, vám vrátí ve chvíli, kdy to nejvíce
potřebujete. Cestovní zavazadlo je dnes naprosto nepostradatelným parťákem.
Vždyť kolikrát v něm vozíme i celý svůj život.
It’s a bit like your best friend. What you pack it with always comes in handy when
you need it most. These days your luggage is a truly indispensable travel mate.
How many times have you used yours to transport your vital worldly possessions?
Judita Hrubešová |
CZ

N

a cestovní zavazadla jsou dnes kladeny poměrně
vysoké nároky, zatímco kdysi se sázelo především na jednoduchost a omezenou dostupnost
materiálu. Už u pravěkých lidí lze pozorovat tendenci co
nejpohodlněji přenášet své nashromážděné věci. V té době
používali zvířecí kůži, kterou pak napnuli mezi dva kusy
dřeva, čímž v podstatě vznikla jakási nosítka, která se
táhla po zemi. Na přenos potravy pak pravěkým obyvatelům Země sloužily vaky ze zvířecí kůže. Ve starověku to
byly především truhly z ebenového dřeva, do kterých lidé
ukládali své osobní věci. Dokazují to archeologické nálezy
z hrobek egyptských faraonů. Velký zvrat přišel s objevem
kola, kdy se do akce zapojila zvířecí síla, která sloužila jako
pohon. Například ve středověku během křížových výprav,
kdy bylo nutné přepravovat zejména zbraně, vyráželi
vojáci na svou pouť, kterou vyhlašoval papež, s dřevěnou
bednou. Ta se snadněji přepravovala právě díky přidělanému kolu.

© Shutterstock.com
EN

T

hese days we expect a lot from our luggage, though
once upon a time simplicity and the limited
availability of materials were the main design
criteria. Even prehistoric man wanted a comfortable
way of carrying his gear. Back then people used animal
skins attached to two pieces of wood, a kind of stretcher
which they would drag along the ground. For carrying
food prehistoric man used sacks made of animal skins.
In ancient times these were replaced with ebony trunks
which people would use to transport their personal
possessions – these have even been found in the tombs
of Egyptian pharaohs. The discovery of the wheel was
a revelation – animals could then be used to pull things.
For instance, during the Crusades weapons had to be
transported large distances in timber trunks as the knights
tarried forth on their mission prescribed by the Pope.
These could be carted along with less effort when a wheel
was attached.

NESNÁZE NA CESTÁCH

TROUBLE ON THE ROAD

U beden a truhel zůstalo i během 17. a 18. století. Většinou
byla tato zavazadla vyrobená z hovězí kůže, která byla
natažena na dřevěných rámech. Pravdou je, že skvěle odolávaly drsným podmínkám tehdejšího cestování,
nicméně jejich přeprava byla velmi náročná, protože byly
velmi těžké a k jejich přenášení bylo potřeba minimál-

Trunks lasted well into the 17th and 18th centuries, this
kind of baggage mostly being made out of cow hide
stretched over a wooden frame. It may have sturdily
withstood the harsh conditions travel presented at the
time, but transporting the thing was a challenge as they
were heavy and needed a minimum of two people to carry
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ně dvou osob. Velkou revoluci v cestování přinesl rozvoj
železniční dopravy, díky které se stal přesun z místa
na místo dostupnější pro širší masy lidí. Cestovní kufr je
stále velmi robustní a těžkou záležitostí, v té době se totiž
dbá hlavně na odolnost při cestování lodí, vlakem nebo
kočárem. Zavazadla se vyrábějí ze dřeva a kůže, mohou
být potažena i plátnem, mají těžké železné podložky, a tak
není výjimkou, že pouze samotný kufr váží i několik desítek kilogramů. Kdo by to byl řekl, že jeden z nejznámějších
světových módních domů současnosti odstartoval svůj
byznys právě na kufrech. Je to tak. V roce 1858 představil
Louis Vuitton své kufry s kazetovým rámem pokryté plátnem Trianon, díky čemuž byla stylová zavazadla o mnoho
lehčí a vzdušnější. Navíc měla ploché víko, což umožnilo
skládat kufry na sebe. Původní starožitné kufry Louise
Vuittona jsou často ikonami zajímavých sbírek a v aukcích
jsou k dostání za desítky tisíc dolarů. V roce 1910 se do hry
zapojil další velikán – společnost Shwayder Trunk Manufacturing Company vyrábějící zavazadla, která byla v roce
1941 přejmenována na Samsonite. Na začátku 20. století
se kufru dostává v podstatě současného vzhledu – rám potažený látkou, vyztužený v rozích v podobě úzkého kvádru
s připevněným madlem.
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them. The development of the railways was a revolution
in travel and meant that going from one place to another
became more accessible for a huge number of people.
The suitcase was still a robust and very heavy affair, the
emphasis placed mainly on designs that would survive the
rigours of ship, train and carriage travel. Cases were made
of wood and leather or could be upholstered in canvass
and had such heavy iron structures that sometimes the
case on its own weighed tens of kilos. Who knew at the
time that one of today’s best-knowns international fashion
brands was just starting out as a suitcase manufacturer?
In 1858, Louis Vuitton brought out cases featuring a frame
covered in Trianon material, making this stylish luggage
much lighter and airier. They also boasted ﬂat lids which
meant suitcases could be piled up one top of one another.
The original Louis Vuitton cases are collector’s items and
go at auction for tens of thousands of dollars. In 1910
another giant entered the game – the Shwayder Trunk
Manufacturing Company, renamed Samsonite in 1941.
In the early 20th century the case essentially acquired
its present form – some kind of material stretched over
a rectangular frame, strengthened at the corners and
sporting a handle.

ČEKÁNÍ NA KOLEČKA

ENTER THE WHEELS

Trvalo to, než se svět dočkal a kufr se dostal do pohybu. Mezi první pokusy o „rozpohybování kufru“ patřil
vynález Anne W. Newton, která si nechala patentovat
prkno na kolečkách, na které se kufr umístil. Nijak zvlášť
neobstál ani nápad obepnout zavazadlo jakýmsi pásem
s kolečky. Opravdovým průkopníkem byl až prezident U.S.
Luggage Bernard Sadow, který na kufr přidal čtyři kolečka
a pásek, díky němuž šlo zavazadlo táhnout. Nakonec se
mu podařilo přesvědčit i skeptickou mužskou část společnosti a patent Spojených států č. 3 653 474 „Rolling Luggage“ se začal prodávat v rámci řetězce Macy’s. I přesto

It took a long time for the suitcase to be given its own
set of wheels. Anne W. Newton was behind one of the
ﬁrst attempts at ‘mobilising’ the suitcase – she patented
a board on wheels on which a bag could be placed. It
wasn’t a hit, and neither was the idea of attaching a kind
of wheeled band. A true pioneer was the president of the
U.S. Luggage Bernard Sadow who added four wheels to
a case and a strap by which the case could be pulled along.
He had a job convincing the somewhat sceptical male half
of society, but in the end US patent No. 3 653 474 “Rolling
Luggage” began to be sold at Macy’s. However the suitcase

NA KOLEČKÁCH / HISTORY ON WHEELS:
· 1153 ·
Dřevěná bedna s kolem
na převoz zbraní během
křížových výprav
A timber trunk on wheels
was used to transport
weapons during the
Crusades

· 1864 ·
E. S. Clapp přišel s patentem truhly s výsuvnými
koly, čímž vyřešil problém
s manipulací

E. S. Clapp filed a patent
for a trunk with retractable
wheels which solved the
problem of how to move
weight around

· 1937 ·
Anne W. Newton si
nechala patentovat
jakýsi „skateboard“ se
čtyřmi kolečky, který se
ke kufru připevnil
Anne W. Newton patented
a kind of ‘skateboard’ with

four wheels that could be
attached to a suitcase

· 1946 ·
Přichází Kent R. Costikyan
s postrojem, díky kterému
lze ke kufru připevnit dvě
kolečka
Kent R Costikyan comes up
with a contraption which
allows two wheels to be
attached to suitcases

· 1972 ·
Bernard Sadow patentuje vůbec první kufr na kolečkách
Bernard Sadow patents the
first suitcase on wheels

· 2016 ·
TravelMate Robotics
představují první
„inteligentní“ kufr
TravelMate Robotics
presents the first ever
“intelligent” suiitcase
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byl kufr nestabilní a nekomfortní pro manipulaci. Více než
dalších deset let trvalo, než se narodil tzv. Rollaboard –
tedy dvoukolečkový kufr obdélníkového tvaru s vertikální
orientací a výsuvnou rukojetí. S touto inovací přišel v roce
1987 pilot Nortwest Airlines Robert Plath, který nakonec
založil i ﬁrmu Travelpro a začal vyrábět tyto kufry zejména
pro piloty, stevardy a letušky. Časem si je oblíbili také běžní cestující a tyto kufry se v podstatě vyrábějí dodnes.

AUTONOMNÍ KUFR
Pokrok nelze zastavit ani v případě cestovních zavazadel. Díky americké ﬁrmě Travelmate Robotics se na trhu
v nedávné minulosti objevil kufr, který vůbec nemusíte
vzít do ruky – sám za vámi jezdí ve vzdálenosti asi 1,5
metru jako pejsek. Vaši polohu sleduje díky spárování přes
Bluetooth s vaším chytrým telefonem. Může se pohybovat
jak vzpřímeně, tak naležato, a to rychlostí až 11 kilometrů
v hodině. Díky svým senzorům se umí vyhýbat překážkám. A z jeho baterie můžete v případě potřeby dobít svá
elektronická zařízení. «

EN

proved unstable and hard to manoeuvre. It took more than
ten years for the so-called Rollaboard to be developed –
an oblong suitcase on two wheels with a retractable
handle. It was Northwest Airlines pilot Robert Plath who
came up with the idea in 1987 – he went on to establish
the Travelpro company and began producing these cases
with pilots and cabin staff ﬁrmly in mind. Over time even
ordinary travellers came to appreciate them and the cases
are still produced to this day.

AUTONOMOUS SUITCASE
There’s no standing in the way of progress and that’s true
even when it comes to the humble suitcase. Recently the
US company Travelmate Robotics have launched a suitcase
you don’t even have to touch with your hands – it rolls
along around 1.5m behind you like a well-trained dog.
It uses Bluetooth to track your movement through your
smartphone and can travel upright or lying down at speeds
up to 11kmph. Sensors give it the ability to avoid obstacles
and you can even charge gadgets from the suitcase’s
batteries. «
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Welcome
aboard
Aerotaxi category Business Jet
Flexibility

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

Privacy

Efﬁciency

+420 724 623 653
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Cestujte pohodlně

Thule Subterra
Stylová, univerzální a velmi odolná kolekce
Thule Subterra nabízí zavazadla, tašky,
batohy, brašny a obaly na note-book, díky
kterým budete vypadat během cestování
skvěle. Chytře řešené kapsy, přihrádky,
organizéry a další vlastnosti Vám usnadní
život na cestách.

Nejen zavazadla z kolekce Thule Subterra zakoupíte u vybraných partnerů:
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NECHTE SE HÝČKAT
KRÁSOU JIŽNÍ MORAVY
Hotel nabízí ubytování ve 42 designových
pokojích, restauraci, konferenční sály, vinný
sklep pro pořádání degustací, firemních
nebo společenských akcí.

Dlouhá 69, Velké Pavlovice

WWW.HOTEL-LOTRINSKY.CZ
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Vaše vzpomínka na dovolenou

Procházka na pobřeží

LIME & VETIVER

VONNÁ STÉBLA
OSVĚŽUJÍCÍ SPREJ
VONNÝ OLEJ

PRODEJNY YANKEE CANDLE
Praha Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Centrum Černý Most
Brno Galerie Vaňkovka, OC Olympia
Ostrava Forum Nová Karolina, Avion Shopping Park
Hradec Králové OC Futurum
Plzeň OC Olympia

www.millefiori.cz
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Když Ondřej Gregor Brzobohatý
nabídl Hudebnímu divadlu
Karlín námět na nový muzikál,
nebyl si sám jistý, zda je jeho
ambiciózní nápad výsledkem
bláznivé, nebo naopak geniální
mysli. Od ředitele karlínského
divadla Egona Kulhánka
ale dostal zelenou, a tak už
v červnu letošního roku přivítá
karlínská scéna premiéru
muzikálu Slunce, seno, jahody.

When Ondřej Gregor
Brzobohatý presented the
Karlín Musical Theatre with
the concept for a new musical,
even he wasn’t sure if his
ambitious idea was a crazy
notion or a piece of genius.
But he got the green light
from the theatre’s director
Egon Kulhánek, and in June of
this year the Karlín venue will
premiere the musical Sun, Hay
and Strawberries.
Tereza Šťastná |

© Greta Blumajerová, Benedikt Renč

SLUNCE, SENO
A BRZOBOHATÝ
BRZOBOHATÝ’S
SUN, HAY AND
STRAWBERRIES
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Asi nebudu jediná, koho vaše volba překvapila. Proč
jste si jako předlohu muzikálového představení vybral
právě Troškovu nejznámější komedii?
Inspirovala mě Broadway, kde vezmou mezi lidmi velmi
známý ﬁlm a přetvoří ho pro muzikálové jeviště. A dělají
to dobře a vkusně. Zároveň mě baví žánr komedie. Jsem
velkým fanouškem muzikálů Something Rotten! nebo The
Book of Mormon. Chtěl jsem něco v podobném žánru najít
u nás a vytvořit něco, co by bylo trošku „crazy“. V televizi
zrovna běžela komedie Slunce, seno, jahody, kterou považuji za kultovní a jejíž děj je, v tom hezkém slova smyslu,
nádherně přiblblý, ale zároveň vtipný, milý a jednoduchý.
Začal jsem si dělat dramaturgickou synopsi scének a představovat si, jak by to mohlo fungovat. Egon Kulhánek
do toho rizika šel a požehnání nám dali také samotní tvůrci
ﬁlmu, Petr Marek a Zdeněk Troška.
Jaká jsou úskalí při tvorbě muzikálu, který vychází
z filmu? A do jaké míry se budete filmové předlohy
držet?
Muzikál je žánr, který si může dovolit hrát si se snovými
scénami a fantastickým světem vzdáleným od reality.
Máte také obrovský prostor pro nadsázku. Chci nabídnout
scény, ve kterých nadsadím nějaký vtip, který byl už naznačený nebo citovaný ve ﬁlmu. Na druhou stranu, dělat
muzikál podle ﬁlmu je složitější. Lidé mají obrovské očekávání a budou mít tendenci srovnávat. U muzikálu Slunce,
seno, jahody si vezmeme to nejlepší z ﬁlmové verze, což
jsou podle mě geniální dialogy a na ně se budeme snažit
napasovat absurdní a zároveň krásný svět muzikálu. Stavím na pilířích tématu a ﬁlmu, který se mi líbí. Ve ﬁlmu
jsem obdivoval Helenu Růžičkovou v roli Škopkové, z ﬁlmu
si pamatuji hlášky, které zlidověly.
Jsou právě zmíněná divácká očekávání a tendence
porovnávat tím pomyslným tenkým ledem?
Určitě, protože nechcete zkazit dojem z předlohy. Zkazit
věci, které skvěle fungují. Například Helena Růžičková byla
geniální herečka a její podíl na ﬁlmu a jeho zábavnosti je
enormní. A já nechci po své Škopkové, aby Helenu kopírovala, ale aby roli pojala svým vlastním způsobem. A současně chci zachovat atributy původní postavy. Je to daleko
větší laboratoř, než by člověk čekal, a zároveň velká výzva.
Jste autorem libreta a muzikálové hudby. Z čeho při
tvorbě vycházíte?
V muzikálu se objeví původní hudba z ﬁlmu, například
charakteristický nápěv od Karla Vágnera. Při tvorbě dalších hudebních čísel a motivů vycházím ze situací. Mám
rád, když hudba ilustruje děj. Ve scéně v JZD, kde se nikomu nechce pracovat, bude i muzika lenivá. Otík s Cecilkou
a Keliškou budou zpívat gospel. Muzikál má obrovskou
výhodu v tom, že si můžete žánry volit podle libosti.

EN

I’m probably not the only one who was surprised at
your choice of subject. Why did you choose to base
a musical around Troška’s famous comedy film?
I was inspired by the musical Broadway where they took
a very well-known ﬁlm and adapted it for the musical stage.
And they did it well and with taste. I’m also into comedy –
I’m a huge fan of the musicals Something Rotten! and The
Book of Mormon. I wanted to ﬁnd something similar in this
country and create a production that was a bit “crazy”.
I’d seen the comedy Sun, Hay and Strawberries which just
happened to be on TV and which I consider a cult ﬁlm. The
plot is, putting it in the nicest way possible, wonderfully
silly, but witty, fun and uncomplicated. I began to put
together a synopsis of the various scenes and imagine how
it all might work. Egon Kulhánek was brave enough to take
the risk and the ﬁlm’s authors, Petr Marek and Zdeněk
Troška, even gave me their blessing.
What are the pitfalls when creating a musical
based on a film? To what extent do you stay faithful
to the film?
The musical is a genre where you can allow yourself to play
around with unreal scenes and a magical world far removed
from reality. You have a lot of room to play with. I wanted
to create scenes which would be based around a joke that
was inferred or actually appears in the ﬁlm. On the other
hand, making a musical based on a ﬁlm is more complicated
than usual. Audiences have huge expectations and will
always have a tendency to compare the two. With the
musical Sun, Hay and Strawberries we take the best of the
ﬁlm version, which is in my opinion the superbly written
dialogue, and tried to overlay the absurdly wonderful
world of the musical onto it. I have based the production
on themes and a ﬁlm people love. It’s a ﬁlm where I really
admire Helena Růžičková’s performance in the role of
Škopková – I recall many lines from the ﬁlm which have
even entered the language.
Are those expectations you mentioned and the
tendency to compare a bit like stepping out onto
artistic thin ice?
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ONDŘEJ GREGOR
BRZOBOHATÝ
Hudebního skladatele,
muzikanta, scénáristu
a herce hudba obklopovala a utvářela už od dětství. V pěti letech začínal
hrou na housle, později
propadl kouzlu klavíru
a psaní vlastních skladeb.
Zkomponoval hudbu pro
řadu českých filmů a autorsky se podepsal pod
libreta a skladby několika
muzikálů.

Music has been a part of
this composer, musician,
screenwriter and actor’s
life since early childhood.
At five years old he began
to play the violin, later he
fell in love with the piano
and began writing his own
music. He has composed
music for a number of
Czech films and has
penned scores for several
musicals.
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I tady jste se inspiroval na Broadwayi?
Řekl bych, že ano. Pořád tvrdím, že Broadway je vzorem
pro všechny světové muzikály. Vidíte tam, jak si autoři
s hudbou hrají. Není těžkopádná, má v sobě lehkost a zároveň i znalost. Pro to, abyste dobře napsali polku, tango,
valčík, soul nebo gospel, musíte mít nějaký hudební přehled. Výtvory na Broadwayi jsou kvalitní a velmi mě inspirují. Navíc jsem měl tu čest a možnost se učit od Johna
Kandera, legendy Broadwaye a autora obrovských muzikálových děl, jako jsou Chicago, Kabaret, Řek Zorba. I z tohoto odkazu čerpám.
Během pandemie jste také začal psát knihu o hudbě.
Co čtenářům nabídne?
Knihou chci motivovat a přivést k hudbě lidi, kteří se k ní
třeba jako mladí nedostali. Sám jsem na vlastní kůži zažil, že hudba má zázračnou moc. Mladé lidi, kteří chtějí
jít hudbu studovat, chci podpořit. Protože hudba umí být
velice odborný obor se spoustou nejrůznější terminologie,
kterou se musíte drtit, jako když se medik musí naučit
všechny kůstky v těle. Chci najít nějakou cestu k tomu,
abych třeba harmonii hudby vysvětlil člověku, který o ní
nemá nejmenší ponětí. Volím na to svoje vlastní učební
metody a zároveň se nechávám inspirovat řadou vynikajících skladatelů a hudebníků. Hudbu může mít rád i dělat
každý – takhle nějak by Hudbologie měla působit. «
Ondřej Gregor Brzobohatý
s Martou Jandovou
Ondřej Gregor Brzobohatý with
Marta Jandová
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Most certainly, mainly as you don’t want to spoil the
original. You don’t want to ruin something that worked
well. For instance, Helena Růžičková was a superb actress
and her part in the ﬁlm and the entertainment value she
gave were enormous. I don’t want my Škopková to simply
mimic Helena’s performance but to make the role her own.
And at the same time I want to preserve the attributes of
the original character. It’s much more of an exact science
than one would expect and it’s a huge challenge.
You write libretti and musicals. Where do you take
your inspiration?
The musical features the original ﬁlm soundtrack – for
instance the characteristic voice of Karel Vágner. When
composing the numbers and motifs I work from what I see
on the stage. I like it when the music reﬂects the plot. In
the scene in the communal farm where no one wants to
work the music becomes lazy. Otík, Cecilka and Keliška
sing gospel style. Musicals have a huge advantage in that
you can choose the genre you want to use as you like.
And was Broadway an inspiration here, too?
I think so. I always say that Broadway is the example for
all other musicals to follow. The musical shows how the
authors can play around with music. There’s nothing
heavy about it, it has a certain lightness as well as a kind
of wisdom. In order to write a good polka, tango, waltz,
soul or gospel, you have to know what’s what in music.
The Broadway numbers are top notch and provided me
with a lot of inspiration. What’s more, I also had the
honour of learning alongside John Kander, the Broadway
legend and the man behind some massive musicals such
as Chicago, Cabaret and Zorba the Greek. I draw a lot from
his legacy.
During the pandemic you began writing a book
about music. What can readers find there?
Through the book I was looking to motivate people and
bring them to music, people who might not have had the
chance when they were young. I’ve experienced personally
that music has miraculous powers. I want to encourage
young people who would like to study music. Music can
be a very specialist area of study with a lot of professional
terminology that you simply have to cram into your head,
just like a trainee doctor has to learn all the bones in the
body. I want to ﬁnd a way of explaining music to people
who have no idea. I have my own educational methods
and I have taken inspiration from a range of ﬁrst-rate
composers and musicians. Anyone can love music and
make music – that’s the way Hudbologie (Musicology)
should work. «
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And what
does BRNO
awaken
in you?

#brnotruestory
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RENOMÉ
NAD
ZLATO
GOLDEN
REPUTATIONS
Petr Manuel Ulrych |

© Shutterstock.com, Wienerberger, ALIKA, FOSFA, Jakub Hněvkovský

Přinášíme příběhy čtyř značek,
které výmluvně dokládají pravdivost
rčení o „zlatých českých ručičkách“.
Here we bring you the stories of
four brands, their success proof that
there’s something to it when we say
the Czechs are a skilful nation with
“golden hands”.
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OŘECHOVÉ
KRÁLOVSTVÍ
NA MORAVĚ
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NUTTY ABOUT NUTS
IN MORAVIA
„Podzemnici olejnou? Jak to vůbec můžete jíst?“
divil se filmový Rudolf II. hraběnce Stradové. Dnes by
z údivu nevyšel – mnozí z nás si bez slaných „buráků“,
mandlí či jiných pochutin neumí představit sledování
svého oblíbeného seriálu. Za růst jejich popularity
vděčíme i společnosti ALIKA z Čelčic u Prostějova.
„Peanuts!? How can you eat those things?“ asks
Rudolf II of Countess Stradová in a famous Czech
film. Today he’d be astonished to see how many of us
simply can’t imagine watching our favourite TV show
without a bag of salted nuts, almonds or other snacks
by our side. Their popularity is partly down to a ALIKA,
a successful company based in Čelčice near Prostějov.
Bibiana Munková |

CZ
CZ

Jana Kremlová

© Jadran Šetlík, Jakub Hněvkovský
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elčická potravinářská ﬁrma ALIKA je příkladem
podniku, jehož renomé zůstává trochu ve stínu
věhlasu jeho produkce. Jestliže vám název
společnosti nic zvláštního neřekne, značky jako ArRashid,
DrRashid nebo KK vám nejspíš ihned evokují příjemné
večery s něčím dobrým a křupavým v misce na stole.
Jak by také ne, vždyť po 30 letech existence je největší
tuzemskou pražírnou a balírnou ořechů a dalších suchých
plodů nejen v Česku, ale i ve střední Evropě.

V PLÁNU BYLA KÁVA
Pravděpodobnost, že na sáčku arašídů, mandlí, pistácií nebo jiných oříšků či slaných snacků, který si večer
otevřete ke sledování svého oblíbeného seriálu, bude jako
výrobce uvedena ALIKA, je velmi vysoká. Roční produkce
ﬁrmy dosahuje několika tisíc tun. Přitom ale stačilo málo
a jméno ﬁrmy manželů Jany a Pavla Kremlových byste
dnes četli spíše na obalu nějaké voňavé kávy. „Já původně
chtěla prorazit s vlastní kávou, malou regionální pražírnou
pro oblast Prostějovska, a kavárničkou,“ vzpomíná na své
ambice z počátku 90. let jednatelka společnosti Jana
Kremlová. „Když jsme ale zjistili, že na pražičce kávy se
dají dobře pražit také ořechy, které mám ještě raději než

EN
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his Čelčice food company is an example of a business
whose renown remains in the shadow of the very
thing it makes. If the name says nothing to you,
brands such as ArRashid, DrRashid and KK may evoke
memories of many a pleasant evening in the company of
something crunchy and tasty in a bowl on the table in
front of you. And that’s really no surprise, as over the past
30 years it has become the largest roaster and packager of
nuts and other dried fruit not only in the Czech Republic,
but in the whole of central Europe.

IN THE BEGINNING WAS COFFEE
There’s a high likelihood that the pack of peanuts,
almonds, pistachios and other nuts and salty snacks
you open in front of the TV in the evenings will be an
ALIKA product. The company’s yearly output constitutes
several thousand tons. And yet it all could have been so
different – today you might have found the name of the
company belonging to Jana and Pavel Kremla on a packet
of aromatic coffee. “Originally I wanted to sell our own
coffee, be a small, regional roaster for the Prostějov
area, and run a small coffee shop,” says Jana Kremlová,
recalling her plans in the early 1990s. “But when we found
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kávu, bylo rozhodnuto,“ usmívá se sympatická majitelka.
Mimochodem – jméno ﬁrmy vzniklo jako zkratka původně
plánovaného názvu Ali káva…

OŘÍŠKY NA PALUBĚ
Firma vznikla v roce 1992 jako podnik bez zaměstnanců
a s průměrným měsíčním obratem 80 tisíc korun. Dnes má
formu akciové společnosti, zaměstnává zhruba stovku lidí
a dosahuje obratu cca 500 milionů korun ročně. Do jejího
provozu v Čelčicích na Hané putují přes různé evropské přístavy pytle ořechů a dalších plodů z Argentiny,
Kalifornie, Číny, Íránu, Indie, Vietnamu a dalších koutů
světa. Jejich obsah pak po zpracování a zabalení míří nejen
do regálů tuzemských i zahraničních supermarketů, ale
také k profesionálním pekařům a velkým potravinářským
podnikům. Denně dva vrchovatě naložené kamiony. Pod
svými vlastními značkami si nechávají u ALIKA vyrábět
a balit „své“ produkty i známé zahraniční řetězce a distribuční ﬁrmy. Věhlas ﬁrmy se přitom šíří nejen v Česku, ale
i v cizině. „S našimi produkty se setkáte v řadě světových
hotelů nebo na palubách letadel předních aerolinií,“ říká
s oprávněnou pýchou v hlase Jana Kremlová.

ZDRAVĚ A ODPOVĚDNĚ
ALIKA jde po všech stránkách s dobou. Ořechy nejen praží
a balí, ale také zpracovává na mouky, másla, lisované
oleje a další produkty. Její výrobky si můžeme koupit jak
v maloobchodní síti, tak přes její vlastní e-shop (www.
zdraveorechy.cz). Pro vyznavače zdravého stravování přišla
společnost s nabídkou pochutin v bio kvalitě. A vedle
tradičního pražení přišla i s dalšími způsoby zpracování –
například maliny, jahody, červenou řepu či brokolici si můžete u ALIKA vybrat lyoﬁlizované, tedy sušené mrazem.
Kromě zákazníků myslí tato tradiční česká ﬁrma i na své
okolí, lidi v regionu a hlavně na zaměstnance. A těžkou manuální práci se svým dělníkům snaží ulehčovat
prostřednictvím automatizace a robotizace – to je parketa
Pavla Kremly. „Máme několik vizí a snů a jedním z nich
je přenechat těžkou práci robotům a odstranit fyzickou
manipulaci. Pracovití a spokojení lidé jsou pro nás totiž
nejdůležitější,“ říká Jana Kremlová, která vedení ﬁrmy
postupně předává svým dcerám, jež vyznávají stejné hodnoty. Do příběhu ﬁrmy tak budou
přibývat další obrazy… «

ALIKA ořechy nejen praží a balí,
ale také zpracovává na mouky,
másla a lisované oleje
At ALIKA, they do not only roast
and pack nuts, but also process
flour, butter and pressed oils

EN

that coffee roasters can also roast nuts well, something
I like more than coffee, the decision was easy,” says the
charming owner with a smile. By the way, the name of the
company comes from the original, longer name Ali káva…

ON-BOARD SNACKS
Founded in 1992, ALIKA was at ﬁrst a company with no
employees and an average monthly turnover of 80,000
Czech crowns. Today it operates as a joint-stock company,
employs around a hundred people and has an annual
turnover of approximately 500 million crowns. Sacks of
nuts and fruit from Argentina, California, China, Iran,
India, Vietnam and other corners of the globe arrive
in Čelčice in the Haná region via various European ports.
After processing and packaging, these are distributed to
the shelves of supermarkets in this country and abroad, as
well as to professional bakers and large food producers –
two highly-stacked lorries a day, in fact. Well-known
foreign chains and distribution companies have their
own-brand products produced and packaged by ALIKA,
too. The company’s good name has spread within the
Czech Republic as well as around other countries. “You’ll
encounter our products in hotels around the world as well
as on board planes belonging to some famous airlines,”
says Jana Kremlová with justiﬁed pride in her voice.

HEALTH AND RESPONSIBILITY
ALIKA is a company that always strives to keep up with
the times. Not only do they roast and pack nuts, but they
also process ﬂour, butter, pressed oils and other foodstuffs.
You can buy the company’s products in shops as well as
via their very own e-shop (www.zdraveorechy.cz). For
those into healthy diets ALIKA has come up with a range
of organic snacks. And in addition to traditional roasted
products they have also come up with other processing
methods such as freeze drying raspberries, strawberries,
beetroot and broccoli.
This traditional Czech company also has the surrounding
area and the region’s people, especially its own staff,
ﬁrmly in mind. At ALIKA they try to lighten the burden
of hard manual work through automatization and the
use of robots – this is the responsibility of Pavel Kremla.
“We have a vision, and dreams, one of
which involves being able to leave
the heavy work to robots and thus
eradicate physical manipulation.
Having hard-working and happy
staff is the most important thing
for us,” states Jana Kremlová. She is
gradually handing over the company
to her daughters who share the
same values, the next chapter
in the company’s success
story… «
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OTCOVSKÁ LÁSKA
POMÁHÁ VŠEM
DEVELOPING
PATERNAL LOVE
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Lze při výrobě produktů pro péči o tělo i domácnost zkombinovat
účinnost, ekologii a zdraví? Česká značka FeelEco je důkazem, že to jde.
U jejího zrodu stál milující otec, který chtěl to nejlepší pro svoji dceru.
Is it feasible to combine effectivity, ecology and health considerations
during the production of body care and household products? The
Czech FeelEco brand is proof that it can be done. The company is the
brainchild of a father who simply wanted the best for his daughter.
Petr Karban |

CZ

P

rodukty FeelEco jsou vyrobeny primárně ze surovin
s vysokým podílem přírodního původu, aby byly
co nejšetrnější a po použití snadno rozložitelné.
Cesta od nápadu k produktu byla velmi dlouhá. Příběh
značky začal psát Ivan Baťka - otec, který se snažil pro
dceru, jež trpěla ekzémem, najít na trhu produkty, které
by jí vyhovovaly. Když to, co hledal, nenašel, rozhodl se to
vyrobit. Do laboratoře ve své břeclavské továrně, založené již v roce 1884, která je zaměřena zejména na výrobu
esenciálních přísad a funkčních směsí pro potravinářství,
přišel s krystalicky čistým zadáním: „Chci, aby to bylo maximálně účinné, přírodní, rozložitelné v přírodě a zdravotně
zcela nezávadné.“ Na stole přitom neležel ani rozpočet, ani
termín. Považovali ho za pošetilce. Zpočátku nikdo nevěřil,
že je to možné. Dnes ale značka FeelEco dokazuje, že to
možné je – nabízí produkty na přírodní bázi, s vysokou
účinností, dermatologicky testované, snadno biologicky
rozložitelné, v plně recyklovatelných obalech a vyvinuté
i vyrobené bez testů na zvířatech.

INOVACE MUSÍ BÝT PO VŠECH
STRÁNKÁCH LEPŠÍ
Příznačné pro Fosfu je, že vývoj se uvedením výrobků
na trh nezastavil. „My chceme být vždycky nejlepší,“ říká
Ivan Baťka. A otevřeně přiznává, že například gel na praní
prádla, který jako vůbec první v Česku a na Slovensku
získal certiﬁkát EU Ecolabel, měl v první generaci kvalitu,
pro kterou už dnes není ve Fosfě místo. Je to klasický příklad produktu, který už má svou čtvrtou generaci a opustil
osmdesát procent původních složek. Díky růstu znalostí
a trvalým vysokým nárokům se prostě přežil. Ve vědeckém
archivu má Fosfa několik set složek, s nimiž zkoušela při
vývoji pracovat. Uspělo jich asi pět procent. I takové jsou
cesty vývoje.

EN
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eelEco products are made primarily using ingredients
which are largely of natural origin, making them
as eco-friendly as possible and biodegradable after
use. The journey from idea to ﬁnished product was a very
long one. Ivan Baťka was the man behind the company’s
beginnings, a father who was trying to source products on
the market that were suitable for his daughter suffering
from eczema. Having failed in his task, he simply decided
to make them himself. He came to the labs at his Břeclav
plant, a factory founded in 1884 which focuses mainly
on the production of essential ingredients and functional
blends for food industrial applications, with a very clear
mission: “I want products that are as effective as possible,
entirely natural, biodegradable and completely benign to
human health.” And all that without a budget or deadline.
They considered him a fool. At ﬁrst, no one believed it was
possible. Today, however, the FeelEco brand proves that
it is possible – it offers products that are natural, highly
effective, dermatologically tested, easily biodegradable,
contained in fully recyclable packaging and developed and
manufactured without animal testing.

BETTER INNOVATION A MUST
What’s typical for Fosfa is that development didn’t
come to a halt when the products went to market. “We
always strive to be the best,”claims Ivan Baťka. And he
openly admits that, for instance, the ﬁrst incarnation of
the laundry gel, the very ﬁrst in the Czech Republic and
Slovakia to receive an EU Ecolabel certiﬁcate, simply
wouldn’t be acceptable for Fosfa these days. It’s a classic
case of a product that is in its fourth incarnation, the gel
no longer containing 80% of the original ingredients. Due
to advances in science and ever higher requirements the
original just didn’t survive. Fosfa’s scientiﬁc archive holds
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Nyní už jsou produkty FeelEco na takové úrovni, že jejich
vývoj trochu zpomalil. „Není efektivní vyvíjet něco za každou cenu, už proto, že trváme na certiﬁkacích, které jsou
poměrně nákladné a také časově náročné. Takže sledujeme
trh, sledujeme vědecký vývoj a jsme v každém okamžiku připraveni reagovat, ale máme dnes takovou kvalitu,
že jsme skutečně na světové špičce,“ říká Radek Marták
a dodává, že inovovat je náročné i proto, že Fosfa odmítá
kompromisy. „U nás trváme na tom, aby se při zlepšení nezhoršil žádný z původně nastavených parametrů.
Jinak řečeno, pokud chceme zvýšit účinnost, nesmí se to
stát na úkor ekologie ani zdraví. A naopak, zdravotní či
ekologické parametry nesmějí mít dopad na účinnost,“ poodhaluje zákulisí ultimátního vývoje Radek Marták. Možná
i proto jsou interní kontrolní parametry daleko přísnější,
než je běžná legislativa EU.
„V laboratořích to žije - pracuje se na inovaci prostředku
do myček nádobí, nových generací receptur odstraňovačů skvrn a výběru bezalergenních vůní pro inovace již
stávajících úspěšných produktů FeelEco,“ vysvětluje ředitel
výzkumu a vývoje Radek Marták. «

AŤ VÍTE, CO KUPUJETE
Přiznejme si, že máme rádi certifikáty.
Mnohdy ale ani nevíme, co přesně stvrzují. FeelEco se zaměřuje na ty s přesně
daným obsahem. Je tak držitelem
prestižní značky EU Ecolabel, kterou
v rámci mezinárodního programu
ekoznačení Evropské unie získávají produkty prokazatelně šetrnější k životnímu
prostředí. Má i britskou certifikaci Vegan
Society, která potvrzuje nepřítomnost
živočišných složek v produktu a fakt,
že ani v procesu výroby nebyl živočišný
produkt použit. Samozřejmě odmítá
i jakékoliv testování na zvířatech.

KNOW WHAT
YOU ARE BUYING
Let’s admit it, we all love certificates.
But often we aren’t quite sure what
they actually mean. FeelEco focuses
on those that have specific meaning.
The company holds the prestigious EU
Ecolabel which, within the framework
of the international EU ecolabelling
programme, is awarded to products
that can prove their eco-friendly
credentials. The British Vegan Society
certification guarantees a product
contains no animal ingredients, and
that during the production process no
such products were used. Naturally they
are firmly against any animal testing.

EN

several hundred ingredients that were tried out during
the development stage. Only around 5% were successful.
Development can be a long haul.
Today’s Feel Eco products are of such high quality that
development has slowed slightly. “It’s not usually effective
to develop something at any cost just because you are
looking to achieve certiﬁcation, a relatively costly and
time-consuming process. So we keep a close eye on the
market, on scientiﬁc development, and we are ready
to react at any given moment, but our quality is so
high today that we are essentially top of the pile,” says
Radek Marták, adding that innovation can be a challenge
at a company like Fosfa where compromise is not an
option. “Here we insist that no improvement should have
a detrimental effect on any of the original parameters.
In other words, if we want to increase effectivity, this
shouldn’t be at the expense of the environment or health.
And nor should health or ecological parameters impact on
the way a product works,” reveals Radek Marták. This may
be the reason that internal control parameters are much
stricter than ordinary EU legislation requires.
“The laboratories are lively places where work continues
on innovative dishwasher detergents, a new generation
of stain removers and a range of allergen-free scents to
go into existing, successful FeelEco products,” explains
research and development director Radek Marták. «
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TŘI BRATŘI
KLIKAŘI
S oblibou o sobě říkají, že jsou klikaři… Tři bratři,
kteří společnými silami vybudovali společnost
M&T, jediného českého výrobce designového
dveřního a okenního kování. Za jejich úspěchem
však stojí nejen určitá dávka štěstí, ale zejména
tvrdá práce.
Having worked so intensely together to build
up a company called M&T, these three brothers
can probably handle anything. You see, they
are the only Czech producers of design door
and window handles and other fittings. Their
success is down to a heavy dose of good fortune
as well as lots of hard work.
-red- |

CZ
CZ
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a začátku příběhu M&T stálo v roce 1997 rozhodnutí prostředního z bratrů, Romana, založit ﬁrmu,
která by dodávala na český trh dveřní kování.
Nápad zaujal nejmladšího Iva, v té době aktivního fotbalového záložníka v první české lize, který se rozhodl do ﬁrmy
investovat, a stal se tak jejím majitelem. Ze začátku kování
nevyráběli, ale dováželi ze zahraničí. Špatné zkušenosti
s nespolehlivými dodavateli a nevyhovující kvalitou však
po třech letech přiměly bratry k radikální změně – rozhodli
se kování vyrábět. „Strojírenské ﬁrmy v okolí Dobrušky
a Nového Města nad Metují tehdy propouštěly šikovné
řemeslníky, kteří zakládali malé domácí dílny, a my zjistili,
že pro nás mohou vyrábět komponenty,“ říká Ivo Ulich
a pokračuje: „Z počátku tak byla výroba rozdělena mezi
několik dílčích dodavatelů a v sídle ﬁrmy se pouze kompletovalo a balilo. Jednalo se však již o kompletně českou
produkci.“ Další významná změna přišla v roce 2000, kdy
Roman začal navrhovat vlastní autorský design klik. Firma
se tak stala ve střední Evropě jedinou, která dokáže sama
navrhovat vlastní design a mechaniku produktů, které
prodává pod značkou M&T. Řadí se mezi špičky v oboru
srovnatelné s italskými a německými výrobci.

© M&T
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T

he M&T story starts in 1997 when middle brother
Roman decided to set up a company to supply
the Czech market with door handles. The idea
soon caught on with the youngest sibling Ivo, at the time
a football player in the Czech top ﬂight. He decided to
invest in the business and became the sole owner. In the
early days they didn’t actually make ﬁttings themselves
but were mere importers. However, after three years and
some bad experiences with unreliable suppliers and low
quality products, the brothers took the decision to make
a radical change – to manufacture products themselves.
“At the time, engineering businesses around Dobruška
and Nové Město nad Metují were laying off skilled staff
who would often go on to establish small workshops
themselves. We realised they could make components
for us,” recalls Ivo Ulich adding: “At ﬁrst production was
shared between several small suppliers and at company
base we only put together and packaged the ﬁnal
products. But these ﬁttings were made entirely in the
Czech Republic.” Another major change came in the year
2000 when Roman began designing his own handles. The
company has become the only one in central Europe that
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THE BROTHERS
CAN HANDLE IT
Petr, Ivo a Roman Ulichovi
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Pozitivním krokem pro M&T byl i milník, kdy do ﬁrmy
vstoupil nejstarší z bratrů Petr, který zanechal poloprofesionální duatlonové kariéry a stal se ﬁrmě provozním
ředitelem.

KRIZE JAKO VÝZVA
Velká zkouška pro ﬁrmu tří bratrů Ulichových přišla s obdobím hospodářské a ﬁnanční krize. „S klesajícími zakázkami jsme si uvědomili, že máme nedostatky v oblasti interního systémového řízení a malou orientaci na zahraniční
trhy,“ říká Ivo Ulich a dodává: „Rozhodli jsme se tedy toto
období využít jako příležitost pro stabilizaci a zapracování
na vnitřních procesech a rozšíření produktového portfolia. Krize nás tak sice trochu zbrzdila v živelném rozvoji,
ale díky změnám, ke kterým nás donutila, jsme z ní vyšli
silnější než předtím.“ Další úspěchy na sebe nenechaly
dlouho čekat. Tím největším bylo ocenění Red Dot Design
Award, které společnost získala v roce 2013 za kolekci
dveřního kování MINIMAL/MAXIMAL. Ve stejném roce
započala v Dobrušce, rodném městě bratrů Ulichů, stavba
nové výrobní haly. Klíčovou roli v M&T hrají kvalitní materiály a plné souznění tradiční
ruční výroby s nejmodernějšími technologiemi.
HISTORIE M&T V

KOVÁNÍ M&T BODUJE
V ZAHRANIČÍ
Významným produktem
se pro M&T stal inovativní
systém MAGNETIC sloužící
pro ovládání dveří bez kliky,
zámku i elektroniky, který
ﬁrmě v roce 2020 přinesl dvě,
potažmo tři prestižní mezinárodní ocenění – Double Red
Dot Design Award za varianty
s madlem YES! a KONZERVA
220, a Good Design Award,
udělované v Austrálii. V současnosti se rodinná ﬁrma kromě vývoje nových produktů
soustředí na další rozšiřování
zahraniční obchodní sítě.
V roce 2021 expedovala kliky
celkem do 54 zemí světa.
Bratři Ulichové zkrátka
vědí, že stejně jako ve sportu i v podnikání se nesmí
usínat na vavřínech a je třeba
na úspěchu neustále pracovat. «
www.kliky-mt.cz
www.doorhandles-mt.com
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can come up with the design and mechanism for products
which it sells under the M&T brand. It is one of the leaders
in the ﬁeld, its products comparable with those from
Italian and Germany producers. Another positive milestone
for M&T was when Petr, the eldest of the three brothers,
joined the ﬁrm. He left a semi-professional duathlon career
to become operations director.

CRISIS = CHALLENGE

The world economic crisis presented a huge challenge for
the Ulich brothers and their company. “As orders tailed off,
we realised we had shortcomings in the area of internal
system management and we weren’t focusing enough on
foreign markets,” states Ivo Ulich, adding: “We decided to
use the period as an opportunity to stabilize the company,
work on our internal processes and expand our product
portfolio. The economic crisis may have put the brakes
on our organic development, but thanks to the changes
we were forced to make we emerged stronger than ever.”
And more success wasn’t long in coming, the biggest
achievement perhaps the Red Dot Design Award which
the company won in 2013 for its
MINIMAL/MAXIMAL collection. That
same year, building work began on
KOSTCE
a new production facility in Dobruška,
Rok 1997 odstartoval celoživotní
the Ulich brothers’ home town.
závod firmy bratrů Ulichů. V počátcích
Quality materials and traditional
měli pouze pár zaměstnanců, minimum zkušeností a kliky dováželi ze
manual production techniques that
zahraničí. Během 25 let však bratrské
go hand-in-hand with the latest
trio dokázalo z firmy vybudovat jeditechnology play key roles at M&T.
ného výrobce designového dveřního
a okenního kování v ČR, známého pod
M&T’S SUCCESSES
značkou M&T. Neutuchající pílí a důraABROAD
zem na kvalitu a originální autorský
For M&T, an innovative system called
design se firma vyšplhala k evropské
MAGNETIC which enables doors
špičce v oboru a získala řadu ocenění.
to be opened and closed without
handles, locks or electronics has been
POTTED HISTORY
a major success. In 2020 this brought
This family firm run by the three
the company three prestigious
Ulich brothers began life in 1997. In
international awards – the Double
the early days, M&T employed only
Red Dot Design Awards for types
a handful of people, had only limited
sporting the YES! and KONZERVA 220
experience and imported handles
handles, and a Good Design Award
from abroad. Over the course of 25
in Australia. In addition to further
years this fraternal trio have built up
product development, at present the
a company that is now the only Czech
family ﬁrm is focusing on expanding
producer of design door and window
fittings known under M&T brand.
its overseas business. In 2021, M&T
Through unrelenting diligence and
exported door handles to a total of
with an emphasis firmly on quality
54 countries around the world.
and original design the company
In short, the Ulich brothers are well
has reached the top of the European
aware that, just like in sport, in
tree and won a series of prestigious
business you must never rest on your
awards.
laurels. Success is thing you have to
constantly work at. «
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SVĚTOVÉ CIHLY
S MORAVSKOU STOPOU
BRICKS WITH
MORAVIAN ROOTS
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Pokud jste někdy stavěli, bezpochyby jste se setkali se jménem
společnosti Wienerberger. Nejspíš jste ale netušili, že má tento
světový lídr ve výrobě stavebních materiálů více než dvousetletou
historii a moravské kořeny.
If you have ever been involved in building anything, without doubt
you will have encountered the name Wienerberger at some point.
But what you may not have realised is that this world leader in the
building material trade has been around for two centuries and has its
roots in Moravia.
-red- |

CZ

© Wienerberger

N

a počátku příběhu společnosti Wienerberger byl
Alois Miesbach, rodák z Rešic nedaleko Moravského
Krumlova. Ten, inspirován podnikem svého otce,
začal v roce 1819 na kopci Wienerberg jižně od rakouské
metropole vyrábět cihly tehdy novým způsobem, totiž
vypalováním v pecích. Podle místa podnikání dostala jeho
ﬁrma jméno Wienerberger Ziegelindustrie. A že šlo o podnikání úspěšné, svědčí mimo jiné řada staveb na vídeňské
Ringstraße, pro které dodal Wienerberger v druhé polovině
19. století materiál.

EN

T

he whole Wienerberger story starts with Alois
Miesbach, a native of Rešice near Moravský
Krumlov. Inspired by his father’s business, in 1819,
on Wienerberg to the south of the Austrian capital, he
began to produce bricks in a new way – by ﬁring them
in furnaces. The name Wienerberger Ziegelindustrie
comes from the location, and proof of the company’s
success comes in the form of some grand ediﬁces lining
Vienna’s Ringstraße, erected using materials supplied by
Wienerberger in the latter half of the 19th century.

SVĚTOVÝ ROZMACH

INTERNATIONAL EXPANSION

V průběhu minulého století ﬁrma utěšeně vzkvétala a expandovala do světa. Dnes tato skupina působí v 29 zemích
světa a má zhruba dvě stovky poboček. Zejména v Evropě,
ale také v USA, Kanadě či Indii. Česká pobočka Wienerbergeru vznikla v roce 1991 a jejím sídlem jsou České Budějovice. Výrobní závody pak najdete na jedenácti místech
v Česku.

Over the course of the 20th century the company
witnessed a huge boom and expanded internationally.
Today the group operates in 29 countries around the world
and has around 200 branches. These are mainly in Europe
but they also have a presence in the USA, Canada and
India. The Czech arm of Wienerberger was established in
1991 with its headquarters in České Budějovice. There are
production facilities at eleven sites around the country.

Stavebních materiálů je bezpočet. Kámen, beton, železo,
sklo, dřevo… Ve Wienerbergeru ovšem stejně jako před
200 lety přísahají na pálenou cihlu. Je dobře zpracovatelná,
snadno se k ní přistavuje, je cenově konkurenceschopná
a ideální pro individuální odlišení stavby. Ze své podstaty je
také ekologická a nemá žádné negativní vlivy na lidské zdraví, což se o řadě dalších stavebních materiálů tvrdit nedá…

DVĚ STOLETÍ INOVACÍ
Jméno ﬁrmy je synonymem pro kvalitu stavebních materiálů. Ale také pro inovace. Tušili jste například, že to byl
právě Wienerberger, kdo v polovině 20. století jako první
představil děrované cihly, které oproti tehdy používaným
plným cihlám vynikaly výrazně lepšími tepelně izolačními
vlastnostmi?

There are so many types of building materials – stone,
concrete, iron, glass, timber… But at Wienerberger ﬁred
bricks are the name of the game, as was the case 200
years ago. They are easy to make, easy to use, are value
for money and are ideal for giving buildings an individual
character. They are also pretty eco-friendly and have no
negative effects on human health, which can’t be said of
many other building materials…

TWO CENTURIES OF INNOVATION
The Wienerberger name is synonymous with quality
building materials but also with innovation. For instance,
did you know that it was Wienerberger who in the mid20th century came up with the ﬁrst bricks with holes
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V inovacích ale ﬁrma neustává ani v 21. století. V nedávné minulosti například představila webový konﬁgurátor
domu, vpravdě revoluční řešení pro všechny, kteří se
chystají stavět. Zkrátka a dobře – sednete k počítači a během šesti jednoduchých kroků, které vám zaberou pár
minut, zjistíte, jak by váš dům a jeho okolí mohly vypadat,
a získáte detailní přehled o materiálech, komponentách
a cenách. Při každé změně se automaticky přepočítá cena
domu, takže máte neustálou kontrolu nad rozpočtem.
Zdá se vám to málo „hi-tec“? Pak vězte, že v současnosti
se ﬁrma věnuje vývoji zdícího robota. Ne, po stavbě vám
nebude běhat robotický zedník, ale přijede auto s hydraulickým ramenem, které bude mít v řídicí jednotce uložen
digitální model domu. Díky tomu bude vědět, kam kterou
cihlu položit a kolik přidat spojovacího materiálu. Hlášku
„nemáme lidi“ už byste brzy od stavebních ﬁrem neměli
slýchat… Wienerberger pracuje i na fotovoltaickém řešení,
které nenaruší tradiční ráz střešní plochy z pálených tašek.
Prostě střechu vám nebudou hyzdit žádné skleněné solární
panely, přesto vám bude produkovat elektrickou energii. To
už zní skoro jako sci-ﬁ, že?

KONCEPT E4

EN

running through them, bricks which, when compared to
their completely solid counterparts, provided markedly
better insulation?
And the company hasn’t stopped innovating even in
the 21st century. It recently introduced an online building
conﬁgurator, a truly revolutionary solution for anyone
looking to build a house. In short, in six simple steps at
your computer you can ascertain what your house and
grounds might look like, create a detailed overview of
materials and components required and what it might
cost. If changes are made the program automatically
recalculates the total cost, giving you constant control over
the budget. Perhaps this doesn’t seem “hi-tec” enough?
Well, you may be interested to know that currently the
company is developing a robot that can construct walls.
This isn’t quite an android that runs around the building
site, but more a hydraulic arm with a digital model of the
structure it is to create stored in its memory. It knows
exactly where to put every single brick and how many
screws, nails etc to use. The often-repeated mantra “we
don’t have the staff” may soon be a thing of the past at
some building companies… Wienerberger is also working
on solar panels that don’t ruin the traditional appearance
of tile roofs. Your roof will not be made to look ugly by
glass solar panels, but will still be able
to produce electricity. Now if that
doesn’t sound a bit sci-ﬁ…

Inovativní přístup Wienerbergeru se zhmotňuje také v konceptu tzv. e4 domu. „Pro koncern Wienerberger je ústředním tématem tvorba takových řešení,
která jsou v souladu s vytvářením
zdravých budov, ekologií a udržitelZDALEKA
ností,“ říká generální ředitel české poNEJEN CIHLY
bočky společnosti Wienerberger Kamil
Wienerberger je dnes největším evropským výrobcem
Jeřábek. Projekt podle něj kombinuje
pálených cihel. Ty nejspíš
všechny přednosti keramických staznáte pod jménem Porovebních materiálů v jedinečném řešení,
therm. Výrobní program se
díky kterému je rodinný dům esteticky
ale v souladu se světovými
kvalitní, ekologicky šetrný, energeticky
trendy rozrostl i o další proúsporný a ekonomicky vstřícný. Bude
duktové řady – střešní tašky
takový i ten váš? «
Tondach, klinkrové fasády
Terca nebo prémiové betonové dlažby Semmelrock.

NOT JUST BRICKS

Firma nabízí webový
konfigurátor domu
The company offers an online
building configurator

Today Wienerberger is the
largest European producer
of fired bricks. You may
know their Porotherm
range, a system that has
grown in accordance with
international trends, as have
others such as Tondach
roof tiles, Terca brick-effect
facades and premium
Semmelrock concrete
paving.

CONCEPT E4
Wienerberger’s innovative approach
also comes in the form of a concept
called “e4 house”. “For the
Wienerberger concern a key theme
is the creation of solutions that are
in accordance with the concepts of
sound building practices, ecology and
sustainability,” states the general
director of Wienerberger’s Czech arm,
Kamil Jeřábek. According to Jeřábek,
the project combines all the pluses of
ceramic building materials in a single
solution, and this means houses look
good and are eco-friendly, energy
efﬁcient and economical. So what kind
of house will you build? «
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Pořádně

Rychlá doba, rychlá řešení. Tak dost!
Nepolevíme z našich standardů, jako je vysoká kvalita,
preciznost a šetrnost k přírodě. Na nás záleží, v čem
budou jednou žít naše děti.
Jsme tu pro všechny, kdo věří, že věci se mají
dělat pořádně.

Dům, jak má být.
Pořádně. Wienerberger
85
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TRENDY VE SVĚTĚ ZAHRADNÍCH BAZÉNŮ?
MINIMALISMUS A MAXIMÁLNÍ KOMFORT
PŘI OVLÁDÁNÍ BAZÉNU.
TRENDS FOR GARDEN POOLS? MINIMALISM
AND MAXIMUM COMFORT IN POOL

ALBIXON |
CZ
CZ

ZAPUŠTĚNÝ BAZÉN JAKO CELOROČNÍ PARŤÁK
„Bazén už dávno není zábavou jen na léto. Kvalitní zastřešení v kombinaci s vyhříváním prodlouží koupací sezonu
až na 7 měsíců. Naše technologie QBIG BENEFIT umožňuje
využívat bazén celou zimu například k otužování, oproti
dřívějším řešením totiž není potřeba vodu na zimu vypouštět,“ vysvětluje Daniel Bareš ze společnosti ALBIXON.
MINIMALISMUS VÍTĚZÍ
Bílá barva bazénu dodá vodě tyrkysovou barvu a atmosféru moře. Obdélníkový tvar a nízké zastřešení vám zaručí
perfektní výsledek i v případě menších zahrad. Jednoduchosti docílíte také hladinou v úrovni okolního terénu,
kterou vám zajistí přelivový bazén. Trendem je designová
tmavá přelivová mřížka.
STAV VODY ZKONTROLUJETE CHYTRÝM TELEFONEM
Zkontrolujte na dálku, kolik stupňů má voda ve vašem
bazénu, jaké má pH nebo množství chlóru. Na dálku můžete ovládat i cykly tepelného čerpadla, oběh ﬁltrace nebo
osvětlení.
KOUPÁNÍ BEZ VÝČITEK K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Nechcete zatěžovat krajinu každoročním napouštěním
vlastního bazénu? ALBIXON nabízí ve svém portfoliu
bazény QBIG BENEFIT, které jsou konstruovány tak, aby
v nich voda vydržela až několik let bez nutnosti vypouštění. A pro úpravu vody můžete sáhnout po běžné soli, která
je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale také k vaší
pokožce. «
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA ALBIXON.CZ

© ALBIXON
EN

INGROUND POOL AS A YEAR-ROUND PARTNER
“The pool is no longer fun just for the summer. Quality
roof in combination with heating system will extend the
bathing season for up to seven months. Our QBIG BENEFIT
technology allows you to use the pool during whole winter,
for example for hardening. Unlike previous solutions, there
is no need to drain water for winter,” explains Daniel Bareš
from ALBIXON.
MINIMALISM WINS
The white colour of the pool gives the water a turquoise
colour and evokes the atmosphere of the sea. While the
rectangular shape and low roof give a simple yet beautiful
result also in small gardens. You can also obtain simplicity
by keeping the surface level with the surrounding ground
which ensures an overﬂow pool. The trend is a design dark
overﬂow grid.
CHECK THE WATER LEVEL WITH YOUR SMARTPHONE
Remotely check how many degrees the water in your pool
is, what the pH or the amount of chlorine is. You can also
remotely control heat pump cycles, ﬁltration or lighting.
ENVIRONMENTALLY — FRIENDLY SWIMMING
Do you not want to burden the countryside by ﬁlling your
own pool every year? ALBIXON offers in its portfolio QBIG
BENEFIT pools which are designed in a way that the water
lasts for several years without the need for draining.
And for water treatment, you can reach for common salt
which is not only more friendly to the environment,
but also to your skin. «
FOR MORE INFORMATION GO TO ALBIXON.COM
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Exkluzivní bezrámová zasklení
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ZPÁTKY DO AMERIKY
pestrá škála poznávacích zájezdů
zájezdy na zakázku, služební cesty, itineráře,
letenky, ubytování, pronájmy, vstupenky...

ve všech zemích Ameriky !!

KANADA

LATINSKÁ AMERIKA
Aljaška a Yukon

ALJAŠKA

zájezdy
cesty na zakázku
pronájem automobilů
služby
Bes

U. S. A.

t
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sel

r !!

KOSTARIKA

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

Již 30 let !!
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America Tours
Jánská 868/8, 460 01 Liberec 3
tel. 488 058 204, 488 058 203
info@americatours.cz
Objednávky zájezdů po telefonu:
tel. 488 058 205, 777 747 333

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

J. W. Goethe o svých
pobytech v Mariánských
Lázních napsal: „Nejezdím
do lázní jen za léčením, žije
se tu příjemně, čistý vzduch
a společnost přívětivých lidí
značně přispívají k mým
jasným dnům.“

Writing about his time in
Mariánské Lázně, Goethe
stated: “I don’t travel
to the spas simply for
treatment – life is good
here, the air clean and the
locals welcoming, all of
which contributes to the
pleasantness of the days
I spend here.”

ČESKÉ LÁZNĚ
KLIŠÉ ZBAVENÉ
CZECH SPAS
BREAKING THE MOULD
Bibiana Munková |

© Shutterstock.com, CzechTourism
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Mariánské Lázně / Marienbad

Co takhle strávit část letošní dovolené
v českých lázních? Že jste na to mladí?
A že do lázní jezdí jen nemocní? Větší
klišé snad o lázních nekoluje!
What about spending your holiday
this year at a Czech spa? Too young
you reckon? Only for people with
health problems you think? These are
probably the two biggest myths about
the Czech Republic’s spa towns.
CZ

S

lovo lázně možná některým mladým asociuje místo,
kde panuje nuda k ukousání, nevrlý personál hostům přísně kontroluje večerku, ubytování připomíná
nemocnici, dietní strava je prosta jakékoli chuti a jediným
vzruchem je občasný koncert komorního tria v altánu
na kolonádě. Případně ještě příjezd nějakého lázeňského
šviháka obluzujícího osamocené dámy popíjející kávičku
pod slunečníky na terase některého ze sanatorií. Pakliže
lázně tuto patinu vůbec kdy měly, je už pěkných pár let
ta tam. Stejně tak už dávno neplatí, že do lázní se mohou
na návrh lékaře vypravit jen lidé se zdravotními neduhy.

LÁZNĚ Z PODSTATY LÉČEBNÉ…
Silnou stránkou lázní v České republice je a vždy bude
jejich léčebný efekt. O účincích českých minerálních a termálních vod, bahna a dalších léčebných zdrojů věděli své
český král a římský císař Karel IV., v novější historii pak
Beethoven, Mozart, Paganini či Edison. Nebo anglický král
Edward VII.
EN

M

any young people associate the word “spa” with
deadly boring places where gruff staff call lights
out in accommodation that looks more like
a hospital than a hotel, places where tasteless diet food is
ladled out and where the only excitement might be caused
by the occasional concert given by a half-hearted chamber
orchestra on the local bandstand, while the odd sleazy spa
dandy tries to chat up lonely ladies as they sip coffee on
the terrace of a spa house. If the spas were ever really like
that then they certainly aren’t today and haven’t been
for some years. It’s also not true that only people with
a health condition can stay at a spas having been sent
there by their doctor.

MEDICAL ASSETS
The main asset of the Czech Republic’s spa towns is and
always will be their ability to heal medical conditions.
Czech king Charles IV was well aware of the curative
properties of the country’s mineral and thermal waters,
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Škála zdrojů, kterými se v českých a moravských lázních
léčí, je obdivuhodná. Zvlášť, když si uvědomíme, na jak
malém prostoru jsou rozloženy. Zatímco v Karlových
Varech jsou prameny teplé až horké (Vřídlo ze země tryská
o teplotě až 73 oC), v nedalekých Mariánských Lázních zase
studené (ten nejchladnější má asi 7 oC). Zcela jiné prameny
včetně známé Vincentky pak používají na druhé straně
republiky, v Luhačovicích. Lázně v Třeboni těží slatinu,
v Jáchymově zase čerpají radonovou vodu. Jesenické lázně
při vodoléčbě těží z odkazu svého zakladatele Vincenze
Priessnitze, o třicet kilometrů dál v Karlově Studánce zase
hostům vrací zdraví tamní klima. A tak bychom mohli
pokračovat. Prakticky každé z lázeňských míst v Česku je
něčím unikátní. Společné mají jedno – tamní procedury
jdou ruku v ruce s vysoce odbornou lékařskou péčí, za kterou do českých lázní míří jak domácí, tak zahraniční hosté.

…ALE RELAXACI OTEVŘENÉ
S tím, jak se lidé v posledních letech stále více zajímají o své zdraví, nabývá na důležitosti preventivní úloha
lázeňských pobytů. Ty sice nehradí zdravotní pojišťovna,
ale rozumně uvažující člověk si rychle spočítá, že je pro něj
výhodnější zaplatit si jednou dvakrát za rok několikadenní
relaxační pobyt v lázních, než se v budoucnu dlouhodobě
léčit s nějakou civilizační chorobou. Důvěru v preventivní
účinky lázeňství při boji s civilizačními chorobami přiznalo
asi 80 procent respondentů loňského průzkumu Institutu
turismu agentury CzechTourism. A i kdybyste v prevenci
moc nevěřili, musíte uznat, že je nadmíru příjemné si občas
alespoň na pár dnů odpočinout. Lázně pro to mají veškeré
předpoklady.

NUDA NEHROZÍ
Máte-li obavu, že se budete během lázeňského pobytu
nudit, klidně ji pusťte z hlavy. Je lichá. Prakticky v každém
z více než třiceti lázeňských míst v Čechách a na Moravě,
případně v jejich blízkém okolí, najdete bohaté možnosti
sportovního, společenského i kulturního vyžití. S lázeňskými místy se pojí třeba golf. Tradiční golfová hřiště najdete
například v Karlových Varech nebo Mariánských Lázních,
ale ani z dalších lázní nemusíte za upravenými greeny cestovat daleko. Prakticky všechna lázeňská místa nabídnou
také turistické stezky nebo cyklostezky. A tím, že je velká
část lázní v Česku situována v pohraničních regionech,
v zimě můžete své pobyty spojit i s lyžařskými radovánkami. Přirozenou součástí kulturního života v lázeňských
místech jsou zase divadelní představení, koncerty či výstavy. Nebo festivaly – vydáte-li se například na svůj lázeňský pobyt do Karlových Varů na začátku července, snadno
se vám může stát, že na kolonádě potkáte některého ze
svých hollywoodských oblíbenců s pohárkem v ruce…

SLET DORTŮ V SALONECH EVROPY
A ještě jednu věc má většina lázní v Česku společnou –
unikum místní architektury. Přestože historie některých
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peat and other naturally occurring resources. In more
recent times Beethoven, Mozart, Paganini and even
Edison, not to mention Edward VII King of England, also
appreciated their effects.
The sheer number of springs and amount of peat the
Czech and Moravian spas have at their disposal is
remarkable, especially when you take into account the
relatively small area in which they occur. While Karlovy
Vary has hot springs (the Vřídlo spring splutters water at
73oC), in nearby Mariánské Lázně the water is cold (the
coolest is just 7oC). Completely different springs, including
the famous Vincentka, are used on the other side of the
republic, in Luhačovice. The spa in Třeboň is known for
its peat, while in Jáchymov water containing radon is
used in procedures. The spa town of Jeseník is celebrated
for hydrotherapy methods invented by the spa’s founder
Vincenz Priessnitz, while 30km away at Karlova Studánka
the local climate restores good health. And we could
continue in a similar vein. Practically every spa town in
the country offers something unique, but they all have one
thing in common – spa procedures go hand in hand with
highly professional medical care with locals and overseas
guests ﬂocking to these places every year.

OPEN FOR ALL
In recent years, an ever greater number of people have
begun to take more of an interest in their health, which
has led to the preventative side of what the spas have to
offer coming more to the fore. Wellness may not be funded
by health insurance companies, but anyone with a bit of
common sense will realise that it’s better to pay once or
twice a year for a few days at a spa than suffer from some
longterm illness in the future. Some 80% of those asked
by CzechTourism (the Czech tourist board) said they had
trust in the effectiveness of preventative spa breaks when
it came to conditions caused by modern lifestyles. And
even if you happen to be one of those people who doesn’t
believe in prevention, you would probably agree that
taking a break for a few days is pleasant for anyone. And
this is exactly what the spas are set up for.

ENTERTAINMENT GALORE
Concerned a spa break might be a bit dull? Well, we’ve got
news for you as nothing could be further from the truth.
In or near almost all of the thirty spa towns across the
country you will discover endless possibilities for enjoying
sport and culture. Spas and golf courses seem to go hand
in hand with each other – long-established golf courses
are located in Karlovy Vary and Mariánské Lázně and from
other spa towns it’s just a short hop to the nearest links.
Almost all spa towns are linked to a network of hiking
trails and cycle paths. And the fact that some Czech spas
are located in the mountainous border regions means
that in winter you can combine a spa break with fun on
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Luhačovicím dal
nezaměnitelný charakter
geniální Dušan Jurkovič
Architect Dušan
Jurkovič lent an
inimitable character
to Luhačovice

.

Františkovy Lázně

.

Franzensbad
O Karlových Varech se
Le Corbusier vyjádřil
jako o „sletu dortů“
Karlovy Vary was
described by Le
Corbusier as “an
assemblage of
gateaux”
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lázeňských míst sahá až do středověku (a ty teplické, jejichž pramen je využíván od roku 762, jsou podle
některých zdrojů dokonce nejstarší v Evropě), největší
rozkvět zaznamenalo lázeňství na území dnešního Česka
v 18. a 19. století. Tehdy se o zdejších lázních hovořilo jako
o „salonech Evropy“, neboť se v nich potkávaly významné
osobnosti z mnoha zemí starého kontinentu. A tato sláva
se odrazila i v okázalosti a zdobnosti novoklasicistních, novorenesančních i secesních budov, které v lázních vyrostly.
Třeba Teplicím se přezdívalo „malá Paříž“. A o Karlových
Varech se zase slavný architekt Le Corbusier vyjádřil jako
o „sletu dortů“. Paradoxně to, čemu se vysmíval, bylo vloni s velkou slávou zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. A současně také lázně
v Mariánských Lázních a Františkových Lázních a v dalších osmi evropských městech. Za unikátní architekturou
se ale můžete vydat třeba i do Luhačovic, kterým dal
nezaměnitelný charakter geniální Dušan Jurkovič.
Vezmete-li toto vše do úvahy, musíte uznat, že dovolená
v českých lázních rozhodně stojí za to… «
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the ski slopes. Theatre plays, concerts and all manner
of exhibitions are also part and parcel of the Czech spa
experience. And then there are festivals – take a spa break
in Karlovy Vary in early July and you will ﬁnd yourself
amid Hollywood stars on the colonnade, spa cup in hand,
as they attend the international ﬁlm festival held there
annually.

OPULENT ARCHITECTURE
And there’s one more thing most of the Czech spas
have in common – amazing architecture. Although the
history of some spa towns reaches back to medieval times
(Teplice, where the spring water has been used since 762,
is according to some sources the oldest spa in Europe), the
greatest boom in the spa industry in what’s now the Czech
Republic came in the 18th and 19th centuries. It was a time
when people described the spas as the “salon of Europe”,
places where important ﬁgures of day from all over the
continent would meet. This golden age survives in the
shape of opulent and highly decorative neo-Classical, neoRenaissance and Art Nouveau buildings which appeared
throughout the period. For instance, Teplice was once
dubbed “Little Paris” and Karlovy Vary was described by
the famous architect Le Corbusier as “an assemblage of
gateaux”. But with much fanfare the town he was mildly
ridiculing was last year included on UNESCO’s list of world
cultural heritage sites along with Mariánské Lazně and
Františkovy Lázně and another eight spa towns across
Europe. But you will also ﬁnd some unique architectural
gems in Luhačovice, a town lent an inimitable character by
the architect Dušan Jurkovič.
When all of the above is considered, you have to admit
that a break at a Czech spa is money well spent… «

Teplicím se
přezdívalo
„malá Paříž“
Teplice was
once dubbed
“Little Paris”

.

V Karlově
Studánce
vrací hostům
zdraví tamní
klima
The local climate
in Karlova
Studánka restores
good health
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NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
TOP ATTRACTIONS IN THE CARLSBAD REGION
NPR Soos
Foto: Pavel Daněk

Hrad Loket
Foto: Vladislav Surmaj

CZ

Zámek Kynžvart
Foto: Vladislav Surmaj

NPR Kladské rašeliny
Foto: TaGreta

Živý kraj

P

roslulá lázeňská města západočeského lázeňského
trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně
a Františkovy Lázně byla nově zapsána na Seznam
světového dědictví UNESCO. Vychutnejte si jedinečnou
lázeňskou atmosféru, blahodárné procedury založené
na unikátních přírodních zdrojích i bohaté společenské vyžití
a naplánujte si výlety za poznáním dalších magických míst.
HRAD LOKET
Přímo z Karlových Varů vede oblíbená Cyklostezka Ohře,
která vás dovede až ke gotickému hradu Loket. Dřívější sídlo
českého krále Karla IV. se tyčí na skalním ostrohu v zákrutě řeky Ohře a zve návštěvníky do svého hradního vězení
s expozicí útrpného práva nebo muzea historických zbraní.
V amﬁteátru v podhradí se pořádají kulturní akce s nezapomenutelnou atmosférou.
ZÁMEK KYNŽVART
Při návštěvě Mariánských Lázní vyrazte na klasicistní zámek
Kynžvart, bývalé sídlo kancléře Metternicha, který ukrývá
muzeum s přírodními i technickými kuriozitami nebo exotickými zbraněmi. Mezi skvosty zámku patří i jedinečná
zlatá zámecká jídelna. Láká vás spíše nedotčená příroda?
Pak rozhodně nevynechte přírodní rezervaci Kladské rašeliny
s naučnou stezkou vedoucí tichým smrkovým lesem a kolem
romantických vodních ploch.
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS
Poblíž Františkových Lázní najdete lokalitu mimořádného
významu, přírodní rezervaci Soos. Naučná stezka vede po dně
vyschlého jezera a nabízí pohled na četná rašeliniště a slatiniště, vývěry minerálních pramenů a probublávající oxid uhličitý, takzvané mofety. Jen o několik kilometrů dál se nachází
jeden z nejstarších hradů v Čechách – hrad Vildštejn. «

WWW.ZIVYKRAJ.CZ
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T

he celebrated spa towns that make up the West
Bohemian Spa Triangle, namely Karlovy Vary,
Mariánské Lázně and Františkovy Lázně, were recently
added to UNESCO’s list of world cultural heritage sites. While
enjoying the unique atmosphere of these spa towns, their
health-giving spa procedures, their unique water and peat and
a packed calendar of events, you can also take a trip to some
other equally magical places nearby.

LOKET CASTLE
The popular Ohře Cycle Path runs from Karlovy Vary right to
the foot of Gothic Loket Castle. Once a residence belonging
to King Charles IV, the castle rises atop a rocky promontory
above a tight bend in the River Ohře. Inside, visitors can head
down to the castle dungeons where there is an exhibition
on torture, and to the museum with its collection of period
weaponry. The amphitheatre below the castle is a venue for all
kinds of cultural events that take place against an impressive
backdrop.
KYNŽVART CHATEAU
While staying in Mariánské Lázně why not make the short
journey to the neo-Classical chateau at Kynžvart, once home
to Chancellor Metternich who created a ﬁne collection of
natural and technical curiosities and exotic weapons. One
of the highlights within the chateau is the precious Golden
Dining Room. If you are also a lover of the great outdoors,
why not take a trip from there to the Kladská peat bog nature
reserve where a trail leads you through the silent ﬁr forests
and around idyllic lakes.
SOOS NATIONAL NATURE RESERVE
Not far from Františkovy Lázně you’ll ﬁnd the Soos Reserve,
a natural habitat of huge importance. A trail takes visitors
across the bed of a dry lake, along the edge of peat bogs and
marshland and via mineral springs to so-called mofettas
which hiss with CO2 gas. A few kilometres from here you will
ﬁnd Vildštejn Castle, one of the oldest in Bohemia. «
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HLEDÁTE MÍSTO PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU?
LOOKING FOR THE IDEAL ACTIVE BREAK?
Zažijte Děčín, město jako stvořené pro
aktivní dovolenou. Najdete ho na hranicích
národního parku České Švýcarsko v malebné
krajině hlubokých skalních masivů, rozsáhlých
lesů a vodních toků. Užijte si jízdu na kole,
turistiku nebo vodní sporty. Odpočinek pak
najdete třeba v místním aquaparku, útulných
kavárnách a historických zákoutích.

www.idecin.cz

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

Děčín pro turisty

idecin.cz
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OBJEVUJTE HRADY A ZÁMKY
VÝCHODNÍCH ČECH
CASTLES AND CHATEAUX
OF THE EASTERN BOHEMIA

Zámek Litomyšl /
Chateau Litomyšl

Hrady a zámky mají magickou moc odnést nás zpátky do historie a nechat nás nahlédnout
do dob dávno minulých. K návštěvě lákají nejen milovníky historie, ale také romantické
duše, milovníky pohádek a výletů. A ve východních Čechách je skutečně z čeho vybírat!
Castles and chateaux possess a magic ability to teleport us back in time and show us
how people once lived in bygone centuries. They attract history buffs as well as those of
a romantic disposition, fans of fairy tales and those who simply love a good day out. And in
this respect the Eastern Bohemia really does have a lot to offer!
Destinační společnost Východní Čechy, East Bohemian Destination Company |
CZ

ZÁMEK PARDUBICE
Pardubický zámek je ve střední Evropě považován za jedinečný, a to díky své rozloze a podobě. Nachází se v samém
srdci města za mohutnými obrannými valy. V jejich bujné
zeleni najdete kromě odpočinkových zón s výhledem
do centra města nejrůznější zámeckou zvěř, především
pávy. Honosná rezidence v sobě propojuje nadání mistrů
mnoha uměleckých období a stylů. Zámek kromě klasických prohlídkových okruhů ukrývá i mnohá tajemství,
včetně podzemního bunkru. Vystoupejte i na hradní hlásku, ze které je za dobrého počasí krásný výhled na město
a okolí. Milovníky umění potěší, že na zámku sídlí i Východočeská galerie a je tu pořádáno velké množství výstav.

EN

© archiv ČMP, DSVČ, VČM

PARDUBICE CHATEAU
Due to its size and appearance Pardubice Chateau is
regarded as quite unique for central Europe. It’s located in
the very heart of the town behind a set of hefty defensive
walls. Amid rich greenery you’ll ﬁnd places to relax
affording views of the town centre as well as all kinds of
animals, most notably peacocks. This grand residence is
a mix of styles fashioned by master craftsmen from many
periods of art and architecture. In addition to classic tours,
the chateau also has a few secrets up its sleeve such as an
underground bunker. Climb the chateau watchtower from
where there are views of the town and the surrounding
area when the weather is clear. Housed in the chateau fans
of ﬁne art will enjoy the Gallery of East Bohemia which
hosts many a superb exhibition.
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ZÁMEK LITOMYŠL
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Renesanční zámek ze 16. století je známý svou unikátní
psaníčkovou sgraﬁtovou výzdobou fasády, na které se
podíleli především italští mistři. Je zdobena více než 8 000
sgraﬁty, o nichž se traduje, že je každé úplně jiné. Pro svou
jedinečnost byl v roce 1999 zámek a zámecký areál zařazen
mezi památky světového dědictví UNESCO. Dalším unikátem je zámecké divadlo, které je druhé nejstarší palácové
divadlo v českých zemích a jeho zajímavostí je zachovalý
systém mechanické výměny kulis. Milovníci umění mohou
v zámeckém sklepení obdivovat sbírku soch Olbrama
Zoubka, který ji věnoval městu Litomyšl. V areálu zámku,
v prostorách bývalého zámeckého pivovaru, najdete také
rodný byt hudebního skladatele Bedřicha Smetany, který je
zařízen stejně jako v dobách jeho dětství.

HRAD SVOJANOV
Hrad Svojanov s přízviskem „Vila českých královen“ je
jedním z nejstarších královských hradů u nás. Hrdě se tyčí
uprostřed hlubokých lesů nad údolím řeky Křetínky. V jeho
architektuře se unikátně mísí gotika s empírem. Jeho dvacet šest metrů vysoká hlásná věž při bojích sloužila jako
poslední útočiště obránců. Prohlídkové okruhy vás zavedou
do interiérových prostor empírového paláce, gotické sloupové síně, navštívíte expozici o historii
hradu, kuchyni, spižírnu, gotická sklepení
či mučírnu. Nakonec si prohlédnete unikátní dům zbrojnošů. Při prohlídce se seznámíte s celou řadou pověstí, legend a strašidelných příběhů, kterými je hrad opředen.
A pozor, i dnes je Svojanov proslulý tím, že
se v jeho okolí vyskytují tajemné vědy. «

LITOMYŠL CHATEAU
This 16th-century Renaissance chateau is renowned for its
unique sgrafﬁto adoring the facades, mostly the work of
Italian artists. There are over 8,000 panels of sgrafﬁto and
it’s claimed no two are the same. In 1999, the chateau was
added to UNESCO’s list of world cultural heritage sites for
its unique character. Another special feature is the chateau
theatre, the second oldest in the Czech Lands. One unique
aspect here is the perfectly preserved mechanical scenery
changing system. In the chateau cellars art lovers can
admire a collection of sculptural works by Olbram Zoubek,
an artist who dedicated his works to the town of Litomyšl.
In the grounds you can visit the former chateau brewery
which contains the apartment where the composer Bedřich
Smetana was born, and which is furnished in the way it
would have been during his childhood.

SVOJANOV CASTLE
Svojanov Castle has been dubbed the “Villa of the Czech
queens” and is one of the oldest royal castles in the
country. It rises proudly from thick forests above the valley
of the River Křetínka. Its architecture is a one-of-a-kind
blend of Gothic and Empire styles. The 26m-tall
watchtower is where defenders of the castle would make
their last stand. Tours lead visitors into the Empire interiors
of the palace, the Gothic columned hall, an exhibition on
the castle’s history, the kitchen, larder, Gothic cellars and
the torture chamber. Tours end at the unique Knights
House. Guides relate visitors all kinds of myths, legends
and ghost stories as they pass through the complex. But
beware – even today Svojanov and the surroundings forests
are infamous for strange goings-on… «

WWW.STEZKAHRADUAZAMKU.EU A WWW.VYCHODNICECHY.INFO
Hrad Svojanov / Svojanov Castle

Zámek Pardubice /
Pardubice Chateau
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Nejkrásnější město pro váš
romantický víkend
The most beautiful city for
your romantic weekend
Olomouc | Czech Republic

tourism.olomouc.eu
infocentrum@olomouc.eu, 585 513 385
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Léto pod Sněžkou plné zážitků
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VÝCHODNÍ MORAVA –
OPRAVDOVÁ DOVOLENÁ
EASTERN MORAVIA –
TRUE HOLIDAY
Květná zahrada
Kroměříž

Nejrozmanitější region České republiky – Zlínský kraj – vás zve do své turistické
destinace za autentickými zážitky.
The most varied of any region in the Czech Republic, the Zlín Region, invites
everyone to enjoy a tourist destination boasting some truly authentic experiences.
CCRVM, SMZ |

CZ

© DMO Kroměřížsko (Kroměříž), Jiří Novosád (Zlín)

N

ajdete tady ty nejkrásnější moravské lázně Luhačovice. Ozdraví vaše tělo léčivými prameny, z nichž
nejznámější je Vincentka, a smysly oblaží neopakovatelnou atmosférou živoucí secese staveb Dušana Jurkoviče.

ATMOSFÉRA TU PROVENCE –
TU HOLANDSKA
Vodní cesta Baťův kanál vás provede napříč malebným
Slováckem. Přináší radost nejen romantickým „mořeplavcům“, ale též cyklistům. Slovácko je krajem vína, tradic
i pestrou přehlídkou krojů. Nenechte si ujít Jízdu králů
ve Vlčnově, Kunovicích nebo v Hluku nebo každoroční
slavnosti vína v Uherském Hradišti.

EN

T

his is a place where you will ﬁnd the most beautiful
spa town in Moravia – Luhačovice. The local mineral
springs will restore mind and body to full health –
the best known of them is the Vincentka. You can also let
your senses be soothed by one-of-a-kind architectural
monuments, the work of Dušan Jurkovič.

SOMETIMES PROVENCE, SOMETIMES
HOLLAND
Visitors can use the Baťa Canal to travel across the
picturesque Slovácko area in its entirety. It’s a fun route for
both romantic boat rides as well as cycling trips. The
Slovácko area is a land of wine, deep-seated tradition and
the most colourful of folk costumes. Plan a visit to coincide
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Historické město Kroměříž vás okouzlí památkami UNESCO
– dokonalou barokní zahradní architekturou i zámkem, kde
se natáčel například Oscary oceněný ﬁlm Amadeus či série
Marie Terezie.
Podmanivý svéráz Valašska zažijete v autentickém prostředí
muzea v přírodě, které po celý rok ožívá zvyky a tradicemi.
V Rožnově pod Radhoštěm najdete nejstarší a jeden z největších skanzenů ve střední Evropě. Oblíbenou rekreační
lokalitou je oblast Velkých Karlovic – ve valašských dřevěnicích uprostřed Beskyd a Javorníků podlehnete čarovnému
prostředí hor s jejich magickými rány i večery.

ZLÍN – ZÁŘIVÝ FENOMÉN BAŤA
Díky baťovské průmyslové tradici a jedinečné architektuře
se stal Zlín světově proslulým. Kdo by neznal značku Baťa?
Geniální podnikatel Tomáš Baťa přeměnil neznámé městečko
v hlavní světové město bot. Ihned po příjezdu zažijete
genius loci díky nezaměnitelné architektuře v podobě
typických baťovských domků a unikátnímu továrnímu
areálu přímo v centru města. Navštivte zlínský mrakodrap
tzv. „21“ s pojízdnou kanceláří šéfa ﬁrmy Baťa.
Na vyhlídkové terase budete mít město jako na dlani.
S příběhem slavné ﬁrmy se seznámíte ve 14|15 BAŤOVĚ
INSTITUTU díky jedinečné expozici Princip Baťa zahrnující
původní linku na výrobu obuvi, sbírku obuvi z celého světa
a produkty značky Baťa od tkaniček po letadla. Za symbol
města a perlu světového funkcionalismu je považován
Památník Tomáše Bati s maketou letounu Junkers-F13, jež
připomíná osudovou tragédii T. Bati. V Infopointu
baťovského bydlení, který najdete v jednom z původních
baťovských domků, se dozvíte zajímavosti o architektuře
obytných čtvrtí, které stavěla ﬁrma Baťa pro své
zaměstnance. Nevynechte vilu Tomáše Bati, kde na vás
dýchne akční duch plný pracovitosti, odvahy a invenčnosti.
Připraveny jsou pro vás také komentované prohlídky města
ZÓNA ZLÍN (www.ic-zlin.cz). Závěrem přijměte pozvání na
oslavy 700. výročí města (www.zlin700.eu). «
Baťovské domky

EN

with the so-called Ride of the Kings, a folk procession that
takes place in Vlčnov, Kunovice and Hluk, or the annual
wine festival held in Uherské Hradiště.
The historical town of Kroměříž wows visitors with its
UNESCO-listed attractions including a set of Baroque
gardens and the chateau where the Oscar-winning ﬁlm
Amadeus was shot, and which features in the Czech
TV series Maria Theresa.
Experience the magic and authentic ambience of the
Wallachia area at the Rožnov pod Radhoštěm open-air
museum, one of the largest in central Europe, alive all year
round with folk traditions. Velké Karlovice is also a popular
holiday destination where typical timber-built Wallachian
villages amid the peaks of the Beskydy and Javorníky
mountains impress visitors with their magically misty
mornings and evening sunsets.

ZLÍN – THE BAŤA PHENOMENON
Thanks to Baťa’s industrial heritage and the company’s
unique style of architecture, Zlín is well known across the
globe. There are few who wouldn’t know the Baťa name.
The mastermind behind the business, Tomáš Baťa
transformed a small, anonymous town into the world shoe
capital. You cannot fail to notice the unusual character of
the town, its appearance heavily inﬂuenced by a certain
style of architecture, most notably the typical Baťa houses
and the large factory complex right in the centre of the city.
While here, you simply must visit the Zlín Skyscraper, aka.
“21”, which boasts a mobile ofﬁce that once belonged to the
boss of the Baťa company. There are bird’s eye views of the
town from the terrace. You can learn all about the
company’s story at 14|15 BAŤA INSTITUTE which houses
a unique exhibition called Princip Baťa. This includes an
original shoe production line, a collection of shoes from
around the world and various Baťa products, from humble
shoelaces to whole planes. A symbol of the town, and a ﬁne
example of the functionalist style of the period, is the
Tomáš Baťa monument with its model Junkers-F13 plane
reminding all who visit of the tragic fate Tomáš Baťa met.
At the Infopoint Baťa Living, housed in one of the original
Baťa houses, you can learn all about the very special
architectural heritage of the residential neighbourhoods
that the Baťa had built for its employees. And visiting the
Tomáš Baťa Villa is a must – here you can feel what an
active individual Baťa was, hard-working, bold and
inventive. Guided tours of the town called ZONE ZLÍN are
also available for visitors (www.ic-zlin.com). Please accept
our invitation to visit Zlín on the occasion of the city‘s
700th anniversary (www.zlin700.eu). «

WWW.VYCHODNI-MORAVA.CZ
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NAŠE TIPY | OUR TIPS

V NÁRODNÍM MUZEU OŽILY DĚJINY
Národní muzeum otevřelo unikátní expozici Dějiny,
která reflektuje historii našeho území od 8. století až
do první světové války. Ucelená expozice vám odhalí
významné události i běžný život v různých etapách
našich dějin, které jsou ilustrovány nejen sbírkovými
předměty, ale i modely a videoprojekcemi.
HISTORY COMES TO LIFE AT THE NATIONAL MUSEUM
The National Museum has opened a special
exhibition entitled simply History, a display which
traces the Czechs’ past from the 8th century to WWI.
This comprehensive exhibition highlights significant
events and everyday life at various points in the
Czechs’ history, brought to life with objects from the
collections, models and video.

www.nm.cz

Foto: Národní muzeum

Petr Manuel Ulrych |

© Shutterstock.com

TRADIČNÍ LÉTO SE SHAKESPEAREM
Letní shakespearovské slavnosti letos
proběhnou od 28. června do 2. září. Pražská
scéna láká na nové nastudování Macbetha,
Ostrava na Sen noci svatojánské,
Bratislava na Hamleta. Program obohatí
i Koncert pro Mr. Shakespeara či dva
večery odehrané v angličtině díky Prague
Shakespeare Company.
TRADITIONAL SUMMER SHAKESPEARE
The traditional Summer Shakespeare
Festival will take place this year from 28th
June until 2nd September. The Prague
branch of the festival will feature a new
production of Macbeth, in Ostrava you
can look forward to A Midsummer Night’s
Dream and there’ll be Hamlet in Bratislava.
The programme also includes a Concert
for Mr. Shakespeare and two evenings of
Shakespeare in English performed by the
Prague Shakespeare Company.

www.shakespeare.cz

Foto: Viktor Kronbauer / © Agentura Schok
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You will be amazed
by the magnificent
traditional and
modern crystal
visitczechrepublic.com

We are bringing traditional Czech crafts
into the modern world.
Come and surprise yourself.
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NAŠE TIPY | OUR TIPS

JEDENÁCT DNŮ S VŮNÍ BENZINU
Do svého již 49. ročníku letos vstupuje Rally Bohemia,
tradiční součást mistrovství České republiky v rallye.
Jedenáctidenní motoristický svátek o sedmi
částech vypukne na začátku července, hlavní závod
je naplánován na 8.–10. července. Centrem dění
bude Mladá Boleslav, závodní speciály se ale proženou
i dalšími místy Středočeského a Libereckého kraje.
RALLYE ROUND
This year will see the 49th Rally Bohemia take place in
Mladá Boleslav as part of the Czech Republic Rallye
Championships. This 11-day-long celebration of all things
petrol-powered has seven stages, the action starting
in early July with the main race planned for between
8th and 10th of the month. The event is centred in and
around Mladá Boleslav but races also extend into parts
of Central Bohemia and the Liberec Region.

www.rallybohemia.cz
METAL S VŮNÍ SLIVOVICE
Areál likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích ožije
7.–10. července 18. ročníkem festivalu Masters of
Rock. Headlinerem budou britští Judas Priest,
kteří se v „metropoli slivovice“ zastaví během
turné k svému 50. výročí. Milovníci heavy metalu
se mohou těšit i na Nightwish, Black Label
Society, Sepulturu a dalších celkem
40 zahraničních i českých kapel.
SLIVOVITZ AND METAL
The Rudolf Jelínek distillery in Vizovice will
be a lively spot between 7th and 10th of July
as the 18th Masters of Rock festival hits town.
Headlining the event will be the British band
Judas Priest who will stop off in the “capital of
Slivovitz” as part of their 50th anniversary tour.
Heavy metal fans can look forward to other
acts such as Nightwish, Black Label Society,
Sepultura as well as 40 more from this country
and abroad.

www.mastersofrock.cz
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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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Foto: Rhätische Bahn AG

ŠVÝCARSKÉ ZÁŽITKY
S RHÉTSKOU DRÁHOU
EXPERIENCE SWITZERLAND’S
RHAETIAN RAILWAY
Rhétská dráha (RhB), železnice kantonu Graubünden, se právem těší velké oblibě. Zaveze
vás do samého nitra hor i do kouzelných měst a vesniček. Místní ji nazývají „malá červená“
a turisté „open air kino“. Oblíbený slogan „od ledovců k palmám“ tady opravdu nepřehání.
Inspirujte se 10 TOP tipy na skvělé zážitky s RhB.
The Rhaetian Railway (RhB) in Switzerland’s Graubünden canton is a very popular attraction
and rightly so. It takes visitors to the heart of the country’s mountains as well as to some
characterful towns and villages along the way. Locals call the service the “Little Red”,
tourists an “open-air cinema”. The railway’s slogan claiming the train takes passengers
“from the glaciers to the palm trees” is no exaggeration. Let yourself be inspired by our
top ten tips on the RhB.
Switzerland Tourism |
CZ

1. Bernina Express je ikonou Rhétské dráhy. Právě na jeho
trase naleznete ta nezajímavější díla železničního stavitelství i obě tratě zapsané na seznamu UNESCO. Výjimečnost
spočívá především v tom, že vlaky na této trase zvládají
stoupání až 70 ‰ bez použití ozubnice.

© Switzerland Tourism
EN

1. Bernina Express: This is the Rhaetian Railway’s iconic
service. Listed by UNESCO, on this route you will encounter
some amazing pieces of railway engineering. They are
unique as on the route trains climb up to 70‰ ascents
without the use of a cogwheel mechanism.
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ADVERTORIAL
Foto: Johannes Fredheim
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2. Ledovcový expres
(Glacier Express)
spojuje dvě proslulá
střediska Sv. Mořic
v Graubündenu
a Zermatt ve Wallisu. Celou trať projedete za necelých osm hodin, kdy se ani
na chvilku nebudete nudit. Čeká vás 291 mostů a 91 tunelů
na 291kilometrové trase.
3. Ideálním východiskem pro vlakové toulky s Rhétskou
dráhou je hlavní město kantonu Graubünden – Chur. Pyšní
se titulem nejstarší město Švýcarska a láká k prozkoumání
starého města, ale i do kavárny proslulého tvůrce Vetřelce
H. R. Gigera, který se v Churu narodil.
4. Rhétská dráha vás doveze i do proslulých horských
středisek jako Davos – nejvýše položeného města Evropy
nebo do slovutného Svatého Mořice.
5. Přímo z centra Churu pak vyjíždí vláček do Arosy, malebného horského střediska, odkud lze přímo od nádraží
pokračovat lanovkou na vrchol Weisshornu.
6. Na trase Rhétské dráhy najdete i Scuol, známý minerálními prameny a zejména lázněmi Bogn Engiadina. Za prohlídku stojí ale i samotné městečko.
7. A pokud byste zatoužili po velké
dávce romantiky, zavítejte do vesnice
Guarda, která leží ve svahu nad tratí
a nabízí nádherné výhledy na hrad
Tarasp, ale i romantickou atmosféru
tradiční engadinské vesnice. Od nádražíčka vás nahoru vyveze poštovní
autobus, nebo si kopec můžete vyšlápnout po svých.
8. Ledovec Morteratsch dal jméno
zastávce vlaku, kde v létě najdete
tradiční sýrárnu s jedinečným sýrovým brunchem a pohodlně odtud
dojdete až ke splazu ledovce.
9. Lanovka na Diavolezzu vyjíždí
přímo od stejnojmenné vlakové stanice. Velkým lákadlem je tady nejvýše
položená vířivka s dech beroucím
výhledem na čtyřtisícový vrchol Piz
Bernina.
10. Přímo v zastávce Bergün najdete
Železniční muzeum Albula, které vás
interaktivně provede dějinami Rhétské
dráhy. «

EN

2. Glacier Express: This links two famous resorts – St.
Moritz in Graubünden and Zermatt in Wallis. The entire
route takes just less than eight hours but there’s
entertainment galore the whole 291km-long journey
as you negotiate 291 bridges and 91 tunnels.
3. An ideal launchpad for a journey on the Rhaetian
Railway is Chur, the capital of the Graubünden canton.
The city proudly bears the title of the oldest in Switzerland
and has an attractive old town as well as a coffeehouse
belonging to the famous creator of Alien, H. R. Giger,
who was born here.
4. The Rhaetian Railway will also transport you to the most
illustrious of mountain resorts such as Davos, Europe’s
highest town, and the famous St. Moritz.
5. From the centre of Chur a small train heads to Arosa,
a picturesque mountain resort from where you can
continue from the station by cable car to the top of the
Weisshorn.
6. On the Rhaetian Railway you’ll also ﬁnd Scuol where
there are well-known mineral springs, in particular the
Bogn Engiadina spa. The town itself is also well worth
visiting.

AKCE: Na e-shopu
MojeSvycarsko.com si
můžete objednat denní
jízdenku na celou síť Rhétské
dráhy za pouhých 750 Kč.
Při objednání uveďte kód do
objednávkového formuláře
„RhB speciál“. Nabídka platí
do konce roku 2022.

SALES ACTION:
Visit the e-shop at
MojeSvycarsko.com to book
day tickets covering the
entire Rhaetian Railway
network for just 750CZK.
When booking, simply enter
the code „RhB speciál“ into
the order form. This offer is
valid until at the end of 2022.

7. If you fancy a bit of romance off the
rails, head to the village of Guarda which
lies on a slope above the tracks and offers
incredible views of Tarasp Castle. From
the small station the post bus will take
you up to the settlement or you can
make the ascent on foot to seek out the
idyllic atmosphere of this traditional
Engadin village.
8. The Morteratsch glacier is also the
name of a halt where in the summer
months you’ll discover traditional
cheesemakers offering cheese-based
brunch. From there it’s an easy walk to
the glacier.
9. The cable car to Diavolezza leaves from
a train station of the same name. The big
attractions here are the highest whirlpool
in the world and awe-inspiring views of
the 4,000m-high peak Piz Bernina.
10. At the stop in Bergün you’ll ﬁnd the
Albula Railway Museum, an interactive
exhibition on the history of the Rhaetian
Railway. «
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Vlasy, o kterých sníte!
The hair, you dream about!

  
jsou zdravé, rovné a lesklé vlasy
po dobu 3–4 měsíců.

    
in healthy, straight and shiny hair
for a period of 3-4 months.

°
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Rádi vám předvedeme,
co v nás doopravdy je!
www.vinarstvibreclav.cz
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MAPA LETIŠTĚ PRAHA | PRAGUE AIRPORT MAP
PASOVÁ KONTROLA
PASSPORT CONTROL

VRÁCENÍ DANĚ
TAX REFUND

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA
SECURITY CONTROL

INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA
INFORMATION DESK

ODLETY
DEPARTURES

PRVNÍ POMOC
FIRST AID

PŘÍLETY
ARRIVALS

TRANSFEROVÁ PŘEPÁŽKA
TRANSFER DESK
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We are the face
of seamless travel.

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

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

SAFETY
Passengers are forbidden to make calls while on board. In
Pa
the interests
of safety, we ask you to respect the signs
int
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.

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

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

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

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

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

SPECIAL NEEDS

Zvláštní jídla (vegetariánská, dietní) jsou
podávána 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 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

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

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

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

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

OBČERSTVENÍ
U CHARTEROVÝCH LETŮ

CHARTER FLIGHTS
REFRESHMENTS

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

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

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

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

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

FLOTILA SMARTWINGS GROUP

BOEING 737–700
148 |

32,2 m |

828 km/h

BOEING 737–800
189 |

38,0 m |

828 km/h

BOEING 737 MAX 8
189 |

39,5 m |

828 km/h

BOEING 737–900ER
212 |

40,7 m |

828 km/h

CESSNA 680 CITATION SOVEREIGN
9 |

19,4 m |

848 km/h

Počet cestujících | Seating Capacity |

Délka letadla | Length of Aircraft |

Cestovní rychlost | Cruising Speed
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INFLIGHT

FLEET OF SMARTWINGS GROUP

AIRBUS A319–100
144 |

33,8 m |

850 km/h

AIRBUS A320–200
180 |

37,6 m |

850 km/h

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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INFLIGHT

CESTOVNÍ FORMULÁŘE | TRAVEL DOCUMENTS

EGYPT

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

ČÍSLO LETU
PRG
PŘÍJMENÍ ((TISKACE
TISKACE)
JMÉNO

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ

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

NÁRODNOST
ČÍSLO PASU
ADRESA POBYTU V EGYPTĚ (najdete ji například na svém
voucheru od CK
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

TUNISKO | TUNISIA

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

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

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

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

» fill out the form in block letters
» parents or adults who are
responsible for child passengers
sign a card on behalf of the
child
» the form shall be handed
over together with valid travel
documents when passing
through airport security
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DESTINACE | DESTINATIONS
Helsinki
Keﬂavík

Stockholm

Riga
Copenhagen
Gdańsk
Hamburg
Amsterdam

Birmingham
Bristol

Poznań

Dusseldorf

Brussels

Wroclaw
Pardubice

Cologne
Mexico City
Boston
NewYork

Warsaw
Katowice

Prague Ostrava
Brno

Paris

Krakow
Bratislava

Košice

Budapest
Terst
Torino

Bucharest
Genova
Varna

Nice
Rome

Bari

Barcelona
Olbia

Menorca
Madrid

Palma
de Mallorca
Ibiza

Thessaloniki
Corfu

Cagliari

Bourgas
Kavala

Tirana

Brindisi

Skiathos
Limnos

Preveza Athens

Lamezia Terme
Palermo

Izmir
Kefalonia
Samos
Araxos
Bodrum
Santorini
Catania Zakynthos
Kos
Kalamata
Karpathos
Kythira
Rhodes
Chania
Malta
Heraklion

Faro
Málaga
Enﬁdha
Oujda

Soﬁa

Naples

Valencia

Alicante
Murcia

Split
Dubrovnik

Monastir
Djerba

Madeira

Agadir
Lanzarote
Tenerife
Gran Canaria

Sal

Fuerteventura

Dakar

Boa Vista
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INFLIGHT

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

Moscow

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

Kyiv

Antalya
Dalaman
Larnaca
Beirut
Tel Aviv

Marsa Matruh

Taba

Aqaba

Sharm El–Sheikh

Ras Al–Khaimah

Hurghada

Dubai
Marsa Alam

Riyadh

Jeddah
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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

ZDARMA
FREE

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

131_wc_ife.indd 131

14.04.22 15:06

Hodinky Koscom

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