
PETR 
ŠVANCARA

 „Jsem nadšený, že mohu létat z Brna. 

Je to kvalitní letiště, které i přes svou 

velikost zvládá všechno, co má,” 

říká bývalý fotbalový hráč Petr Švancara.
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 Milán

Město obchodu, módy a fotbalu, 
které se řadí mezi nejbohatší 
a nejrozvinutější italská města.

 Berlín

Jedna z nejnavštěvovanějších 
metropolí, která se vymanila 
ze své temné historie.

 Londýn

Křižovatka exotických i známých 
evropských kultur pro všechny 
milovníky památek a muzeí.

 Tipy na cestování

Poradíme Vám, jak si výrazně 
zjednodušit odlet.

SPECIÁLNÍ MAGAZÍN  
BRNĚNSKÉHO LETIŠTĚ 



 Turistické zajímavosti

 Piazza  del  Duomo či  Piazza  della 
 Scala – dvě náměstí, která nabízejí 
památky hodné vidění, pokud 

cestujete do  Milána. Na  piazza 
 del  Duomo můžete kromě 
 Arcibiskupského a  Královského 
 paláce navštívit i  Milánský  dóm, 
který je nejznámější ukázkou gotiky 

a čtvrtou největší katedrálou na světě. Další symbol 
 Milána – legendární milánská  opera La Scala se nachází 
na druhém z náměstí. Jelikož ve městě strávil část 
života i umělec  Leonardo  da  Vinci, naleznete zde jeho 
malbu  Poslední  večeře  Páně. Ti, kteří historie ještě 
neměli dost, by měli navštívit  chrám  sv.  Ambrože – 
nejstarší kostel ve městě nebo hrad  Castello  Sforzesco. 
Trochu odpočinku poté nabízí plavba po říčních 
kanálech  Navigli. Ty z vás, které sledují veškeré módní 
trendy, by měly zavítat na  Fashion  Week, který se 
pořádá právě v  Milánu. Nicméně je nutné sledovat, které 

Základní informace

Počet obyvatel: 1,3 mil. 

Země: Itálie 

Jazyk: italština 

Časové pásmo: GMT +1 

Měna: EUR (Euro)

  Tip pro Vás: Vstupenky kupujte  
s dostatečným předstihem. 

Město obchodu, módy a fotbalu. Tak přesně tím je Milán. 
Patří mezi jedno z nejbohatších a nejrozvinutějších 
italských měst, a to i přes fakt, že během let bylo 
několikrát zničeno do základů. Kromě toho je druhým 
největším městem a hlavním městem regionu  Lombardie.

přehlídky jsou otevřené pro veřejnost. Pánové mezitím 
mohou navštívit  AC  Milán nebo  Inter  Milán, a to i pokud 
se zrovna nehraje.  Stadion  San  Siro totiž pořádá 
komentované prohlídky za 17 €. 

 Jídlo

 Milán je také centrem dobrého jídla a pití. Turisté 
zde mohou navštívit venkovské trattorie, luxusní 
restaurace i bary podél vodních kanálu  Navigli. Pokud 
tedy chcete zjistit, co se skrývá pod názvy jako  cotoletta 
alla  Milanese nebo risotto  alla  Milanese, do jedné z nich 
zavítejte. Typická italská zmrzlina se nachází doslova na 
každém rohu.



Nedaleko Milána se  
nachází úchvatné největší 
italské jezero Lake Garda.

Instagrammable Spots  #beeninmilan

Milovníci fotografování, co rádi hledají zajímavá 

a instagrammable místa, by měli rozhodně navštívit místa 

jako je  Terrazza  Aperol, district  Brera,  10  Corso  Como, 

 Villa  Necchi, nebo moderní business centrum  Piazza  Gae 

 Aulenti obklopené mrakodrapy.

   Milán patří mezi nejbohatší a nejrozvinutější 
italská města, proto tu ceny patří k nejvyšším 
v zemi. Při hledání ubytování je doporučováno 
hledat lokalitu v blízkosti metra. 

 Ubytování

 Milán patří mezi nejbohatší a nejrozvinutější italská 
města, proto tu ceny patří k nejvyšším v zemi. Při hledání 
ubytování je doporučováno hledat lokalitu v blízkosti 
metra. Ubytování v okolí  Corso  Como v blízkosti centra 
nabízí bohatý výběr restaurací a barů. Pro ty, kteří chtějí 
zažít pravou italskou atmosféru, je nejlepší se ubytovat 
v historické čtvrti  Brera.

 Doprava do  Milána

Pravidelná linka  Brno –  Milán Bergamo společnosti 
 Ryanair létá každou neděli a středu. Z letiště je pak 
nejjednodušší vydat se do  Milána autobusem, který 

jezdí každou půlhodinu. Do centra se tak dostanete 
během 40 – 60 minut za 5 €.

 Doprava v  Miláně

 Milán disponuje kvalitní a hustou sítí městské hromadné 
dopravy, která zahrnuje metro, autobusy a tramvaje. 
Systém městské hromadné dopravy je propojen, a tak stačí 
jen 1 lístek. Jízdenky se dají koupit v trafikách, ve stanicích 
metra a na vybraných autobusových a tramvajových 
zastávkách. Např. denní jízdné vás vyjde na 4,5 €.

 Výlety z  Milána

Dobrou zprávou je, že toto živé město je velmi 
dobře propojeno se zbytkem severní a střední Itálie, 
takže je snadné udělat si jednodenní výlet z  Milána např. 
k jezerům Lago di  Como, Lago  di Maggiore a Lago 
di  Garda nebo do měst  Bergamo,  Benátky,  Florencie 
nebo  Bologna.

 Londýn je hlavní město  Spojeného  království 
 Velké  Británie a  Severního  Irska. Je to místo, kde se 
střetává mnoho kultur, a to těch exotických i známých 
evropských. Pro všechny milovníky památek a muzeí je 
centrum  Londýna místem spojující moderní architekturu 
a mrakodrapy s nádherným historickým jádrem.

 Turistické zajímavosti

Mezi místa, na která musíte 
při návštěvě Londýna zavítat, 
patří stálice, jako je  Buckinghamský 
a  Westminsterský  palác nebo 
 Westminsterské  opatství. Kromě 
těchto historických míst nabízí 
Londýn i něco pro milovníky 
filmů nebo sportu. Díky muzeu 
 Madame  Tussauds se můžete setkat 
s identickými, voskovými dvojčaty 
slavných osobností, sportovců nebo 
dokonce členů královské rodiny. 
Za zmínku stojí i populární  nástupiště 
 9  ¾, které se nachází v moderní 

budově stanice  King’s  Cross. Po 
náročném dni je možné relaxovat při 
jízdě na  London  Eye nebo v  Hyde 
Parku. 

 Jídlo

Kromě klasických restaurací, jako je 
 The  English  Restaurant nebo  Boyds 
of London Grill & Wine Bar, které 
nabízejí pravou britskou kuchyni, stojí 
za zmínku i možnost ochutnat např. 
indickou kuchyni u stánků ve čtvrti 
 Camden Town, nebo asijskou v Soho 
či  China  Town.

Základní informace

Počet obyvatel: 8,8 mil. 

Země: Anglie 

Jazyk: angličtina 

Časové pásmo: GMT +0 

Měna: GBP (britská libra)



 Doprava do Londýna

Do  Londýna je nejlepší se dopravit letecky. Z  Brna létá 
pravidelná linka  Brno –  Londýn /  Stansted společnosti 
 Ryanair. Z letiště je nejlepší využít spojení  easyBus 
s cenami začínajícími na 2 £ nebo  Stansted express, 
kde se cena pohybuje kolem 16 £ za zpáteční jízdenku. 
Autobusové i vlakové stanice jsou vzdálené do 3 minut 
od příletové a odletové části terminálu.

 Doprava po Londýně

Pro cestování po  Londýně je nejlepší využít městskou 
hromadnou dopravu. Zpravidla se vyplatí pouze jízdné 
do zón 1 a 2. Nejvýhodnější je zakoupení papírové 

Po náročném dni je možné 
relaxovat při jízdě na  London 

 Eye nebo v  Hyde Parku. 

Instagrammable Spots  #beeninlondon

Nejlepší výhled na Londýn a západ slunce poskytnou poslední patra 

mrakodrapu  The  Shard.  The  Churchill  Arms je pravděpodobně nejvíce 

vyzdobená hospoda v Londýně, přímo stvořená pro skvělou fotografii nebo 

drink. Další zajímavá místa jsou například  Camden  Town,  The  Sherlock 

 Holmes  Pub,  Neal’s  Yard nebo  Notting  Hill.

celodenní jízdenky  Travel Card, která stojí přibližně 8 £. 
Další možností je jízdenka  Oyster Card, kterou lze dobíjet. 
Turnikety poté odečítají částku podle najetých kilometrů.

 Ubytování

Možností, kde se ubytovat, je mnoho. Je možné bydlet 
v hotelu nebo penzionu či si pronajmout soukromé bydlení 
přes  Airbnb. Je důležité počítat s tím, že cena se odvíjí 
od vzdálenosti od centra  Londýna.

  Z  Brna létá pravidelná linka Brno –  Londýn / 
 Stansted společnosti  Ryanair. Z letiště je pak nejlepší 
využít spojení  easyBus nebo  Stansted express.

 Výlety z Londýna 
 Kam dál?

Pokud se chystáte v  Londýně 
strávit delší dobu, doporučujeme 
navštívit i jiná města, která jsou 
poblíž.  Brighton může kromě 
pláže nabídnout i vyžití ve 
městě v podobě hodinové věže, 
akvária, muzea či kaváren. Dalším 
místem, které stojí za návštěvu 
je  Oxford se svojí univerzitou, galerií 
či parky. Za zmínku stojí i  Dover, 
který je přístavním městem s bílými 
útesy a hradem.



 Berlín je hlavní město  Německa a jedno 
z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších evropských 
center. Tato metropole se dokázala vymanit ze své temné 
historie a rozhodně stojí za návštěvu. 

 Turistické zajímavosti

Nejznámější památky, které stojí  
za to navštívit, jsou  Berliner 
 Fernsehturm a  Braniborská 
 brána. Mezi  Braniborskou  bránou 
a náměstím  Potsdamer  Platz 
naleznete  Památník  holocaustu, 
který slouží jako připomínka 
židů, kteří zemřeli během druhé 
světové války. Studenou válku 
připomíná hraniční přechod 
 Checkpoint  Charlie. Zajímavostí 
je, že sloužil pouze diplomatům, 
novinářům a obyvatelům, kteří 
nebyli německé národnosti. Střípky 
historie nabízí k prohlédnutí muzea, 
které se nacházejí na  Muzejním 
 ostrově. Jedná se o komplex pěti 
muzeí, která jsou na seznamu 
 UNESCO. Skvělý výhled na  Berlín 
pak  poskytuje vyhlídková kupole 
 budovy  Říšského  sněmu.

 Jídlo

Mezi typickou berlínskou pochoutku 
patří legendární a všudypřítomný 
 currywurst neboli klobása s kari 
omáčkou. Ti méně odvážní by 
měli ochutnat alespoň jeden 
z gigantických preclíků. Pro 
ochutnání tradičního berlínského 
nápoje, nezbývá nic jiného než 
ochutnat pivo.  Berliner  Weisse je pivo 
ochucené malinovým nebo bylinným 
sirupem. Nejstarší pivní zahrádka 
v  Berlíně je  Prater, kde dokonce točí 
své vlastní pivo  Prater Pils.

Základní informace

Počet obyvatel: 3,6 mil. 

Země: Německo 

Jazyk: němčina 

Časové pásmo: GMT +1 

Měna: EUR (Euro)

  Střípky historie nabízí 
k prohlédnutí muzea, které 
se nacházejí na  Muzejním 
 ostrově. Jedná se o komplex 
pěti muzeí, která jsou 
na seznamu  UNESCO.

Instagrammable Spots  #beeninberlin

I když se to na první pohled nemusí jevit jako zřejmé, má  Berlín mnoho 

míst, na kterých pořídíte nádherné fotografie. Prvním místem je East 

Side Gallery, která je nejdelší a největší galerií pod širým nebem. 

Po procházce kolem ní můžete posedět v nádherné kavárně  House 

 of  Small  Wonder nebo v baru  Madame  Claude, který je vzhůru 

nohama. Jestliže chcete odpočívat aktivně, podívejte se na vodopád 

ve  Victoria parku, na zámek  Charlottenburg nebo na  Gendarmenmarkt.

 Ubytování

V  Berlíně je k dispozici široká škála ubytování. K dispozici 
jsou zde hotely, hostely i byty. Cestovatelé s nízkým 
rozpočtem by se měli poohlédnout po ubytování 
ve čtvrtích  Friedrichshain a  Kreuzberg.

 Doprava do  Berlína

Z  Brna do  Berlína se lze dostat za akční cenu. Nová linka 
 Brno –  Berlín Schönefeld společnosti  Ryanair bude létat 
dvakrát týdně od dubna 2019. Z letiště  Schönefeld 
v  Berlíně je nejlepší pro dopravu do centra města využít 
příměstskou vlakovou linkou  S-Bahn. Ta projíždí městem 
od východu na západ a odjíždí každých 10 minut, 
jízdenka vyjde na 3,40 €.

 Doprava po  Berlíně

Město má rozsáhlou a spolehlivou síť městské 
hromadné dopravy, která zahrnuje  U-Bahn (metro), 
 S-Bahn (městská železnice), autobusy a tramvaje. 
Systém městské hromadné dopravy je dobře propojen, 
a tak stačí jen 1 lístek. Jízdenky se dají koupit v trafikách, 
ve všech stanicích metra a na vybraných autobusových 
a tramvajových zastávkách. Za celodenní jízdenku 
zaplatíte 7 € v zóně AB, která pokrývá celý  Berlín. 
Kromě MHD je možné využít kolo. Pronájem stojí kolem 
10 € za den.

 Výlety z  Berlína

Zhruba 30 kilometrů od centra Berlína se nachází 
město  Postupim (v originále Potsdam). Další města 
stojící za návštěvu jsou  Lipsko,  Drážďany,  Hamburk 
nebo  Hannover. Pokud se chcete dostat na pláž, 
doporučujeme návštěvu jednoho z jezer, jako jsou 
 Müggelsee Pötzensee,  Sacrower See a  Tegeler  See nebo 
 Wannsee. Velkou výhodou  Wannsee je, že se dá dostat 
na tuto pláž s přímou linkou z hlavních stanic v  Berlíně.

  Z  Brna do  Berlína se lze dostat za akční 
cenu. Nová linka  Brno –  Berlín Schönefeld 
společnosti  Ryanair bude létat dvakrát 
týdně od dubna 2019.

Do historických Drážďan 
se lze dopravit přímou 

vlakovou linkou.



 Když jsme spolu domlouvali 
termín rozhovoru, byl jste zrovna 
na dovolené. Předpokládám, že 
cestujete hodně. Kam nejčastěji?

Toto je hodně spojené s tím, jakou 
má člověk náturu. Já patřím k těm, 
kdo mají rádi pohodu. To znamená 
moře, hotel, bazén a dobrý jídlo. 
Samozřejmě se vždy snažím v dané 
lokalitě navštívit nějakou památku 
– například když jsem teď byl 
v Dubaji, tak jsem se byl podívat na 
Burdž Chalífu. A co mám oblíbené? 
Vyhledávám také destinace, kde 
mohu spojit zábavu s odpočinkem, 
což bylo například v New Yorku nebo 
Londýně.

  A co létání?

Přiznám se, že se samotným letem 
mám trochu problém. Musím si dát 
vždy panáka, abych se trošku zklidnil, 
protože nemám z letu úplně dobrý 
pocit. Nicméně letadlům věřím, 

a i když je to pro mě nepříjemné, 
tak to zvládám. A protože mám 
cestování opravdu rád, vždy se 
do toho vrhám znovu a znovu.

 Zmiňoval jste Londýn,  
tam předpokládám, létáte hlavně  
za fotbalem.

Ano, už jsem tam byl tak pětkrát, 
šestkrát na Arsenalu, Chelsea nebo 
na Tottenhamu. Londýn mě baví, 
dokonce se tam vyznám i v metru. 
Bratr tam žije, takže za ním jezdíme 
často i s rodinou, klidně třikrát ročně. 
Takže Londýn-Brno je super linka 
za bezkonkurenční peníze.

 Doporučíte nám třeba nějaký 
váš oblíbený podnik v Londýně? 

Baví mě navštěvovat hospody, 
ve kterých se scházejí fotbaloví 
fanoušci. Jednou jsem byl dokonce 
v takovém tom „echt“ fanouškovském 

 „Jsem nadšený, že mohu létat z Brna. 
Je to kvalitní letiště, které i přes svou 
velikost zvládá všechno, co má,”
říká bývalý fotbalový hráč Petr Švancara.

Petr Švancara (41),  

brněnský rodák a bývalý 

profesionální fotbalista. 

Většinu své kariéry strávil 

ve Zbrojovce Brno, ale 

zahrál si také za Slavia 

Praha. Po skončení kariéry 

se nejvíce profiluje jako 

fotbalový expert v České 

televizi a na O2 TV. 

Je hrdým otcem tří dětí 

a věnuje se také rozvoji 

brněnské fotbalové mládeže.

Petr Švancara (41) má za sebou neobyčejnou fotbalovou 
kariéru. Již ve svých devíti letech hrál za Zbrojovku Brno, 
zahrál si i v pražské Slavii, ale nakonec ho cesty přivedly 
zase zpátky do Brna, kde se v roce 2015 definitivně 
rozloučil se svou kariérou při velkolepém návratu fotbalu 
na stadion Za Lužánkami. Nyní je z něj trenér, moderátor, 
vášnivý cestovatel, ale především nejviditelnější 
brněnský patriot.



klubu. Do kterého když člověk vejde, 
tak i kdyby fandil jinému týmu, tak 
nemá na vybranou, stane se alibistou 
a prostě začne fandit určitému klubu, 
který tam je doma. Třeba taková 
restaurace v Tottenhamu, kde Karlos 
Vémola dělal vyhazovače, o které 
se říká, že je vůbec zkouška odvahy 
vejít sem třeba v šále Arsenalu. 
Ty lidi už třeba nikdo nikdy neviděl, 
to už má sílu.

 Létáte i pracovně nebo jenom 
na dovolenou?

Jak se to vezme. Věnuji se hodně 
charitativním sportovním utkáním, 
ať hokejovým nebo fotbalovým. 
Vždycky je třeba ty největší hvězdy 
oslovit napřímo, takže když jsem 
třeba dělal rozlučku s kariérou, 
tady Za Lužánkami, tak jsem 
vyrazil za Kubou Voráčkem nebo 
za Jirkou Tlustým osobně do Států. 
Samozřejmě jsem to spojil se 
zábavou v podobě hokejových 
zápasů NHL. A víte co, já pevně 
věřím, že Zbrojovka jednou bude 
hrát evropské poháry a my budeme 
jezdit pracovně všichni.

 Když jezdíte na dovolené 
s rodinou, jsou nějaké destinace, 
které byste doporučil jako skvělé 
místo právě pro rodiny?

Určitě. Například už potřetí jsme 
s dětmi letěli do Rás al-Chajma, 
což jsou Spojené Arabské Emiráty. 
Mají tam spoustu resortů, které 
jsou na rodiny vyloženě připravené 
a poskytují spoustu vyžití. Ale není 
to jen tam. Skvělé vybavení mají 
i v Turecku nebo Řecku. Ale mým 
snem je Thajsko nebo nějaká z těch 
top dovolených typu Seychely. 
Zároveň mě teď těší, že si to mohu 
s rodinou užívat naplno. Když hrál 
člověk fotbal, měl jsem volno jen 
v určité termíny, teď je to jen na nás.

  Jaká byla zatím nejlepší jídla 
nebo pití, která jste při cestování 
ochutnal? 

To odpovím jednoznačně – miluju 
Itálii. Itálie pro mě znamená 
dobré víno, dobré těstoviny, ryby, 
samozřejmě pizzu a taky vynikající 

letištěm nebo si zaplatím taxi 
službu a pak člověk vlastně nemá 
starost ani s parkováním. Takže ten 
komfort v podobě toho, že tady 
máme letiště, je za mě stoprocentní. 

 Prostě čas jsou peníze.

Přesně tak. Když už jedu na 
dovolenou, tak to není o tom, 
že bych počítal každou pětistovku, 
kterou projedu za benzín. Daleko 
radši využiju možnost, že tady 
máme letiště a jsem nadšený, 
že mohu létat z Brna. Ani nejsem tak 
rozmazlený v tom, že bych musel 
létat nějakými drahými lety. Myslím 
si, že v letadlech, pokud neletím 
20 hodin, se to zvládnout dá. Třeba 
teď jsem letěl ekonomickou třídou 
5 hodin do Dubaje a bylo to úplně 
v pohodě. Člověk si pustí dva filmy 
a zvládne to.

 Když se teď vyskytla 
možnost v podobě letu z Brna 
do Berlína, využijete tuto 
možnost třeba k obohacení 
o další fotbalový zážitek? 

Zaregistroval jsem, že to tam 
naskočilo a určitě je to jedna 
z věcí jako Milán, do kterých určitě 
půjdu. Berlín je pro mě věc úplně 
neznámá. Nemám představu, co 
mě tam může čekat, kam můžu 
zajít a podobně. Předpokládám, 
že příští rok bych chtěl jak Berlín, 
tak Milán dát. Fotbal bude jednou 
z věcí, kam si určitě zajdu, možná 
na oba dva kluby. Navíc, když jsem 
koukal na ceny letenek, tak je to 
naprostá bomba.

 Řeší se i příliv lidí druhým 
směrem, tedy do Brna. Na co byste 
je pozval?

Ve světě zatím až na výjimky Brno 
nikdo nezná, což je fakt, který se 
doufám díky rozvoji v posledních 
letech změní. Za mě je Brno 
hrozně sympatický město. Máme 
tady krásný hrad, hodně památek, 
noční život a gastronomicky jsme 
se za posledních pár let obrovsky 
zvedli. Ubytování i infrastruktura 
je přívětivější než v Praze. 
Samozřejmě největším lákadlem 
je Velká cena – Grand Prix nebo 
různé tematické veletrhy, na které 

  Například už potřetí jsme s dětmi letěli do Rás al-Chajma, což jsou 
Spojené Arabské Emiráty. Mají tam spoustu resortů, které jsou na rodiny 
vyloženě připravené a poskytují spoustu vyžití. Ale není to jen tam. 
Skvěle vybavení mají i v Turecku nebo Řecku.

  Prostě ta možnost létat 
přímo z Brna je super. 
Vždycky když plánuji 
dovolenou, chci letět 
z Brna. Už se mi prostě 
nechce jezdit do Prahy, 
Vídně nebo Bratislavy. 
Proč taky, když mohu 
letět z domova.

jezdí turisté přímo sem. Navíc zajít 
si třeba na fotbal nebo na hokej 
také není špatné. Celkově jsme 
my Brňáci taková veselá kopa 
a pohostinnost je tady prvotřídní.

 Co byste závěrem vzkázal 
lidem, kteří o brněnském letišti 
ještě tolik neví a například létají jen 
z Vídně, Prahy nebo Bratislavy?

My všichni musíme dělat všechno 
pro to, aby Brňáci na ten servis 
a všechno, co tady máme, byli 
pyšní. Myslím si, že máme kvalitní 
letiště, které i přes svou velikost 
zvládá všechno, co má. Brněnské 
letiště mám rád, je mi sympatické 
už jen v tom, že tam není typický 
chaos jako třeba v Praze, my 
ho máme takové domácí. Je jen 
potřeba ukázat lidem, že odtud 
mohou létat. Většina lidí si to 
možná ani neuvědomuje a tak 
ani nebere v úvahu, že například 
do toho Milána nemusí létat 
z Prahy. Mělo by je v první chvíli 
napadnout, že mohou odletět 
i z Brna. Tvrdím jednu věc – 
pokaždé, když jsem z brněnského 
letiště letěl, neměl jsem absolutně 
s ničím problém. Přál bych mu, 
aby se mu dařilo a aby ho lidé více 
využívali. Myslím si, že je to hodně 
o tom, abychom okolí dali najevo, 
že tady máme kvalitu, na kterou 
můžeme být právem pyšní.

kávu. Letěl jsem onehdy do Bari, 
to je přímořské město na jihu Itálie, 
a i když jsem byl trochu zklamaný, 
protože Itálie je na mě trošku 
špinavá, tak to jídlo i servis jsou 
tam prostě na té nejvyšší úrovni.

 Snažíte se v každé zemi 
ochutnávat hlavně místní 
speciality?

Je to tak. Když vypadnu za hranice, 
snažím se poznávat danou zemi 
především skrze jídlo a kulturu. 
Musím ale říci, že třeba v USA jsem 
se hrozně trápil, protože jedí hodně 
smaženého a burgerů, a to mi moc 
nejede. Tam jsem musel po pár 
dnes navštívit čínskou čtvrť, abych 
se trochu spravil rýží. Vždycky se 
snažím ochutnat i místní pivo, ale 
jak jsem z domova namlsaný tou 
největší kvalitou, tak je problém 
najít nějaké opravdu dobré.

 Zmiňoval jste panáka na 
kuráž. Jsou třeba nějaké další 
tipy a triky Petra Švancary na 
cestování?

Žádné extra triky nemám. Přiznám 
se, že jsem spíš ten, který je radši, 

když mu to někdo nachystá na klíč. 
Při samotném letu pak samozřejmě, 
jeden, dva panáčky, ale zase pozor, 
mám tři děti, o které se člověk, 
i trochu oblbnutý, musí dobře 
postarat. A že mě ten můj veselý 
mančaft občas zaměstnává víc než 
turbulence.

 Pojďme na samotné Brno.  
Co je pro vás největší výhoda 
brněnského letiště?

Že to máme hned za barákem. 
Prostě ta možnost létat přímo 
z Brna je super. Vždycky když 
plánuji dovolenou, chci letět z Brna. 
Už se mi prostě nechce jezdit 
do Prahy, Vídně nebo Bratislavy. 
Proč taky, když mohu letět 
z domova.

 Někteří zmiňují  
rozdílnou cenu.

Pro mladé to možná hraje velkou 
roli, ale upřímně, já si raději 
připlatím za to, že když vím, že 
ve 12 letím, tak jsem nejpozději 
v půl 11 na letišti a ve čtvrt na 11 
vyjíždím z domu, což je úplná 
pecka. Zaparkuju si auto před 

Itálie pro mě znamená dobré víno, 
dobré těstoviny, ryby, samozřejmě 

pizzu a taky vynikající kávu.

Samozřejmě se vždy snažím v dané lokalitě navštívit 
nějakou památku – například když jsem teď byl v Dubaji, 
tak jsem se byl podívat na Burdž Chalífu.



Přinášíme vám nejzajímavější tipy, 
které vám pomohou cestovat lépe, 
levněji i pohodlněji!

Využijte každé volné skulinky, ponožky a spodní prádlo 
dejte do bot a veškeré mezery na stranách zavazadla 
ucpěte měkkými věcmi.

   Cestovní lahvičky  
na kosmetiku. 

V kabinovém zavazadle jsou povoleny tekutiny v obalu 
nepřesahující obsah 100 ml. Celkový objem všech tekutin 
může tvořit maximálně 1 l. Tyto obaly je potřeba uzavřít 
do průhledného, uzavíratelného plastového sáčku, který je 
zdarma k dostání u bezpečnostní kontroly na většině letišť. 
Šikovné cestovní lahvičky jsou k dostání například v Ikee, 
Sephoře, Flying Tigeru, Decathlonu a v dalších obchodech.

   Co do příručního  
zavazadla?

Vždy mějte na paměti, že odbavené zavazadlo 
se může zpozdit nebo dokonce ztratit. To samé 
platí při zpožděných letech. Zabalte si tak základní 
hygienické potřeby a náhradní oblečení. Nezapomeňte 
ani na nabíječku na telefon a cennosti (počítač, kamera, 
fotoaparát atd.). U odbavených zavazadel může také 
hrozit jejich poničení.

   Vyzrajte nad bezpečnostní kontrolou 
s prázdnou lahví.

Již víme, že na letištní kontrole jsou zakázané tekutiny 
v lahvích větších než 100 ml. Nikde ale není zákaz 
na přepravu jakékoliv prázdné lahve. Po překročení kontroly 
si lahev načepujte vodou a vezměte přímo do letadla.

   Označte si zavazadlo jednoduše 
rozeznatelným předmětem.

Přidejte barevnou stužku, nalepte velkou nálepku nebo 
našijte výraznou nášivku a odlište tak své zavazadlo 
od ostatních. Rychleji ho najdete a nestane se, že by 
si vaše zavazadlo omylem vzal někdo jiný.

   Zorganizujte si peníze na cestách a plaťte 
v zahraničí výhodně.

Pomocí karet jako Revolut, Transferwise nebo Twisto 
ušetříte na nevýhodných kurzech, které by Vám nabídla 
Vaše banka, jak při platbách, tak výběrech z bankomatu. 
Nechcete zkoušet novinky? Ověřte si podmínky výběrů 
bankomatů a plateb u vaší banky!

   Buďte stále online  
prostřednictvím WiFi.

Chcete se připojit k volné WiFi, ale její přístup je složitý 
nebo se po Vás vyžaduje heslo? Stáhněte si aplikaci 
WiFi Map, kde najdete hesla k WiFi sítím po celém světě. 
Pro hesla na letištích slouží například WiFox. Dalšími 
užitečnými aplikacemi jsou Instabridge nebo Foursquare.

  Chcete se připojit k volné WiFi, ale 
její přístup je složitý nebo se po Vás 
vyžaduje heslo? Stáhněte si aplikaci 
WiFi Map, kde najdete hesla k WiFi 
sítím po celém světě. Pro hesla na 
letištích slouží například WiFox.

Pomocí karet jako  Revolut, 
 Transferwise nebo  Twisto, ušetříte 
na nevýhodných kurzech, které by 

Vám nabídla Vaše banka
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   Zapněte si anonymní režim prohlížeče při 
vyhledávání letenek.

Prodejci letenek si v klasickém režimu ukládají soubory 
Cookies, které jim slouží ke zjištění toho, co vyhledáváte. 
Aby společnosti motivovali k rychlému nákupu, tak při 
každém dalším vyhledávání zvyšují ceny. Takže pst a šup 
do anonymity!

   Před cestou do zahraničí si ofoťte veškeré 
důležité dokumenty.

Kopie pasu, řidičského průkazu nebo hotelových 
rezervací Vám usnadní těžké okamžiky při řešení jejich 
krádeže či ztráty. Doporučujeme si tyto dokumenty 
zaslat na e-mail nebo vytisknout a ponechat 
v jiném zavazadle.

   Balte úsporně – oblečení  
neskládejte, ale rolujte. 

Místo klasického komínkování si srolováním oblečení 
do ruliček značně ušetříte místo ve svém zavazadle. 
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   Neplaťte za zvážení  
zavazadla na letišti.

Pokud si položíte zavazadlo na neobsazený pás 
u odbavování zavazadel (check-in) nemělo by 
to nikomu vadit. Nemusíte tak platit soukromým 
společnostem, které si za zvážení zavazadel účtují 
až směšně vysoké částky.

8

  Napište  „Ok Maps“ na  Google  
 Maps pro stažení zajímavé lokace  
do offline verze!



Chcete se podívat do Londýna,  
Milána nebo Berlína? 

Tak neváhejte a zašlete znění tajenky na  
tajenka@airport-brno.cz nejpozději do 9. 6. 2019.
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