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Vážení cestující,
děkujeme, že využíváte služby Leo Express, které se 
pro Vás snažíme stále vylepšovat. 
Důkazem toho, že se nám to daří, jsou spokojení 
zákazníci. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku jsme 
jich přepravili více než 560 000. Je to v meziročním 
srovnání nárůst o více než polovinu. Kvůli zájmu 
o naše služby plánujeme navýšení kapacity spojů. 
I proto brzy zahájíme schvalování nových vlaků Leo 
Express a dokončíme rekonstrukci prvních jednotek 
pro závazkovou dopravu v Pardubicích a Zlíně. A co 
nového jsme pro Vás v rámci našich služeb připravili? 
Od 1. května jsme rozšířili návazné minibusové spoje-
ní na trase Zlín–Přerov, kde můžete přestoupit na vlak 
do Prahy, Krakova nebo Košic. S Leo Express tak mů-
žete využít nejrychlejší spojení mezi Zlínem a Prahou 
s jedním krátkým přestupem. Od 29. června rozšiřuje-
me i spojení do Polska. Náš oblíbený víkendový vlak 
tam nově vyrazí každý den v týdnu. Odstartovali jsme 
také novou autobusovou linku na trase Košice–Užho-
rod–Mukačevo–Stryj–Lvov, a posílili jsme tak svou 
přítomnost na ukrajinském trhu. Určitě nahlédněte 
i do našeho nového palubního menu. Jídelní lístek 
pro Vás měníme každé čtyři měsíce. Vyzkoušejte 
s námi něco nového.   

Váš tým Leo Express

Dear passengers,
Thank you for using the Leo Express service. We are 
always trying to improve it for you.
The number of satisfi ed customers are proof that we 
are doing well. We carried more than 560,000 people 
in the fi rst quarter of this year. This is an increase of 
more than one half in a year-on-year comparison. 
Due to the interest in our services, we are planning 
to increase the capacity of these services. Thus we 
will soon begin approving new Leo Express trains and 
complete the refurbishment of the fi rst units for the 
dedicated line between Pardubice and Zlín. And what 
new products have we prepared for you? As of 1st May, 
we have extended the minibus connections on the 
Zlín – Přerov route, where you can change to trains 
running to Prague, Kraków or Košice. With Leo Express 
you can use the fastest connection between Zlín and 
Prague with one quick change. From 29th June, we are 
expanding our links to Poland. Our favourite weekend 
train will set off  for Poland every day of the week. We 
have also started a new bus route Košice – Uzhorod – 
Mukachevo – Stryi – Lvov and we increased our 
presence on the Ukrainian market. Be sure to check 
out our new on-board menu. We change the menu 
every four months. Try something new with us.   

Your Leo Express team



4

PRO LEO EXPRESS VYDÁVÁ / PUBLISHED FOR LEO EXPRESS BY: C.O.T. media, s. r. o., Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3. REDAKČNÍ 
RADA / EDITORIAL BOARD: Eva Frindtová, Peter Köhler, Mirek Spurný, Barbora Mičková, Kamila Balínková, Marek Hubač. TEXTY / TEXTS: Linda 
Pacourková, Judita Hrubešová, Martin Záruba, Petr Vavrouška, Adam Mašek, Michal Josephy, Lenka Zelnitiusová. PŘEKLAD / TRANSLATION: 
Angela Radiven, Marie Sedláková. KOREKTURY  / PROOFREADING: Pavel Tahovský. FOTO / PHOTOS: Není-li uvedeno jinak, jsou fotografi e 
z Shutterstock.com / Shutterstock.com – unless others copyrights. TITULNÍ FOTO / COVER PHOTO: Shutterstock.com. GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA / 
GRAPHIC LAYOUT AND COMPOSITION: Bogdan Tkaczyk, Petra Martinásková. LAYOUT: Petra Honomichlová, Jiří Novák. PRODUKCE / PRODUCTION: 
Jan  Doležal, Zlata Hrdličková. TISK / PRINT: Triangl,  a.  s. INZERCE  / ADVERTISEMENTS: C.O.T. media,  s.  r.  o., tel.:  +420 226  257  720, 
e-mail: inzerce@cot.cz. Vydavatel neručí za  obsah inzerátů. / The publisher carries no legal responsibility for the content of any advertisements 
appearing in this magazine. Registrace Ministerstva kultury České republiky / Registration of the Ministry of Culture of the Czech Republic: 
MK ČR E 20950. DATUM VYDÁNÍ / PUBLICATION DATE: 20. 6. 2019. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ / COPY DATE OF THE NEXT ISSUE: 5. 8. 2019.

obsah / contents / spis streści

20 Bojovník se životem
Wojownik wbrew losowi
Jan Mela myslí, že každá tragédie má nějaký 
smysl. Chce světu dokázat, že být invalidou 
není žádný handicap.

Jan Mela uważa, że każda tragedia ma jakiś 
sens. Chce udowodnić światu, że bycie 
niepełnosprawnym nie ogranicza.

Bez peněženky
No Wallet
Řešíte, jakým způsobem uhradíte letenky, 
jízdenky, ubytování, služby či zboží?

Are you thinking about how to pay for plane 
tickets, train tickets, accommodation, 
services or goods?

42

Skoro jako cesta kolem světa
Niemal jak podróż dookoła 
świata
Udělejte si s Leo Express kolečko po čtyřech 
evropských zemích.

Zorganizuj sobie z Leo Express rundkę 
po 4 europejskich krajach.

8

Cestování na rozcestí
Travelling at the Crossroads
Cestování za posledních deset let prošlo 
cestou, která jej změnila k nepoznání.

Travelling has changed beyond recognition 
in the last ten years.

30



G065_19_05_PINKO_Inzerce_Leo_Rigoletto_NV_krivky.indd   1 6.5.2019   9:45:58



6

zoom

#leoexpress



zoom

7

Frčíme i na Instagramu! Sdílejte své zážitky s námi a nezapomeňte na hashtag #leoexpress

Rolling on our Instagram! Share your experiences with us and don’t forget to use 
the hashtag #leoexpress
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       Měna
Praha: česká koruna 
Košice: euro 
Lvov: ukrajinská hřivna

Krakov: zlotý 
Záchrana: platební 
karta 

       Oblíbené jídlo 
Praha: kuřízek 
Košice: halušky 
Lvov: boršč

Krakov: pirohy
Záchrana: McDonald’s

Skoro jako cesta  
kolem světa

Málokdo z nás má to štěstí jako Henry z reklamy 
na loterii, aby mohl objet svět kolem dokola a přitom 
si plnil penězi díry v matraci. Pokud ale máte duši 
dobrodruha a pár dní volna, nemusíte vydělávat 
miliony, abyste si takovou menší cestu napříč světem 
(čti blízkou Evropou) udělali. Kudy a kam? 
S Leo Express si udělejte kolečko 
po čtyřech evropských zemích. 

Niemal jak podróż 
 dookoła świata 

Mało kto z nas ma takie szczęście, jakie dopisuje 
Henriemu z reklamy na loterię, aby mógł wyruszyć 
w podróż dookoła świata, a jednocześnie wypychać 
pieniędzmi dziury w materacu. Jeśli jednak posiadasz 
duszę miłośnika przygód i dysponujesz kilkoma dniami 
wolnego czasu, nie musisz zarabiać milionów, 
aby wybrać się w taką mniejszą podróż po świecie 
(czyli: po bliskiej Europie). Którędy i dokąd? 
Zorganizuj sobie z Leo Express rundkę po 
4 europejskich krajach. 

text: Linda Pacourková
foto: © Shutterstock.com

destinace



9

       Waluta
Praga: korona czeska 
Koszyce: EURO 
Lwów: hrywna ukraińska

Kraków: złoty 
Koło ratownicze: karta 
płatnicza

       Ulubione danie 
Praga: kuřízek (fi let 
z kurczaka)
Koszyce: haluszki 

Lwów: barszcz
Kraków: pierogi
Koło ratownicze: 
McDonald’s 

Praha, Krakov, Lvov, Košice, Praha – 
to zní jako zábavná cesta, no ne? 

Praga, Kraków, Lwów, Koszyce, Praga – 
to brzmi jak ciekawa podróż, nie prawdaż? 

destynacja

Praha / Praga

Košice / Koszyce

Krakov / Kraków
Ostrava / Ostrawa

Lvov / Lwów
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destinace

Vydejte se kamkoli v centru Prahy a neprohloupíte. 
Můžete zavítat na turisticky nejznámější atrakce, 
jako je Pražský hrad nebo Karlův most. Anebo zkuste 
místa, která jsou trochu klidnější a pro některé lidi 
možná i zajímavější. Navštívili jste už Františkánskou 
zahradu pár kroků od Václavského náměstí? Ne? 
Tak to byste měli! A rovnou tady skočte na skvělé 
kafe do kavárny Truhlárna. Protože co je v Česku 
stejně dobré jako pivo, tak je to káva. A taky holky, 
samozřejmě. 
Pokud budete chtít vidět HODINY, nesmí vám 
na check listu chybět Orloj na Staroměstském ná-
městí. Když se vám podaří vyfotit Orloj bez turistů, 
pošlete nám prosím fotku (je to fakt osobní výzva). 
A když se potom vydáte směrem na Malé náměstí, 
udělejte si zastávku ve Skautském institutu. Že nejste 
skauti? To většina lidí není, a přesto si tady zamilují 

Wybierz się gdziekolwiek w centrum Pragi a nie po-
pełnisz błędu. Możesz odwiedzić miejsca najbardziej 
znane turystycznie, takie jak Zamek Praski czy Most 
Karola. Lub zajrzeć do miejsc, które są nieco spokoj-
niejsze a dla niektórych osób bardziej fascynujące. 
Czy nasz już Ogród franciszkański położony kilka 
kroków od Placu Wacława? Nie? Więc warto się tam 
wybrać! I od razu można zawitać na wspaniałą kawę 
w kawiarni Truhlárna. Ponieważ w Republice Czeskiej 
tak samo dobrze jak piwo smakuje też kawa. I oczy-
wiście – są tu fajne dziewczyny. 
Jeśli chcesz zobaczyć ZEGAR, na check liście nie 
może zabraknąć zegara astronomicznego Orloj 
na Rynku Starego Miasta. Jeśli uda ci się zrobić 
zdjęcie zegara bez turystów, wyślij nam je (jest to 
naprawdę spore wyzwanie). A potem, gdy wyruszysz 
w stronę Malého náměstí, warto się zatrzymać w 

Praha  Evropy
Ať už tu budete chtít strávit odpoledne, víkend nebo celý týden…, bude to pořád málo! 
Proč? No, Praha vám může nabídnout tolik zážitků a míst na prozkoumání, že se sem 
určitě ještě někdy vrátíte. 

 Praga  Europy
Niezależnie od tego, czy chcesz tu spędzić popołudnie, weekend czy cały tydzień ... 
i tak to będzie za mało! Dlaczego? Cóż, Praga może zaoferować tak wiele przeżyć 
i miejsc do odkrywania, że na pewno warto tu jeszcze kiedyś wrócić. 
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domácí buchty nebo jiné dobroty stejně tak jako celý 
interiér. A když budete mít štěstí, uvidíte nějaké-
ho českého infl uencera, který si bude na pavlači 
vychutnávat fl at white. Už máte hlad? V tom případě 
je čas na nejlepší burger v celé Praze (posuzují dvě 
redaktorky ze dvou). A kde? V Meat and Greet na Se-
novážném náměstí. 

Ještě nemáte dost? 
Nevadí! Než se oddáte pražským barům, půjčte si 
u nábřeží Vltavy šlapadla a poznejte Prahu úplně 
jinak. Zapůjčení vychází zhruba na 200 korun za ho-
dinu. Vidět z hladiny Vyšehrad, Národní divadlo nebo 
Střelecký ostrov je prostě něco. A kde že si máte 
koupit to pivo? Vlastně můžete kdekoli. Po Praze 
najdete spoustu hospůdek, restaurací se zahrádkou, 
kde si vychutnáte chmelovou příchuť hezky na slu-
níčku. A pro nepivaře se najdou i skvělá vína. Pokud 
nepijete alkohol vůbec, nezoufejte. Domácí limonády 
nebo už zmiňovaná boží káva je opravdu na každém 
rohu. Stačí vyjít do ulic a prozkoumávat město v srdci 
Evropy.   

Domu skauta. Nie jesteś skautem? Większość ludzi 
nie jest, a mimo to uwielbiają domowe ciasta lub 
inne przysmaki, ciekawe jest też całe wnętrze. A jeśli 
będziesz mieć szczęście, zobaczysz czeskiego 
infl uencera, który na pawlaczu będzie degustować 
fl at white. Czy już zgłodniałeś? W takim razie czas 
na najlepszego burgera w Pradze (ocenianego przez 
dwóch redaktorów z dwóch). A gdzie? W Meat and 
Greet na Senovážném náměstí.

Jeszcze nie masz dosyć? 
To dobrze! Przed pójściem do praskich barów, warto 
wypożyczyć rower wodny na brzegu Wełtawy i od-
kryć Pragę w zupełnie inny sposób. Wypożyczenie 
kosztuje około 200 koron na godzinę. Z rzeki widać 
Wyszehrad, Teatr Narodowy lub Wyspę Strzelecką. 
A gdzie można tu kupić piwo? Właściwie wszędzie. 
W Pradze znajdziesz wiele pubów, restauracji 
z ogródkiem, gdzie możesz cieszyć się smakiem 
chmielu na słońcu. A dla niepijących piwa znajdą 
się tu też wspaniałe wina. Jeśli w ogóle nie pijesz 
alkoholu, nie rozpaczaj. Domowa lemoniada lub 
wspomniana wyżej znakomita kawa jest podawana 
naprawdę na każdym rogu. Po prostu idź ulicami 
i poznaj miasto w sercu Europy.   

Street food
Nie zapomnij odwiedzić praskiego Manifesto 
między Florencem i Dworcem Masaryka. Gast-
ronomiczny i kulturalny market w centrum Pragi 
– jest wyjątkowym przeżyciem. Ponad 20 restau-
racji, 3 bary i 27 kontenerów z przekąskami jest 
otwartych przez 7 dni w tygodniu! 

Street food 
Nezapomeňte taky navštívit pražské Manifesto 
mezi Florencí a Masarykovým nádražím. 
Gastronomický a kulturní market v centru 
Prahy – to je zážitek. Více než 20 restaurací, 
3 bary a 27 kontejnerů s občerstvením, které 
jsou otevřeny 7 dní v týdnu! 
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Druhé největší město Polska dostalo své jméno prý 
po knížeti Krakovi, který draka zabil. Ať už to bylo 
jakkoli, sluj i bronzovou sochu draka dnes můžete na-
vštívit pod hradem Wawel na břehu Visly (zajímavost: 
v České republice najdete obec Krakov na Rakovnic-
ku – ale bez draka). Po prohlídce hradu se vydejte 
do Starého Města a na Hlavní náměstí. Pro příjemnou 
relaxaci pak skočte okouknout kavárnu Wesola Cafe, 
kde své chutě budou moci ukojit i ti z vás, kdo trpí 
intolerancí na lepek. V Krakově najdete na každém 
rohu cukrárnu, kavárnu, bar, restauraci nebo klub. No 
není to přece jen pohádkové město? A hlavně, není 
tu zase tak draho! Co víc si přát. Jo, a pokud si objed-
náte pivo a dostanete k němu brčko…, nedivte se.

Nazwa drugiego pod względem wielkości miasta 
Polski wywodzi się ponoć od księcia Kraka. Bez 
względu na to, jak to było w rzeczywistości, smoczą 
jamę i brązowy posąg smoka można odwiedzić pod 
Zamkiem Wawel na brzegu Wisły (ciekawostka: 
W Republice Czeskiej znajdziesz wieś Krakov w okoli-
cy miasta Rakovnik – lecz, bez smoka). Po obejrzeniu 
Zamku warto się wybrać na Stare Miasto i Rynek 
Główny. Aby się zrelaksować, można wpaść do przy-
jemnej kawiarni Wesoła Cafe, gdzie zaspokoić swój 
apetyt na słodkie będą mogli także bezglutenowcy. 
W Krakowie na każdym rogu znajdują się cukiernie, 
kawiarnie, bary, restauracje i kluby. Bajkowe miasto, 
nie prawdaż? A przede wszystkim – nie jest jakoś 

Dračí město
Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami se rozprostíralo město, které 
ohrožoval velký a strašidelný drak. Chrlil oheň a požíral nevinné panny. Tohle není 
začátek pohádky, ale pověsti, která se váže k polskému městu Krakov. A nemusíte se bát, 
jako nevinnou pannu vás zde už nikdo nesežere. Snad.  

Miasto smoka
Dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami leżało miasto, któremu zagrażał 
wielki i straszny smok. Pluł ogniem i pożerał dziewice. To nie jest początek bajki, lecz 
legendy, która związana jest z polskim miastem Kraków. Ale dziś już trzeba się obawiać, 
smok już nie pożera niewinnych dziewic. Mam taką nadzieję. 
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Co bude k obědu? 
Jestli jste mlsní jazýčci, v Polsku jste na správné ad-
rese. Objednejte si tradiční boršč (v mnoha různých 
variacích) nebo okuste místní pirohy. A kdo má rád 
maso a zelí – bigos tu čeká právě na vás. Můžeme 
říci, že ať už půjdete na jídlo kamkoli, neprohloupíte. 
Vážně. A pokud umíráte hladem na každém kroku, 
najdete stánky se zapékanými bagetami. Moc se ne-
přejídejte, protože v dračím městě prošlapete (mini-
málně) jedny kecky. Musíte ještě projít parkem Planty, 
projet se na kole po promenádě podél řeky nebo 
navštívit některé z muzeí. Taky si udělejte čas na bý-
valou židovskou čtvrť Kazimierz, kde se nachází řada 
synagog. A co teprve Kopiec Kosciuszki! No, mě bolí 
nohy už teď, a to se na ten kopec jenom podívám! 
Na dobrou večeři si pak skočte do restaurace Kichnia 
Polska Gaska (ta dokonce získala na TripAdvisoru 
certifi kát výjimečnosti za rok 2018, takže pirožky tady 
budou zřejmě stát za to!). A malý tip na výlet na zá-
věr: solné doly Wieliczka, které se nacházejí kousek 
od Krakova. Protože sůl nad zlato!   

specjalnie drogie! Czego więcej można sobie życzyć? 
Aha – po zamówieniu piwa, w zestawie do niego jest 
słomka... gdyby się ktoś dziwił.

Co będzie na obiad? 
Jeżeli jesteś łasuchem, w Polsce trafi łeś pod właściwy 
adres. Zamów tradycyjny barszcz (w wielu różnych 
wariantach) lub skosztuj tutejszych pierogów. Lubisz 
mięso i kapustę? Bigos czeka właśnie na ciebie. 
Można stwierdzić, że wybierając jedzenie w każdym 
miejscu, nigdzie nie możesz wybrać źle. Faktycznie. 
A jeśli już padasz z głodu, na każdym rogu znajdziesz 
kioski z zapiekankami. Nie objadaj się jednak za bar-
dzo, ponieważ w smoczym mieście wydeptasz (co 
najmniej) jedne trampki. Warto przejść przez park 
Planty, przejechać się na rowerze wzdłuż rzeki lub 
odwiedzić jedno z licznych muzeów. Wygospodaruj 
czas także na dawną dzielnicę żydowską Kazimierz, 
gdzie znajduje się szereg synagog. A co dopiero 
Kopiec Kościuszki! No, mnie bolą nogi, tak więc 
na Kopiec tylko sobie popatrzę! Na dobrą kolację 
warto zawitać do restauracji Kuchnia Polska Gąska 
(uzyskała nawet na TripAdvisorze jakości Zwycięzca 
2018 roku), czyli pierogi będą tu na pewno smaczne! 
Mały pomysł na wycieczkę na zakończenie: polecam 
kopalnię soli Wieliczka, znajdującą się niepodal Kra-
kowa. Ponieważ sól jest na wagę złota!    

Praha – Krakov 
Přes léto můžete využít našeho přímého 
vlakového spoje z Prahy do Krakova 
nově každý den.

Praga – Kraków
Latem możesz korzystać z naszego kursu 
z Pragi do Krakowa – teraz codziennie.
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Procvičovali jste pilně slovenštinu? Tady na východě 
se to možná bude hodit. Ale ještě než si půjdete 
zkoušet vyslovovat měkké „ľ“ a půjdete fotit selfíčka 
k nejpůsobivější dominantě, katedrále sv. Alžběty, 
zajděte si na snídani. A na doslova pohádkovou. 
Kam? Do kavárny Raňajkáreň Rozprávka na Hrnčiar-
skej ulici. Kavárna je vhodná i pro vegetariány a je to 
opravdu snové místo v klidné uličce (tady si můžete 
totiž selfíčko vyfotit taky, a co víc, přidejte si nějaký 
ten latte art na svůj Instagram). 
S plným břichem a dobrou náladou navštivte už 
zmiňovanou katedrálu sv. Alžběty uprostřed Hlavní 
ulice a všimněte si v její blízkosti i kostela sv. Micha-
la. Sv. Alžběta je největší kostel na Slovensku a taky 

Czy ćwiczyłeś pilnie język słowacki? Tu na wschodzie, 
może się przydać. Ale jeszcze zanim spróbujesz wy-
mówić miękkie „l“ i pójdziesz zrobić sobie selfi e z naj-
bardziej imponującą budowlą, katedrą św. Elżbiety, 
wybierz się na śniadanie. I to dosłownie bajkowe. 
A dokąd? Do kawiarni Raňajkáreň Rozprávka w ulicy 
Hrnciarská. Kawiarnia jest również odpowiednia dla 
wegetarian i naprawdę jest miejscem marzeń w cichej 
uliczce (tu też możesz sobie zrobić selfi e, a co więcej, 
dodać trochę latte art na swój Instagram).
Z pełnym brzuchem i w dobrym nastroju warto od-
wiedzić wspomnianą wcześniej katedrę św. Elżbiety, 
po środku głównej ulicy i zwrócić uwagę na poło-
żony w jej pobliżu kościół św. Michała. Św. Elżbieta 

Kráska východního Slovenska
Další zastávka – Košice! Pokud jste už ve vlaku dostali chuť na halušky, vystupte a jděte 
objevovat zátiší druhého největšího města na Slovensku. Na další cestě vám vzpomínky 
na Košice nedají spát.   

 Piękno wschodniej Słowacji
Kolejny przystanek – Koszyce! Jeśli już w pociągu nabrałeś ochoty na haluszki, możesz 
z niego wysiąść i odkryć zakątki drugiego pod względem wielkości miasta na Słowacji. 
Podczas następnej podróży wspomnienia z Koszyc nie pozwolą ci zasnąć. 
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nejvýchodnější gotická katedrála v Evropě (to jste 
nevěděli, že?)! Nakoukněte taky do Urbanovy věže, 
kde se nachází muzeum voskových fi gurín. Poznáte 
plno nových lidí a přitom se nebudete muset 
s nikým bavit (pro asociální povahy jak dělané). 
Dávejte si tady ale pozor na alarm – je opravdu 
lehké ho spustit. 

Už budou halušky? 
Kdo byl na Slovensku a neochutnal halušky, jako 
by tam nebyl. Připravte si chuťové buňky a zajděte 
do restaurace Haluškáreň na Starém Městě. Jak už 
název napovídá, jste opravdu na tom správném 
místě! Taky nezapomeňte překročit košický pří-
kop. Ano, opravdu myslím vodní příkop. Ano, a je 
v něm opravdu voda. Táhne se totiž prostředkem 
části Hlavní ulice a lemují ho dvě cesty pro pěší. 
Vodní pramen začíná u Státního divadla a vede až 
k náměstí Maratónu míru (kdybyste si chtěli udělat 
procházku po celé délce místního pobřeží). A jestli 
máte chuť a čas a chybí vám přítomnost tučňáků, 
nasedněte na autobus 29 a vyrazte do zoo – 
vstupné vás vyjde na € 3,50. Jo, a pokud chcete 
šetřit, navštivte Košice první neděli v měsíci. 
V tento den je do všech státních muzeí a galerií 
vstup zdarma.   

jest największym kościołem na Słowacji, a także 
najbardziej wysuniętą na wschód gotycką katedrą 
w Europie! (Nie wiedziałeś o tym?) Zajrzyj także 
na wieżę Urbana, gdzie znajduje się muzeum fi gur 
woskowych. Poznasz wiele nowych osób, z którymi 
nie trzeba będzie rozmawiać (idealne dla nieśmia-
łych). Ale należy tu też uważać na alarm – napraw-
dę łatwo go uruchomić.

Czy będą haluszki? 
Kto był na Słowacji i nie posmakował haluszek, 
jakby tu nie był. Przygotuj swoje podniebienie 
i udaj się do restauracji Haluškáreň na Starym 
Mieście. Jak sama nazwa wskazuje, jesteś na wła-
ściwym miejscu! Nie zapomnij także przejść przez 
fosę koszycką. Tak, naprawdę mam na myśli fosę. 
I do tego z wodą. Biegnie przez środek głównej 
ulicy i jest otoczona dwoma ścieżkami dla pie-
szych. Źródło wody biegnie od Teatru Narodowego 
i prowadzi do Placu Maratónu míru (jeśli chcesz 
wybrać się na spacer wzdłuż całej linii brzegowej). 
A jeśli masz chęć, czas i chcesz zobaczyć pingwiny, 
wsiądź do autobusu 29 i wyrusz do Zoo – opłata 
za wejście wynosi 3,50 EUR. Tak, a jeśli należysz 
do oszczędnych, odwiedź Koszyce w pierwszą 
niedzielę miesiąca. Tego dnia jest bezpłatny wstęp 
do wszystkich państwowych muzeów i galerii.   

Nově jezdíme každý den do ukrajinského 
Rachova pod nejvyšší horu Ukrajiny. Dosta-
nete se tam návazným autobusem z Košic, 
kam se z Prahy můžete pohodlně dostat na-
ším vlakem. Vydejte se prozkoumat ukrajin-
ské Karpaty, a to pouze s jedním přestupem.

Jako nowość jeździmy każdego dnia 
do ukraińskiego Rachowa pod najwyższą 
górą Ukrainy. Można się tam dostać 
nawiązującym autobusem z Koszyc, 
do których można wygodnie dostać się 
z Pragi naszym pociągiem. Wyrusz zbadać 
ukraińskie Karpaty, tylko z jedną przesiadką.
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A proč zrovna název Lvov? Uděláme si malé eduka-
tivní okénko: na přelomu 13. století se tehdejší král 
Haličský rozhodl založit město a pojmenoval ho 
po svém synovi, který se jmenoval Lev. A teď se 
pojďte pokochat ukrajinskou kulturou přítomnosti. 
Přijeli jste do města, které má jedinečný středo-
evropský nádech a svou rozmanitostí vás očaruje. 
Ulice, jejichž domy mají železné kované balkony 
a ozdobné mříže, svou podobou připomínají ulice 
v Bratislavě či Budapešti. Zajímavost: jedná se také 
o město knižní kultury! Proč? No, v barokní době 
zde působilo několik tiskáren a hlavně – narodilo 
se zde několik významných evropských spisovatelů 
(jako třeba Stanislaw Lem – fanoušci sci-fi  budou 
určitě znát, nebo Leopold von Sacher-Masoch). 
Tradice se dodržují málokde, tady se stále pro-

Skąd się wzięła nazwa Lwów? Zrobimy sobie małe 
okienko edukacyjne: na przełomie XIII wieku ówczesny 
król Halicza postanowił założyć miasto i nazwał je 
na cześć swego syna, który miał na imię Lew. A teraz 
ciesz się współczesną ukraińską kulturą. Odwiedzasz 
miasto, które ma wyjątkowy środkowoeuropejski 
akcent i zachwyca swoją różnorodnością: ulice, 
których domy mają żelazne kute balkony i ozdobne 
kraty, przypominają ulice w Bratysławie lub 
Budapeszcie. Ciekawostką jest to: że jest także 
miastem kultury książki! Dlaczego? W okresie baroku 
istniało tu kilka drukarni, a co najważniejsze – urodziło 
się tutaj kilku wybitnych pisarzy europejskich (takich 
jak Stanisław Lem – fani science fi ction na pewno 
będą wiedzieli, czy Leopold von Sacher-Masoch). 
Tradycje są przestrzegane rzadko, lecz tutaj nadal 

S radostí na trhy 
Pokud pocházíte ze středu Evropy, budete se tu cítit jako doma. A přitom budete 
na východě. Na Ukrajině. Sedmé největší město Ukrajiny Lvov je totiž i díky své historii 
tak trochu středoevropské město. 

 Radośnie na bazar
Jeśli pochodzisz z Europy Środkowej, poczujesz się tu jak w domu. A jednak będziesz 
na wschodzie. Na Ukrainie. Siódme co do wielkości miasto Ukrainy, Lwów, dzięki 
swojej historii jest tak trochę miastem środkowoeuropejskim. 
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dává na velkých tržištích, která najdete v každé 
městské části, což ocení nejen food blogeři, ale 
také věční hladovci. V centru města navštivte asi 
nejznámější Tržní náměstí a v jeho středu si udělejte 
čas i na Lvovskou radnici. A určitě si všimnete, že ná-
městí zdobí nejrůznější stavební slohy od renesance 
až po modernu (už chápete tu všehochuť?). A sa-
mozřejmě kousek odsud nepřehlédněte lvovskou 
kavárnu Cukor Red, kde si dejte nějaký ten dortík. 

Památky dobrý, ale co příroda? 
Na tuhle otázku máme jednoduchou odpověď – 
kopec Vysokyj Zamok. Vyšlápněte si nahoru 
a nasávejte atmosféru z přírodního parku, který 
obklopuje zříceninu bývalého Vysokého hradu. 
Odměnou vám bude výhled na celý Lvov. A pokud 
jste nevěděli, nejen město, ale také Lyčovský hřbi-
tov jsou zapsány na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Máte rádi Akta X nebo si rádi vyprávíte 
strašidelné historky po nocích? Vyzkoušejte noční 
exkurze po hřbitově. Najdete tu náhrobek už 
z roku 1675 a třiadvacet kaplí a svatyní, které patři-
ly nejzámožnějším rodinám ve Lvově (takže pokud 
potkáte duchy, budou vás pravděpodobně strašit 
na úrovni se zachovalou etiketou).   

sprzedaż odbywa się na dużych targowiskach, które 
można znaleźć w każdej dzielnicy. Docenią to nie 
tylko blogerzy kulinarni, ale także wiecznie głodni. 
W centrum miasta warto odwiedzić najsłynniejszy 
Rynek, a w jego centrum lwowski Ratusz. Z pewnością 
zauważysz, że plac zdobią różne style architektoniczne 
budowli, od renesansu do współczesności (już 
rozumiesz miszmasz?) I oczywiście nie zapomnij 
o odwiedzeniu kawiarni Cukor Red, i skosztowaniu 
w niej jakiegoś deseru.

Zabytki OK, lecz co natura? 
Na to pytanie mamy prostą odpowiedź – wzgórze 
Wysoki Zamek. Warto wejść na górę i napawać się 
atmosferą parku otaczającego ruiny dawnego Zamku. 
Zostaniesz nagrodzony widokami na cały Lwów. 
A jeśli tego nie wiedziałeś, nie tylko miasto, ale także 
cmentarz Łyczakowski są wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Czy pasjonuje cię Z Archi-
wum X lub lubisz rozmowy o strasznych historiach 
w nocy? Możesz zwiedzić cmentarz nocą. Znajdziesz 
tu nagrobki z 1675 r. i dwadzieścia trzy kaplice oraz 
kapliczki należące do najbogatszych rodzin we Lwowie 
(jeśli, więc spotkasz duchy, prawdopodobnie będziesz 
straszony z zachowaniem dobrego wychowania).   

Do Lvova se s námi dostanete naší 
tradiční linkou z Ostravy a Krakova 
nebo nově každý den z Košic 
i ze Zakarpatské oblasti. 

Do Lwowa z nami dojedziesz naszym tradycyjnym 
połączeniem z Ostrawy i Krakowa lub codziennie 
nowym połączaniem z Koszyc i z obwodu 
zakrapackiego.

Nevíte, kam zajít ve Lvově? Navštivte 
stránky našeho partnera Lviv.Travel. 
Najdete zde nejen TOP list historických 
památek a míst pro odpočinek, ale také 
přehled všech aktuálních akcí, tipů, kde 
se skvěle najíst a mnoho dalších užiteč-
ných informací!

Nie wiesz, co zobaczyć we Lwowie? 
Odwiedź stronę naszego partnera 
Lviv.Travel. Tutaj znajdziesz nie tylko TOP 
listę zabytków i miejsc do odpoczynku, 
ale także przegląd wszystkich bieżących 
wydarzeń, wskazówki gdzie zjeść 
wspaniały posiłek i wiele innych 
przydatnych informacji!
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Časopis je k dispozici na palubách vlaků 
a autobusů Leo Express u nástupních dveří.
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Naplňte svůj potenciál
V Leo Express hledáme talenty, kteří s námi chtějí změnit 
svět veřejné dopravy. Možná hledáme právě vás!

Studenti mají 
dveře otevřené

• Možnost zkrácených úvazků

• Flexibilní pracovní doba

• Firemní počítač a mobil s tarifemifem

Nastupte 

k nám na palubu! 

Více informací na 

le.cz/kariera
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Bojovník se životem
V sedmi letech se díval, jak hoří jejich dům. O rok později viděl, jak se mu utopil mladší 
bratr. Za dalších pár let ho popálil elektrický proud a on přišel o nohu a ruku. Přesto si 
Polák Jan Mela myslí, že každá tragédie má nějaký smysl. Chce světu dokázat, že být 
invalidou není žádný handicap. 

Wojownik wbrew losowi
W wieku siedmiu lat patrzył, jak płonie dom jego rodziny. Rok później, na jego oczach 
utonął młodszy brat. Kilka lat później poraził go prąd elektryczny, w wyniku czego stracił 
nogę i rękę. Pomimo tego Polak Jan Mela uważa, że każda tragedia ma jakiś sens. Chce 
udowodnić światu, że bycie niepełnosprawnym nie ogranicza. 

text: Petr Vavrouška
foto: archiv Jana Mely
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Bylo vám sedm let, kdy celá vaše rodina málem 
uhořela. Jak na to vzpomínáte?
Byla to první velká tragédie naší rodiny. Šli jsme si 
večer lehnout a uprostřed noci nás probudil hustý 
dým. Byli jsme v šoku a vyběhli jsme ven na mráz. 
Nestihli jsme si nic vzít, nejdůležitější bylo zachrá-
nit vlastní životy. Rodiče, moje dvě sestry, mladší 
brácha a prarodiče, všichni jsme stáli venku a dívali 
se, jak nám hoří dům a s ním vše, co zůstalo uvnitř. 
Během jediné noci jsme přišli o všechno.

Rok po požáru se utopil váš mladší bratr. U toho 
jste taky byli všichni…
To byla rozhodně největší tragédie naší rodiny. Jeli 
jsme se v létě koupat k jezeru. Mladší brácha si ode 
mě půjčil nafukovací matraci, že se na ní vyblbne. 
Vítr ho ale zahnal od břehu, on z ní sklouzl a spadl 
do vody. Já ani on jsme tehdy neuměli plavat, a tak 
jsem volal o pomoc. Otec a ještě pár mužů naskákali 
do vody, ale nevěděli přesně, kde ho hledat. Chvíli 
to trvalo, než ho vylovili a odnesli na břeh. Už mu 
nepomohlo ani umělé dýchání ani masáž srdce, 
a neoživili ho ani v nemocnici. 

Byli jste v šoku…
Utopení brášky bylo tragédií, se kterou se nejde 
smířit. Každý člen naší rodiny se proměnil v stín, 
který se ploužil po domě. To byl čas velkého mlčení, 
každý z nás byl uzavřený do sebe a ptal se, proč zase 
my. Proč nám Bůh vzal dítě, které si ještě nestačilo 
ničeho užít, jaký to má smysl, kde je spravedlnost. 
Já i moje sestry jsme kvůli této zkušenosti dospěli 
rychleji než naši vrstevníci.

Pak přišla vaše nehoda, kvůli které jste ztratil ruku 
a nohu. Během bouřky jste se schoval v trafostanici 
a popálil vás proud. Tomu se přece dalo zabránit… 
Těžko říct. K tomu neštěstí došlo ze dvou důvodů. 
Mohla za to energetická fi rma, která měla rozvodnu 
na starosti. Stála blízko dětského hřiště, a přesto ne-
byla nijak zabezpečená. Mohl do ní každý vejít. Taky 
jsme se s fi rmou kvůli tomu soudili. Ale samozřejmě 
byla chyba i na mé straně. Rozhodnutí třináctiletého 
kluka, aby se před bouřkou schoval v rozvodně elek-
trického proudu, bylo hloupé.

Co si z té situace pamatujete?
Vešli jsme dovnitř a já měl s sebou kolo. Byly tam 
nějaké elektrické přístroje, které byly za kovovými 

Miałeś siedem lat, kiedy cała twoja rodzina niemal 
straciła życie w pożarze. Jak pamiętasz tamto 
wydarzenie?
Była to pierwsza wielka tragedia naszej rodziny. 
Wieczorem szliśmy spać a w środku nocy obudził nas 
gęsty dym. Byliśmy w szoku i wybiegliśmy na dwór, 
na mróz. Nie zdążyliśmy wziąć z domu nic, najważ-
niejsze był ratowanie życia. Rodzice, moje dwie 
siostry, młodszy brat i dziadkowie, wszyscy stali 
na dworze i patrzyli jak płonie nasz dom a wraz z nim 
wszystko, co pozostało w środku. W ciągu jednej 
nocy straciliśmy wszytko.

W rok po pożarze utonął twój młodszy brat. To też 
odegrało się na oczach całej rodziny…
To była z pewnością największa tragedia naszej 
rodziny. Latem pojechaliśmy nad jezioro. Młod-
szy bart pożyczył sobie ode mnie nadmuchiwany 
materac, do zabawy. Wiatr go oddalił od brzegu, brat 
ześlizgnął się z materaca i wpadł do wody. Ani ja, 
ani on nie potrafi liśmy wtedy pływać, więc wołałem 
o pomoc. Ojciec i jeszcze kilku mężczyzn wskoczyło 
do wody, ale nie wiedzieli dokładnie, gdzie go mają 
szukać. Zajęło to trochę czasu, zanim został wyło-
wiony i odniesiony na brzeg. Nie pomogło mu już ani 
sztuczne oddychanie, ani masaż serca, ani reanima-
cja w szpitalu. 

Byłeś w szoku…
Utonięcie braciszka było tragedią, z którą nie można 
się pogodzić. Każdy członek naszej rodziny zamienił 
się w cień, który snuł się po domu. Był to czas wiel-
kiej ciszy, każdy z nas zamknął się w sobie i pytał się, 
dlaczego znów my. Dlaczego Bóg wziął nam dziecko, 
które jeszcze nic nie zdążyło przeżyć, jaki to ma sens 
i gdzie jest sprawiedliwość. Ja i moje siostry z powo-
du tego doświadczenia wydorośleliśmy szybciej niż 
nasi rówieśnicy.

Potem przyszedł wypadek, dla którego straciłeś 
rękę i nogę. Podczas burzy, ukryłeś się w stacji 
transformatorowej i poraził cię prąd. Temu nie-
szczęściu dało się z przecież zapobiec… 
Trudno powiedzieć. Doszło do niego z dwóch powo-
dów. Na winie była fi rma energetyczna, która była od-
powiedzialna za stację transformatorową. Stała zbyt 
blisko placu zabaw, a pomimo tego nie była w żaden 
sposób zabezpieczona. Każdy mógł wejść do środ-
ka. Ze względu na to sądziliśmy się z tą fi rmą. Ale 
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mřížemi. Pamatuji si pouze zvuk, žádný pocit. Najed-
nou začalo všechno divně hučet, bzučet, ucítil jsem, 
že mnou probíjí proud. Bylo to patnáct tisíc voltů. 
Trochu se mi rozostřilo vidění, jako když vám skáče 
obraz v televizi. Ztratil jsem vědomí a spadl na zem. 
Nevím, za jak dlouho jsem se zase probral. Hledal 
jsem kamaráda, ale už tam nebyl. Jak jsem později 
zjistil, lekl se a utekl.

Nabyl jste tedy vědomí. Co bylo dál?
Jenom mě trochu bolela hlava od toho, jak jsem 
spadl na zem. Vstal jsem, ale necítil jsem levou nohu. 
Pravou ruku jsem měl jako přikovanou u těla a taky 
s ní nešlo hýbat. Ale mohl jsem dokulhat k nám 
domů. Pamatuji si, že jsem cítil zápach spálené kůže.

Rodiče byli doma?
Byl tam taťka, kterému jsem v jedné větě řekl, že 
jsem měl nehodu a že musíme do nemocnice. Teprve 
v autě mě začalo všechno strašně bolet. Lékaři mi 
dali injekce na uklidnění, rozstřihli boty a kalhoty. 
V tu chvíli jsme uviděli, jak jsem na tom zle.

Jaká byla první reakce doktorů?
Nevím, hned jsem ztratil vědomí. Dodnes si ale 
pamatuji smrad spáleného masa. Probudil jsem se až 
v jiné nemocnici v Gdaňsku, kde jsem ležel tři měsíce 
a bojoval o život.

oczywiście błąd był również z mojej strony. Decyzja 
trzynastoletniego chłopca, że ukryje się przed burzą 
w rozdzielni prądu elektrycznego była głupia.

Co pamiętasz z tej sytuacji?
Weszliśmy do środka, ja miałem z sobą rower. Były 
w nim jakieś urządzenia elektryczne, za metalowy-
mi kratami. Pamiętam tylko ten dźwięk, ale nie nie 
czułem. Nagle wszystko zaczęło dziwnie huczeć, 
brzęczeć, poczułem że przeze mnie przechodzi prąd. 
Było to piętnaście tysięcy woltów. Przed oczami wi-
działem trochę rozmazanie, trochę jak skacze obraz 
w telewizorze. Straciłem przytomność i upadłem 
na ziemię. Nie wiem jak długo po tym się ocknąłem. 
Szukałem kolegi, ale już go tam nie było. Potem oka-
zało się, że się przestraszył i uciekł.

Odzyskałeś więc świadomość. Co się działo potem?
Trochę mnie bolała głowa, od tego jak upadłem 
na ziemię. Wstałem, ale nie czułem lewej nogi. Prawą 
rękę też miałem jak przykutą do ciała i nie mogłem 
nią ruszać. Ale mogłem dokuśtykać do domu. Pamię-
tam, że czułem swąd spalonej skóry.

Czy rodzice byli w domu?
Tata był, w jednym zdaniu powiedziałem, że miałem 
wypadek i musimy jechać do szpitala. Dopiero w sa-
mochodzie wszystko zaczęło mnie strasznie boleć. 
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Amputovali vám ruku a nohu. Čeho se třináctiletý 
kluk nejvíc bojí?
Cítil jsem se být cizím člověkem. Najednou mi něco 
chybělo, byl jsem jiný než ostatní. Bál jsem se, že si 
už nenajdu holku. Že už nebudu chodit. To jsem ještě 
nevěděl, že existují dokonalé protézy. Budu jezdit 
na invalidním vozíku s jednou rukou? To se budu to-
čit dokola… Napadalo mě tisíc různých situací, které 
přece nemůžu zvládnout.

Ležel jste v nemocnici a měl vás navštívit nejzná-
mější polský polárník Marek Kamiński. Kdo ho pro 
vás objednal?
To napadlo moji mamku. Myslela si, že by mi mohl 
vyprávět o polárních výpravách, že by to mohla být 
pro mě motivace. Něco, co mi zlepší náladu. Ale měl 
jsem jednu operaci za druhou, a tak jsme se potkali 
až po propuštění z nemocnice. Mě ale ani náhodou 
nenapadlo, že on celou dobu přemýšlel o společné 
výpravě. Říkal si, co by pro mě mohl vymyslet, abych 
získal trochu radosti ze života. No a tak vznikl nápad 
cesty na severní pól.

Co jste mu na to řekl?
Jestli je normální. Měl jsem třináct let a byl jsem 
čerstvě bez ruky a nohy. Viděl jsem ho poprvé 

Lekarze dali mi zastrzyk przeciwbólowy, rozcięli mi 
buty i spodnie. W tym momencie zobaczyliśmy, jak 
okropnie to wygląda.

Jaka była pierwsza reakcja lekarzy?
Nie wiem, od razu straciłem przytomność. Ale do dzi-
siaj pamiętam swąd spalonego mięsa. Obudziłem się 
już w innym szpitalu w Gdańsku, gdzie leżałem przez 
trzy miesiące i walczyłem o życie.

Amputowali ci rękę i nogę. Czego się najbardziej boi 
trzynastolatek?
Czułem się obcy. Nagle mi czegoś brakowało, byłem 
inny niż pozostali. Bałem się, że już nigdy nie znajdę 
dziewczyny. Że już nie będę chodzić. Nie wiedzia-
łem jeszcze, że istnieją doskonałe protezy. Będę 
jeździł na wózku inwalidzkim z jedną ręką? Będę się 
kręcił w kółko… Do głowy przychodziło mi na tysiąc 
różnych sytuacji, z którymi przecież nie będę mógł 
sobie poradzić.

Jeszcze w szpitalu odwiedził cię najsłynniejszy 
polski polarnik Marek Kamiński. Kto się do niego 
zwrócił, aby przyszedł cię odwiedzić?
To był pomysł mojej mamy. Pomyślała, że mógłby mi 
opowiedzieć o wyprawach polarnych, które mogłyby 
mnie zmotywować. Coś, co mi poprawi nastrój. Ale 
miałem jedną operację po drugiej, więc spotkali-
śmy się dopiero po wypisie ze szpitala. W ogóle mi 
nie przyszło do głowy, że on przez cały czas myślał 
o wspólnej wyprawie. Zastanawiał się, co mógłby 
dla mnie wymyślić, żebym miał trochę radości 
z życia. Tak powstał pomysł na podróż na biegun 
północny.

Co mu na to odpowiedziałeś?
Zapytałm czy jest normalny. Miałem trzynaście lat 
i świeżo byłem bez ręki i nogi. Widziałem go po raz 
pierwszy w życiu, nigdy wcześniej nie stałem na nar-
tach. Wiedziałem, że wszędzie jest tam śnieg i zimno. 
Ala jak zimno? Minus dziesięć czy minus czterdzie-
ści? Czy człowiek zamarznie tam po pięciu minutach 
czy po godzinie? Śpi się w namiotach czy w domkach 
na trasie? Co się tam je? Surowe ryby? Absolutnie nie 
miałem pojęcia.

Co na to powiedzieli lekarze?
Marek Kamiński zorganizował specjalną komisję 
lekarską, która miała zadecydować, czy mnie puści 

Jan Mela
Narodil se 30. prosince 1988 v Gdaňsku. V šestnácti 
letech jako nejmladší polárník v historii došel během 
jednoho roku na oba zemské póly. S protézou a bez 
ruky vylezl na Elbrus, Kilimandžáro nebo El Capitan 
v Yosemitech. Založil nadaci a pomáhá lidem s po-
dobným problémem. Od polského prezidenta za to 
dostal vyznamenání. O jeho příběhu byl natočen 
celovečerní fi lm.

Jan Mela
Urodził się 30 grudnia 1988 roku w Gdańsku. W wieku 
szesnastu lat, jako najmłodszy polarnik w historii 
zdobył w ciągu jednego roku oba bieguny. Z protezą 
i bez ręki wspiął się na Elbrus, Kilimandżaro i El Capi-
tan w Yosemite. Założył fundację i pomaga ludziom 
z podobnymi problemami. Z rąk polskiego prezyden-
ta otrzymał za to odznaczenie. Na podstawie jego 
historii powstał fi lm fabularny.
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v životě, nikdy jsem nestál na lyžích. Věděl jsem, 
že je tam všude sníh a zima. Ale jaká zima? Minus 
deset, čtyřicet? Zmrzne tam člověk za pět minut, 
nebo za hodinu? Spí se ve stanech, nebo v chatách 
po cestě? Co se tam jí? Syrové rybí maso? 
Absolutně jsem neměl tušení.

Co vám řekli lékaři?
Marek Kamiński zorganizoval speciální lékařskou 
komisi, která měla rozhodnout, jestli mě na pól pustí, 
nebo ne. Byli mezi nimi chirurg, ortoped, protetik a ti 
všichni mě vyšetřili a řekli svůj názor.

A verdikt?
Na začátku to bylo tak půl na půl. Například kardio-
log řekl, že můžu vyrazit, že moje srdce je v pořádku 
a zvládnu to. Ale sportovní lékař mi to zakázal. Tvrdil, 
že moje fyzička je po operacích a amputacích tak 
slabá, že mám zůstat doma. Jediným řešením byla 
intenzivní rehabilitace a trénink.

V Polsku jste se stal hrdinou. Byla vás plná média. 
O vašem životním příběhu se hodně mluvilo. Měl 
jste být vzorem pro ostatní…
Tak to vykreslila média. Byl jsem někde ve studiu 
a moderátor říká: A teď něco řekni mladým lidem, 
kteří nás poslouchají. Připadal jsem si jako Forrest 
Gump. Ale díky tomu jsem si uvědomil, že je v Polsku 
spousta lidí, kteří potřebují naději. A tu našli ve mně. 
V klukovi, který nemá nohu a ruku a dokázal dojít 
na oba póly. Zjistil jsem, že lidé nechtějí umělé hrdiny 
typu Ramba, ale mnohem lépe se ztotožní s tak 
obyčejným klukem, jako jsem já. Všem těm invalidům 
jsem ukázal, že mají dvě možnosti. Buď budou sedět 
doma a litovat se, nebo budou na sobě pracovat jako 
já. A všem těm zdravým lidem jsem dokázal, že bez 
ruky a nohy se dá dojít na severní a jižní pól.   

na biegun, czy nie. Wśród nich był chirurg, ortope-
da, protetyk i wszyscy mnie zbadali i wyrazili swoją 
opinię.

I jaki był werdykt?
Na początku było to pół na pół. Na przykład kardio-
log powiedział, że mogę wyruszyć, że moje serce jest 
w porządku i że sobie poradzę. Ale lekarz sportowy 
zabronił mi wyprawy. Twierdził, że moja kondycja 
po operacjach i amputacjach jest tak słaba, że powi-
nienem zostać w domu. Jedynym rozwiązaniem była 
intensywna rehabilitacja i trening.

W Polsce stałeś się bohaterem. Byłeś wszędzie 
w mediach. O twojej historii wiele się mówiło. Miałeś 
być przykładem dla innych…
Tak to prezentowały media. Byłem gdzieś w studiu 
a prezenter powiedział: A teraz powiedz coś 
młodym ludziom, którzy nas słuchają. Czułem się 
jak Forrest Gump. Ale dzięki temu uświadomiłem 
sobie, że w Polsce jest wiele ludzi, którzy potrzebują 
nadziei. I znaleźli ją we mnie. W chłopcu bez ręki 
i bez nogi, który potrafi ł dotrzeć na obydwa bieguny. 
Przekonałem się, że ludzie nie chcą sztucznych 
bohaterów jak Rambo, ale znacznie lepiej utożsamią 
się ze zwykłym chłopakiem, takim jak ja. Wszystkim 
tym inwalidom pokazałem, że mają dwie możliwości. 
Albo będą siedzieć w domu i użalać się nad sobą, 
albo zaczną nad sobą pracować tak jak ja. A wszyst-
kim zdrowym ludziom udowodniłem, że nawet bez 
ręki i nogi można zdobyć biegun północny i połu-
dniowy.   



-
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Energylandia je rozhodně skvělý tip na rodinný výlet. 
Takový výlet do světa zábavy zůstane v paměti nejen 
dětí, ale i dospělých. Více než 70 dechberoucích 
atrakcí je umístěno na 30 hektarech. Toto místo je 
vždy zárukou úspěšné zábavy, ta je poskytována 
za cenu jedné vstupenky na všechny atrakce.

Pro odvážné 
Energylandia byla promyšlena tak, aby si radost z ní 
mohly vychutnat celé rodiny bez ohledu na věk. Nej-
mladší objevují kouzelný svět pohádek a oblíbených 
postaviček v zóně Bajkolandia, zatímco na dospělé 
čeká extrémní zóna, v níž naprosté prvenství patří 
dvěma atrakcím: Hyperion Mega Coasterm, který 
dosahuje 142 km/h a je největší a nejrychlejší v Ev-
ropě ve své kategorii, a Speed Water Coaster, který 
dosahuje 110 km/h.

Vodní zábava a relax 
Daleko od moře, a přesto s přístupem na „tropickou 
pláž“ s měkkým pískem a palmami – i to je možné 
v Energylandii, kde za cenu jedné vstupenky můžete 
navštívit zónu Water Park a Tropical Fun. Zde jsou 
bazény, skluzavky a různé vodní atrakce.   

www.energylandia.pl

Energylandia off ers the perfect family day out. Such 
a world of fun will remain long in the memories of 
adults and children alike. Spread over 30 hectares, 
you’ll discover 70 breathtaking attractions. For the 
price of just one ticket you get admission to every 
attraction.

For those who dare
Energylandia has been designed for all families to 
enjoy, both young and old. Younger children will 
unveil the enchanting world of fairy-tales and meet 
their favourite characters in the Bajkolandia zone. 
For older family members there is the extreme zone, 
dominated by two monster rides: Hyperion Mega 
Coaster, which reaches 142 km/h and is the biggest 
and fastest ride of its kind in Europe, and the Speed 
Water Coaster, reaching 110 km/h. 

Fun and relaxation by the pool
How can you be so far from the seaside and yet relax 
on a „tropical beach“ with soft sand and palms? It’s 
possible at Energylandia, where for the price of one 
ticket you can visit the Water Park as well as Tropical 
Fun zone. There are swimming pools, slides, and 
many other water other attractions.   

Energylandia – země dětských snů
Nabízíme vám místo, kde zažijete dětskou radost bez ohledu na věk. Rodinný zábavní 
park ve městě Zátor v Polsku je opravdový ráj nejen pro děti. 

 Where can you go to have fun? To Energylandia
We’re inviting you to spend it at a place where children have the best fun, whatever 
their age. The Family Amusement Park in Poland, located in Zator, is a real paradise – 
for adults, too. 
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ŠIROKÝ SORTIMENT NÁBYTKU PRO VÁŠ BYT, DŮM ČI ZAHRADU
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OBÝVACÍ POKOJE • LOŽNICE • KANCELÁŘE A PRACOVNY • KUCHYNĚ A JÍDELNY 
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Léto v Ústí nad Labem?
Summer in Ústí nad Labem?

Ústí nad Labem

Praha

Kontaktujte nás I Contact us:
Informační středisko města Ústí nad Labem I Tourist Information Centre Ústí nad Labem
+420 475 271 700 I info.stredisko@mag-ul.cz I www.usti-nad-labem.cz

Dolním Poohřím za zážitky
The Lower Poohří to experiences

The region of Lower Poohří (situated in Ústí 
nad Labem district) off ers many options for 
trips and pleasantly spent moments.
In this region we can visit 4 cities which are the most 
visiting by tourists. These are: Klášterec nad Ohří, 
Kadaň, Žatec a Louny. Both in these cities and in 
aproximately 90 towns and villages we can visit 
castles, spa resort with mineral springs, historical 
sightseeings, viewtowers, museums etc. 
With children you can visit Zoopark in Chomutov. 
Adults shouldn´t miss tasting of special kinds of beer 
in Hop & Beer Temple in Žatec.
So, let us inspire you, visit Lower Poohří and don´t 
forget – there is always something to explore.
More information you can fi nd on our facebook page 
Dolní Poohří or on www.dolnipoohri.eu.   

Region Dolní Poohří v Ústeckém kraji nabízí 
spoustu možností výletů, zážitků a příjemně 
strávených chvil. 
V regionu najdeme čtyři města, která jsou žádanými 
turistickými centry. Jsou to města Klášterec nad Ohří, 
Kadaň, Žatec a Louny. V těchto, ale i dalších zhruba 
90 městech a obcích můžeme navštívit hrady, zámky, 
lázeňský areál s vyvěrajícími prameny, historické 
památky, rozhledny, muzea a jiné. S dětmi mohou 
návštěvníci zavítat do podkrušnohorského zooparku 
v Chomutově, dospělí by neměli vynechat ochutnáv-
ku pivních speciálů v Chrámu chmele a piva v Žatci.
Tak se nechte inspirovat, zajeďte k nám do Dolního 
Poohří a nezapomeňte, že vždy je co objevovat!
Více informací k výletům po Dolním Poohří nalezne-
te na facebookových stránkách Dolní Poohří nebo 
na webu dolnipoohri.eu.   
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Cestování na rozcestí
 Travelling at the Crossroads

text: Michal Josephy
foto: © Shutterstock.com

svět kolem nás
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the world around us

Cestování za posledních deset let 
prošlo cestou, která jej změnila 
k nepoznání. Stranou nezůstaly ani 
vyhlášené turistické destinace, které 
čelí každodennímu náporu turistů. 
My všichni, kdo rádi cestujeme, 
stojíme před rozhodnutím, kudy se 
dále budeme ubírat… 

Travelling has changed beyond 
recognition in the last ten years. 
Not even the most famous tourist 
destinations that face an everyday 
onslaught of tourists are left out. 
All of us who like to travel are faced 
with the decision of where to go 
from here ...
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Známý svět antických Řeků se rozprostíral kolem 
„středomořského bazénku“. Staří objevitelé se na své 
nebezpečné cesty do neznáma vypravovali za nový-
mi horizonty a výnosným obchodem. Dnes je situace 
jiná. Svět je zmapovaný na Google Earth a cestování 
je rychlé, pohodlné a všeobecně dostupné. Nová 
generace cestovatelů si své cesty vybírá podle trendů 
na Instagramu. Vypravuje se za fotogenickým jídlem, 
sousedskou atmosférou, atraktivními selfi e spoty, ale 
třeba i street-artem a opuštěnými ruinami…

Pozor, turisté
Český paštikář je oblíbeným terčem společenského 
výsměchu. V době, kdy masový turismus vznikal, 
však neexistoval internet, nízkonákladová doprava, 
a tak se u nás zakonzervovaly způsoby, jak na dovo-
lené u moře ušetřit.
Široký úsměv nám však poněkud zamrzl na rtech, 
protože dnes čelíme turismu mnohem hromadnější-
mu. Overtourismus – čili nadměrný cestovní ruch – 
se nezajídá pouze stálým obyvatelům historických 
center měst, ale už i samotným cestovatelům. Benát-
ky, Praha i Český Krumlov začínají střežit své brány 
proti nájezdům nespočetných hord turistů, kteří ničí 
„ducha místa“ a zanechávají po sobě spoušť.
Overtourismus je mezníkem, který odstartoval éru 
post-turismu a rozšířil nabídku zajímavých menšino-
vých destinací, do nichž „masáci“ obyčejně nejezdí. 
Hlavním městem post-turistů je bezesporu Berlín: 
„Ještě nedávno návštěva Berlína znamenala prohléd-
nout si Braniborskou bránu, televizní věž a muzejní 
ostrov,“ upozorňuje urbanista Johannes Novy. 
„Dnes se většina lidí tradičním památkám vyhne, 
místo toho si zažijí berlínský lifestyle, fotí si graffi  ti, 
prozkoumávají undergroundovou scénu v Neuköllnu 
nebo nasávají sousedskou atmosféru v Kreuzburgu…“ 

The well-known world of the ancient Greeks was 
spread around the “Mediterranean pool”. Ancient 
explorers travelled to some dangerous destinations 
for new horizons and profi table business. Today, the 
situation is diff erent. The world is mapped by Google 
Earth and travelling is fast, comfortable and widely 
accessible. The new generation of travellers choose 
their trips based on what’s trending on Instagram. 
They go for photogenic meals, neighbourhood 
atmosphere, attractive selfi e spots, as well as street-
art and abandoned ruins…

Caution, Tourists!
The old jokes about Czechs packing bread and paté 
when they travelled are history, but at the time when 
mass tourism was emerging, there was no internet or 
low-cost transport, and so they had to fi nd ways to 
save money on a holiday by the sea.
The laughter at these jokes has died down because 
these days we are facing tourism in a much more 
massive form. Overtourism – or excessive tourism – 
does not only annoy permanent residents of historic 
city centres, but also the travellers themselves. 
Venice, Prague and Český Krumlov are beginning 
to guard their gates against the countless hordes 
of tourists who destroy the “spirit of the place” and 
leave a mess behind them.
Overtourism is a milestone that started the era of 
post-tourism and expanded the range of interesting 
minor destinations that “mass tourists” usually 
do not think of visiting. The capital of post-tourists 
is undoubtedly Berlin: “Until recently, a visit to Berlin 
meant seeing the Brandenburg Gate, the TV Tower 
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Hledači autenticity
„Jsem z Amsterodamu a vím, že devět z deseti turis-
tů nemá ponětí o opravdovém životě ve městě,“ říká 
Pieter Levels. Tento digitální nomád a „kartograf“ 
vytvořil na platformě Hoodmaps.com „novou mapu 
světa“, kterou vytvářejí místní obyvatelé hojně 
navštěvovaných velkoměst. Nalistujete-li v tomto 
atlase kupříkladu polský Krakov, dozvíte se nejen to, 
jak se vyhnout turistickým pastím, ale i kde hledat 
spolupracovníky pro váš budoucí start-up. Smyslem 
Hoodmaps je tudíž nejen úleva přetíženým památ-
kám, ale i snaha ukázat cestovatelům „opravdový 
život“ za turistickými kulisami.
„Dnešní turisté sní o autentických zážitcích,“ zdů-
razňuje politoložka Debbie Lisleová, zabývající se 
turismem. V současném světě, podobajícím se zá-
bavnímu parku, totiž splývá rozdíl mezi skutečným 
a falešným, aranžovaným a nearanžovaným, a také 
mezi turistou a cestovatelem.

Dobrá, ale jak z toho ven? 
Vyznavači slowtravellingu z Travelbible.cz doporu-
čují cestovat dlouze a pomalu, protože jedině tak 
získáte více času na pozorování detailů, přemýšlení 
z odstupu a rovněž navážete opravdovější vztahy 
s místními. Antituristé z blogu Justraveling.com se 
domnívají, že i v našem skrz naskrz prozkoumaném 
světě lze dosud objevit pustiny, černé díry a po-
chmurné městské kouty, kterým se turisté běžně 
vyhýbají. Ano, taková „opravdová“ místa skutečně 
existují, ale každý z nás si je musí najít sám, aniž by 
se přitom vydával za hranice zákona či do oblastí 
válečných konfl iktů.

and the Museum Island,” says the urbanist Johannes 
Novy. “Today, most people avoid the usual sights, 
and instead they go to take in the Berlin lifestyle, 
take pictures of graffi  ti, explore the underground 
scene in Neukölln or feel the neighbourhood 
atmosphere in Kreuzburg ...”

Looking for Authenticity
“I’m from Amsterdam and I know that nine out of 
ten tourists have no idea about real life in the city,” 
says Pieter Levels. This digital nomad created a “new 
map of the world” on Hoodmaps.com. It is created 
by the locals of the most widely visited cities. For 
example, if you fi nd the Polish city of Krakow in this 
atlas, you will learn not only how to avoid tourist 
traps, but also where to fi nd co-workers for your 
future start-up. Hence Hoodmaps is not only a relief 
for overcrowded monuments, but also an eff ort to 
show travellers “real life” behind the tourist sets. 
“Today’s tourists dream of an authentic experience,” 
stresses Debbie Lisle, a politologist. In the current 
world resembling an amusement park, the diff erence 
between real and fake, arranged and original, 
a tourist and a traveller, merges.

All Right, but How to Get out of It?
Fans of slowtravelling from Travelbible.cz 
recommend travelling long and slow, because only 
then will you get more time to observe the details, 
step back to think about things and also establish 
more real relationships with the locals. Anti-tourists 
from the Justraveling.com blog believe that even 
through our explored world, we can still fi nd wild 
places, black holes and grim urban corners that 
tourists usually avoid. Yes, such “real” places actually 
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svět kolem nás

Mezi námi ztroskotanci
Hledat útěchu v ruinách, se tak jeví jako jedna z mála 
anti-turistických možností. Nemusí se přitom zdaleka 
jednat o nebezpečný podnik, protože z trosek po-
vstaly populární a hojně navštěvované ruin-bary. Ne-
daleká Budapešť je jich plná a romantika večeře při 
svíčkách v nich získává skutečně máchovské obrysy.
Cestovatelská touha po prázdnosti, opuštěnosti 
a neprozkoumanosti se rovněž zhmotnila v urbexu 
a stále populárnějším navštěvování industriálních 
ruin. Pozoruhodné možnosti „urban exploration“ 
nabízejí například Košice či ukrajinské Mukačevo 
s monumentální ruinou tabákové továrny, která byla 
za první republiky součástí Československé tabákové 
režie. Do zchátralých a od pohledu nebezpečných 
objektů však není radno pronikat, a navíc je doceníte 
i z odstupu pouhým okem. Ruiny totiž od základu 
rozbíjejí naše zkamenělé konvence, zarůstají si, jak 
chtějí a vysmívají se řádu, autoritám i někdejší orga-
nizaci práce. A jako takové jsou jedním z posledních 
symbolů svobody.   

exist, but each one of us must fi nd it alone without 
crossing the boundaries of the law or into the areas 
of war confl icts. 

Among Us Castaways
Seeking solace in ruins seems to be one of the 
few anti-tourist options, at least in a nation 
nursed by Karel Hynek Mácha. It does not have 
to be a dangerous business because popular and 
frequently visited “ruin-bars” have risen from the 
ruins. Nearby Budapest is full of them and the 
romance of candlelight dinners in them takes on 
a Mácha-esque atmosphere.
The traveller’s desire for emptiness, abandonment 
and inaccessibility has also materialized in urbex 
and the increasingly popular visits of industrial 
ruins. The remarkable possibilities of “urban 
exploration” (exploration of decrepit and unused 
industrial buildings) are off ered, for example, 
by Košice or Mukachevo in the Ukraine, with 
a monumental ruin of a tobacco factory that was 
part of Czechoslovak Tobacco Direction during 
the First Republic. However, it is not advisable to 
wander into dilapidated and dangerous buildings, 
and you will also appreciate them from a distance 
with the naked eye. Indeed, the ruins break our 
fossilized conventions. They might be full of 
overgrown vegetation as if they wanted to mock 
the order, the authorities and the former work 
organization. And as such, they are one of the last 
symbols of freedom.   

Post-turistický rozcestník
●  www.travelbible.cz – cestovatelská bible 

slowtravellingu
●  www.hoodmaps.com – světové metropole 

pohledem místních obyvatel
●  www.atlasobscura.com – 

atlas kuriózních míst
●  www.justraveling.com – křižovatka nových 

forem cestování
●  https://nomadlist.com – seznam NEJ destina-

cí pro digi nomády
●  https://expertvagabond.com/instagram-travel – 

top instagramoví infl uenceři
●  www.dark-tourism.com – bedekr temných 

a neprobádaných míst

Post-Tourist Signpost
●  www.travelbible.cz – travel bible of 

slowtravelling
●  www.hoodmaps.com – the world cities from 

the point of view of the locals
●  www.atlasobscura.com – 

atlas of curious places
●  www.justraveling.com – crossroads of new 

forms of travelling
●  https://nomadlist.com – a list of the best 

destinations for digi nomads
●  https://expertvagabond.com/instagram-travel – 

top Instagram infl uencers
●  www.dark-tourism.com – baedeker of dark 

and unexplored places



Myslete na
cestování
bez STAROSTÍ.
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Pokud jste ještě nezavítali na pražský Mani-
festo market, je čas to napravit. Manifesto je 
dočasným konceptem a vzniklo ze snahy 
vrátit život na zapomenutý kus pozemku 
vklíněného pod magistrálou. 

Miluje vysokou gastronomii, nejpoctivěji a nejpečli-
věji připravená jídla, koktejly, nápoje, které připravují 
michelinští kuchaři podle autentických receptů, 
anebo naopak s vysokou mírou kreativity a expe-
rimentu. Kontejnerové městečko, které proslulo až 
za oceánem díky New York Times, se toto léto rozšíří 
do srdce Smíchova. 
Nepůjde o kopii marketu z Florence – chystá se 
zelená oáza s vodní hladinou a originálním výběrem 
gastronomie. „V Manifestu na Smíchově vytvoříme 
koncept, v jehož středobodu bude pivní kultura 
a umění českých sládků, a zaměříme se na nejvyšší 
kvalitu a rozmanitost. Vedle Pilsner Urquell a jejich 
prvotřídního tankového piva budeme čepovat také 
pečlivý výběr z malých pivovarů a mikropivovarů. 
Překvapivá bude nabídka jídla – místo klasických 
pivních snacků se zde bude pivo snoubit s eklektic-
kým menu mezinárodních receptů a s jídly, která 
se pivem zapíjejí v různých koutech světa, zejména 
v Asii. Stejně jako v Manifestu na Florenci, i zde se bu-
dou konat hudební večery, DJ sety, letní kino a další 
zdarma přístupné kulturní akce,“ odhaluje zakladatel 
a architekt Martin Barry.   

If you haven‘t visited Manifesto Market yet – 
you should. A container village for curated 
gastronomy, music, design & entertainment, 
settled in the heart of Prague on a former 
no-go zone became a beloved place and 
attracted the attention of The New York Times. 

In the beautifully designed space with 27 containers, 
some of Prague‘s top food purveyors and Michelin-
starred chefs show the best of their passion for 
culinary experiment and innovation. Manifesto 
buzzes with life, music, cultural events and fun, 
everyday. This summer, Manifesto introduces a new 
sibling across the river in the heart of Smichov 
district, again on a mission to regenerate a little-
known spot in Prague. Manifesto will occupy 
an empty parking lot of a 19th-century events 
communal building known as “Národní dům” and 
augment the space with a water pool designed by 
Chybik+Kristof and a green oasis. The Founder and 
the creative brain behind the whole concept Martin 
Barry disclosed: „We are curating a diff erent concept 
around Czech beer culture and master brewing, 
off ering unique experiences focused on its quality 
and diversity and like Manifesto Na Florenci, we 
will off er a free music and culture program. We will 
combine a large traditional brewer Pilsner Urquell 
with local microbrews. People might be surprised 
by the food. We are pairing international “bar food,” 
cuisine from around the world known for going well 
with beer, especially from Asia, bringing an eclectic 
variety of tastes instead of what are the typical 
Czech and German beer classics.”   

MANIFESTO Market vás osvěží. Dvakrát
Market will refresh you this summer

www.manifesto.city

advertorial
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advertorial

Ustojí Evropa sílící propagandu 
ze strany Ruska?

Zvažujte pravdu, důvěřujte svobodnému a nezávislému tisku

ANO NE
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i cesta je cíl

Autobusy Leo Express odjíždějí 
každý den z Prahy hlavního 
nádraží v 8.50 přes Drážďany 
a centrum Lipska až na letiště. 
Zpět vyrážejí z letiště Lipsko do Prahy 
v 15.45. Cesta trvá 3 hodiny 55 minut. 
Autobusové spoje v Praze navíc navazují 
na naše vlakové spoje.

Leo Express coaches depart every 
day from Prague Main Station at 
8:50 am, travelling via Dresden 
and Leipzig city centre to the 
airport. They head back from the 
airport Leipzig to Prague at 15:45. The journey 
takes 3 hours 55 minutes. In addition, the 
coach links in Prague follow the Czech train 
connections.

text: Judita Hrubešová
foto: © Shutterstock.comNově, rychleji, pohodlněji

Léto je jako stvořené pro cestování a objevová-
ní dosud nepoznaného. Leo Express si proto 
pro své cestující připravil několik novinek – 
spoje prodlužuje, zrychluje i zavádí nové. 
Můžete se seznámit s pamětihodnostmi České 
republiky i sousedních států nebo se vydat 
prozkoumat vzdálenější lokality.

Letiště v Lipsku je bránou do velkého světa. Například 
jen pár hodin vás dělí od skutečné Afriky. Přímým letem 
se totiž dostanete až do Gambie. Nabídka je ale sa-
mozřejmě širokospektrální. Navštívit můžete evropské 
metropole Curych, Vídeň či Istanbul. Dovolenou si jistě 
užijete i na pobřeží Středozemního moře; vyberete si 
Chorvatsko, Tunisko, Řecko či Turecko? Za exotikou 
na dosah ruky si můžete zaletět na Kanárské ostrovy.   

Summer is perfect for traveling and discovering 
the unknown. Leo Express has therefore 
prepared several innovations for its passengers 
– it extends, speeds up and introduces new 
services. You can get acquainted with the sights 
of the Czech Republic and neighbouring 
countries, or explore more distant locations.

The Leipzig Airport is the gateway to the big world. For 
example, just a couple of hours separates you from the 
real Africa. As the direct fl ight will take you to Gambia. 
Of course, the off er is much wider. You can visit the 
European metropolises Zurich, Vienna or Istanbul. You 
will certainly enjoy your holiday on the Mediterranean 
coast, will you choose Croatia, Tunisia, Greece or 
Turkey? You can fl y to the Canary Islands to have the 
exotics at your fi ngertips.   

Newer, quicker, 
more comfortable
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Energylandia je více než jen zábavní park. Hlavní role 
se ujímá především fantazie. Vítejte v pohádkovém 
světě, kde se i nevyřčené stává obratem skutečností. 
Komplex Energylandia leží v polském Zatoru na půl 
cesty mezi Katovicemi a Krakovem. Svým návštěvní-
kům nabízí kolem 60 atrakcí. 

Oči navrch hlavy
Nejmenší milovníky dobrodružství zcela jistě uchvátí 
velký vídeňský pohádkový kolotoč Sissi s dvouúrov-
ňovou konstrukcí. Nezapomeňte také na Jeep Safari 
a jízdu ve stylových auťácích do divočiny. Pokud 
navštívíte rodinnou zónu, určitě si dopřejte alespoň 
jednu horskou dráhu. Své síly můžete poměřit 
ve vodní bitvě. Po souši si to zamiřte přímo do Švý-
carské vesničky s řadou magických uliček a věrohod-
ných dekorací nebo k Vikingům, odvážným bojovní-
kům. V poslední zóně to pořádně rozjedou vyznavači 
adrenalinových kousků. Aztécké kyvadlo rozhodně 
popírá fyzikální zákony. Ještě nemáte dost? Roller 
Coaster Mayan je tutovka. Vagonky na této horské 
dráze totiž dosahují rychlosti až 80 km/h a k tomu 
připočítejte přetížení 5 G. To vše ve výšce desetipo-
schoďového věžáku…   

Energylandia is more than just an entertainment park. 
Fantasy plays the main role. Welcome to a fairy-tale 
world where even unspoken dreams become reality. 
The Energylandia complex lies halfway between 
Katowice and Krakow in Zator, Poland. It off ers its 
visitors some 60 attractions.

Goggle-Eyed
The youngest adventure fans will surely be captivated 
by the great Viennese fairy-tale carousel Sissi with its 
two-level construction. Also, don’t forget about the 
Jeep Safari and ride in the stylish wilderness cars. If 
you visit the family area, be sure to take at least one 
roller coaster ride. You can measure your strength in 
the water battle. Head over to the Swiss Village with 
magical streets and realistic decorations or to the 
brave Vikings fi ghters. In the last area, the adrenaline 
enthusiasts will get a chance to enjoy themselves. The 
Aztec pendulum defi nitely denies the laws of physics. 
Haven’t you had enough yet? Roller Coaster Mayan 
is a safe bet. Wagons on this roller coaster can reach 
speeds of up to 80 km/h, with a 5 G overload. All this 
at the height of a ten-storey tower...   

text: Judita Hrubešová
foto: © Shutterstock.com

Pojeďte s námi přes léto za adre-
nalinovým vzrušením. Z Ostravy 
se dostanete naším minibusem přímo 
do Zatoru. Vyrazit můžete hned ráno 
v 5.40 a zpět vás svezeme v 17.05. 

Come with us in the summer for adrenaline 
excitement. From Ostrava you can get to Zator by 
our minibus. You can set off  for adventure in the 
morning at 5:40 and we‘ll take you back at 17:05.

More than Fun
Even at the age of forty, it awakens the 
craziest dreams from your childhood in you. 
For children, they represent the imaginary 
doors to the world of fairy tales and fantasy. 
Everyone likes something in the amusement 
parks. And what about Energyland 
in the Polish town of Zator?

Více než zábava
Všichni je milujeme. I ve čtyřiceti ve vás pro-
bouzí to nejbláznivější z dětství. Pro děti zase 
představují pomyslné dveře do světa pohádek 
a fantazie. V zábavních parcích si každý přijde 
na své. A co teprve v Energylandii v polském 
městečku Zator? 



Zajímá vás historie? Náš minibus 
jede přímo z Ostravy do Osvě-
timi. Vyrážíme třikrát denně 
a cesta vám zabere 3 hodiny 
25 minut.

Are you interested in the history? Our minibus 
goes directly from Ostrava to Auschwitz. 
We go three times a day and the journey takes 
3 hours and 25 minutes.

40

i cesta je cíl

Zdáli nenápadné zhruba čtyřtisícové městečko. 
Přesto ročně přitahuje oči více než milionu návštěv-
níků. Osvětim leží kousek od českých i slovenských 
hranic. Osudným se městu stal Himmlerův rozkaz 
z 27. dubna 1940, kdy se zde začal budovat koncen-
trační tábor. Hlavní bránu dodnes rámuje německý 
nápis „Arbeit macht frei“. Původně zde měli být lidé 
skutečně pouze vězněni. Jenže přišel plán „konečné-
ho řešení židovské otázky“, což nebylo nic jiného než 
systematické vyvražďování židovského obyvatelstva. 
Koncentrační tábor Osvětim neboli Auschwitz vyrostl 
v areálu bývalých kasáren a měl kapacitu zhruba 15 až 
20 tisíc vězňů. Němci Osvětim opustili až v lednu 
1945, když se blížila Rudá armáda. Část důkazů o ma-
sovém vyvražďování Židů včetně archivu, plynových 
komor a krematorií byla nacisty na příkaz Himmlera 
zničena. Přesto jich zbylo dost, aby se svět o hrůzách 
nacismu a války dozvěděl. Historii je potřeba si připo-
mínat, i když její břímě je příliš bolestné.   

From afar it looks like an inconspicuous town of 
only four thousand souls. Yet more than a million 
people are drawn to it every year. Auschwitz lies 
a short distance from the Czech and Slovak borders. 
Himmler’s order of 27 April 1940 became fatal to 
the town. It directed a concentration camp to be 
build there. The German sign “Arbeit Macht Frei” has 
framed the main gate to this day. Initially, this was just 
intended as a prison camp. But later, there was a plan 
for a “fi nal solution of the Jewish question”, which 
was nothing more than the systematic murder of the 
Jewish population. The Auschwitz Concentration 
Camp grew up on the premises of the former barracks 
and had a capacity of about 15 to 20 thousand 
prisoners. The Germans did not leave Auschwitz until 
January 1945, when the Red Army arrived. Part of 
the evidence of mass murder of the Jews, including 
the archives, gas chambers, and crematoriums, was 
destroyed by the Nazis at the command of Himmler. 
Yet there was enough left for the world to learn about 
the horrors of Nazism and war. History needs to be 
remembered, even if its burden is painful.   

Tíha historie
Do Osvětimi se jezdí vzpomenout a nezapomenout. Hrůzy, které zde napáchali nacisté, budí silné 
emoce. Stojíte totiž na místě, kde během druhé světové války zemřelo více než 1,5 milionu lidí. 

The Weight of History
They go to Auschwitz to remember and to not forget. The horrors infl icted by the Nazis give rise 
to strong emotions. You are in a place where more than one and a half million people died 
during the Second World War. 

text: Judita Hrubešová
foto: © Shutterstock.com



Spustili jsme rozšířený provoz na-
šich minibusů ve Zlíně. Z Přerova 
nebo Otrokovic vás svezeme 
7× denně na vlak do Prahy a 5× denně na vlak 
ve směru Ostrava, Krakov a Košice. Na všech 
spojích můžete využít službu Vyzvednutí/ 
/Odvoz na adresu, nově i v okolí Zlína.

We have launched an extended operation of our 
minibuses in Zlín. We will take you 7 times a day 
from Přerov or Otrokovice to catch a train in 
Prague and 5 times a day to the train stations in 
the direction of Ostrava, Krakow and Košice. On 
all connections you can use the Pick-up/Drop off  
service to the address. Now also in the Zlín area.
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it is about the journey not only the destination

Ročně projde vstupní branou více než 
650 000 návštěvníků. Pravda, už má svá léta. 
Vždyť v loňském roce oslavila své 70. výročí. 
Vítejte na 74 hektarech, do kterých se vměstná 
celý svět. Vítejte ve zlínské zoo!

Zoologická zahrada Zlín je považována za jedno 
z nejkrásnějších míst Moravy. Leží jen pár kilometrů 
od města směrem na Holešov a její součástí je krásný 
lesopark s romantickým zámkem Lešná. Samotná zoo 
je členěna do čtyř kontinentů, takže se v průběhu dne 
postupně seznámíte se zvířecími osadníky Afriky, Asie, 
Austrálie a Ameriky. Žije zde více než 200 druhů zvířat. 
Za zcela unikátní je považován skleník, do kterého 
je umístěn tropický pavilon Yucatan, kde společně 
pobývají zvířata i rostliny Střední Ameriky. Atmosféra 
tropického lesa je příslibem dobrodružství. Neváhej-
te proto a vydejte se po visuté lávce za tajemstvím 
dávné civilizace Mayů. Dětem se zcela jistě bude líbit 
v australském koutku, kde dojde i na rýžování zlata. 
Lákadlem jsou také ptáci kiviové. Tyto výjimečné ope-
řence chová pouze sedm evropských zoologických 
zahrad, včetně té zlínské. Určitě nevynechejte Zátoku 
rejnoků, kde si vodní živočichy můžete nejen pohladit, 
ale dokonce je i nakrmit krevetami.   

Every year more than 650,000 visitors pass 
through its entrance gate. True, it is quite old. 
After all, it celebrated its 70th anniversary last 
year. Welcome to 74 hectares where the whole 
world squeezes into. Welcome to the Zlin Zoo!

The Zlín Zoo is considered one of the most beautiful 
places in Moravia. It is located just a few kilometres 
from the city in the direction of Holešov and it 
includes a beautiful forest park with a romantic 
chateaux, Lešná. The zoo itself is divided into four 
continents, so during the day you will gradually 
become acquainted with the animal settlers of 
Africa, Asia, Australia and America. There are more 
than 200 species of animals. The greenhouse that 
houses the tropical Yucatan pavilion where animals 
and plants of Central America live together is 
considered to be quite unique. The tropical forest 
atmosphere is a promise of adventure. So don’t 
hesitate, cross that suspension bridge to the mystery 
of the ancient Maya civilization. Children will surely 
enjoy the Australian corner, where they can try 
gold panning. Kiwi birds are also an attraction. Only 
7 European zoos, including the Zlin Zoo, breed 
exceptional kiwi birds. Be sure not to miss Stingray 
Bay, where you can not only stroke water animals, 
but even feed them with shrimps.   

Napříč kontinenty
 Across the Continents

text: Judita Hrubešová
foto:  Archiv Zoo Zlín
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Bez peněženky 
Řešíte, jakým způsobem uhradíte letenky, jízdenky, ubytování, služby či zboží? 
Hotovostním nákupům zvoní umíráček. Jaké moderní platební metody jsou k mání 
a na jakém principu fungují? 

No Wallet
Are you thinking about how to pay for plane tickets, train tickets, accommodation, 
services or goods? Cash purchases are on their way out. What modern payment methods 
are available and what principles do they work on?

text: Lenka Zelnitiusová
foto: © Shutterstock.com
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Odložte si platbu

Neradi platíte za zboží předem nebo vám schází 
několik dní do výplaty a stav vašeho účtu disponuje 
nulovým zůstatkem? Revoluční možnost nákupu 
nabízí služba sdružující odložené platby. Jejich 
princip fungování je snadný a pro uživatele v lecčems 
výhodný. Odešlete objednávku, přeberete zboží 
a stále vás nákup nestojí ani korunu. Až v případě 
spokojenosti zaplatíte fakturu poskytovateli, který 
se s obchodníkem fi nančně vyrovnal za vás. Vrácení 
balíku v zákonné lhůtě lze samozřejmě také využít.
V roce 2013 přišel na český trh se službou Twisto 
a zároveň i s konkurencí k dobírce jako první Michal 

Defer Your Payment

Do you hate paying for things in advance or maybe 
you are just a few days before payday and your 
account balance is zero? A deferred payment 
service off ers a revolutionary purchase option. Its 
operating principle is easy and advantageous for 
users. Send your order, receive the goods, and your 
purchase doesn‘t cost you a crown. Only when you 
are satisfi ed will you pay the invoice to the provider 
who has settled the cost with the merchant for you. 
Of course, returning the package within the statutory 
period can also be done.
In 2013, Michal Šmída came to the Czech market with 
the Twisto service. It has become the competition 
for the cash on delivery service. These days, Twisto 
has been working with over 100 online stores. 
Users are provided with an overview of upcoming 
payments via an app with the same name. A payment 
card brings even more benefi ts. The second player in 
the fi eld of deferred payments which you can meet in 
online shopping is Mall Pay.

Global Cashless Wallet
MasterCard has launched a payment service that 
can be compared to a smart digital wallet. You can 
leave the one with your cash and credit cards at 
home. Your smartphone or tablet is turned into 
a reliable payment system thanks to the Masterpass 

Na cestách přijde vhod

●  Ocitli jste se v cizině bez prostředků? 
Řešení přináší Western Union. Tímto způ-
sobem lze z Česka do celého světa zaslat 
libovolnou částku. Peníze jsou pro příjemce 
k vyzvednutí téměř ihned. 

●  Máte obavu platit kartou? Předplacené kar-
ty nemají návaznost na běžný účet, postačí 
je nabít a poté bez starostí utrácet.

●  S debetní kartou v zahraničí u autopůjčo-
ven s největší pravděpodobností neuspěje-
te. Půjčovné musíte zaplatit kreditní kartou.

It Comes in Handy while 
Travelling
●  Have you ever found yourself abroad 

without any money? Western Union has the 
solution. This method allows you to send 
any amount from the Czech Republic to 
anywhere in the world. Money is available 
for collection almost immediately.

●  Are you worried about paying by card? 
Prepaid cards do not have a connection 
to your current account. You can charge 
them and start spending without worrying 
about it.

●  You will most likely not succeed with 
a debit card at a car rental abroad. You 
must pay the rental fee by credit card.
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Šmída. Dnes Twisto spolupracuje s více než stovkou 
internetových obchodů. Uživatelům poskytuje pře-
hled o blížících se úhradách stejnojmenná aplikace, 
další benefi ty přináší i platební karta. Druhým hrá-
čem v oblasti odložených plateb, s nímž se můžete 
v rámci on-line nákupů setkat, je Mall Pay. 

Globální bezhotovostní peněženka
Společnost MasterCard spustila platební službu, 
kterou lze přirovnat k chytré digitální peněžence. 
Tu s hotovostí a platebními kartami nechejte doma. 
Spolehlivým platebním nástrojem se díky aplikaci 
Masterpass stává smartphone a tablet. Po snadné 
aktivaci a nastavení mPinu nahrajete údaje z plateb-
ní karty (Mastercard, Visa, Maestro), zaregistrovat 
si jich můžete rovnou několik. S Masterpassem 
nakoupíte v obchodech i na webu kdekoliv na světě. 
Internetové nákupy usnadní naskenování QR kódu – 
objeví se v okamžiku platby na stránce obchodníka. 
Bez zdlouhavého vyplňování objednávku uhradíte 
jedním kliknutím. 

Bezpečné platební tlačítko
Nechcete nikde uvádět číslo platební karty? Zajištění 
bezpečí a komfortu při placení na webu přináší tzv. 
platební tlačítko. Jedná se o on-line platební převod, 
zaúčtování částky je tedy provedeno okamžitě. 
V posledním kroku objednávky zvolíte výše uvedený 
způsob placení a svou banku. Následně dojde 
k přesměrování do internetového bankovnictví, kde 
se zobrazí už předvyplněný příkaz k úhradě. On-line 
převod pomocí platebního tlačítka ovšem není 
u obchodníků prozatím tolik rozšířený a seznam 
spolupracujících bank se navíc nemusí shodovat 
s tou vaší. 

Plaťte mobilem
Zatímco uživatelé mobilního systému Android si 
užívají platbu skrze aplikaci Google Pay od listopadu 
2017, s Apple Pay si dali vývojáři pro český trh na čas. 
Ke spuštění došlo letos v únoru, tedy o celých pět let 
později, kdy Apple uvedl mobilní platební platformu 
ve Spojených státech amerických. Oč se jedná? Díky 
důmyslné aplikaci nepotřebujete mít u sebe platební 
kartu, vše potřebné k úspěšnému provedení transak-
ce máte na jednom místě – v mobilu. Apple i Google 
Pay fungují na obdobném principu tzv. tokenizace. 
Jedná se o zcela bezpečnou metodu nakládání s cit-
livými údaji. Ke skutečnému číslu vaší platební karty 

app. After easily activating the app and setting up 
your mPin code, you simply upload your credit card 
data (Mastercard, Visa, Maestro). You can register 
several of them directly. You can pay with Masterpass 
in shops and on the web anywhere in the world. 
Internet shopping is made easier by scanning a QR 
code – it will appear on the merchant’s page at the 
time of payment. You pay for the order with one click 
without having to fi ll in a lengthy order.

Secure Payment Button
Perhaps you don’t want to give out your credit card 
number? The Payment Button ensures secure and 
convenient payments on the web. This is an online 
payment transfer, so accounting is done immediately. 
In the fi nal step of the order, you choose the above 
payment method and your bank. You will then be 
redirected to an internet banking system, where 
the pre-fi lled payment order will be displayed. 
However, online payment using a payment button is 
not so widespread for merchants yet and the list of 
participating banks may not include yours.

Pay With Your Mobile
While Android mobile users have been enjoying 
the Google Pay service since November 2017, Apple 
Pay developers for the Czech market have been 
taking their time. It was fi nally launched in February, 
fi ve years after Apple launched a mobile payment 
platform in the United States. What is it? Thanks to 
a sophisticated application, you do not need to carry 
a payment card, all you need to make a successful 
transaction is your mobile. Both Apple and Google 
Pay work on a similar tokenization principle. This 
is a completely safe method of handling sensitive 
data. The application will generate a virtual number 
for your actual credit card number. There is no real 
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aplikace vygeneruje to virtuální. Nikde v mobilu, ani 
u obchodníka tak nefi guruje reálné číslo, které nese 
vaše platební karta. Bezpečí nade vše! 

Karetní klasika
Bezkontaktní technologie v oblasti placení stále 
představují nejrozšířenější trend. Odpadá nutnost 
zasunout kartu do čtečky, postačí ji pouze přiložit 
k bezkontaktnímu terminálu. Jak minimalizovat 
případné zneužití? Upravte si denní limit s ohledem 
na výši útraty a zohledněte možnost pojištění. V pří-
padě ztráty platební karty neprodleně kontaktujte 
banku. On-line platba kartou patří mezi nejrychlejší 
platební metody. Zefektivnit placení mají za cíl 
populární platební nálepky. Bezkontaktní nálepka 
ale není totéž, co bezkontaktní platební karta. Sice 
s ní zaplatíte, ale výběr z bankomatu vám neumožní. 
Navíc přináší omezené limity. Bankovní instituce 
nabízejí jak debetní, tak kreditní verze.   

credit card number on your mobile or at the shop. 
Safety above all!

Card Classic
Contactless technologies in the area of payment still 
represent the most widespread trend. There is no 
need to insert the card into the reader, it is enough 
to just hold it above the contactless terminal. How to 
minimize potential abuse? Adjust your daily spending 
limit and consider any insurance options. If the 
payment card is lost, contact the bank immediately. 
Online card payment is one of the fastest payment 
methods. Popular payment stickers aim to make your 
payments more eff ective. But the contactless sticker 
is not the same as a contactless payment card. 
Although you can pay with it, it will not allow you to 
make withdrawals from an ATM. In addition, it off ers 
limited payments. Banking institutions off er both 
debit and credit versions.   
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REGENERATE!

Znáte Manifesto Market? A věděli jste, že jej 
původně iniciovala neziskovka reSITE, kterou 
Leo Express dlouhodobě podporuje? Letošní 
globální fórum reSITE, díky němuž se Praha 
stane na dva dny hlavním městem diskuse 
o budoucnosti měst, bude výzvou k akci pro 
udržitelnost, regeneraci i vyšší míru štěstí.  

Organizace reSITE je čerstvým držitelem trofeje 
za nejlepší event roku a stal se nejvlivnějším setkáním 
svého druhu. Názoroví lídři, urbanisté a nejinovativ-
nější fi rmy i starostové z celého světa se ve dnech 
19.–20. září sjedou do Fora Karlín. Akce představí 
50 spíkrů. Pro více než 1 000 návštěvníků chystá 
úplně nové formáty, intenzivní kulaté stoly, networ-
kingové snídaně, jógu a běh městem i megapárty, 
na niž budou moci přijít i držitelé nového typu vstu-
penky pro širokou veřejnost. Mezi spíkry bude teprve 
třicetiletý Reza Merchant, britský „king spolubydlení” 
a zakladatel společnosti The Collective. „Každý z nás 
disponuje kreativitou, zdroji a sílou učinit města, 
která milujeme a kde žijeme, lepším místem, ať už 
s ohledem na klimatické změny, udržitelný růst 
nebo občanskou vybavenost,” sdělil Martin Barry, 
šéf reSITE. A jak to vidíte vy? Je pro vás urdžitelnost 
důležitá? A jak se nejraději regenerujete v městské 
krajině? Nechte se inspirovat. 
Registrace reSITE.org   

Do you know Manifesto Market? And did you 
know the project is the brainchild of 
a nonprofi t, reSITE? Fresh off  of getting the 
top award for Best Event of 2018, reSITE 
brings together the global community of 
thought leaders, urbanists and most 
innovative urban and business leaders from 
all parts of the planet around the theme 
REGENERATE.

The event considered by The Atlantic Citylab “the 
most important conversation of our time,” will 
take place at Prague’s Forum Karlin on September 
19–20, 2019. 50 international speakers surrounded 
by a 1000+ audience will share collective ideas, 
collaborative actions and design solutions within 
new event formats – intensive round tables, 
networking breakfasts, yoga class, run and a big 
party. The latter will be included in the new type of 
entry for general public. Among the speakers, Reza 
Merchant, the Co-Housing King from Great Britain, 
will present the concept of his fi rm The Collective. 
The theme REGENERATE is a call to action. reSITE 
will off er solutions to help cities redefi ne their 
resources for the changing needs especially for 
younger urban dwellers who care about climate 
change and a high happiness factor. We are the 
leaders who brought you the now internationally 
heralded Manifesto Market. “We have proven with 
our own projects how fast we can create a tangible 
impact on many levels, how to regenerate 
a neighborhood and redefi ne a whole industry. 
Each one of you have the creativity, resourcefulness 
and power to make this world a better place whether 
it be addressing climate change, sustainable 
growth or civic architecture,” says reSITE’s Chairman 
Martin Barry. What about you? Do you care about 
sustainability? And how do you best regenerate, in 
the urban landscape? 
Register at reSITE.org   

 reSITE bude hledat, jak vrátit městům štěstí do žil
 reSITE 2019 calls to action for happiness and sustainability
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Moravskoslezské Beskydy
Pustevny

Obdivujte fajne 
výhledy jako my

Když zatoužíme po svobodě, vezmeme 
kámoše, batoh a stan a vyrazíme na čundr. 
Třeba sem, do Beskyd, kde místo Wi-Fi 
chytáme čerstvý vzduch. Pojeďte taky, 
místní panoramata vám vezmou dech.

Užijte si Beskydy jako my.
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Kam rádi cestujeme?  
Pokud si občas lámete hlavu nad tím, kam vyrazit o víkendu na výlet 
nebo byste chtěli tip na skvělou dovolenou v České republice 
i v zahraničí, můžete se inspirovat naší anketou.

Where do we like to travel?
If you sometimes wonder where to go on a weekend trip or would 
like a tip for a great holiday in the Czech Republic and abroad, you 
can get inspired by our poll.

Otázka: 
Jaké je vaše oblíbené místo v ČR, popřípadě kam rádi cestujete za hranice?

Question: 
What is your favourite place in the Czech Republic, or where do you like to travel abroad??

Jana, 50 
státní zaměstnankyně / Civil Servant

V ČR mám ráda přírodní koupání 
a rozhledny. Moje oblíbené místo 
je Hřensko a Liberec. Celkově ráda 
vyrazím na pěší túry po středních 
Čechách a nejlepší destinace 
u moře je pro mě Bulharsko 
a Egypt. Jinak cestuji, kamkoli je to 
možné. Mám ráda Ženevu, Paříž, 
Barcelonu i New York. 

I like swimming and lookout 
towers in the Czech Republic. 
My favourite place is Hřensko 
and Liberec. I like to go hiking 
in Central Bohemia. Bulgaria 
and Egypt are the best seaside 
destinations.  Otherwise I travel 
wherever possible. I like Geneva, 
Paris, Barcelona and New York.

Katarina, 26 
ilustrátorka / Illustrator

Nejraději mám výlety do českých 
lesů, takže moje top místa jsou 
Český ráj a České Švýcarsko. Ale 
taky mám moc ráda i městské 
túry, například do Olomouce nebo 
Litoměřic. Za hranice nejraději 
cestuji do Asie.

I prefer trips to Czech forests, 
so my top places are Bohemian 
Paradise and Czech Switzerland. 
But I also like city tours, such as to 
Olomouc or Litoměřice. When I go 
abroad, I prefer to travel to Asia.
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Kryštof, 30 
lektor českého jazyka / Czech Language Teacher

Před několika lety by mi to přišlo 
těžko uvěřitelné, ale v poslední 
době se nejradši vracím do ukra-
jinského Lvova. Tohle město má 
neopakovatelnou atmosféru, 
na jedné straně krásně oprýskané 
domy z období Rakousko-Uher-
ska, které by nedělaly ostudu 
v centru Vídně, na straně druhé 
rozlehlé periferie z dob Sovět-
ského svazu. A do toho pulsující 
centrum s velkým množstvím 
výborných podniků. 

A few years ago it would have 
been hard to believe, but lately 
I like to return to Lviv, Ukraine. 
This city has an unforgettable 
atmosphere and beautifully 
worn-out houses from the period 
of the Austro-Hungarian Empire 
on one hand that would fi t easily 
in the centre of Vienna, and the 
vast peripheries from the Soviet 
Union period on the other hand. 
And a vibrant centre with plenty 
of great venues.

Petr, 54 
novinář
Journalist

Oblíbených míst mám víc… 
Pálavu, Beskydy, Jeseníky, Jizerské 
hory. Rád se toulám Brnem, 
Prahou… Za hranicemi mě vždycky 
lákají spíš méně turisticky expono-
vaná místa, kde je autentický míst-
ní život, na kontinentu či zemi zas 
tak moc nezáleží, hezky je totiž 
všude, záleží na náladě a lidech, 
co mám kolem sebe…

I have many favourite places… 
Pálava, Beskydy, Jeseníky, Jizerské 
Mountains. I like to wander 
through Brno, Prague… I am 
always attracted by less touristy 
places, where there is authentic 
local life, the continent or the 
country is not so important, 
because nice places are 
everywhere – it depends on the 
mood and the people around me…

Lucie, 23 
event manager 
Event Manager

Mezi má oblíbená místa v ČR patří 
jižní Morava a Krkonoše, 
a to především kvůli krásné 
přírodě. Za hranice ráda cestuji 
kamkoliv, kde jsem ještě neby-
la. Nejvíce mě zatím oslovila 
Budapešť svou krásou a Dublin 
celkovou atmosférou.

My favourite places in the Czech 
Republic include South Moravia 
and the Krkonoše Mountains, 
mainly because of the beautiful 
nature. When I travel abroad, 
I like travelling anywhere I haven’t 
been. I was most impressed by 
Budapest with its beauty and 
Dublin’s overall atmosphere.
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Vaše sezona je tady. Trvá od dubna do října a za pře-
pravu kola během ní dáte jen 49 korun. Společně se 
tak můžete vydat za dobrodružstvím všemi vlaky 
Leo Express a stejně tak vybranými autobusovými 
spoji. Vzhledem k dopravnímu pokrytí České repub-
liky jde o nekonečně možností, jak své cyklotoulky 
naplánovat. Toulat se od jedné železniční stanice 
ke druhé? Ubytovat se v centru dění a podnikat 
každý den nový výlet? Nebo si naplánovat dlouhou 
trasu, při které prověříte svou fyzickou kondici? 

Your season is here. It lasts from April to October 
and you will only pay 49 Czech crowns to transport 
your bike during this time. Together, you can go on 
an adventure with all Leo Express trains as well as 
selected bus routes. With the transport coverage of 
the Czech Republic, this is an infi nite opportunity 
to plan your bike tours. Do you fancy wandering 
from one railway station to another? Staying at the 
centre of action and taking a new trip every day? Or 
planning a long journey to challenge your physical 

Báječná dovolená s kolem
Je vaším nejlepším parťákem kolo? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Strávit společné 
chvíle je teď ještě jednodušší, než kdy bylo. Je jen na vás, jestli vyrazíte jenom na otočku, 
víkend, prodloužený víkend nebo třeba rovnou na týden. 

A Wonderful Holiday with a Bike
Is your bike your best friend? Then we have good news for you. More than ever it’s now 
easier to spend time together. It is up to you whether you only go for a short ride, or for 
a weekend, a long weekend or even a week.

text: Martin Záruba
foto: © Shutterstock.com, 

archiv Leo Express



51

make it easy

Kombinace českých cyklostezek a spojů Leo Express 
je více než pestrá. Kam tedy vyjet? Přinášíme vám 
hned čtyři prověřené tipy!

NA OTOČKU: 
Z Kolína do Nymburka a zpět
Když kolem Labe, tak po rovině, to dá rozum. A když 
po rovině, tak v pohodovém tempu, díky kterému 
si můžete naplánovat start i cíl přímo na nádraží 
v Kolíně, přestože je to z něj do Nymburka více 
než třicet kilometrů. Stojí to za to. Pojedete totiž 
lužními lesy i přírodními rezervacemi, prohlédnete 
si historická města Kolín, Poděbrady a Nymburk a je 
pouze na vás, jestli jenom projedete nebo se zasta-
víte a prožijete místa, kudy kráčela česká historie, 
skutečně naplno. Prakticky po celou dobu neopustíte 
asfaltovou cyklostezku, ale pokud vás i tak straší 
některé nezpevněné úseky za Kolínem, naplánujte 
si objížďky po okolních cyklostezkách. Nebudete 
sice na přímý distanc Labi, ale zase se vyhnete riziku 
a nepříjemnostem v případě vlhkého počasí.

condition? The combination of Czech cycling routes 
and Leo Express destinations is wide. So where to 
go? We bring you four proven tips!

A ROUND TRIP: 
From Kolín to Nymburk and Back
When you travel along the Elbe, you go on fl at land; 
it’s logical. And when you go on fl at land, you travel 
at a cool pace. This way you can plan the start and 
fi nish directly at the Kolín station, even though it is 
more than thirty kilometres from there to Nymburk. 
It‘s worth it. You will go through beautiful woodlands 
and nature reserves, you will see the historical towns 
of Kolín, Poděbrady and Nymburk and it is up to you 
whether you just ride through or stop and experience 
the famous places of Czech history. You almost 
never leave the asphalt bike path, but if you are 
afraid of some unpaved sections outside Kolín, plan 
a detour on the surrounding bike paths. You will not 
be so close to the Elbe but you will avoid the risk and 
inconvenience in case of wet weather.
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NA PRODLOUŽENÝ VÍKEND: 
Slováckem na kole
Jestli v posledních letech někde zažívá cykloturistika 
skutečný boom, pak je to Slovácko. Výsledkem jsou 
trasy, na které se mohou vydat úplní cykloturističtí 
začátečníci, rodiny s malými dětmi i ti, kdo hltají 
kilometry a řídí se heslem, že čím hůř, tím líp. Ti první 
se vydají především do údolí Moravy a Dyje, ti druzí 
zamíří směrem na Chřiby a Bílé Karpaty. Obě skupiny 
se přitom mohou potkat ve Starém Městě u Uherské-
ho Hradiště a večer nad vínem plánovat jednotlivé 
hvězdicovité vyjížďky. Právě odtud se dá vyrazit 
na památný Velehrad, jen osm kilometrů daleko je 
pak zámek Buchlovice, hrad Buchlov a rekreační 
oblast na Smraďavce. V nedaleké obci Modrá je pak 
archeologické centrum a skanzen. A komu by to 
nestačilo, může si cykloturistiku usnadnit plavbou 
po Baťově kanálu a vydat se ještě o kousek dál. Slo-
vácko je malebné a barevné. Objevovat můžete vinné 

FOR AN EXTENDED WEEKEND: 
Moravian Slovakia by Bike
If cycling has experienced a real boom anywhere 
recently, then it is in Moravian Slovakia, or Slovácko. 
This is because of the cycling paths where everyone 
can ride – complete beginners, families with small 
children and even those who devour kilometres and 
follow the motto “the worse, the better”. The fi rst 
ones will go mainly to the Morava and the Dyje valleys, 
the latter will head towards Chřiby and the White 
Carpathians. Both groups can meet in Staré Město 
u Uherského Hradiště and plan individual star-shaped 
rides in the evening over a bottle of wine. From here 
you can go to the well-known Velehrad, and just eight 
kilometres away is Buchlovice Chateaux, Buchlov 
Castle and the recreational area in Smraďava. In the 
nearby village of Modrá there is an archaeological 
centre and an open-air museum. And those who still 
wish for more can make their cycling easier by sailing 

NOVINKA!
Své jednostopé miláčky nově přepravíte do německého Lipska a do ukrajinské Stryje a Lvova. Přeprava kol je 
navíc u nás za hubičku, konkrétně za 49 Kč k jízdence. Samozřejmostí je přeprava kol ve vlacích. Více se o služ-
bě dozvíte na www.le.cz/kolo.

NEW!
You will now transport your two wheeled friends to Leipzig, Germany, and Stryje and Lvov, Ukraine. In addition, 
you can transport your bike for mere peanuts – 49 CZK towards the ticket. Transporting bikes on trains is 
commonplace. You can fi nd out more about the service at www.le.cz/kolo.
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sklípky nebo se jen tak líně projíždět po vinicích. 
A menu hradů a zámků je málokde tak bohaté jako 
právě tady.

NA CELÝ TÝDEN: 
Lipno a okolí
Ten výčet je více než lákavý, i když není ani zdaleka 
úplný. Lipenská magistrála – 58,5 kilometru. Kolem 
Lipna na Vítkův hrádek – 30 kilometrů. Po stopách 
Adalberta Stiftera – 66 kilometrů. Schwarzenber-
ská cesta – 61 kilometrů. Rakouská cyklostezka – 
39 kilometrů. Vltavským kaňonem – 39,9 kilometru. 
A pak samozřejmě královská výzva v podobě 
cyklotrasy Okolo Lipna v délce 108 kilometrů! 
Cyklistický ráj prostě najdete na Lipně. Vezměte 
s sebou bike nebo silničku, otestujte asfaltky, 
terénní úseky, šumavské traily i místní oblíbený 
bikepark. Na Lipně totiž objevíte skvěle připrave-
ný a značený systém pěti navzájem propojených 
cyklotras, které jsou napojeny na další šumavské 
a na pěti hraničních přechodech pak i na rakous-
ké cyklostezky. Tahle kombinace nabízí báječně 
prožitý týden ve společnosti vašeho kola, kdy 
budete objevovat stále nové a nové kombinace. 
Nebo snad dáte přednost vyznačeným tematickým 
stezkám? Pak doporučujeme cyklostezku Jezerní. 
Její rovinatý profi l a padesátikilometrová distance 
se sice svými parametry neřadí mezi výzvy pro 
náročné, ale kde jinde si užijete hned dvojí plavbu 
přívozem?   

down the Baťa Canal and go a little further. Slovácko 
is picturesque and colourful. You can discover wine 
cellars or just ride lazily through the vineyards. And the 
choice of castles and chateaux is rarely as wide as here.

FOR A WHOLE WEEK: 
Lipno and Its Surroundings
The list is more than appealing, though it is far from 
complete. Lipno highway – 58.5 kilometres. It is 
30 kilometres from Lipno to Vítkův Castle. 
The Adalbert Stifter path is 66 kilometres. The 
Schwarzenberg Route – 61 kilometres. The Austrian 
bike path – 39 kilometres. Vltava canyon – 
39.9 kilometres. And then, of course, the royal 
challenge – the bike trail Around Lipno Lake with 
a length of 108 kilometres! You can fi nd a cycling 
paradise at Lipno. Take your bike with you, test 
the asphalt, terrain sections, the Šumava trails 
and the local favourite bikepark. At Lipno you will 
discover a well-prepared and marked system of fi ve 
interconnected cycling routes that are connected to 
other Šumava mountains and fi ve border crossings 
connecting to Austrian cycling trails. This combination 
off ers a wonderful week in the company of your bike, 
discovering yet new combinations. Or perhaps you 
prefer marked thematic trails. Then we recommend 
the Lake cycle path. Its fl at profi le and fi fty kilometre 
distance do not rank among the challenges for the 
demanding bikers, but where else can you enjoy 
a double ferry ride?   
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V Třebíči si užije léto celá rodina. Třebíč je 
městem s bohatou historií a je známé díky 
svým památkám zapsaným na seznam 
UNESCO. 

Můžete se zde toulat tajemnými uličkami a hledat 
malebná zákoutí židovské čtvrti nebo obdivovat kle-
not mezi místními památkami – baziliku sv. Prokopa.
Bohaté vyžití pro rodiny s dětmi nabízí Aquapark 
Laguna, zábavní park Labyrint či jediné science 
centrum na Vysočině – Alternátor. Jedinečné výhledy 
na město a okolí objevíte z Městské věže či z rozhled-
ny na Pekelném kopci. Spoustu zážitků také nabízí 
Třebíčské kulturní léto.
Přijměte pozvání do Třebíče a objevte na svých ces-
tách město památek, kulturních akcí a jedinečných 
zážitků.   

The whole family will enjoy summer in Třebíč. 
Třebíč is a town with a rich history and is 
known for its UNESCO monuments.

Here you can wander through mysterious alleys and 
look for picturesque corners of the Jewish Quarter or 
admire the gem among the local sights – the Basilica 
of St. Prokopius.
The Laguna Aquapark, Labyrinth Amusement Park 
and the only science centre in the Vysočina Region, 
Alternator, off er a wide range of activities for families 
with children. Unique views of the town and the 
surrounding area can be found from the City Tower 
or from Hell Hill. The Třebíč Cultural Summer also 
off ers a lot of fun.
Accept this invitation to Třebíč and discover 
a town of monuments, cultural events and unique 
experiences on your travels.   

Zažijte kouzelné léto v Třebíči
Experience a Magical Summer in Třebíč

www.visittrebic.eu

Rosé Wine Festival 15th June 2019
Saint Prokopius pilgrimage 29th – 30th June 2019
The revived Jewish Town 12th – 14th July 2019
Shamayim 29th July – 3rd August 2019
Three Hoods Festival 16th – 18th August 2019

Slavnosti růžového vína 15. 6. 2019
Svatoprokopská pouť 29.–30. 6. 2019
Oživené židovské město 12.–14. 7. 2019
Šamajim 29. 7. – 3. 8. 2019
Slavnosti tří kápí 16.–18. 8. 2019
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Připravujeme studenty středních a vysokých škol pro práci v oboru 
v mezinárodním měřítku.

Působíme v zemích středovýchodní Evropy, subsaharské Afriky a jižního 
Pacifi ku.

Klademe důraz na přímou zkušenost z terénu.

Studuj v České republice: Zahraničním uchazečům nabízíme studium 
na státních univerzitách: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
Ostravská univerzita, Masarykova univerzita (Brno).

Program Balkánská letní škola: Pořádáme zahraniční stáže pro studenty 
VŠ v zemích: Polsko, Moldavsko, Gruzie, Ex-Yu + Albánie, Zambie, DR Kongo, 
Burundi, Tonga, Fidži, Vanuatu, Rusko – Sibiř, Dánsko – Grónsko.

Program Karpatská zimní škola: Připravujeme personál do mezinárodních 
mírových struktur: OSN, OBSE, EU, NGO.

Training of students / graduates from high schools and universities for 
professional career within the international frame.

Activities within Central-Eastern Europe, Sub-Saharan Africa and South Pacifi c.

Accent on direct fi eld experience.

Program Study Abroad: Enrollment for foreign applicants at: Technical 
University of Ostrava, University of Ostrava, Masaryk University (Brno).

Program Balkan Summer School: Internships for students in: Poland, 
Moldova, Georgia, Ex-Yu + Albania, Zambia, DR Congo, Burundi, Tonga, Fiji, 
Vanuatu, Russia – Siberia, Denmark – Greenland.

Program Carpathian Winter School: Training of peace missions personnel: 
UN, OSCE, EU, NGO.

EEECC – East European 

Education and Cultural Center

www.eeecc.org

CESTOVAT – POZOROVAT – SNAŽIT SE POCHOPIT

TRAVEL – OBSERVE – TRY TO UNDERSTAND
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Broumovsko

Pro ty, kdo je neznají, je Broumovsko záhadný, 
nedostupný kraj za vysokými Broumovskými 
stěnami, kdesi na severním konci východních 
Čech. Kraj, kde vlci dávají dobrou noc. 

Pro mnohé je to ještě ta bílá část mapy, kterou před 
dávnými dobami označoval zlověstný latinský nápis 
„Hic sunt leones“. Jak překvapující poznání však 
v této končině čeká na zbloudilého poutníka! Hlu-
boko do mysli se vrývá pouze nadšený výkřik: „Boží 
kraj!“ Dramatickými hřebeny okolních hor sevřená 
úrodná Broumovská kotlina se siluetami roztrouše-
ných kostelů a ošlehaných kamenných křížů vyzařuje 
nepopsatelný klid a harmonii. Pískovcová průčelí 
a portály barokních staveb probouzejí obdiv a po-
koru. Broumovsko… Pro ty, kdo tudy jednou prošli, 
jsou to nezapomenutelné zážitky na celý život. Dech 
beroucí výhledy ze skalních vyhlídek na hřebenu 
Broumovských stěn či z prudkých úbočí sopečných 
Javořích hor, lahodná chuť křišťálové vody živě 
zurčící z pískovcových puklin Polické pánve. Temné 
ostrovy kopců vystupující z narůžovělé hladiny 
ranních mlh při podzimním východu slunce a barev-
né ledopády v zimní pohodě. Broumovsko, to jsou 
prsty odřené o hrubé pískovcové stěny, vlahá vůně 
tmavých lesů a pískání sokolů vysoko nad hlavou. 
Broumovsko je kronikou Země, jejíž historii stovek 
milionů let můžeme číst z úchvatných skalních stěn 
s otisky pravěkých rostlin a živočichů. Broumovsko je 
ráj, ráj poutníků, turistů, horolezců, milovníků přírod-
ních krás a historických staveb, geologů i cyklistů.   

For those who don’t know it, Broumovsko is 
a mysterious inaccessible region behind the 
high Broumovské Stěny rock formations 
somewhere at the northern tip of Eastern 
Bohemia. A kind of Never Never Land.

For many people this is still the white part of the 
map which was long ago marked with the sinister 
Latin inscription “Hic sunt leones”. However, what 
surprises await the stray wanderer in this corner of 
the world! From deep in the mind comes just the 
enthusiastic shout: “God‘s country!”. The fertile 
Broumov basin encircled by the dramatic ridges of 
the surrounding mountains, with the silhouettes of 
scattered churches and weathered stone crosses, 
radiates an indescribable peace and harmony. 
The sandstone facades and portals of Baroque 
buildings, eliciting awe and humility. Broumovsko… 
For those who have already travelled this way, those 
are experiences you will remember all your life. The 
breath-taking views from the rocky viewpoints on 
the ridge of Broumovské Stěny and the steep slopes 
of the volcanic Javoří hory mountains, the delicious 
taste of the crystal-clear water bubbling from the 
sandstone cracks of the Police basin. The mysterious 
islands of hills rising up out of the pinkish morning 
mists during an autumn sunrise and the colourful ice 
falls in the peace and quiet of winter. Broumovsko, 
these are fi ngers scraped on rough sandstone walls, 
the fragrant scent of dark forests and the cries of 
falcons high overhead. Broumovsko is a chronicle 
of the Earth, whose history dating back millions and 
millions of years can be read from the spectacular 
rock walls with the prints of prehistoric plants and 
animals. Broumovsko is a paradise, a paradise for 
wanderers, hikers, climbers, lovers of natural beauty 
and historical buildings, geologists and cyclists.   

www.broumovsko.cz
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Z toho do většiny zemí EU stejně bezproblémově 
jako o víkendu na chatu – jen s občankou. Navíc 
tam platí náš řidičský průkaz, evropská kartička 
zdravotního pojištění a funguje tísňová linka 112. 
Nikde neplatíme roaming za volání. Češi toho hojně 
využívají – v celé Evropě cestují do zahraničí víc než 
my jen Nizozemci, Finové a Lucemburčané. Leckdo 
z nás si však i tak občas posteskne, že mu na cesto-
vání chybějí peníze. Přinášíme vám příběhy mladých 
Čechů a Češek, kterým se podařilo projet Evropu 
vlakem s jízdenkou #DiscoverEU, kterou zdarma získá 
od EU každý rok několik tisíc mladých Evropanů.
  
Honza: s přáteli až za polární kruh
Kam? Do Skandinávie. Náš cíl byl polární kruh, naše 
trasa Berlín, Kodaň, Malmö, Stockholm, Oslo a Na-
rvik, který za polárním kruhem opravdu leží.
Jaké bylo zařizování? Rychlé, zabralo maximálně 
hodinku. Nejtěžší bylo plánování a rezervace vlaků.
Co sis z toho odnesl? Spoustu zkušeností, hlavně 
s koordinací a plánováním. Dobré do budoucna bylo 
naučit se vyžít se třemi dalšími lidmi 14 dní v kuse, 
24 hodin denně. Na závěr bych určitě všem doporu-
čil, aby se v létě zaregistrovali a zkusili své štěstí.  

Jana: vlakem na Azurové pobřeží
Kam? Na francouzskou riviéru. Projeli jsme Nice, 
Monte Carlo, Cannes, Marseille a následně i Barcelo-
nu a Madrid. Na jízdence mi pak zbyly dva dny, díky 
kterým jsem si později odskočila do Budapešti.

Jaké bylo zařizování? Jde o to být rychlý. Jinak je 
to samozřejmě poměrně náročné, nejhorší byly asi 
vlakové rezervace.
Co sis z toho odnesla? Utvrdila jsem se v tom, že 
bych chtěla dál cestovat a poznávat různé kultury. 
Poznala jsem spoustu skvělých lidí, ochutnala spous-
tu jídel. Budu na to dlouho vzpomínat. 

Lukáš: do Bergenu, odkázaný sám na sebe
Kam? Mým cílem byl norský Bergen. Trasa mě vedla 
přes Gdaňsk, Kodaň, Malmö, Stockholm a Oslo.
Negativní zkušenost? Vlezlo mi to trochu do peně-
ženky, ale s tím jsem vzhledem k výběru destinace 
vlastně počítal. Bez discoverEU bych si tenhle výlet 
dovolit nemohl.
Co sis z toho odnesl? Cestuji do zahraničí celkem 
často, ale tohle bylo poprvé, co jsem cestoval sám. 
Stal jsem se soběstačnější, jistější v jazycích, překonal 
jsem pocit, že jsem odkázaný sám na sebe. Ve vlacích 
jsem narazil na další účastníky, se kterými jsem v kon-
taktu dodnes a dělávám jim v Praze průvodce. 

Jak na měsíční jízdenku zdarma? 
Stačí se přihlásit na europa.eu/youth/discovereu. 
Musí vám být 18 let a musíte mít občanství jakéhokoli 
státu EU. Součástí registrace je kratičký kvíz (6 otá-
zek). V případě stejného počtu bodů vícero zájemců 
funguje princip „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Ode 
dne, kdy vyrazíte, máte jízdenku v hodnotě 260 eur 
na jeden měsíc. Šťastnou cestu!   

Hola, volá dovolená!
Mít český pas je dnes něco jako vyhrát 
v loterii. Mnozí si možná ještě pamatují dobu, 
kdy jsme jako jeho držitelé stáli u každé 
přepážky dlouhé fronty a čekali na „ortel“ 
celníka. Dnes je náš pas díky členství v Evrop-
ské unii sedmý nejsilnější na světě a umožňu-
je nám cestovat bez víza do 183 zemí světa. 
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JISTÍME VÁS
 V KAŽDÉM 

SMĚRU

Cestovní pojištění

957 444 555
www.cpp.cz
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Obracení listů papíru místo posunování palcem 
po displeji. Tvoření vlastníma rukama místo klikání 
myší. Analogová forma je retro záležitost a retro se 
vrací do módy. Pořiďte si notes, vlepujte a kresle-
te do něj obrázky, vkládejte popisky, a schraňujte 
vstupenky, doklady a letáčky týkající se vašich cest. 
Věřte, že po nějaké době pohled na osobní poznám-
ky potěší a může vám nebo přátelům pomoci při 
dalších cestách. Tip na skvělou restauraci či 
opuštěnou pláž se vždycky hodí.

Nekonečná sbírka
Každý sběratel moc dobře ví, jaká 
je radost objevit nový úlovek 
do série, a rozšířit tak své 
bohatství. Doporučujeme 
sbírat snadno sehnatelné věci. 
Magnetky s motivem typického 
místního jídla se budou krásně vyjí-
mat na lednici. Káva z hrníčku z dovolené 
vám připomene bezstarostnou náladu a zavě-
šené šálky vytvoří pestrou kuchyňskou dekoraci. 
TIP: Sbírka písku a kamínků z pláží v průhledných 
dózách vás myšlenkami přenese zpátky k moři.

Poklady v krabici
Vzpomínky a suvenýry uložte do cestovatelských 
boxů – krabic ze dřeva nebo z kartonu. Vejde se tam 
všehochuť obrázků, fotek, map, suvenýrů, zkrátka 
památečních předmětů, které chcete mít pohroma-
dě. Taková pokladnice má své kouzlo, protože hma-

Turning over paper pages instead of pushing a fi nger 
across a touchscreen. Making things with your own 
hands instead of clicking with a mouse. Analogue is 
retro and retro is in fashion. Buy a notebook, stick 
stuff  in it, doodle, scribble captions and save those 
tickets and leafl ets from your trips. You can rest 
assured that, after some time, your personal notes 
will be a joy to read through and can even help you 

and your friends on subsequent trips. Tips for 
great restaurants and deserted beaches are 

always welcome.

Endless Collections
Every collector knows what a joy 

it is to fi nd something new for the 
archive, to expand their treasure 

trove. We recommend you collect 
easily acquirable things. Magnets 

bearing images of typical local food look 
great on the fridge door. Coff ee drunk from 

a cup brought back from holiday will always remind 
you of the carefree time you had, and mugs stacked 
up in the kitchen make for colourful decoration. TIP: 
Sand and pebbles from the beach kept in jars can 
transport you back to the sea in an instant.

Treasure Boxes
Mementoes and souvenirs can be kept in special 
travel treasure boxes made of wood or cardboard. 
They can hold all kinds of pictures, photos, maps, 
souvenirs – in short mementoes that you want to 

Nechejte vzpomínky žít
Dnešní doba nahrává digitálnímu focení a natáčení videí. Pár fotek většinou putuje 
na sociální sítě, zbytek se hromadí ve vašich archivech. Na třídění nebývá čas ani trpělivost. 
Existují však i kreativní způsoby, jak nechat své vzácné cestovatelské zážitky zazářit!

Keeping memories alive
Today it’s all about digital photography and videos. A few pics usually fi nd their way onto 
social media, the rest pile up in some digital archive or other. Most people have neither 
the time nor patience to sort through them all. But there are some creative ways of 
keeping those precious travel experiences fresh in the memory!

text: Renata Kučerová
foto: © Shutterstock.com
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save. Postcards still have a certain magic about them 
as things you can touch have an authenticity about 
them, and you can rifl e through them whenever 
the fancy takes you. TIP: Use a bit of imagination 
when decorating your box by adorning it somehow, 
painting it, naming it… 

Top Choice Photos
Keep your memories in view even when you aren’t 
online. Print out a selection of well-edited photos 
from your social media accounts and dedicate part 
of your home to them. The ideal spots are in the 
study or on a bit of wall space in the kitchen. TIP: 
great photos that you really like perhaps deserve 
a bit of special attention. How about printing them 
on canvass and giving them pride of place in the 
living room? A photo calendar featuring your travel 
shots from the previous year makes a great gift. 

More Is Sometimes Better
Who said that a picture must always be displayed 
in one piece? A great way to perk up an interior is 
to divide large photos into several parts. This looks 
particularly interesting when the image is in three 
parts but the main action is contained in just one. 
Another option are mosaics made up of many similar 
photos featuring local fauna, fl ora or nightlife, for 
instance. TIP: When it comes to large format photos 

UŽITEČNÉ TIPY
●  Blogujte! Při rekapitulování všechno znovu 

prožijete a sdílení s ostatními je úžasná 
přidaná hodnota.

●  Nejste velký spisovatel, a přesto chcete 
uchovat vzpomínky živé? Vytvořte si 
„zážitkový seznam“. Heslovitě si sepisujte 
zážitky, které vám utkvěly v hlavě. 

●  Pro ty, kteří během cest s oblibou fotí, 
ale pak se jim nechce probírat stovkami 
záběrů, je šikovným řešením program, který 
z fotek vytvoří video. To pak spolu s fotkami 
a dalšími soubory můžete uložit na cloud 
či externí disk (nebo na obojí).

USEFUL TIPS
●  Write a blog! There’s a lot of added value 

in going over what you’ve experienced and 
sharing it with others.

●  Perhaps you are no great writer but you long 
to keep those memories alive. Then create 
an „experience list“. Draw up the list of 
experiences that come into your head. 

●  For those who love to take photos during 
their travels but then don’t like sifting 
through hundreds of shots at home there’s 
a clever solution at hand. A programme 
exists that can put together a video from 
your shots. This can then be stored along 
with other fi les on the cloud, an external disk 
(or both).
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tatelné věci jsou autentické a můžete se jimi probírat, 
kdykoli se vám zachce. TIP: Krabici podle vlastní 
fantazie vyzdobte, pomalujte, pojmenujte… 

Top výběr fotek
Mějte vzpomínky na očích, i když nejste on-line. 
Vytiskněte již vybrané a upravené fotky stejného for-
mátu ze svých sociálních sítí a velkoryse jim věnujte 
kus svého domova. Ideální je kout v pracovně nebo 
menší část zdi v kuchyni. TIP: Jedinečné fotky, které 
máte rádi, si zaslouží speciální úpravu. Co třeba 
vytištění na plátno a pověšení na čestné místo 
do obývacího pokoje? Jako dárek potěší fotokalen-
dář s cestovatelským průřezem uplynulého roku. 

Více je někdy lépe
Kdo říká, že obraz se musí vždy skládat z jednoho 
kusu? Příjemným oživením interiéru může být rozdě-
lení velké fotky do několika částí. Zajímavě působí, 
když fotku tvoří tři části a „hlavní děj“ se odehrává 
pouze v jedné. Další možností jsou mozaiky z více 
fotek podobného rázu, například místní fauny, fl óry 
nebo nočního života. TIP: Ohledně velkoformá-
tových fotek a rámování se poraďte se zkušeným 
fotografem nebo ve vašem foto obchodě.

Vše v jedné knize
Prožili jste dovolenou snů a z prožitých chvilek žijete 
celý týden. Jenže po týdnu se vzpomínky vytrácejí 
a vy pomalu zapomínáte na různé detaily. To nikdy 
nedopusťte! Sestavte si svůj vlastní příběh ve foto-
knize a vyprávějte ho svým blízkým. Pokaždé, když 
potom přijde špatná nálada nebo bude venku pršet, 
sedněte si a otevřete knihu plnou zážitků. Vzpo-
mínky na dovolenou vás stoprocentně zahřejí. TIP: 
Dopřejte fotografi ím prostor. Do Cewe fotoknihy 
velká panorama poskládáte bez problému všechny 
zážitky focené na šířku. A i tak bude mít kniha po-
řád praktický formát A4.

Pošlete si pohled
Možná to zní bláznivě, ale zamyslete se – navštívená 
destinace má ve fi nále největší váhu právě pro vás. 
Vy jste tím, kdo dané místo poznal a prožil. Tak proč 
nevěnovat pár korun na privátní sbírku? TIP: Vyberte 
netradiční motiv a napište pár osobních myšlenek. 
Doma si pak připomenete pocity z navštíveného 
místa. Nezapomeňte, pohledy jsou stále cestovatel-
ským objektem číslo jedna!   

and framing, seek advice from an experienced 
photographer or from your local photographic 
equipment shop.

All in a Single Book
You’ve just come back from a dream holiday 
brimming with the special week’s amazing 
experiences. But after a week, the memories begin 
to fade and the detail becomes blurred. We have the 
solution! Why not create your very own photobook 
and tell your holiday story to your nearest and 
dearest? Whenever you’re feeling down in the dumps 
or it’s pouring with rain outside you can sit down and 
open a book packed with great memories that will 
certainly give you a lift. TIP: Give your snaps room 
to breathe. You can fi t widescreen panoramas into 
a Cewe photobook with ease, as well as all shots in 
landscape format. Your book will then be almost 
A4 format.

Wish You Were Here…
Perhaps it sounds odd, but when you think about it, 
the destination you visited means a lot more to you 
than to the receiver of a postcard. You are the one 
who saw the given place and experienced what it had 
to off er. So why not sacrifi ce a few złoty and send 
them to yourself? TIP: Choose unusual images and 
jot a few personal thoughts on the back. At home 
you’ll be reminded of what it was like in the place 
you visited. Don’t forget, postcards are still travel 
memento numero uno!   
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Spišská Nová Ves je ideálním výchozím bodem pro 
milovníky turistiky, obdivovatele jak památek Gotic-
ké a Železné cesty, tak památek UNESCO na Spiši. 
Město se pyšní nejdelším podlouhlým náměstím 
ve střední Evropě, nejvyšší kostelní věží na Sloven-
sku a zoologickou zahradou. Množství historicky 
cenných objektů a atraktivit ve městě doplňuje 
bohatá nabídka kulturních a sportovních událostí 
během celého roku – např. jedinečný festival static-
kého umění Živé sochy (28.–29. 6.), proslulý Spišský 
trh (18.–21. 7.), náročné cyklozávody Spišských 333 
Extrém (2.–3. 8.) nebo tradiční Dny města a Trh lido-
vých řemesel (23.–24. 8.).
Spišská Nová Ves leží blízko přírodního skvostu – 
Národního parku Slovenský ráj. Nádhernou přírodu 
tvoří hluboké kaňony, rokliny s vodopády, svět jesky-
ní (Dobšinská ledová jeskyně – UNESCO). Zázemí tu 
najdou také cyklisti, lezci po skalách i ledu, milovníci 
hipoturistiky, zimních i vodních sportů. Láká také 
splavování soutěsky Prielom Hornádu a roklina 
Kyseľ – Ferrata Horské záchranné služby.   

Spišská Nová Ves is an ideal base for lovers of 
hiking, for admirers of the Gothic and Iron Routes 
monuments, or the UNESCO sites. The town features 
the longest lenticular square in Central Europe, 
the highest church tower in Slovakia and one of the 
slovak ZOOs. The town is attractive thanks to the 
historical buildings and attractions complemented 
by a wide range of cultural and sporting events all 
year round – e. g. a unique static art festival of Live 
Statues (28. – 29. 6.), famous Spiš Fair (18. – 21. 7.), 
a cycling race Spiš 333 Extreme (2. – 3. 8.) or 
The Town Days & Crafts Market (23. – 24. 8.). 
Spišská Nová Ves is just a step away from a natural 
jewel – the Slovak Paradise National Park. Beautiful 
nature here is formed by deep canyons, wild gorges 
with waterfalls and the world of caves (Dobšinská Ice 
Cave – UNESCO). Slovak Paradise is mostly sought 
after by cyclists, climbers, fans of horse riding, 
winter and water sports. Rafting the Hornád river 
canyon is available and hiking the Ferrata Kyseľ is 
very popular too.   

Spišská Nová Ves – brána do ráje

www.spisskanovaves.eu
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www.janskelazne.com

› Léčebné pobyty pro 
dospělé i děti

› Wellness pobyty 

› Bazény s minerální vodou

› Turistika, cykloturistika 
& lyžování

› Vánoční 
a silvestrovské 
pobyty

› Hotelové 
ubytování

THE CITY OF PRAGUE MUSEUM
HOUSE AT THE GOLDEN RING

www.muzeumprahy.cz

MULTIMEDIA EXHIBITION |From 22 May 2019

Týnská 630/6
Prague 1
Old Town
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„Představ si stěnu, která je vertikálně úplně kol-
má, a nejsou na ní fakticky žádné úchyty. Skála je 
naprosto hladká a v nejtěžších pasážích jsou výběžky 
na uchycení opravdu milimetrové. Bez nohou se 
na tom nedá udržet. Musíš je mít na správných 
stupech a najít správné těžiště těla tak, abys mohl 
udělat další krok.“
Tak šestadvacetiletý rodák z Brna popisuje legen-
dární yosemitskou stěnu Dawn Wall v masivu El 
Capitan, kterou v roce 2016 zdolal v rekordním čase. 
Zvládl to za osm dní – jednalo se teprve o druhý 

“Imagine a wall of rock that’s completely 
perpendicular with virtually no holds. Sheer rock 
that’s absolutely smooth, where the hardest parts 
have projections that stick out just millimetres. 
Without your feet you simply can’t hold on. You 
have to have them in the right position then fi nd the 
correct centre of balance for the body so that you 
can make the next move.”
This how the 26-year-old from Brno describes the 
legendary Dawn Wall, part of the El Capitan in the 
Yosemite National Park, which he conquered in 

text: Adam Mašek
foto: archiv Adama Ondry

svět kolem nás

Na hranici
lidských možností

Going to the Edge

Adam Ondra je naprostý unikát. Nejen u nás, ale i ve světě. 
Na celé planetě zřejmě nenaleznete všestrannějšího lezce – je 
několikanásobným mistrem světa i republiky a zároveň držite-
lem světových rekordů v lezení volným stylem.

Adam Ondra is truly one of a kind – not only in the Czech 
Republic but on the international stage, too. It’s safe to 
say that the planet doesn’t possess a more versatile 
climber – he holds several national and international 
titles as well as a clutch of world records 
in freestyle climbing.
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pokus o vylezení stěny Dawn Wall volným stylem, své 
předchůdce Američany Tommyho Caldwella a Kevina 
Jorgesona překonal o celých jedenáct dní. Vzhledem 
k tomu, že byl toho času na velkých stěnách poměrně 
nováčkem a v Yosemitech lezl vůbec poprvé, jednalo 
se o mimořádný výkon.
Jen pro pořádek, lezení volným stylem znamená, 
že veškeré technické pomůcky, jako jsou lano, skoby 
nebo různé klíny, používají lezci jen k jištění se před 
pádem z velké výšky, nikoliv pro zjednodušení postu-
pu směrem vzhůru. Takový styl je daleko hodnotnější, 

record time in 2016. He managed the feat in eight 
days – it was only the second time anyone had 
attempted to ascend the Dawn Wall freestyle. He 
beat his American forerunners Tommy Caldwell and 
Kevin Jorgeson by a massive eleven days. As at the 
time he was something of a beginner on big walls and 
this was his fi rst climb in the Yosemite park, it was an 
extraordinary achievement.
Freestyle climbing means you only use ropes, pitons 
and other equipment to save you from falling from 
a great height, not for helping you to actually climb 

the world around us
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the rock. This climbing style is much more rewarding 
as it’s not about just getting to the top and more 
about how the climber does it. Conquering a wall of 
rock freestyle requires amazing skill and long-term 
physical preparation.

Extreme Sleep 
Adam Ondra approached the climb in what’s called 
a ‘single push’. He only took breaks when he needed 

jelikož podobně jako v horolezectví nejde jen o to 
zdolat cíl, ale především o to, jakým způsobem toho 
sportovec dosáhne. Pokoření stěny volným stylem 
vyžaduje naprosto špičkové schopnosti a dlouhodo-
bou fyzickou přípravu.

Postel stovky metrů nad zemí
Samotný výstup pak Adam Ondra absolvoval takzva-
ným způsobem single push. Výkon se přerušoval 
pouze ve chvílích, kdy bylo nutné přenocovat. Možná 
si kladete otázku, jak se na zcela kolmé stěně o výšce 
900 metrů nad mořem spí.
„Normálně ve stanu,“ říká nevzrušeně český lezec. 
„Přelez stěny je rozplánovaný na určité délky, které 
chcete v jednotlivý den zdolat. Když se vám to po-

Adam Ondra
●  Mistrem České republiky v lezení na obtíž-

nost byl už v šestnácti letech
●  Je trojnásobným mistrem světa ve spor-

tovním lezení (bouldering a lezení na ob-
tížnost)

●  S lezením začal už v dětství, svůj první 
sedák dostal ve čtyřech letech 

●  Je držitelem ceny Jiřího Gutha-Jarkovského 
za rok 2017, nejvyššího ocenění Českého 
olympijského výboru

●  Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně, hovoří plynně 
anglicky, italsky a španělsky

●  Byly o něm natočeny celkem tři fi lmy. Čaro-
dějův učeň a Change režiséra Petra Pavlíčka 
a také snímek Lezení je umění fotografa 
a horolezce Heinze Zaka

Adam Ondra

●  He became Czech lead climbing champion 
at sixteen years of age.

●  Three-time world champion in sports 
climbing (bouldering and lead climbing).

●  He began climbing as a child – he got his 
fi rst climbing harness at just four years old. 

●  Holder of the Jiří Guth-Jarkovský prize 
for 2017, the Czech Olympic Committee’s 
highest award. 

●  He studied economics and law at Masaryk 
University in Brno and speaks fl uent English, 
Italian and Spanish.

●  Three fi lms have been made about his life. 
Wizard’s Apprentice and Change by director 
Petr Pavlíček, and the fi lm Climbing is an Art 
by photographer and climber Heinz Zak.
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daří, potřebujete si odpočinout. Mezi každou délkou 
je takzvaný štant. Ten je většinou složen z nýtů 
na jištění. Ve stěně se vyhloubí díra a upevní stan. 
Jediný problém je, že se to nesmí dělat vrtačkou, ale 
kladivem. A to je upřímně řečeno na zabití. Žula je 
totiž oproti například vápenci extrémně tvrdý nerost, 
takže to trvá mnohem déle. Tato pravidla však všich-
ni respektují,“ vysvětluje s úsměvem Adam Ondra 
fakt, že do skály se nesmí zasahovat elektrickými 
pomůckami.
Kromě spánku ve stanu existuje ještě o něco 
svéráznější možnost nocování. „Můžete spát i v pro-
vizorní posteli bez stanu, což by asi dělalo většině 
lidí problém. Když se totiž podíváte dolů, vidíte pod 
sebou pár stovek metrů. Pokud má člověk stan, je to 
stejné, jako když spíte na louce,“ popisuje s notnou 
dávkou nadsázky šestadvacetiletý sportovec.

Nejtěžší cesta světa
V září 2017 pak Ondra stanovil nový světový milník. 
V jeskyni Hanshelleren v norském Flatangeru vylezl 
na místní stěně jako první člověk v historii cestu 

to sleep. This raises the question – just how do you 
get a night’s sleep on a vertical rock face at 900m 
above sea level?
“Like normal, in a tent,” explains the Czech climber 
without emotion. “The climb is divided into sections 
which you aim to complete in the course of a day. 
When you are done, you need to rest. At the end 
of every section is a so-called stand. This is usually 
made up of rivets and other metalwork. Basically you 
make a hole in the wall of rock to secure a tent. The 
only problem is that you aren’t allowed to use a drill, 
only a hammer. And, to tell the truth, that’s quite 
a task - granite is extremely hard rock, so it takes 
a lot longer than with, say, limestone. Not everyone 
respects this rule,” explains Adam Ondra.
Apart from a tent, there is another way you can 
overnight on the rock. “You can sleep on a makeshift 
bed without a tent, but most people would fi nd 
this problematic. When you look down there are 
a few hundred metres between you and the ground. 
If you are in a tent there’s no diff erence, but as 
you can’t see out, you sleep as if you were lying in 
a meadow,” says the climber with a certain amount 
of exaggeration.

Hardest on Earth
In September 2017 Ondra passed another milestone. 
In the Hanshelleren Cave in Flatanger, Norway, he 
became the fi rst person in history to climb a 9c 
route, pushing the boundaries of rock-climbing in the 
process. The event was called Project Hard – a fi tting 
name as he had never tried anything this diffi  cult. 
The trickiest part involved climbing legs fi rst, as there 
were virtually no holds. The route measured 45m and 
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was at a constant overhang of 60°. At some points 
the climber literally hangs from a ceiling of rock. 
“On the wall there are some places where you can 
rest by jamming your knee and the end of your 
foot between two bits of rock. For these moments 
I had to have well-developed calf muscles as they 
took practically all my weight. When you believe in 
yourself and you have really strong calves, you can 
take a good rest as just one muscle is working. You 
are actually hanging upside down which means you 
can shake out all the muscles in your hands.” Physical 
and psychological preparations for the climb lasted 
a long four years, Adam visited Norway four times 
in 2016 alone. When he reached the end it was an 
incredibly emotional moment.
“Normally, when I fi nish a climb, I cry out with joy. But 
this time nothing came out. It was unreal. I just felt 
tears in my eyes. My girlfriend was there belaying me. 
I just remember we looked at each other and she was 
also crying. It was more like a minute’s silence than 
celebration. That’s why we temporarily renamed the 
route Project Silence,” recalls this truly phenomenal 
climber.   

obtížnosti 9c, čímž posunul hranice sportovního skal-
ního lezení. Celý projekt nesl název Project Hard – 
příznačně proto, že sám lezec se o nic těžšího dosud 
nepokusil. V nejnáročnější pasáži se na stěně leze 
nohama napřed, jelikož v daný moment není na skále 
v podstatě žádný úchyt. Celá cesta měří zhruba čtyři-
cet pět metrů a je konstantně 60° převislá, člověk tak 
v určitých momentech doslova visí ze stropu. 
„Na stěně existují pasáže, kde si můžete odpočinout 
tak, že zaklíníte koleno a špičku nohy mezi dvě 
části stěny. Přesně na tyto momenty jsem musel mít 
opravdu hodně vypracovaný lýtkový sval, protože 
v tu chvíli tlak na něj držel fakticky celé tělo. Když si 
člověk věří a lýtko má opravdu silné, může si úplně 
odpočinout, protože je to v tu chvíli jediný sval, který 
pracuje. Vy vlastně visíte hlavou dolů a můžete si 
proklepat všechny svaly na rukou.“ Fyzická i psychic-
ká příprava trvala dlouhé čtyři roky, Norsko navštívil 
Adam jen v roce 2016 celkem čtyřikrát. Když pak 
přelézal poslední vrcholovou hranu, emoce byly 
neuvěřitelně silné.
„Normálně, když dolezu, zařvu si radostí. Tentokrát 
ze mě nešlo vůbec nic. Bylo to prostě neskutečné. 
Cítil jsem jen vlhké oči. Byla tam se mnou i má přítel-
kyně, která mě jistila. Pamatuji si, že jsme se na sebe 
podívali a ona taky brečela. Byla to spíše taková 
minutka ticha. Proto jsem krátce na to přejmenoval 
cestu z Project Hard na Silence – ticho,“ uzavírá feno-
menální lezec.   
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O získávání zlata v okolí města Zlaté Hory se histo-
rické prameny zmiňují již ve 14. století. O tom, že byla 
těžba úspěšná, svědčí i fakt, že zde byly nalezeny 
valouny zlata o hmotnosti téměř 2 kg. Na místech pů-
vodní těžby dnes stojí nově vybudovaný areál, který 
slavnou historii připomíná a je návštěvníkům volně 
přístupný. Navíc sem vede naučná stezka, která jed-
nak označuje místo, kde „voda teče do kopce“, a jed-
nak informuje o geologii lokality či zdejší přírodě.
Největším místním lákadlem je bezesporu replika 

In the 14th century, historical sources mention gold 
mining in the town of Zlaté Hory. The fact that mining 
was successful is proven by the fact that gold nuggets 
weighing almost 2 kg were found there. Nowadays, 
there is a newly built complex that reminds us of the 
famous history and is open to visitors. In addition, 
there is an educational trail that marks the place 
where “water fl ows uphill” and will also tell you about 
the geology of the site or the local nature.
The biggest local attraction is undoubtedly the 

Na návštěvu ke zlatokopům 
Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí překvapí i toho nejnáročnějšího 
návštěvníka. Ať už jste milovníky hor a přírodních památek, cykloturistiky, nebo historie. 
Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané a Střední Moravy, přirozeným centrem 
regionu je město Olomouc. Jeseníky jsou zase vyhledávanou lokalitou pro vyznavače aktivního 
odpočinku. A právě sem, na úplný sever regionu, bychom vás rádi pozvali. 

 Visiting the Gold Diggers
The Olomouc Region is a region that will surprise even the most demanding visitor with its 
diversity. Whether you love mountains and natural landmarks, biking or history. The most 
important in terms of ethnography is the region of Haná and Central Moravia; the natural 
centre of the region is the city of Olomouc. Jeseníky is always a sought-after location for fans of 
active holidays. And we would like to invite you here, to the very north of the region.
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vodou poháněných středověkých hornických mlýnů 
zhotovených podle dobových nákresů. Nedaleko 
stojí replika dřevěného hornického srubu, který je 
prezentován venkovní a obytnou částí. Hornická 
osada byla v minulosti uzavřeným opevněným kom-
plexem, kde se zpracovávala vytěžená ruda, ale kde 
také žili horníci běžným životem. V těsné blízkosti 
osady se nachází závodiště, které každoročně slouží 
při soutěžích v rýžování zlata. Součástí skanzenu je 
rovněž funkční replika tavicí pece, do které se právě 
od mlýnů převážela podrcená ruda, aby se tepelnou 
úpravou a pomocí chemických procesů oddělily 
anorganické látky od zlata. 
Zajímavým místem v okolí Zlatých Hor je tzv. Poštov-
ní štola, známá již od roku 1513. V různých úrovních 
důlního díla jsou dodnes dobře zachovalé části ručně 
sekaných chodeb a komínů z nejstarších období 
a dokonce i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. 
Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je však 
modrá alofánová výzdoba. Do štoly se můžete vydat 
i s průvodcem, prohlídka trvá cca 2 hodiny.
V lesích okolo Zlatých Hor se rovněž nachází poutní 
místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf), u jehož 
zrodu stál příběh z dob 30leté války. Na horu Boží 
Dar utekla před Švédy v požehnaném stavu Anna 
Tannheiserová a osamocena zde v modlitbách poro-
dila zdravého syna Martina, ze kterého se časem stal 
vážený muž. Ten o 70 let později požádal svoji dceru, 
aby jako poděkování umístila na místo jeho narození 
kopii obrazu pasovské Madony s dítětem. Obraz 
a jeho zázračná moc uzdravovat začaly přitahovat 
zástupy poutníků, kteří zde časem postavili kapli. 
Místa si vážili natolik, že ho dokonce odmítli zbou-
rat, i když jim to v době josefínských reforem bylo 
nařízeno. Kaple byla následně z kapacitních důvodů 
nahrazena poutním kostelem a postupně doplněna 
např. o křížovou cestu. Bohužel, během komunistické 
diktatury byla nařízena celková devastace a pout-
ní místo bylo srovnáno se zemí. Hned po revoluci 
v roce 1990 však byl papežem Janem Pavlem II. 
na Velehradě posvěcen základní kámen a o tři roky 
později započaly stavební práce. V září 1995 byl nově 
vybudovaný kostel posvěcen olomouckým arcibis-
kupem Janem Graubnerem a v této podobě slouží 
věřícím dodnes. 
Více na http://zlatehory.cz/ nebo www.ok-tourism.cz   

replicas of water-powered medieval mining mills 
built based on period drawings. Nearby is a replica 
of a wooden mining log cabin, presenting an outdoor 
and a living area. In the past, the mining settlement 
was a closed fortifi ed complex, where the mined ore 
was processed and where the miners also lived. Near 
the settlement is a racecourse that annually serves 
in gold panning competitions. The open-air museum 
also features a functional replica of a smelting 
furnace where the crushed ore from the mills was 
brought to separate inorganic matter from the gold 
by heat treatment and chemical processes.
An interesting novelty in the surroundings of Zlaté 
Hory is the so-called Postal gallery, known since 1513. 
At various levels of the mine work there are still well-
preserved parts of hand-cut corridors and chimneys 
from the oldest periods and even original water-
powered equipment made of wood. However, the 
most remarkable element in the underground is the 
blue “allophane” decoration. You can also go to the 
gallery with a guide. The tour takes about 2 hours.
The pilgrimage site of Our Lady of Relief (Maria Hilf) 
is also located in the forests near Zlaté Hory. 
A pregnant woman, Anna Tannheiser, escaped 
from the Swedes to the mountain Boží Dar and 
alone in the prayers she gave birth to a healthy son, 
Martin who became a respected man over time. 
70 years later, he asked his daughter to place a 
copy of the image of the Passau Madonna and her 
child as thanks to his birthplace. The image and its 
miraculous power of healing began to attract crowds 
of pilgrims who built the chapel here. 
More at http://zlatehory.cz/ or www.ok-tourism.cz   
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Jičín – město v krajině 
Atraktivitu města Jičína tvoří nejenom historický odkaz Valdštejna, ale i nádherná okolní 
krajina, která přímo láká k toulkám okolo Jičína. 

Milovníci historie mají město spojeno s pozo-
ruhodnou postavou nejen českých dějin – vo-
jevůdcem a politikem Albrechtem z Valdštej-
na, jenž se nezapomenutelným způsobem 
zasloužil o výstavbu a rozvoj města.
Díky snadné dostupnosti a nádherné pří-
rodě Českého ráje patří Jičín mezi nejvíce 
navštěvovaná města této oblasti. Ne každý 
z návštěvníků však ví, že se nachází uprostřed 
Valdštejnovy originální komponované 
krajiny, jež je prvním projevem barokního 
krajinného urbanismu a unikátním kulturně 
historickým dědictvím české, ale i evropské 
kultury.   

text a foto: město Jičín 
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www.marcopolo-club.cz

Pohodlně po celé Střední Evropě…

Schwabe Czech Republic s.r.o.
140 00 Praha 4 Čestmírova 1, tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.canephron.cz

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

Canephron® 
 3 
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Splněný dětský sen
Bronislav Vajbar s pěstováním révy začal před 24 lety. V podstatě z ničeho, jen s vědo-
mostmi, které načerpal v dětství, když od 10 let pomáhal ve vinném sklepě dědovi i otci. 
Právě tam pomalu vznikala jeho láska k půdě i vínu. 

V rodném domě v Rakvicích tak nejdřív začal vyrábět 
sudová vína a postupně se dostával i k lahvím. V prů-
běhu let se měnila výrobní technologie, rozrůstaly 
plochy jeho vinic, až před čtyřmi lety došlo ke zlo-
mu. Rodný vinařský dvůr už byl Broňovi jednoduše 
malý. V roce 2015 se proto vinařství přestěhovalo 
do nově zrekonstruovaných prostor v Zaječí. Zdejší 
moderní areál umožňuje nechat vína zrát tak dlouho, 
jak jen bude třeba a navíc významně zjednodušuje 
logistiku výroby, která dosud probíhala na třech 
různých místech. Součástí nového areálu v Zaječí 
je i moderní vinný bar s výhledem na Pálavu, který 
podává i „vinařskou“ kávu praženou přímo na jižní 
Moravě. Vinařství nabízí i posezení ve stylové vinárně 

At the family home in Rakvice he initially produces 
wine in barrels and later went on to with bottled 
wines. Over the years the production technology 
changed and the area of vineyards he tends has 
grown, but four years ago came a decisive moment. 
The family winery was simply too small for Bronislav’s 
business. In 2015 he moved to a newly-built facility 
in Zaječí. These modern premises boasting a larger 
storage capacity enable the company to mature 
wine as long as it needs and considerably simplifi es 
production logistics which had up until that point 
had utilised three diff erent locations. The new 
premises in Zaječí also have a modern wine bar with 
views of the Pálava. The winery off ers the chance 

A childhood dream
Bronislav Vajbar began growing grapes 24 years ago armed with little more than the 
knowledge he had gained as a child – from the age of ten he helped out in the wine cellar 
belonging to his father and grandfather. It was there that he also acquired his love of 
wine and the soil.  
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s krbem, nebo v klenutých sklepích, kam se vejde 
až 100 osob. Oblibě se těší prohlídky vinařství 
spojené s drobnou degustací.

Víno? Všude dobré, ale doma nejlepší
V posledních dvou letech se vinařství „rozkro-
čilo“ z vinohradů v Rakvicích a Zaječí, až na Modré 
hory, do Velkých Pavlovic a v loňském roce dokonce 
až na Pálavu! Dnes tak Bronislav Vajbar obhospo-
dařuje asi 50 hektarů vinic. „V loňském roce jsme 
začali obhospodařovat téměř 15 hektarů vinic přímo 
na Pálavě. V nabídce ročníku 2018 se tak objevila 
zcela nová řada s názvem Terroir Pálava,“ vysvětlil 
s úsměvem Broňa Vajbar. „Teprve před pár lety jsem 
si uvědomil, že exkluzivní terroiry typu Toskánska 
či Tokaje máme i my, přímo tady doma. A je to 
právě Pálava a její dolomitické vápence i speciální 
mikroklima. Chceme-li do budoucna hledat skutečně 
jedinečnou apelaci, bude to právě Pálava,“ rozhodl 
se tenkrát Broňa.

Rodinná radost
S novými vinařskými tratěmi se tak Bronislav Vajbar 
vrátil do míst, která si zamiloval už jako malý kluk. 
„Začít na pálavských vinicích nebylo snadné, ale 
stojí to za to! V péči o vinice mi navíc velkou měrou 
pomáhá synovec Pavel Makuch. I když se naše 
vinařství zvětšuje, stále je rodinnou fi rmou – pra-
cuje tu manželka, sestra i švagr. Starší syn vinařství 
momentálně studuje a společně s tím mladším nám 
ve volném čase pomáhají. Máme za sebou první rok 
obdělávání pálavských vinic. Snažím se skvělé hrozny 
nepokazit. Nechat ve vínech Pálavu s jejími minerály 
a mikroklimatem naplno vyznít.“ Vše o vinařství 
najdete na www.vinarstvivajbar.cz.   

hory, to Velké Pavlovice and last year as far as Pálava! 
Today Bronislav Vajbar is responsible for 50 hectares 
of vineyards. „Last year we began to farm almost 
15 hectares of vineyards right in the Pálava hills. 
In 2018 the company began off ering a completely 
new range called Terroir Pálava,“ Bronislav Vajbar 
explains with a smile. „Just a few years ago I realised 
that we actually have exclusive terroirs like Tuscany 
and Tokaj right here at home. And that place is 
Pálava with its dolomitic limestone and specifi c 
microclimate. In future we want to have a unique 
appellation – Pálava,“ Bronislav states.

Family Aff air
The acquisition of new vineyards meant that 
Bronislav Vajbar has returned to the places he grew 
to love as a small boy. „Starting out in the Pálava 
vineyards wasn’t easy, but it has been worth it! My 
nephew Pavel Makuch helps me a lot with tending 
the vineyards. Although the winery is growing, it’s 
still a family business – my wife, sister and brother-in-
law all work here. My older son is currently studying 
viniculture and together with my younger son they 
help out in their free time. We’ve just completed our 
fi rst year in the Pálava vineyards. I’m really trying not 
to spoil them – to leave the full essence of the Pálava 
with its minerals a microclimate in them.” 
Learn all about the winery at 
www.vinarstvivajbar.cz.   

to relax in a wine bar boasting a real fi re or in the 
vaulted cellars which can accommodate up to 100 
people. Vajbar’s year-round tours of the winery 
ending in a tasting session are very popular.

Wine? Home is Best
In the last two years the winery has spread out from 
the vineyards in Rakvice and Zaječí as far as Modré 
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Tip na výlet – 
 rozhledna Vodárna v Kolíně

Přijeďte se přesvědčit, zda město Kolín leží v „pěkné rovině“. 
Výhled z rozhledny Vodárna vám na tuto otázku odpoví. 

Kolínská vodárenská věž patří k dominantám města, 
byla postavena v roce 1928 dle projektu J. V. Hrás-
kého a architekta Františka Jandy, žáka Jana Kotěry. 
Na rozdíl od mnoha jiných vodárenských věží, autoři 
této počítali od samého počátku s jejím využitím pro 
turistické a rekreační účely. Jedná se o významnou 
technickou a architektonickou památku meziválečné 
architektury.
Po rekonstrukci byl vodojem v roce 2015 otevřen jako 
rozhledna. Čtyřicet pět metrů vysoká věž nabídne 
vyhlídku z nejvyššího patra, bezbariérový ochoz, je 
zde umístěno i malé informační centrum. Mezi třetím 
a čtvrtým nadzemním podlažím se nachází prostor, 
kde byla uchovávána voda. Návštěvníkům se odhaluje 
dosud nepřístupný prostor, který je využit pro audio-
vizuální expozici zaměřenou na téma vody. V nej-
vyšším podlaží je umístěno vyhlídkové panoráma – 
popsány jsou cíle v okolí a mezi okny jsou umístěny 
obrazovky s videoprezentací o dalších zajímavostech. 
Od května do září je rozhledna otevřena denně 
mimo pondělí v době od 9.00 do 18.00 hod. Základní 
vstupné je 50 Kč, snížené 30 Kč, v nabídce je i rodinná 
vstupenka za 120 Kč.  
Výlet na kolínskou rozhlednu Vodárna spojte na-
příklad s projížďkou nejstarší polabskou řepařskou 
drážkou nebo procházkou po historickém centru 
města. Dominantou města a národní kulturní památ-

kou je chrám sv. Bartoloměje, na jehož vybudování 
se podílel známý stavitel Petr Parléř. 
Mezi další zajímavosti Kolína patří zejména neore-
nesanční radnice na Karlově náměstí a Jeruzalém 
na Labi – kolínský židovský klenot. Synagoga v bý-
valém židovském ghettu je jedna z nejstarších a nej-
cennějších synagog na území Čech, starý židovský 
hřbitov je považován za unikát. 
Nejvýznamnější památky města prozkoumejte pro-
střednictvím hry v rozšířené realitě s názvem Tajemný 

Kolín. O tuto hru jsou doplněny panely u sedmi pa-
mátek Kolína (Karlovo náměstí, chrám sv. Bartolomě-
je se zvonicí a kostnicí, synagoga a bývalá židovská 
škola, zámek, starý židovský hřbitov, věž Práchovna 
a rozhledna Vodárna). Po splnění úkolů je možné 
vyzvednout si drobnou odměnu v jednom z infor-
mačních center nebo právě na rozhledně Vodárna.
V Kolíně můžete nejen obdivovat významné archi-
tektonické a technické památky, ale nezapomeňte 
navštívit například některý z řady letních koncertů 
v rámci Kolínského kulturního léta nebo Gasparádu 
(5.–6. 9. 2019), divadelní festival pořádaný na počest 
J. G. Deburaua, zakladatele moderní pantomimy.   

www.vodarnakolin.cz
tajemny.kolinzije.cz
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Rough Guides CZ

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ 

PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA VAZBU

35% SLEVA na nákup turistických průvodců na WWW.JOTA.CZ
při zadání slevového kódu LETO2019. Platí do 31. července.

Obří sochy z písku v Písku
Giant Sand Sculptures in Písek
po celou sezonu u Kamenného mostu
throughout the season at the Stone Bridge

www.pisek.eu

Akce / Events:
 7. – 9. 6. MĚSTSKÁ SLAVNOST
 13. 7. LÉTO S BLANÍKEM
 20. 7. LETNÍ SLAVNOST
 8., 9. a 15. 8. DIVADLO CONTINUO
 22.–25. 8. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
 5. – 7. 9. FESTIVAL LOUTKOVÝCH DIVADEL
 6. – 7. 9. SLAVNOSTI PIVA
 13. – 14. 9. COOL V PLOTĚ
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Oba dva patří mezi matadory, Antonín ve společ-
nosti působí od roku 2012, Michaela od roku 2014. 
„V současnosti pracuji na pozici manažera palubního 
vlakového personálu a k tomu zaškoluji ještě zhruba 
deset ukrajinských autobusových stevardů. Michae-
la je stevard instruktorka, která zajišťuje školení 
stevardů nebo zácvikové jízdy. Jsme skoro jako jeden 
člověk – neustále spolu komunikujeme a vzájemně se 
doplňujeme,“ popisuje Antonín Javorek.

Both of them are matadors – Antonín has been 
working in the company since 2012, Michaela since 
2014. “I am currently working in the position of train 
crew manager and I am also training about ten 
Ukrainian coach stewards. Michaela is a steward 
instructor who provides training for stewards or 
practical training journeys. We are almost like 
one person – we constantly communicate and we 
complement each other,” says Antonín Javorek.

Trpělivost na prvním místě
Náplní stevardovy práce je především komunikace s lidmi. Ta je sice 
zajímavá a pestrá, stejně tak je ovšem i náročná. Vypjatých situací, 
se kterými se musí vlakový personál denně setkávat, je spousta. 
Jak se s nimi vypořádat učí v Leo Express stevardy dvojice Antonín 
Javorek a Michaela Müllerová. 

Patience in the First Place
 
A steward’s job is fi rst and foremost communication with people. Although it is 
interesting and varied, it is also challenging. There are plenty of tense situations that 
train staff  must face every day. Stewards in Leo Express are taught how to deal with them 
by Antonín Javorek and Michaela Müllerová.

text: Adam Mašek
foto: archiv Leo Express
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Oba dva začínali jako palubní personál – Antonín Ja-
vorek je dokonce nejdéle sloužícím stevardem v celé 
společnosti. „Když člověk postupuje odspodu naho-
ru, je to ohromná výhoda. Díky tomu má dokonalý 
přehled o jednotlivých pozicích. Přesně víme, čím si 
musí stevardi procházet a dokážeme se perfektně 
vžít do jejich rolí. A věřte, že jejich práce často není 
vůbec jednoduchá.“
Jak se oba kolegové shodují, právě komunikace 
s lidmi je na celé práci to nejtěžší. „Vždycky se může 
stát, že stevard narazí na člověka hrubého, který 
například nerespektuje smluvní přepravní podmín-
ky. Personál pak může být jakkoli milý, když ho ale 
takový člověk neposlouchá a ignoruje, je složité s ním 
vyjít. Pokud nemá posádka dostatek zkušeností a už 
si opravdu neví s cestujícím rady, zavolá nám a my 
jim přesně řekneme, co mají dělat. Na mobilu jsme 
stevardům k dispozici v podstatě neustále.“

Zůstat v obraze
Michaela s Antonínem navíc nejsou čistě jen školite-
lé, na vlacích stále jezdí jako vedoucí stevardů. Dů-

Both of them started as on-board staff  – Antonín 
Javorek is the longest-serving steward in the whole 
company. “When a person starts from the bottom 
up, it is a great advantage. Thanks to this, he has 
a perfect view of individual positions. We know 
exactly what stewards have to go through and we 
can perfectly fi t into their roles. And believe me 
that their work is often not easy.”
As both colleagues agree, communication with 
people is the hardest part of the job. “It can 
always happen that a steward encounters a rude 
passenger who, for example, does not care about 
the people around him. However kind the staff  is, 
when such a person does not listen and ignores 
them, it is diffi  cult to deal with him or her. If the 
crew doesn’t have enough experience and they 
really don’t know the passengers, they’ll call us 
and we’ll tell them exactly what to do. Basically, we 
are always available to stewards on the phone.”

Staying in the Picture
As well, Michaela and Antonín are not just 
instructors, but they still work as head stewards. 
There are many reasons for this. “First, we want to 
help on busy routes, and secondly, we do it purely 
to gain even more experience. We don’t want to 
get out of the steward’s work altogether and lose 
contact with reality. We still want to know what 
situations they face. Only then can we reliably 
train them.”
The most diffi  cult to handle is a multi-member 
group of passengers. “As a rule, young people 
are mostly noisy, especially if they’re drinking. 
The stewards warn them of the noise, but if they 
do not respond, the staff  can ban them from the 
train in extreme cases. At the same time, the 
steward is the fi rst person to have to put up with a 
passenger’s bad moods. Our stewards are trained 
especially to handle these situations, so they are 
ready for it.”

Stevard je zároveň první člověk, který 
odnese, když má cestující špatnou 
náladu. Přesně na takové situace však 
naše stevardy školíme, takže jsou 
na ně připraveni.

The steward is the fi rst person who has 
to put up with a passenger’s bad mood. 
However, our stewards are trained to 
manage exactly these situations, so 
they are ready for them.
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vodů je vícero. „Za prvé chceme pomoci na expono-
vaných trasách a za druhé to děláme čistě z nutnosti 
praxe. Nechceme z práce stevardů úplně vypadnout, 
a tak trochu ztratit kontakt s realitou. Stále chceme 
vědět, s jakými situacemi se setkávají. Jedině tak je 
můžeme spolehlivě školit.“
Nejsložitější je pak korigovat vícečlennou skupinku 
cestujících. „Zpravidla mladí lidé jsou většinou hluční, 
nota bene když popíjejí i vlastní alkohol. Stevardi je 
na hluk upozorňují, když na to však dotyční nereagu-
jí, může je z vlaku personál v extrémních případech 
i vykázat. Stevard je zároveň první člověk, který to 
odnese, když má cestující špatnou náladu. Přesně 
na tyto situace však naše stevardy školíme, takže 
jsou na to připraveni.“

Praxe už od školy
Když do společnosti nastupují nováčci, nabírá se jich 
zhruba deset. Školení pak trvá čtrnáct dní v Bohu-
míně. Uchazeči pocházející z Prahy mají ve městě 
připravené ubytování. Budoucí stevardi se snaží 
naučit veškerou teorii. Ta zahrnuje především znalost 
jednotlivých tarifů, znalost vlaku z logistického hle-
diska, to jak přistupovat a komunikovat s cestujícími, 
znalost nápojového i jídelního lístku a pak samozřej-
mě smluvních přepravních podmínek. Poté uchazeči 
píšou test, a pokud ho zvládnou, následují zácvikové 
jízdy, kde je školí Antonín s Michaelou. Oba školitelé 
navíc mají certifi káty poskytnutí první pomoci, takže 
stevardy učí i základy zdravovědy.
Leo Express také spolupracuje se středními ško-
lami se zaměřením na cestovní ruch, ze kterých 
se rekrutují budoucí zaměstnanci. „Musím říct, že 
nám tato spolupráce maximálně vyhovuje. Studenti 
k nám jdou už v průběhu studia a my si je takříkajíc 
přetvoříme k obrazu svému. Když k nám pak na-
stoupí na plný úvazek jako stevardi, jsou v podstatě 
plnohodnotně připraveni na práci,“ uzavírá Antonín 
Javorek.
Práce školitelů stevardů je časově náročná, najít si 
chvilku čistě sám pro sebe je proto důležité. „Já mám 
dvě děti, takže svůj volný čas věnuji jim. Ráda ale 
jezdím i na kole nebo běhám. Velmi mě baví silové 
závody, jako je například Spartan race,“ říká Michaela 
Müllerová a Antonín Javorek ji doplňuje: „U mě je to 
především zahrada. Vedle svého bytu mám nedaleko 
pozemek v zahrádkářské kolonii. Když se člověk 
hrabe v hlíně, dokáže naprosto vypnout a na nic 
nemyslet. To je pro mě ten pravý relax.“   

Practical Training from Leaving School
When newcomers join the company, about ten are 
recruited. The training lasts for about two weeks and 
takes place in Bohumín. Candidates from Prague are 
housed in the city. Future stewards try hard to learn 
all the theory. This includes, in particular, knowledge 
of individual tariff s from the logistical point of view, 
how to approach passengers and communicate 
with them, knowledge of the beverages and menu, 
and of course the contractual terms of carriage. 
Then the candidates write a test, and if they pass, 
they undertake practical training journeys, where 
Antonín and Michaela train them. In addition, both 
instructors have fi rst aid certifi cates, so they teach 
the stewards the basics of fi rst aid.
Leo Express also works with secondary schools 
focusing on tourism, from which future employees 
are recruited. “I have to say that this collaboration 
is very good for us. Students come to us during their 
studies and we mould them into our own image. 
When they come to us later as full-time stewards, 
they are basically fully prepared for work”, concludes 
Antonín Javorek.
The work of steward instructors is time-consuming, 
so it is important to fi nd a moment for yourself. 
“I have two children, so I spend my free time with 
them. But I also like to go cycling or running. I am 
very fond of power races, such as the Spartan race”, 
says Michaela Müllerová and Antonín Javorek adds: 
“I really enjoy gardening. Next to my apartment I 
have an allotment nearby. When a person digs in the 
soil, he can completely shut down and not think about 
anything. This is the perfect relaxation for me.”   
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Pomyslným klíčem k vypůjčenému autu je stáhnutí 
mobilní aplikace, registrace a verifi kace e-mailu 
a telefonního čísla. Pokud vše vyplníte správně a pro-
jdete scoringem, účet vám bude schválen prakticky 
hned.
A jdeme na samotnou výpůjčku. Zadejte lokaci i ter-
mín a poptejte co nejvíce vozů zároveň. V případě, 
že na výpůjčku spěcháte, poptejte vozidla se štítkem 
Okamžitá rezervace. K dispozici jsou nejdéle do 
24 hodin před plánovaným předáním a jejich majitelé 
potvrzují poptávku automaticky. Výpůjčka se ne-
obejde bez vratné kauce. Krátké zdůvodnění, proč si 
auto chcete půjčit, doplňte o číslo svého mobilního 
telefonu, urychlíte tím komunikaci. 
Máte potvrzenou poptávku a jste s majitelem v kon-
taktu? Domluvte si s ním čas a místo předání. S se-
bou na předávku si vezměte nabitý mobilní telefon 
s připojením na internet a naší aplikací, dále je nutné 
mít občanský a řidičský průkaz.
Před každou výpůjčkou a na jejím konci pořiďte 
prostřednictvím aplikace klíčové fotografi e exte-
riéru a interiéru. Zadejte stav tachometru, paliva 
a předložte majiteli svůj občanský průkaz pro ověření 
své identity. Před vrácením auto uveďte do stavu, 

The key to hiring a car is downloading a mobile 
app, registering and verifying your email and phone 
numbers. If you fi ll in everything correctly and go 
through the scoring, the account will be approved 
almost immediately.
Now let’s go to the loan itself. Enter the location 
and date and ask for as many cars as possible. If you 
are in a hurry, ask for vehicles with the Immediate 
Booking label. They are available within 24 hours 
of scheduled delivery and their owners confi rm the 
order automatically. The hire cannot be done without 
a refundable deposit. Briefl y explain why you want to 
hire a car with your mobile phone number to speed 
up communication.
Do you have a confi rmed request and you are in 
contact with the owner? Arrange with him the time 
and place where you’ll take the car. Take a charged 
mobile phone with your internet connection and our 
application with you; you need to have your ID and 
your driving licence.
Get key exterior and interior photos before and after 
each rental. Enter the speedometer reading, fuel 
reading and show some ID to the owner to verify 
your identity. Before returning the car, put it back 

Bez vlastního auta? 
Kamkoliv!

Léto je v plném proudu. Ideální čas na cestování. Rádi byste vyrazili na výlet po České 
republice nebo ještě dále, ale… … nemáte vhodné auto. Plány měnit nemusíte, vozidlo si 
můžete vypůjčit. Jednoduše. S HoppyGo.

Without Your Own Car?  
Anywhere!

Summer is in full swing. The ideal time to travel. You would like to go on a trip in 
the Czech Republic or even further, but… … you do not have a suitable car. You 
do not need to change your plans, you can hire a vehicle. Simply. With HoppyGo.

text: Marek Hubač
foto: Archiv HoppyGo
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v jakém jste ho přebírali. Domluvte se s majitelem 
na místě a času vrácení vozidla. Nakonec napište 
majiteli hodnocení.

Vítaná pomoc
Přehnali jste to s nákupy nebo se po náročném 
shoppingu chcete ještě trochu provětrat? Využij-
te novinku od HoppyGo. V podzemních garážích 
obchodního centra Chodov si můžete zapůjčit dva 
vozy. Obě vozidla jsou zaparkována na pickpointu 
ve žlutém parkingu. Klíče od vybraného vozu vám 
předá pracovník obchodního centra Chodov na vrát-
nici Informací parkoviště, které je umístěno přibližně 
100 metrů od vozidel. Pro dokončení pronájmu je 
nutné vrátit vůz na původní parkovací místo. 

Appka v novém
Díky nové aplikaci jste svým vysněným výletům ještě 
blíž. Appka je totiž výrazně rychlejší a stabilnější, 
výběr vozů usnadňují nové fi ltry. Díky systému, který 
přečte sám data z občanky a řidičáku je registrace 
jednodušší. Celý proces zrychluje automatizované 
schvalování uživatelů. Platba za výpůjčku nově pro-
bíhá po schválení poptávky majitelem auta. Uživatele 
jistě potěší kompletně nový design. Ještě nikdy neby-
lo jednodušší vyrazit na výlet bez vlastního auta. Tak 
na co ještě čekáte – HoppyGo!   

in the condition in which you received it. Arrange 
the place and time of returning the vehicle with the 
owner. Finally, write your rating to the owner.

A Welcome Help
Did you overdo it with shopping or do you want 
to go for a drive a bit after a busy shopping? Make 
the most of HoppyGo. You can rent two cars in the 
underground garage of the Chodov Shopping Centre. 
Both vehicles are parked at pickpoint in the yellow 
parking. Keys for the selected car will be given to you 
by a Chodov Shopping Centre employee at the gate 
of the Parking Information Centre, which is located 
some 100 metres from the vehicles. To complete the 
rental, it is necessary to return the car to the original 
parking space.

App Remade
Thanks to the new app you are even closer to your 
dream trips. The app is signifi cantly faster and more 
stable, with new fi lters making it easier to choose 
cars. Thanks to a system that reads the data from 
the ID card and driver’s licence, registration is easier. 
The process is accelerated by the automated user 
approval. Payment for the car hire is made after 
the car owner has approved the order. Users will 
be delighted with the completely new design. It has 
never been easier to go on a trip without your own 
car. So what are you waiting for – HoppyGo!   

Kontaktní údaje

E-mail: info@hoppygo.com
Telefon: +420 220 311 769

Contact information

E-mail: info@hoppygo.com
Telephone number: +420 220 311 769
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Nabité léto 
na Pardubicku
Turistická sezona je v plném proudu, venkovní 
teploty vybízejí k aktivně stráveným chvilkám 
a turistická oblast Pardubicko má v tomto 
ohledu rozhodně co nabídnout. Máme pro 
vás několik tipů na ideální dovolenou v Perní-
kovém srdci Čech. Přesvědčte se sami…

Pardubicko je přímo stvořené pro rodinnou dovo-
lenou – poskytuje nepřeberné množství outdoo-
rových aktivit pro všechny věkové kategorie. Díky 
rovinatému terénu je ideální pro aktivní a zároveň 
nenáročnou dovolenou, můžete jej objevovat na kole, 
pěšky, ale i z koňského sedla. K dispozici je hustá síť 
cyklistických tras, které jsou skvěle dostupné a vedou 
do všech koutů Pardubicka. Inspirací může být i dy-
namicky se rozvíjející vodní turistika – navštivte napří-
klad zábavní park na vodní hladině v parku Na Špici 
a zapůjčte si paddleboard. Vykoupat se můžete 
v přírodních písnících nedaleko Přelouče a Lázní Boh-
daneč nebo využít letní pláže na koupališti Cihelna. 
Pardubicko je známé svou mimořádně pestrou 
nabídkou kulturních a sportovních akcí. V posledních 
letech výběr nejznámějších akcí zastřešují Pardu-
bičtí tahouni – jedná se o TOP 15 pardubických akcí. 
Jedním z nich je i Sportovní park Pardubice – camp 
pro malé i velké návštěvníky, díky kterému se park 
Na Špici na počátku srpna mění v jedno velké spor-
toviště. Milovníkům vína nesmí uniknout Pardubický 

festival vína – tradiční vinařská akce spojená s bo-
hatým doprovodným programem. Ani letos nebude 
chybět mezinárodní výstava Koně v akci, která je 
předzvěstí podzimní Velké pardubické steeplechase. 
Druhou srpnovou sobotu se pardubický zámek stane 
hostitelem již 4. ročníku Festivalu chutí, vůní a řeme-
sel. Festival nabízí možnost nahlédnout pod pokličku 
příprav regionálních specialit a produktů – a samo-
zřejmě je ochutnat či zakoupit. Poznáte nejen místní 
certifi kované producenty, ale i tradiční postupy a re-
ceptury – v posledních letech se opět vrací na výsluní 
zájmu široké veřejnosti. Po celé léto můžete navíc 
navštěvovat projekce největšího letního kina v České 
republice – Pardubického letního kina Pernštejn. 
Ani zbytek Pardubicka ale nezůstane stranou – hrad 
Kunětická hora bude i letos jednou ze zastávek festi-
valu HRADY.CZ a Lázně Bohdaneč tradičně ovládne 
Bohdanečské kulturní léto.
Pokud si nevyberete z nabídky kulturních akcí ani 
sportovního vyžití, nabízí Pardubicko hned několik 
výletních cílů. Přímo v Pardubicích by vám neměl 
uniknout pardubický zámek – expozice Východočes-
kého muzea nabízí pro každého něco. Dominantou 
města na Labi je ikonický hrad Kunětická hora. Ne-
zaměnitelná stavba usazená na kopci nabízí daleké 
výhledy. V létě navíc hostí hned několik velkých akcí – 
od již zmíněného hudebního festivalu až po Hrado-
zámeckou noc. V podhradí můžete posléze navštívit 
Ježibabu, která v lese obývá Perníkovou chaloupku 
a láká na slavný pardubický perníček – pro děti je to 
přímo ráj. Za návštěvu jistě stojí i Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem s neopakovatelnou atmosfé-
rou – prohlédnout si na vlastní oči jeden z nejstarších 
hřebčínů na světě se nepoštěstí každý den. Ujít si 
nenechte ani zámek Choltice, který je unikátní kaplí 
sv. Romedia, historickou lékárnou a vodnickou expo-
zicí pro dětské návštěvníky.
Pokud vás zajímají další tipy na výlety, navštivte náš 
web anebo nás sledujte na sociálních sítích 
@topardubicko.   



ZAŽIJTE PARDUBICE

VELKÁ PARDUBICKÁ 
STEEPLECHASE 
nejtěžší překážkový 
dostih v Evropě
13. 10. l Dostihové 
závodiště Pardubice
www.zavodiste-
pardubice.cz

PARDUBICKÉ 
LETNÍ KINO 
PERNŠTEJN 2019
největší letní kino 
v ČR
14. 5. – 14. 9. 
centrum města
www.letni-kino.cz

AVIATICKÁ POUŤ 
PARDUBICE 
přehlídka domácího 
i zahraničního 
letectví
1. – 2. 6. 
Letiště Pardubice
www.aviatickapout.cz

PERNŠTÝNSKÁ NOC
folklorní festival 
spojený se 
staročeským 
jarmarkem
7. 6. 
historické jádro města
www.folklornifestival.cz

FRESH FESTIVAL 
PARDUBICE
gurmánský festival 
dobrého jídla a pití
15. – 16. 6. 
Dostihové závodiště 
Pardubice
www.freshfestival.cz

CZECH OPEN 
mezinárodní festival 
šachu a her
11. – 28. 7. 
ČSOB Pojišťovna 
ARENA
www.czechopen.net

LÉTOFEST
letní festivalová tour 
12. – 13. 7.
Dostihové závodiště 
Pardubice
www.letofest.cz

PERNŠTEJN(L)OVE
divadelní festivalu 
v srdci Čech
30. 7. – 3. 8.
Zámek Pardubice
www.vcm.cz

PARDUBICKÁ 
JUNIORKA 
tenisové 
mistrovství ČR 
10. – 16. 8.
kurty LTC Pardubice
www.pardubicka-
juniorka.cz

FESTIVAL CHUTÍ, 
VŮNÍ A ŘEMESEL
to nejlepší z jídla, 
zábavy a pití regionu
10. 8. 
Zámek Pardubice 
www.topardubicko.cz

SPORTOVNÍ PARK 
PARDUBICE 2019
sportovní léto 
pro celé rodiny
10. – 18. 8.
Park na Špici
www.sportovnipark.cz

FRIENDS FEST 2019
multižánrový festival 
plný Ameriky
17. 8.
Dostihové závodiště 
Pardubice
www.friendsfest.cz

PARDUBICKÁ 
VINAŘSKÁ NOC 
lidová veselice 
s ochutnávkou vína
23. 8.
Zámek Pardubice
www.pardubicky-
festivalvina.cz

KONĚ V AKCI 
mezinárodní výstava 
o koních a lidech
24. – 25. 8.
Dostihové závodiště 
Pardubice
www.zavodiste-
pardubice.cz

RETROMĚSTEČKO 
(nejen) ČSLA, setkání 
HASIČŮ a bezpečnost-
ních složek
14. – 15. 9. l Kasár-
na T. G. Masaryka, 
Zborovské nám.
www.retromestecko.cz

ZLATÁ PŘILBA 
71. ročník motocyklo-
vých plochodrážních 
závodů
4. – 6. 10.
plochodrážní stadion 
Svítkov 
www.zlataprilba.cz

PODZIMNÍ 
MĚSTSKÉ 
SLAVNOSTI 
S OHŇOSTROJEM 
multižánrový festival
10. – 13. 10.
centrum města
www.pardubice.eu
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Batoh, nebo kolečka? 
Caribee má všechno
Výběr nejpohodlnějšího zavazadla přichází na řadu 
hned po zakoupení letenek. Hlavní roli při rozhodování, 
jestli batoh, nebo tašku, hraje vedle osobních preferen-
cí také účel a cíl cesty.

S batohem máte volné ruce pro 
telefon, mapu nebo zmrzlinu. 
Kvalitní batoh je na zádech tak 
pohodlný, že o něm ani nevíte. 
Na letišti se ale nikdo k zavaza-
dlům nechová tak, jako vy sami 
a zejména popruhy se snadno 
poškodí.
Naopak taška nebo kufr na ko-
lečkách je ve srovnání s batohem 
přehlednější. Jednodušeji se balí 

a vybaluje. Pokud ale s kolečky 
narazíte na schody nebo dlaž-
bu, zavazadlo se pronese. Ruku 
držící madlo máte zaměstnanou 
na 100 %.
Caribee nabízí spojení všech 
výhod v jednom zavazadle. Po-
pruhy, které jednoduše vytáhnete 
a zase schováte, když je nepotře-
bujete. Malý odepínací batůžek 
jako příruční zavazadlo. Kolečka 

do každého terénu. Odolné úcho-
py pro přenášení a zvedání.
Australské batohy na kolečkách 
Caribee se vyrábějí v palubních 
i velkých expedičních velikostech 
a najdete je na www.caribee.cz.   

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKONŮ 
Originální finský bezrámový systém 
Tvrzená bezpečnostní skla, zabroušená bez svislých rámů.
Zasklení nemění původní vzhled domu. 

Skleněné tabule se odsouvají k boční  
stěně lodžie, na kterou se přiklopí,  
což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Šetří teplo a peníze.  
Zabraňuje hluku, prachu,  
dešti, sněhu. Umožňuje  
aktivně užívat lodžii či  
balkon od jara do zimy.

Montáže zasklení 
provádíme  
celoročně.

největší výrobce v ČR OPTIMI spol. s r. o., Dubečská 74/4, Praha 10
602 477 874, 274 818 721, info@optimi.cz 

www.optimi.cz 
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Will you cut
it yourself
for me?

But with
what

machine?

You
cannot
do it!

Obviously

Tomorrow I test a machine, 
delivery is in a week, so we 
could launch it in just two 

weeks?

Thanks to 4ISP and
their lasers on stock, do you 
want to see how they work?
Let’s go together and taste 

some great Czech beer
in Prague.

Zajímá Vás zpracování produktů z uhlíkové a nerez 
oceli, případně mědi, bronzu, hliníku nebo třeba 
nekovových materiálů? Nabízíme možnost si stroje 
na řezání, obrábění a značení otestovat. Vezměte si 
s sebou nejlépe vlastní materiály – plošné i profi ly 
a podrobte je ostré zkoušce na našich strojích.

V roce 2018 jsme díky zájmu našich zákazníků 
otevřeli největší Evropský showroom laserů 
a CNC strojů pod názvem EURAZIO Center, kde 
zákazníkům umožňujeme testování strojů na 
vlastních materiálech. Testování Vás nic nestojí 
a máte jedinečnou šanci poznat jak si Vaše materiály 
budou rozumět s konkrétními stroji... K testování 
si můžete vybrat z nabídky až 80 různých zařízení 
(Vláknové lasery, CO2 lasery, UV lasery, frézky, 
brusky, fi ltrace, chlazení,...). Sami si po zkušenosti 
zhodnotíte, která technologie pro Vás bude ta 
správná, zjistíte detaily o různých konfi guracích 
strojů a mnoho z nich v praxi uvidíte. Osobně 
během testování zjistíte jejich přednosti i omezení. 
Pokud si s sebou přivezete Vaše výrobní data, 
dokážeme Vám dodat ekonomickou návratnost 
provozu stroje a náklady na metr řezu.

Přijeďte i vy otestovat naše stroje, čekají jen na Vás.
Za obchodní tým fi rmy 4ISP s.r.o.
Hana Gardášová – hana.gardasova@eurazio.eu

Are you interested in processing products made 
of carbon and stainless steel, copper, bronze, 
aluminum or other materials? You might probably 
want to test a few machines and materials. At the 
Eurazio Center, customers tests industrial machines 
for their performance, speed and precision prior to 
their acquisition. Then they get economic fi gures 
about the cost of operation and the return of the 
investment based on their machine selection.

For that reason the company 4ISP s.r.o. opened 
the largest European showroom of laser and CNC 
machines where customers can test machines 
machining their own materials. Usual testing takes 
between two hours and one day. We call it Perfect 
day here. In one day, you are able to try up to 45 
machines, choose the right technology for you, 
fi nd out details about different confi  gurations 
with their advantages and limitations. You also 
get a calculation of the return of your investment 
and a ‘per meter’ production costs.

We have been opened since September 2018 
and our clients come in 85% from the Czech and 
Slovak republics. The remaining 15% are Germans, 
Hungarians, Ukrainians and Baltic nations.

Come and test our machines, we look forward to 
you at

https://www.eurazio.eu/en/perfectday
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Baťovský Zlín – město fi lmu,
  designu i zeleně

Moderní Zlín Vás uchvátí svou unikátní funkcionalistickou architekturou. Město je 
celosvětově známé díky sourozencům Baťovým, kteří jednou provždy změnili podobu 
malého městečka na „velkoměsto“, a tím mu dali osobitý a nezaměnitelný ráz.

Velké stavby se zde prolínají s typickými baťovský-
mi domky z červených neomítnutých cihel, které 
obklopuje všudypřítomná zeleň. Hned při vjezdu 
do města upoutá pozornost bývalá správní budova 
fi rmy Baťa, tzv. 21, dominující továrnímu areálu. Díky 
své výšce 77,5 m byla ve své době 2. nejvyšší stavbou 
Evropy a je označována také jako zlínský mrakodrap. 
Jejím unikátem je pojízdná kancelář. Vaše cesta by 
měla směřovat i k další budově světového významu, 
Památníku T. Bati, srovnávaného s takovými funk-
cionalistickými skvosty, jakými jsou např. brněnská 
vila Tugendhat či pražská Millerova vila. Památník byl 
postaven ve 30. letech 20. století na počest Tomáše 
Bati. Jeho vnitřní prostor je minimalistický a nechybí 
v něm replika letounu Junkers F 13, ve kterém T. Baťa 
zahynul. S historií fi rmy Baťa, uměním a architektu-
rou vás seznámí 14|15 BAŤŮV INSTITUT, který najdete 
kousek od 21. budovy. 
Věděli jste, že Tomáš Baťa ve Zlíně založil Filmové 
ateliéry, kde se původně natáčely reklamní fi lmy? Ty 
se postupně rozrostly na významné studio, které se 
později zásadně podílelo na výrobě animovaných 
fi lmů např. Hermíny Týrlové a Karla Zemana. Když 
dnes zavítáte do areálu Filmových ateliérů, zamiřte 
rovnou do Filmového uzlu, kde si můžete vyzkoušet 
práci animátora a poznat historii zlínské fi lmařiny. 

Ponaučení a zábavu – to vše a víc nabízí zlínská zoo, 
v jejímž areálu se nachází i pohádkový zámek Lešná. 
Pokud volný čas rádi trávíte na čerstvém vzduchu, 
vyšlápněte si přes les k nedalekému hradu Malenovi-
ce nebo po naučné stezce ke zřícenině hradu Lukov. 
Na cyklisty ve městě i v okolí čeká řada cyklostezek.   

„Tajné“ tipy na výlety ze Zlína

Pečlivě zpracované trasy, tipy na místa, kam 
byste se jinak asi nepodívali, ověřené restau-
race, skvělé kavárny a lokální zajímavosti 
pro vás každý týden zpracovává turistická 
destinace Zlínsko a Luhačovicko na webu 
www.zlinsko-luhacovicko.cz. 
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