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Vážení cestující,
vítám Vás na palubě společnosti Leo Ex-
press a věřím, že si cestu s námi užijete. 
Jsem ráda, že jste si do ruky vzali naše 
podzimní vydání palubního magazínu, 
které věnujeme životnímu prostře-
dí. Jsme přesvědčeni o tom, že za 
zdravou planetu stojí za to 
bojovat a oceníme to my 
sami i budoucí generace. 
V magazínu se mimo jiné 
dočtete, jak žít udržitelněji, 
do jakých zelených měst mů-
žete jet čerpat inspiraci a jak 
lze chránit přírodu cestováním 
s Leo Express.

Od posledního vydání magazínu se nám 
opět podařilo posunout naše služby dál. 
Poprvé jsme třeba vyzkoušeli denní provoz 
vlaků z Prahy do Krakova. Dále se nyní nachá-
zíme ve finální fázi příprav na obsluhu regio-
nálních tratí na Pardubicku a Zlínsku. Mezitím 
bojujeme za to, aby se naše vlaky objevily 
i na dalších regionálních tratích, například na 
Olomoucku, Plzeňsku nebo v Praze. A také 
se blíží nasazení nových elektrických vlaků, 
které nyní schvalujeme a těšíme se, až se nimi 
svezete.

To je na úvod vše, teď už Vám přeji 
příjemné čtení!

Vaše Lea z Lea

www.le.cz

Dear passengers,
Welcome to Leo Express. I hope you enjoy your trip 

with us. I am glad that you are browsing through 
our autumn issue of the onboard magazine 
which is dedicated to the environment. We 
believe that it is worth fighting for a healthy 

planet which will be appreciated by ourselves as 
well as future generations. Among other things, 

the magazine will give you tips on how to 
live more sustainably, what green cities you 
can visit to get inspired and how you can 
protect the environment by travelling with 

Leo Express.
Since the last magazine issue we have 
managed to improve our services. 
For the first time, we have tried daily 

train operations from Prague to Krakow. At the 
same time we are now in the final stage of 

preparations for the operation of regional 
lines in the Pardubice and Zlín regions. In 
the meantime, we are working to make 
our trains appear on other regional lines, 
such as Olomouc, Plzen and Prague. And 
we are now in the process of testing and 

approving new electric trains, which 
will be introduced shortly. We are 

looking forward to the day when 
you can ride them.

That’s all for now, I wish you 
pleasant reading!

Your Lea from Leo

www.leoexpress.com

Leo Express in Numbers:
●  1.25 million passengers in the first 

half of 2019
●  turnover of almost half  

a billion CZK in the first half  
of 2019

●  profit of CZK 2.5 million in 2018 
in the Czech Republic

Leo Express v číslech:
●  1,25 milionu přepravených 

cestujících za první pololetí 
roku 2019

●  obrat téměř půl miliardy korun  
za první pololetí 2019

●  zisk 2,5 milionu korun v roce 2018 
v České republice
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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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Méně komfortu, 
více kreativity

Less Comfort, 
More Creativity

text: Martin Záruba
foto: © Shutterstock.com
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Je toho tolik. Tolik rad a tipů, jak aspoň malým 
dílkem doplnit globální mozaiku a svou vlastní od-
povědností přispět k tomu, že život na planetě Zemi 
bude lepší. Úspornější. Zelenější. Přirozenější. Tlak 
na vnitřní disciplínu jednotlivce sílí a nejde jenom 
o recyklaci nebo vegetariánství. Recyklace a vegeta-
riánství jako takové už přitom dávno není téma, 
oboje se považuje za samozřejmost.
Možná se budete při pročítání populárních zámoř-
ských blogů věnujících se zelené planetě cítit jako 
masožravý a zaostalý neandrtálec, ale taková je 
doba. Doba hledání cest, jak ulehčit těm, kdo přijdou 
po nás. Budete žasnout, kolik návodů na úpravu 
životního stylu existuje. Některé z nich jsou absurdně 
jednoduché, další jsou prostě jen absurdní. Mezi ty 
první patří třeba šetření vodou nebo opravdu dů-
sledná recyklace, do druhé kategorie pak patří vážně 
míněné rady na téma, jak nesmyslné a nezodpověd-
né je počít vlastní dítě, když jsou plné dětské domovy 

There’s so much. So much advice and tips on how 
to complement the global mosaic with at least 
a small piece of work and contribute with our 
own responsibility to make life on planet Earth 
better. More economical. Greener. More natural. 
The pressure on an individual’s internal discipline 
is growing and is not just about recycling or 
vegetarianism. Recycling and vegetarianism as such 
is no longer a topic, but are now taken for granted.
You may feel like a carnivorous, backward 
Neanderthal when reading popular international 
blogs about a green planet, but these are the times. 
A time to find ways to make life easier for those 
who come after us. You’d be amazed at how many 
lifestyle guidelines there are. Some of them are 
absurdly simple, others are just absurd. One is about 
saving water or really consistent recycling, another 
category includes seriously intended advice on how 
meaningless and irresponsible it is to conceive your 

Pro lepší svět. Nebo svět aspoň takový, jaký teď známe. Koncept trvale udržitelného 
života není nic jiného než dědictví, které připravujeme budoucím generacím. Takže se 
hraje o to, v jaké kondici předáme Zemi našim dětem. Připojíte se?

For a better world. Or at least the world we know now. The concept of sustainable living 
is nothing but the legacy that we prepare for future generations. So it is a question of 
what condition the Earth will be in when we hand it over to our children. Will you join us?

©
 A

ne
žk

a 
Sv

ob
od

ov
á



10

svět kolem nás

a dítě si prostě můžete osvojit. Vlastně sharenout. 
Protože osvojení není podle militantních zastánců 
nic jiného než forma sdílení. Stejně jako pořízení 
domácího mazlíčka ze zvířecího útulku místo toho, 
abyste si pořídili štěňátko nebo koťátko přímo od 
chovatele. I takhle se totiž dá omezit uhlíková stopa 
a tím i zátěž pro životní prostředí.

Budíček
Pojďme to však vzít se vší vážností, jakou si osud 
Země a tím pádem i našich potomků zaslouží. Pro-
tože není nezbytně nutné obcházet dětské domovy 
a žvýkat sójové burgery, abychom se chovali uvědo-
měle. Opravdu se stačí jen zamyslet. Pro začátek nad 
svou spotřebou. „Nepotřebuju tři auta a velkej dům 
pro dva lidi. Ale chci to a pořídím si to. A to je v kost‑
ce celej problém.“ Tolik britský devětasedmdesátiletý 
fyzik a názorový rebel Geoffrey West.
Takže co můžeme dělat jinak a lépe? Tak třeba pokud 
právě ladíte svůj obří dům, ve kterém budete žít ve 
dvou lidech, nezapomeňte na pasivní systémy. A až 
v tom domě budete bydlet, vypínejte elektrické spo-
třebiče. Ne ale tak nějak standardně napůl do režimu 
stand by. Prostě vytahujte šňůry ze zásuvek. Nádobí 
myjte studenou vodou a do koupelny si pořiďte bu-
díček, který vás vytáhne včas ze sprchy. Neplýtvejte 
vodou, když si čistíte zuby. Vyrábějte si vlastní mycí 
prostředky, není to zase tak těžké.

own child when the world is full of homeless children 
and you can simply adopt a child. Actually share the 
child. Because, according to militant proponents, 
adoption is nothing but a form of sharing. Like 
getting a pet from an animal shelter instead of 
buying a puppy or kitten directly from the breeder. 
This is also how we can reduce our carbon footprint 
and thus the burden on the environment.

Wake Up Call
But let’s take it with all the seriousness that the 
fate of the Earth, and therefore our descendants, 
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Nic z toho vám sice nezvýší životní komfort, ale 
právě o tom to celé je. Koncept trvale udržitelného 
života neslibuje komfort. Ale mluví o tom, že je třeba 
smířit se s tím, že veškerý komfort je nadstandard 
a měli bychom se zamyslet nad tím, jestli si takový 
nadstandard zasloužíme a jestli ho opravdu potře-
bujeme.

Důležitost volby
„O něco míň mluvit a o trochu víc dělat,“ vyzvala nor-
ská předsedkyně vlády Erna Solbergová, když měla 
své posluchače seznámit s jednoduchým receptem 
na ekologickou revoluci. Je to přesně tak. I když se 

deserves. It is not absolutely necessary to go around 
children’s homes and to eat soy burgers to behave 
conscientiously. You really need to think. To begin 
with, your consumption. “I don’t need three cars and 
a f…ing big house for two people. But I want it and I 
get it. And that’s the problem in a nutshell.” So much 
for British seventy-seven-year-old physicist and rebel 
Geoffrey West.
So what can we do differently and better? For 
example, if you’re working on your giant house where 
only two people will live, don’t forget about passive 
systems. And when you live in that house, turn off the 
electrical appliances. Don’t just put them in a standby 

Recyklace versus Upcycling
O recyklaci už slyšel každý, i když ne každý se jí 
věnuje. Jejím principem je rozložení výrobku na 
materiál, ze kterého se může vyrobit zase něco 
nového. Ale fenomén upcyclingu, jakožto velmi 
specifická forma recyklace, míří o level výš. Dává 
totiž věcem nový smysl a stačí k tomu kreativita. 
Příklad? Pokud vezmete staré noviny a odnesete 
je do sběrného dvora, časem se z nich stane 
recyklovaný papír – recyklujete. Ale pokud z nich 
uděláte biologicky rozložitelný květináč, pak už 
upcyklujete.

Recycling versus Upcycling
Everyone has heard of recycling, though not 
everyone is doing it. The principle is to break down 
the product into a material from which something 
new can be made again. But the phenomenon of 
upcycling, as a very specific form of recycling, is 
heading up one level. It gives things new sense 
and all you need is creativity. Example? If you take 
old newspapers to a recycling depot, they will 
eventually become recycled paper – you recycle. 
But if you turn them into a biodegradable flower 
pot, then you’re already upcycling.
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mode. Pull the plugs out of the sockets. Wash the 
dishes with cold water and get a wake-up alarm in the 
bathroom, which will drive you out of the shower on 
time. Don’t waste water when brushing your teeth. 
Make your own detergents, it’s not that hard.
None of this will increase your living comfort, 
but that’s not what this is about. The concept of 
sustainable living does not promise comfort. It is 
about the need to accept that all comfort is above 
standard and we should think about whether we 
deserve such above standard lifestyles and whether 
we really need them.

The Importance of Choice
“A little less talking and a little more doing,” said 
Norwegian Prime Minister Erna Solberg as she was 
introducing her audience to a simple recipe for the 
ecological revolution. That’s right. Even if you accept 
that you will never build your dream house with solar 
panels mounted on the roof, and debate whether this 
is or is not an economical and green solution for the 
future, you can act. Usually you will have a choice.
Will you support local farmers or buy the perfect 
fruit that has travelled halfway round the world? Do 
you buy a plastic bag or bring your own textile bag? 
Do you buy unpackaged food in a specialised shop, 
or is it really so important for you to keep everything 
in boxes and plastic?
You always have a choice and it’s up to you to choose. 
And yes, the green path is usually the less comfortable 
one and requires more thinking and planning.
But then there are other tips that won’t cost you 
anything at all. And yes, they may be naive, but 
perhaps every little bit helps. Especially when it is 
done over and over again.
Don’t want leaflets in your mailbox? Put a sticker on 
it saying you don’t want them. The “food chain” will 
save paper for once.
Is it really necessary to wash your jeans after just 
one day’s wear? Isn’t it enough to hang them in 
the sun and air them out? And if you don’t want to 
get involved in a system where you don’t buy new 
clothes because you don’t settle for something 
worn, get involved on the other side and let the old 
things go out into the world. Because extending the 
life of things reduces our consumption in the most 
natural way. Things are not bought but borrowed. 
Broken things are not thrown away but repaired. This 
shouldn’t be a concept, this should be normal.   

smíříte s tím, že si nepostavíte svůj vysněný dům, na 
jehož střechu pak budete montovat solární kolektory 
a budete se dohadovat o tom, jestli zrovna tohle je, 
nebo není úsporné a zelené řešení pro budoucnost, 
můžete jednat. Většinou budete mít možnost volby.
Podpořit lokální zemědělce, nebo koupit designo-
vě dokonalé ovoce, které zcestovalo půlku světa? 
Koupíte si igelitovou tašku, nebo si přinesete vlastní 
síťovku? Zvládnete nakupovat bezobalové potraviny 
ve specializované prodejně, nebo je pro vás opravdu 
tak důležité, aby všechno bylo v krabicích a igelitu?
Vždycky máte na výběr a je jen na vás, co zvolíte. 
Ano, ta zelená cesta je obvykle ta méně pohodlná 
a vyžaduje více přemýšlení a plánování.
Ale pak tu jsou další tipy, které vás nebudou stát 
vůbec nic. Ano, možná jsou naivní, ale třeba pomůže 
i to málo. Zvlášť, když se znásobí.
Nestojíte o letáky v poštovní schránce? Tak si na ni 
nalepte samolepku, že si je nepřejete. V rámci „potra-
vinového řetězce“ jednou dojde k úspoře papíru.
Vážně je nutné vyprat džíny po pouhém dni nošení? 
Nestačí je pověsit na slunce a vyvětrat? A pokud se 
už nechcete zapojit do systému, kdy nebudete ku-
povat nové oblečení, protože se nespokojíte s něčím 
obnošeným, zapojte se na druhé straně a staré věci 
pusťte do světa vy. Protože prodlužování životnosti 
věcí snižuje naši spotřebu tím úplně nejpřirozeněj-
ším způsobem. Věci se nekupují, ale půjčují. Rozbité 
věci se nevyhazují, ale opravují. Tohle by neměl být 
koncept, tohle by mělo být normální.   
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Dny evropského dědictví 2019
18. ročník dne otevřených dveří památek. 
Národní téma: Památky a zábava
Místo konání: památky Pardubice
Termín: 14. – 15. 9. 2019
www.pardubice.eu 

Retroměstečko
Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů 
a bezpečnostních složek
Místo konání: Kasárna T. G. Masaryka, 
Zborovské nám.
Termín: 14. – 15. 9. 2019
www.retromestecko.cz

Zlatá přilba 
71. ročník motocyklových plochodrážních 
závodů, včetně 45. Zlaté stuhy. 
Místo konání: plochodrážní stadion Svítkov 
Termín: 4. – 6. 10. 2019
www.zlataprilba.cz

Podzimní městské slavnosti 
s ohňostrojem 
26. ročník multižánrového festivalu v ulicích 
města zakončený ohňostrojovou show. 
Místo konání: Pernštýnské náměstí, tř. Míru
Termín: 10. – 13. 10. 2019
www.pardubice.eu

Velká pardubická 
steeplechase
129. ročník nejtěžšího překážkového dostihu 
v Evropě
Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice
Termín: 13. 10. 2019
www.zavodistepardubice.cz

Pardubice žijí i na podzim
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Jedna textovka vás vyjde na 0,01 gramu CO2. Pokud 
si nejste něčím jisti a obrátíte se na internetový 
vyhledávač, zatížíte svou uhlíkovou stopu dalšími 
0,2 gramu CO2. Ale pořád lepší než položka nazvaná 
„otevření vchodových dveří za zimního dne“ – tam 
jste na 3 gramech CO2, a to jste ty dveře ještě ani za 
sebou nestihli přibouchnout.
Každý z nás si nese svou uhlíkovou stopu. V rámci 
statistik platí, že v celosvětovém průměru jde o čtyři 
tuny vyprodukovaného CO2 na člověka, u národů 
s rozběhlou ekonomikou a průmyslem pak o prů-
měrných 11 tun. Celosvětovým cílem je dostat se 
na 2 tuny na člověka a jedním z klíčových témat je 
pochopitelně doprava.
Proč zrovna doprava? Protože doprava zodpovídá za 
14 % z celkového množství globální produkce CO2.

Nevlastnit, sdílet
Vezměme si takovou Škodu Octavii v modelové 
řadě z roku 2015. Při průměrné spotřebě šest litrů 
a 25 000 kilometrech ročně její provozování znamená 
5,32 tuny CO2. Pokud ty samé kilometry najedete au-
tobusem, bude to znamenat už jen 4,06 tuny emisí. 
Ovšem v případě vlaku jen 1,78 tuny CO2! Nejméně 
ekologické je pochopitelně létání – třeba taková 
letenka z Londýna do Hongkongu zatíží váš osobní 
emisní účet 3,4 tuny CO2. Obecně platí, že letadlo je 
dvacetkrát horší než vlak.

Jak na uhlíkovou stopu
Až si budete googlovat informace o své příští cestě, hledat on  ‑line jízdní řád nebo 
dokonce načítat mapu, vaše uhlíková stopa se bude tetelit. Ale pořád to nebude nic proti 
tomu, až se na cestu skutečně vydáte. Jste ochotni začít kupovat odpustky, nebo prostě 
dáte přednost ekologičtějším dopravním prostředkům?

What to do about  
Your Carbon Footprint

Your carbon footprint will shiver with delight when you google information about your 
next trip, search for an online timetable, or even download a map. But it will still not stop 
you from actually setting out for a journey. Are you willing to start buying indulgences or 
simply try to choose greener means of transport?

One text will cost you 0.01 gram of CO2. If you are 
unsure of something and use the internet search 
engine, you will burden your carbon footprint with 
an additional 0.2 grams of CO2. But still better than 
“opening the front door on a winter day” – there you 
are at 3 grams of CO2, and you have not yet closed 
the door behind you.
Each of us carries a carbon footprint. In terms of 
statistics, the global average is four tons of CO2 
produced per person, and in nations with a strong 
economy and industry, an average is 11 tons per 
person. The global goal is to reach 2 tons per person, 
and of course transport is one of the key themes.
Why transport? Because transport accounts for 14% 
of total CO2 production.

Don’t Own, Share
Let us take a 2015 Škoda Octavia. With an average 
consumption of six litres and 25,000 kilometres per 
year, its operation means 5.32 tonnes of CO2. If you 
take the same number of kilometres by bus, it will 
come down to only 4.06 tons of emissions. However, 
a train will reduce that even more, only 1.78 tons of 
CO2! Of course, the least environmentally friendly is 
flying – for example a ticket from London to Hong 
Kong will burden your personal emission account 
with 3.4 tonnes of CO2. Generally, an aircraft is 
twenty times worse than a train.

text: Martin Záruba
foto: © Shutterstock.com
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Co teď? Nelétat na dovolené? Místo benzínového 
motoru naftu? Místo naftového kombíku kolo? Místo 
kola koloběžku?
A co třeba jen prostě víc přemýšlet. Pokud se 
někam dostanete vlakem, jeďte vlakem. Proč se 
nezapojit do už existujících systémů car sharin-
gu, kdy nemusíte vlastnit auto a půjčíte si ho jen 
v případě nutné potřeby? Je spočítané, že každá 
neujetá tisícovka kilometrů v autě, jde výrazně do 
plusu. Trendem je nevlastnit, ale sdílet a v případě 
automobilů stopovat. To o sdílení už ostatně platí 
i o těch kolech a koloběžkách, které zdánlivě bezú-
čelně postávají na ulicích velkých evropských měst.
Pokud vám však ani pak nedá svědomí spát, zařiďte 
si cestování podle svého a kupte si odpustek, který 
přispěje k ozelenění planety. Prostě si na specializo-
vaných portálech, jako je třeba carbonfootprint.com 
nebo uhlikovastopa.cz, zadejte informace o své cestě 
a v rámci offsettingu vám vyjede účet, jehož platbou 
umažete část své uhlíkové stopy.
Odpuštění pěti tun CO2 vás bude stát od 40 do 
80 dolarů, to podle konkrétního projektu, na který 
se rozhodnete přispět. A tím může být sázení stromů 
v Severním Irsku, podpora zalesňování v Keni nebo 
prostě jen dobrý pocit při podpoře některé z ekolo-
gických organizací. Samozřejmostí je pak certifikát 
o odečtu uhlíkové stopy.    

What now? Not to fly on holiday? To use diesel 
instead of petrol? A scooter instead of a diesel car? 
A bike instead of a scooter?
All you need to do is to think more. If you can get 
somewhere by train, take the train. Why not join an 
existing car sharing system when you don’t need 
to own a car and rent it only when necessary? It is 
calculated that every thousand kilometres in a car that 
you drive less per year is very positive. The trend is 
not to own, but to share and in the case of cars, even 
to hitchhike. The same is also true of the sharing of 
bicycles and scooters that seem to be purposelessly 
standing on the streets of major European cities.
If, however, you still cannot sleep because of your bad 
conscience, travel as usual and buy an indulgence 
that will contribute to making the planet greener. Just 
enter your travel information on specialized portals, 
such as carbonfootprint.com or uhlikovastopa.cz, and 
you will receive an offsetting account that you will pay 
part to erase your carbon footprint.
Erasing five tons of CO2 will cost you between $40 
and $80, depending on the specific project you 
decide to contribute to. And it can be planting trees 
in Northern Ireland, promoting afforestation in Kenya, 
or just feeling good about supporting some of the 
environmental organizations. Of course you can get 
a certificate of deduction of you carbon footprint.   

CO2 emise skleníkových plynů z osobní dopravy
CO2 emissions from passenger transport
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Výtečná gastronomie patřila vždy 
a neodmyslitelně k vysoké hře, kterou 
golf bezesporu je. Nedaleko od centra 
Hradce Králové najdou klid a výtečnou 
gastronomii nejen milovníci golfu, ale 
i lidé tohoto sportu neznalí. Místní kon-
cept restaurace totiž neodkazuje pouze 
k této kratochvíli, ale ubírá se směrem ke 
kvalitní gastronomii.
Kdo z vás ještě neměl jejich legendární ku-
lajdu, na kterou sem přijíždějí lidé až z Pra-
hy? Na kvalitu místního hovězího zase 
dohlížejí řezníci z nedalekého Hlaveční-
ku. Tým kuchyně vedený šéfkuchařem 
Martinem Píšou si i v zimních měsících rád 
zaexperimentuje s různými zahraničními trendy, a při-
pravuje tak speciality z vybraných zemí. Především je 
ale Martinovo srdce pevně spjato s Českou republikou, 
a proto na jídelníčku připravuje zejména pokrmy na-
šich babiček, které však pojal v trochu jiné prezentaci.
A co říká na svou restauraci její provozovatel a maji-
tel Jan Vaněk?
„Gastronomie pro mě byla vždy láskou a dobré jídlo 
inspirací, jak vykouzlit druhému člověku úsměv na 
tváři. Provází mne již od mládí, kdy jsem se raději 
motal mamce u plotny, než abych s kamarády hrál 
fotbal. Ten mi před pár lety vynahradila má vášeň 
pro golf. Když se mi před rokem otevřely brány místní 
restaurace, věděl jsem, že tato kombinace bude 
neskutečná. Však kde jinde v Hradci Králové máte 
z restaurace tak krásný výhled, jako právě u nás?“

V tomto ohledu nezbývá než souhlasit. Restauraci 
byste opravu v centru nenašli. Musíte si za ní dojet 
pod hvězdárnu. Tam na vás čeká dokonalá harmonie 
chutí a oáza klidu, ke které se ubírá stále více klientů, 
nejen na romantickou večeři, ale i na obchodní 
schůzky a konference. Není náhodou, že se jedná 
také o jedno z nejkrásnějších míst pro konání svateb, 
zábavu nebo příjemné posezení s rodinou a přáteli. 
A kdybyste měli chuť se zde zastavit jen na kávu 
z hradecké pražírny, rádi vám na další cestu připraví 
piknikový koš.
Tato restaurace má skutečně velký potenciál a stává 
se bezesporu jednou z nejlepších restaurací v Hradci 
Králové. Přijďte ochutnat místní atmosféru a načer-
pat klid do všedních dnů, zde se z nich stane nevšed-
ní gastronomický zážitek.   

Gastronomie a golf?
Myslíte si, že spojení těchto dvou věcí 
nemůže jít dohromady? Naopak, je to 
jednodušší, než se zdá – v Hradci 
Králové vyrostla restaurace ne na 
zeleném drnu, ale na polštáři golfo‑
vých jamek. Restaurace sledující 
současné trendy, čerpající suroviny 
z nedalekých farem a neustále rozvíje‑
jící svůj potenciál. To je restaurace 
Park Golf v Roudničce.

Půjčte si auto přímo  
od lokálního majitele



Kupujte na www.grada.cz

Knihy z nakladatelství 

GRADA
V MYSLI 
VRAHA
Mrazivý detektivní 

thriller plný neče-

kaných zvratů patří 

k tomu nejlepšímu 

v tomto žánru. Na-

pínavý děj a sym-

patické postavy vás 

vtáhnou a nepustí do poslední strany. 

Odhalíte vraha dřív než forenzní psycho-

ložka Zoe? Protože jestli ho chcete chytit, 

musíte přemýšlet jako on. Z lovce se stává 

kořist a z minulosti děsivá přítomnost.

SAMETOVÉ 
ILUZE
Román Sametové 

iluze vás provede 

životy několika spolu 

osudem spojených 

postav, které prožívají 

nelehké časy v Čes-

koslovensku 80. let 

a Česku 90. let. Nechte se vtáhnout do 

děje barvitým příběhem nesmyslné po-

msty, ve kterém nikdo není bez viny.

HITLEROVY 
UKRADENÉ 
DĚTI
Nacistický program 

Lebensborn unesl až 

půl milionu dětí z celé 

Evropy. Prostřednic-

tvím procesu nazva-

ného germanizace se 

měly stát příští generací árijské rasy. Erice 

Matkové bylo pouhých devět měsíců, když 

nacističtí lékaři prohlásili, že je vhodná 

k tomu, aby byla „dítě Hitlera“. Přivezli 

ji do Německa a umístili k prověřeným 

pěstounům. Z Eriky se tak stala Ingrid 

von Oelhafen. O mnoho let později začala 

Ingrid odhalovat pravdu o své identitě.

ZDROJ
Otevřete mysl, vy-

užijte potenciál svého 

mozku a zásadním 

způsobem změníte 

svůj život. Kniha, po-

stavená na nových 

vědeckých poznat-

cích ohledně neuvě-

řitelné neuroplasticity mozku, obsahuje 

konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků, 

který vás dovede k nejlepšímu využití 

vaší mozkové kapacity. 
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i cesta je cíl

Železniční doprava tvoří pouze 0,5 % ze stále rostou-
cích celkových emisí CO2 vyprodukovaných dopravou 
a její podíl i nadále klesá. To nám v Leo Express ale 
nestačí, proto hledáme cesty, jak být ještě „zelenější“.

Kompenzujte své emise CO2!
Podstatou uhlíkové kompenzace je negace – offset – 
stejného množství emisí skleníkových plynů, které 
vypustíte do ovzduší. Tyto plyny vypouštějí například 
továrny nebo v našem případě nejrůznější dopravní 
prostředky. Offset se vytvoří buď podporou zdrojů 
obnovitelné energie nebo financováním výsadbo-
vých aktivit.

Jak to celé funguje?
Při nákupu jízdenky na jakýkoliv z našich spojů 
zvolíte v posledním kroku objednávky možnost „chci 
kompenzovat uhlíkovou stopu své cesty“. Částka se 
odvíjí od spojení, kterým jedete, od počtu kilometrů 
nebo od třídy, kterou zvolíte. Vybrané peníze poté 
použijeme na financování offsetového projektu. 
Aktuálně se soustředíme na výsadbu stromů.

Rail transport accounts for only 0.5% of the ever 
increasing total CO2 emissions produced by 
transport and its share continues to decline. This is 
not enough for us in Leo Express, so we are looking 
for ways to be even greener.

Compensate for Your CO2 Emissions!
The essence of carbon compensation is the negation 
– the offset – of the same amount of greenhouse 
gas emissions that you release into the atmosphere. 
These gases are emitted, for example, by factories or, 
in our case, by various means of transport. The offset 
is created either by promoting renewable energy 
sources or by financing replanting activities.

How Does It Work?
When purchasing a ticket for any of our routes, 
you select “I want to offset the carbon footprint of 
my trip” in the last step of the order. The amount 
depends on the service you take, the mileage or the 
class you choose. We then use the money to finance 
an offset project, such as planting trees.

V černých vlacích zeleně
Go Green on Black Trains

Věříme, že koncept ekologicky udržitelné dopravy má smysl. Cestování milujeme, ale 
představuje zásadní zátěž pro naše životní prostředí. V EU tvoří doprava téměř třetinu 
emisí CO2. Při cestování vlakem si však můžete vydechnout.

We believe that the concept of environmentally sustainable transport makes sense. We love 
travelling but it is a major burden on our environment. In the EU, transport accounts for 
almost a third of CO2 emissions. However, when you travel by train, you can breathe freely.
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#dostbyloplastu
Před rokem Ministerstvo životního prostředí zahájilo 
svou iniciativu #dostbyloplastu, v rámci které se několik 
soukromých firem dobrovolně zavázalo ke snížení své 
spotřeby plastu. Mezi prvními dobrovolníky byl i Leo 
Express a za rok jsme udělali už několik kroků vpřed.

Konec nadbytečného plastu
Nejdříve jsme začali cestujícím nabízet slevu 5 Kč při 
použití vlastního hrnku a nabídli jsme k zakoupení 
vlastní opakovaně použitelný KeepCup. Omezili jsme 
také vydávání jednorázových plastových kelímků, 
které teď automaticky dostanete pouze k několika vy-
braným nápojům, jako je třeba víno nebo sekt, jinak si 
o něj musíte říci. Už jenom během několika měsíců od 
zavedení tohoto opatření jsme ušetřili přes 150 ki-
logramů plastu a snížili spotřebu plastových kelímků 
o 45 %. Tím ale nekončíme. V plánu je nasazení 
dřevěných příborů místo dosavadních plastových 
a zlepšení možnosti recyklace na našich palubách. 
Příští rok bychom chtěli ušetřit až 1 tunu plastu. 

#dostbyloplastu
A year ago, the Ministry of the Environment launched 
its #dostbyloplastu initiative, in which several private 
companies voluntarily pledged to reduce their 
plastic consumption. Leo Express was one of the first 
volunteers and we took a few steps forward in a year.

The End of Excess Plastic
First we started offering passengers a 5 CZK discount 
when using their own mug and offered to buy our 
own reusable KeepCup. We have also limited the 
distribution of disposable plastic cups, which you 
now automatically get with only a few selected drinks, 
such as wine or sparkling wine, otherwise you must 
ask for it. In just a few months since the introduction 
of this measure, we have saved over 150 kilograms of 
plastic and reduced the consumption of plastic cups 
by 45%. But we‘re not finished yet. The plan is to use 
wooden cutlery instead of the existing plastic and 
improve the options of recycling on board. Next year 
we would like to save up to 1 ton of plastic. 

Tipy pro zelenější cestování

●  Kompenzujte svou produkci CO2

●  Používejte opakovaně použitelné hrnky
●  Neberte si kelímek, pokud vám nevadí pít 

z lahve
●  Cestujte s vlastní vodou, a vyhněte se tak 

zbytečným plastovým lahvím
●  Používejte veřejnou nebo sdílenou dopravu
●  Bavte se s přáteli a rodinou o ekologicky 

udržitelném chování

Tips for Greener Travel

● Compensate for your CO2 production
●  Use reusable mugs
●  Don’t take a cup if you don’t mind drinking 

from a bottle
●  Travel with your own water to avoid 

unnecessary plastic bottles
●  Use public transport instead of a car
●  Talk to friends and family about 

environmentally sustainable behaviour



Zveme Vás k návštěvě unikátní stálé expozice 
Joži Uprky (1861–1940)
• 12 výstavních sálů
• 1200 m2 výstavní plochy
• více jak 150 obrazů Uprky, z nichž mnohé patří 

mezi stěžejní díla české a evropské výtvarné 
scény 19. a 20. století

• v expozici je současně vystaveno 20 plastik 
sochaře Franty Úprky

• expozice je současně muzeem s celou řadou 
dobových artefaktů

• co do počtu vystavených exponátů a výstavní 
plochy jde o jednu z největších stálých expozic 
jednoho malíře 19. a 20. století v Evropě

Stálá expozice se nachází v samém centru 
Slovácka v Uherském Hradišti v revitalizovaných 
prostorách památkově chráněné barokní budovy 
bývalé jezuitské koleje, Masarykovo náměstí 21.
• otevřeno denně, kromě neděle od 10.00 do 

17.00 hod.
• pro skupiny a kolektivy možnost 

komentovaných prohlídek po předchozí 
dohodě

• každou poslední sobotu v měsíci od  
14.00 hod. komentovaná prohlídka  
za účasti kurátora stálé expozice  
(vstup zdarma)

www.jozauprka.cz
e-mail: jozauprka.galerie@seznam.cz
tel.: +420 572 501 053

JOŽA UPRKA
evropan slováckého venkova

Děvče z Mařatic

Poslední velká pouť u Sv. Antonínka

Do Rakús na žně

Jízda králůBoží Tělo v Hroznové Lhotě



www.kupelepiestany.sk

Rezervace a více informací:
Tel.: +421 33 775 9960 
E-mail: booking@spapiestany.sk

BALÍČEK OBSAHUJE:
  4 až 7 nocí v pokoji vybrané kategorie s polopenzí  
  Volný vstup do bazénů a fi tness centra  
  Welcome drink
  Wifi  zdarma, další služby, kulturní a sportovní program 
dle nabídky hotelu

TO NEJLEPŠÍ Z BALÍČKU: 
  1 noc grátis při pobytu na min. 4 noci
  6 až 15 procedur dle délky pobytu včetně „Zrkadliska“ 
(minerální bazén), bahenního zábalu a masáže

  Thermia Palace 5* od 426 € /os./4 noci (cca 11.000 Kč)
  Esplanade 4* od 291 € /os./4 noci (cca 7.500 Kč)
  Grand Splendid 3* od 198 € /os./4 noci (cca 5.100 Kč)

Chcete si odpočinout a přitom posílit své zdraví? 
Navštivte Lázně Piešťany a využijte naši speciální nabídku!

Zdraví v Piešťanoch
Platnost balíčku do 23.12.2019

Cena od 198 € /os./4 noci (cca 5.100,- Kč)

Zdraví v Piešťanoch

Vyzkoušejte pobyt v 
hotelu Thermia Palace 

s novým wellness 
centrem.
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Co ve zkratce znamená pojem cirkulární ekonomika?
Princip cirkulární ekonomiky lze vnímat jako jakousi 
odpověď na současnou krizi, která se týká nedostat-
ku přírodních zdrojů. V tuto chvíli nejsou všechny 
problémy na první pohled znatelné, ale už nyní víme, 
které suroviny jsou označeny za kritické svým nedo-
statkem. O některých z nich jsme donedávna ještě 
vůbec nevěděli. Typicky například stavební materiály. 
V České republice dojde do deseti let k vyčerpání 
zásob písku a kamene, což si málokdo uvědomuje. 
A přitom ve stejný moment absolutně nevyužíváme 
stavební a demoliční odpady, jichž je tu na několik 
milionů tun. Cirkulární ekonomika tedy v zásadě 
znamená, že se snažíme s veškerými zdroji nakládat 
co nejefektivněji a využít je do maxima. Nacházíme 
přitom inspiraci v přírodních ekosystémech, které 
jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech 
organických i anorganických živin. Když tedy něco 
vyrobíme, vrátíme vzniklý odpad zpět do oběhu 
anebo to budeme od začátku vyrábět takovým způ-
sobem, aby se dal produkt opravit a měl co nejdelší 
životní cyklus. V naprosto ideálním případě bychom 
chtěli vyrábět něco, co se v budoucnu nikdy nestane 
odpadem, ale bude mít stále svou využitelnost.

What does the circular economy mean in short?
The circular economy principle can be seen as 
a kind of response to the current crisis of the lack of 
natural resources. At the moment, not all problems 
are noticeable at first glance, but we already know 
what raw materials are identified as critical by means 
of their lack. We have never known about some of 
them until recently. Typically, for example, building 
materials. In the Czech Republic, sand and stone 
reserves will be exhausted within ten years, which 
only few people are aware of. And at the same time, 
we do not use construction and demolition waste at 
all, of which there are several million tons available. 
So, the circular economy is basically about trying 
to use all resources as efficiently as possible and 
to make the most of them. We find inspiration in 
natural ecosystems based on perfect and functional 
cycles of organic and inorganic nutrients. So when 
we make something, we will put the waste back into 
circulation or we will produce it from the beginning 
in such a way that the product could then be 
renewed and have a long life cycle. Ideally, we would 
like to produce something that will never become 
waste in the future and will be reused.

Na skládkách je
více zlata než v dolech

Soňa Jonášová je zakladatelkou neziskové organizace INCIEN, která se už od roku 2015 
snaží o osvětu v oblasti efektivního využívání přírodních zdrojů a jejich následné udrži‑
telnosti. Jsme v České republice ochotni přijmout výhody cirkulární ekonomiky?

There Is More Gold
in Landfills than in Mines

Soňa Jonášová is the founder of the non‑profit organization INCIEN, which has been 
trying to raise awareness since 2015 in the   efficient use of natural resources and their 
subsequent sustainability. Are we willing to accept the benefits of the circular economy 
in the Czech Republic?

text: Adam Mašek
foto: Archiv Soni Jonášové
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INCIEN
Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) společ-
ně se svými partnery pracuje na projektech, 
které umožňují transfer z lineárního chodu 
systému na cirkulární. Jádro celé organizace 
tvoří absolventi prestižní Wageningen Univer-
sity v Holandsku, kde současní zaměstnanci 
načerpali potřebnou inspiraci a expertizu 
v oblasti využívání a udržitelnosti přírodních 
zdrojů. Misí institutu je informovat, vzdělávat 
a interpretovat osvědčené postupy při pře-
chodu z lineární ekonomiky na ekonomiku 
cirkulární.
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Are we successful at applying this principle in 
practice?
The topic of the circular economy began to resonate 
in Europe around 2013, 2014, when conferences and 
professional round tables of experts were organized 
for the first time. The European Union realised that 
it is not self-sufficient to a large extend because it 
imports many materials from unstable countries, 
which are often devastated by, for example, wars. 
The moment the economic and political instabilities 
in such countries occur, the resources we have at 
that moment need to be treated more effectively. 
And we need to make the most of them. So there was 
a debate on increasing self-sufficiency and looking 
for ways to accomplish it. Today, the situation has 
moved significantly forward, and China for example, 
which has major environmental problems, has 
warned Europe that if it sells low-quality materials 
which are unsorted and unclean, it will not buy them. 
A similar principle works in the other direction; 
Europe also does not want to take back poorly 
recycled products containing various additives 
and illegal substances. Based on the question of 
disposable wastes, such as all plastic bottles or jars, 
the circular economy is beginning to become widely 
known not only to the professional but also to the 
general public.

The increase in waste is by far most visible in 
plastics…
Definitely. And thanks to the power of the media 
and social networks. There are thousands of photos 
and videos on the Internet that show the pollution 
in the oceans and seas. Again, the European Union 
has already responded with the Disposable Plastics 
Directive, which defines which products we should 
avoid and which we should replace. In general, the 
EU is very active in addressing environmental issues 
and is pushing its member states to focus more on 
these issues. Finally, we can see it for ourselves in 
the Czech Republic, in what areas the environment 
is a bit neglected. It is definitely not a priority, and in 
certain areas we are really far behind.

How come?
The first unfortunate step was the abolition of 
the Department of Sustainable Development at 
the Government level. The notion of sustainable 
development may sound terribly broad and vague, 

Daří se tento princip aplikovat do praxe?
Téma cirkulární ekonomiky začalo v Evropě rezono-
vat okolo roku 2013, 2014, kdy se poprvé zorganizo-
valy odborné kulaté stoly a konference. Evropská 
unie zjistila, že je do značné míry nesoběstačná, 
protože mnoho materiálů dováží z nestabilních zemí, 
které jsou často zmítané například válkami. V mo-
mentě, kdy v takových zemích dojde k ekonomicko-
-politickým nestabilitám, je potřeba se zdroji, které 
v tu chvíli máme k dispozici, nakládat efektivněji. 
A využívat je do maxima. Začalo se tedy diskutovat 
o tom, aby se zvýšila míra soběstačnosti a hledaly 
se cesty, jak na to. Dnes se situace posunula výrazně 
kupředu a například Čína, kde mají s ekologií značné 
problémy, varovala evropské státy, že pokud jí budou 
prodávat materiály v nízké kvalitě, které jsou nedotří-
děné a nečisté, nebude je odebírat. Podobný princip 
funguje i druhým směrem, ani Evropa nechce přijímat 
zpět špatně recyklované výrobky, které obsahují 
různé příměsi a nedovolené látky. Na základě otázky 
okolo jednorázových odpadů, jako jsou například 
veškeré plastové lahve či kelímky, se cirkulární eko-
nomika začíná výrazným způsobem dostávat do 
povědomí nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Možná právě u plastů je onen nárůst odpadu zdale‑
ka nejviditelnější…
Rozhodně. A to i díky síle médií a sociálních sítí. Na 
internetu existují tisíce fotografií a videí, na kterých 
je zobrazeno znečištění oceánů či moří. I na to už Ev-
ropská unie reagovala směrnicí o jednorázových plas-
tech, ve které vymezuje, jakým výrobkům bychom 
se měli vyhnout a které bychom měli nahradit. EU je 
obecně hodně aktivní v řešení ekologických otázek 
a tlačí na jednotlivé státy, aby se těmto tématům více 
věnovaly. Nakonec to vidíme sami v České republice, 
kde je životní prostředí tak trochu na druhé koleji. 
Rozhodně to není priorita a v určitých oblastech 
jsme v tomto směru opravdu velmi pozadu.

Jak to?
Prvním nešťastným krokem bylo zrušení oddělení 
udržitelného rozvoje na Úřadu vlády. Pojem udrži-
telného rozvoje možná zní hrozně široce a nekon-
krétně, pravdou ale zůstává, že je ohromně mezi-
sektorový. Týká se zemědělství, průmyslu a obecně 
všech odvětví národního hospodářství. Je potřeba 
hledat synergie, aby byl tlak na životní prostředí co 
nejmenší. Navíc rozvoj v této oblasti přinese nové 
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but the truth is that it is tremendously intersectional. 
It concerns agriculture, industry and all the fields of 
the national economy in general. Synergies need to 
be sought to minimize environmental pressure. In 
addition, development in this area will bring new job 
opportunities and social benefits for all of society. 
The association of the Department of Sustainable 
Development under the Ministry of the Environment 
was an unfortunate step to sweep the whole problem 
under the carpet, because there is no key link with 

INCIEN
The Institute of Circular Economics (INCIEN), 
together with its partners, is working on 
projects that enable the transfer of the 
system from linear to circular. The core of 
the organization consists of graduates from 
the prestigious Wageningen University in 
the Netherlands, where current employees 
gained the necessary inspiration and expertise 
in the usage and sustainability of natural 
resources. The Institute’s mission is to inform, 
educate and interpret the best practices in the 
transition from a linear to a circular economy.
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pracovní příležitosti a sociální benefity pro celou 
společnost. Přidružení oddělení udržitelného rozvoje 
pod Ministerstvo životního prostředí byl nešťastný 
krok, kterým se celý problém tak trochu mete pod 
koberec, protože nedochází ke klíčovému propojení 
s dalšími ministerstvy. Cirkulární ekonomika se ve 
všech státech Evropské unie řeší skutečně na vládní 
úrovni, u nás to tak bohužel není.

Co dělat pro to, aby se situace změnila?
My jsme se v první fázi existence našeho institutu 
věnovali především osvětě, jakési evangelizaci cirku-
lární ekonomiky a toho, jaké výhody může přinést. 
Tuto fázi máme úspěšně za sebou. Teď je potřeba 
ukazovat konkrétní přínosy. To se daří například na 
jednotlivých konferencích, kde prezentujeme firmy, 
kterým princip cirkulární ekonomiky přináší opravdo-
vé zisky. Firemní sektor chápe, že tím dokáže nejen 
produkovat menší odpad, a tím pádem šetřit finance 
i životní prostředí, ale také to, že jim to generuje pe-
níze. Jde tedy o princip efektivního využívání zdrojů, 
na němž celá cirkulární ekonomika stojí. Vždyť dnes 
je na skládkách více zlata než v dolech. Obecně je 
však největším úskalím nedostatek informací a tak 
trochu nepochopení celé problematiky. Je jasné, že 
politické strany mají svá témata, skrze něž oslovují 
voliče, ale právě životní prostředí by nemělo být tím, 
které je rozděluje. Naopak, mělo by je spojovat. Měly 
by na něm pracovat společně a pozorně naslouchat 
vědcům, protože času na změnu zase není tolik. 
Problematika šetření životního prostředí, na kterém 
se podílíme všichni, rozhodně není jednoduchá.

Co může dělat jednotlivec pro to, aby svět kolem 
sebe o něco více šetřil?
Podobných návodů je dnes tolik, že se jimi můžeme 
snadno cítit zahlceni. Nejdůležitější je podle mě začít 
s malou věcí a vybrat si, co je člověku nejmilejší. Co 
mu dělá nejmenší problémy a nesnažit se být najed-
nou dokonalý – to totiž nejde. Někomu může vyho-
vovat nejíst maso, jinému zase přechod na zelenou 
energii v domácnosti. Myslím, že neexistuje nějaký 
jednoznačný návod, ale asi všichni cítíme, že se vším 
často hrozně plýtváme. Ať už je to puštěná voda, 
když si čistíme zuby, nebo když jdeme nakupovat. 
Opravdu potřebujeme tolik jídla? Nebo to děláme jen 
ze zvyku? Myslím si, že když si toto člověk uvědomí, 
je na dobré cestě ulevit životnímu prostředí, sobě 
a tím pádem i všem kolem.   

other ministries. The circular economy is in all 
member states of the European Union resolved at 
the governmental level; unfortunately it is not so in 
our country.

What to do to change the situation?
In the first phase of the existence our institute, 
we focused primarily on raising awareness or 
bringing the circular economy and the benefits it 
can bring into the forefront. We have successfully 
completed this phase. Now we need to show the 
concrete benefits. This is achieved, for example, 
at conferences where we present companies to 
whom the principle of circular economy brings real 
profits. The corporate sector understands that it can 
not only produce less waste and thus save money 
and the environment, but also generate money 
for themselves. It is therefore the principle of the 
effective use of resources, which the whole circular 
economy is based on. After all, there is more gold 
in landfills than in mines. In general, however, the 
biggest drawback is the lack of information and a bit 
of misunderstanding of the whole issue. It is clear 
that political parties have themes through which 
they address voters, but the environment should 
not be the one that divides them. On the contrary, 
it should connect them. They should work on it 
together and listen closely to scientists, because 
there is not much time for change. The issue of 
environmental research, in which we all participate, 
is certainly not easy.

What can an individual do to help save the world 
around us a little more?
There are so many similar guidelines around us these 
days that we can easily feel overwhelmed. The most 
important thing, I think, is to start with a little thing 
and choose what is best for people. What causes the 
fewest problems, and we shouldn’t try to suddenly 
be perfect – that is impossible. Some may prefer 
not to eat meat, others may switch to green energy 
at home. I don’t think there is any clear-cut guide, 
but I guess we all feel that we often waste a lot of 
things. Whether it is water when we brush our teeth, 
or when we go shopping. Do we really need so 
much food? Or do we just do it out of habit? I think 
that if we think about this, we are well on the way 
to relieving the environment, ourselves and thus 
everyone around.   



5denní pobyt hotel Priessnitz****

Cena od 10 887 Kč
Přivítejte rok 2020 v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku, věnujte
sobě nebo svým blízkým dárek, opusťte vánoční shon a přijeďte se bavit.

HVĚZDY STARDANCE

V ceně zahrnuto ubytování dle vybrané kategorie, polopenze formou rautů,
lázeňské procedury v ceně 1450 Kč, bohatý společenský a kulturní program:

DASHA, večer rockových balad Rolling Stones revival, Jazzový večer,
slavnostní Silvestrovský večer, Novoroční přípitek, ohňostroj a další.

Pajky Pajk
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O našich předcích, Slovanech, podle zdejších nálezů 
víme mnohé, například že požívali v hojné míře dary 
zdejší krajiny v podobě medovin, kvasů a dalších 
alkoholických nápojů.
Za zmínku stojí, že Vladislav Jindřich byl českým 
králem, který v roce 1192 předal vládu země České 
a Moravy svému mladšímu bratrovi Přemyslu Otaka-
rovi I. Král Vladislav Jindřich byl pohřben původně 
v románské bazilice na Velehradě.
V tomto období obhospodařovali okolní území cister-
ciáni, kteří byli vynikající stavitelé, sadaři a vinaři. O pá-

lení na Modré můžeme zodpovědně říci, že pálenice 
stávala uprostřed obce a zdejší rod Vaňků, jejichž část 
tzv. pálenští měli pálení ovocných destilátů na starost.
Doba válečná a poválečná příliš nepřála oficiálnímu 
pálení ovoce. Nicméně ze vzpomínek pamětníků je 
patrné, že pálenice na Modré nikdy nevyhasly. Na tuto 
tradici se oficiálně podařilo navázat až díky myšlence 
Karla Marečka při schůzce se starostou obce Modrá 
v roce 2013, pokračovat v několikatisícileté tradici. 
A to v nejvyšší možné kvalitě. A tak vzniklo Centrum 
slováckých tradic, kde si můžete vychutnat chuť zdej-
ší historie a ušlechtilých ovocných destilátů.   

www.goralky.cz

Obec Modrá najdete v srdci morav‑
ského Slovácka, v těsném soused‑
ství proslulého Velehradu, v údolí 
na úpatí Chřibů, s tváří obrácenou 
k jižnímu slunci. Na Slovácko se od 
nepaměti jezdilo „na slivovicu“ 
a tato tradice pokračuje dodnes. 
Kde jinde jsou podmínky pro 
pěstování ovoce tak příhodné, jako 
právě tady, na jižní Moravě a Valašsku?

Centrum slováckých tradic
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Ať na Slovácko zavítáte 
v jakoukoli roční dobu, 
můžete si být jisti, že 
se ani chvíli nebudete 
nudit. Z nepřeberného 
množství folklorních, 
kulturních, společen-
ských a sportovních 
akcí si kdykoli vybere každý. Sportovní vyžití posky-
tují kilometry cyklotras, lodní dopravou ožívá Baťův 
kanál a řeka Morava. A jste -li milovníky ticha a mini-
málního kontaktu s civilizací, svůj sen si můžete plnit 
v lůně přírody Chřibů a Bílých Karpat.
Slovácko je region, ze kterého se nevytrácejí tradice. 
Jsou dodnes předávány z generace na generaci už od 
nejútlejšího věku v podobě zvyků, písní a tanců. Dvě 
z nehmotných památek – Jízda králů a tanec Ver‑
buňk jsou zapsány na seznam nehmotného dědictví 
UNESCO. Stejně tak je tradiční lidová architektura 
dochována po celém Slovácku v podobě památko-
vých domků, kterých zde najdete více než 50.
Slovácko je krajem vinic a vína, koštů a vinařských 

slavností. Téměř u každé obce najdete vinice a vinné 
sklepy, v mnoha z nich pak typické vinařské uličky 
s malebnými sklípky. Je protkáno sítí vinařských ste‑
zek, které vás mezi vinohrady elegantně provedou.
Letní sezona je na Slovácku spjatá s cykloturistikou 
a Baťovým kanálem. Cyklostezka Eurovelo 4 protíná 
celý region a je vedena převážně podél řeky Moravy 
a Baťova kanálu. Nabízí příjemné spojení cykloturis-
tiky s plavbou či návaznou síť cyklostezek do Chřibů 
a Bílých Karpat, kde naopak můžete relaxovat obklo-
peni panenskou přírodou.
A ačkoliv čas plyne neúprosně všude stejně, snažíme 
se na Slovácku každý okamžik proměnit ve výjimečný 
a vnést do něj slunce. Více na www.slovacko.cz.   

Slovácko – slunce v lidech i zemi
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recepce@lednicelazne.cz   I   +420 519 304 811   I   www. lednicelazne.cz

v Lázních Lednice

POBYTY již od 1.545 Kč/os. 
Vyhřívaný bazén pro ubytované hosty ZDARMA.

>> Dárkové poukazy v prodeji <<

Podzimní relaxace

Půjčte si auto přímo  
od lokálního majitele

http://www.slovacko.cz


Lidstvo hraje s planetou nefér hru. Ve své zaslepenosti bere a bere, jenže zdroje nejsou 
nekonečné. Udržitelnost je v dnešní době velkým tématem a dokáže spojovat obyvatele 
naší Země k sounáležitosti. Díky tomu vznikla řada nápadů, které lidem přinášejí radost, 
přírodě ulevují nebo spolupracují ve vzájemné symbióze.

Humankind plays an unfair game with the planet. We blindly take and take, but the 
resources are not endless. Sustainability is a big issue nowadays and can raise solidarity 
among the peoples of our Earth. As a result, many ideas have been created which bring 
joy to people, relieve nature or cooperate in symbiosis.

svět kolem nás
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Kdo s koho / Who Wins?
text: Renata Kučerová

foto: © Shutterstock.com
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Czech Oasis
Czechs are an inventive nation, no doubt about 
that. Researchers from the University Centre for 
Energetically Efficient CTU buildings experienced this 
not so long ago. They developed a container that 
can make hundreds of litres of water out of the air 
every day! It needs only the ambient air and sunlight. 
A prototype of S.A.W.E.R. passed testing in the desert 
of the arid United Arab Emirates. Czech experts are 
going to present this technological marvel at the 
Expo 2020 in Dubai.
Plus: The system irrigates remote areas without 
infrastructure. People will not have to move because 
of drought, and water will be available to help 
Bedouins and camels.

Česká oáza
Češi jsou vynalézavým národem, o tom není pochyb. 
Naposledy o tom přesvědčili vědci z Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov ČVUT. Vyvinuli 
kontejner, který dokáže ze vzduchu vyrobit stovky litrů 
vody denně! K její výrobě přitom potřebuje jen okolní 
vzduch a slunce. Prototyp přístroje S.A.W.E.R. prošel 
úspěšným testováním v poušti vyprahlých Spojených 
arabských emirátů. Čeští odborníci představí tento 
technologický zázrak na výstavě Expo 2020 v Dubaji.
Plus: Systém zavlaží odlehlé oblasti bez infrastruk-
tury. Lidé se nebudou muset stěhovat kvůli suchu, 
voda pomůže beduínům i velbloudům.

„Maso“ z tiskárny
Čím dál více lidí omezuje živočišné produkty nebo 
zcela opouští pozici masožravce. Ať už je vede touha 
být zdravější, nebo pomoci přírodě, kterou masná 
výroba zatěžuje, obojí se počítá. Krokem k alterna-
tivní stravě se přiblížil Giuseppe Scionti – výzkum-
ník z Barcelony, stojící za společností NOVAMEAT. 
Zkušenosti z biomedicíny a tkáňového inženýrství ho 
přivedly k náhražce masa, strukturou připomínající 
hovězí nebo kuřecí. Obsahuje rostlinné bílkoviny 
replikující proteinové komplexy červeného masa. 
Syntetické maso se poté „vytiskne“ na speciální 
3D tiskárně, první svého druhu na světě.
Plus: Tisk používá udržitelné suroviny a cena 100 g 
„steaku“ vyjde na méně než 70 Kč. Nabízí alternativu 
vegetariány oblíbené sóji, jejíž produkce a vliv na 
životní prostředí není ideální.

Za čistší Mount Everest
Nejvyšší hora světa se časem proměnila v nejvýše 
položenou skládku. Obrovský nárůst návštěvníků 

the world around us

foto: uceeb.cz

3D Printed “Meat”
More and more people are limiting animal products 
or leaving the position of carnivore completely. 
Whether they are driven by the desire to be healthier 
or to help nature that meat production harms, both 
reasons count. Giuseppe Scionti, a researcher from 
Barcelona and NOVAMEAT founder, made a step 
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má vážný dopad na citlivé horské prostředí. Léta 
komerčního horolezectví ji „ozdobilo“ tunami odpad-
ků. Letos v dubnu nepálská vláda zaktivovala tým 
dobrovolníků s cílem vyčištění hory, jejíž vrchol ve 
výšce 8 848 metrů se rok od roku snaží pokořit stále 
více dobrodruhů. Úklidová výprava nakonec snesla 
z oblasti 11 tun odpadu, starého až desítky let.
Plus: Velehora je na čas zbavena plechovek, lahví, 
obalů od jídla, prázdných kyslíkových lahví a vyřaze-
ného horolezeckého vybavení, které nekompromisně 
odhalil roztátý sníh.

Záchrana textilu

Dalším českým (a pravděpodobně i světovým) uniká-
tem je Textile Mountain na pražské Letné. První ekolo-
gická prodejna textilu a galanterie zaměřená výhrad-
ně na nevyužité skladové zásoby výrobních firem, 
studií, továren a designérů. Podle zásad cirkulární 
ekonomiky mnohdy zcela nové a kvalitní látky najdou 
kreativní uplatnění, místo aby skončily na skládce 
nebo ve spalovně. V příjemném butiku najdete textil 
od módních návrhářů i „deadstocky“, což jsou textilie 
velkých továren, vyřazené z obchodních důvodů.
Plus: Módní průmysl patří mezi největší znečišťova-
tele životního prostředí. I tímto způsobem mu lze 
ulehčit díky „pomalé“ udržitelné módě.   

to the alternative diet. Experience in biomedicine 
and tissue engineering has led him to invent a meat 
substitute, a structure resembling beef or chicken 
meat. It contains plant proteins replicating red meat 
protein complexes. Synthetic meat is then “printed” 
on a special 3D printer, the first of its kind in the 
world.
Plus: The printer uses sustainable raw materials and 
the cost of 100 g of “steak” costs less than 70 CZK. 
It offers a vegetarian alternative to the popular 
soybean, whose production and environmental 
impact is not ideal.

For a Cleaner Mount Everest
Over time, the highest mountain in the world has 
turned into the highest landfill. The huge increase 
in visitors has had a serious impact on the sensitive 
mountain environment. Years of commercial 
mountaineering have “embellished” it with tons of 
garbage. This April, the Nepalese government sent 
a team of volunteers to clean up the mountain, 
whose peak at 8,848 metres is being challenged by 
more and more adventurers year after year. The 
cleaning expedition eventually brought 11 tons of 
waste from the area. It was up to several decades old.
Plus: A high mountain free of cans, bottles, food 
containers, empty oxygen tanks, and discarded 
mountaineering equipment that has been 
uncompromisingly exposed by melted snow.

Rescuing Fabrics
Another Czech (and probably also world) innovation 
is Textile Mountain at Letná in Prague. The first 
ecological textile and haberdashery shop focused 
exclusively on unused stocks from manufacturing 
companies, studios, factories and designers. 
According to circular economy principles, brand 
new and high-quality substances often find creative 
applications instead of ending up as landfill or being 
incinerated. In a nice boutique you can find textiles 
from fashion designers as well as deadstocks, which 
are fabrics of large factories, discarded for business 
reasons.
Plus: The fashion industry is one of the largest 
environmental polluters. Even in this way, it can be 
made more ecological thanks to a “slow” sustainable 
fashion.   

foto: Karolina Ketmanová
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Brno láká na sladký život
V moravské metropoli to bzučí jako v úle. Jen má-
lokdo by čekal, že střechy v centru města disponují 
včelíny, kde našly domov tisíce včel. Jako první 
s realizací přišel Hotel International, odkud to včely 
mají kousek do parku hradu Špilberk. Sladké zlato po 
sběru putuje do hotelové kuchyně. Úly na střechách 
budov se i nadále rozrůstají a podle odborníků se jim 
ve městech daří. Včelaření in city dávno frčí v New 
Yorku, Paříži a Londýně.
Najíst se levně a navíc se skvělým pocitem je možné 
díky mobilní aplikaci Nesnězeno (původem z Brna). 
Ta sdružuje nad stovku podniků po celém Česku, kte-
ré nestihly v daný den prodat veškeré porce. Zapojte 
se i vy, ať neskončí v odpadkovém koši.
Přírodní koupaliště není jen výsadou venkova. Areál 
koupacího biotopu Brno jih je toho jasným důkazem. 
Žádný chlor ani jiná použitá chemie, o čistotu vody 
se tady starají „vodní uklízečky“, jako jsou řasy a další 
mikroorganismy.

V Ostravě šlápnete do pedálů
Už to není ta stará „Ova“ jako kdysi. Parky jsou 
zelenější, centrum křižují městské automobily na al-

Brno Attracts People to a Sweet Life
The Moravian capital buzzes like a hive. Few would 
expect the rooftops in the city centre to have 
beehives where thousands of bees found home. The 
first one was set up at the Hotel International, where 
the bees travel a short distance to Špilberk Castle 
Park. The sweet gold moves to the hotel kitchen after 
collection. Beehives on building roofs continue to 
grow and, according to experts, they are doing well 
in cities. Beekeeping in a city has been long popular 
in places like New York, Paris and London.

Eco friendly metropole
Život v souladu s přírodou je soudobým trendem. Snížit uhlíkovou stopu, neplýtvat 
jídlem, omezit spotřebu plastů, třídit odpad a být zodpovědný. Tato globální pravidla 
zamířila do většiny měst a nesou výsledky!

BRNO

svět kolem nás
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ternativní pohon a výsadba dřevin je efektivnější díky 
důmyslným zavlažovacím vakům. Pitná voda patří 
překvapivě mezi tu nejkvalitnější u nás.
Ostrava jako první v České republice získala dotace 
v hodnotě více než 50 milionů korun na projekt 
s názvem CLAIRO, a díky tomu se promění v zelenou 
laboratoř. Cílem je snížení znečištění ovzduší za 
pomoci zeleně, jež pohlcuje a eliminuje vzdušné ne-
čistoty. V plánu je zkoumání vhodných druhů stromů 
pro efektivnější filtraci ovzduší. Závěr studie najde 
své využití pro celou Evropskou unii.

You can eat cheap and have a great feeling thanks 
to the mobile application Nesnězeno (originally 
from Brno). The application brings together over 
a hundred venues across the Czech Republic that did 
not manage to sell all the portions of the day. Get 
involved, don’t let the food end up in the rubbish bin.
A natural swimming pool is not just a rural privilege. 
Brno South biotope area is a clear proof of this. No 
chlorine or other chemistry used, water purity is 
handled by natural “water cleaners” such as algae 
and other microorganisms.

Step on the Pedals in Ostrava
The parks are greener, alternative-powered city cars 
drive through the city, and planting trees is more 
efficient thanks to sophisticated irrigation bags. 
Drinking water is surprisingly one of the best in our 
country.
Ostrava was the first in the Czech Republic to 
receive a subsidy worth more than 50 million crowns 
for a project called CLAIRO. The aim is to reduce 
air pollution using greenery, which absorbs and 
eliminates airborne contaminants. The plan is to 
investigate suitable tree species for more efficient air 

Eco Friendly Cities
Living in harmony with nature is a contemporary trend. Reducing your carbon footprint, 
avoiding the wasting of food, reducing plastic consumption, separating waste and being 
responsible. These global rules have headed to most cities and are bringing results!

text: Lenka Zelnitiusová
foto: © Shutterstock.com

OSTRAVA

the world around us
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Chystáte se na rodinný trip? Auto nechejte doma 
a výletujte zeleně. Vlak a následně bikesharing neboli 
sdílení kol je v kurzu. Postačí vám mobil a chuť šlapat. 
A když cestou zahlédnete černou skládku, usychající 
strom nebo zničenou lavičku, stačí o tom informovat 
daný úřad skrze webovou aplikaci s názvem čistáOVA.

Vídeň vrací kelímky
Vídeň nám zezelenala, soudě dle travnatých ploch, 
které tvoří přes 50 procent v konfrontaci se zasta-
věným územím. Podle dostupných informací nejsou 
tato čísla konečná. Do popředí se rovněž dostávají 
tzv. zelené fasády.
Máme pro vás jeden nature friendly tip: kontakt s pří-
rodou, na 400 druhů růží a 3 000 růžových keřů na 
vás čeká v parku Volksgarten. Jsou chvíle, kdy stačí 
jen být. Tak buďte (ekologičtí)!
Hlavní město Rakouska je udržitelnou metropolí 
v mnoha směrech. Zavedení vratných kelímků na 
kávu, stále nižší spotřeba energie v MHD, plně 

filtration. The summary of the study will prove useful 
for the whole European Union.
Going on a family trip? Leave the car at home and 
go green. The train and then bikesharing (or sharing 
bikes) is in. All you need is a mobile phone and 
a desire to step in the pedals. And when you see 
illegally dumped trash, a dead tree, or a ruined bench 
on the way, all you need to do is inform the office 
through a web application called čistáOVA.

Vienna Returns Cups
Vienna has turned green, judging by the grassy areas 
that make up over 50% in comparison with the built-
up area. According to available information, these 
figures are not definite. The so-called green facades 
also come to the fore.
We have one nature friendly tip for you: The 
Volksgarten Park awaits you with 400 species of 
roses and 3,000 rose bushes. There are times when 
it’s enough just to exist. So just be (ecologically)!
The capital of Austria is a sustainable city in many 
ways. Introduction of returnable coffee cups, ever 
lower energy consumption in public transport, fully 
electric garbage trucks, free internet connection 
thanks to numerous hotspots, popular eco-taxis or 
segway rental. Vienna also boasts an ingenious plan 
to reduce and manage waste.

Dresden Rides on Electricity
Zwinger Picture Gallery is the most typical Dresden 
sight, but more and more visitors come to the Glass 
Manufactory. It can be described as the centre and 
seat of electromobility of the German car brand 

D
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Volkswagen. Since 2017, the E-Golf has been produced 
here. If you are a fan of technology, do not hesitate 
to take the guided tour. Not only will you witness 
the production of an electric car, but you will also 
experience a test drive. A step forward to a new future!
Looking for a good place to eat? At Lila Sosse, they 
will serve you food in handy glass jars for your 
journey. How eco friendly!

Krakow Symbolized by a Smog Ring
Daan Roosegaarde, an architect from the 
Netherlands, is behind the development of the 
ultra-modern Smog Free Tower, which can free the air 
from smog through unique technology powered by 
electricity. Krakow is the only city in Europe to boast 
this ecological invention, located in Jordan Park. The 
same feat was built years ago in China. The Smog Free 
Tower cleans 30,000 m3 of air of dirt in 60 minutes. It 
will find its place in the production of rings with the 
appropriate name Smog Free Ring.

elektrizovaný popelářský vůz, městské internetové 
připojení zdarma díky četným hotspotům, oblíbené 
eco -taxi nebo půjčovna vozítek segway. Vídeň se 
rovněž může pochlubit důmyslným plánem, jak před-
cházet tvorbě odpadů a hospodařit s nimi.

Drážďany jedou na elektriku
Drážďany charakterizuje obrazárna Zwinger, ale stále 
více návštěvníků zavítá do Skleněné manufaktury. 
Lze ji označit jako centrum a sídlo elektromobility 
německé automobilové značky Volkswagen. Od 

Tipy na eco(nomy) cestování

●  All inclusive program je sice luxusní záležitost, 
nicméně podporuje plýtvání jídlem. Najezte 
se raději v místním bistru či restauraci.

●  Vždy se ujistěte, zda po vás na pláži nebo 
v parku nezůstaly odpadky.

●  Cestujte hromadnou dopravou nebo 
sdílenou spolujízdou.

●  Místo hromady suvenýrů si z cest přivezte 
zážitky a fotky.

●  Preferujte e -vstupenky.
●  Používejte přírodní opalovací krémy.  

Ať neničíte vodní svět.
●  Mějte vždy po ruce znovupoužitelnou lahev 

na pití.
●  Přenocujte ve stanu, pod širákem nebo 

v hotelích podporujících udržitelnou 
ekonomiku.

KRAKOV the world around us
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Curitiba Sets an Example!
Years ago, the Brazilian city was filled with 
rubbish and landfills grew geometrically. Today 
Curitiba is an ecological model for all of South 
America. The best organized transport in the 
country, 70% of waste generated is handled by 
recycling, ubiquitous greenery counting hundreds 
of thousands of trees and cleanliness at every 
step. An ideal place for a vacation or for living. 
Who is behind the extreme transformation? Jaime 
Lerner, then mayor, motivated the locals to collect 
rubbish. In exchange for the rubbish, people got 
food, water or bus tickets.   

roku 2017 se zde vyrábí elektromobil E -Golf. Pokud 
fandíte technice, neváhejte si koupit lístky na exkurzi 
s průvodcem. Nejenom, že se stanete svědky výroby 
elektromobilu, ale navíc zažijete testovací jízdu. 
O krok vpřed k nové budoucnosti!
Hledáte tip, kde se dobře a rychle najíst? V Lila Sosse 
vám i na cestu naservírují jídlo v praktických skleně-
ných zavařovačkách. Jak šetrné!

Krakov ve znamení prstýnku se smogem
Daan Roosegaarde, architekt původem z Nizozem-
ska, stojí za vývojem ultramoderní věže Smog Free 
Tower, která dokáže ovzduší zbavit smogu skrze uni-
kátní technologii poháněnou elektrickou energií. Tím-
to ekologickým vynálezem, nacházejícím se v Jordan 
Parku, se může pochlubit jako jediný v Evropě polský 
Krakov. Stejný počin byl před lety postaven v daleké 
Číně. Smog Free Tower za 60 minut vyčistí 30 000 m3 
vzduchu od nečistot. Ty naleznou své uplatnění při 
výrobě prstenů s příhodným názvem Smog Free Ring.

Curitiba jde příkladem!
Před lety bylo toto brazilské město zasypáno odpad-
ky a skládky se rozrůstaly snad geometrickou řadou. 
Dnes je Curitiba v rámci ekologie vzorem pro celou 
Jižní Ameriku. Nejlépe organizovaná doprava v zemi, 
70 procent produkovaného odpadu řeší recykla-
ce, všudypřítomná zeleň čítající statisíce stromů 
a čistota na každém kroku. Ideální místo k dovolené 
i k bydlení. Kdo stojí za extrémní proměnou? Jaime 
Lerner, tehdejší starosta, motivoval místní ke sběru 
odpadků. Výměnou za odevzdané smetí získali lidé 
potraviny, vodu nebo lístky na autobus.   

Tips for Eco(nomy) Travel

●  An all inclusive program is a luxury, but 
it encourages food waste. You can eat in 
a local restaurant or café instead.

●  Always make sure there is no rubbish left 
on the beach or in the park.

●  Travel by public transport or carpool.
●  Bring adventures and photos from your 

travels instead of piles of souvenirs.
●  Use e-tickets as much as possible.
●  Use natural sunscreen. Don’t destroy 

the water world by using the artificial one.
●  Always carry a reusable drinking bottle 

with you.
●  Spend the night in a tent, under the sky or 

in hotels practicing a sustainable policy.

CURITIBA

svět kolem nás



Výlet příchodem na stanici nekončí.
Cestujte bez omezení i na ty nejvzdálenější místa.
Na úplnou svobodu v cestování už auto vlastnit nepotřebujete. Na 
HoppyGo si můžete jednoduše a bezpečně půjčit auto přímo od lokál-
ních majitelů ve městech po celém Česku. Přidejte se ke komunitě 
50 000 uživatelů HoppyGo, vyberte si z více než tisíce aut a vydejte se 
na výlet i tam, kam vlaky a autobusy nechodí. Svoboda v cestování 
ještě nikdy nebyla blíž - půjčte si auto na HoppyGo.com i vy.

Půjčte si auto přímo od lokálního majitele.
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Samozřejmě – my, běžní smrtelníci, si nic z uvádě-
ných čísel ověřit nemůžeme. Můžeme jen věřit, či 
ne, že bavlněné tričko z rychloobrátkové kolekce 
je při výrobě v kontaktu s dalšími přibližně 2 000 
chemikáliemi, které pak působí na lidskou pokožku. 
Stejně těžko si budeme ověřovat, že na skládkách 
ročně končí 53 milionů tun vyrobeného oblečení, což 
je asi 85 procent výroby a zhruba 15 procent z toho 
lze zrecyklovat. Asi nám také unikne, jak se polyester 
v přírodě rozkládá 200 let. A co si opravdu můžeme 
jen těžko představit, jak šičky v Asii šijí „džíny z Číny“ 
za hrstku rýže denně. Studií je hodně, a kdyby vás 
některé zajímaly, zkuste třeba zprávy z Massachu-
settského technologického institutu.

#whomademyclothes?
Otázka: „Kdo mi vyrobil oblečení?“ je ve 3. tisíci-
letí srovnatelná s klasikou „Být, či nebýt“. Právě 
slogany o původu oblečení jsou hnacím motorem 
hnutí Fashion revolution. Vzniklo ve Velké Británii, 
je globální a podporuje odpovědnou módu, tedy 
módu udržitelnou, kterou můžeme označit jako slow 
fashion. „Manifest“ zmíněného hnutí je psaný formou 
snů a v tom šestém říká: „Móda chrání a obnovuje 
životní prostředí. Nevyčerpává vzácné zdroje, nepo‑
škozuje naši půdu, neznečišťuje vzduch ani vodu ani 
nepoškozuje naše zdraví. Móda chrání blaho všeho 
živého a chrání naše rozmanité ekosystémy.“ Na roz-
díl od environmentálních organizací, které využívají 

Of course – we ordinary mortals cannot verify any 
of the figures. We can only believe or not that the 
cotton shirt from the fast turnover collection is in 
contact with approximately 2,000 other chemicals 
during the manufacturing process that affect our 
skin. It will be equally difficult to verify that 53 million 
tonnes of manufactured clothing end up in landfills, 
which is about 85% of production, and about 15% 
of this can be recycled. We may not know either 
that polyester takes 200 years to decompose in 
nature. And what we can hardly imagine is how 
clothes-makers in Asia sew “jeans from China” for 
a handful of rice a day. There are numerous studies, 
and if you are interested, try the reports from the 
Massachusetts Institute of Technology.

#whomademyclothes?
Question: “Who made my clothes” in the 3rd 
millennium is comparable to the classic “To be or not 
to be”. It is the slogan of the origin of clothing that 
drives the Fashion Revolution movement. Created 

Jsi pro slow fashion revolution?
Fashion průmysl je po tom ropném druhým nejšpinavějším průmyslem na planetě. 
Bohužel, naše krásné oblečení a super boty nahánějí přírodě slzy do očí. A těm, kdo si 
přečtou čísla vydávaná například hnutím #fashionrevolution o vlivu módy na životní 
prostředí, bezesporu také.

Are You in Favour  
of a Slow Fashion Revolution?

The fashion industry is the second dirtiest industry on the planet after the oil industry. 
Unfortunately, our beautiful clothes and super shoes bring tears to the eyes of nature. 
Without doubt also to those who read the numbers published, for example, by the 
#fashionrevolution movement about the environmental impact of fashion.

text: Hana Čermáková
foto: www.fashionrevolution.org

Go Fast to Slow Events
Slow Days, 22 – 23 November 2019; Hauch 
Gallery
Map of secondhand shops and slow fashion 
events: http://prevlikarna.cz/
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především negativního zobrazování (např. Detox 
od Greenpeace), se práce Fashion revolution nesou 
spíš v pozitivním duchu. Tou nejznámější je kampaň 
#whomademyclothes?, která buduje zájem o to, 
jak a kde bylo oblečení ušito. Šičky v rámci kampa-
ně zanechávají v oblečení pro běžné spotřebitele 
osobní vzkazy, aby se o oblečení a podmínky dělníků 
zajímali.
Pod nátlakem poptávky zejména mileniálů mění i vel-
ké řetězce své přístupy a dávají více šancí tomu, co je 
„pomalé a zelené“. Řeší ji sice po svém, s ohledem na 
maximální zisk, ale i tak přispívají k zájmu o udržitel-
nost. Namátkou jde o kolekce: H & M: Conscious – 
udržitelný styl, Zara: Join life anebo Adidas: Parley 
s věcmi vyrobenými z plastů vylovených z oceánů. 
Významný signál vyslala i pařížská Galeries Lafayette 

in the UK, it is global and promotes responsible 
fashion, a sustainable fashion that we may call slow 
fashion. The “Manifesto” of the movement is written 
in the form of dreams and in the sixth one it is said: 
“Fashion protects and restores the environment. 
It does not deplete rare resources, harm the soil, 
pollute the air or water, and does not harm our 
health. Fashion protects the wellbeing of all living 
things and protects our diverse ecosystems.” The 
best known is the #whomademyclothes? A campaign 
which builds interest in how and where the clothing 
was made. Clothing makers in the campaign leave 
personal messages in the clothes for ordinary 
consumers to start taking an interest in the clothes 
and conditions of the workers.
Under the pressure of demand, especially from 
Millennials, even large chains are changing their attitude 
and are giving more chances to what is “slow and 
green”. They address it in their own way, with a view of 
maximizing profits, but still contribute to the interest in 
sustainability. The collections include: H&M: Conscious 
– Sustainable Style, Zara: Join Life, and Adidas: Parley 
with things made of plastic pulled out from the oceans. 
The Galleries Lafayette in Paris, with the Go for good 

Rychle na slow akce

Slow Days, 22.–23. 11. 2019; Hauch Gallery
Mapa secondhandů a slow fashion akcí: 
http://prevlikarna.cz/
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s konceptem Go for good a znovudáním života pro-
duktům, které už byly použité.
Nicméně, slow fashion není opakem fast fashion 
z velkých módních řetězců. Příhodný je tady názor 
české designérky Lady Vyvialové: „Sériová výroba 
neznamená, že nemůže být ekologická nebo slow 
fashion. To, co je neekologické, je to, co se vyrábí 
na něčí úkor. Pokud jsou ty věci extrémně levné, tak 
to znamená, že někde nějaký článek není správně 
zaplacený.“

Co na to Češi?
Poznat opravdovou slow fashion značku, může 
být oříšek. Slow fashion značka by měla používat 
recyklované nebo biologicky odbouratelné mate-
riály, pracovat s organickou bavlnou (tu poznáte 
podle certifikátu GOTS) nebo jiné, k přírodě šetrné 
materiály (např. banánové vlákno, lyocell či konopí). 
O takové značce by mělo být prokazatelné, že se 
vyrábí v EU anebo v kontrolované továrně, abyste 
měli jistotu férových podmínek pro zaměstnance. 
Maximální rádius výrobního procesu by měl být do 
5 000 kilometrů.
Tohle vše zvládá i poměrně dost českých projektů. 
Například Bohempia vyrábí své produkty výhradně 
v Česku a výhradně z konopí, WIN WIN love se za-
měřuje se na ručně přešívané oděvy. V obchodě Nila 
najdete jen udržitelné zboží a ateliér Lady Vyvialové 
pracuje s vlastními materiály s českým patentem, 
které využívají nanotechnologie. Na děti se zaměřuje 
značka Dragonello, která říká: „Co by vadilo Přírodě, 
nemá u dračího superhrdiny šanci.“ A co vy: Nemáte 
chuť na menší módní revoluci?   

concept and the rebirth of products that have already 
been used, has also sent a significant signal.
However, slow fashion is not the opposite of fast 
fashion from the big fashion chains. The opinion of 
Czech designer Lada Vyvialová is appropriate here: 
“Mass production does not mean that it cannot be 
ecological or slow fashion. What is unecological is 
what is produced at one’s expense. If these things are 
extremely cheap, it means that somewhere some link 
is not paid correctly.”

What about the Czechs?
Recognizing a real slow fashion brand can be a 
challenge. Slow fashion brands should use recycled 
or biodegradable materials, work with organic cotton 
(you can recognize it according to GOTS certificate) 
or other nature friendly materials (such as banana 
fibre, lyocell or hemp). Such a brand should prove 
its goods are produced in the EU or in a controlled 
factory to ensure fair conditions for employees. The 
maximum radius of the production process should 
be up to 5,000 kilometres.
Quite a lot of Czech projects can manage all that. 
For example, Bohempia manufactures its products 
exclusively in the Czech Republic and exclusively 
from hemp, WIN WIN love focuses on hand-stitched 
garments. In the Nila shop you will find only 
sustainable goods and the studio of Lada Vyvialová 
works with its own materials with a Czech patent, 
which use nanotechnology. The Dragonello brand 
focuses on kids. Its slogan is, “What disturbs Nature 
has no chance with a dragon superhero.” What about 
you: Do you fancy a little fashion revolution?   



www.bohempia.com

České  

eko-friendly  

tenisky  

ze 100% konopí 

Sokolovská 76,  
Praha – Karlín
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Kam nás posune sdílená ekonomika?
Nejen mladí lidé dnes stále častěji využívají sdílená kola nebo elektrické koloběžky. Doba 
jde v tomto směru hodně rychle dopředu. Jeden z největších světových vizionářů Elon 
Musk dokonce nedávno představil čip, díky kterému by chtěl v USA v roce 2020 nabíd‑
nout taxislužbu se samořiditelnými vozy. Myslíte si, že podobné trendy sdílené ekonomi‑
ky budou mít opravdu dopad na kvalitu životního prostředí? Na to jsme se zeptali 
odborníků, kterých se péče o naši planetu dotýká i v jejich práci.

Where does a shared economy lead us?
Today, not only young people are increasingly using shared bikes or electric scooters. 
Time goes very fast in this direction. One of the world’s greatest visionaries, Elon Musk 
even recently introduced a chip that would hopefully enable him to offer a taxi service 
with self ‑driving cars in the USA by 2020. Do you think that similar trends in the shared 
economy will really have an impact on the quality of the environment? We asked experts 
whose work is influenced by the care of our planet.

Otázka:
Jak se podle vás bude sdílená ekonomika vyvíjet v blízké budoucnosti 
a jaké další konkrétní trendy očekáváte?

Question:
How do you think a shared economy will evolve in the near future  
and what other specific trends do you expect?

?
Vít Ježek
zakladatel bikesharingové společnosti Rekola
Founder of the Rekola Bikesharing Company

Na kvalitu životního prostředí má 
dopad každá (ne)vypuštěná tuna 
CO2. Toho se dá docílit mnoha 
způsoby. Od používání elektric-
kých aut (ideálně nabíjených 
z obnovitelných zdrojů) přes hro-
madnou dopravu až po používání 
sdílených vozítek (kol, elektrokol). 
Zajímavostí však je, že největší 
úsporou by bylo danou cestu 
vůbec neuskutečnit. Lepší by bylo 
využít home office či namísto 
osobní schůzky „přes půl planety“ 
využít tzv. telco.

Every tonne of CO2 (not) 
released affects the quality of 
the environment. There are many 
ways to do this. From the use 
of electric cars (ideally charged 
from renewable sources), through 
public transit, to the use of shared 
vehicles (bicycles, electric bikes). 
It is interesting, however, that the 
greatest savings would be not 
to make the trip at all. It would 
be better to use homeoffice or 
instead of a face-to-face meeting 
accross the planet do it via video 
conferencing.
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Jan Mraček
předseda sekce životního prostředí, Hospodářská komora ČR
Chairman of the Environmental Section, Czech Chamber of Commerce

Potenciál sdílené ekonomiky je 
obrovský. Podnikání a moderní 
technologie budou stále více pro-
pojeny a naše právní a regulatorní 
prostředí se jim musí přizpůsobit. 
Na druhou stranu pokládám za zá-
sadní, aby stát pružně reagoval na 
rozvoj sdílené ekonomiky a jasně 
nastavil obecně závazná pravidla 
podnikání přijatelná pro tradiční 
i nové firmy na trhu.

The potential of a shared 
economy is enormous. Business 
and modern technologies will 
be increasingly interconnected 
and our legal and regulatory 
environment must adapt to 
them. On the other hand, I 
consider it essential that the 
government responds flexibly 
to the development of a shared 
economy and clearly set generally 
binding business rules acceptable 
to both traditional and new 
companies in the market.

Vojtěch Vosecký
chief business officer, Institut cirkulární ekonomiky
Chief Business Officer, Institute of Circular Economics

Ze sdílené ekonomiky se začíná 
stávat realita, která se v ČR proje-
vuje hlavně v mobilitě a bydlení. 
Pro životní prostředí je to dobrá 
zpráva. Myslím si, že s rozvojem 
digitálních technologií a nástu-
pem mladších generací na trh už 
nebude tak důležité věci fyzicky 
vlastnit. Místo toho si jak lidé, tak 
firmy budou pronajímat oblečení 
nebo sdílet auto, nářadí, stroje, 
ale třeba i zdroje energie mezi 
sebou.

The shared economy is becoming 
a reality, which is reflected in the 
Czech Republic mainly in mobility 
and housing. This is good news 
for the environment. I think that 
with the advancement of digital 
technology and the arrival of 
younger generations, it will no 
longer be so important to physically 
own things. Instead, both people 
and companies will rent clothing 
or share cars, tools, machines, and 
also energy resources.

Žaneta Gregorová
vedoucí týmu Zapojování lidí, Hnutí DUHA
Team Leader of Involving People, DUHA (Rainbow) Movement

V některých případech nám to 
se sdílenými projekty nejde tak 
rychle jako v zahraničí. Třeba 
v Německu a Rakousku zcela běž-
ně fungující komunitní projekty 
větrných elektráren. Na svůj první 
větrný den ale v Česku teprve 
čekáme. Tradiční vesnická sou-
držnost sice přežívá, ale zkuste 
dneska hledat někoho, kdo vám 
zorá pole za dvě doma vykrmené 
husy.

In some cases of shared 
projects we are not as quick as 
in other countries. For example, 
community projects involving 
wind power stations in Germany 
and Austria are quite common. 
But we are still waiting for our first 
windy day in the Czech Republic. 
Traditional village solidarity is still 
alive, but try to find someone who 
will plow your field for two home-
fed geese today.
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Jan Freidinger
Campaigner Greenpeace

Sdílená ekonomika je velkou příle-
žitostí, jak šetřit zdroje a má i řadu 
dalších ekonomických, sociálních, 
environmentálních i praktických 
výhod. Má ovšem i svou odvráce-
nou tvář. To je vidět třeba u služby 
Airbnb, která zdražuje bydlení. 
I proto je třeba myslet na vymeze-
ní jasných mantinelů, aby sdílená 
ekonomika skutečně naplňovala 
svoje původní principy a cíle a aby 
se omezily její negativní dopady.

A shared economy is a great 
opportunity to save resources 
and has many other economic, 
social, environmental and 
practical benefits. But it has also 
its negative side. This can be 
seen, for example, in the Airbnb 
service, which makes housing 
more expensive. This is one of 
the reasons why it is necessary 
to think about the definition of 
clear limits, so that the shared 
economy actually fulfills its 
original principles and objectives 
and limits its negative impacts.

Marko Šidlovský
team leader & project CEO, Uniqway / Team Leader & Project CEO, Uniqway

Přechod od vlastnictví osobního 
automobilu směrem k rychlejšímu 
a pohodlnějšímu způsobu přepravy 
je dnes už samozřejmostí. Hlavní 
výhodou sdílení je šetření nákladů 
spojených s vlastnictvím a údržbou 
dopravního prostředku. Jako jeden 
z nastupujících trendů vidíme sjed-
nocování platforem poskytujících 
služby mobility pomocí různých 
dopravních prostředků. Díky tomu 
budou mít zákazníci na jednom 
místě k dispozici jednotné rozhraní 
pro různé způsoby cestování.

The transition from owning a car 
to a faster and more convenient 
mode of transport is now a matter 
of course. The main advantage of 
sharing is to save costs associated 
with ownership and maintenance 
of the vehicle. As one of the 
emerging trends, we see the 
unification of platforms providing 
mobility services using different 
means of transport. This will give 
customers a unified interface for 
different ways of travelling in one 
place.

Tomáš Formánek
expert na logistiku, spolumajitel firmy Logio
Logistics expert, co -owner of Logio company

Naše současná společnost zatím 
není na sdílenou ekonomiku 
připravena. Máme úplně jiné 
vzorce chování, a hlavně odlišné 
nastavení mysli. Společnost, 
respektive její principy tak, jak je 
známe, musí přestat existovat. 
Ukazuje nám to mladá generace, 
která odmítá vlastnit auta a byty 
a vidí majetek spíše jako hrozbu. 
Chce být svobodná a nechce žít 
jako otrok dluhů.

Today’s society is not yet ready 
for a shared economy. We have 
completely different patterns of 
behaviour, and especially different 
mindsets. Society, or its principles, 
as we know them, must cease to 
exist. This is shown to us by the 
younger generation which refuses 
to own cars and apartments and 
sees property as a threat. They 
want to be free. They don´t want 
to live like debt slaves.
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If you want to discuss your career and make a step forward, get 
in touch with our recruitment experts. Visit hays.cz to find your 
next job opportunity. 

SPEED UP  
YOUR CAREER
GET YOUR NEXT  
ROLE WITH HAYS
Hays is a leader in recruitment of qualified and skilled professionals on  
a permanent or temporary basis or for contracting/freelance employment. 
Are you considering a career change now? Here is why should you speak 
to us first:

14 SPECIALISMS: We cover 14 areas of specialisations in the Czech 
Republic – from Administration, Retail, Sales, Finance, Life Science, 
Construction or IT. 

EXPERT: Our consultants are experts in their field and they will only 
recommend you the top jobs that match your skills and organizations 
that will suit your personality. 

TOP CUSTOMER SERVICE: You´ll always get the top Customer service, 
carrer advice and recommendations to enhance your career.

TOP EMPLOYERS: We build on a long-term strong relationships with 
the best employers across the Czech Republic – both multinational 
organizations and small entreprises.

MULTILINGUAL ROLES: Do you speak several languages? We´ll find you 
the right job where you can use them all on a daily basis. 

hays.cz
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Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní 
oficiální název společné česko -německé nominace, 
tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území 
Saska a 5 v českém Krušnohoří. Českou část repre-
zentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina 
Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, 
Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. 
Společně tyto komponenty dokládají obrovský vliv, 
který měla těžba a zpracování rud na obou stranách 
pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.
Na území Ústeckého kraje mohou návštěvníci obdi-
vovat především Hornickou krajinu Krupka.
Středověké horní město Krupka a okolní je nejstarší 
cínová hornická oblast v Krušných horách, která při-
spěla k rozvoji a transferu technik dobývání cínových 
rud v Krušných horách a ve střední Evropě.
Nejvýznamnější je štola Starý Martin, která dokládá důl-
ní techniky používané při dobývání cínových a wolfra-
mových rud   ve druhé polovině 19. a ve 20. století. Domi-
nantou horního města je hrad Krupka ze 14. století, 
vysoký umělecký a památkový význam mají rovněž 
gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s při-
lehlou hornickou zvonicí, gotický kostel sv. Ducha, rene-
sanční kostel sv. Anny a historické měšťanské domy.
Krupka je nedaleko proslulých lázní Teplice, jehož ter-
mální prameny jsou využívány od 11. století. Díky léčeb-
ným účinkům především na pohybový aparát, kterých 
zde využíval i Petr I. Veliký, objevilo Rusko lázeňství. 
Ludwig van Beethoven zde začal psát nejslavnější 

devátou symfonii a došlo zde k jeho jedinému setkání 
s dalším velikánem té doby, Johannem Wolfgangem Go-
ethem. Zalíbení v lázních Teplice našel i manželský pár 
císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty, zvané Sissi.
Za návštěvu stojí i Hornická krajina na vrchu Mědník.
Morfologicky nápadný vrch Mědník s barokní kaplí 
Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1674 
na svém vrcholu je mimořádný výjimečnou koncen-
trací autentických důlních děl dokládajících různé 
způsoby těžby železných a měděných rud z tvrdých 
skarnových hornin po dobu více než čtyř století. Část 
podzemí Mědníku je přístupné prostřednictvím štoly 
Panny Marie Pomocné s velmi dobře zachovanými 
doklady ruční ražby a rozšiřování podzemních prostor 
pomocí metody sázení ohněm.
Vrch Mědník se nachází poblíž známého horského 
střediska Klínovec, který svou polohou na severních 
svazích a nadmořskou výškou nad 1 200 metrů nad 
mořem zaručuje ideální podmínky pro zimní sporty. 
V létě je Klínovecko cyklistickým rájem, kde lze 
v rámci česko – německého cykloregionu Krušnohoří 
s označením 23 najezdit až 600 km nebo si lze dosyta 
užít adrenalinu v Trail parku Klínovec.   

Krušnohorská hornická krajina  
je památkou světového dědictví UNESCO

Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rozhodl o tom v červenci 2019 Výbor světové‑
ho dědictví na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku. Počet památek v České 
republice, které se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na třináct.

www.montanregion.cz

Půjčte si auto přímo  
od lokálního majitele
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Jak vyhodnocujeme zpětnou vazbu
Vždy patnáct minut po plánovaném příjezdu do cílo-
vé stanice každý cestující obdrží na svůj registrační 
e-mail prosbu o hodnocení proběhlé jízdy. Dotazníky 
se mezi sebou liší v závislosti na dopravním prostřed-
ku, nebo pokud zkoumáme něco konkrétního. A jak 
je vyhodnocujeme?

How we evaluate feedback
Fifteen minutes after the scheduled arrival at the 
destination, each passenger receives a request for an 
evaluation of their journey on their registration e-mail. 
The questionnaires differ from each other depending 
on the means of transport or if we are researching 
something specific. And how do we evaluate them? 
From the closed responses (such as evaluating 
services from 1 to 10) we are able to identify what part 
of our services is OK and where any issues may lie. If 
we detect any sign of a problem, we will immediately 
find the details and try to eliminate the shortcomings.
Open answers are even better. You can write 
anything, so that we can better identify deficiencies 
and quickly rectify them. You send us over thousand 
verbal comments a week. Our quality manager goes 
through them and sends them to the appropriate 
departments. If he encounters the problem again, 
he will propose a solution and start “chasing after” 
his colleagues so that the problem does not happen 
again.

Change Leo Express!
By diligently reading and addressing each of the 
suggestions you have sent, you can truly influence 
with your answer what we do on board our trains. 
The passenger’s opinion is essential for us, because 
without it we have no chance to know what we 
should do differently. Therefore, do not hesitate to 
fill in the questionnaire during your journey, write 
to us at info@le.cz or call us at +420 220 311 700. 
Constructive ideas in the right place are always more 
useful than discussions on the Internet!   

Jak zákazníci mění Leo
Každá společnost by měla naslouchat svým zákazníkům a být schopna pružně reagovat 
na jejich požadavky. My nejsme výjimkou, a proto vám po každé jízdě posíláme prosbu 
o vyplnění zpětné vazby.

How Customers Change Leo
Every company should listen to its customers and be able to respond flexibly to their 
requirements. We are not an exception, so we send you a request to fill in your feedback 
after each trip.

text: Tadeáš Zíka
foto: archiv Leo Express

Podněty a odpovědi
●  „Vlak by měl jezdit častěji.“ – 5. 8. 2019, vlak 

LE1358
  Neustále pracujeme na tom, abychom moh‑

li služby co nejdříve rozšířit.
●  „Ve večerních hodinách na lince Krakow – 

Košice zabránila pohotovost a rychlá 
reakce řidiče střetu našeho mikrobusu se 
srnou. Chtěla bych tímto řidiči poděkovat 
za bezpečnou jízdu!“ – 21. 8. 2019, minibus 
LEM4205

 Poděkování vyřízeno! :)
●  „Chtělo by to víc místa na větší kufry.“ – 

4. 8. 2019, vlak LE1360
  I na to jsme mysleli při navrhování našich 

nových vlaků, na jejichž schvalování nyní 
pracujeme.

●  „Líbí se mi obměna jídel, moc ráda s vámi 
cestuji!“ – 7. 8. 2019, vlak LE1359

  Jsme rádi, že se nabídka občerstvení líbí. 
Už nyní připravujeme následující menu, 
můžete nám do dotazníku napsat, na co 
byste měli chuť.
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Z uzavřených odpovědí (např. hodnocení služeb od 
1 do 10) jsme schopni rozpoznat, jaká část našich 
služeb je v pořádku, a naopak kde je problém. Pokud 
náš quality manager objeví nějaký náznak problému, 
začne ihned zjišťovat detaily a nedostatky se snaží 
vymýtit.
Otevřené odpovědi jsou ještě lepší. Můžete do nich 
napsat cokoliv, takže můžeme lépe identifikovat 
nedostatky a rychle zjednat nápravu. Týdně nám 
pošlete přes tisíc slovních komentářů, které všechny 
prochází náš quality manager a rozesílá na příslušná 
oddělení. Pokud na problém narazí znovu, navrhne 
řešení a vede příslušné kolegy k tomu, aby se pro-
blém už neopakoval.

Změňte Leo Express!
Tím, že poctivě čteme a řešíme každý ze zaslaných 
podnětů, můžete svou odpovědí opravdu ovlivnit, co 
a jak na palubách děláme. Názor cestujícího je pro 
nás nezbytný, neboť bez něj nemáme šanci vědět, co 
bychom měli dělat jinak. Proto neváhejte vyplnitpo 
cestě dotazník, napsat nám na info@le.cz nebo 
zavolat na +420 220 311 700. Konstruktivní podněty 
na správném místě jsou vždy užitečnější než diskuse 
na internetu!   

Suggestions and answers
●  “The train should run more often” –  

5 August 2019, train LE1358 
  We’re always working to expand our 

services as soon as possible.
●  “In the evening hours on the Krakow – 

Košice route, the watchfulness and the 
rapid reaction of the driver of our minibus 
prevented the collision with a deer. I would 
like to thank the driver for a safe trip!” – 
21 August 2019, minibus LEM4205 

  We passed over your thanks! :)
●  “It would be good to have more space for 

larger suitcases” – 4 August 2019, train LE1360
  This is what we have been thinking about 

while designing our new trains, which we 
are now working to approve.

●  “I like the ever changing choice of food. 
I love travelling with you!” – 7 August 2019, 
train LE1359

  We are glad that passengers like the offer 
of refreshments. We are already preparing 
the upcoming menu. You can suggest what 
you would like in the questionnaire.
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Byla jedna z prvních lidí, kteří byli u rozjezdu Leo 
Express. Hned na začátku ledna roku 2012 byla na po-
hovoru a od března se stala řádným zaměstnancem. 
Dnes je ve firmě služebně nejstarší. Protože měla 
zkušenosti z Drážní inspekce, byla ji tehdy nabídnu-
ta funkce interního auditora. „Museli jsme všechno 
postavit od úplného začátku. Bylo mi řečeno, že 
budu pracovat na předpisech, manuálech a přípravě 
provozu. Nakonec jsem se podílela na veškeré přípra‑
vě pro schvalování vozidel, pomáhala jsem při celém 
zkušebním provozu, chystala jsem materiály pro 
školení i manuál pro výcvik stevardů a strojvedou‑
cích. Všechny materiály k jednotce byly v němčině 
a my jsme to tehdy za pomocí švýcarských kolegů 
překládali do češtiny,“ vzpomíná Hana na začátky 
ve firmě a dodává: „Někde tu mám velkou fotku, na 

She was one of the first people at the start of Leo 
Express. She was interviewed at the beginning of 
January 2012 and became a full -time employee as 
of March. Today she is the longest serving employee 
of the company. Because she had experience from 
the Rail Inspection, she was offered the position of 
Internal Auditor. “We had to build everything from 
scratch. I was told that I would work on regulations, 
manuals and preparation of operations. Finally, 
I participated in all preparations for the approval 
of vehicles, assisted in the entire trial operation, 
prepared training materials and manuals for training 
stewards and train drivers. All of the materials for the 
unit were in German and we had to translate them 
into Czech with the help of our Swiss colleagues,” 
Hana recalls the beginnings of the company and adds: 

Vlaky jsou můj osud
Trains are my destiny

S Hanou Pechačovou, která v Leo Express 
pracuje jako metodik provozu, jsem měl sraz 
hned po jejím návratu z letní dovolené. 
Možná i proto byla plná energie, pozitivně 
naladěná a (ona mi to promine) správně 
upovídaná. „Já jsem byla ráno tak happy, že 
konečně zase vidím naše vlaky,“ reaguje Hana 
na otázku, zda se už stihla po odpočinku 
v Řecku aklimatizovat. Myslím, že i tato 
odpověď potvrzuje fakt, že k železnici tato 
dáma prostě patří.

I had a meeting with Hana Pechačová, who 
works in Leo Express as an Operations 
Methodologist, right after her return from her 
summer holiday. Maybe that’s why she was so 
full of energy, positive, and (I hope she 
forgives me) very talkative. “I was so happy 
this morning that I finally saw our trains 
again,” Hana responds to the question of 
whether she has managed to get back into the 
swing of things after her rest in Greece. I think 
that this answer also confirms the fact that 
this lady really belongs on the railway.

text: Martin Minha
foto: archiv Leo Express
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které jsme všichni začínající zaměstnanci. Bylo nás 
maximálně 30. Dnes je nás mnohem, mnohem víc,“ 
netroufá si odhadnout přesný počet zaměstnanců 
sympatická manažerka.
Ačkoliv je v LE v některých odděleních větší fluktu-
ace lidí, Hana je ráda stálicí. „Tým se tu stabilizoval. 
Vím, že se na kolegy z jiných oddělení můžu spoleh‑
nout. Především těch v týmu provozu si velmi vážím. 
Fungujeme jako správný tým a společně posouváme 
firmu dál. Já jsem tady vlastně u každého nového 
rozjezdu vlaků. Ona je to vždy svým způsobem výzva. 
Když jsme rozjížděli linku Berlín–Stuttgart, pomáhala 
jsem i s tímto rozjezdem po provozní stránce. Musela 
jsem se opět učit německy. Zvládla jsem to, i když 
nemám pro jazyky moc cit. Pletou se mi dohroma‑
dy, protože se ještě soukromě učím italsky a řecky,“ 
směje se manažerka.

Změna role
Hanina práce je velmi pestrá. Na otázku, jak vypadá 
její typický pracovní den, nedokáže odpovědět. 
„Jsem metodik provozu, a to znamená širokou škálu 
věcí po provozní stránce. Zhruba před rokem jsem 
se s vedením firmy dohodla, že už nechci pracovat 
v denní operativě. Důvodem byla změna v osobním 
životě. Momentálně tak pracuji na dlouhodobých 
cílech firmy v provozní oblasti. Nejsem typ, který 
dokáže sedět od devíti do pěti v kanceláři. Mám 
ráda změny, a navíc jsem přehodnotila priority. Mám 
sklony k workoholismu, ale zjistila jsem, že nejde 
jen pracovat. Mám přítele v Itálii, který, vzhledem 
k pracovní vytíženosti, nemůže jezdit za mnou do 
ČR. Takže jezdím já za ním. Za ta léta vím, kolik mi 
mé pracovní úkoly zaberou času. Firma mi v tomto 
věří. Já splním termíny a oni mi zase dovolí pracovat 
mimo republiku,“ váží si vzájemné důvěry.
Sama říká, že právě cestování je její hlavní koníček. 
„Oblíbila jsem si řecké ostrovy Korfu a Thassos. 
Miluju i Itálii. Ostatně i proto se učím tyto dva 
jazyky. Kdybych se ze soukromých důvodů stěho‑
vala do tepla, moc ráda bych u firmy zůstala třeba 
na zkrácený úvazek a byla u jejího dalšího rozvo‑
je. Dokážu si představit, že bych fungovala jako 
konzultant nebo bych dojížděla za účelem školení 
našich zaměstnanců. Vlaky mám prostě v krvi už 
od mala. Vystudovala jsem snad všechny doprav‑
ní školy u nás a práci v jiném oboru si nedokážu 
představit.“   

“Somewhere I have a photo of all of us first employees. 
There were about 30 of us. Today, there are many, 
many more,” the pleasant manager cannot even begin 
to estimate the exact number of employees.
Although there is a higher fluctuation of people in 
some departments of LE, Hana likes being a fixed 
star. “The team has stabilized here. I know I can count 
on colleagues from other departments. I especially 
appreciate those in the operations team. We work 
as a real team and move the company on together. 
I’m actually here at every new train start. It is 
always a challenge in its own way. When we started 
the Berlin – Stuttgart route, I also helped with this 
launching from the operational point of view. I had 
to re ‑learn German again. I did it even though I don’t 
have much talent for languages. They get mixed up 
because I am privately learning Italian and Greek,” 
laughs the amiable manager.

Change of role
Hana’s work is very varied. She cannot explain 
her typical working day. “I am an Operations 
Methodologist, and that means a wide range of 
operational aspects. About a year ago, I agreed with 
the company management that I no longer want to 
work in daily operations. The reason was a change in 
my personal life. At the moment I am working on the 
long ‑term goals of the company in the operational 
area. I’m not the type that can sit from nine to five in 
the office. I like changes, and I have also reassessed 
my priorities. I have a tendency to be a workaholic, 
but I discovered that it is not only about work. I have 
a boyfriend in Italy who, because of his workload, 
cannot come to the Czech Republic. So I go to him. 
From my experience over the years I know how much 
time my work takes me. The company believes in 
me. I meet the deadlines and they let me work from 
abroad again,” she appreciates the mutual trust.
She says travelling is her main hobby. “I fell in love 
with the Greek islands of Corfu and Thassos. I also 
love Italy. After all, that’s why I have been learning 
these two languages. If I moved to the hot country for 
private reasons, I would love to stay with the company 
on a part ‑time basis and be part of its further 
development. I can imagine working as a consultant 
or commuting to train our employees. Trains have 
been in my blood since I was a girl. I graduated from 
every possible transport school in the Czech Republic 
and I cannot imagine working in another field.”   

it is about the journey not only the destination
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Největší cestovatelský portál na světě zařadil tento 
hotelový klenot mezi 10 nejlepších zámeckých hotelů 
světa, ocitl se jako jediný z České republiky i ve 
výběru CNN Travel, pravidelně jej oceňuje i National 
Geographic Traveller.
Čím to je, že tento zámecký hotel ležící v srdci Vyso-
činy boduje nejen u hostů, ale i u odborné veřejnosti?
Dnes jsou to podle slov majitelky Alexandry Kaspero-
vé především skvělí lidé, kteří s láskou slouží hostům 
a snaží se jim při jejich pobytu dělat radost.
Nádherným designově čistým interiérům vévodí 
scénografický koncept Obrazy starých mistrů ožívají 
na velkoplošných tapetách v pokojích, vzácné fresky 
ze zámecké kaple ve vstupní hale. Hotel má 19 pro-
storných pokojů a apartmá, knihovnu a salonky, které 
zdobí vzácné štukové ornamenty.
V nejstarších prostorách zámku se nachází restau-
race Honoria, kde vaří pod vedením šéfkuchaře 
Michaela Zapalače českou kuchyni v novém svěžím 
provedení. Navíc dnes už téměř stoprocentně 
z produktů od regionálních dodavatelů, mnohé si 
dopěstují sami v zeleninové zámecké zahradě Le 
Potager a na zámeckém poli pod sýpkou. Pečou zde 
i vlastní chléb a pečivo, domácí koláče, ovoce sbírají 
ve vlastním sadu.
Pro ty, kteří rádi odpočívají jsou na zámku Spa by 
L’Occitane. Pod klenbami si zde zaplavete v bazénu 
pod klenbami, k dispozici jsou 4 sauny, vířivka ve 
věži, v Silencáriu s výhledem do anglického parku lze 
odpočívat a zároveň dýchat vůni sušených bylinek 
zámeckého Herbária. 

One of the Top 10 castle hotels in the world, 
#1 Luxury Hotel in Czech Republic last year according 
to TripAdvisor.
Chateau Herálec is a luxury five-star boutique 
hotel, located in the heart of Vysočina, only 1-hour 
away from Prague. You can indulge yourself in 19 
spacious rooms, that offers privacy and impeccable 
tranquility. 
Farm-to-table restaurant, Honoria works with only 
local ingredients and what the given season brings, 
so you have the chance to experience a modern spin 
on the local cuisine. One of the biggest collections of 
Bordeaux wines is also the opportunity you do not 
want to miss. 
Surrounding the castle, is an 18th century English 
park, which nests century old trees.  Last but not 
least, let yourself get pampered at the first Spa by 
L’Occitane in Czech Republic, which guarantees an 
unforgettable experience. 

www.chateauheralec.com

Chateau Herálec
mezi TOP 10 zámeckými hotely světa
among the TOP 10 castle hotels in the world

Jako vichr vletěl na podzim 2011 Chateau Herálec, 
Boutique Hotel & Spa by L’Occitane na českou hotelo‑
vou scénu. Tato oáza klidu a soukromí v zrekonstruova‑
ném zámku z 13. století sbírá jedno ocenění za druhým.

Chateau Herálec Boutique Hotel & Spa by L’Occitane 
took the Czech hospitality market by storm in 2011. 
Since that day Chateau Herálec has been a pure gem 
on the market and is collecting awards right and left.

Půjčte si auto přímo  
od lokálního majitele

http://www.chateauheralec.com
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Přesně tak jako mytický pták i hlavní město Polska 
povstalo z popela. Zatímco fénix to dokázal opakovaně, 
Varšava to zatím musela zvládnout pouze jednou. 
Naštěstí. Po druhé světové válce byla metropole zcela 
vybombardována a právě tehdy se polský národ ukázal 
jako nezlomný. Ostatně jako v celé své historii.

Just like the mythical bird, the capital of Poland rose 
from ashes. While the Phoenix has done it repeatedly, 
Warsaw has only had to do it once. Fortunately. During 
the Second World War, the city was heavily bombarded 
and it was at that time that the Polish nation proved 
unbreakable. Indeed, as in all its history.

text: Adam Mašek
foto: © Shutterstock.com 
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Nesmrtelný fénix
The Immortal Phoenix
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Ne nadarmo tak najdeme ve znaku města latinské 
heslo Semper Invicta, Navždy neporažená. Německo 
začalo srovnávat Varšavu se zemí systematicky od říj-
na roku 1944, kdy skončilo dvouměsíční povstání, jež 
se stalo symbolem odporu proti nacistům. Vybom-
bardováno bylo tehdy doslova celé město, dům od 
domu. Z více než 25 000 budov jich bylo 11 000 zcela 
zničeno, tisíce dalších poškozeno a celkem z města 
zůstalo na 20 milionů krychlových metrů sutin. Jest-
liže před válkou obývalo metropoli Polska 1,3 milionu 
obyvatel, na jejím konci to bylo jen 10 000!
Právě tehdy se polský národ spojil a na místech 
trosek vybudoval zcela nové město. Po vzoru toho 
starého, historického. Rekonstrukce budov byly 
provedeny na základě originálních půdorysů a ar-
chitektury ze 17. a 18. století. Například čtvrť Staré 
město dnes patří mezi světové dědictví UNESCO. 
Varšava má ambici být opravdovou metropolí střední 
a východní Evropy. A daří se jí to!

Za polskou vodkou do Pragy
Je to paradox, ale ano, jednou z nejstarších a nejpů-
vabnějších čtvrtí Varšavy je Praga. V minulosti platila 
spíše za usedlou, nepříliš atraktivní, dnes je však 
centrem kultury. Pomohl ji určitě i fakt, že byla za vál-
ky značně ušetřena. Místo, které byste zde rozhodně 
neměli za žádnou cenu minout, je prostor bývalé 
továrny na výrobu vodky.
V něm se totiž dnes nachází Centrum Praga Kone-
ser – muzeum, ve kterém se o tomto polském národ-
ním destilátu dozvíte vše. Od způsobu výroby až po 
kulturní tradici – vodka hrála svou roli nejen při všech 

It is not in vain that we find the Latin motto Semper 
Invicta, Forever Undefeated in the city coat-of-arms. 
Germany began to systematically destroy Warsaw 
from October 1944, when a two-month uprising 
ended, symbolizing resistance against the Nazis. 
Literally the entire city was bombed, house by 
house. Out of more than 25,000 buildings, 11,000 
were completely destroyed, and thousands more 
damaged, leaving a total of 20 million cubic metres 
of rubble in the city. While the Polish capital had 
1.3 million inhabitants before the war, that number 
fell to only 10,000 at the end!
It was at that time that the Polish people united 
and built a brand new city on the ruins following the 
pattern of the old, historical one. The reconstruction 
of the buildings was based on the original floor 
plans and architectural styles of the 17th and 18th 
centuries. For example, the Old Town district is 
now a UNESCO World Heritage Site. Warsaw has 
the ambition to be a true metropolis of Central and 
Eastern Europe. And it is doing well!

To Praga for Polish Vodka
It is a paradox, but it is true, one of Warsaw’s oldest 
and most charming neighbourhoods is called Praga. 
In the past, it was rather sedate, not very attractive, 
but today it is a centre of culture. The fact that it was 
considerably spared during the war certainly helped 
that. A place that you should not miss here at any 
cost is the former vodka factory.
The Centre of Praga Koneser – a museum where you 
can find out all about this Polish national spirit – is 
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královských oslavách. Víte, co například odlišuje 
polskou vodku od té ruské? Muzeum nabízí hned pět 
tematických okruhů, v jedné z místností se dokonce 
promítá i film o historii tohoto nápoje. Nejvíce vás 
ale asi bude zajímat bar, na kterém proslulý nápoj 
ochutnáte na všechny způsoby – je libo vodku čistou 
nebo namíchanou do drinku Kamikaze?

A co pak?
Pochopitelně, že po návštěvě muzea vodky je člověk 
tak trochu v ráži. Denní světlo se pomalu schovává 
za horizont města a na řadu přichází noční život. 
Jednou z nejproslulejších destinací je pro místní bar 
Sklad Butulek (sklad lahví). Jak už název napoví-
dá, nouze o vychlazené pivko či lahodné víno zde 
není – vybrat si kromě polských můžete i z českých 
ležáků. Co je ovšem na celém podniku výjimečné, je 
jeho atmosféra. Nachází se v útulném vnitrobloku, 
schovaném před rušnou hlavní silnicí mezi rozboře-
nými domy, které jsou částečně pokryté uměleckými 
graffiti. Přímo na volném prostranství je navíc pod 
širým nebem pódium, kam může kdokoliv přijít 
a zajamovat si společně s dalšími hudebníky. Je to 
opravdu nevšední propojení relaxu, zábavy a kultur-
ního zážitku.

Nenáviděný, přesto výjimečný
Těžko psát o Varšavě a nezmínit se o architektonic-
kém skvostu, který polskému národu hrdě daroval 
sovětský lid jako dárek na usmířenou po křivdách 
způsobených za druhé světové války. Palác Kul-
tury a vědy je se svými 237 metry druhou nejvyšší 

located there. From distilling to cultural tradition, 
vodka played a role not only in all royal celebrations. 
Do you know what differentiates Polish vodka from 
Russian vodka? The museum offers five thematic 
tours. There is a documentary about the history of 
this drink in one of the rooms. But most likely you 
will be interested in the bar where you can taste the 
famous drink in all possible ways – do you fancy pure 
vodka or mixed in a Kamikaze drink?

And What Then?
Obviously, after visiting the Vodka Museum, one can 
be a little excited. Daylight is slowly hiding behind 
the horizon of the city and the nightlife becomes 
active. One of the most famous destinations for the 
locals is Butulek Warehouse bar (bottle warehouse). 
As the name suggests, there is no shortage of 
cold beer or delicious wine – you can also choose 
from Czech lagers in addition to Polish ones. 
What is unique about the venue is its atmosphere. 
Situated in a cosy courtyard, hidden away from the 
busy main road, in between ruined houses partly 
covered with artistic graffiti. In addition, there is 
a stage right in the open air where anyone can 
come and jam together with other musicians. It is 
a truly extraordinary combination of relaxation, 
entertainment and cultural experience.

Hated, Yet Exceptional
It is hard to write about Warsaw without mentioning 
the architectural gem that the Soviet people 
proudly donated to the Polish people as a gift of 
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reconciliation for the injustices caused during World 
War II. At 237 metres, the Palace of Culture and 
Science is the second highest clock tower in the 
world. It surpasses the dial face of the world famous 
Big Ben. But even this is not enough for many Poles – 
the tower, in the eyes of some is a reminder of 
totalitarianism, and as such should be demolished. 
These voices have eventually subsided, and another, 
more conservative idea emerged – to hide the 
building among other high-rise buildings. And this is 
also happening; several modern skyscrapers are now 
rising around the Palace.
And while we are talking about architecture, did 
you know that the narrowest house in the world 
is located in Warsaw? The so-called Keret House 
between the streets of Chlodna and Zelezna is the 
work of Polish architect Jakub Szczesny. At the 
narrowest point it measures 92 centimetres, at 
its widest 152. It was placed between two existing 
buildings of different architectural styles and is 
intended to symbolize a sort of urban disparity that 
arose after the war. “Our house widens the concept 
of impossible architecture,” says Szczesny.
The house is located in a place where the Jewish 
ghetto once existed and bears the name of an Israeli 

hodinovou věží na světě. Průměr ciferníku dokonce 
předčí i světoznámý Big Ben. Ani to však spoustě 
Polákům nestačí, věž je v očích některých pozůstat-
kem totality, který se má zbourat. Tyto hlasy nakonec 
utichly a objevila se myšlenka jiná, konzervativněj-
ší – schovat stavbu mezi další výškové budovy. A to 
se také děje, v okolí Paláce nyní ční do nebes několik 
moderních mrakodrapů.
A když jsme u té architektury. Víte, že se nejužší dům 
na světě nachází právě ve Varšavě? Takzvaný Keret 
House mezi ulicemi Chlodna a Zelezna je dílem 
polského architekta Jakuba Szczesnyho. V nejužším 
místě měří 92 centimetrů, v nejširším 152. Umístěn byl 
mezi dvě existující budovy odlišných architektonic-
kých stylů a má symbolizovat jakousi urbanistickou 
nesourodost, která po válce ve Varšavě vznikla. „Náš 
dům rozšiřuje koncept nemožné architektury,“ říká 
Szczesny.
Dům se nachází v místě, které patřilo za války do 
židovského ghetta a svůj název nese po izraelském 
spisovateli polského původu Etgaru Keretovi. Symbo-
licky, jelikož jeho matka jen těsně unikla holokaustu. 
Prohlídka interiéru je možná jen na objednávku přes 
internetové stránky (kerethouse.com). Prostor je plně 
funkční, s postelí, koupelnou i ledničkou a může slou-
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žit také jako studio. I proto v bytě průběžně přebývají 
někteří vybraní světoví umělci. Podmínkou ovšem 
je, že musí během pobytu tvořit a svá díla posléze 
prezentovat.

Šampaňské agenta 007
Takové najdete v restauraci Bubbles, v ulici Pilsudkie-
go 9. Místní podnik je jediným v celém Polsku, který 
se specializuje na pravé šampaňské a další šumivá 
vína. Některá z nich, jako je právě oblíbené Bollinger 
agenta 007 Jamese Bonda, stojí 2 450 polských zlo-
tých za lahev (zhruba 15 600 Kč). Ovšem nezoufejte, 
k dispozici jsou zde i kvalitní vína za rozumnou cenu 
okolo 60 korun za skleničku. Víno podporuje apetit, 
a tak k němu vřele doporučujeme ochutnat některou 
z místních specialit. V nabídce najdete například 
ústřice, ale také typická polská jídla, jako jsou zimne 
nozki (maso v aspiku). Kdo by si myslel, že je Bubbles 
typická předražená snobárna pro vyšší třídu, plete 
se. Skutečně jde o velice útulný interiér, ve kterém 
si budete připadat jako na návštěvě u svých velmi 
dobrých přátel.   

writer of Polish origin, Etgar Keret. Symbolically, 
since his mother barely escaped the Holocaust. 
A tour of the interior is only possible on request 
via the website (kerethouse.com). The space is fully 
functional, with a bed, bathroom and fridge and 
can also be used as a studio. That is also the reason 
why some selected world artists stay in the flat – the 
condition is that they have to create and present 
their works during their stay.

Champagne of the Agent 007
You will find it in Bubbles Restaurant, on 
9 Pilsudkiego Street. The local restaurant is the only 
one in Poland specializing in genuine champagne 
and other sparkling wines. Some of them, such as 
the popular agent 007 James Bond´s Bollinger. It 
costs 2,450 Polish zloty per bottle (roughly 15,600 
CZK). But do not despair, there are also other 
quality wines available for a reasonable price, 
around 60 crowns for a glass. Wine awakens the 
appetite, so we highly recommend that you taste 
some of the local specialties. The menu includes 
oysters, but also typical Polish dishes, such as zimne 
nozki (meat in aspic). Anyone who thinks Bubbles 
is a typical overpriced snobby venue for the upper 
class will be mistaken. It really has a very cosy 
interior where you will feel like meeting with your 
very good friends.   

Vypravte se do Varšavy 
pohodlnými autobusy  
Leo Express.
You can get to Warsaw  
by Leo Express bus.
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Dobrovolnické praxe v zahraničí
Komu je mezi 18–30 a láká ho pomáhat, může se 
zúčastnit praxe v tzv. sborech solidarity. Zprostřed-
kovávají stáže ve všech zemích EU (navíc v Turecku 
a Norsku) v sociálních oblastech – od vzdělávání 
a zdravotnictví přes pomoc v komunitních centrech 
až po ochranu životního prostředí. Trvají od 2 do 
12 měsíců a Evropská komise hradí cestu, ubytování, 
stravování, pojištění i skromné kapesné. Registrace 
na: europa.eu/youth/solidarity.

Instituce Evropské unie
Nejpopulárnější stáže jsou u Evropské komise, která 
jich nabízí okolo 650 dvakrát ročně. Trvají pět měsíců, 
vždy od 1. března či 1. října. Zájemci se přihlašují půl 
roku předem prostřednictvím elektronického formu-
láře na: ec.europa.eu/stages/. Stážisté dostávají téměř 
1 200 € měsíčně a zblízka poznají fungování „Bruselu“. 
„Stáž mi dala jedinečný vhled do vyšší politiky. Od 
prvního dne jsem byla součástí týmu,“ říká stážistka 
Lucia Jamrichová. „Mně přinesla nové kontakty a přá‑
tele, a zlepšil jsem se v jazyce,“ doplňuje výčet stážista 
Vojtěch Beran. Zájem o stáže je enormní, takže jsou 
přijata jen necelá 4 % všech zájemců – i tak se každý 
rok dostane i na mnoho Čechů. Nejžádanější jsou 
absolventi práva, ekonomie a mezinárodních vztahů. 
Okolo 900 stáží nabízí i Evropský parlament. Přihlásit 
se stačí v předstihu tří měsíců: ep-stages.gestmax.eu. 

Kromě toho existují stáže v Radě EU, u Evropského 
soudního dvora a Účetního dvora, v Evropském hos-
podářském a sociálním výboru, ve Výboru regionů, 
Evropské centrální bance a u Evropského ombudsma-
na. Pokud vás láká kariéra v institucích EU, hlídejte si 
výběrová řízení na stránkách Evropského úřadu pro 
výběr personálu (EPSO): www.epso.eu.

Galileo
Stáž nabízejí i mnohé ze specializovaných agentur 
EU, jejichž sídla se nacházejí téměř ve všech člen-
ských státech. V Praze sídlí prestižní Agentura GSA, 
která má na starosti globální systém navigačních sa-
telitů. Volné stážové pozice, vhodné pro absolventy 
a výjimečně i studenty, jsou průběžně zveřejňovány 
na stránkách: www.gsa.europa.eu.

Do Evropy na zkušenou
Pokud vás naopak láká zkusit práci mimo instituce 
v nějaké jiné zemi EU, zkuste si ji najít přes Evrop-
ský portál pracovní mobility: ec.europa.eu/eures/. 
Databáze má přes milion pracovních míst v celé 
EU a vyhledavač umožňuje filtrovat výsledky podle 
země, druhu smlouvy a pracovního zařazení či délky 
praxe. Nejvíce nabídek je pro uchazeče s ukonče-
ným středním a základním vzděláním. Pro mladé na 
počátku kariéry je vhodná možnost vyhledávání stáží 
a učňovské nebo odborné přípravy.

Erasmus+
Ač si ho většina spojuje hlavně se stipendii pro vyso-
koškolské studenty, má záběr mnohem širší. Podpo-
ruje i středoškoláky a učně – podmínkou je, aby se 
programu účastnila škola. Novinkou je tzv. absolvent-
ská stáž hned po studiu. Trvá 2–12 měsíců a doprová-
zí ji grant na pokrytí části životních nákladů. Více na: 
naerasmusplus.cz.   

ZKUSTE TO! 
Získejte zážitky 
a praxi v EU!
Léto je za námi a mnoho z nás se začíná po 
prázdninovém odpočinku rozhlížet po nových 
příležitostech. Zejména mladí jich dnes mají 
tolik, že to někdy ztěžuje rozhodnutí, kudy se 
v životě vydat. Přinášíme pár zajímavých tipů 
na dobrodružství, která pomohou poznat blíž 
Evropu a zaručeně vylepší životopis.

foto: EC Audiovisual Service

https://europa.eu/youth/SOLiDARITY_cs
file:///C:\Users\FROUZMA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\OLZ0F7DW\ec.europa.eu\stages\home_en
file:///C:\Users\cadekma\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KRNT9JOP\ep-stages.gestmax.eu
http://www.epso.eu
http://www.gsa.europa.eu
https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage
C:\Users\cadekma\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KRNT9JOP\naerasmusplus.cz
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Praha / Praga

Zářivá metropole
Świetlista metropolia
10.–13. 10. 2019 

Během čtyř večerů se známé pražské památky, 
ale i parky a tajemná zákoutí promění v září-
cí umělecké objekty. Vrcholem Signal Festivalu 
je videomapping majestátních kostelů, oblíbené 
jsou interaktivní instalace, kterých můžete být 
sami součástí. Přehlídka světových osobností 
světelného designu patří mezi největší kulturní 
události v České republice.
Podczas czterech wieczorów znane praskie 
zabytki, ale też parki i tajemnicze zakątki zmienią 
się w świecące obiekty artystyczne. Najważniej-
szym wydarzeniem Festiwalu Signal jest video 
mapowanie majestatycznych kościołów, popu-
larne są też instalacje interaktywne, w których 
można samemu uczestniczyć. Pokaz światowych 
designerów światła jest jednym z najważniejszych 
kulturowych wydarzeń w Czechach.

Varšava, Lodž / Warszawa, Łódź

Malý princ z písku
Mały książę z piasku
Lodž: 26. 10. 2019, Varšava: 9. 11. 2019 
Łódź: 26.10.2019, Warszawa: 9.11.2019

Tetiana Galitsyna dokáže vlastníma rukama tvořit 
nádherné obrazy pomocí písku, světla a vody. 
Není divu, že díky tomuto pozoruhodnému umě-
ní obhájila vítězství v polské soutěži Mám talent! 
Při ztvárnění legendárního příběhu Malého prin-
ce ji doprovodí další umělci včetně Vlodyra, který 
se považuje za nejrychlejšího malíře na světě.
Tetiana Galitsyna potrafi tworzyć piękne obrazy 
własnymi rękami, korzystając z piasku, światła 
i wody. Nic dziwnego, że dzięki tej niezwykłej 
sztuce wygrała w polskiej edycji konkursu Mam 
talent! Podczas prezentacji legendarnej historii 
Małego księcia będą jej towarzyszyli i inni artyści, 
w tym Vlodyr, który uważa się z najszybszego 
malarza na świecie.
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Linec / Linz

Mega veletrh jídla a zábavy
Mega targi żywności i rozrywki
28. 9. – 6. 10. 2019 

Lidový festival tradičních kulinářských specialit 
a zábavy Urfahranermarkt je největším a nejstar-
ším veletrhem v Rakousku. Milují ho mladí i staří, 
letos na jaře si ho užilo 410 000 návštěvníků. 
Z nabídky 275 prodejců vám budou oči přechá-
zet, odreagování najdete na adrenalinových 
atrakcích nebo v rytmu dechovky. Velkolepý 
ohňostroj se koná 28. září a 3. října.
Ludowy festiwal tradycyjnych specjałów kulinar-
nych i rozrywki Urfahranermarkt to największe 
i najstarsze targi w Austrii. Są popularne wśród 
młodych i starszych, w tym roku wiosną wzięło 
w nich udział 410 000 odwiedzających. Z ofer-
ty 275 sprzedawców zakręci ci się w głowie, 
a odreagować będzie się można na atrakcjach 
adrenalinowych lub w rytm orkiestry dętej. Spek-
takularne fajerwerki rozświetlą niebo 28 września 
i 3 października.

Olomouc / Ołomuniec

Za vínem na Moravu
Po wino na Morawy
4.–5. 10. 2019 

Zavítejte na Olomoucké vinné slavnosti do 
centra hanácké metropole! Okoštujete lahodný 
mok vyhlášených vinařů z celé republiky i ze 
zahraničí. Již sedmým rokem oživuje Olomoucká 
vinná společnost historii městských trhů s vínem, 
které pořídíte za příjemné „sklepní“ ceny. Atmo-
sféru dokreslí cimbálová muzika a doprovodný 
program.
Zapraszamy na ołomunieckie święto wina do 
centrum hanáckiej metropolii! Można tu posma-
kować win od renomowanych winiarzy z całych 
Czech i z zagranicy. Już siedem lat Ołomunieckie 
Towarzystwo Winiarskie ożywia historię miejskich 
targów wina, które można tu nabyć po przyjem-
nych „piwnicznych“ cenach. Atmosferę umacnia 
muzyka cymbałkowa i program towarzyszący.



1. Koncert v obrácené pyramidě
Ve výjimečné budově Slovenského rozhlasu, která svým tva-
rem zaujme na první pohled, vás čekají velkorysé vnitřní pro-
story s  těmi nejlepšími koncertními a  nahrávacími studii na 
Slovensku. 

2. Gastrozážitek v UFU
85 metrů nad hladinou Dunaje v restauraci UFO zažijete měs-
to jako na dlani, skvělé jídlo a jako bonus přímo mimozemský 
zážitek z UFA. 

3. Noc v pivovaru na Dunaji
Existuje pro milovníky piva lepší představa než ubytování v pi-
vovaru na lodi? Čeká vás neskutečná silueta města v pozadí, 
řemeslné pivo vlastní výroby a chutná slovenská kuchyně.

4. Les ve středu města
Horský park je lesem prakticky v  centru města, plný lesních 
stezek, bujného porostu a  stromů. Oáza klidu v  tom skuteč-
ném smyslu slova.

5. Umění v galerii na poloostrově
Galerie Danubiana na Dunaji je svou nadčasovou architektu-
rou, dramatickou polohou a atraktivními výstavami místem, 
které doporučují ty nejprestižnější světové bedekry a turistic-
ké portály.

1. Concert in the inverted pyramid
The exceptional building of the Slovak Radio that will catch 
your attention thanks to its unusual shape and the best con-
cert and recording studios in Slovakia.

2. Gastro experience in UFO
At 85 meters above the Danube in the UFO restaurant you can 
enjoy the breathtaking view of the city and great food – a true 
extraterrestrial experience.  

3. Night at the brewery on the Danube
Is there a better experience for beer lovers than a night spent 
at a brewery on a boat? The breathtaking silhouette of the city 
in the background, the craft beer of brewery’s own production 
and tasty Slovak cuisine – everything a true beer fan wants.

4. Forest in the city center
The mountain park is a forest practically in the city center. The 
park is full of forest paths, lush vegetation and trees. An oasis 
of peace in the true sense of the word..

5. Art in the gallery on the peninsula
With its timeless architecture, dramatic location and attractive 
exhibitions, the Danubiana Gallery on the Danube is a place 
recommended by the world’s most prestigious magazines and 
tourist portals.

5 věcí, které zažijete
jen v Bratislavě

5 things you will only
experience in Bratislava

facebook.com/VisitBratislava
www.visitbratislava.com
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Lék Wobenzym®

urychluje hojení, výrazně zkracuje 
dobu léčby po úrazech a operacích

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice.

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Po operaci a úrazech 
chce být každý v pořádku co nejdříve

Stáhněte si mobilní aplikaci 
Wobenzym 4U 
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. 

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.

obu léčby po úrazech a opera

ci

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.
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i cesta je cíl

Vyrážíme!
Krátce před osmou už jsem s batůžkem stepoval na 
pražském hlavním nádraží. Dle mé zkušenosti s LE 
jsem předpokládal správně, že vlak pojede na čas. 
Ranní káva mi dovolila dohnat pracovní resty. Cesta 

Let’s Go!
Shortly before eight I stepped into the Prague Main 
Station with my knapsack. In my experience with 
LE, I assumed – correctly – that the train would 
be running on time. Morning coffee allowed me to 

Tam a zpět s Leo Express!
Práce v médiích je často velmi pestrá. Někdy sedíte v redakci, jindy jdete na schůzku pro 
rozhovor a (když se poštěstí) občas jste také vyslán na výlet. Tak jako já! Možnost projet 
se do Zlína pohodlným vlakem LE a vyzkoušet při tom službu Odvoz / Vyzvednutí z adre‑
sy jsem přijal s radostí. Kdo by taky nechtěl poznat letní tvář města „krále obuvi“, že?

There and back with Leo Express!
Working in the media is often quite varied. Sometimes you sit in the office, sometimes 
you go to an appointment for an interview, other times, if you are lucky, you are sent on 
a trip. As I was. I was pleased to take the opportunity to ride a comfortable LE train to 
Zlín and try out the Door To Door service. Who wouldn‘t want to get to know the summer 
face of the city of the “shoe king”?

text: Martin Minha
foto: Martin Minha,  
archiv Leo Express
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příjemně utíkala. Ani jsem se nestihl podívat na 
hodinky a už jsem vystupoval.
„Pan Minha? Tak vás poprosím dozadu. Vy to máte na 
adresu,“ říká mi milý řidič Jaroslav, který stojí u připrave-
ného minibusu LE na nedalekém autobusovém nádraží. 
Nasoukám se k okýnku a už pozoruji krajinu zlínského 
předměstí. Vše jde přesně podle plánu. Na minuty.

Baťovo království
V centru Zlína vysadíme dva spolucestující a pokraču-
jeme do mé cílové stanice – třídy Tomáše Bati. S Jaro-
slavem se zdvořile loučíme, i když asi oba tušíme, že 
se jen za pár hodin uvidíme ve stejném vozidle znovu.

catch up with working backlog. The journey passed 
pleasantly. I did not even get time to look at my 
watch, and suddenly I was getting out.
“Mr. Minha? Please sit at the back. You are travelling 
door to door,” said my pleasant driver Jaroslav, 
who was standing at the LE minibus at a nearby 
bus station. I sat at the window and watched the 
landscape of the Zlín suburbs passing by. Everything 
went exactly as I planned. On time.

Baťa’s Kingdom
In the centre of Zlín, we dropped off two passengers 
and continued to my destination – Tomáš Baťa 
Avenue. Jaroslav and I said goodbye, though we both 
knew we would see each other again in the same 
vehicle in just a few hours.
I had lunch in the garden of a restaurant in Zlín and 
then I set off for my pre-selected monuments. As 
a football and Czech Radio fan, the main goals were 
clear. Letná Stadium and the villa of Jan Antonín 
Baťa, where the local radio broadcasters work. 
Before I moved from the first building to the other, 
my phone rang. Jaroslav! “I just wanted to confirm 
your arrival time. Everything is going according to 
previous text message.” Perfect.

Effective Rest
I am walking around the villa, taking the last pictures 
and watching the black and orange minivan driving 
up from the distance. Right on time. It is starting 
to rain in Zlín. “That was a pretty quick trip,” the 
pleasant and positive driver says. I am smiling and 

Co je služba Odvoz /  
Vyzvednutí z adresy?
Nechte se vyzvednout minibusem LE na adre-
se, a pohodlně se tak přesuňte na nádraží, kde 
můžete přestoupit na náš další spoj. Nebo se 
naopak svezte z nádraží na adresu dle vašeho 
přání a cestujte s námi pohodlně až domů. 
I v minibuse je vám k dispozici Wi -Fi, klimati-
zace, zásuvky nebo dětské sedačky. Rádi pro 
vás přijedeme ve Zlíně, Ostravě, Havířově, 
Frýdku -Místku, v Hlučíně, v Ludgeřovicích, 
v Orlové a v Krakově. Adresu, ze které chcete 
vyzvednout či na kterou chcete odvézt, zadáte 
jednoduše při objednávce své palubní vstu-
penky na leoexpress.com. Služba je výrazně 
levnější než taxi.

text: Martin Minha
foto: Martin Minha,  
archiv Leo Express
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suddenly I fall asleep. I am woken by the engine 
stopping. “So here we are, have a nice trip to Prague,” 
as Jaroslav says goodbye at the Přerov train station.
I ask for another espresso on the train and open my 
laptop again. I write the following lines and wonder 
how nice it would be if everything always came out 
just like this brief visit to Zlín. And if I knew that the 
editor-in-chief didn’t read the report, I would admit 
that I might have done more work on that train than 
in the newsroom.
If you are tired of the routine, have little time and 
don’t want to worry about anything on a spontaneous 
trip, I definitely recommend LE and Door To Door 
service. You do not have to call expensive taxis from 
the station or airport and you help the environment. 
The comfortable minibus will take you, along with 
other passengers, exactly where you choose in simple 
steps while you book your ticket. And if you listen 
to me and choose Zlín, I hope you meet the driver 
Jaroslav. He is worth the experience.   

Obědem jsem se posilnil na venkovní zahrádce jedné 
zlínské restaurace a už jsem si to pochodoval k mým 
předem vytipovaným památkám. Jako milovník 
fotbalu a Českého rozhlasu byly hlavní cíle jasné. 
Stadion Letná a vila Jana Antonína Bati, ve které 
místní rozhlasáci pracují. Než jsem se přesunul od 
první zmíněné budovy ke druhé, zazvonil mi telefon. 
Jaroslav! „Jen vám chci potvrdit čas příjezdu. Vše 
platí dle zaslané esemesky.“ Perfektní.

Efektivní odpočinek
Procházím se kolem vily, fotím poslední fotky a z dálky 
už vidím černo -oranžový minibus. Zrovna se to hodí. 
Ve Zlíně začíná pršet. „To máte teda pěkně rychlý vý‑
let,“ prohodí zdvořile pozitivně naladěný řidič. Jen se 
usměju a z ničeho nic usínám. Vzbudí mě až vypnutí 
motoru. „Tak jsme tady, šťastnou cestu do Prahy,“ loučí 
se se mnou Jaroslav na nádraží v Přerově.
Ve vlaku poprosím o další espresso a opět otevírám 
laptop. Sepisuji následující řádky a v duchu si říkám, 
jak by bylo fajn, kdyby vždy všechno vyšlo stejně jako 
tato krátká návštěva Zlína. A kdybych věděl, že si 
reportáž nepřečte šéfredaktor, přiznal bych, že jsem 
v tom vlaku udělal možná i víc práce než v redakci.
Pokud jste unaveni ze stereotypu, máte málo času 
a nechcete se při spontánním výletu o nic starat, 
určitě doporučuju LE a službu Odvoz / Vyzvednutí 
z adresy. Nemusíte si z nádraží či letiště volat drahé 
taxi a ještě tím pomůžete životnímu prostředí. 
Pohodlný minibus vás spolu s ostatními cestujícími 
odveze přesně tam, kam si při zakoupení palubní 
vstupenky v jednoduchých krocích navolíte. A pokud 
mě poslechnete a vyberete si Zlín, držím vám palce, 
abyste potkali řidiče Jaroslava. O zážitek budete mít 
postaráno.   

What is Door To Door service?
You get picked up by LE minibus at your 
address and taken to the station where you 
can change to our next service. Or take 
a ride from the station to an address of your 
choice and travel with us comfortably to 
your home. Wi-Fi, air conditioning, electrical 
plugs, and child seats are also available on the 
minibus. We will gladly come for you in Zlín, 
Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, in Hlučín, 
in Ludgeřovice, Orlová and Krakow. Simply 
enter the address you wish to be picked up 
from or taken to when ordering your ticket at 
leoexpress.com. The service is more cheaper 
than taxi.



Podívejte se na 
le.cz/orlicko

náborový

30.000 Kč

příspěve
k

Hledáme strojvedoucí
Staňte se kapitánem vlaku

Nabízíme

• Vyškolení a výcvik zdarma
• Nástupy v Letohradě a Králíkách

Požadujeme

• Výuční list v technickém oboru 
nebo maturitu

• Praxe v oboru není třeba

Zašlete nám svůj životopis na email kariera@le.cz a my se s Vámi spojíme.
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Pro návštěvníky je v Třebíči připravena nová prohlíd-
ková trasa bývalého klášterního areálu. Zájemci si 
prohlédnou jedinečnou baziliku sv. Prokopa, seznámí 
se s jednotlivými budovami benediktinského opatství 
i s každodenním životem řeholníků v klášteře. Samo-
statná část je věnována opevnění areálu. Návštěvníci 
v zámecké ledovně nahlédnou i do historie ledování. 
Prohlídková trasa končí na bývalém rajském dvoře – 
nynějším vnitřním nádvoří zámku. Vytvoření nové pro-
hlídkové trasy této památky UNESCO souvisí s rozšíře-
ním jejího území. Nově je tak pod ochranou světového 

dědictví kromě židovské čtvrti se hřbitovem a bazilikou 
sv. Prokopa také Valdštejnský zámek a Předzámčí.
Při prohlídce židovské čtvrti si připište na seznam 
míst, která u nás musíte navštívit i Pamětní síň Anto-
nína Kaliny, statečného zachránce stovek převážně 
židovských chlapců v koncentračním táboře Buchen-
wald za II. světové války. Expozice se nově podrobně 
věnuje také sedmi dětským vězňům, z nichž po válce 
vyrostly světově proslulé osobnosti. 

www.visittrebic.eu

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 ČROPTIMI, spol. s r. o., Dubečská 74/4, Praha 10
602 477 874, 274 818 721, info@optimi.cz

www.optimi.cz

Přivítejte podzim v Třebíči

Objevte kouzelnou atmo‑
sféru podzimní Třebíče, 
navštivte zámecký areál, 
nechte se ohromit impo‑
zantní bazilikou sv. Prokopa 
nebo se projděte uličkami 
a malebnými zákoutími 
židovské čtvrti.

Půjčte si auto přímo  
od lokálního majitele



Za Stodolou 144, Modletice | eurazio@eurazio.eu | www.eurazio.eu

NOVÉ, BAZAROVVÉ a PŘEDVÁDĚCÍ STROJE jsou k vidění a vyzkoušení
v Eurazio center, Modletice u Prahy, přímo u D1.

SPECIALISTÉ NA LASERY A FRÉZKY
DĚLENÍ A ZNAČENÍ MATERIÁLU RŮZNÉHO DRUHU A RŮZNÝMI METODAMI
VYBERTE SI, CO JE PRO VÁS NEJVHODNĚJŠÍ, VYZKOUŠEJTE SI SAMI STROJ

NA SHOWROOMU EURAZIO CENTER.

Provádíme upgrade vláknových řezacích laserů.
Běžná doba pro výměnu, nastavení a repas stroje bývá 3 dny.

Náklady se počítají ve stovkách tisíc a rozhodně nedosahují miliónů jako

u pořízení nového stroje. STOJÍ TO ZA TO.

INVESTUJTE DO SVÉHO VLÁKNOVÉHO LASERU. 
Zajistíme vše od profesionálního čištění řezací hlavy až po 

výměnu zdrojů vláknových laserů za silnější výkon.

We provide everything from professional cleaning of the 
cutting head to replacement of fi ber laser sources for 

stronger performance.

ODŘÍKÁTE ZAKÁZKY,
PROTOŽE VÁM NESTAČÍ

VÝKON STROJE?

inzerce_Leo express_165x240_srpen.indd   1 22.08.19   8:01
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Festival demokracie 2019, již čtvrtý ročník 
doprovodného programu konference Forum 
2000, se letos na podzim opět uskuteční 
v Praze a dalších českých a středoevropských 
městech.

Protože si letos připomínáme události roku 1989, 
chceme využít týden kolem mezinárodní konference 
Forum 2000 (11.–17. října 2019), abychom oživili odkaz 
Sametové revoluce, její hodnoty a aspirace. V rámci 
festivalu budete moci navštívit padesátku diskuzí, 
projekcí, výstav, představení a koncertů, které jsou 
veřejnosti přístupné zdarma.
Těšit se můžete také na celodenní program 13. října 
na náměstí Václava Havla v Praze s živou hudbou, 
debatami známých osobností, prezentacemi občan-
ského sektoru anebo divadelním představením „Tráva 
prorůstá zemí“ o osudech obyvatel Krymu.
Před 30 lety nám klíče otevřely dveře ke svobodě 
a teď se třesou, abychom ji neztratili.   

Festival of Democracy 2019, the fourth edition 
of the accompanying program of the Forum 
2000 Conference will take place in Prague and 
other Czech and Central European cities.

Festival demokracie 
Festival of Democracy

Festival demokracie
Festival of Democracy
11.–17. října, 2019
Oct 11–17, 2019
www.forum2000.cz/fedem
Facebook: @FestivalDemokracie

Because we are commemorating the events of 
1989, we would like to use the week around the 
international conference Forum 2000 (Oct 11-17, 
2019), to recover the legacy of the Velvet Revolution, 
its values, and aspirations. The festival will include 
free of charge of approximately 50 discussions, 
screenings, exhibitions, performances, and concerts.
You can also look forward to an open-air program 
on October 13 at the Václav Havel square (náměstí 
Václava Havla) in Prague featuring live music, 
discussions, presentations from NGOs, and the 
theatre play „Grass grows through the ground“ about 
the destiny of the inhabitants of Krym. 
30 years ago, keys opened our doors to freedom. 
Now they shake so we do not lose it again.   

text a foto:  
Nadace Forum 2000 





POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
V MALÝCH SKUPINÁCH | S ODBORNÝMI PRŮVODCI

CESTY NA MÍRU | PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE

www.chinatours.cz

specialista na  
POZNÁVACÍ CESTY

do Asie a Číny

Co nabízíme?
 Autentické a neokoukané variace cest
 Osobní a neformální přístup při tvorbě nabídky
 Dlouholeté zkušenosti s asijským prostředím
 Nadšené a vzdělané průvodce
 Hlubokou znalost místní kultury

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
V MALÝCH SKUPINÁCH | S ODBORNÝMI PRŮVODCI

CESTY NA MÍRU | PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
V MALÝCH SKUPINÁCH | S ODBORNÝMI PRŮVODCI

CESTY NA MÍRU | PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE

Žádejte katalog zájezdu 2020

CHINA TOURS 
Vítezné námestí 2, Praha 6 I tel.: 222 958 203-4 
mobil: 731 440 070 I e-mail: info@chinatours.cz 

Chutě a vůně  
asie

Lodě, Loďky,  
Lodičky

za přírodou  
a Lidmi

vánoCe  
a siLvestry

styLově  
za zážitky

poznání  
a reLax

za sebepoznáním  
do veLehor


