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editorial

Vážení zákazníci,

Dear passengers,

stále se pro vás snažíme rozšiřovat síť našich spojů,
proto jsme si již s předstihem zajistili další moderní
vlakové jednotky pro závazkový provoz na trasách po
České republice, o které se momentálně ucházíme.
Zajištěním těchto nízkopodlažních, klimatizovaných
jednotek vybavených Wi-Fi připojením, zásuvkami
a USB pokračujeme v naší strategii nabídnout na
železnici vysoký standard a kvalitu cestování. Věříme,
že se s těmito jednotkami setkáte na konci příštího
roku v rámci regionálních tras na různých místech
v ČR. Ve stejném období očekáváme také spuštění
provozu zcela nových vlakových jednotek, které jsme
objednali na konci roku 2016 a které jsou určeny
jak pro komerční, tak závazkovou dopravu. Nový
autobus vás pak čeká na lince Praha–Mnichov. Jde
o novou „vlajkovou loď“ autobusové sítě Leo Express.
V červenci letošního roku jsme také oficiálně dokončili spojení našeho peer-to-peer carsharingového
projektu SmileCar s podobným projektem HoppyGo
od ŠKODA AUTO DigiLab. Dále tyto projekty vystupují pod společným jménem HoppyGo a postupně se
rozrůstají do dalších měst v ČR.
Přejeme vám krásný podzim plný zážitků!

As a part of our continuous effort towards expanding
our rail network, we have already secured beforehand
more modern train sets for the contractual lines
across the Czech Republic that we are currently
applying for. By obtaining these low-floor, airconditioned sets provided with Wi-Fi, sockets and
USB ports, we are continuing in our strategy of
offering a high standard and high-quality travel by
rail. We believe that you will see these sets by the end
of the year in various regions throughout the Czech
Republic. At the same time, we expect to launch
the brand new train sets that we commissioned in
2016, which are intended for both contractual and
commercial transport. There is also a new bus line
Prague-Munich. This is a new flagship of the Leo
Express bus transportation. In addition, this July we
merged our peer-to-peer carsharing project SmileCar
with a similar project, HoppyGo from ŠKODA AUTO
DigiLab; since then both projects have been operating
under the mutual title HoppyGo and expanding their
services to various towns in the Czech Republic.
We wish you a beautiful autumn full of wonderful
experiences!

Váš tým Leo Express

Your Leo Express team
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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 hashtag #leoexpress
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the world around us

Napříč generacemi
Jak si dnes mladí lidé představují své stáří? Kde se vidí, až budou ve věku
svých babiček a dědečků? To je téma, které letos otevřela výstava
velkoformátových Pohlednic z budoucnosti. Proseniorská organizace Elpida
oslovila mladé české talenty napříč obory, aby se podělily o své představy.
Jejich budoucí vize stáří ztvárnili v rámci kampaně OLD‘s COOL dnešní
senioři a seniorky. Na projektu už počtvrté v řadě spolupracovalo kreativní
duo Bet Orten a Veronika Ruppert.

Across generations
What do young people think old age will be like for them? Where do they
want to be when they are as old as their grandparents? That was the central
theme of this exhibition of large-format photography titled Postcards from
the Future. The non-profit organisation Elpida turned to young Czech talents
across various disciplines to share their ideas. Youngsters‘ visions of their
senior years were embodied within the campaign OLD‘s COOL by presentday older people and captured in photography by the creative duo Bet Orten
and Veronika Ruppert for the fourth time.
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Věk je pouze číslo

text: Linda Pacourková
foto: Linda Pacourková

Každý jednou zestárne. Čas skreslí tvář vráskami. Vnoučata rostou a naše aktivity
jakoby se ztrácely. Jak se cítit stále potřebnou součástí společnosti s přibývajícím
věkem? Proseniorská organizace Elpida má odpověď. Pomáhá seniorům stát se
samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti.

Age Is Only a Number
Everyone ages. Time distorts the face with wrinkles. Our grandchildren
grow up and it becomes more difficult to keep doing our hobbies. How to
still feel needed in our society as we get older? The Elpida, pro-senior
organization has an answer. It helps seniors become a more selfconfident and respected part of society.
Dnešní doba se kvapně mění. Technologie se vyvíjejí
rychleji a rychleji. Naši rodiče či prarodiče chtějí
jít ale také s trendy. Není proto překvapením, že
nejčastěji navštěvovaným kurzem v pražských centrech Elpida jsou ty jazykové. Velmi oblíbená je také
počítačová akademie, která seniorky a seniory učí
například pracovat s tablety, chránit si soukromí
na internetu, ale věnuje se i fenoménu YouTuberingu,
respektive OldTuberingu. Provoz, projekty i příběhy
seniorů nám přibližuje ředitel Jiří Hrabě.
Povězte mi, jsou sociální sítě a počítače opravdu
takový trend?
Divila byste se, ale ano. Máme za sebou 50 000 lidí,
které jsme naučili na počítači. Naše PC kurzy jsou
šité na míru klientovi. Týkají se veškerého digitálního vybavení. Od telefonu přes tablety, notebooky,
kamery až po stolní počítače. Musím říct, že naši
zákazníci jsou už v počítačové gramotnosti vzdělanější, takže využívají speciální kurzy. Vybírají si například lekce počítačové grafiky, stříhání videí, volání
rodinným příslušníkům přes Skype, nastavení profilu
na Facebooku a podobně.
Komunikují tak hlavně se svou rodinou?
Ano. Je to hlavní důvod, proč za námi chodí. Za prvé
se chtějí vzdělávat a jít s dobou, ale také chtějí být
jednoduše on-line. Většina z nich má navíc vnoučata
či děti v zahraničí a chtějí s nimi být v kontaktu. Cho10

Today’s time is changing rapidly. Technology
is evolving faster and faster. Our parents and
grandparents also want to keep up with the trends.
It is not surprising that language courses are
the most frequently attended courses in Prague
Elpida centres. A computer academy that teaches
seniors to work with tablets, protect their privacy
on the Internet, and also introduces them to the
YouTubering phenomenon, or rather, OldTubering,
which is also very popular. Director, Jiří Hrabě, tells
us about the work, projects and stories of seniors.
Tell me, are social networks and computers really
such a trend?
You would be surprised, but they are. We have
50,000 people we’ve taught using the computers.
Our PC courses are tailored to the client. They
concern all digital equipment. From the phone to
tablets, laptops, cameras, to desktop computers.
I have to say that our customers are already more
literate in computer literacy, so they use special
courses. They choose, for example, computer
graphics lessons, clipping videos, Skyping their family
members, setting up Facebook profiles, and so on.
Do they mainly communicate with their family?
Yes. It’s the main reason they come to us. First,
they want to learn and keep up with the times but
they also want to be online. Most of them have

interview

Jiří Hrabě

Jiří Hrabě

Je ředitelem proseniorské organizace Elpida
a zároveň šéfredaktorem časopisu VITAL. Vystudoval Fakultu sociálních věd, obor žurnalistika,
a už v době studií s Elpidou spolupracoval. Začínal
v Kolínském deníku, psal pro Zemědělské noviny,
deník Mf DNES, ale hledal něco víc. Chtěl pomáhat,
přidal se k Elpidě. Své práce a pracovního kolektivu
si váží.

He is the director of the Elpida organization and
also editor-in-chief of VITAL. He graduated from
the Faculty of Social Sciences, journalism, and has
worked with Elpida since the time of his studies. He
started at the newspaper Kolínský deník, wrote for
Zemědělské noviny, Mf DNES, but was looking for
something more. He wanted to help, so he joined
Elpida. He appreciates his work and his colleagues.

dil k nám 75letý pán, který měl odjet pracovat na dva
roky do Izraele, a aby mohl být stále se svou rodinou
na příjmu, naučil se za týden intenzivního kurzu
skypovat. Dnešní senioři chtějí cestovat, chtějí si
objednávat produkty ze zahraničních e-shopů, chtějí
být „in“. Díky technice žijeme ve výjimečné době,
každý z nás může nechat v historii lidstva svou stopu.
Je jedno, jestli bydlíme na sídlišti, nebo na samotě
u lesa, a právě to se snažíme klientům předat: že
jakmile máte internet, stáváte se součástí obrovské
komunity lidí, jaká tady ještě nikdy v historii nebyla.

grandchildren or children living abroad and want
to be in touch with them. A 75-year-old gentleman,
who was due to go to work for two years in Israel,
wanted to be in touch with his family. He learned to
use Skype in a week long intensive course. Today’s
seniors want to travel, want to order products from
international e-shops, they want to be “in”. Thanks to
technology we live in an exceptional time; each of us
can leave our mark in the history of humanity. It does
not matter if we live in a block of flats or in a cottage
in the woods. This is what we are trying to make our
11
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Jaké kurzy jsou ještě v oblibě?
Řekl bych, že všechny (smích). V poslední době ale
hodně táhnou ty jazykové. Nabízíme výuku rodilými
mluvčími v pěti jazycích na různých úrovních. Letos
jsme poprvé byli i na jazykovém zájezdu v Chorvatsku. Je pro nás důležité, aby se senioři cítili sebevědomě. A v centru Elpida jsou hodně společenští. Vznikají
tu nová přátelství, partnerství a dokonce jsme tu měli
i jednu svatbu. Klientům se tu líbí, cítí se tu dobře a nikdo k nim a priori nepřistupuje jako ke starým lidem.
Co je klíčem k úspěchu?
Máme projekty, díky kterým stmelujeme kolektiv
a pomáháme. Například Ponožky od babičky. Projekt,
do kterého je zapojeno více než dvě stě pletařek
z celé republiky. I letos od září do listopadu pořádáme v Česku a na Slovensku mezigenerační festival
OLD’s COOL. Také máme pěvecký sbor, který dnes
tvoří pětadvacet žen a některé jsou starší osmdesáti
let. V neposlední řadě musím zmínit antikvariát, seznamku, ale hlavně náš časopis VITAL, kterým seniory informujeme, pobavíme a snad se nám daří v nich
vzbudit pocit, že nejsou sami. To bývá ten největší
problém všech. Samota. Jsme tu proto, abychom
seniorkám a seniorům vraceli do života radost.
Jak se vůbec stavíte k psychickým problémům
klientů?
Máme v centru konzultační poradnu, kam mohou
naši klienti kdykoli přijít. Funguje to na bázi psychologické poradny. Většinou si chtějí jen popovídat,
vypořádat se se ztrátou blízkého člověka nebo
s rodinnými problémy.
A co lidé, kteří vaše centrum navštívit nemohou? Je
tu nějaké varianta pomoci?
Po celé republice funguje Linka seniorů 800 200 007,
která je díky podpoře našich partnerů, Nadace O2
a Nadačního fondu Avast, bezplatná a zcela anonymní. Klienti se tak nemusí bát svěřit s čímkoli, co je
trápí. Funguje denně od osmi do osmi. A to i o víkendech. Sloužíme i o vánočních svátcích. Což bývá
i dojemné. Lidé nám volají, aby si třeba jen popovídali. O Vánocích, kdy je všude ta zvláštní atmosféra, si
přes sluchátko společně s pracovníkem linky i zazpívají koledy. Mohou nám zavolat nebo napsat e-mail
v krizových situacích, kdy se necítí dobře nebo chtějí
poradit. Na druhé straně sedí vyškolení psychologové, kteří mají profesionální a vlídný přístup.
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clients understand: once you have the Internet, you
become part of a huge community of people that
has never been here before.
What other courses are popular?
I would say all of them, he says with a laugh.
Recently, however, languages have been drawing
a lot of people. We offer lessons with native speakers
in five languages at different levels. This is the first
time we have been on a language trip in Croatia this
year. It is important for us that seniors feel confident.
And they are very sociable in the centre. There are
new friendships, partnerships and we’ve even had
a wedding. They like it here, they feel good here and
no one takes them as “old people”.
What is the key to success?
We have projects that enable us to interconnect
the group and help. For example, Grandma´s Socks.
A project involving more than two hundred knitters
from all over the Czech Republic. This September,
we are organizing the OLD’s COOL intergenerational
festival in the Czech Republic and Slovakia. We
also have a choir, which now consists of twenty-five
women and some are over 80 years old. Last but not
least, I have to mention the second hand bookshop,
and especially our magazine VITAL, which informs
and entertains seniors, and perhaps we are able to
make them feel they are not alone. This is the biggest
problem for everyone. Solitude. We’re here to bring
joy back to life of seniors.
And what about people who can not visit your
centre? Is there a way to help?
The Senior Phone Line 800 200 007 operates
throughout the country and is free and completely
anonymous thanks to the support of our partners,
the O2 Foundation and the Avast Foundation.
Clients need not be afraid to talk about anything
that is on their minds. It operates daily from 8 AM to
8 PM. And at weekends. We also work on Christmas
holidays, which is also important. People call us to
just talk. At Christmas, where the special atmosphere
is everywhere, the carols are sung together with the
line worker via handset. They can call or email us
in crisis situations where they do not feel good or
need advice. On the other hand, there are trained
psychologists who have a professional and gentle
approach.

KILL
JOHNNY
GLENDENNING

černá gangsterská
komedie ve stylu
Quentina
Tarantina

a black gangster
comedy
in Quentin
Tarantino
style
With english supertitles.

HAMLET
William Shakespeare

současné rodinné
drama tak trochu
na skandinávský
způsob

HAMLET
contemporary
family drama
with a Scandinavian
touch
With english supertitles.

PICTURE
OF DORIAN GRAY

jevištní podobenství
společnosti v níž už není
důležité přežít, ale svůj
život zažít

theatrical parable
about society in which
experience is more
important
than survival
With english supertitles.
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Válka informací

text: Lada Brůnová
foto: Johann Walter Bautz / Unsplash

Informace coby zbraně. Ty vymyšlené, často velmi zkreslené či vytržené z kontextu,
používají politici v boji o prosazení vlastního světonázoru. Zdá se, že čím více informací
máme, tím hůře se v nich orientujeme. Jsme zkrátka zmatení. Jak se v mediálním světě
orientovat? Čemu je možné věřit? Začtěte se a… Věřte nevěřte.

Information War
Information as a weapon. These imagined, often very distorted or extraneous contexts,
are used by politicians to fight for their own worldview. It seems that the more
information we have, the worse we are able to navigate through them. We are simply
confused. How to navigate in the world of modern media? What can be trusted?
Get started and... Believe or not.
Jak se žije v době informační? Dle odborníků propadají v Evropě dezinformacím nejčastěji lidé, kteří
jsou zklamaní z vývoje politické situace a kteří se cítí
poškození globalizací. I proto mnoho lidí propadá
informačnímu pesimismu a konspiračním teoriím.
Letošní prezidentské volby například naplno odhalily
fenomén lživých a zkreslených zpráv, které chodí do
e-mailových schránek českým seniorům.
Proseniorská organizace Elpida ve spolupráci
s Transitions Online proto nyní představuje ucelený
program mediálního vzdělávání seniorů. Otevře ho
sérií besed Věřte nevěřte a pokračovat bude každoměsíčními setkáními na témata spojená se světem
médií, novinářským řemeslem a kritickým přístupem
k informacím obecně. To vše s jediným cílem: aby
podpořila pocit jistoty při pohybu ve světě informací
a na internetu obecně a posílila u českých seniorů
důvěru ve vlastní úsudek a schopnosti.

Osobnosti a charisma
Dle Barbory Čapinské, která kurzy mediální gramotnosti pro seniory v Centru Elpida vede, jsou senioři
specifická skupina voličů, protože prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění
byla omezená a kritické myšlení a utváření vlastního
názoru nebylo podporováno. „Zajímavý je také jejich
přístup k autoritám: vzhlížejí k nim mnohem více
než mladší generace, a mohou tak být náchylnější
ke sdělením od známých osobností a třeba právě
14

What is life like in the information era? According
to experts, disinformation is most common among
people who are disappointed with the development
of the political situation and who feel harmed by
globalization. And that’s why many people fall for
information pessimism and conspiracy theories. This
year’s presidential election, for example, has fully
revealed the phenomenon of lying and distorted
reports that go into e-mail boxes of Czech seniors.
The senior-oriented Elpida organization, in
collaboration with Transitions Online, is now
introducing a comprehensive media education
program for seniors. It will start with a series of
discussions called Believe It or Not Believe and
continue with once-a-month meetings on topics
related to the media world, journalism and critical
access to information in general. All for the sole
purpose of encouraging a sense of security when
moving around in the world of information and
on the Internet in general, and to strengthen the
confidence of Czech seniors in their own judgments
and abilities.

Personalities and Charisma
According to Barbora Čapinská, who is leading the
media literacy courses for seniors in the Elpida
Centre, seniors are a specific group of voters
because they have experienced the most active
stage of life at a time when there was not yet
a developed media market, the participation of

the world around us

Co je to Věřte nevěřte?
Podzimní česko-slovenské turné besed
o médiích a důvěře v 21. století, které v rámci kampaně OLD’s COOL pořádá Elpida.
Vystupují na něm klíčové osobnosti českého
a slovenského mediálního světa. Moderuje
Bára Šichanová z Radia Wave. Rozhodněte se
sami, zda věřit, nebo ne. Kdy a kde? Dozvíte
se na www.elpida.cz/verte-neverte. Vstup
na besedy je zdarma.

What is Believe it or Not Believe?
The autumn Czech-Slovak tour of discussion
meetings on media and confidence in the 21st
century, was organized by Elpida as part of the
OLD’s COOL campaign. The key figures of the
Czech and Slovak media world are performing
in it. Moderated by Bára Šichanová from
Radio Wave. Decide for yourself, if believe or
not to believe. When and where? For more
information, visit www.elpida.com/
verte-neverte. Speeches are free.

charismatických politiků,“ říká Barbora Čapinská. Je
také důležité si uvědomit, že senioři poměrně svědomitě chodí k volbám a mají vliv na mladší generace,
a proto je nezbytné, aby uměli aktivně informace
vyhledávat a srovnávat s jinými zdroji a mohli také
inspirovat své děti a vnuky, obohacovat se vzájemně
svým vnímáním demokracie a „minulého režimu“.
Bylo by však mylné se domnívat, že senioři jsou díky
některým specifickým životním zkušenostem více náchylní k manipulaci než jiné věkové skupiny. Dnešní
doba vyžaduje aktivní i kritický přístup k informacím
a současně respekt k jiným názorům všech občanů,
protože jen tak lze zajistit příznivý vývoj demokracie.
„Náchylnost ke konzumaci zavádějících zpráv, které
jsou často nenávistné a násilné, je ale obecně dána
povahou, životním postojem a názory než věkem.
Schopnost kriticky přistupovat k informacím se zcela
určitě zvyšuje se vzděláním, a proto je nezbytné
vzdělávat se neustále, protože manipulovatelný je
vlastně každý,“ dodává Barbora Čapinská.

citizens in social events was limited, and critical
thinking and forming their own opinion was not
supported. “Their approach to the authorities is also
interesting: they look up to them much more than
the younger generation, and may be more prone
to believing the information related by the known
personalities and charismatic politicians,” says
Barbora Čapinská. It is also important to realize that
seniors are relatively conscientious to vote and have
an impact on younger generations and therefore it
is essential that they actively seek information and
compare it with other sources, and can also inspire
their children and grandchildren, enriching each
other with their perceptions of democracy and “the
past regime”.
It would, however, be a mistake to believe that
seniors are more susceptible to manipulation
than other age groups due to some specific life
experiences. Today’s time requires both active and
critical access to information and, at the same time,
respect for other opinions from all citizens, because
it is only in this way that a favorable development of
democracy can be ensured.
“The propensity to consume misleading news, which
is often hateful and violent, is generally given by
nature, attitudes and opinions rather than age. The
ability to critically access information is definitely
increasing with education, and it is therefore
necessary to constantly educate, because everyone
is manipulable,” adds Barbora Čapinská.
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Pletená revoluce
Knitted Revolution
text: Lada Brůnová
foto: Igor Zacharov

Elpida pomáhá seniorům stát se respektovanou součástí společnosti. Jedním z projektů
jsou Ponožky od babičky, které dávají práci
a radost z pocitu užitečnosti 203 českým
pletařkám, a zároveň podporují chod vzdělávacího a kulturního Centra Elpida. Ponožky
tak zahřejí hned dvakrát – na nohou i na srdci.
Elpida helps seniors become a respected part
of society. One of their projects is Granny‘s
Socks that gives work and enjoyment out of
the sense of usefulness to 203 Czech knitters,
and at the same time support the course of
the Elpida Centre for Education and Culture.
So the socks warm us on our feet and hearts.

Zbavit se chmur a starých svetrů

Get Rid of Gloom and Old Sweaters

Jak to funguje? Samotnému pletení předchází
sběr a recyklace již nepotřebné vlny (například ze
starých svetrů), která se následně posílá pletařkám.
Ty z ní upletou originální teplé ponožky. A protože
Elpida spolupracuje s více než 200 babičkami z celé
České republiky, platí, že co kus, to originál – a to
jak v rámci barev, tak stylu pletení. Každý pár má
na etiketě uvedené jméno své autorky, na webu
se pak každý může podívat na příběh ponožkové
dámy.

How does it work? Knitting itself precedes the
collection and recycling of unused wool (such as
old sweaters), which is then sent to knitters. They
turn them into original warm socks. And because
Elpida works with more than 200 grandmothers in
the Czech Republic, it is true that each piece is an
original – both in colour and in the style of knitting.
Every pair has the name of their creator on the
label, everyone can see the story of the sock lady.

Nohy i srdce v teple
Protože jsou ponožky silné a teplé, prodávají se
zejména na podzim a v zimě, kdy z Elpidy putují
na vánoční trhy a večírky. Vzrůstá ale trend, kdy je
společnosti nakupují ve firemních barvách, coby vánoční dárky pro zaměstnance nebo klienty. Darující
a obdarovaný tak spolu s praktickým dárkem získají
i hřejivý pocit, že podpořili dobrou věc.
Už máte ty svoje? Elpida letos představila hned
několik limitovaných edic. My v redakci se nemůžeme shodnout, zda se nám víc líbí tučňák, neonky
nebo ty pro zamilované páry. Klikněte si o ty svoje
na www.shop.elpida.cz.
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Feet and Heart, Nice and Warm
Because socks are strong and warm, they sell
mainly in autumn and winter, when Elpida travels
to Christmas markets and parties, but the trend is
growing when companies buy them in corporate
colours as Christmas gifts for employees or clients.
The donor and the receiver will also receive a warm
feeling together with the practical gift that they have
supported a good cause.
Do you have your own pair? Elpida presented several
limited editions this year. We in the editorial office
can not agree whether we like the penguin, the neon
ones or the socks for the couples in love. Check
them out at www.shop.elpida.cz.

je těžké dojít do cíle. Kavárna,
kavárna, bar a zase kavárna.

#cafe
#

brno
true story

“Brno is the best spot for beer, cocktails or coffee.” (New York Times, 2017)

I když je v Brně všechno tak blízko,

i cesta je cíl

Nohy v teple
Léto se nám chýlí ke konci a studený, deštivý podzim už je za dveřmi. My v Leo Express
chceme, abyste se v našem vlaku cítili jako doma, proto jsme pro vás v novém palubním
menu připravili opravdovou specialitu – pletené Ponožky od babičky. Ať už máte před
sebou dlouhou cestu a chcete se zahřát, nebo jedete na oslavu narozenin a nemáte
dárek, nenecháme vás v tom. A

Keep Your Feet Warm
Summer is coming to an end and the cold, rainy autumn is almost here. Leo Express
wants you to feel at home on our train, so we have a real specialty in your new on-board
menu – Grandma´s Knitted Socks. Whether you have a long way to go and want to warm
up or go to celebrate someone´s birthday and have no gift, we will not leave you emptyhanded A.
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Děti, studenti a senioři
s námi cestují levněji

text: Lea Macíková
foto: Archiv Leo Express

Od 1. září 2018 s námi starší děti a mládež, studenti a senioři cestují se slevou 75 %.
Tato sleva platí na území ČR a vztahuje se na naše vlakové a autobusové spoje ve třídě
Economy, neplatí na minibusech.

Children, Students and Pensioners
Travel With Us Cheaper
From 1 September 2018, older children, young people, students and seniors travel with
us with a 75 % discount. This discount is valid in the Czech Republic and applies to all our
Economy class train and bus connections, it is not valid on minibuses.
The discount can also be used on selected
international connections, and in that case, it will
only apply to the part of the journey in the Czech
Republic. New 75 % discounts are valid not only for
children, students and pensioners from the Czech
Republic but also for travellers from all over the
world! However, the discount is valid only in the
Czech Republic. And you always have to provide
a relevant ID. We have prepared special benefits for
our Smile Club members.

Children

Na vybraných spojích je možné slevu využít také na
cesty do zahraničí, v takovém případě bude uplatněna pouze na část trasy po území České republiky.
Nové 75% slevy platí nejen pro děti, studenty a seniory z České republiky, ale i pro cestující z celého
světa! Sleva však platí pouze na území ČR. Vždy je
zároveň nutné se prokázat příslušným průkazem.
Speciální zvýhodnění jsme připravili pro členy našeho Smile Clubu.
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Children up to 6 years of age travel with us
completely free of charge on trains and buses around
the Czech Republic. If the whole journey takes part
outside the Czech Republic, children receive a 50 %
discount. These discounts apply to all classes.
Children and youth from 6 to 17 can enjoy a 75 %
discount in Economy Class in bus or train in the
Czech Republic or a 25 % discount (better Classes,
minibuses, trips outside the Czech Republic).

Pupils and Students
Pupils and students from 18 to 25 travel with us to
school and on trips with a 75% discount. Newly, they
can also use the orange ID for any route, and they
can also use their ISIC card as an ID. We have also
thought about the ITYC, ITIC, ALIVE, Staff Card and

it is about the journey not only the destination

Děti
Děti do 6 let s námi po České republice ve vlaku
a autobuse jezdí úplně zdarma. Pokud se celá trasa
jízdy odehrává mimo Českou republiku, poskytneme
dětem slevu 50 %. Tyto slevy se vztahují na všechny
naše třídy. Pro děti a mládež od 6 do 17 let máme slevu 75 % v ČR ve třídě Economy ve vlaku a autobusu,
v jiných případech (vyšší třída, minibusy, cestování
mimo ČR) pak slevu 25 %.

Žáci a Studenti
Žáci a studenti od 18 do 25 let s námi do školy i na
výlet jezdí se 75% slevou. Nově také mohou použít
oranžový průkaz pro libovolnou trasu, stejně tak
mohou k prokázání se použít ISIC kartu. Pro žáky
i studenty, kteří jsou navíc členy Smile Clubu, jsme
připravili speciální zvýhodnění; pro více informací
navštivte naše stránky. Mysleli jsme i na držitele karet
ITYC, ITIC, ALIVE, Staff Card a ESNcard. Ti od nás
dostanou speciální zvýhodnění, pokud jsou zároveň
členy našeho Smile Clubu.

Senioři
Senioři od 65 let s námi po České republice na vlakových a autobusových spojích jezdí se slevou 75 %.
Členové Smile Clubu od nás navíc dostanou speciální
zvýhodnění.

Bonusové leo koruny
Po každé projeté jízdě vám vrátíme 25 % z plné ceny
v leo korunách, které pak můžete využít na nákup
dalších jízdenek u nás. Cestujete s námi tak prakticky
zadarmo. Jedinou podmínkou je členství v našem
Smile Clubu. Nabídka bonusových leo korun platí pro
omezenou dobu.

Bonus Leo Crowns
After each completed journey, we will return you 25%
from the total price in Leo Crowns. You can use them
to buy our tickets and travel with us practically for
free. The only condition is that you are a member
of our Smile Club. The offer of bonus Leo Crowns is
time-limited.

ESNcard card holders. These will receive special
benefits provided that they are also members of our
Smile Club.

Pensioners
Seniors from the age of 65 travel with us with a 75 %
discount on train and bus connections around the
Czech Republic.

Za kolik tedy pojedete? / How much will you travel for?

Trasa
Journey

Plná cena*
Full price*

Podíl z trasy
Vlak nebo bus po ČR
Portion of price
Train or bus around
the Czech Republic

Výše slevy
Podíl z trasy x 75 %
Discount amount
Journey proportion
x 75%

Cena
po slevě*
Price after
discount*

Praha/Prague–Olomouc

249 Kč/CZK

100 %

75 %

62 Kč/CZK

Zlín–Ostrava**

268 Kč/CZK

67 %

51 %

83 Kč/CZK

Přerov–Žilina

149 Kč/CZK

81 %

60 %

59 Kč/CZK

Olomouc–Lvov/Lviv

838 Kč/CZK

19 %

14 %

718 Kč/CZK

* Ceny jsou pouze orientační. Aktuální platné ceny jsou dostupné v našem rezervačním systému, aplikaci, případně na pokladnách nebo
u provizních prodejců.
* Prices are only approximate. Currently valid prices are available in our reservation system, application, alternatively at ticket offices or
commission agents.
** N
 a trase Zlín–Ostrava je úsek Zlín–Přerov obsluhován minibusovou linkou.
** O
 n the journey Zlín-Ostrava, there is a minibus line operating between Zlín and Přerov.

Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.leoexpress.com.
For more information, visit our website www.leoexpress.com.
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Erasmus Student

Network

Erasmus Student Network je mezinárodní nezisková
studentská organizace, která poskytuje pomoc
s adaptací zahraničních studentů přijíždějících
do dané země. Jedná se o největší studentskou
organizaci v Evropě, dohromady funguje
ve 40 zemích a v rámci více než 900 vzdělávacích
institucí. V České republice můžete ESN potkat
na 18 českých univerzitách.

foto: Erasmus Student Network

Erasmus Student Network is an international
students organization which is helping
international students with their adaptability
to the foreign country. It is the biggest students
organization in Europe, we are now present in more
than 900 Higher Education Institutions from
40 countries. In the Czech Republic you can
meet us at 18 universities.

Každá ze sekcí provozuje tzv. Buddy system – zahraniční student se páruje s těmi českými, a bezradný
cizinec tak získá oporu nejen do začátku, ale do celého průběhu svého pobytu, a má tak možnost navázat
první dlouhé přátelství. ESNers dále zajišťují program
na celý rok, který zahrnuje výlety, party nebo třeba
kulturní akce. Zároveň jsou studenti zapojeni také do
akcí, které mají za cíl přispět lokální komunitě, jako
třeba venčení psů z útulku nebo návštěvy mateřských školek.
Erasmus Student Network je bublina nabitá schopnými a otevřenými mladými lidmi, kteří se bez
nároku na finanční odměnu seberealizují, zdokonalují své schopnosti a učí se překračovat svoje limity.
Spousta z nich pak pokračuje v podobné činnosti
i na své profesní dráze. ESNers ale pracují nejen sami
na sobě, ale také na celkové vizi organizace. Ta má
za cíl zpropustnit hranice Evropy, podpořit výjezdy a objevování světa okolo nás a rozšířit plošné
kulturní porozumění. Zprostředková také cizincům
lepší pochopení české kultury a objevování krás
naší země. Pojďme se teď na skok podívat do Prahy,
Ostravy, Olomouce a Zlína.
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Each of the sections have their Buddy programme,
a matching system which provides each foreign
student a Czech buddy. Just like that, a foreign
student can have his own support from the very
beginning and start his first friendship. ESNers also
organize a programme for the whole year. It consists
of trips, parties or culture events. Students are
also being involved in activities enhancing a local
community, such as walking dogs from a shelter or
visiting children in a kindergarten.
Erasmus student network is a bubble full of skillful
and open minded people who help the others
without any financial reward, improve themselves
and cross their limits all the time. Many of them
also continue with their work in their actual career.
Anyway, ESNers not only work on themselves, they
also share a vision of the organization. Its goal is
to make Europe borders more permeable, support
mobility and exploring the world around us and share
a cultural understanding between each other. It also
provides to foreign students getting know a Czech
culture and finding beauties of our country. Let’s for
a while visit Prague, Ostrava, Olomouc and Zlin.

the world around us

Praha / Prague
Na co se podívat?
Na západ slunce se vyplatí přesunout na pověstmi
opředený Vyšehrad, a jakmile se setmí, návštěvník
by neměl opomenout procházku podél pobřeží
Vltavy okolo Národního divadla. Kdo ocení raději
přírodní krásy, může se vydat do údolí Divoká Šárka,
kde si může užít krásnou procházku s výhledem, a tu
zakončit plaváním.

Kde se bavit?
Studenti mají v oblibě posedávat u kyvadla na Letné, kde se dá večer poslechnout dobrá hudba. Pro
procházky, večerní grilování nebo jízdu na kolečkových bruslích si zase chválí park Stromovka. Kdo chce
vyzkoušet populární paddle boardy, zamíří na městskou plovárnu s bary a beach volejbalem ve Žlutých
lázních nebo na pulsující Náplavku. Barů lze v Praze
najít nespočet, doporučit můžeme vyhlášenou Vzorkovnu na Národní třídě.

foto: © Prague City Tourism

What to see?
When the sunset comes, move to Vyšehrad. As
soon as it’s dark, choose this time for a walk along
Vltava river near National Theatre. Natural lovers
can go to Divoká Šárka valley where they can enjoy
a beautiful walk with a nice view and finish it with
some swimming.

Where to have fun?

foto: © Prague City Tourism

Kam za kulturou?
Na koncerty světových hvězd můžete vyrazit například do Lucerny nebo Roxy. Kdo raději divadlo,
nejvyhlášenější je samozřejmě Národní divadlo, kde
lze zhlédnout například klasickou Smetanovu operu
Rusalku. V Praze rovněž zažívají rozmach muzikály
a rockové opery.

Kam za plným břichem?
Pro ušetření své peněženky je při hledání něčeho
na zub dobré vyhnout se místům frekventovaným turisty, jako například okolo Václavského náměstí nebo
Pražského hradu. Najíst se dá dobře totiž i mimo
centrum, zajímavé je navštívit například Mr. HotDoG
nebo vegany oblíbenou Papriku.

Students like to hang out around Letná pendulum
where a good music happens to be heard. The best
place for walks, barbecue or in-line skating is a
Stromovka park. Who wants to try paddle boarding,
should definitely go to Žluté lázně or widely alive
Náplavka. At night you can move to many bars, we
can recommend for example Vzorkovna on Národní
třída.

What about some culture?
Concerts of world stars you can enjoy in Lucerna or
Roxy. For those who prefer theatre performances,
the most known is National Theatre where you can
watch for example Smetana’s Rusalka with English
subtitles. In Prague there are also musicals or rock
operas very popular.

Where to eat?
To spend not too much avoid frequented places,
for example around St. Wenceslas’ square or Prague
castle. You can eat something delicious for example
in Mr. HotDoG or Paprika, which is also great for
vegans.
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Ostrava
Na co se podívat?
Rozhodně prozkoumejte Dolní oblast Vítkovic a Hlubinu, kde se pokocháte zajímavou architekturou a kulturou, která tepe v každém jejím místě. Pokud byste chtěli vědět, jak to fungovalo v dolech, navštivte Landek.
Ostrava se pyšní také nejvyšší radniční věží v republice.
Nahoře zjistíte, že Ostrava je vlastně krásně zelená,
vidět můžete také Beskydy, Poodří a mnohdy i Polsko.

What to see?
Visit Lower Area of Vítkovice, you can find there
amazing expositions and also Bolt Tower and you can
see city from another point of view. If you want to
know, how miner’s job looks like, you must come to
Landek and they will show you. Ostrava has also the
highest town hall tower in Czech Republic. It’s 73 metres
high and there is really beautiful view to all green city,
sometimes you can even see Poland from there.

Kde se bavit?
Máte-li rádi zvířata, rozhodně doporučujeme navštívit
ostravskou zoo. A kdo navštívil Ostravu a nebyl během noci na Stodolní, jako by nebyl. Doporučujeme ji
probrázdit zejména v pátek, kdy se hemží lidmi nejen
z Ostravy, ale i z přilehlého okolí. Radegast, Ostravar,
parta dobrých přátel, i tak v Ostravě tráví pátky!

Kam za kulturou?

Where to have fun?
Do you like animals? Of course you do, so you
must visit Ostrava’s. And if you are in Ostrava
during the night, you must visit Stodolní, the street
which never sleeps. We recommended you Friday,
because there is a lot of people sitting with their
friends and beer.

What about some culture?

Do kulturního centra Cooltour, na jehož programu
můžete nalézt takřka vše – workshopy, koncerty, jarmarky či divadelní představení. Koncerty nezklamou
ani v klubu Dock, který disponuje výběrem kvalitního piva, vína i občerstvení. Divadla snad ani nelze
v Ostravě spočítat. Vybere si každý milovník tragédie
i komedie.

Go to a cultural centre Cooltour. It has a rich
programme where you can find almost everything
what you can think of – workshops, concerts, markets
or theatre performances. The concerts will not
disapoint you either in Dock club where you can aso
taste many delicious beers, meals or kinds of wine.
The theatres can not be even counted in Ostrava.
Every tragedy and also comedy lover will enjoy.

Kam za plným břichem?

Where to eat?

Do Co Kafe, který má v Ostravě už tři pobočky
a kromě bezkonkurenční kávy nabízí míchané drinky
a něco na zub v podobě sendvičů a polévky. Pokud
máte velký hlad, zajděte do LaPeCo – La Petit
Conversation, doporučujeme také Boule za ušima,
Arrows restaurant s prvotřídními burgery či palačinkárnu Au Café Pere Tranquille.

Every student will surely love Co Kafe which has
already three branches in Ostrava and offers besides
a delicious coffee also something to eat, sandwiches
or soups. If you are really hungry, you can go to
LaPeCo – La Petit Conversation, Boule za ušima or
Arrow restaurant with amazing burgers. We can also
recommend Au Café Pere Tranquille.
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Olomouc
What to see?
People call this spiritual metropolis “the most beautiful
city in the Czech Republic” and we cannot agree more!
It is well known for its glorious churches and the Holy
Trinity Column which is a part of the UNESCO heritage
list. Of course, we cannot forget the St. Wenceslas’
Cathedral with its rich history of visitors, as once there
has been the one and only Mozart himself!

Na co se podívat?

Where to have fun?

Olomouc je právem nazývána nejkrásnějším městem
České republiky a my rozhodně nemůžeme nesouhlasit. Je známá pro množství úžasných kostelů nebo
třeba díky sloupu Nejsvětější trojice, který je rovněž
zapsán na seznam UNESCO. Má překrásnou radnici
a historické centrum plné zdobených univerzitních
budov. Nemůžeme samozřejmě zapomenout
na katedrálu svatého Václava, kam zavítalo mnoho
slavných osobností včetně Mozarta.

Olomouc is a city full of students, we can swear that
you will not get bored there. The best party you can
enjoy in a club called Belmondo, especially during
Wednesday nights. If you like animals, you can visit
Olomouc’s Zoo at the top of the Holy Hill, near the
Baroque basilica, with a range for wolves and bears
at once!

Kam za zábavou?
Nejlepší party zažijete ve středu v klubu Belmondo.
Pokud milujete zvířata, zamiřte do olomoucké zoo
na Svatém Kopečku, která je situovaná blízko barokní
baziliky a obsahuje také výběh pro vlky a medvědy.

Kam za kulturou?
Za návštěvu stojí Pevnost poznání, interaktivní muzeum sídlící v areálu bastionové pevnosti z poloviny
18. století, umožňující nahlédnutí do světa vědy neformálním a zábavným způsobem. Pokud máte raději
hudbu, zvolte Jazz Tibet Club, kde můžete uslyšet
jeden ze skvělých koncertů. Doporučujeme také divadlo Tramtarie, které představuje alternativní scénu
čerpající inspiraci pro svá představení z aktuálních
společenských témat, filmu, literatury či komiksu.

What about some culture?
You can visit the modern interactive science
museum in a local Fort called a “Fort of knowledge”
which is offering to enjoy science in nonformal
and funny way. If you prefer music, feel free to go
to Jazz Tibet Club where time to time are being
played amazing concerts. Theatre Tramtarie offers
alternative performance which are being inspirated
by present social topics, movies, comics or literature.
Unfortunately, it is being played mostly in Czech.

Kam za plným břichem?

Where to eat?

Na jídlo si zaskočte do Riegrovky. Můžete ochutnat
cokoliv od českých tradičních specilit až po steaky,
burgery nebo chuťovky k pivu. Jedná se rovněž
o malý pivovar, takže můžete okusit rovněž něco
nového. Pokud na cestě po Olomouci narazíte na stánek či malý obchod, neváhejte a ochutnejte lokální
pochutinu, tvarůžky.

If you want to eat something, go to Riegrovka. Here
you can taste everything – Czech traditional meals,
steaks, burgers or some small stuff to eat while
having a beer. It is also a little brewery by itself and
offers some own beers. If you pass some market or
food shop, do not hesitate to taste a local smelly
cheese called “Tvarůžky”.
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svět kolem nás

Zlín
Na co se podívat?
Zlín okouzlí každého díky své funkcionalistické architektuře obklopené zelení. Pokud se zeptáte přijíždějícího zahraničního studenta na to, co se mu nejvíce
na Zlíně líbí, rozhodně v jeho odpovědi neopomene
všudypřítomné cihlové stavby a přírodní krásy, nad
kterými se tají dech.

Kde se bavit?
Jedním z nejvíce oblíbených míst v centru je park
Komenského, kde od jara do podzimu můžete užívat
pikniků s přáteli, hraní s frisbee, menší koncerty
a také umělecké instalace. Ve zlínské zoo zažijete
cestu kolem světa s poznáním bílých klokanů, kiwi
nebo rejnoků, které můžete také nakrmit. Oblíbeným
místem na posezení je Zelenáčova Šopa s velkým výběrem piv, který se pravidelně mění, a servírují se zde
ty nejlepší marinované klobásy a hermelíny ve městě.

Kam za kulturou?

What to see?
Zlin can charm anyone with its unique functionalist
architecture, surrounded by forest and greenery
from all sides. If you ask any newly arrived foreigner
here about how they enjoy Zlin, you will hear brick
houses and nature for sure in their answer.

What about having fun?
As one of the most favourite spots in the city centre
is Park Komenského, where from early spring to late
autumn you can enjoy a picnic with friends, a frisbee
game, small concerts, art installations and many
more. Zoo Zlín can lead you on an around-the-worldlike trip during which you will meet animals like the
albino kangaroos, kiwis or our favourite sting-rays
which you can pet and feed. A favorite spot for the
beer lovers is bar Zelenáčova Šopa, offering a variety
of beers and serving the best pickled sausages and
hermelin in the city.

What about some culture?

Během roku zde můžete navštívit velké akce jako Zlínský filmový festival, Barum Czech Rally, BusFest nebo
Majáles. Koncerty pod širým nebem si užijete v parku
před zlínským zámkem nebo na náměstí. Milovníci
alternativního umění a hudby by se měli zastavit
v Coffee & Music Bar Pštros nebo Sklep 33 bar, který
se těší velké oblibě i mezi zahraničními studenty.

There are some big events happening such as the
International Zlín film Festival, Barum Czech Rally,
BusFest, Majáles. While the weather is good you can
enjoy some good concerts in the main park, in front
of the Zlín castle or on the main square. If you prefer
more alternative art or music you should definitely
stop in Coffee & Music Bar Pštros or all exchange
students most beloved Sklep 33 bar.

Kam za plným břichem?

Where to eat?

Pokud chcete ochutnat českou kuchyni, stočte směr
do Kozlovny Celnice, Slováci rádi navštíví Haluškárnu, milovníci Indie zase Makalu. Na výbornou pizzu
se zastavte v Pizza Hallo, burger rozhodně ochutnejte v Bůrgeru a nejlepší gyros najdete v Dida grill.

You can also find a variety of cuisine in Zlin,
great Czech food in Kozlovna Celnice, Slovak in
Haluškárna, Indian in Makalu, delicious pizza in
Pizza Hallo, burgers in Bůrger and the best gyros in
Dida grill.
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I když jsme si toho hodně
prožili, vždycky jsme si
v našich srdcích našli místo
pro druhé. A proto nám naše
země nikdy nemůže být malá.

Jan P.

kardiochirurg

Oslavme společné století

#czech100
spolecnestoleti.cz
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Nejlepší restaurace s pivem
Samson v Českých Budějovicích
Kde je k dostání lahodné pivo z nejstaršího
českobudějovického pivovaru?

4
5
1 PIVOVARSKÁ PRODEJNA SAMSONU, LIDICKÁ 51

6

2 HOSPODA U HAVLÍČKA, ČECHOVA 34
8

BUS

1 2

3 HOSPODA NA SPOJCE, LIDICKÁ 162

4 HOSPODA NA AMERICE, DĚKANSKÁ 73
5 HOSPODA NA ČÍNĚ, KORANDOVA 2

6 HOSPODA U NEZMARA, STUDENTSKÁ 2
3
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7 HOSPODA NA HŘIŠTI SLAVIE, KRUMLOVSKÁ 17
7

Samson_inzerce_mapaCB_138x99.indd 4

8 BAR HNÍZDO, ŠIROKÁ 15

23.07.2018 12:10:38

Pardubice žijí i na podzim
Komorní filharmonie otevře
50. sezonu open–air koncertem

Podzimní městské slavnosti
s ohňostrojem

Evropský den koní

Velká pardubická
s Českou pojišťovnou

filharmonici a jejich skvělí hosté – Dasha,
Pajky Pajk a Martin Kumžák
4. 9. 2018, Pernštýnské náměstí
www.kfpar.cz

program pro děti a IV. kvalifikace na 128.
Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou;
8. 9. 2018, Agrofert Park
(dostihové závodiště)
www.zavodistepardubice.cz

Dny evropského dědictví 2018

17. ročník dne otevřených dveří památek,
národní téma: Společné dědictví, společné
hodnoty
15. – 16. 9. 2018, památky Pardubice
www.pardubice.eu

multižánrový festival
11. – 14. 10. 2018, Pernštýnské náměstí,
tř. Míru
www.pardubice.eu

nejtěžší překážkový dostih v Evropě
14. 10. 2018, Agrofert Park
(dostihové závodiště)
www.zavodistepardubice.cz

Oslavy 100. výročí
vzniku republiky

oslavy založení Československa
28. 10. 2018, náměstí Čs. Legií
www.pardubice.eu

RETROMĚSTEČKO...

RUN TOUR 2018

Zlatá přilba

Gladiator Race

(nejen) ČSLA, setkání hasičů
a bezpečnostních složek
22. – 23. 9. 2018, Kasárna T. G. Masaryka,
Zborovské nám.
www.retromestecko.cz

70. ročník motocyklových
plochodrážních závodů
28. - 30. 9. 2018,
plochodrážní stadion Svítkov
www.zlataprilba.cz

seriál běžeckých závodů s charitativním
podtextem
3. 11. 2018, Agrofert Park
(dostihové závodiště)
www.runtour.cz

série extrémních závodů
23. - 24. 11. 2018, Agrofert Park
(dostihové závodiště)
www.gladiatorrace.cz
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Historický milník

text: Adam Mašek
foto: Leo Express archiv

Pro společnost Leo Express byl 20. červenec velkým dnem. Jako první soukromý železniční dopravce v historii a zároveň jediná česká společnost v osobní železniční dopravě
vyrazil z hlavního nádraží v Praze svým vlakem vstříc Polsku. Konečnou stanicí byl
Krakov, někdejší sídlo polských králů.

Historyczny kamień milowy
Dla spółki Leo Express 20 lipiec stał się wielkim dniem. Jako pierwszy prywatny przewoźnik
kolejowy w historii a zarazem jedyna czeska spółka w branży pasażerskiego transportu
kolejowego wyruszył z Dworca Głównego w Pradze swoim pociągiem na spotkanie
z Polską. Za stację końcową został wybrany Kraków, dawna siedziba polskich królów.
Hlavní slovo si na nástupišti 1b těsně před odjezdem
vzal generální ředitel Leo Express Peter Köhler.
„V rekordním čase spojíme Česko s důležitými městy,
jako jsou Tychy, Katovice nebo Krakov. Polsko má
jedno z nejnižších využití železnice na obyvatele v Evropě, a proto zde vidíme velký potenciál.“
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili mj. arciopat
břevnovského kláštera Petr Siostrzonek či generální
tajemník bruselské dopravní asociace ALLRAIL Nick
Brooks.
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Najważniejszy głos na peronie 1b tuż przed odjazdem
zabrał Dyrektor Naczelny Leo Express Peter Köhler.
„W rekordowym czasie połączymy Czechy z ważnymi
miastami, takimi jak Tychy, Katowice lub Kraków.
Polska w przeliczeniu na mieszkańca posiada jeden
z najmniejszych udziałów wykorzystania kolei
w Europie, dlatego też widzimy tu duży potencjał.“
W uroczystości wzięli udział m. inn. arcyopat
klasztoru Břevnov Petr Siostrzonek oraz sekretarz
generalny Stowarzyszenia przewoźników prywatnych

destynacja

Praha–Krakov
Z Prahy do Krakova vyjíždí vlak
vždy v pátek a v neděli, z Krakova zpět do hlavního města
České republiky potom v sobotu a v pondělí.
Provoz linky bude od 8. října 2018 dočasně
přerušen a bude opět obnoven na přelomu
listopadu a prosince. Mezitím se do Krakova
můžete jet podívat autobusy Leo Express,
které v Bohumíně navazují na naše vlaky.

Praga – Kraków
Z Pragi do Krakowa pociąg kursuje zawsze
w piątki i niedziele, z Krakowa z powrotem
do stolicy Czech w soboty i w poniedziałki.
Ruch na linii zostanie tymczasowo przerwany
od 8 października 2018 roku i zostanie
przywrócony na przełomie listopada
i grudnia. W międzyczasie na zwiedzanie
Krakowa, możesz wyruszyć autobusami
Leo Express, które nawiązują do naszych
pociągów w Boguminie.

Do Krakova jedu už potřetí a jsem zvědav, co mě ještě
může překvapit. Cesta utíká rychle, stará se o nás
velmi ochotný personál a mile překvapí, že si člověk
může vybrat z jídelního menu kromě klasických jídel
i asijskou kuchyni nebo suši. Ve vlaku je samozřejmě
připojení Wi-Fi i zásuvky pro vaše laptopy či tablety.
A pak už to šlo rychle – Katovice, Osvětim, Krakov.
A jsme tu. V nejnavštěvovanějším městě Polska.

Hrad, pod kterým sídlil drak
„A víte, proč zrovna Krakov? Je to zvláštní název, viďte…?“ ptá se nás místní průvodkyně. „Legenda praví,

w Brukseli ALLRAIL Nick Brooks. Formalności mamy
za sobą, i pierwszej podróży do Polski nic już nie stoi
na przeszkodzie.
Do Krakowa jadę już po raz trzeci i jestem ciekawy, co
jeszcze mnie może zaskoczyć. Tym razem podróżuję
z moim przyjacielem Albertem. Droga ucieka szybko,
zajmuje się nami bardzo ochocza obsługa i jestem
mile zaskoczony, że w pociągu można wybierać
z menu oprócz dań klasycznych również dania kuchni
azjatyckiej czy sushi. W pociągu jest oczywiście
sygnał wi-fi i gniazdka do laptopów czy tabletów.
Pierwsze zaskoczenie czekało na nas w Bohumíně,
w pobliżu czesko-polskiej granicy. Nowi pasażerowie
zostali uroczyście przywitani a następnie wszyscy
otrzymali szampana na toast. A potem wszystko
już potoczyło się szybko – Katowice, Oświęcim,
Kraków. I dotarliśmy na miejsce. Do najczęściej
odwiedzanego miasta w Polsce.

Zamek, pod którym żył smok
„Czy wiecie, dlaczego akurat Kraków? Jest to trochę
nietypowa nazwa, nieprawdaż…,“ zapytała nas
miejscowa przewodniczka. „Legenda mówi, że pod
wzgórzem miał swoją jamę olbrzymi smok. Nie dało
się go pokonać siłą, więc rycerz Krak posłużył się
fortelem. Pokonał w ten sposób smoka i od tego
czasu miasto nosi nazwę na jego cześć.“
Na bajki jestem już trochę za stary, ale opowieść
jest ciekawa. Przekonać się o tym musimy owszem
na własne oczy. Dlatego moje kroki nie mogą
zmierzać w inne miejsce, niż jest miejsce spoczynku
dawnych królów i symbol polskiej państwowości,
zamek Wawel. Na nim, bowiem można zajrzeć
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že pod kopcem měl svoji sluj obrovský drak. Nebylo
možné ho přemoci silou, a tak rytíř Krak využil
chytrou lest. Draka porazil a od té doby po něm nese
město svůj název.“
Na pohádky jsem už sice trochu starý, příběh je to
ale poutavý. Přesvědčit se však musím na vlastní oči.
Proto mé kroky nemohou mířit jinam než na místo
odpočinku dávných králů a symbol polské státnosti,
hrad Wawel. Na něm je totiž možné onu Dračí sluj
(Smocza Jama) navštívit. Draci tam nežijí, faktem
ovšem zůstává, že v místních jeskyních žili lidé už
v dobách mladší doby kamenné, bronzové a později
též železné. Nakonec, posuďte sami.

Továrna, která darovala životy
„Píše se březen roku 1941 a na území Krakova právě
vzniká židovské ghetto. Je obehnáno plotem z ostnatého drátu a po měsíci je kolem něj vybudována zeď
v podobě macev, židovských náhrobků. Na prostor
o rozloze dvaceti hektarů se musí vměstnat až šestnáct
tisíc lidí. Bez speciální propustky není možné ghetto
opustit.“ Úvodní slova, z kterých zamrazí. A kde že se
nacházíme? V továrně Oscara Schindlera, nacistického
pohlavára, který zachránil tisíce Židů právě z krakovského ghetta. Práce, kterou jim ve své továrně na smaltované armádní nádobí nabídl, se pro ně stala vykoupením z koncentračních táborů. Kdo by neznal příběh
Spielbergova opus magnum Schindlerův seznam…
V továrních prostorách, které se nacházejí v ulici
Lipowa, dnes sídlí muzeum druhé světové války. Zanechá ve vás silný a jedinečný zážitek, který umocní
zřejmě nejznámější citát Oscara Schindlera, který visí
u dveří hlavního vchodu: „Kdo zachrání jeden lidský
život, jako by zachránil celý svět.“

Starobylá čtvrť
To je Kazimierz. Od 14. do 19. století byla samostatným městem. Ve čtvrti se od jakživa prolínala
židovská a křesťanská kultura, po pogromu roku
1494 však musely být obě části rozděleny. Centrem
židovské čtvrti je ulice Szeroka, na které se nacházejí
i památky, které byste neměli v Kazimierzi minout.
Jsou to dvě nejstarší městské synagogy – Stará
a Remuh. Čtvrť je přes den plná turistů bažících
po poznání historie Kazimierze, v noci se tato část
města proměňuje v centrum zábavy. Mladí lidé
a studenti se tu baví v barech a restauracích, kterých
je například v ulici Józefa nepočitatelně. Mladí nebo
staří, v Krakově si to své najde úplně každý.
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również do Smoczej Jamy. Smoki już tam nie żyją, ale
prawdą jest, że ludzie żyli w tym miejscu już w epoce
neolitu, brązu, później też w epoce żelaza. Przekonaj
się o tym osobiście.

Fabryka, która ratowała ludzi
„Roku pańskiego 1941 na terenie Krakowa właśnie
powstaje żydowskie getto. Konkretnie w dzielnicy
Podgórze, w której do tego czasu mieszkało około
trzech tysięcy osób. Miejsce otoczono płotem z drutu
kolczastego a po miesiącu wokół powstał mur
w kształcie macew, żydowskich stell nagrobnych.
W grudniu tego samego roku getto zostało
definitywnie zamknięte. Na przestrzeni o powierzchni
dwudziestu hektarów musiało się zmieścić szesnaście
tysięcy osób. Każdy człowiek miał tym samym
do dyspozycji dla siebie około dwóch metrów
kwadratowych. Bez specjalnej przepustki getta nie
można było opuścić.“ Słowa na powitanie, z których
aż mrozi. Gdzie się znajdujemy? W fabryce Oskara
Schindlera, nazistowskiego przedsiębiorcy, który
uratował tysiące Żydów właśnie z krakowskiego
getta. Praca, którą im zaoferował w swojej fabryce,
produkującej emaliowane naczynia dla wojska, stała
się dla nich ocaleniem przed transportem do obozów
koncentracyjnych. Kto nie znałby historii opus
magnum Spielberga o nazwie Lista Schindlera…
Na terenie fabryki, przy ulicy Lipowa, znajduje
się obecnie Muzeum II Wojny Światowej.
Pozostawia silne doznania, które wzmacnia jeden
z najsłynniejszych cytatów Oscara Schindlera,
wiszący nad wejściem głównym: „Kto ratuje jedno
życie, ratuje cały świat.“

Zabytkowa dzielnica
To Kazimierz. Od XIV do XIX wieku był niezależnym
miastem. W dzielnicy od zawsze przenikały się
kultury żydowska i chrześcijańska, ale po pogromie
w 1494 roku musiały być jednak rozdzielone.
Centrum dzielnicy żydowskiej stanowi ulica Szeroka,
w której mieszczą się zabytki warte odwiedzenia
na Kazimierzu. Są nimi dwie najstarsze synagogi
w mieście – Stara i Remuh. Dzielnica jest pełna
turystów żądnych poznania historii Kazimierza,
a w nocy ta część miasta zamienia się w centrum
rozrywki. Młodzież i studenci bawią się w barach
i restauracjach, których na ul. Józefa można znaleźć
bezliku. Młodsi i starsi odnajdą w Krakowie dla siebie
to, co najbardziej ich interesuje.

Autobusy • Buses
Třída Economy Class

Třída Business Class

WiFi
WiFi

Všechny služby z Economy
All Economy services included

Balená voda zdarma
Free bottled water

Občerstvení v ceně
Refreshment in price

Elektrické zásuvky
Power sockets

Více místa pro nohy
More space for legs

Toaleta
Toilet

Pohodlné sedačky
Comfortable seats

Kam jezdíme? • Where do we go?
Krakov

Krakow

Mnichov

Munich

Lvov

Lviv

Salzburg

Salzburg

Varšava

Warsaw

Mukačevo

Mukachevo

Drážďany

Dresden

Vídeň

Vienna

www.leoexpress.com
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„Lžeš. Proto se nebojíš slov!“

Daniel Bambas, Tomáš Pavelka,
Zuzana Vejvodová, Petr Rychlý,
Markéta Frösslová, Igor Bareš

Josef Topol

KONEC MASOPUSTU
Režie: Martin Františák

Zřizovatel divadla:

Partner divadla:

Mediální partneři:

www.divadlonavinohradech.com
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Farma Michael na tvrzi
Nedvězí, historická památka
románsko-gotického
původu byla obnovena tak,
že atmosféra věku Markéty
Lazarové a údolí včel přijde
na mysl každému vnímavému
návštěvníkovi. Genius loci
farmy vznikl ve spolupráci
s architektonickým studiem

Panenská
příroda,
kouzlo
architektury
a zašlých
věků

Z. Deyla.

Můžete zde obdivovat
staletou venkovskou
architekturu od 14.
až do 19. století, a přitom
vychutnávat pohostinnost
středověkých stavení
s apartmány odpovídajícími
nejvyššímu standardu,
anebo zvolit ubytování
v malebných staveních.

Svatby

Teambuildingy

Firemní akce

Konference

Farma Michael na tvrzi Nedvězí

+ 420 720 064 206

Nedvězí 1, Netvořice

+ 420 775 299 123

Česká Republika

www.farmamichael.cz

Svatební
místo roku
2017

i cesta je cíl

Doprava nové generace

text: Lucie Bezoušková
foto: ŠKODA AUTO DigiLab

Dva velcí hráči na českém poli peer-to-peer carsharingu spojili své síly. SmileCar
a HoppyGo spustili v červenci společnou vylepšenou službu pod značkou HoppyGo.
Společný podnik vznikl díky nové spolupráci a podpoře dopravní společnosti
Leo Express a jednoho z největších inovátorů na poli mobility, společnosti
ŠKODA AUTO DigiLab v čele s vedoucí Jarmilou Plachou.

New generation transportation
Two big players of peer-to-peer carsharing in the Czech Republic field have joined forces.
In July, SmileCar and HoppyGo started a joint improved service under the brand
HoppyGo. The joint business came into existence thanks to new cooperation and
support from transportation company Leo Express and one of the greatest innovators
in the mobility field, ŠKODA AUTO DigiLab managed by Jarmila Plachá.
Na uživatele čeká unikátní spektrum služeb, nový design a dvakrát více dostupných vozů v rámci několika
klíčových kontaktních míst České republiky s očekávaným postupným celostátním pokrytím.

Users can expect a unique spectrum of services,
new design and twice as many available vehicles in
a number of key places in the Czech Republic with an
expected gradual countrywide coverage.

Jaké byly začátky HoppyGo ještě před spojením se
SmileCar?
ŠKODA AUTO má cíl stát se do budoucna poskytovatelem mobility pro naše globální zákazníky, chceme
obohatit náš stávající byznys model výroby aut. Do
budoucna chceme nabízet služby i zákazníkům, kteří
nechtějí z nějakého důvodu vlastnit své vlastní auto.
A právě peer-to-peer carsharing (půjčování aut lidí
mezi sebou) je podle nás jedním z nejdůležitějších
trendů mobility. Vytvořili jsme spolehlivou platformu,
na které si můžete půjčit auto od někoho jiného za
oboustranně výhodných podmínek. Služba je plně
pojištěná, pro uživatele komfortní v tom, že si může
vybrat přesně takové auto, jaké potřebuje. Službu
jsme na počátku roku 2017 rovnou uvedli na trh jako
prototyp a postupně jsme ji díky zpětné vazbě od
našich zákazníků zlepšovali. Pro nás je důležité, aby
zákazník dostal svou poptávku velmi rychle vyřízenou – jak ten, kdo si chce vůz půjčit, tak i zákazník,
který nabízí svůj vůz k zapůjčení. Víme, že naši zákazníci si chtějí půjčit jiný vůz na stěhování nábytku, jiný
na romantický výlet či víkend na kolech s kamarády.
Díky spojení se SmileCar jsme dosáhli lepší kvality
služby i většího počtu vozů.

What were the HoppyGo beginnings like before
connecting with SmileCar?
ŠKODA AUTO’s goal for the future is to be a provider
of mobility services for our global customers; we
want to enrich our existing business model of
manufacturing cars. In future, we want to offer
services also to customers who don’t want to own
a car for some reason. And peer-to-peer carsharing
(borrowing cars among one another) is, in our
opinion, one of the most important mobility trends.
We have created a reliable platform where you can
borrow a car from someone else under mutually
beneficial conditions. The service is fully insured,
comfortable for the users who can choose exactly
the car they need. The service was introduced on
the market at the beginning of 2017 as a prototype
and we improved it gradually thanks to feedback
from our customers. For us, it is important that the
customer’s requirement is settled very quickly –
for the person who wants to borrow as well as
the customer offering their car for rent. We know
our customers want to borrow a different car for
moving furniture, a different one for a romantic trip
or a weekend cycling with friends. Thanks to the
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it is about the journey not only the destination

Vozový park
HoppyGo má nyní k dispozici více než 1 000
automobilů – a každý den přibíráme nové
vozy z různých míst v rámci celé České
republiky.

Vehicle Fleet
There are now more than 1,000 cars available –
and every day we accept new vehicles from
various places within the Czech Republic.

Co očekáváte od fúze dvou silných hráčů v oblasti
peer-to-peer carlendingu, kterými jsou Leo Express
a ŠKODA AUTO DigiLab?
Hlavním cílem naší spolupráce je vytvořit novou
platformu pro zákazníka, která mu pomůže naplánovat jeho cestu z bodu A do bodu B, s pomocí
různých druhů dopravy. Díky naší nové spolupráci
má zákazník možnost využít spojení vlaků, autobusů
a posledních pár kilometrů si půjčit vůz od někoho
jiného, kdo přijel na danou stanici a své auto tam
zaparkoval. Vzniká zde zcela nová možnost kombinace integrované autobusové a železniční dopravy
s půjčováním aut. Zákazníci mohou veškeré nabídky
uceleného konceptu mobility objednávat a vyúčtovávat prostřednictvím jediné mobilní aplikace.
HoppyGo se stává jednou z největších platforem
u nás. A naším cílem je nabídnout danou službu do
budoucna i do dalších zemí.
Jaké výhody má propojení carsharingu s autobusovou a železniční dopravou?
Toto spojení povyšuje nabídku na novou úroveň.
V blízké budoucnosti budou uživatelé HoppyGo
od své aplikace dostávat návrhy na multimodální
kombinace svých cest, tedy využití hned několika
dopravních prostředků. V návaznosti na dálkové
autobusové a vlakové spoje si lze v cílové destinaci jednoduše pronajmout soukromé auto. Stále
více uživatelů HoppyGo proto své vozy přistavuje
do blízkosti zastávek dálkových autobusů nebo
nádraží. Náš projekt nabízí řešení dnešních problémů
s dopravou, například špatnou dopravní obslužnost
některých míst.

connection with SmileCar, we have reached a better
quality of services and a higher number of cars.
What do you expect from the fusion of two strong
players in the peer-to-peer car lending field, Leo
Express and ŠKODA AUTO DigiLab?
The main goal of our cooperation is to create a new
platform for customers that will help them to plan
their journey from point A to point B using different
means of transport. Thanks to our new cooperation,
customers can use train and bus connections and
for the last few kilometres, they can borrow a vehicle
from someone else who arrived at the station and
parked their car there. It is a brand new possibility
to combine integrated bus and rail transport with
renting a car. Customers can order all offers of the
compact mobility concept and pay for it through
a single mobile application. HoppyGo is becoming
one of the biggest platforms here. And our aim is to
offer the service in different countries in the future.
What benefits does the connection of carsharing
and bus and rail transportation have?
The connection upgrades the offer to a new level. In
the near future, HoppyGo users will receive offers
of multimodal combinations of their journeys from
the application, therefore using several means of
transport. In connection to long-distance bus and
train connections, it is possible to simply hire a car
at the final destination. More and more HoppyGo
users therefore park their vehicles near coach
stops or train stations. Our project offers a solution
to the current problems with transport, e.g. bad
transportation service of some places.
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svět kolem nás

Češi zazářili v Berlíně
Letos v srpnu se v Berlíně uskutečnilo Mistrovství Evropy v paraatletice – atletických
disciplínách, kterých se účastní tělesně postižení soutěžící. I čeští sportovci měli na této
události hojné zastoupení.

The Czechs shone in Berlin
This August, Berlin hosted the European Championships in para-athletics – athletic
disciplines participated in by physically disabled competitors. Also Czech sportsmen
took part in the event.
At the end of June and beginning of July, there
was also the Grand Prix there, where our athletes
improved on their personal bests. At the end, our
sportsmen managed to bring home altogether
14 medals from the GP, from disciplines such
as discus, skittle throw, javelin and sprint. The
competition was a really good preparation for
the Championships, where the Czechs really did
their best. Czech representation of handicapped
sportsmen in Berlin shone and they were even more
succesful than the main athletic representation.

Na přelomu června a července se zde už odehrála
Grand Prix, kde si naše výprava zlepšovala svá osobní
maxima. Sportovcům se z GP nakonec podařilo přivézt
celkem 14 medailí z disciplín jako hod diskem, kuželkou
a oštěpem nebo sprint. Tento závod byl skutečně
zdařenou přípravou na šampionát, kde ze sebe čeští
borci vydali opravdu to nejlepší. Česká reprezentace
handicapovaných sportovců v Berlíně zazářila a byla
dokonce úspěšnější než hlavní atletická reprezentace.
Stejně jako loni vám přinášíme fotoreport Zlaty Vostré,
stážistky finančního oddělení Leo Express, která se
podívala do zákulisí šampionátu. Všem sportovcům, ať
už z České republiky, nebo zbytku Evropy, držíme palce a přejeme spoustu úspěchů, a to nejen v atletice.
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Just as last year, we are bringing a photo reportage
by Zlata Vostrá, a trainee in the Leo Express financial
department, who looked into the background of the
Championships. We keep our fingers crossed for all
the sportsmen, whether from the Czech Republic or
the rest of Europe, and we wish them good luck not
only in athetics.
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Hvězda Instagramu
Kdo dnes není on-line, jako by nebyl. Sdílení svých názorů, zážitků, úspěchů
a v neposlední řadě také fotografií ve virtuální sféře internetu je zábavou 21. století.
A sociální síť Instagram je místo, kde můžete zazářit. Chcete prozradit jak?

Instagram Star

text: Linda Pacourková
foto: © Shutterstock.com

Who‘s not online today – as if anyone weren’t. Sharing your opinions, experiences,
successes and, last but not least, photos in the virtual world of the Internet is
21st century entertainment. And the social network Instagram is where you
can shine. Do you want to know how?
V posledních letech zažívá tenhle hashtagový
král obrovský boom. Podle statistik vzrostl počet
aktivních uživatelů od roku 2013 do roku 2017 skoro
devětkrát (na 800 milionů aktivních uživatelů měsíčně). V září roku 2017 napočítal server Statista.com
dokonce až 500 milionů aktivních uživatelů denně!
Je tedy jasné, že obecenstvo je rok od roku větší.
Nevíte, o čem je řeč?

In recent years this hashtag king has been
experiencing a huge boom. According to statistics,
between 2013 and 2017, the number of active users
has increased almost ninefold (to 800 million active
users per month). In September 2017, Statista.com
counted up to 500 million active users per day! It is
clear, therefore, that the audience is growing from
year to year. Do you not know what that is all about?

Dej mi follow, dám ti svůj

Follow Me, I‘ll Follow You

Sociální síť Instagram, ve formě volně dostupné
aplikace, je fenomén sdílení vašich fotografií a videí.
Ty nejsou ale to jediné, o co tady běží. Proč vlastně
dávat své fotografie a videa na Instagram? Vytvoříte
si svou soukromou komunitu lidí, kteří sledují vaše
příspěvky. Anebo otevřete svůj profil veřejnosti, a přístup k vašim fotografiím a videím budou mít všichni.
I ti z druhého konce světa. Jeho podstatnou součástí
jsou samozřejmě samotné hashtagy (#). Díky nim je
možné příspěvky vyhledat, abyste lépe našli komunitu, která sedí vašemu stylu. Milujete jídlo a přidáváte
příspěvky z kuchyně nebo restaurací? Váš profil je
o vašem domácím mazlíčkovi nebo o vašem životním
stylu? Ke všemu se najde hashtag. Stejně tak jako se
ke každému produktu najde zákazník. Tak funguje
algoritmus celé sociální sítě. A není to jen tak. Stylů,
jak je zapisovat je hned několik #otomalepozdeji. Zajímavostí je, že za rok 2017 byl mezi značkami nejpoužívanější #fashion s 407,3 milionu použití. Z vlastních
názvů značek obsadil první příčku #nike. Ten použilo
59,5 milionu uživatelů.

Instagram, in the form of a freely available app, is
the phenomenon of sharing your photos and videos.
But it’s not only about that. Why should you put your
photos and videos on Instagram? You create your
own private community of people watching your
posts. Or you can open your profile to the public,
and everybody will have access to your photos and
videos. From all corners of the world. Its essential
part is, of course, the hashtags themselves (#).
Thanks to these, you can search for posts to help
you find the best community that suits your style.
Do you love food and want to see ideas from the
kitchen or restaurant? Is your profile about your
pet or about your lifestyle? Everyone has a hashtag.
And every user can find another user. That’s how the
entire social networking algorithm works. And it’s
not just that. Styles and how to write them are more
but we’ll talk about that later. Interestingly, for the
year 2017, #fashion was the most used hashtag, with
407.3 million uses. In regard to brand names, #nike
came first. It was used by 59.5 million people.
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Nebude překvapením, že v dnešní době influencerů,
blogování a sociálních médií je Instagram jednou
z možností, jak být viděn. Podle statistik se až 16 procent uživatelů ve věku 16–34 let dozví o nové značce
či produktu právě na Instagramu. Tak proč byste i vy
nemohli být viděni?

It won’t surprise you that Instagram is one of
the ways to be seen in today’s era of influencers,
blogging, and social media. According to statistics,
up to 16% of users aged 16-34 know about a new
brand or product from Instagram. So why should you
not be seen too?

Buďte IN jako Leoš Mareš

Be IN like Leoš Mareš

1. V
 ytvořte si svůj styl a následnou komunitu – jídlo,
móda, koníček, cestování, zdravý životní styl anebo
své (s)prosté zážitky ze života.
2. S
 laďte si příspěvky barevně a vytvořte tak skvělý
celkový vizuál. Nebo buďte celebrita.
3. Používejte správné hashtagy: #travelphotography
#laskanebeska #fashion #nebosivymysletesvuj.
Čím trefnější, tím lépe vyhledatelný. Nebo
můžete zahrnout pod hashtagem i celou větu:
#KreativiteSeMezeNekladou.
4. M
 ějte hezký život a usmívejte se. Nebo to tak
alespoň prezentujte na Instagramu.
5. P
 řimějte přítele či přítelkyni přihlásit se do fotokurzu, ať máte krásné fotografie odkudkoli. Nebo si
fotografujte jenom selfíčka.
6. N
 atáčejte Instastories. Videa, která budou na vašem profilu vidět jen 24 hodin, a sdílejte s přáteli
své denní radosti. Nebo své starosti.
7. Jezděte na zajímavá místa a ukažte je světu. Autem,
vlakem, na kole. Anebo soukromým letadlem.

1. Create your own style and community – food,
fashion, hobby, travel, healthy lifestyle, or your own
life experiences.
2. M
 ake your posts colour coordinated to create
a great overall visual. Or become a celebrity.
3. Use the correct hashtags: #travelphotography,
#loveactually, #fashion, or make you own, the more
pertinent it is to the subject, the easier it will be to
find. Or, you can include an entire sentence under
a hashtag: #ThereAreNoBoundariesToCreativity.
4. Have a nice life and smile. Or at least make it look
that way on Instagram.
5. H
 ave a friend join a photo course to have beautiful
photos from anywhere. Or you can take selfies
only.
6. S
 hoot the Instastories. Videos that will only be
visible on your profile for 24 hours, and share your
day-to-day joys (or worries) with friends.
7. Go to places of interest and show them to the world.
By car, by train, by bicycle or by private plane.
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Za hranice a ještě dál

text: Linda Pacourková

Hynek Hampl si založil Instagram z čisté zvědavosti. Byla to pro něj nová aplikace, neprozkoumaná oblast a on vždy rád zkoušel nové věci. Zprvu sdílel své obyčejné zážitky ze
života. Zlomová chvíle nastala, když se focení přátel a okolí proměnilo v zálibu v cestování.

Beyond the Borders and On
Hynek Hampl founded Instagram out of pure curiosity. It was a new application for him,
an unexplored area, and he always liked to try new things. At first he shared his ordinary
life experiences. The breakthrough occurred when taking pictures of friends and
neighbours turned into a passion for travelling.
Šestadvacetiletý Hynek se svému koníčku věnuje
už tři roky. Stejně tak jako sdílení svých fotek z cest.
K jeho současné práci ho přivedl sám Instagram. Časem si díky sociální síti našel nové přátele, s kterými
začal cestovat a fotit. Na první společnou výpravu se
vydali do Rakouska. U hor a jezer je natolik uchvátila
příroda a svoboda, že se jejich výlety staly pravidelností.

Úspěch podle Hynka
Nejdůležitější je dělat to pro sebe. Být zapálený
a nebát se zkoušet nové věci. Všem radím, ať fotí
všechno, zkoušejí různé úpravy a jsou otevření.
Každý si pak najde cestu k tomu, co ho baví. Po čase
narazí na lidi, které lákají podobné věci. Nejpodstatnější je vytrvat. Vím, o čem mluvím. Trvalo mi to
několik let a stále se posouvám. I když cítíte, že je vše
proti vám a nic vám nejde, nevzdávejte se. Snažte se
vymyslet nové věci. Inspirujte se a buďte originální.
Aktivně komunikujte s fanoušky, ale také s novými
lidmi o tématech, která vás baví. Spojte se a snažte
se vytvořit novou partu, komunitu. A hlavně, vydržte
u toho. Stojí to za to.

Srdcovka ze švýcarských hor
Mojí nejoblíbenější fotografii jsem pořídil ve Švýcarsku, když jsme si udělali s kamarády výlet do
opuštěné vesnice v horách. Byl to můj nejnáročnější
výšlap vůbec. A s kluky jsme ho podnikli naprosto
neplánovaně. Chtěli jsme před túrou přespat u jezera, ale bouřka nám to nedovolila. Proto jsme spali
v nedaleké kapli a vůbec jsme se nevyspali. Ráno
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Twenty-six-year-old Hynek has been doing this hobby
for three years. As well as sharing his photos from
the trips, Instagram itself brought him to his present
work. Over time, thanks to the social network, he
found new friends with whom he began to travel
and take photos. On the first joint trip they went
to Austria. They were so captivated by the nature
and freedom at the mountains and lakes that their
excursions have become regular.

Success by Hynek
The most important thing is to do it for yourself. Being
enthusiastic and not afraid to try new things. I advise
everyone to take pictures of everything, to try different
adjustments and to be open. Everyone finds their way
to what they like the best. Over time, they come across
people who love similar things. The most important
thing is to persevere. It took me a few years and I’m
still moving forward. Even if you feel like everything
is against you and you cannot do anything, do not
give up. Get inspired and be original. Communicate
actively with fans, but also with new people on topics
that you enjoy. Connect and try to create a new group,
community. And above all, stick to it. It’s worth it.

With Love from the Swiss Mountains
I took my most favourite photo in Switzerland when
we made a trip to a deserted village in the mountains
with friends. It was the most demanding ascent
ever. And we did it absolutely unplanned with the
boys. We wanted to sleep at the lake before the
hike, but a storm did not allow us. That’s why we

modern technology

„Cestování a fotografování je jako droga.
Jak jednou začnete, už nechcete přestat.“
„Travel and photography is like a drug.
As soon as you start, you do not want to stop.“

@hynecheck
jsme po pár kilometrech vyšli na vrcholek, odkud
jsme viděli malou vesničku. Najednou se spustil
déšť. Už po hodině jsme byli mokří a vyřízení.
K tomu nám v půlce cesty došla voda. Ale nevzdali
jsme to! Neustále se střídala bouře a slunné počasí.
Bylo to vyčerpávající. Naštěstí jsme našli opuštěnou
boudu, kde jsme vyložili stany a spacáky. Po čtyřech
hodinách jsme dorazili do cíle. Opuštěná vesnice
nebyla tak zcela opuštěná. Díkybohu! Dokonce
nám v jednom domě natočili pivo. Takové zážitky
mám nejraději. Možná někoho napadne, zda bych
šel takový výšlap znovu. A já můžu jen říct, že bych
neváhal ani minutu.

889 příspěvků
889 posts

56,4 tis. sledujících
56.4k followers

258 sleduje
258 watches

slept in a nearby chapel, and we honestly did not
sleep. In the morning we walked up a few kilometres
to the top, where we saw a small village. Suddenly
the rain started. After an hour we were all wet and
finished. And unfortunately, we ran out of water half
way up. But we did not give up! Storms and sunny
weather alternated. It was exhausting. Fortunately,
we found a deserted hut where we set up out tents
and sleeping bags. After four hours, we reached
the destination. The abandoned village was not so
deserted. Thank God! We even got a beer in one
house. I like these kind of experiences best. Maybe
someone thinks I’m going to go up again. And I can
only say I would not hesitate for a minute.
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Množství followerů
tolik neznamená

text: Linda Pacourková

Na popud své kamarádky vlítla do toho Petra Voráčková v roce 2013 po hlavě. Založila si
svůj instagramový profil. Přibližně po dvou letech sdílení fotografií se rozhodla pro
změnu. Vytvořila si svou značku a postupně smazala staré fotografie.

The Number of Followers
Does Not Mean So Much
Petra Voráčková entered the world of Instagram on her friend’s recommendation first in
2013. First she established her Instagram profile. Approximately two years after sharing
photos, she decided to change. She created her brand and gradually deleted old photos.
A co se týče cestování, k tomu neměla nikdy daleko.
Vybudovala si k němu lásku už od dětství. V devatenácti letech ji oslovilo nejvíce. Hned po tom, co se
s kamarádkou vydala vstříc dobrodružství. Absolvovaly výjezd stopem do Řecka a zpět. Pro někoho šílený
nápad, pro Petru zážitek na celý život. A také první
inspirace přidat na svůj profil fotky z cest. K fotografování ji motivoval její kreativní duch. Začínala s kreslením, které později přešlo ve focení kompaktem a následně zrcadlovkou. I pro téma své bakalářské práce
si vybrala cestování a tvorbu digitálního obsahu. Dnes
by ve svých čtyřiadvaceti letech nenechala na svůj
koníček dopustit. Nejraději má své fotografie z dvouměsíčního výletu po severozápadě USA a jihozápadě
Kanady. Vytvářejí pro ni dokonalou vzpomínku a jsou
skvělou kombinací kreativního naplnění a zároveň
nezapomenutelného off-line zážitku.

As for travel, she has always been a fan. She has
had an inclination to travel since childhood. At the
age of nineteen, she was really into it. Immediately
afterwards, she and her friend set off on an
adventure. They hitchhiked to Greece and back. For
some, a crazy idea, for Petra a lifetime experience.
And also the first inspiration to add travel photos
to her profile. She began with drawing, which later
changed into photography with a simple compact
camera and then she got a digital SRL camera. She
also chose travelling and creating digital content
for her bachelor’s thesis. Today, at twenty-four, she
would not let her hobby go. She likes best her photos
from a two-month trip to the northwest of the US
and southwest Canada. It creates a perfect memory
for her and is a great combination of creative
fulfilment and unforgettable offline experience.

Buď cool podle Petry

Be Cool According to Petra

Soustřeďte se na celkový vizuál svého profilu. Jak
vypadají fotografie vedle sebe a jak vypadá feed. I ty
nejkrásnější fotografie mohou být neúspěšné, pokud
do sebe nezapadají barevně, opticky a tematicky.
Hlavně bych chtěla čtenářům říct, že pokud focení či
tvorba na Instagramu není jejich vášní – nelámejte to
přes koleno. Nenuťte se do toho jen proto, že je to
momentálně IN.

Focus on the overall visual of your profile. How
pictures look in the context of other pictures and feed.
Even the most beautiful photos can be unsuccessful if
they do not work in terms of colour, optics and topic.
Most importantly, I would like to tell readers that if
shooting or creating posts on Instagram is not your
passion – do not worry about it. Do not force yourself
into it just because it is IN at the moment.
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„Krásná fotografie a kvalitní vzpomínka
nejsou totéž.“
„Beautiful photographs and quality memories
are not the same.“

@restlesschildcz

1 048 příspěvků 20,5 tis. sledujících 610 sleduje
1,048 posts
20.5k followers
610 watches

Jiný úhel pohledu

Different Point of View

Pro mě osobně jsou nejlepší „insta“ destinace tyrkysová jezera v Kanadě. Jako například Lake Louise. Byl
to pro mě skvělý zážitek, ale také hlavně důkaz, že
úžasná fotka neznamená nutně odpovídající realitu.
Moji fanoušci na Instagramu si mohou z fotky myslet,
že jsem tam zcela sama. Opak je ale pravdou. Pokud
byste se otočili, uvidíte davy turistů, obrovský hotel
a rozlehlé parkoviště. Sociální sítě občas neukazují
vše. Je to spíš umělecké vyjádření každého člověka,
jak danou destinaci vnímá. Dobrá zpráva ale je, že
stále stačí obout pohorky, vydat se k odlehlejším
místům a spatřit krásné scenerie, které možná nejsou
tak slavné, ale rozhodně jsou uchvacující.

For me personally, the best “insta” destination is
turquoise lakes in Canada. Such as Lake Louise.
My Instagram fans can think of me from the photo
that I’m alone there. But the opposite is true. If
you turn around you will see crowds of tourists,
a huge hotel and a large car park. Social networks
sometimes do not show everything. It is more of an
artist’s expression of each person perceiving a given
destination. The good news is that it is still enough
to put on walking boots and go to the more remote
places and see beautiful scenes that may not be so
famous but certainly fascinating.
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Inspirace není nikdy dost

text: Linda Pacourková

Už od počátku nové sociální platformy v ní našel zalíbení. Ptáte se kdo?
Šestadvacetiletý Jakub Žižka. V roce 2010 zakusil neznámý formát Instagram.
A ten ho uchvátil. Stejně jako poznávání nových míst a krajin.

Never enough inspiration
This new social platform has captivated him ever since it was launched. Who is it?
Jakub Žižka. He first tried the unknown Instagram format in 2010. And he instantly
liked it. Just like exploring new places and landscapes.

„Instagram mě v minulosti hodně ovlivnil
a zůstává stále mojí inspirací.“
“I was deeply influenced by Instagram in the past and it
still remains my inspiration”.

@jackob

Cestovatelského ducha má už od malička. S rodinou
podnikal výlety a vydávali se vstříc neprozkoumanému. Ale až s příchodem sociální sítě ho začalo
cestování naplňovat čím dál víc a víc. V roce 2015
zaměřil svůj profil na fotky z cest. A se svými kamarády vyrazil na první fotovýlet do zahraničí. Nebude
překvapením, že jako parta vyrážejí za dobrodružstvím dodnes. Instagram mu přinesl hodně. Nové
přátele, zálibu v objevování nových míst, koníček
i práci v jednom. Je vděčný za příležitost, které se nebál propadnout. Dnes kladně hodnotí, jak se aplikace
za osm let zdokonalila.

Jakubovy rady
Sdílejte a foťte hlavně to, co vás baví. To je vždy
nejvýznamnější. Najděte si určité téma. A zaměřte
na něj svůj profil. Je jedno, jestli máte rádi jídlo,
zajímáte se o módu, fotíte portréty nebo máte zálibu
v cestování. Každému se líbí něco jiného, kreativitě
a představivosti se meze nekladou. Buďte originální,
nahrávejte fotky pravidelně a tvořte zajímavý obsah
pro sebe i své fanoušky.
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1 129 příspěvků
1,129 posts

34 tis. sledujících
34k followers

281 sleduje
281 watches

He’s had a travel spirit since his childhood. His family
made trips and set out to meet the unexplored.
However, when the social network came out,
travelling began to fulfill him more and more. In 2015
he focused his profile on travel photos. And he set
off for the first photo trip abroad with his friends.
It will not be surprising that they have kept going
on adventures up to today. Instagram brought him
a lot. New friends, a hobby in discovering new places,
a hobby and a job in one. He is grateful for the
opportunity that he was not afraid to fall for. Today,
he appreciates how the application has improved
over the past eight years.

Jakub‘s Advice
Take and share photos of the things you enjoy. It is
always the most important thing. Find a particular
topic. And focus your profile on it. It does not matter
if you like food, fashion, shoot portraits, or if you
like to travel. Your imagination is not limited. Upload
photos regularly and create interesting content for
yourself and your fans.

modern technology

Krása střídá nádheru

Beauty Meets Splendour

Jedna z mých nejoblíbenějších fotografií vznikla
ve Slovinsku. Tenkrát nás po několikahodinové
noční cestě přivítalo něco neuvěřitelného. Nádherný východ slunce vykoukl zpoza kostelíku uprostřed slovinského jezera Bled. Takové momenty
mi dlouho zůstávají v paměti. A strašně rád na ně
vzpomínám.

One of my most popular photos was taken in
Slovenia. At that time, after a long night journey,
we were met by something incredible. A gorgeous
sunrise exploded from behind a church in the middle
of the Slovenian lake Bled. Such moments remain in
my memory for a long time. And I love to remember
them.
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Znáte rozdíl mezi optometristou,
optikem a očním lékařem?
Není-li váš zrak už stoprocentní, vaše první kroky by
měly vést k optometristovi, vysokoškolsky vzdělanému specialistovi v oboru měření zraku. Sázkou
na jistotu je síť očních optik GrandOptical. Ve většině
prodejen vám je k dispozici bez nutnosti objednání kvalifikovaný optometrista. Nemusíte trávit čas
v přeplněné čekárně očního lékaře. Optometrista
provede vysoce odborné měření zraku včetně
diagnózy. V případě, že je odhalena nemoc očí,
doporučí vás k očnímu lékaři. Úkolem lékaře je totiž
léčit nemoci očí počínaje běžným zánětem spojivek
a konče závažnými stavy, jako je například diabetická
retinopatie. V případě, že je potřeba pouze korigovat
běžnou oční vadu, jako je krátkozrakost či dalekozra
kost, pak jste naprosto správně v rukou optometristy.
Ten vás po vyšetření pošle rovnou k optikovi. Optik
odborně pomůže s výběrem těch správných brýlí
nebo kontaktních čoček právě pro vás.

www.grandoptical.cz

Aktuální informace o právě
probíhající slevové akci najdete
na www.grandoptical.cz
58 prodejen po celé Čr
Široký sortiment dioptrických
i slunečních brýlí a kontaktních čoček
Záruka 100% spokojenosti
Doživotní servis brýlí zdarma
MĚŘenÍ ZrAKU ZdArMA*
Kvalifikovaní optometristé
Moderní měřicí přistroje
Bez nutnosti objednání
* Platí při koupi kompletních dioptrických brýlí v den, kdy bylo měření uskutečněno.
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Od puku do manažerské židle
Víte, že jídlo na palubách vlaků a autobusů vybíral hokejista Tomáš Hertl? Nenechte se
ale zmást. Náš cateringový manager Tomáš, jmenovec českého reprezentanta, sice
profesionálně hokej hrál taky, ale za klub San Jose Sharks v NHL nenastupuje. Svou
kariéru na ledě vyměnil za zálibu v gastronomii, což je pro nás dobře.
text: Linda Pacourková
foto: archiv Tomáše Hertla

From Puck to Manager‘s Chair
Do you know that food on board trains and buses was selected by the hockey player
Tomáš Hertl? But do not be fooled. Our catering manager Tomáš, the namesake of the
Czech representative, also played professional hockey, but he has never represented the
San Jose Sharks club in the NHL. He exchanged his career on ice for his interest in
cuisine, which is good for us.
Cestu ke gastronomii nemusel hledat dlouho. Provozoval vlastní bar, pracoval v kavárnách a časem
se vypracoval do manažerské pozice. Pomáhal
s provozem úspěšných restaurací v Praze. „Já vždy
s nadsázkou o svém povolání říkám: co hokejistovi
zbývá, dokončí kariéru a nenabízí se nic jiného než
gastro,“ směje se Tomáš. K pozici catering managera
Leo Expressu se dostal velmi rychle. „Je to zvláštní
příběh. S mým kamarádem Janem Charouzem jsme
spolupracovali v gastronomii. Najednou od něj přišla
nabídka, a já byl na pohovoru, aniž bych věděl, že se
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He did not have to think too much to choose to
follow the road to cuisine. He ran his own bar,
worked in cafes, and in time he worked himself up
into a managerial position. He also helped with the
running of successful restaurants in Prague. “I always
say with a bit of exaggeration about my job: What is
there left for a hockey player? He finishes his career
and nothing but cooking is available,” laughs Tomáš.
His journey to the position of Leo Express’s catering
manager was very fast. “I worked in gastronomy with
my friend Jan Charouz. Suddenly, the offer came

it is about the journey not only the destination

jedná o pohovor! Ačkoli jsem si chtěl dát od práce
chvíli pauzu, neodmítl jsem a začal pracovat pro Leo
Express.“ Dnes se Tomáš stará o zkvalitnění služeb,
servisu a nabídek pro zákazníky. Předčit konkurenci
ale nebývá vždy jednoduché.

Asijská kuchyně? Není problém
Během pracovního dne se věnuje jak administrativě,
tak se pohybuje v terénu. Sám přiznává, že sezení
v kanceláři není nic pro něj. Vymýšlí jídelní menu, zajímá se o cenovou politiku, shání a domlouvá podmínky s dodavateli, má přehled o každé ingredienci a její
expiraci a hlavně pracuje s podmínkami hygienických
kritérií a Systémem analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP). „Přicházím s nápadem, který pak řeším se svými kolegy. Ochutnáváme
všechna jídla a uvážíme i vzhledem k nejnovějším
trendům, jaká vybereme do nového menu. Každé čtyři

from him, and I was interviewed without knowing
that this was an interview! Although I wanted to take
a break from work for a while, I did not refuse and
started working for Leo Express.” Today, Tomáš takes
care of improving services, and offers for customers.
It is not always easy to beat the competition.

Asian Cuisine? No Problem
During the business day, he is engaged in both
administrative and field activities. He designs
a menu, takes interest in pricing policy, organizes
and negotiates conditions with suppliers, is informed
of each ingredient and its expiration, and especially
works with Hygienic Criteria. “I come up with an idea
and then I discuss it with my colleagues. We taste all
the dishes and consider the latest trends we choose
in the new menu. Every four months we also change
it due to the seasonality of the ingredients. Now, for

„Naším cílem je zvedat laťku stále výš a přinést zákazníkům něco, co nikdo jiný
nenabízí. Nechceme pouze produkty, které si koupíte v jakémkoli automatu.“
“Our goal is to raise the bar higher and bring customers something that no one else
offers. We do not just want the products you buy in any refreshment machine.”
měsíce ho totiž obměňujeme i vzhledem k sezonnosti
potravin. Teď jsme měli například trend asijské kuchyně a podávali jsme cestujícím sushi a Bún bò Nam Bộ
(nudle s hovězí roštěnou – vietnamský pokrm),“ říká
Tomáš. Klíčové je vybrat správné produkty. V meníčku
najdete masová jídla, vegetariánská, veganská, RAW
dezerty i jídlo pro lidi s intolerancí lepku. Hodně lidí,
hodně chutí. A uspokojit široké portfolio zákazníků je
lidově řečeno vyšší dívčí. Cesta vašeho občerstvení,
které momentálně jíte, je zdlouhavá a promyšlená. Od
nápadu přes ochutnávky, schválení na hygieně, vybrání správného obalu, kontrolu na výrobně, umístění na
skladu až po finální formu vydávanou na palubě vlaku.
Současný trend ekologie zasahuje všechny. Leo
Express nabízí už dnes ekologické kelímky na kávu
a zákazníky čekají další příjemné změny. Na dodavatele, výrobce a firmy se tlačí, ať pomohou naší
planetě Zemi. Proto se i Tomáš se svými kolegy snaží
dělat to nejlepší. „Je to běh na dlouhou trať. Plastové
krabičky pro fresh občerstvení chceme nahradit
papírovými. Chceme eko příbory ze dřeva a plno dalších zlepšení. Děláme maximum a jsem přesvědčen,
že jdeme správnou cestou.“

example, we had a trend of Asian cuisine and served
the sushi and Bún bò Nam Bộ (noodle with beef
steak – Vietnamese dish),” says Tomáš. The key is to
choose the right products. Our menu offers meat
dishes, vegetarian, vegan, raw desserts and dishes for
people with gluten intolerance. A lot of people, a lot
of tastes. And to satisfy a wide portfolio of customers
is really rocket science. The path of your snack that
you are eating right now is lengthy and sophisticated.
It goes from idea through tasting, hygiene approval,
selection of the right packaging, factory inspection,
warehouse location to the final form issued on board
of the train.
The current trend of ecology is affecting everyone.
Leo Express now offers organic coffee cups and
customers will expect other changes. Suppliers,
manufacturers, and companies are being pushed
to be eco-friendly. That is why Tomáš and his
colleagues are trying to do the best. “It’s a long run.
Plastic boxes for refreshments are to be replaced by
paper. We want eco wood cutlery and lots of other
improvements. We do the best, and I’m convinced
that we are going the right way.”
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AquaCity Poprad
připravuje novinky

Akvapark otevře už letos na podzim společně s největším poskytovatelem estetické medicíny
na Slovensku INTERKLINIK špičkové medicínské centrum. Hosté se tak mohou v županu přesunout z hotelu přímo do ambulance renomované kliniky. Unikátní projekt sází na symbiózu
akvaparku, hotelového resortu a kliniky s kvalitními službami.
Připravovaná modernizace akvaparku ještě více
zatraktivní a zároveň navýší jeho kapacitu. Návštěvníci se mohou těšit třeba na novou toboganovou
věž, která bude dvakrát vyšší než současná. Stavební úpravy se dotknou také venkovních budov.
Na střeše tzv. Domčeka vznikne restaurace s letní
oddechovou zónou. Rekonstrukcí projde i samotný
vstup.
V AquaCity najdete 13 termálních bazénů s teplotou
vody do 38 °C s celoročním provozem, 50metrový
plavecký bazén, fitness, venkovní sportovní areál
s pláží, 6 toboganů, víc než 350 vodních atrakcí,
dětské koutky, zóny virtuální reality i výjimečnou
bazénovou laserovou show. Nabídku služeb doplňují
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thajské a relaxační masáže, solárium, kryocentrum
a moderní wellness. Celá řada překvapení na vás
čeká také v dvoupatrovém Fire & Water Wellness
& Spa. Na ploše více než 1 590 m2 můžete kromě
saunování a relaxování v soukromém bazéně také
vyzkoušet saunové ceremoniály.
Ubytujte se v některém z 5 hotelů, Mountain View,
Seasons, Riverside v AquaCity Poprad, nebo si užijte
Vysoké Tatry v hotelu Horizont Resort s exkluzivním wellness. Největším lákadlem je místní VIP SKY
Lounge, ze kterého si můžete dopřát panoramatický
výhled na štíty Tater přímo z vířivky pod nebem
plným hvězd nebo z prosklené finské sauny na střeše
hotelu.

Teplo
v cestovním balení

C

estování vlakem bývá často spojeno s čekáním na přípoj
a přemísťováním se mezi nádražím a cílovým místem.
Nezřídka jsme při tom zastiženi zimou a nepříznivým počasím,
kdy zima takřka zalézá za nehty. Pro překonání chladu a rychlé zahřátí však existuje povedené řešení od společnosti
Zippo, výrobce ikonických kovových zapalovačů s doživotní zárukou.
Zippo ohřívač rukou, jak se výrobek v České
republice oficiálně nazývá, slouží jako nezávislý
přenosný zdroj tepla. Pro celodenní provoz stačí
Zippo ohřívač naplnit odměrkou originálního Zippo
benzínu do zapalovačů, snadno dostupného ve většině trafik a prodejen tabáku.
Ohřívač poté funguje na principu chemické reakce,
takže po zahřátí dochází ke spotřebovávání benzínových výparů za uvolňování dalšího tepla. Ohřívač nehoří žádným plamenem a neodcházejí žádné zplodiny,
je tedy naprosto bezpečný a lze jej jednoduše přenášet
v kapse.
Zippo ohřívač ocení především lidé, kteří se chystají na celodenní túru v přírodě, neocenitelný bude pro golfisty, rybáře,
myslivce, policisty na pochůzce a diváky na fotbalových a hokejových stadionech.
K dostání ve značkových prodejnách tisku GECO, Valmont,
Don Pealo a v oficiálním internetovém obchodě zippo.cz

k dostání také v těchto značkových prodejnách:

výhradní zástupce Zippo v ČR a SR · tel.: +420 581 202 031 · www.atcdistribution.cz · www.zippo.cz · www.zippo.com
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Jako perly na šňůře

text: Martin Záruba
foto: © Shutterstock.com

Železniční koleje jsou tím nejlepším pojítkem mezi státy i národy. Chcete důkaz? Ať už
cestujete z Polska, nebo z Moravy, svou přívětivou náruč vám teď otevírá Rakousko.

Jak perły na sznurku
Tory kolejowe są najlepszym łącznikiem między państwami i narodami. Czy chcesz na to
dowód? Niezależnie od tego, czy podróżujesz z Polski, czy z Moraw, teraz zaprasza
Austria wyciągając przyjazne objęcia.
Je jedno, jestli žijete u Baltského moře, v centrální
části Polska, v Horním Slezsku, Slezsku, na Hané
nebo jižní Moravě. Ať už vyrazíte do vídeňských galerií, na linecký Hauptplatz či na proslulé předvánoční
trhy do Salzburgu, teď se sejdete v jednom vlaku!
Díky spolupráci Leo Express s rakouskou společností WESTbahn se podařilo propojit Polsko, Moravu
a Rakousko.
Nemáte ještě cestovatelské plány na podzim? Pak
je ten nejvyšší čas prozkoumat příležitosti, které se
v Rakousku otevírají. Vídeň, Sankt Pölten, Amstetten,
Linec, Wels, Attnang-Puchheim a Salzburg. To je hned
pět perel navlečených na šňůře rakouské železnice.

Vídeň
Vídeň je Sacherův dort. Vídeň je obří ruské kolo
v zábavním parku Prátr. Vídeň je zámecký komplex
Schönbrunn. Vídeň je nostalgie po Rakousko-uherské
monarchii, ale pokud hledáte přece jen něco víc, pak
jsou tu hned dva důvody, proč se do Vídně opakovaně vracet. Tím prvním je Albertina – galerie na jižním
okraji hradního komplexu Hofburg. Právě tady hýčkají
nejvýznamnější sbírku grafik na světě, ve své péči mají
v Albertině více než milion listů. Pokud tedy patříte
mezi obdivovatele Rafaela, Leonarda, Michelangela,
Rubense, Rembrandta a pak pochopitelně Schieleho,
Kokoschky a Dürera, jste na správném místě. K tomu
přidejte malby a ke stálým výstavám i ty průřezové
a rázem musí být jasné, že tohle není krátkodobá
láska. Tím druhým důvodem je pak Museumsquartier
přímo na Ringstrasse – to znamená Přírodovědné muzeum v jedné budově a Uměleckohistorické muzeum
v té druhé. A obě jsou světových parametrů!
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Nieważne, czy mieszkasz nad Bałtykiem, w Polsce
centralnej, na Górnym czy Dolnym Śląsku, na Hané
czy na Morawach Południowych. Bez względu na to,
czy trafisz do wiedeńskich galerii, na Hauptplatz
w Linzu czy na słynne przedświąteczne jarmarki
w Salzburgu, wszyscy spotkacie się od teraz
w jednym pociągu! Dzięki współpracy Leo Express
z austriacką firmą WESTbahn udało się połączyć
Polskę, Morawy i Austrię.
Jeśli nie masz jeszcze planów podróżniczych na jesień?
Nadszedł czas, aby odkryć możliwości, które otwierają
się w Austrii. Wiedeń, Sankt Pölten, Amstetten, Linz,
Wels, Attnang-Puchheim i Salzburg. To pięć pereł
nawleczonych na sznurku austriackiej kolei.

Wiedeń
Wiedeń kojarzy się z tortem Sachera. Wiedeń to
ogromy Diabelski Młyn w parku rozrywki Prater.
Wiedeń to kompleks zamkowy Schönbrunn. Wiedeń
jest nostalgią za Austro-Węgierskim Imperium, ale
jeśli szukasz czegoś więcej, mamy dwa powody,
by wielokrotnie powracać do Wiednia. Pierwszym
jest Albertina – galeria na południowym skraju
kompleksu zamkowego Hofburg. Znajduje się
tutaj najważniejsza kolekcja grafiki na świecie,
w Albertinie, bowiem opiekują się ponad
milionem dzieł. Więc jeśli należysz do wielbicieli
Rafaela, Leonarda, Michała Anioła, Rubensa,
Rembrandta i oczywiście Schielego, Kokoschki
oraz Dürera, jesteś we właściwym miejscu.
Do tego należy dodać obrazy i wystawy stałe, oraz
przekrojowe i już wiadomo, że nie jest to tylko
miłość krótkoterminowa. Drugim powodem jest

droga też jest celem

Leo Express
a WESTbahn
Do Vídně autobusem Leo Express,
do Salzburgu vlakem WESTbahn. Díky kooperaci dvou dopravních společností si můžete
užít nový rozměr cestování. Nové, tradiční
a v obou případech propojené s přírodou.
Přesně takové je současné Rakousko reprezentované Vídní, Sankt Pöltenem, Amstettenem, Lincem a Salzburgem.

Leo Express i WESTbahn
Do Wiednia autobusem Leo Express,
do Salzburga pociągiem WESTbahn. Dzięki
współpracy dwóch firm transportowych
możesz cieszyć się nowym wymiarem
podróży. Nowe, tradycyjne i w obu
przypadkach związane z naturą.
Dokładnie taka jest współczesna Austria
reprezentowana przez Wiedeń, Sankt Pölten,
Amstetten, Linz i Salzburg.

Sankt Pölten
Z hlavního města Rakouska vás vlak unese do hlavního města Dolních Rakous. Jde o partnerské město
Brna a Prostějova a jen tak mimochodem je pova-

Museumsquartier bezpośrednio przy Ringstrasse –
czyli Muzeum Historii Naturalnej w jednym
budynku i Muzeum Historii Sztuki w drugim. Oba
o ogólnoświatowym znaczeniu!

Sankt Pölten
Ze stolicy Austrii pociąg zabierze Cię do stolicy
Dolnej Austrii. To partnerskie miasto Brna oraz
Prostějova i – na marginesie – uważane jest za stolicę
baroku. Bez względu na nowoczesne oblicze
miasta, jakim jest dzielnica rządowa i obiekt sejmu
krajowego nazywany Statkiem kongresowym, to
właśnie barok jest tutaj w domu. Spowodował to
budowniczy Jakob Prandtauer, który przeprowadził
się tu w 1689 roku i na zawsze zmienił charakter Sankt
Pölten, pyszniącego się najstarszym nadaniem praw
miejskich w Austrii – co miało miejsce w 1159 roku.

Amstetten
Jest to szóste pod względem wielkości miasto
w Austrii, położone na najbardziej wysuniętym na
zachód krańcu Dolnej Austrii. W miejscowej słynnej
wytwórni moszczów i destylarni Farthofer szybko
uświadomisz sobie, że Amstetten jest pięknym
miejscem do życia. Pozwól się oczarować miejscową
bazyliką Sonntagberg pochodzącą z 1440 roku.
Twierdzi się, że pierwotnie stała na tym miejscu tylko
kaplica, ale napływ pielgrzymów był tak wielki, że
wkrótce musiał powstać nowy i znacznie większy
kościół. Warto również odwiedzić pobliski klasztor
Ardagger lub zamek Ulmerfeld z X wieku.
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i cesta je cíl

žované za hlavní město baroka. Bez ohledu na jeho
moderní tvář prezentovanou například vládní čtvrtí
a budovou zvanou Sněmovní loď, platí, že tady je
doma baroko. Může za to stavitel Jakob Prandtauer,
který se přistěhoval v roce 1689 a jednou provždy
změnil charakter Sankt Pöltenu, pyšnícího se vůbec
nejstarším udělením městského práva v Rakousku –
stalo se tak v roce 1159.

Amstetten
Je šesté největší rakouské město ležící v nejzápadnějším výběžku Dolního Rakouska. V místní vyhlášené
palírně a moštovně Farthofer si brzy uvědomíte,
že Amstetten je krásné místo pro život. Nechte se
okouzlit třeba bazilikou Sonntagberg pocházející
z roku 1440. Říká se, že původně stála na kopci pouze
kaple, příliv poutníků byl ale tak obrovský, že musel
být brzy postaven nový a daleko větší kostel. Za prohlídku ale rozhodně stojí i nedaleký klášter Ardagger
nebo zámek Ulmerfeld z 10. století.

Linec
Tolik hlavních měst projetých během chvíle? Linec je
pro změnu hlavním městem spolkové republiky Horní
Rakousy a právě tady si uvědomíte, že cestujete nejen proti proudu času, ale i proti proudu Dunaje. Uvidíte katedrálu Neposkvrněného početí Panny Marie
alias Nový dóm. Uvidíte kostel svatého Ignáce alias
Starý dóm. A to je vlastně Linec v kostce, nové se
přirozeně snoubí se starým. Kde jinde mají Muzeum
budoucnosti věnované technologiím, vědeckému výzkumu a vývoji? A kdybyste se nemohli rozhodnout,
jestli se ohlížet zpět do minulosti, nebo vyhlížet věci
příští, vsaďte na jistotu přítomnosti – snad v každé
cukrárně budou mít křupavý linecký koláč.

Salzburg
Alpský masiv na dohled, nad hlavou největší zachovalý středověký hradní komplex v Evropě, rušná
Getreidegasse s rodným domem Wolfganga Amadea
Mozarta považovaná za nejkrásnější ulici v Rakousku.
Že by to nejlepší na konec? Může to tak vypadat.
Salzburg je magický a očaruje vás hned napoprvé.
Město, které se rozkládá na obou březích Salzbachu,
patří mezi ta nejzelenější na starém kontinentě a je
bránou do regionu Salzkammergut s nedotčenou přírodou. Salzburg je poslední perlou na naší rakouské
šňůře. Ale stojí za to poznat je všechny, pěkně jednu
po druhé.
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Linz
Tak wiele dużych miast przejechanych w ciągu chwili?
Linz dla odmiany jest stolicą Górnej Austrii i właśnie
tutaj zdasz sobie sprawę, że podróżujesz nie tylko
w czasie, ale także w pod prąd Dunaju. Zobaczysz tu
katedrę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, zwaną Nową Katedrą. Zobaczysz kościół
św. Ignacego, czyli Starą Katedrę. I to jest właściwie
Linz w pigułce, nowoczesność w naturalny sposób
łączy się ze starym. Gdzie indziej jest Muzeum
Przyszłości poświęcone technologiom, badaniom
naukowym i rozwojowi? A jeśli nie potrafisz się
zdecydować, czy spojrzeć w przeszłość, czy szukać
przyszłości, postaw na pewność teraźniejszości –
niemalże w każdej cukierni w mieście mają chrupiącą
tartę z Linzu.

Salzburg
Widoczny masyw Alp, nad głową największy
zachowany średniowieczny kompleks zamkowy
w Europie, ruchliwa Getreidegasse z miejscem
narodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta uważana
za najpiękniejszą ulicę w Austrii. To najlepsze
na koniec? Może to tak wyglądać. Salzburg jest
magicznym miastem urzekającym na pierwszy
rzut oka. Miasto rozciągające się po obu brzegach
rzeki Salzbach jest uważane za jedno z najbardziej
zielonych na starym kontynencie i jest naturalną
bramą do regionu Salzkammergut z dziewiczą
przyrodą. Salzburg to ostatnia perła naszego
austriackiego sznura. Ale warto poznać wszystkie
perły, jedna po drugiej.
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Visit the largest lasers and CNC machinery showroom /
Navštivte největší showroom laserů a CNC strojů
fiber lasers, CO2 lasers / vláknové lasery, CO2 lasery
milling machines, press brakes and more / frézky, lisy a další stroje
Everything in one place / vše na jednom místě
www.eurazio.eu | sales@eurazio.eu
inzerce_leoExpres_en_cz_138x99.indd 1
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Více energie. Méně stresu.
S dvojím účinkem přípravku Vitango®
První tradiční léčivý rostlinný přípravek s extraktem z rozchodnice růžové
(Rhodiola rosea) může pomoci při příznacích stresu jako je únava a vyčerpání.
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

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

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.
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Po operaci a úrazech
chce být každý v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym®
urychluje hojení, výrazně zkracuje
obu léčby po úrazech a opera
dobu
operacích

800 tbl.

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

300 tbl.

200 tbl.

Stáhněte si mobilní aplikaci
ci
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.

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.
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Romantika?
V Mozartově Salzburgu
Řím Severu. Takový je Salzburg. Vypráví se o italském
šarmu, všudypřítomném baroku i fantastické
gastronomii. Prostě o všech ingrediencích potřebných
k dokonalému romantickému víkendu.
Rome of the north. That‘s Salzburg. It speaks of Italian
charm, ubiquitous Baroque and fantastic cuisine. Just
about all the ingredients needed for a perfect
romantic weekend.
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Romance?
Mozart‘s Salzburg
text: Martin Záruba
foto: © Shutterstock.com
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Ubytování na zámku, v romantické vile, nebo bývalém měšťanském domě? Fantazii se meze nekladou
a limitem jsou pouze finance. V hotelu Goldgasse
utratíte snadno více než 25 000 korun za jednu
noc, ale odměnou vám bude pozice přímo v centru
salzburského Starého Města, kde máte všechny
pamětihodnosti přímo na dosah. Podobná cenová
relace není ničím výjimečným, vždyť třeba takové
hotely Sacher nebo Bristol jsou v přímém sousedství
rodného domu Wolfganga Amadea Mozarta a za výjimečnost se prostě platí. To ale neznamená, že si
nelze Salzburg užít v lowcostém módu. I do města,
jehož název je poprvé písemně doložen v roce 755,
a kde už ve 4. století byl vystavěn klášter, pronikla
služba Airbnb, díky níž si můžete pronajmout jeden
z mnoha zařízených bytů, apartmánů nebo jen samostatných pokojů s výhledy, které berou dech, a to už
od několika stokorun za noc.

Accommodation in a castle, or a former burgher
house? Fantasies are not limited and the limit is
only financial. You can easily spend more than
970 euro per night in the Goldgasse Hotel, but you
will be rewarded with a position right in the heart
of the Old Town of Salzburg, where all the sights
are within easy reach. A similar price relation is not
exceptional, for example, such hotels as Sacher or
Bristol are in the immediate vicinity of Wolfgang
Amadeus Mozart’s birthplace, and it is simply
exceptional. But that does not mean you cannot
enjoy Salzburg in low-cost fashion. Even the city,
whose name is first documented in 755, and where
a monastery was built in the 4th century, the Airbnb
service flourishes, allowing you to rent one of many
furnished apartments, suites or only separate rooms
with breathtaking views from rates starting at several
hundred crowns per night.

Zpečeťte svou lásku

Seal Your Love

Najdete je v Budapešti, Bruggách, ve Vratislavi,
v Paříži nebo v Římě. Ostatně zámky lásky se objevují
i v českých městech v čele s Prahou. V Salzburgu se
vydejte na most Staatsbrücke, protože právě tam
si dávají romantická dostaveníčka milenci z celého
světa a umístěním zámku na zábradlí demonstrují
své city. Možná pod vlivem výhledu, kdy máte pod
nohama tu vůbec nejdůležitější spojnici přes řeku
Salzbach a do toho máte jako na dlani jak salzburský
zámek, tak katedrálu. Co na tom, že Staatsbrücke je
už desátým, protože přesně tolik mostů se na daném
místě vystřídalo od roku 1090, kdy povodeň smetla

You can find them in Budapest, Bruges, Wroclaw,
Paris or Rome. Besides, the chateaus of love also
appear in Czech cities, starting with Prague. In
Salzburg, take the Staatsbrücke Bridge, because
romantic lovers from all over the world meet there
and show their feelings by putting a lock on the
railing. Perhaps under the influence of the view,
when you have the most important link across the
Salzbach River under your feet, and you have both
the Salzburg Castle and the cathedral almost in the
palm of your hand. What about the fact that it is
already the tenth Staatsbrücke because exactly so
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Salzburg
je jedno z těch dokonalých míst pro život. Jde o město muzeí, město vysokoškolského vzdělání, město
sportu, město gastronomie, město nočního života…
A příjemné je i pro turisty, kteří se ho rozhodnou
navštívit. Po celý rok nabízí bohatý program složený
jak z pravidelných, tak jednorázových akcí. A stejně
příjemný je i pohyb po městě, které fandí jak veřejné
dopravě, tak městské cyklistice.

Salzburg
is one of those perfect places to live. It is a museum
town, a city of university education, a city of sport,
a city of gastronomy, a city of nightlife... And it’s
also pleasant for tourists who choose to visit
it. Throughout the year, it offers a rich program
consisting of both regular and unique events. And
just as pleasant is a walk in the city that supports
both public transport and city cycling.

ten vůbec první. Hned ten druhý měl stejný osud,
třetí byl z kamene a byl zastřešený, čtvrtý přidal plochu pro tržiště a místo pro výběrčího mýtného… Co
most, to osud. Stavba toho současného, osmdesát
metrů dlouhého a dvacet metrů širokého, byla zahájena v roce 1939, a to s pomocí nuceně nasazených
ze střední a východní Evropy. Právě těmto obětem
nacistického režimu je věnována pamětní cedule.

many bridges have been replaced since 1090, when
floods swept the first one away. The second met
the same fate, the third was made of stone and was
roofed, the fourth added an area for a marketplace
and the place for the toll collector... What a bridge,
what a destiny. The construction of the present,
eighty metre long and twenty metre wide bridge,
was begun in 1939, using forced labour from
Central and Eastern Europe. It is precisely these
victims of the Nazi regime that a memorial sign is
dedicated to.

In the Castle Gardens
A picnic! What is more authentic than mingling
with the locals and choosing a grassy place on
the Salzbach bank for enjoyable lounging and
a delicious tasting of take-away food and drink?
Bring some fast food from the famous Balkan Grill
in the centre of the Old Town! There are plenty of
places to relax and do nothing, and when you start
to tire of the people-watching, it’s only a short walk
to the gardens of the Neo-Classical Chateau of
Mirabell. Both are on the UNESCO World Heritage
List and you will find sculptures from the Italian
Ottavio Most in a geometric garden. It is said that
the statues of Aineiás, Hercules, Paris and Pluto
are from 1690, other mythological themes come
from the period around 1730. Focus all the senses,
because Mirabell is exactly like that. Sensual, like
whipped cream, so it’s no wonder it’s a favourite
wedding venue. And again you will get what
Salzburg is full of! That’s a wonderful perspective.
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V zámeckých zahradách
Piknik! Co je ostatně autentičtější, než se vmísit mezi
místní a vybrat si travnaté místo na břehu Salzbachu
k nevinnému lenošení a příjemné ochutnávce doneseného jídla a pití? Zkuste si přinést třeba něco fastfoodového z vyhlášeného balkánského grilu v centru
Starého Města! Těch míst k relaxaci a nicnedělání
je spousta, a jakmile vás přestane bavit pozorovat
dovádějící děti, máte to jenom kousek do zahrad
neoklasicistního zámku Mirabell. Objekt je na seznamu památek UNESCO a přímo v geometricky založené
zahradě objevíte sochy od Itala Ottavia Mosta. Uvádí
se, že sochy Aineiás, Héraklés, Paris a Pluto jsou z roku
1690, další mytologické náměty pocházejí z období
okolo roku 1730. Zaostřete všechny smysly, protože
přesně takový Mirabell je. Smyslný. Je jako šlehačkový
dort, proto není divu, že je oblíbeným místem svateb.
A znovu se vám dostane toho, čeho je Salzburg plný!
Totiž báječného výhledu. Tentokrát na nezaměnitelnou městskou dominantu v podobě pevnosti
Hohensalzburg. Ta byla vystavěna už v 11. století!

Mozart, kam se podíváš
Ano, Wolfgang Amadeus Mozart se narodil v Salzburgu. Pokud si to nepamatujete ze školy, během několika málo hodin se vám tato informace dostane pod
kůži tak, že se jí už nikdy, ale opravdu nikdy nezbavíte. Muzea s Mozartovým jménem a koncertní sály
s Mozartovým jménem a pochopitelně i Mozartovým
repertoárem. K tomu Mozartův rodný dům a hned
několik domů, ve kterých Mozart postupně žil. Pak tu
máme Mozartovo náměstí, ale kult slavného hudebního skladatele se v Salzburgu neomezuje na hudbu,
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Do Salzburgu se
můžete vypravit
autobusem Leo
Express nebo vlakem díky
naší spolupráci s dopravcem
WESTbahn.
You can go to Salzburg by
Leo Express bus or by train
thanks to our cooperation
with WESTbahn company.

This time, the unmistakable urban landmark of
the Hohensalzburg fortress. It was built in the 11th
century!

Mozart, Wherever You Look
Yes, Wolfgang Amadeus Mozart was born in
Salzburg. If you do not remember it from school,
this information gets under your skin within a few
hours so that you never get rid of it. Museums with
Mozart’s name and concert halls with Mozart’s
name and, of course, Mozart’s repertoire. Mozart’s
birth house, and several houses where Mozart lived.
Then we have Mozart’s Square, but the cult of the
famous music composer in Salzburg is not limited
to music, architecture and souvenirs. So Mozart’s
cake was created in the middle of the 19th century,

destination

architekturu a suvenýry. A tak vznikl třeba v polovině
19. století Mozartův dort, na počátku století dvacátého se prodával Mozartův krém na boty a v roce 1905
byla na Světové výstavě v Paříži představena sladkost
známá jako Mozartova koule. O tu se dodnes pře
celá řada salzburských cukráren, ale pokud chcete
jít na jistotu, zamiřte na adresu Brodgasse 13, kde
se odkazují v rodinné tradici přímo na cukráře Pavla
Fürsta, který tuhle dobrotu vymyslel. Ochutnáte
Mozartovy koule, které jsou stále vyráběné ručně
a podle původního receptu. Poznávacím znamením
je stříbrný staniol s modrým potiskem.

Smažené kuře v Altstadtu
Když už někde zabloudit, tak v uličkách salzburského
Starého Města. Celé hodiny se můžete líně procházet Altstadtem a vychutnávat si úsměvy místních
obchodníků. Právě tady pořídíte kýčovité suvenýry,
nahlédnete do obchodů s hudbou, zastavíte se
na skvělou kávu, a jak se slunce objeví nejdříve nad
hlavou a pak zamíří k západu, vystřídáte kavárny
za restaurace nebo rychlá občerstvení, abyste v závěru dne pochválili šikovné vinaře a vstřícné barmany.
Altstadt je místo, kde to žije. Ale tak nějak jinak…
tak nějak romanticky. A kvůli tomu jste přece tady,
ne? Ochutnávat všemi smysly… Určitě nevynechejte
návštěvu kláštera svatého Petra. V místním obchůdku je totiž ráj nejen pro religionisty, ale i vyznavače
skvělých pálenek, o jejichž produkci se starají mniši
napříč Rakouskem. A jestli musíte v Salzburgu něco
určitě ochutnat, je to smažené kuře s citronem. Kdekoliv. V celém Rakousku prý nenajdete lahodnější.
Vždyť prý na nich ujížděl dokonce už i Mozart!

Mozart’s shoe cream was sold at the beginning
of the twentieth century, and in 1905, a sweet
known as Mozart’s ball was presented at the
World Exhibition in Paris. There are many Salzburg
confectioners here today, but if you want to go
for sure, head to Brodgasse 13, where they refer to
family tradition directly to the confectioner Paul
Furst who invented this delicacy. Taste Mozart’s
balls that are still produced by hand and according
to the original recipe. The sign is a silver tinfoil with
a blue print.

Fried Chicken in Altstadt
If you want to get lost somewhere, do it in the
streets of Salzburg’s Old Town. For hours, you can
walk around Altstadt and be greeted by the smiles
of local merchants. Here you can buy souvenirs,
browse in music shops, stop for a great coffee, and
as the sun rises above your head and then aims
west, you will change cafes for restaurants or a quick
snack in order to compliment skilful winemakers and
friendly bartenders at the end of the day. Altstadt
is a lively place. But somehow different ... kind of
romantic. And that’s why you’re here, isn’t it? To
taste with all the senses ... Do not miss the visit of
Saint Peter’s Monastery. In the local shop there is
a paradise not only for the religionists, but also for
the admirers of the great spirits and liquors, whose
production is kept by monks across Austria. And
if you must taste something in Salzburg, it’s fried
chicken with lemon. Anywhere. Across Austria, you
will not find anything more delicious. Even Mozart
was addicted to it!
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Je libo Salzburg?
Do You Fancy Salzburg?
Čekání na Popelku
Waiting for Cinderella
20., 21., 26., 27., 28. a 31. října
20, 21, 26, 27, 28 and 31 October
Ne zase tak daleko od Salzburgu najdete tematický park Fantasiana. A v říjnu je téma jasně
dané – STRACH! Ale nebojte se, Halloween v podání Fantasiany bude především o pohádkách
a dýních ve všech možných velikostech a podáních. Kdo ví, možná dojde i na slavný Popelčin
kočár. Jedno je jisté, děti si to užijí a rodiče jim
budou snadno sekundovat.
Not so far away from Salzburg is the Fantasiana
theme park. And in October, the topic is clear –
FEAR! But don’t worry, Fantasian Halloween is
about fairy tales and pumpkins in all possible
sizes and shapes. Who knows, maybe the famous
Cinderella carriage will arrive too. One thing is
certain, children will enjoy it, and their parents
will be able to look after them easily.

foto: www.erlebnispark.at
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Jazz všude, kam se podíváš
Jazz Everywhere You Look
17.–20. října
October 17-20
Jasně, Mozart! V Salzburgu se budete s Wolfgangem Amadeem a jeho odkazem potkávat od 1. ledna do 31. prosince, ale jazz?! Festival Jazz & The
City propojuje celkem sto jednotlivých koncertů
v padesáti městských lokacích. Jazz bude znít všude! V kostelích, na ulicích, v kavárnách i sympatických vinárnách. Všechno se propojí v jedno –
skvělé jídlo, výborné pití a fantastická hudba.
Sure, Mozart! You meet Wolfgang Amadeus
and his legacy on every step in Salzburg from
1 January to 31 December, but jazz?! The Jazz
& The City Festival links together a total of
100 individual concerts in fifty city venues. Jazz
will sound everywhere! In churches, streets, cafes
and friendly wine bars. Everything will be joined
in one – great food, great drinks and fantastic
music.

Internationaler
Wolfgangseelauf
21. října
21st October
Takhle zní v originále celý název populárního běžeckého závodu, který se koná už po sedmačtyřicáté a pravidelně vítá více než 4 000 startujících.
Na výběr máte ze tří vzdáleností: 27 kilometrů je
klasika, 10 kilometrů kratší trať a trasa 5,2 kilometru je určená pro obdivovatele okolních panoramat. Ať zvolíte, jak zvolíte, určitě pochopíte, proč
byl tenhle závod v roce 2014 vyhlášen tím vůbec
nejkrásnějším v celém Rakousku.
This is the original title of the popular Running
Race, which has been held since the forties
and regularly welcomes more than 4,000
competitors. You can choose from three
distances: 27 km is the classic, and there is also
a 10 km track and a 5.2 km track designed for
admirers of surrounding panoramas. Whichever
you choose, you will understand why this race
was declared the most beautiful one in the whole
of Austria in 2014.
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Jako na Broadwayi
Just Like Broadway
24. listopadu – 18. prosince
From 24 November to 18 December
Kde jinde se pohroužit do předvánočního rozjímání za zvuků jedné z nejznámějších koled? Právě
tady se přece narodil její autor Joseph Mohr. Tichá
noc je natolik propojena s místním geniem loci,
že Salzburg dokonce pořádá tematické prohlídky
města po stopách jejího autora. Svou premiéru tu
navíc bude mít muzikálová verze, pod níž se nepodepsal nikdo jiný než držitel Emmy John Debney.
Where else can you enjoy Christmas meditation
with the sounds of one of the most famous
carols? It was here that its composer Joseph
Mohr was born. Silent Night is so connected to
the local genius loci that even the city of Salzburg
organizes themed tours in the footsteps of its
creator. Its premiere in the form of a musical
version will be held here, under none other than
Emmy Award winning composer John Debney.

Ježíškův trh
Jesus´ Market
29. listopadu – 26. prosince
From 29 November to 26 December
Adventní trh, přesně takový, jako když zavřete
oči a zasníte se. V Salzburgu je předvánočních
trhů celá řada, ale jen jeden se koná přímo
v srdci Starého Města na Rezidenčním náměstí
a odkazuje k tradici z konce 15. století. Patří tak
mezi ty vůbec nejstarší v Evropě, a i když svou
novodobou podobu dostal v roce 1974, je to
prostě symbol Vánoc ovoněný pečenými kaštany,
jablky, vanilkou, skořicí a svařeným vínem.
An advent market just like when you close your
eyes and start dreaming. In Salzburg, there are
a number of Christmas markets, but only one
takes place right in the heart of the Old Town on
the Residence Square and refers to the tradition
of the end of the 15th century. It ranks among the
oldest in Europe, and although its modern form
came in 1974, it is simply a symbol of Christmas
flavoured with roasted chestnuts, apples, vanilla,
cinnamon and mulled wine.
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Poprad – na podzim horské filmy
a v zimě kouzelné Vánoce
Malebné město pod Vysokými Tatrami má unikátní historii – vzniklo spojením pěti středověkých, původně samostatných městeček –
Popradu, Spišské Soboty, Veľkej, Matejoviec a Stráží pod Tatrami.
Město Poprad je známé nejen díky úžasné historii či zajímavým
památkám, ale také jako město, ve kterém můžete zažít spoustu
jedinečných chvil. Podzim a zima patří v Popradu dvěma kulturním
událostem, které si získaly přízeň návštěvníků z celého světa.
Poprad se vždy v říjnu stává magnetem pro horolezce, milovníky
hor a horské kinematografie. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL HORSKÝCH FILMŮ v Popradu patří mezi nejvýznamnější filmové horské festivaly na světe. Kromě skvělých filmů je součástí festivalu
bohatý doprovodný program, díky kterému je možné vidět lezce
i přímo na náměstí, kde probíhá soutěž v boulderingu. Festival
v průběhu jeho bohaté historie navštívilo množství osobností
horolezeckého světa. Sir Edmund Hillary, Peter Habeler, Piotr
Pustelnik, Krzystof Wielicki a mnozí další. Mezi organizátory festivalu najdeme i Popradčana Petra Hámora, který jako první Slovák
vylezl na všech čtrnáct osmitisícovek.

V čase Vánoc je Poprad skutečně nádherný a mnozí
návštěvníci tvrdí, že má nejkrásnější vánoční výzdobu
na Slovensku. Kromě samotné výzdoby dotváří výjimečnou atmosféru v Popradu i pravidelná kulturní
akce POPRADSKÉ VÁNOCE – Vánoční jarmark a předtím příchod Mikuláše, během kterého náměstí plné
popradských dětí pomáhá s rozsvěcováním vánoční
výzdoby samotnému Mikuláši. Největší dominantou
vánoční výzdoby města Poprad je 12 metrů vysoký
vánoční anděl. Bude to spatření tohoto anděla na
vlastní oči, procházka pod originálním hvězdným
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nebem, živý betlém, návštěva Vánočního jarmarku
nebo selfie v obrovské vánoční kouli, které vás zlákají
na ochutnávku Vánoc v tomto městě? Přijměte naše
pozvání a zažijte atmosféru Vánoc v Popradu, zažijte
kouzelné chvíle ve městě, kde přilétá vánoční anděl
a Mikuláš rozsvěcuje vánoční stromeček.

Slovenské léčebné lázně Piešťany patří více než sto
let k předním evropským lázním v léčbě revmatismu,
rehabilitaci pohybového aparátu a nervového systému.
Procedury jsou klientům poskytovány ve čtyřech balneoterapii,
z nichž Balnea Health Spa patří mezi nejmodernější ve střední
Evropě. Ubytování se nabízí v šesti hotelech od 2* do 5*,
přičemž secesní hotel Health Spa Resort Thermia Palace 5*
byl prvním pětihvězdičkovým hotelem na Slovensku. Unikátní
léčivé zdroje, moderní metody lázeňské léčby, profesionální
přístup personálu a hotely umístěné v lázeňském parku, je to,
co dělá Lázně Piešťany výjimečnými a nezapomenutelnými.
Lázně Piešťany jsou tím pravým místem pro každého z nás.
Nabízejí dlouhodobé lázeňské pobyty ale i relaxační wellness
pobyt.

CHUŤ PIEŠŤAN
Oblíbený lázeňský pobyt nabízející unikátní piešťanské
procedury.
` Ubytování od 2 do 7 nocí s polopenzí
` Wi-Fi a další služby
TO NEJLEPŠÍ Z BALÍKU:
` 3 až 15 procedur podle délky pobytu
` Konzultace s lékařem zaměřená na kontraindikace
` Hotel Thermia Palace 5* od 276,- € /os./2 noci
` Hotel Esplanade 4*od 190,- € /os./2 noci
` Spa Hotel Grand Splendid 3* od 150,- € /os./2 noci
` Spa Hotel Pro Patria 2* od 96,- € /os./2 noci
` Hotel Jalta & Dependances 2* od 100,- € /os./2 noci
Rezervace a více informací:
Tel.: +421 33 775 7733
E-mail: booking@spapiestany.sk

www.kupelepiestany.sk

advertorial

Kam na výlet
za podzimních dnů v Žilinském kraji

foto/ photo: Marek Hajkovský,
Šimon Trnka, Archiv KOCR ŽTK

Sychravé počasí přímo vybízí k oddychu těla i duše.
Přinášíme vám několik tipů, kde odbouráte únavu a načerpáte vitalitu.

Autumn Trips in the Žilina Region
Autumn brings cold and damp weather and with it the perfect excuse to relax your mind,
body and soul. Here are some tips to eliminate fatigue and regain your vitality.

TIP NA ORAVĚ

ORAVA

Přijďte si oddychnout na Oravu a načerpat energii
v geotermální léčivé vodě v Aquaparku Meander
Oravice na úpatí Západních Tater. Najdete tu
na jednom místě krásnou tatranskou přírodu
a zároveň mnoho zábavy pro celou rodinu.
Nezapomeňte ani na Juráňovu dolinu, kterou protéká
potok a vytváří krásnou soutěsku s atraktivními
skalními útvary.

Relax in Orava and recharge your batteries in the
geothermal healing waters of the Meander Oravice
Aqua Park situated at the foot of the Western Tatras.
Here you will find the perfect combination of family
fun and the tranquillity of the beautiful scenery of the
Tatra Mountains; not forgetting the beautiful gorge
and attractive rock formations of the Juráň Valley.

TIP v MALÉ FATŘE
Hledáte-li wellness v srdci Malé Fatry, můžete si
ho dopřát v hotelu Rozsutec v Terchové. Bazén
s protiproudem, vířivka s masážními tryskami,
oddych v saunách či kvalitní masáže jsou to pravé
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MALA FATRA
If you are looking for wellness in the heart of the
Mala Fatra mountains, you can indulge yourself at
Hotel Rozsutec in Terchová. A counter-current pool,
whirlpool with massage jets, sauna or high-quality
massage are the perfect way to rejuvenate on chilly

advertorial

pro načerpání sil v chladnějších dnech. A to vše
s krásným výhledem na Paseky a hřebenovku Malé
Fatry. Projděte se po okolí a objevte přírodní skvosty
v Jánošíkových dierách nebo si užijte výhled na celou
Terchovskou dolinu z rozhledny Terchovské srdce.

TIP NA LIPTOVE
Lázně Lúčky se nacházejí v horském prostředí, které
je ideálním místem na procházky v přírodě. Čistý
vzduch vonící jehličnatými lesy je jedním z důvodů,
pro které se sem lidé rádi vracejí. Zrelaxovat se dá
ve venkovních rekreačních bazénech.
S bazény je přímo spojený vitální svět. V blízkosti
lázní je přírodní památka Lúčanský vodopád, který
je velkou raritou, protože leží uprostřed dědiny.
Je 12 metrů vysoký, kaskádovitý a padá z okraje
travertinové terasy do malého jezírka.

days, all of which you can enjoy whilst taking in
the beautiful view of Paseka and the ridge of the
Mala Fatra mountains. Alternatively, take a walk
and discover the natural treasures in Jánošík Gorge
(Jánošík is the Slovak equivalent of Robin Hood) or
enjoy the view of Terchovská Valley from the lookout
tower Terchovské srdce.

LIPTOV
Lúčky Spa is located in a mountainous environment,
which is an ideal place for walks in the countryside.
The clean air full of the scent of coniferous forests
is one of the reasons why people keep coming back
here. You can relax in outdoor swimming pools.
These pools are directly connected to the spa. The
Lúčanský Waterfall is close to the spa. This natural
monument is a great rarity because it lies in the
heart of the village. The waterfall is 12 metres high,
with water cascading from the edge of a Travertine
terrace into a small pond.
Projekt a jeho aktivity jsou realizované
s finanční pomocí Ministerstva dopravy
a výstavby SR.
The activities under this project are
implemented with the financial support of
the Ministry of Transport and Construction
of the Slovak Republic.
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Když zasklívat, tak s OPTIMI
O
 ptimi, spol. s r. o., dodává
na trh již od roku 1994 originální
finský systém zasklívání lodžií
a balkonů OPTIMI.
●O
 d počátku uvedení na trh
bylo firmou OPTIMI a jejími
smluvními partnery v celé České
republice zaskleno více než
85 000 lodžií.
●V
 současnosti je v nabídce inovovaný bezrámový posuvný systém
OPTIMI-KVADRO se zvýšenou
únosností závěsů skel a prodlouženou zárukou ze 3 na 5 let.
●S
 ystém OPTIMI pro zasklívání
balkonů a lodžií je certifikován,
od roku 1994 bylo vydáno celkem 6 certifikátů.
●

Ptáte se, jaké jsou další
výhody zasklených lodžií
a balkonů?
 ýrazně se sníží spotřeba energie,
v
sníží se hlučnost a prašnost,
● získáte spolehlivou ochranu
proti dešti, větru a sněhu,
● zvýší se bezpečnost objektu.
●
●

OPTIMI šetří váš čas i peníze.
Systém nevyžaduje údržbu a mytí
skel je snadné i z venkovní strany.
Bezrámové zasklení je navíc ještě
mnohem jednodušší na údržbu
než jiné systémy, právě díky absenci rámů. Nespornou výhodou
je fakt, že při montáži není nutné
lešení, montáž provádíme vždy
zevnitř lodžie.

OPTIMI, spol. s r. o.

www.optimi.cz

Licenční výrobce bezrámového zasklívacího systému pro lodžie domů dle světového patentu WO 89/05389.
Držitel Certifikátu jakosti ČSN ISO 9001:2016.

NOVÉ BESTSELLERY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
NESTVŮRA Z ESSEXU
SARAH PERRYOVÁ

OBHAJOVA ŠÍLENCOVA
WOODY ALLEN

PES, KTERÝ JEDL LANÝŽE
SUZANNE CARREIRO

PETER HØEG
SUZANIN EFEKT

NEJHORŠÍ DĚTI NA SVĚTĚ 2
SUZANNE CARREIRO

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
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POMNÍKY
VELKÉ VÁLKY

V roce 2018 si připomínáme výročí ukončení Velké války, označované také jako
1. světová válka. Na území dnešní České
republiky vznikla řada pomníků k uctění památky padlých, na které Národní
památkový ústav v rámci tohoto výročí
upozorňuje několika výstavami. Válečné
pomníky vyrůstaly ve městech i na venkově a výrazným způsobem spoluvytvářely charakter veřejného prostoru. Ve
dvacátých a třicátých letech byly chápány
jako výraz zármutku nad smrtí mladých
mužů, ale i symbol hrdinského vítězství
v rámci oslav československých legií. Zároveň byly pomníky odrazem uměleckého cítění doby. Objevte ty nejzajímavější
a seznamte se s jejich osudy po stu letech
od jejich vytvoření.

celostátní výstava
Pomníky Velké války

od 8. listopadu 2018
Krkonošské muzeum v Jilemnici
výstava
Pomníky Velké války na jihu Čech
26. září – 15. října 2018
výstavní síň radnice v Českých Budějovicích
putovní výstava
Památná místa Královéhradeckého kraje
prosinec 2018
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Výstava připomene také památné lípy
vysazované na počest vzniku Československé
republiky.
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Festival demokracie
Festival of Democracy
The third addition of the Festival
of Democracy – the associated program
of the Forum 2000 Conference will take place
in Prague and other Czech and Central
European cities.

Třetí ročník doprovodného programu
konference Forum 2000 s názvem Festival
demokracie se uskuteční v Praze a dalších
českých a středoevropských městech.
Chceme využít tento týden (5.–11. října, 2018) k diskusi o spoluodpovědnosti za společnost a respektu k lidským právům. Chceme se učit naslouchat
a hovořit jeden s druhým. V rámci festivalu budete
moci navštívit šedesátku diskusí, projekcí, výstav,
představení a koncertů, které jsou veřejnosti přístupné zdarma.
Těšit se můžete také na celodenní program 6. října
na náměstí Republiky v Praze s živou hudbou, mluveným slovem a prezentacemi občanského sektoru.
Posláním festivalu je oslava občanské aktivity jako
základního kamene svobodné společnosti.
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We want to use this week (Oct 5-11, 2018) to inspire
public discussion about shared responsibility in
society and respect for human rights. The festival will
offer around 60 discussions, screenings, exhibitions,
performances and concerts that are all free of charge.
You can also look forward to an open-air program
on October 6 at the Square of the Republic (náměstí
Republiky) in Prague with live music, spoken word
and presentations from NGOs. The festival’s mission
is to celebrate civic action as the cornerstone of
a free society.

Festival demokracie
Festival of Democracy
5.-11. října 2018
Oct 5-11, 2018
web: www.forum2000.cz/fedem
Facebook: @FestivalDemokracie

WINNER
WELLNESS
HOTEL VISTA

Váš rodinný pobyt ve Wellness hotelu Vista
Nejatraktivnější family hotel ČR
Animační programy pro děti s příběhem

Wellness program pro celou rodinu

Relaxace uprostřed překrásné přírody

Unikátní zážitky a top atrakce u hotelu

…hory zážitků
www.hotel-dolnimorava.cz

