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Vychutnávejte si
baroko
Malebné vesnice jsou dodnes živoucí připomínkou
lidového umění, tradic a slavností v období baroka.
Zažijte sladkou ochutnávku vín a specialit české
kuchyně z vyhlášených oblastí, kde se připravují
již po staletí.

Zažijte baroko všemi smysly.
Navštivte Holašovice a objevte české
baroko v celé jeho unikátní kráse.
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Cestujte a dívejte se
kolem sebe

Těšíte se na letní výlety
a dovolenou, ale zároveň
se děsíte toho, že se s vámi
v autě, na lodi, ve vlaku,
v autobusu či v letadle začne
zase točit svět, budete mít
závratě a pocity na zvracení?
Tento problém můžete lehce
vyřešit – pomohou vám
žvýkačky TRAVEL-GUM 20 mg.

Foto: Shutterstock.com

Travel-Gum 20 mg, perorální guma
je léčivý přípravek s účinnou látkou
dimenhydrinatum k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

05L_medapharma_NEW.indd 5

07.06.17 13:45

ZOOM

#leoexpress

6

06-07L_zoom.indd 6

07.06.17 13:17

ZOOM

#pohodicka #premiumclass #cestajecil #trainstagram
#dreamteam #smile #goodtime #selﬁe #milacci

7

06-07L_zoom.indd 7

07.06.17 13:18

DESTINACE

HVĚZDA

NA DUNAJI

A BOHEMIAN AMONG CITIES, THE
SASSIEST OF EUROPE’S HISTORICAL
DANDIES AND ONE WHICH WILL TRY
TO STEAL YOUR HEART. HIS MOUTH
MAY BE A BIT GREASY FROM ALL THAT
ČABAJKA SALAMI BUT HE’LL STILL
HAVE YOU QUICKLY IN HIS EMBRACE.
SO NOW YOU MUST KNOW WHERE WE
ARE. BUDAPEST – A SPIRITED, LAIDBACK SORT OF PLACE IF EVER THERE
WAS ONE.

BOHÉM MEZI MĚSTY A TEN
NEJOFRKLEJŠÍ Z EVROPSKÝCH
HISTORICKÝCH FLOUTKŮ,
KTERÝ SI TROUFNE I NA VÁS.
PUSU MÁ SICE TROCHU
ZAMAŠTĚNOU OD ČABAJKY,
ALE DOSTANE VÁS DO KOLEN.
A UŽ TEĎ TO BEZPEČNĚ VÍ.
BUDAPEŠŤ – MĚSTO
VOLNOMYŠLENKÁŘSKÉ,
LEŽÉRNÍ A UVOLNĚNÉ.

STAR OF THE

DANUBE
TEXT: SABINA BAŘINOVÁ

FOTO: SABINA BAŘINOVÁ, © SHUTTERSTOCK.COM
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Maďarsko

Hungary

je zemí původu langošů – smažených placek
z kynutého těsta tradičně podávaných
s česnekem, sýrem a zakysanou smetanou.
Dnes si ale na svou křupavou svačinku
můžete dát prakticky cokoli, tak zkuste třeba
grilovanou papriku anebo cibulové chutney.

is where the Lángos originates from – a fried
disc of dough traditionally served
with garlic, cheese and sour cream.
However, these days you can have this
crispy snack with almost anything – try
grilled paprika or onion chutney.

M

T

ístní architektura je velkolepá. Ohromné stavby,
jedna vedle druhé, lemují ulice a člověku ani
nestačí přecházet zrak. Jednotlivé památky vedle
běžné zástavby blednou, protože unikátní
architektonická podívaná se koná všude.

he local architecture is certainly grand. Stunning
buildings, one next to the other, line the
streets – your eyes won’t manage to take it all in.
The individual sites fade into the background
slightly as unique architectural spectacles are
everywhere you look.

KRÁLOVSKÝ ZÁPAD

ROYAL WEST

Budínská polovina města, ta na západním břehu
Dunaje, je charakteristická kopcovitým terénem.
I to je jeden z důvodů, proč právě tam vybudovali
Hradní vrch. Miniaturní středověké domečky se
vytrvale tísní jeden ke druhému, a pokud byste
na zdejší silnici alespoň občas nepotkali auto nebo
autobus s číslem šest, dost možná by vás napadlo, že
jste vstupní branou prošli i o pár století zpátky v čase.
Jednou z dominant je Matyášův chrám. Ten se
kromě unikátní ornamentální střechy chlubí také
osmdesátimetrovou věží. Pozoruhodný kostel je
zasvěcen osobě nejoblíbenějšího středověkého
panovníka Maďarska Matyáše Korvína. Ten se v něm
mimo jiné osobně oženil, a to hned dvakrát.
Těsně za chrámem si své strategické místo hýčká
mramorově bílá Rybářská bašta. Romantickou spleť
věžiček, oblouků a balkonků připomínající pohádkový zámek byste si při troše fantazie mohli splést se
středověkým opevněním. Není tomu ale tak. Maďaři
ji vybudovali až ve dvacátém století z víceméně
estetických důvodů. Dnes si díky ní užijete fascinující
výhled na druhý, pešťský a dokonale rovný břeh
Dunaje.
I kdybyste chtěli, Královský palác na Hradním vršku
nemůžete minout. Celou Budapešť bere skutečně
s nadhledem. Ten díky jeho volně dostupné terase
enormních rozměrů získáte i vy. Palác vybudovali už
ve 13. století jako Budínský hrad, největší slávy

The half of the city called Buda on the west bank of
the Danube is a hilly area. That’s one of the reasons
Castle Hill appeared here. Miniature medieval
dwellings are crammed in next to each other and if
you don’t happen to encounter a car or a number
six bus here, you might think you’ve gone back
several centuries in time.
One of the most dominant buildings here is the
Matthias Church. In addition to its ornamental roof,
the building also boasts an 80m-tall tower. This
remarkable church is dedicated to the Hungarians’
favourite medieval ruler, Matthias Corvinus. Among
other things he was married here – twice, in fact.
Directly behind the church, the marble-white
Fisherman‘s Bastion guards a strategic spot.
A romantic jumble of turrets, archways and
balconies remind visitors of a fairy-tale castle which,
with a bit of imagination, you might think was part
of the city’s medieval defences – but that’s not the
case. The Hungarians built it in the 20th century for
essentially aesthetic purposes. Today it provides
delightful views of the Pest bank of the Danube, the
completely flat side.
Even if you wanted to, you couldn’t miss the Royal
Palace on Castle Hill. It majestically overlooks all of
Budapest. The freely accessible terrace of
enormous proportions means you can, too. The
9
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palace was built in the 13th century as Buda Castle,
but its heyday came under local favourite, Matthias
Corvinus. At the time, it was easily comparable with
the most luxurious palaces in Europe.

však dosáhl za miláčka Matyáše Korvína. V té době
se mohl směle porovnávat s nejpřepychovějšími
paláci Evropy.

ELEGANTNÍ VÝCHOD

ELEGANT EAST

Když z vršku sejdete dolů a vydáte se proti proudu
Dunaje, užijete si z budínského nábřeží ten
nejúžasnější výhled na zdejší ikonu – sněhobílý
maďarský parlament s purpurově červenou střechou
a množstvím křehkých věží a věžiček. Stavba je to
268 metrů dlouhá, vybavená 691 místnostmi
a 29 schodišti. A je naprosto úchvatná.
O tom, že židovská komunita v Maďarsku byla historicky poměrně silná a zůstává i dnes, vás přesvědčí
rozsáhlá židovská čtvrt plná více či méně ukrytých
synagog. Před druhou světovou válkou jich ve městě
bylo údajně 125! Rozhodně byste však neměli minout
Velkou synagogu na Dohány utca, která je největším
židovským svatostánkem v Evropě. Je netypická i svou
výzdobou ve španělsko-maurském stylu.
Neméně působivým chrámem je i pešťská bazilika
svatého Štěpána (maďarsky István). Je tak obrovská,
že když ji budete chtít vyfotit, musíte přejít
přinejmenším na druhou stranu přilehlého náměstí,
jinak se vám do hledáčku fotoaparátu zkrátka
nevejde. V nejvyšším místě kupole měří celých
96 metrů, a nepřehlédnutelným způsobem se tak
podepisuje na vizáži města. Bazilika svatého
Štěpána je největším kostelem ve městě a poskládá
se do ní až 8 500 věřících.
Monumentem neméně působivým je i Hősök tere.
Otevřené prostranství náměstí Hrdinů vás ohromí
na konci bulváru Andrássy út. Jeho středobodem je
památník Tisíciletí, který si na svém 36 metrů
vysokém vrcholu hýčká sochu archanděla Gabriela,
který měl podle pověsti sehrát roli v uherských
dějinách. Jednu ze stran náměstí pak tvoří velkolepá půlkruhová kolonáda střežená významnými
osobnostmi maďarské historie.

Descend the hill and head up the Danube to enjoy
the most amazing sight on the Buda embankment –
the iconic, snowy-white Hungarian parliament with
its reddy-purple roof and delicate towers and
turrets. The building is 268m long and boasts
691 rooms and 29 staircases. It’s a truly breath-taking sight.
The extensive Jewish quarter of secret synagogues is
proof that Hungary’s Jewish community was
historically pretty strong and remains so to this day.
Before WWII it’s claimed there were 125 synagogues!
An unmissable sight is the Great Synagogue
in Dohány Street, the largest place of Jewish
worship in all Europe. With its Spanish-Moorish
decoration it’s an unusual structure.
An equally impressive temple is Pest’s Basilica of
St Stephen (Hungarian István). It’s so huge, that
when you want to take a photo of it you have to
cross to the other side of the adjacent square at the
very least, otherwise it just won’t fit into your
viewfinder. At its highest point the dome is 96m tall
and leaves its unmistakeable mark on the city’s
skyline. The Basilica of St Stephen is the city’s largest
church and can hold up to 8,500 worshippers.
An equally impressive monument is Hősök tere –
Heroes Square – an amazing open space at the end
of the boulevard called Andrássy Street. Its
epicentre is the Millennium Monument which at the
top of its 36m sports a statue of the Archangel
Gabriel, a figure which, according to legend,
played a role in Hungary’s history. One side of the
square is formed by a grand, crescent-shaped
colonnade guarded by prominent figures from
Hungarian history.

TRADICE S VYSOKOU VÝHŘEVNOSTÍ

THERMAL TRADITIONS

Za Hősök tere se pak nachází Městský lesík – Városliget. Jeho součástí jsou i legendární termální lázně
Széchenyi – jeden z největších léčebných lázeňských komplexů v Evropě. Chlubí se jasně žlutou
neobarokní budovou dovedenou k dokonalosti
řadou zelených kupolí. Ve zdejších venkovních
bazéncích se dá koupat celoročně, rozhodně ale
nemusíte jen plavat nebo lenošit. S místními

Beyond Hősök tere you’ll find the Municipal
Wood – Városliget. This is home to the legendary
Széchenyi thermal spa – one of the largest spa
complexes in Europe. It boasts a bright yellow
neo-baroque building, perfectly topped off with
green domes. You can bathe in the outdoor pools
all year round, but swimming or lazing around
10
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VARŠAVA
WARSAW

BUDAPEŠŤ
BUDAPEST

START PROVOZU SRPEN/ZÁŘÍ 2017
SERVICE BEGINS AUGUST/SEPTEMBER 2017
RADOM
SKARŻYSKO-KAMIENNA

KIELCE

JÍZDENKY BUDOU JIŽ BRZY
KE KOUPI V REZERVAČNÍM SYSTÉMU.
TICKETS WILL ALSO BE SOON PURCHASED
THROUGH OUR RESERVATION SYSTEM.

MISKOLC

BUDAPEST
fajnšmekry klidně můžete sehrát i partii šachu.
Vlastní šachovnice ale můžete nechat zaprášené
doma. Pár jich tu mají napevno zabudovaných coby
součást bazénů.
Menší lázeňské komplexy najdete rozmístěné všude
po městě. Například lázně v hotelu Gellért jsou
typické okázalými vnitřními prostory, oproti tomu
lázeňský dům Rudas vychází z tureckého umění
koupelí – jejich středobodem je osmiúhelníkový
bazének obklopený kamennými arkádami a zastřešený pestrobarevnou kupolí.
Ať už vás k odpočinku zlákají kterékoli budapešťské
lázně, nepochybně si je zamilujete. Maďarsko je
evropskou lázeňskou, wellness a termální velmocí
číslo jedna. Pro Maďary kromě zasloužené relaxace
představují i místo setkávání. V zemi vyvěrá
na 1 300 termálních pramenů – 300 z nich je
užíváno pro lázeňské účely a celých 130 z nich
přitom těší unavené hosty právě v Budapešti.

aren’t the only forms of entertainment here.
Perhaps enjoy a game of chess with the local
connoisseurs – you can leave your chess board at
home as there are a few of them fixed to the floor
as part of the pool facilities.
Smaller spa complexes can be found dotting the
city. For instance, the spa at the hotel Gellért boasts
some opulent interiors, while the Rudas spa house
adheres to the Turkish bath tradition – it’s epicentre
is an octagonal pool surrounded with stone arcades
and covered with a multi-coloured dome.
Whichever Budapest spa attracts you through its
doors, you are sure to love the experience. Hungary
is king of the European spas, wellness and thermal
springs. For Hungarians these are place to meet up
as well as to have a bit of a well-earned rest. There
are 1,300 thermal springs in the country – 300 of
these are used for spa purposes, and some 130 of
them greet weary guests to the capital Budapest.

KRÁLOVSTVÍ ZA PAPRIKU

PAPRIKA IS KING

Maďarská kuchyně si vás získá na první dobrou.
Možná je to její nápadnou podobností s českou

Hungarian food is sure to win you over straight away.
Perhaps this is due to its obvious similarity to Czech
11
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cuisine. But have no doubt – goulash is a purely
Hungarian invention and the same is true of the
popular chicken in paprika sauce. You can sample
this at Vörösmarty tér in an eatery that goes by the
name of Gerbeand Bistro. An equally popular
Hungarian dish is smoked meats, especially
the legendary čabajka sausage, which involves
another Hungarian phenomenon – paprika. You
should definitely call a halt at the central market,
Nagy Vásárcsarnok. This industrial hall is bursting with
locals and tourists seeking out local foodstuffs. As you
reach the climax of your shopping frenzy, wondering
what sort of salami to bring home, lift your eyes and
inspect the building. It was designed and built by
none other than French architect, Gustav Eiffel.
If you consider yourself a bit of a coffee house
dandy, then Budapest was just made for you. The
city’s cafes are famous the whole world over and it
has been proved by generations of tourists that
krémes or dobos cake can bring exhausted legs
back to life. The city will definitely win your favour
once you take a seat in one of its cafes and drink in
the atmosphere. The New York Café is an example
of old-world grandeur for instance, but if you prefer
more modern establishments – where they may even
be able to supply you with filter coffee – try Fekete,
hidden in the courtyard of one of the local buildings
sporting communal balconies.

gastronomií. Například guláš – nenechte se zmást,
je to čistokrevně maďarský vynález a jinak na tom
není ani oblíbené kuře na paprice. Vyzkoušejte ho
třeba na Vörösmarty tér v podniku jménem
Gerbeand Bistro. Neméně populární maďarskou
pochoutkou jsou i uzeniny, především legendární
čabajka, do které se promítá i další maďarský
fenomén – paprika. Rozhodně se zastavte na centrálním tržišti Nagy Vásárcsarnok. Industriální hala
praská ve švech pod náporem místních i turistů
shánějících lokální potraviny. Až vás pohltí nákupní
horečka a budete přemýšlet, kterou šišku salámu
dovézt domů, zvedněte hlavu a prohlédněte si
i budovu. Za jejím návrhem a realizací nestojí nikdo
jiný než francouzský konstruktér Gustav Eiffel.
Jestliže se cítíte být spíše kavárenským povalečem,
i pro vás je Budapešť jako dělaná. Její cukrárny jsou
odedávna vyhlášené po celém světě a je turisticky
dokázáno, že takový krémeš či Dobošův dort
dokážou povzbudit uchozené nohy k další procházce. Město si s definitivní platností získá vaši
náklonnost, až si sednete do jedné z jeho kaváren
a nasajete tu atmosféru. Vzorem starosvětské
velkoleposti je například kavárna New York Café.
Pokud vás ale lákají spíše modernější zařízení, kde
vám připraví i nějaký ten filtr, najděte si třeba
kavárnu Fekete ukrytou na nádvoří jednoho ze
zdejších pavlačových exemplářů.

12
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ZAŽIJTE

BUDAPEŠŤ
JINAK
EXPERIENCE

BUDAPEST DIFFERENTLY
SZIGET FESTIVAL
9.–16. SRPNA 2017
9TH – 16TH AUGUST, 2017
Máte chuť utrhnout se ze řetězu? Vypravte se
v srpnu na Sziget Festival a užijte si léto plnými
doušky. Světové hudební ikony roztančí
budapešťský ostrov Óbudai už po pětadvacáté.
Letošní týdenní line-up vyšperkuje například
Kasabian, P!NK, Wiz Khalifa, Birdy, Biffy Clyro či
Billy Talent. Do you feel like unleashing yourself?
Then head for the Sziget Festival in August and
enjoy the summer to the max. World musical
icons will get everyone on the Budapest island
of Óbudai to move to the beat of the music for
the twenty-fifth year. This year’s one week
line-up features Kasabian, P!NK, Wiz Khalifa,
Birdy, Biffy Clyro and Billy Talent.

15
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FORMULE 1 GRAND
PRIX HUNGARORING
28.–30. ČERVENCE 2017
28TH – 30TH JULY 2017
Prožijte adrenalin závodů formule 1 na vlastní
kůži. Vůně spálených pneumatik, hlasitě řvoucí
motory i auta z dálky se podobající spíše
letadlům, která sviští kolem takovou rychlostí,
že rozeznáte jen jejich barvy. Podívanou koncem
července nabídne závodní okruh Hungaroring,
který jako magnet přitahuje nadšence do motosportu už déle než tři dekády. Experience the
excitement of a Formula 1 race for yourself. The
smell of burning rubber, the roar of the engines
and cars which from a distance look more like
planes, wizzing past you at such speeds, you
can’t even tell what colour they are.
The Hungaroring race track, a magnet for
motorsports fans for over three decades,
will be hosting this spectacle in late July.

BUDAPEST
BORFESZTIVÁL
7.–10. ZÁŘÍ 2017
7TH – 10TH SEPTEMBER 2017
Budínský hrad v září přivítá hned čtyřdenní
slavnosti toho nejlepšího, co Maďaři na svých
vinících posbírali. Bílé, červené i rosé ho zaplaví
v rámci 26. ročníku budapeštského vinařského
festivalu. Objevte rozličné maďarské vinařské
regiony a přijďte na chuť i méně známým
lokálním odrůdám, než je Tokaj. This September
Buda Castle will host a four-day celebration of
the best Hungary’s vineyards can produce.
White, red and rosé will flood the castle during
the 26th edition of the Budapest Wine Festival.
Discover the different wine regions of Hungary
and get a taste for less well-known local
varieties, rather than just the usual Tokai.

16

14-17L_BUDA.indd 16

09.06.17 13:55

DESTINATION

BUDAPEST
DESIGN WEEK
6.–15. ŘÍJNA 2017
6TH – 15TH OCTOBER, 2017
Na deset podzimních dní dostane Budapešť
mimořádně designový převlek. Budapest
Design Week představuje sérii událostí pro
veřejnost i pro profesionály v nejrůznějších
designových oborech propojené společným
tématem. V loňském roce si přehlídku
ve slušivých městských kulisách nenechalo ujít
na 60 000 návštěvníků. Přidáte se letos taky?
For ten autumn days Budapest gets an
extraordinary designer disguise. Budapest
Design Week presents a series of events for
the public and for professionals in various
fields of design, which are linked by a common
theme. Last year, 60,000 visitors attended the
show set in an elegant urban backdrop. Are
you going to be there as well this year?

Foto: Design Hét Budapest

BUDAPEST SHORT
FILM FESTIVAL
29. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 2017
29TH AUGUST – 3RD SEPTEMBER, 2017
Na přelomu srpna a září se Budapešť stává
malým rájem krátkometrážních filmařů.
Organizátoři se každoročně probírají záplavou
přihlášek, v rámci festivalu totiž dostane prostor
jen asi 70 vybraných snímků. Oficiálním jazykem
festivalu byla stanovena angličtina, a tak se
můžete těšit, že jsou všechny filmy přinejmenším vybaveny anglickými titulky. At the turn of
August and September, Budapest becomes a small
paradise for short filmmakers. Each year, organisers
go through a flood of applications, but only 70
selected films are screened at the festival. The official
language of the festival is English, so you can look
forward to having all the films at least equipped with
English subtitles.

Foto: Busho
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OKAMŽIKY, KTERÝCH SE
MŮŽETE DOTKNOUT
SOUČASNÝM TRHEM HÝBE STYLOVÝ
A ZÁBAVNÝ INSTANTNÍ FOTOAPARÁT
INSTAX, KTERÝ DOKÁŽE ZHOTOVIT
OKAMŽITOU FOTOGRAFII. ZACHYTÍ TAK
KOUZLO OKAMŽIKU, KTERÝ UCHOVÁ
VE FORMĚ MALÉ FOTOGRAFIE.

INSTAX YOUR LIFE
Fotoaparát INSTAX je ideální pro narozeninovou
ozeninovou
či jakoukoli oslavu, svatbu či výlety. Každého,
aždého,
kdo má rád kvalitní fotografie pořízené
é
jednoduše a bez složitého nastavení, osloví kompaktní fotoaparát
INSTAX s jednoduchým moderním
stylovým designem, kvalitou obrazu
a inovativními režimy pro kreativní
fotografii.
Instantní snímek má několik základních
h
charakteristik, a to je malý formát, bílýý
rámeček a specifickou barevnost. Princip
ncip
instantní fotografie je poměrně jednoduchý,
duchý,
po exponování snímku držíte během několika
málo okamžiků v ruce hotovou fotografi
afii, která
vyjede z těla fotoaparátu.

ZACHYŤTE KOUZLO
MOMENTU S INSTAXEM

MINI, WIDE NEBO SQUARE
Společnost Fujifilm nabízí instantní fotoaparáty
Instax v několika modelech, které se liší v možnostech fotografování a nabídkou režimů a také
ve velikosti výsledné fotografie. Instax Mini
zhotovuje fotografii o velikosti kreditní karty
(86 × 54 mm), díky čemuž se vejde do peněženky,
a vytváří tak skvělou památku. Instax Wide pracuje
s fotografií dvakrát větší. A nyní vyšla novinka Instax
Square, která produkuje fotografii ve formátu
čtverce a navíc tento fotoaparát nabízí i digitální
zpracování a úpravu fotografie před vyvoláním.
Filmy pro Instax se prodávají zvlášť, jedna náplň obsahuje 10 filmů. Filmy disponují jedinečnou a specifickou barevností. Do Instax mini máte rozšířený výběr
filmů v různých grafických variacích, černý nebo
modrý rámeček nebo také černobílou fotografii.
Se svými Instax fotografiemi si můžete kreativně

vyhrát a využít
dárekk či sii vytvořit
ží jje jjako
k dá
ři
instax stěnu, která vám připomene
jedinečné okamžiky.
Řada Instax Mini je obzvláště populární mezi
teenagery a mladými dynamickými lidmi, protože
umožňuje ihned zhotovit analogové fotografie. Ale
svou jednoduchostí je ideální i pro starší generaci.
S boomem digitálních fotoaparátů a chytrých
telefonů rostla i obliba digitálních fotografií.
Analogový způsob naproti tomu umožňuje vytvářet
okamžitě reálné snímky, a tak svojí převratnou
koncepcí vyvolal nebývalý zájem a inspiroval mnoho
lidí po celém světě.
www.instax.cz
18
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Restaurace na bobové dráze v Praze 9 na Proseku je součástí areálu bobové dráhy a nachází jen pár
minut od rušného centra Prahy, avšak obklopena zelení a klidem. Mezi vinicí Máchalka a přilehlým
lesem si můžete se svými přáteli, rodinou, kolegy nebo klienty vychutnat nejen čerstvá jídla z pestré
nabídky restaurace, ale také výhled na Prahu a bobovou dráhu. Restaurace Bobová dráha je oblíbenou restaurací nejen pro občany Prahy 9, ale i pro spoustu pražanů a výletníků z blízkého okolí.

www.restaurace-bobovka.cz
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KONÍČEK
SE ČTYŘMI KOLY

A HOBBY
WITH FOUR WHEELS
R

obert Stavjaník je ze všeho nejšťastnější
za volantem. Když může usednout na místo řidiče,
nastartovat a vyjet vstříc novým zážitkům. A nezáleží,
jestli se pohybuje v minibusu LEO Express v okolí
Zlína, nebo se vydává napříč Evropou.
Robert je jedním z prvních řidičů, kteří začali rozvážet
cestující v rámci služby Odvoz domů v regionu
Zlínska. Tu spustil LEO Express 30. ledna 2017.
Služba umožňuje cestujícím svézt se minibusem
z nádraží na konkrétní adresu dle jejich přání
a naopak. Jedná se o pohodlné řešení, jak překonat
poslední nebo první úsek cesty.
Robert se dostal k pozici díky svému synovi, který ho
upozornil na inzerát na internetu. Odpovědět na něj
ho přiměla láska k motorovým strojům všeho druhu.
Jeho vlastní vozový park zahrnuje několik automobilů
z dob dávno minulých, jednostopá vozidla a další
pojízdné stroje. „Jak říká moje přítelkyně – chybí mi
už jen lokomotiva a letadlo,“ usmívá se Robert.

R

obert Stavjaník is the happiest of all when he is
behind the wheel. When he can sit in the driver’s
seat, start and the engine and head off to encounter
new experiences. And it does not matter whether he
is moving about in a LEO Express minibus in the
surroundings of Zlín, or travelling across Europe.
Robert is one of the first drivers to start transporting
passengers as part of the “Home Transport” service
in the Zlín Region. It was launched by LEO Express
on 30th January, 2017. The service allows
passengers to ride a minibus from the station to
a specific address according to their wishes and vice
versa. This is a convenient solution to overcome the
last or first stretch of a trip.
Robert got to this position thanks to his son, who
pointed out an ad on the internet. His love for motor
vehicles of all types is what drove him to respond. His
own fleet includes several cars of yesteryear,
two-wheeled vehicles and other mobile machinery.
“As my girlfriend says – I am only missing
a locomotive and aircraft,” Robert smiles.

JASNÁ PRAVIDLA
Za volantem tráví většinu dne. Řízení se stalo
neodmyslitelnou součástí jeho života. Než vyrazí
na trasu, musí nejprve zkontrolovat stav a čistotu
vozidla. Pak už se vydává na zastávku LEO Expressu
nebo konkrétní adresu, kde vyzvedne první
cestující. „Na opožděné zákazníky mohu i počkat.
Ne však více než 5 minut.“ Klientům pomůže
s naložením zavazadel, nabídne jim místa k sezení
a možnost Wi-Fi připojení. Nezbytnou součástí jeho
práce je také dohlédnout na použití bezpečnostních pásů u všech cestujících. Za dobu fungování

CLEAR RULES
He spends most of the day behind the wheel. Driving
has become an inherent part of his life. Before setting
out on a route, hr first checks the condition and
cleanliness of the vehicle. Then he heads for a LEO
Express stop or a specific address where he picks up
the first passenger. “I can wait even for late customers,
but not for more than 5 minutes.” He helps
passengers with loading their luggage, he offers them
a place to sit and the option of Wi-Fi connection. An
20
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služby Odvoz domů si už minibusy našly své stálé
cestující. Za ty nejdůležitější předpoklady pro výkon
práce řidiče považuje Robert zodpovědnost
za přepravu cestujících, vstřícné vystupovaní
a pohotové myšlení. „Samozřejmostí každého
řidiče je předvídat okolnosti spojené s řízením
motorových vozidel nejen u sebe samého, ale
i u ostatních účastníků silniční dopravy. Podle
tohoto uvážení pak reaguji na případnou událost.“
Směna mu končí natankováním plné nádrže
a úklidem vozidla. Po nahlášení stavu ujetých
kilometrů dispečerovi minibus zaparkuje a opět
usedá za volant – tentokrát na cestu domů. „Motor
vypnu, abych mohl nastartovat zase jiný. Největší
relax je pro mě projet se po okolí v některém ze
svých aut.“ Na sedadlo řidiče usedá, i když se vydá
na dovolenou. „Řízení nikomu nepředávám, veškeré
cesty trávím za volantem.“ Robert Stavjaník je zkrátka
řidič celou svou duší.

essential part of his work is also to oversee that all
passengers use a safety belt.
In addition to responsibility for passenger transport,
the most important prerequisites for a driver are also
friendly attitudes and quick thinking. “It is a matter of
course for every driver to predict the circumstances
associated with driving motor vehicles not only those
concerning oneself but also those of other road users.
I then respond to any potential event based on this.”
His shift ends with filling the tank and cleaning the
vehicle. Once he reports the mileage to the dispatcher,
he parks the minibus and once again sits behind the
wheel – but this time for his journey home. I turn off
the engine so that I can start another. The most
relaxing thing for me is to drive around the area in one
of my cars.” He takes the driver’s seat again when he is
on holiday. “I do not allow anyone else to drive,
I spend every journey behind the wheel.” Robert
Stavjaník is simply a driver with all his soul.

ODVOZ DOMŮ

TAKE ME HOME

Svoji cestu můžete zahájit nebo ukončit
přímo u dveří svého domova. Minibus
vás vyzvedne/vysadí na některé z fixních
zastávek v Přerově, Zlíně, Luhačovicích
a Otrokovicích nebo na vámi zadané
adrese. Sedmimístná vozidla jsou vybavena
Wi-Fi, zásuvkou a klimatizací. Občerstvit se
můžete vodou.

Start and end your journey at your front
door. A minibus will pick you up or set
you down at fixed stops in Přerov, Zlín,
Luhačovice and Otrokovice, or at any
address you stipulate. The seven-seater
vehicles are equipped with Wi-Fi, power
points and air-conditioning. There’s bottled
water available, too.
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POHODLNĚ IN COMFORT
AŽ NA PRAŽSKÉ LETIŠTĚ!

TO PRAGUE AIRPORT

K

W

do by se rád nevydával za dobrodružstvím do
daleka? K moři, za exotikou, za poznáváním
historických měst nebo třeba na pracovní jednání –
stačí nasednout na letadlo a letět. My vás k zážitkům
chceme přiblížit. A jak jinak, než co nejpohodlněji
umíme. Od poloviny července můžete využívat zbrusu
novou službu LEO Express – pohodlný odvoz na
pražské letiště. Klimatizované minibusy vybavené
Wi-Fi připojením a zásuvkami budou od 17. července
vyjíždět na Letiště Václava Havla Praha z pražského
Karlova náměstí přes zastávky Praha hlavní nádraží,
Dejvická a Veleslavín ve špičce každou půlhodinu.
Naši řidiči vás vyzvednou na vyhrazeném stání, které
se nachází jen 50 metrů od nástupiště 1B, kam
přijíždějí černozlaté vlaky LEO Express. A tak se
například z Pardubic, Olomouce, Ostravy nebo
z Košic dostanete na pražské letiště pohodlně jen
s jediným přestupem a hlavně, aniž byste se tlačili
v přeplněné MHD.

ho doesn’t like the idea of adventure in faraway
countries? The sea, exotic locations, or just
a business meeting somewhere – all you have to do is
get on a plane. And we want to help you reach those
great experiences, and how else but in the most
comfortable way we know. From 17th July you can
make use of a brand-new service brought to you by
LEO Express – convenient transfers to Prague Airport.
The air-conditioned minibuses with Wi-Fi connection
and power sockets will depart from Prague Václav
Havel Airport and Karlovo Square, calling en route at
Prague’s main railway station, Dejvická metro station
and Veleslavín every half an hour at peak times. Our
drivers will pick you up at a designated stop located
just 50m from platform 1B where LEO Express black
and yellow trains pull in. This means you can travel
from, say, Pardubice, Olomouc, Ostrava or Košice in
comfort and with just one change – and without
having to brave Prague’s overcrowded public
transport system.

Své místo a jízdenky můžete pohodlně
rezervovat na webu nebo zakoupit u stevardů na palubě našich vlaků či autobusů.
Cena jízdenky z pražského hlavního nádraží
na letiště stojí 89 korun. Stejná cena platí
i pro směr opačný.

You can book tickets easily online
or purchase them from stewards on
board our trains and buses. Tickets from
the main railway station to the airport
cost 89CZK. The fare is the same in the
opposite direction.

22
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Sleva vám
bude odečtena
při předložení
slevového kódu:
LEO2017.

Please present
code: LEO2017
for discount.

sleva
discount

Valid until the
end of September
2017.

Platnost
do konce září 2017.

ART RESTAURANT MÁNES
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1 Tel.: +420 730 150 772
E-mail: info@manesgroup.cz
www.manesrestaurant.cz
FB: https://www.facebook.com/manesgroup
Instagram: manesgroup

Naše rozlehlá letní restaurace Terrace Grill poskytuje překrásný výhled na Vltavu,
užijete si tak klidné posezení, přestože jste v samém centru Prahy. Restaurace nabízí
masové speciality z grilu a širokou nabídku míchaných nápojů.
Our large terrace has a beautiful view to the Vltava river. You can enjoy
a peaceful atmosphere even though you are in the center of Prague. The restaurant
offers meat specialties from the grill and a wide range of mixed drinks.
Budova Mánes
s vodárenskou věží
Mánes building
with water tower

Zauzená kachní prsa
Smoked duck breasts
Interiér Art Restaurantu Mánes
Art Restaurant Mánes interior
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SLOVENSKEM
NA KOLE
SLOVAKIA
BY BIKE
EACH OF US CAN TELL THE DIFFERENCE
BETWEEN NATURAL SURROUNDINGS AND
A ZOO. THE WILDERNESS LIVES BY ITS
OWN RULES – AT THE ZOO THE STYLE OF
THE ARTIFICIALLY CREATED ENVIRONMENT
IS SET BY MAN. EVERYTHING HAS ITS PROS
AND CONS AND EACH OF THESE WORLDS
ENRICHES US IN SOME WAY. TO SEE THE
WONDERS OF NATURE FROM VARIOUS
CONTINENTS THAT THE ZOO PUTS BEFORE
US IS BEAUTIFUL AND INTERESTING. BUT
THEN CLOSING TIME ARRIVES AND IT ALL
COMES TO AN END. WE ARE NEVER
ALLOWED TO SEE THE SUNRISE OR SUNSET
OVER THE LANDSCAPE.

KAŽDÝ Z VÁS SI DOVEDE PŘEDSTAVIT
ROZDÍL MEZI VOLNOU PŘÍRODOU
A ZOOLOGICKOU ZAHRADOU. DIVOKÁ
PŘÍRODA SI VŠE ŘÍDÍ SAMA. V ZOO RÁZ
I STYL USPOŘÁDÁNÍ UMĚLE VYTVOŘENÉ
PŘÍRODY URČUJE ČLOVĚK. VŠE MÁ SVOJE
PRO A PROTI A KAŽDÝ Z TĚCHTO SVĚTŮ
NÁS NĚČÍM OBOHACUJE. VIDĚT KRÁSU
PŘÍRODY RŮZNÝCH KONTINENTŮ, KTERÉ
NÁM ZOO NABÍZÍ, JE KRÁSNÉ A ZAJÍMAVÉ.
POTOM ALE PŘIJDE ZAVÍRACÍ HODINA
A VŠE KONČÍ. ZÁPAD ANI VÝCHOD SLUNCE
NAD TOUTO KRAJINOU NÁM UŽ DOPŘÁN
NEBUDE.

Z

ažil jsem návštěvu spousty zoo i se spoustou lidí
a hluku, a proto se ve svých vzpomínkách často
vracím do slovenské přírody. Díky cyklistickému
závodu napříč bývalou Československou republikou
jsem měl možnost poznat tuto krajinu právě
v místech, kde se to lidmi nehemží a kde se příroda
ukazuje v plné své kráse i síle.
Doporučuji si v nezávodním tempu slovenskou
přírodu ze sedla kola užít. Díky tomu zažijete
mlhavá rána, kdy vám v cestě stojí jelen a majestátně se rozhlíží po krajině, než zmizí v zeleném porostu této krásné divočiny, stejně jako pálící slunce
na vrcholcích místních kopců. Ať je to pohoří
Vihorlat nebo Sianské vrchy, počítejte s tím
nejbližším kontaktem s přírodou. Budete projíždět
údolími a často brzdit, aby vám neunikly úžasné

I

’ve visited a lot of zoos with crowds of people and
lots of noise, and that’s perhaps why I often return to
the natural surroundings of Slovakia, when
reminiscing. A cycling race across the former
Czechoslovakia gave me the chance to see parts of
the landscape where there are few people, and where
nature shows off its beauty and power to the full.
I can strongly recommend a leisurely bike trip through
Slovakia’s places of natural beauty. It will give you the
chance to experience misty mornings, a reindeer
standing in your path, majestically gazing across the
land before disappearing into the wild greenery, and
the scorching sun on the peaks of hills. You’ll pass
along valleys and make good use of your brakes so
you don’t miss the imposing scenery of hills with their
endless meadows. You will be amazed at their

24
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scenérie kopců s jejich nekonečnými loukami.
Člověk žasne nad jejich rozlohou a ve srovnání
s tvorbou matky přírody si připadá opravdu
maličký. Potkat stádo ovcí pasoucí se po obou
stranách cesty, popřípadě volně se promenádující
po cestě, patří ke svobodě těchto zvířat, která
nemají důvod krásy a bohatství této přírody
nevyužít. Obtékají vás a nepřipadá jim divné, že vy
jedete na kole, zatímco ony přecházejí za šťavnatější potravou. Najednou jste součástí stáda a s respektem jej necháte projít. Když vás po chvíli míjí
pastevec, nebo chcete-li bača, nedá vám to, ho
přinejmenším nepozdravit. Spíše ale počítejte se
srdečným rozhovorem.

proportions, and when compared to mother nature’s
creations you will have a clear sense of your own
insignificance. Meeting a herd of sheep grazing on
both sides of the road, or perhaps promenading along
the roadway, you see how free these animals are,
possessing little reason not to enjoy the beauty and
richness of their natural surroundings. They pass
around you on all sides and they don’t seem to think
it’s strange that you are on your bike while they are
walking to find juicier plants to feed on. Suddenly you
find you’ve become part of the herd and with due
respect you let them pass. Once gone, the shepherd,
the famous Slovak bača, greets you in a hearty way,
and might even engage you in lively conversation.

BEZ CIVILIZACE

NO SIGN OF CIVILIZATION

Vždy si budete moci vybrat, kudy budete chtít jet,
jen je dobré mít svoji trasu naplánovanou, aby vás
nepřekvapil nějaký ten přechod přes přírodní
sedlo. Čistota říček a potoků nabízí možnost
osvěžení svojí často velmi chladnou vodou. Pít

You can always choose the route you want to ride,
but it’s usually a good idea to plan ahead so that no
mountain pass takes you by surprise. The pristine
nature of the rivers and streams offer their often very
cold water for you to refresh yourself with. Drinking
25
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water from a spring is a real experience and one that
quickly shows you that the most refreshing water is
that straight from a natural source. If you know the
Slovak national anthem, it might happen that you are
witness, as I was, to exactly the sort of weather they
sing about: „There is lightning over the Tatras,
thunderclaps wildly beat. …“ – you’ll be moving in
the Low Tatras and perhaps you’ll see the above
sentence from the anthem in reality. It’s an
unforgettable experience to watch the lightning and
sheets of rain strung between the mountain peaks
and the sky. The evening scenery, whether observed
from the bike saddle or the balcony of a guesthouse,
is all about the setting sun. As a farewell, it leaves its
blood-red signature on the peaks and you’ll just want
the moment to last forever.
Everyone can find enjoyment in Slovakia’s
countryside – both the cyclist and the racer. It’s up to
you how you enjoy the beauty of nature here.
I recommend you don’t hurry, becoming at least for
a moment a part of the natural environment around
you, which most of us in our towns and villages are
now very distant from. It’s also up to you whether you
make use of mother nature’s hospitality and her
omnipresent hotel, or seek out cosy guesthouses
along your route. Slovakia’s landscapes are
wilderness and this is mainly down to the country’s
sparse population. You can ride for days and not
come across any signs of civilization – given, of
course, that you planned it that way. You could also
make lots of trips from a base. If you decide to tour,
you are certain at some point to encounter the Velká
Fatra mountains, where you can wind your way

vodu ze studánek je opravdu požitek, který
dokazuje, že nejlepším osvěžením je pramenitá
voda. Pokud znáte slovenskou část státní hymny,
může se vám stát, že budete svědky, tak jak jsem
byl i já, právě té části, kdy se v ní zpívá: „Nad
Tatrou sa blýska, hromy divo bijú…,“ ale to se už
budete pohybovat v oblasti Nízkých Tater a možná
uvidíte zhmotnění výše vytržené věty ze slovenské
státní hymny. Je to nezapomenutelný zážitek
pozorovat v dálce blesky a závoje vody spojující
vrcholky hor s nebesy. Večerní scenérie, ať už
v sedle kola, nebo z terasy penzionu, jsou v režii
zapadajícího slunce. To se na rozloučenou
podepisuje na jejich vrcholcích krvavou barvou
a vy si přejete tuto chvíli prodloužit.
Vyžití ve slovenské přírodě si opravdu najde každý.
Jak cykloturista, tak závodník. Je jen na vás, jakým
způsobem si tyto krásy prožijete. Doporučuji
nespěchat, a stát se tak alespoň chvíli součástí
přírody, od které jsme se vzdálili do měst a vesnic.
Jestli využijete pohostinnosti matky přírody
a jejího všude přítomného hotelu, nebo vyhledáte
některý z útulných penzionů poblíž svých tras, je
na každém z vás. Slovenská příroda je divočina,
a to hlavně díky řídkému osídlení. Můžete jet i celé
dny a nezavadit o civilizaci. Samozřejmě za předpokladu, že si to takto naplánujete. Stejně jako
můžete vyjíždět z jednoho místa na různé strany.
Pokud se rozhodnete putovat, určitě vás nemine
pohoří Velká Fatra, kde se můžete jen tak
protahovat mezi kopci, nebo zdolat třeba její
nejvyšší vrchol Krížnou (1 574 m n. m.). Z jejího
vrcholu můžete vidět doslova polovinu Slovenska.
26

24-27L_PLANET.indd 26

07.06.17 13:38

IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

Můžete obdivovat centrální hřeben Velké Fatry,
většinu vápencových vrcholů bradlové části Velké
Fatry, ale také Malou Fatru, Chočské vrchy,
Západní Tatry, Nízké Tatry či Polanu, Veporské
vrchy, Kremnické vrchy s nápadnou Skalkou
a pohoří Žiar a Vtáčnik.

through the hills or conquer the area’s highest peak
called Krížná (1,574m). From the summit you can
literally see half of Slovakia. You can admire the
central ridge of the Velká Fatra as well as the Malá
Fatra, the Western and Low Tatras and Polana, the
conspicuous Skalka and the Žiar and Vtáčnik ranges.

JASNÁ VOLBA

OBVIOUS CHOICE

Je toho spousta a tato malá ochutnávka je jen
zrnkem písku v pomyslné poušti. Pokud připočtu
ke všem těm krásám kolo, které díky svým přibližovacím schopnostem nabízí rychlejší přesuny, jako
možnost přepravy, spojuji rovnou dvě věci v jedno
a tím jsou zážitky a vjemy.
Při psaní tohoto článku jsem i já měl v rukou
LEO Express magazine a sledoval, jak trať
autobusů a vlaků protíná Slovensko a některé
z nich končí až v Mukačevu na Ukrajině. Hlavou mi
běželo, jak a kam by se dalo jet. Zastávek je dost,
a tak se fantazii v plánování cestování meze
nekladou, do vlaku si navíc můžu vzít i kolo.
Na mapě nejde přehlédnout Zemplínskou Šíravu,
přehradu, která je druhou největší vodní plochou
Slovenska. Myslím, že pokud bych chtěl spojit
vymoženosti civilizace, koupání a mít možnost si
užít i kola, tak tady se mi to přímo nabízí. Za mě
Slovensko ano a myslím si, že by bylo chybou
nechat kolo doma.

There’s so much out there to see and this taster is
just a grain of sand in the desert. If you add to all
that beauty the bike, which offers a quick way of
getting round, you can combine two things in
one – experiences and perceptions.
While writing this article I had LEO Express
magazine to hand and I noticed how the bus and
train routes weave their way through Slovakia, some
terminating in Mukachevo in Ukraine. I began to
think how and where I could go. There are plenty of
stops so when planning a journey the possibilities
are endless, plus I could take my bike on the train.
On the map I couldn’t overlook the Zemplínská
šírava. This dam is the second largest body of
water in Slovakia. I think, if I wanted to combine
a bit of civilization with swimming and having the
opportunity to enjoy a bike ride, that’s the place to
go. Slovakia gets the thumbs up from me and
I think it would be a mistake to leave your bike at
home when you go there.

RICHARD ŠTĚPÁNEK

RICHARD ŠTĚPÁNEK

Tanečník, lektor, choreograf, metodik
pohybových aktivit. V roce 1999 po těžké
autonehodě přišel o levou ruku a od té
doby se věnuje motivačním programům,
v nichž pomáhá lidem po úrazech, dětem
v dětských domovech a jedincům v těžkých životních situacích. Spolupracuje
s nadacemi a je autorem několika projektů. Svoje motivační materiály sbírá, už jako
handicapovaný, na extrémních podnicích
jako je závod 1000 Miles Adventure,
na jehož startu bude stát letos počtvrté.
Chystá vydání motivační knihy pod názvem: „Vzdát můžeš zítra“, jejíž název je
i jeho mottem.

Dancer, teacher, choreographer, movement
methodologist. In 1999 he lost his left
hand in a bad car accident and since then
he has dedicated himself to motivational
programmes which help people following
injury, children in homes and individuals
going through difficult times in their lives.
He works with various foundations and has
been behind several projects. he collects
motivational material as a disabled person
at extreme events such as the 1,000 Miles
Adventure – he’ll be on the starting line
this year for the fourth time. He is currently
about to publish a motivational book called
„You Can Give Up Tomorrow“, the title of
which is his own motto.

www.richardstepanek.cz

www.richardstepanek.cz
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES

BRÁNA DO SLOVENSKÉHO RAJA
Mesto je ideálnym východiskom pre milovníkov turistiky po drsných, ale malebných roklinách Národného parku Slovenský raj,
pre obdivovateľov pamiatok zapísaných do zoznamu svetového dedičstva UNESCO (Spišský hrad, Levoča...),
ako aj pre záujemcov o miestami nenápadné, no o to vzácnejšie pamiatky Gotickej a Železnej cesty na okolitom Spiši.
Spišská Nová Ves s vyše 745-ročnou históriou sa pýši najdlhším šošovkovitým námestím v Európe, najvyššou kostolnou vežou Slovenska a najmladšou slovenskou zoo. Atraktivitu mesta zvyšujú unikátne Miesto prianí, divadlá, múzeá, galéria, 3D kiná, krytá plaváreň a kúpalisko, tenisové kurty,
kolkáreň i bowling, lanový park, skate park, minigolf, krytá strelnica aj prímestské športové letisko s možnosťou absolvovať parašutistický zoskok či
vyhliadkový let. Bohatá ponuka kultúrnych a športových podujatí po celý rok poskytuje dostatok príležitostí pre príjemný pobyt. V blízkom okolí sa
nachádza najdlhší riečny kaňon a najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku, 25 nádherných vodopádov v 9 skalných roklinách,
vyše 300 km turistických a 400 km cykloturistických trás, zázemie pre hipoturistiku, lezenie, vodné i zimné športy. Využite
príležitosť absolvovať v Spišskej Novej Vsi výhodný rodinný alebo adrenalínový pobyt.
Turistické informačné centrum (TIC), Letná ulica 49, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko
Tel.: 00421 53 442 82 92, 00421 53 429 82 93, e-mail: tic@mestosnv.sk

www.spisskanovaves.eu/navstevnik, www.slovenskyraj.eu, www.facebook.com/tic.snv
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ZAMILUJTE SE DO

KOŠIC!

KOŠICE – WE LIVE IT, YOU LOVE IT!

KOŠICE – THE SECOND LARGEST CITY IN
SLOVAKIA, THE EUROPEAN CAPITAL OF
CULTURE 2013, THE EUROPEAN CITY OF
SPORTS 2016, AND DEFINITELY AN IDEAL
PLACE FOR YOU TO VISIT IF YOU WANT TO
DISCOVER EUROPE’S HIDDEN GEM. THE
LONGEST PROMENADE IN SLOVAKIA, THE
UNIQUE SINGING FOUNTAIN, THE OLDEST
RESTAURANT IN SLOVAKIA AND UP TO
300 CAFÉS IN THE CITY CENTRE.

KOŠICE – DRUHÉ NEJVĚTŠÍ MĚSTO
NA SLOVENSKU, EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY 2013, EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2016
A ROZHODNĚ TA NEJLEPŠÍ DESTINACE,
KDYŽ CHCETE OBJEVIT SKRYTÝ POKLAD
EVROPY. NEJDELŠÍ PĚŠÍ ZÓNA
NA SLOVENSKU, JEDINEČNÁ ZPÍVAJÍCÍ
FONTÁNA, NEJSTARŠÍ RESTAURACE
NA SLOVENSKU A TÉMĚŘ 300 KAVÁREN
V CENTRU MĚSTA.

SAND WONDERPARK KOŠICE 2017
(12. ČERVNA – 2. ŘÍJNA)

SAND WONDERPARK KOŠICE
(12 JUNE – 2 OCTOBER)

Od poloviny června do začátku října se Městský park
u železniční stanice poprvé stane domovem jedinečných pískových soch. Budou ve formě filmových
hrdinů, kteří svojí chrabrostí zasejí do srdcí návštěvníků inspiraci, údiv a radost. Tak přijeďte do Košic
a potkejte se s hrdiny i vy!

For the first time ever, the City Park by the Railway
station tranforms into home of unique sand statues,
who will take the form of movie heroes – and,
hopefully, inspire, awe and delight their visitors.
So come to Košice and meet them yourself!

ART FILM FEST (16.–24. ČERVNA)

The most prestigious film festival in Slovakia
presents the best films from the Cannes, Berlin
and Venice film festivals.

ART FILM FEST (16 – 24 JUNE)

Nejprestižnější filmový festival na Slovensku každoročně přináší veřejnosti ty nejlepší filmy z Cannes, Berlína
i Benátek.

KOŠICE WINE FESTIVAL (7 – 9 SEPTEMBER)

KOŠICKÉ SLÁVNOSTI VÍNA (7.–9. ZÁŘÍ)
Košice, jako brána do Tokaje, jsou stále okouzleny
vinařskými tradicemi. V září se na místech, kde kdysi stály
středověké hradby, koná oslava vína a jeho dlouholeté
tradice, a to nejen ze Slovenska, ale i zahraničí.

A gateway to Tokaj region, Košice is still enchanted
by wine-making tradition. The greatest celebration,
however, takes place in September, where the site of
former Medieval city walls change into a festivity of
delicious wines from Slovakia and abroad.

www.visitkosice.org

www.visitkosice.org

„GOOD IDEA SLOVAKIA“
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Grand Hotel BELLEVUE ✴✴✴✴

140 izieb

Wellness + šport

Horské stredisko
Kongresové centrum - 650 osôb

Relax a zábava
Reštaurácie a bary Sezónne novinky
7LHQDMNUDMãLH]iåLWN\✴✴✴✴
GRAND HOTEL BELLEVUE ****
Horný Smokovec 21 * 062 01 Vysoké Tatry * S l o v a k i a
tel.: +421 52 4762 111 * fax: +421 52 4422719 * info@hotelbellevue.sk * www.hotelbellevue.sk
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NA HRANICI
MOŽNOSTÍ
TEXT: KATEŘINA VEITOVÁ
FOTO: ARCHIV PEGGY MARVANOVÉ

ON THE EDGE
OF POSSIBILITIES

MARKÉTĚ PEGGY MARVANOVÉ JE TEPRVE
DVAADVACET LET A UŽ SE ZCELA VYMYKÁ
ŠKATULKÁM. EXTRÉMNÍ BIKERKU BY
V DROBNÉ BLONDÝNCE HLEDAL MÁLOKDO, PŘESTO ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALA TY
NEJOBTÍŽNĚJŠÍ ZÁVODY PLANETY.

MARKETA PEGGY MARVANOVA IS ONLY
TWENTY-TWO YEARS OLD AND ALREADY
COMPLETELY DEFIES CATEGORISATION. FEW
WOULD GUESS THE PETITE BLONDE IS AN
EXTREME BIKER, AND YET SHE HAS
SUCCESSFULLY COMPLETED THE MOST
DIFFICULT RACES ON THE PLANET.

N

F

Peggy, jak ses k|cyklistice dostala?
Úplnou náhodou. Toužila jsem po dobrodružném
životě. Takovém, o kterém jsem jako malá holka
četla ve Foglarových knihách. Ovlivněna těmito
příběhy jsem si i já vysnila partu přátel, se kterou
budu zažívat dobrodružství. Realita byla ovšem jiná.
Chceš-li dobrodružství, tak ho sama naplánuj.
Pochopila jsem, že pokud mám zažívat dobrodružství, musím jít dál, než jsou čundrácké výlety nebo
běžné závody. Jednoho dne jsem začala sama. Kolo
a tenisky byly lehce dostupné, takže to vyhrály.
Postupně jsem si zvedala laťku toho, na co si
troufnu. Začala jsem přespávat sama v přírodě, a ačkoli jsem kolikrát ulehala vyčerpaná a vyděšená
k smrti, do přírody jsem se stejně musela vrátit. Ani
po sedmi letech mých dobrodružných výprav to
stále není tak, že bych se sama v přírodě nebála.
Strach je přirozený, a kdo by tvrdil, že se nebojí,
nikdy nebyl večer v lese sám s medvědy.

Peggy, what led you to cycling?
A total coincidence. I longed for an adventurous
life. The one I read about as a little girl in Foglar’s
books. Inspired by these stories, I also dreamed of
a group of friends with whom I will experience
adventure. But the reality was different. If you want
an adventure, plan it yourself. I realised that if I was
to experience an adventure, I had go beyond
camping trips or ordinary races. One day I started
alone. A bicycle and sneakers were readily
available, so they won. Gradually, I raised the limits
of what I dared to do. I started sleeping alone in
nature, and though I had laid down several times
exhausted and terrified to death, I had to return to
nature again. Even after seven years of my
adventurous expeditions, it is still not like I am not
afraid in the great outdoors. Fear is natural, and
whoever claims they are not afraid, have never
been alone in the woods with the bears at night.

apříklad cyklistický závod Tour Divide
z Kanady k mexickým hranicím dlouhý
4 400 km. Letos v únoru také společně se svým
přítelem Adamem dokončila jako první člověk
na světě výzvu Lapland Extreme Challenge
na 1 000 km za polárním kruhem.

or example, the Tour Divide bike race from
Canada to the Mexican border 4,400 km away.
This February, together with her friend Adam, she
completed the Lapland Extreme Challenge,
1,000 km to the Arctic Circle as the first person in
the world.
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Co tě na tom, co děláš, tolik baví?
POCIT SVOBODY. Ve chvíli, kdy se pohybuji
v místech, kam se lidé nevydávají, tak je všechno
jiné. Intenzivní, obohacující, divoké. Je to jako
objevovat svůj šestý smysl a snažit se dostat za práh
toho, co jsme schopni vnímat, když se pohybujeme
v civilizaci. Taky mě baví prozkoumávání nových
nedotčených míst. Nejezdím na závody lidi porážet.
Jezdím vyhrávat sama nad sebou. Nezbytnost
závodu je však do jisté míry nepopiratelná. Teprve
v závodní atmosféře se dostávám na práh, kdy hlava
a tělo posouvají své hranice.

What do you enjoy so much about what you do?
THE SENSE OF FREEDOM. The moment I am in
places where people do not go, everything is
different. Intensive, enriching, wild. It is like
discovering your sixth sense and trying to get beyond
the threshold of what we are able to perceive when
we are in civilisation. I do not go to races to beat
people. I go to defeat myself. However, the necessity
of races is to a certain extent indisputable. Only in
a racing atmosphere do I get to the threshold when
the head and the body move their boundaries.
What’s the most extraordinary experience you
have with bicycling behind you?
The American Tour Divide, a race without any security
for 4,431 kilometres from Canada to the border with
Mexico. There I experienced fear for several reasons.
In the wilderness, I encountered a bear, cycled fast
ahead of storms in the deserts, slept in the wild,
and above all, I was all alone in an unfamiliar setting.
There were a lot of intense experiences.

Jaký nejextrémnější zážitek máš s kolem za sebou?
Americký Tour Divide, závod bez zabezpečení
na 4 431 kilometrů z Kanady až k hranicím s Mexikem. Tam jsem zažila strach hned z několika důvodů.
Potkala jsem se v divočině s medvědem, ujížděla
před bouřkami na pouštích, spala ve volné přírodě
a hlavně jsem byla na všechno sama v neznámém
prostředí. Bylo to hodně silných zážitků. Zpětně ale
ve vzpomínkách převládají ty pozitivní.

How do you prepare for races?
First I look for sponsors. Extreme races are still an
undiscovered sport. There is no organization to
help you, as for Olympic disciplines. Everything is

Jak se na závody, které jezdíš, připravuješ?
Nejdříve sháníte sponzory. Extrémní závody jsou
stále neobjeveným druhem sportu. Není tu žádná
33
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up to you, from sponsoring, to promotion, testing,
finding information about races that have not yet
been completed by anyone, etc. This essential part
of the success takes the longest, sometimes even
a year and a half. Of course, I must not forget about
continuous training. Sometimes I have a temporary
job and work as messenger on a bike in Prague as
part of training. I occasionally go by bicycle from
Prague to Olomouc to school. As for meals, I do
not keep any diets. On the contrary. Before races,
I enjoy the moments when I intentionally gain
weight. Dropping around ten kilograms during
a race is common.

organizace, která by vám pomáhala, tak jako to
funguje u olympijských disciplín. Všechno je jen
na vás, od sehnání sponzorů, po propagaci,
testování, shánění informací o závodech, které
zatím nikdo nedokončil atd. Tato nezbytná část
úspěchu zabere nejdéle, někdy klidně i rok a půl.
Tímto děkuji všem sponzorům, kteří mají pro mou
činnost pochopení. Samozřejmě nesmím opomínat
nepřetržitý trénink. Občas si přivydělávám a jezdím
v rámci tréninku jako messengerka na kole
po Praze. Občas jedu na kole z Prahy do Olomouce
na školu. Co se týče stravy, žádné diety nedržím.
Naopak. Před závody si užívám chvíle, kdy účelně
přibírám. Shodit v průběhu závodu okolo deseti
kilogramů bývá obvyklé.

What do you think about when you are racing?
That is probably the reason why I do it all. When
I participate in an unsecured race, my mind will
easily get into a state where it solves only the most
essential things necessary for survival. You get into
the mode where you decide where to buy more
food, where you can get water and how much you
will take with you across a desert of perhaps 180 km
in length. You think about where you are going to
sleep so that wild animals do not visit you at night.
You can easily detach yourself from everyday life
during the first few days, and in long hours of
cycling, you have a lot of space to think. Thinking
about life, about yourself, and things you want to
change when you return. Or, on the contrary, you
“meditate” and do not think about anything at all.
These are the moments I value the most after
I return home.

Co se ti při závodech honí hlavou?
To je právě asi ten důvod, proč to celé dělám. Když
jedu nezabezpečený závod, snadno se moje mysl
dostane do stavu, kdy řeší jen ty nejpodstatnější věci
nezbytné pro přežití. Dostanete se do módu, kdy
řešíte, kde koupíte další jídlo, kde seženete vodu
a kolik ji povezete přes poušť dlouhou třeba i 180 km.
Kde budete spát, aby vás v noci nenavštívila divoká
zvěř. Snadno se během prvních pár dní odpoutáte
od každodenního života a při dlouhých hodinách
na kole se vám dostává prostoru na přemýšlení.
Přemýšlení o životě, o sobě a o věcech, co změníte,
až se vrátíte zpět. Nebo naopak jen „meditujete”
a nepřemýšlíte vůbec o ničem. Jen se soustředíte
na přírodu a přítomný okamžik. To jsou chvíle, kterých
si po návratu cením nejvíce.
34

32-34L_interview.indd 34

07.06.17 13:48

35L_VSOP.indd 35

07.06.17 13:50

CESTA JE CÍL

SHARE, TRAVEL, DISCOVER

WITH SMILECAR!
SDÍLEJ, CESTUJ, POZNÁVEJ

SE SMILECAR!
FOR A TRIP, VISITING FAMILY, OR JUST FOR
FUN. THERE ARE MANY REASONS WHY
PEOPLE RENT CARS. WITH SMILECAR
THERE’LL BE EVEN MORE.

NA VÝLET, ZA RODIČI NEBO PROSTĚ JEN
TAK. EXISTUJE MNOHO DŮVODŮ, PROČ SI
LIDÉ PŮJČUJÍ AUTA. SE SMILECAR JICH
BUDE JEŠTĚ VÍC.

T

T

POHODLÍ PŘEDEVŠÍM

ABOVE ALL, COMFORT

Úplně první uživatelkou služby SmileCar se stala
Taylor, Američanka žijící v České republice. O službě
se dozvěděla od spolubydlící v době, kdy byla těsně
před spuštěním. „Hledala jsem nejlepší způsob, jak
se pohodlně přesouvat z místa A do místa B.
SmileCar je podle mě perfektní volbou.“
Taylor přišla do České republiky před osmi měsíci
jako učitelka angličtiny. Ráda cestuje a poznává nová
místa. Právě to je také nejčastější důvod, proč si
půjčuje auto. Aby mohla jezdit napříč zemí a zastavit
se tam, kde se jí líbí. „Nejčastěji si půjčuji Volkswagen
up! Je to skvělé auto. Má automatickou převodovku,
a proto se mi dobře řídí. Je také docela malé, což mi
vyhovuje a na krátké jednodenní výlety je ideální.“
V rodné Americe se setkala se službou Zipcar, která
funguje na podobném principu jako SmileCar. Není

Taylor, an American living in the Czech Republic,
became the first SmileCar user. She learned about
the service from her former roommate just before
the service started. “I was looking for the best way
to get comfortably from point A to B. SmileCar is
the perfect choice”.
Taylor came to the Czech Republic eight months ago
as an English teacher. She likes to travel and discover
new places. This is also the main reason she rents
a car, she can travel across the country and stop
where she likes. “Most often I borrow a Volkswagen
up! It’s a great car. It has an automatic gearbox, so it’s
very easy to drive. It’s also quite small, which suits
me, and it’s ideal for short day trips.”
In her native America, she had some experience
with the Zipcar service, which is similar to SmileCar.

i, kdo vlastní auto, ale nepoužívají jej každý den,
půjčují své vozy lidem, kteří je potřebují jen
občas. Na tomto principu funguje SmileCar – nová
služba společnosti LEO Express. Auto nestojí jen tak
ladem na ulici, ale poslouží i někomu dalšímu. Stačí
stáhnout aplikaci do mobilu, nebo si vyhledat webové
stránky, zaregistrovat se a pak už jen vybrat, který
čtyřkolý kamarád doprovodí na výlet právě vás.

hose who own a car but do not use it every day
can lend their cars to people who need one only
occasionally. SmileCar is a new service for LEO
Express. The car doesn‘t just wait on the street, but
it’s also serving others. Simply download the app to
your mobile, or search for the website, sign up, and
then just choose which four-wheeled friend will
accompany you on your trip.
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IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

podle ní ale zdaleka tak komfortní. „Zipcar je dost
drahá a půjčení auta je omezeno mnoha limity.
Naopak u SmileCar si stačí stáhnout aplikaci,
zaregistrovat se, a můžete jezdit. Využívám ji
velmi často.“

But she wasn’t that comfortable with it. “Zipcar is
expensive and renting a car is restricted by many
limits. On the other hand, at SmileCar you just
download the app, sign up and you can ride. I use
it very often.”

BYT I AUTO

A FLAT AND CAR

Janu Komínovou (27) nadchla na SmileCar myšlenka
sdílení. Sama pracuje v oblasti Airbnb, což je sdílení
bytů například s cizinci. Poprvé se s půjčováním aut
na tomto principu setkala v Americe. Služba ji
zaujala natolik, že se po návratu do Prahy rozhodla
něco podobného najít i u nás. Brzy narazila právě
na SmileCar. „Používám aplikaci vlastně od jejích
prvopočátků a jsem zatím velmi spokojená.“
V porovnání se zkušeností v Americe je podle Jany
SmileCar na dobré cestě. „Myslím, že úroveň
SmileCar se dá určitě srovnat s tou v Americe.
Všechno funguje tak, jak má.“
Ona sama si auto nepůjčuje, svůj vlastní vůz naopak
sdílí ostatním. SmileCar doporučuje i všem svým
klientům. „Mám několik desítek apartmánů, které
poskytuji cizincům. A protože se často stává, že si
chtějí udělat výlet třeba do Kutné Hory, není nic
jednoduššího než jim doporučit SmileCar. V ideálním
případě i mé vlastní auto. Mám malé autíčko, ale

“Jana Kominova (27) was delighted with SmileCar’s
idea of sharing. She works for Airbnb, which is
sharing apartments with tourists, including
foreigners. She discovered car rental on this basis
for the first time in America. The service attracted
her so much that after returning to Prague she
decided to find something similar in this country.
She soon came across SmileCar. “I have been
using the app since its early days, and I am very
happy with it.” Compared with the experience in
America, Jane believes SmileCar is on the right
track. “I think the level of SmileCar is definitely
comparable to that in America. Everything works
as it should.”
She does not rent a car herself, but she shares her
own car. She also recommends SmileCar to all her
clients. “I have dozens of apartments I provide to
foreigners. And because they often want to make
a trip to Kutna Hora, there’s nothing easier than
37
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CESTA JE CÍL

myslím, že slouží dobře. Pokud přijede větší
skupinka lidí, vyberou si na stránkách zkrátka ten
vůz, který jim bude vyhovovat.“
Nejčastějším důvodem, proč si lidé její auto půjčují,
je právě cestování do blízkého okolí, návštěva
známých, ale i cesta za hranice. „Často se mě lidé
ptají, jestli se s mým autem mohou vypravit třeba
do Německa do Drážďan. Ani s tím nemám problém,
pokud mi to řeknou dopředu. Právě na podobné
výlety je SmileCar ideální volba.“

recommending SmileCar. “Ideally, my own car.
I have a small car but I think it works well.
If a larger group of people arrives, they will simply
choose the vehicle that will suit them.”
The most common reason why people rent her car
is to travel around the surrounding area, visit
friends, as well as crossing the border. “People
often ask me if they can go to Germany to Dresden
with my car. I don‘t have a problem with it as long
as they inform me in advance. SmileCar is the
perfect choice for such trips.”

STÁLE V NOVÉM

ALWAYS NEW

Kontakt s rodinou je jeden z důvodů, proč si auta
prostřednictvím SmileCar půjčuje i Jakub Dvořák (22). „Mám rodiče na Šumavě a auto je
nejpohodlnější způsob, jak je z Prahy mohu
navštívit. Rád se ale vypravím i do jiných koutů
České republiky, třeba s přáteli na výlet.“
O SmileCar se dozvěděl prostřednictvím reklamy
na internetu. Do systému se zaregistroval ještě dříve,
než byl naostro spuštěn. „Rád řídím a rád zkouším
stále něco nového. Díky SmileCar mohu vyzkoušet
pokaždé jiný vůz, což mi vyhovuje.“ Nejvíce
spokojený byl s vozem BMW řady 3, které si půjčil už
několikrát.
S aplikací ke sdílení aut se setkal už dříve,
SmileCar proto není jeho první zkušenost. Je to
však první pozitivní zkušenost. „Aplikace, kterou
jsem vyzkoušel předtím, mě velmi zklamala. Měl
jsem problémy s platbou, kdy mi provozovatel
strhnul za jedno půjčení auta platbu hned dvakrát.
Se SmileCar jsem ale nadmíru spokojený.“ Jakub
si chválí propracovanost aplikace a už nyní si
v nabídce SmileCar vytipoval celou řadu aut, které
si plánuje v budoucnu půjčit a vyzkoušet. Aplikaci
SmileCar najdete na www.smilecar.com, itunes
store nebo google play. Tak na co čekáte, Půjčte
(si) auto!

Keeping in contact with his family is one of
the reasons that Jakub Dvořák (22) borrows cars
through SmileCar. “My parents live in Šumava and
a car is the most convenient way to visit Prague. But
I like to go to other parts of the Czech Republic, like
going with friends on a trip”.
He learned about SmileCar through an internet
advert. He joined the system before it was even
properly started. “I like to drive and try something
new. Thanks to SmileCar, I can try a different car
every time, which suits me.” He was most pleased
with the BMW 3 Series, which he had borrowed
several times.
He has met car sharing apps before; SmileCar is
not his first experience. But this is the first positive
experience. “The app I tried before really
disappointed me. I had trouble with paying –
the operator took my payment twice for one rental
car. But I am very happy with SmileCar.” Jakub
praises the sophistication of the application and
has already picked out a number of cars in the
SmileCar selection which he plans to borrow and
try out. The SmileCar app can be found at
www smilecar.com, in the itunes store or on google
play. So what are you waiting for, Rent a car now!
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Nové celoroční pojištění MultiTrip
Pro Vás, kdo cestujete častěji
 nejširší pojistná ochrana na českém trhu
 síť center pomoci na všech kontinentech
 cestovní asistenční služby v češtině NONSTOP
 osobní prověřování úrovně lékařské péče
 obsahuje pojištění zrušení cesty
 mobilní aplikace s pojistkou v mobilu

Android

iOS

www.janskelazne.com
›

Léčebné pobyty pro
dospělé i děti

›

Wellness pobyty

›

Bazény s minerální vodou

›

Turistika, cykloturistika
& lyžování

›

Vánoční
a silvestrovské
pobyty

›

Hotelové
ubytování
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MIKULOV:

MĚSTO, KTERÉ VÁM STOUPNE DO HLAVY
UKRÝVÁ SE V NÁRUČI ČTYŘ VRŠKŮ. LÍNĚ SE CHOULÍ VE SVAHU
ÚDOLÍ, KDE SE HO DOTÝKAJÍ VINICE. S TROCHOU NAIVITY
BYSTE HO ZAMĚNILI ZA POHÁDKOVÉ KULISY. JE DOKONALÉHO
VZEZŘENÍ. JE OKOUZLUJÍCÍ. A JE SKVĚLÝM SPOLEČNÍKEM!

40-43L_mikulov.indd 40

12.06.17 12:48

DO MIKULOVA…
TO MIKULOV…

MIKULOV:
A CITY THAT WILL TOUCH YOUR SOUL
IT IS NESTLED IN THE EMBRACE OF FOUR HILLS. IT LAZILY
HUDDLES THE VALLEY SLOPES, WHERE IT IS TOUCHED BY
VINEYARDS. WITH A BIT OF NAIVETY, YOU COULD MISTAKE IT
FOR A FAIRYTALE BACKDROP. IT IS PICTURE-PERFECT TO THE
EYE. IT IS CHARMING AND A GREAT COMPANION!
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… ZA VÍNEM …TO ENJOY WINE

Foto: www.vychodni-morava.cz

Seznamte se s místní vinařskou historií. Vinařská
naučná stezka Mikulov má kolem 20 kilometrů
a lemují ji informační tabule. Z Mikulova vás zavede
přes Bavory a Pernou, kde je šlechtitelská stanice, do Horních a Dolních Věstonic. Do Mikulova
se pak vrátíte přes památkovou rezervaci Pavlov
a Klentnice. Learn about the local wine history.
The Mikulov educational wine trail is around 20 km
long and is lined by information boards. It will lead
you from Mikulov through Bavory and Perna, where
there is a breeding station, to Horní and Dolní
Věstonice. You can then return to Mikulov through
the conservation area Pavlov and Klentnice.

… ZA PAMĚTIHODNOSTMI …TO SEE HISTORICAL SIGHTS
Zámek Mikulov je místní dominantou. V komplexu
několika barokních budov je stálá expozice Regionálního muzea. Ta je věnována zejména vinařství.
V prostorách zámku se každoročně koná mezinárodní Kytarový festival, v jehož rámci probíhá kromě
seminářů a workshopů i série koncertů. Mikulov
Chateaux is a local landmark. The complex of
Baroque buildings houses a permanent exhibition
of the Regional Museum. It is primarily devoted to
viticulture. The chateau rooms are the venue of the
annual International Guitar Festival, during which
there are also seminars and workshops, as well as
series of concerts.

… ZA JÍDLEM …TO DINE

Foto: www.hotel-tanzberg.cz

Kdysi budova rabinátu, dnes stylový Hotel Tanzberg
a věhlasná restaurace. Té vládnou nekompromisní chuťové receptory špičkového slovenského
šéfkuchaře Marcela Ihnačáka. Kromě nápadité
mezinárodní kuchyně zde můžete ochutnat
i tradiční židovské recepty. Součástí prostoru je
také otevřená vinotéka. The former Rabbinate
building is now a stylish Hotel Tanzberg
and renowned restaurant, which is ruled
by uncompromising taste receptors of the
phenomenal Slovak chef Marcel Ihnačák. In
addition to creative international cuisine, you
can taste traditional Jewish recipes. The facilities
include a wine shop.
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Foto: archiv města Mikulov

Mikulov už více než 60 let tradičně ožívá vždy
s druhým zářijovým víkendem. Tři dny totiž malebnému městu vládne bůh vína Bakchus. První ročník
Pálavského vinobraní se uskutečnil už v roce 1947.
Postupem času se slavnost vína přesunula z nedalekého Sirotčího hrádku v Klentnici přímo do Mikulova.
For more than 60 years, Mikulov has always come
to life with the second weekend in September.
For three days the picturesque town is ruled by
the god of wine Bacchus. The very first Pálavský
wine harvest took place already in 1947. Over time,
the wine festival moved from nearby Sirotčí Castle
in Klentnice directly to Mikulov.

Část města patřila kdysi židovským obyvatelům.
Po stopách jejich minulosti se můžete vydat po naučné trase. Má 14 zastavení, během kterých se
poohlédnete po židovských řadových domech, ale
také po Horní synagoze nebo židovském hřbitově.
Sestoupat můžete i do podzemních prostor až ke středověké mikve, která sloužila k rituální lázni. A part
of the town once belonged to Jewish residents. You
can set off in the footsteps of their past along the
educational trail. It has 14 stations, where you can
take a look at Jewish terraced houses, as well as the
Upper Synagogue or Jewish cemetery. You can also
descend to the underground space, all the way to the
medieval mikveh, which once served for ritual baths.

Pokud vás lákají lidovější chutě, vydejte se na
Pálavský gulášfest. Své gurmánské síly můžete
poměřit v soutěži o nejchutnější kotlíkový guláš.
Dojde i na maďarský, segedínský, zabijačkový, ...
Všechny dobroty se navíc zapíjejí prvním mladým
vínem, které je známé jako „Moravské božolé“.
Pozor! Nezapomnělo se ani na vegetariány. If you are
tempted more by traditional flavours, then go to the
Pálavský Goulash Fest. You can gauge your gourmet
strengths in the competition for the most delicious
goulash. There will be all sorts of goulashes, just to
name a few – Hungarian, sauerkraut, pork… Plus
all of these goodies are washed down with the first
young wine, which is known as “Moravian božolé”.
And wait! Even vegetarians are not forgotten.

Nahlédněte
do mikulovské
Galerie Závodný.
Ta je ve svém
moderním
minimalistickém
pojetí celá „oděna
do bílé“. Vápenec
na obložení
pochází až
z chorvatského
ostrova Brač.
Take a look
inside Mikulov’s
Závodný Gallery.
It is completely
“dressed in white”
with its modern
minimalist concept.
The limestone
cladding comes
from the Croatian
island of Brač.

K Mikulovu patří
také jazz. Vždyť se
zde narodil jeden
z nejznámějších
českých
saxofonistů Karel
Krautgartner.
Najdete zde
i „jazzový chodník
slávy“, který
zdobí už bez
mála dvacítka
bronzových hvězd
významných
umělců. Mikulov is
also renowned for
jazz and rightfully
so as the birthplace
of one of the most
famous Czech
saxophone players
Karel Krautgartner.
You can also see
the “Jazz Walk of
Fame” here, which
is decorated with
almost twenty
bronze stars of
important artists.
crew had to wash
almost 10,000
square metres
of glass.
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Perla Moravy

www.kromeriz.eu

KROMĚŘÍŽ

Město podmanivé krásy

210
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POVINNĚ NEJEN O VÍNĚ
JEN MALÝ KUS ÚRODNÉ PŮDY, KTERÁ VDECHUJE ŽIVOT
HROZNŮM. TY SE DYCHTIVĚ OTÁČEJÍ KE SLUNCI A SLEDUJÍ
ZPOVZDÁLÍ BĚLOSTNÉ VÁPENCOVÉ SVAHY. MNOHDE JE ZDOBÍ
ROMANTICKÉ ZŘÍCENINY HRADŮ. PÁLAVA JE MÍSTEM DALEKÝCH
ROZHLEDŮ A KOUZELNÝCH PANORAMAT.
ONLY A SMALL PIECE OF FERTILE SOIL THAT BREATHES LIFE TO
GRAPES, WHICH EAGERLY TURN TOWARDS THE SUN AND
WATCH THE SNOW-WHITE LIMESTONE SLOPES FROM
A DISTANCE. OFTEN THE SLOPES ARE DECORATED WITH
ROMANTIC RUINS. PÁLAVA IS A PLACE WITH FARAWAY VIEWS
AND ENCHANTING PANORAMAS.

NOT ONLY ABOUT WINE
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TEXT: JUDITA HRUBEŠOVÁ

FOTO: ARCHIV MĚSTA MIKULOV, © CZECHTOURISM,

© SHUTTERSTOCK.COM

46-50L_PALAVA.indd 47

07.06.17 15:51

DOMÁCÍ DESTINACE

I

A

když je jednou z nejmenších chráněných
krajinných oblastí v České republice, s těmi
většími se může s klidem poměřovat. Vždyť místní
archeologické nálezy jednoznačně potvrdily, že
jde o nejdéle osídlené místo na našem území.
Prastará velmi výrazná kulturně obhospodařovaná
krajina jižní Moravy ukrývá daleko více. Hlinitojílovitá středně těžká půda s dostatkem vápníku
a dobrou propustností umožňuje pěstovat to
nejlepší místní víno. A tak se krajem líbezným šíří
všudypřítomná dobrá nálada zdejších vinařů. Bodří
pálavští obyvatelé tvrdí, že Pavlovské vrchy
připomínají křivky ležící bohyně, a ti ostatní v nich
z letadla prý vidí mamuta. Tady zřejmě vstupuje
do hry i nějaké to promile. Pálavu tak nejlépe
vychutnáte v některém chladném a přívětivém
vinném sklepení nebo ze sedla kola. Nebojte se
šlápnout do pedálů. Příjemně kopcovitý terén
s nenáročnými převýšeními zakončený osobitou
degustací je dost dobrý způsob, jak si aktivně
odpočinout a nezatěžovat přespříliš svou mysl.
Na cestách se setkáte s řadou výjimečných
památek nebo poutních míst. Zamilujete si
i malebné vesničky s barokními grunty v původní

lthough it is one of the smallest protected
landscapes in the Czech Republic, it can be
compared with the larger ones with ease. Why
indeed, local archaeological findings unambiguously
confirmed that it is the longest inhabited place in our
country. The ancient, very distinct culturally cultivated
landscape of South Moravia conceals much more.
The medium heavy, silty-clay soil with plenty of
calcium and good permeability makes it possible to
grow the best local wine. And thus the omnipresent
good cheer of local winemakers spreads across this
lovable landscape. Pálava’s jovial residents claim that
Pavlov hills resemble the curves of a lying goddess,
and others who have seen them from above
apparently see a mammoth. Obviously a certain
degree of blood alcohol comes into play here. Pálava
is best enjoyed in a cool and welcoming wine cellar
or from a bicycle. Do not be afraid to step on the
pedals. A pleasantly hilly terrain with undemanding
elevations, complete with distinctive tasting is a
pretty good way to relax actively without burdening
your mind too much. While on the road you will
encounter a number of exceptional monuments and
places of pilgrimage. You will fall in love with the
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picturesque villages with original Baroque farm lands
from the 18th century. Even the large water reservoir
Nové Mlýny is bound to impress you.
Thanks to having a bicycle, you gain independence
and thus experience the authentic side of Pálava,
which is riddled with a variety of maintained and
well-marked cycle paths. Some of them are
downright long, thanks to others you can become
familiar primarily with the beauties and attractions of
the region, while others only follow the trail of wine
regions and some of them even have an
international dimension. Get inspired now!

podobě z 18. století. Dojem na vás udělá
i rozlehlá vodní nádrž Nové Mlýny.
Díky kolu získáte nezávislost, a zažijete tak
autentickou Pálavu. Ta je přímo prošpikovaná řadou
udržovaných a výborně značených cyklostezek.
Některé z nich jsou vyloženě dálkové, díky jiným se
seznámíte především s krásami a zajímavostmi
regionu, další vedou výlučně vinařskými oblastmi
a některé z nich mají i mezinárodní přesah. Nechte
se inspirovat právě teď !

OKRUH STARÁ HORA
Na zhruba 37kilometrové trase se blíže poohlédnete
po vinicích Mikulovska. Stezka není nijak náročná,
takže se dá bez problému absolvovat i s dětmi.
Přece jen si ale na výlet rezervujte celý den.
Vyrážíme z Mikulova směrem do vesnice Bavory,
kterou dnes reprezentuje zejména vinařství Tanzberg. K němu totiž náleží většina okolních viničních
tratí, ale i řada místních vinných sklepů. Na cestě nás
dále doprovázejí Dunajovické kopce, jejichž západní
část je ojedinělou národní přírodní rezervací.
V blízkosti Novosedel se nachází další důležitá
vinařská oblast, o které se více dozvíte na oficiální
naučné vinařské stezce Stará hora. Dalším cílem
našeho putování budiž Nový Přerov, který se stal
jakousi křižovatkou důležitých cyklistických tepen,
mezi které patří i proslulá Greenways Praha–Vídeň.
Nenechte si ujít návštěvu ekofarmy Jáňův dvůr a pak
hurá přes Březí zpět do Mikulova.

ROUTE STARÁ HORA
On a roughly 37-kilometre trail you will get a closer
look at the vineyards of Mikulov. The trail is not
demanding in any way, so you can easily manage it
with children as well. Just remember to reserve
a whole day for the trip. Set off from Mikulov towards
the village of Bavory, which is now mainly
represented by the winery Tanzberg. Most of the
surrounding vineyards as well as a number of local
wine cellars belong to it. Along the way you will also
be accompanied by Dunajovice hill, the western side
of which is a unique national nature reserve. Near
Novosedel is another important wine region, which
you will learn more about on the official educational
wine trail Stará Hora. Another destination along the
way is Nový Přerov, which has become a crossroads
of sorts of important cycling arteries, including the

Přeprava cyklistů
Bicycle transport

Přeprava max.
4 jízdních kol
Maximum capacity
of 4 bicycles

Jízdenky na www.le.cz
Tickets at www.le.cz

Přeprava
2 jízdních kol
Maximum capacity
of 2 bicycles
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famous Greenways Prague – Vienna. Do not miss
a visit to the organic farm Jáňův dvůr and the hooray,
back via Březí to Mikulov.

LICHTENSTEIN TRAILS
If you decide to conquer them all, then be prepared
for roughly 100 kilometres. More specifically, the
Prince’s trail, Břeclav’s, Poštoren’s, Lednice’s or
Valtice’s trail. It is definitely worth devoting time to
the latter trail, as you will learn about the monuments
of Lednice-Valtice, which rightfully burst with proud
to be on the UNESCO World Heritage List. In its
essence, it is a completely unique set of romantic
buildings and structures set in the even more
romantic environment decorative chateaux parks,
gardens and woods. A tour of Valtice’s underground
awaits you on the adventurous expedition. You can
also make a date with three goddesses that are
depicted within the Three Graces group of
sculptures. You will also find the farm Nový dvůr
between Valtice and Lednice, which proves that even
domestic buildings can be very classy. Also worth
mentioning is the local circular rotunda. But we are
already heading toward Lednice Chateau, which
includes a large baroque park with ponds, a minaret
and a number of other amazing buildings.

LICHTENŠTEJNSKÉ STEZKY
Pokud se rozhodnete pokořit je všechny, připravte se
na nálož kolem 100 kilometrů. Konkrétně se jedná
o Knížecí stezku, Břeclavskou, Poštorenskou,
Lednickou nebo Valtickou stezku. Rozhodně ale stojí
za to věnovat se náležitě trase, na které se seznámíte
s Lednicko-valtickými památkami, které se oprávněně
dmou pýchou na seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Ve své podstatě jde o naprosto unikátní
soubor romantických budov a staveb usazených
v ještě romantičtějším prostředí okrasných zámeckých
parků, zahrad nebo lesíků. Na této dobrodružné
výpravě vás čeká třeba prohlídka valtického podzemí.
Rande si můžete dát také se třemi bohyněmi, které
jsou ztvárněny coby sousoší Tři Grácie. Mezi Valticemi
a Lednicí leží také zemědělská usedlost Nový dvůr,
který dokazuje, že i užitkové stavby mohou být velmi
noblesní. Za zmínku stojí i místní kruhová rotunda. To
už ale míříme k Lednickému zámku, jehož součástí je
rozlehlý barokní park s rybníky, minaretem a řadou
dalších úžasných staveb.
50
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OD SEVERU K JIHU

ROAD TRIP
NORTH-SOUTH
T

T

oulky po Evropě nikdy nebyly snazší. Díky
novému autobusovému spojení LEO Express
snadno zvládnete cestu z polské Vratislavi až
do Vídně a zase zpět. Trasa vede přes celou
Moravu a se světem propojí i tři metropole –
Ostravu, Olomouc a Brno.
Ať už cestujete za povinnostmi, či za zábavou,
každá zastávka vám dopřeje fantastické zážitky.
Polská Vratislav je rájem trpaslíků, kterým místní
láskyplně říkají krasnale nebo krasnoludky. Se
speciální mapou, webovou stránkou nebo mobilní
aplikací je dokonce můžete stopovat. Bude to ale
zábava na delší dobu, v ulicích města se jich totiž
potuluje na tři stovky.
Vratislavi se také přezdívá polské Benátky, což
pochopíte hned, když nakouknete do městského
centra protkaného početnými vodními kanály.
Působivou zastávkou je i polský industriální
středobod – Katovice, které jsou, co by kamenem
dohodil od jednoho z českých průmyslových
a hutních center, a to od nezaměnitelné Ostravy.
Její industriální tvář zjizvená čilou důlní minulostí
prochází zdařilou obnovou. Díky ní se z někdejších
Brno

WROCLAW

ravelling in Europe has never been easier.
Thanks to a new LEO Express bus service you
can now travel with ease from the Polish city of
Wroclaw to Vienna and back. The route runs the
length of Moravia and links three Moravian
cities – Ostrava, Olomouc and Brno.
Whether you are travelling for pleasure or
business, every stop promises fantastic
experiences. Wroclaw is a city of gnomes which
the locals lovingly refer to as krasnale or
krasnoludky. Armed with a special map, website
or mobile app, you can seek them all out. The fun
lasts a long time as the city’s streets conceal
around three hundred of them.
Wroclaw is often dubbed the Polish Venice, a fact
you will immediately comprehend when you see the
numerous canals that riddle the city centre.
Another stop that’s sure to leave an impression is
Poland’s industrial heartland – Katowice, a city that’s
a stone’s throw from one of the Czech Republic’s
industrial and metallurgic centres, the unique city of
Ostrava. Ostrava’s face, scarred by mining in years
gone by, is undergoing a successful rejuvenation.

od
from

Vratislav/Wroclaw

od
from

69 K

Vídeň/Vienna

OLOMOUC

119 K
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This is turning erstwhile areas of blast furnaces into
centres of education, multicultural spaces and
venues for fascinating contemporary art. This year
the Colours of Ostrava festival will take over the
Vítkovice mining area for the 16th time. The
Karolinský mine and coke plant has been replaced
by a shopping centre and residential district.
Along the way you can stop off at the baroque
jewel in the Moravian crown – Olomouc. It will be
love at first sight the minute you see the city’s
rounded forms, ornate facades and dramatically
playful fountains. The historical centre prides
itself on its UNESCO listing and the conservation
area is the second largest in the country after
Prague’s.
Our third stop is the most important city in Moravia –
Brno of course. For many years it has prided itself
on being a free-thinking place, aided by the fact
that it’s one of the largest university centres in the
country. Over 74,000 students attend the city’s
34 faculties belonging to 13 universities – in term
time they make up almost 19% of the population.
The LEO Express bus now continues from Brno to
imperial Vienna. This city straddles, in the words of
Johann Strauss, the blue Danube. In addition to its
generously wide boulevards you’ll be awestruck by
the Cathedral of St Stephen, the Church of St Charles
Borromeo, the Belvedere and the parliament
building. The Hofburg Palace, the Schönbrunn

hutních lokalit stávají vzdělávací centra, multikulturní prostory a dějiště soudobých uměleckých
fascinací. Colours of Ostrava letos už pošestnácté
ovládne Dolní oblast Vítkovice, karolinský důl
a koksovnu zase nahradilo obchodní centrum
a rezidenční čtvrť.
Cestou nakouknete i do barokní perly Moravy –
do Olomouce. Jakmile spatříte její dokonale oblé
tvary, zdobené fasády a dramatické kašny vyšperkované hravou atmosférou, nadobro se zamilujete.
Historické jádro se pyšní titulem z UNESCO a tamní
městská památková rezervace je po té pražské
největší v republice.
Nejvýznamnější moravskou metropolí je ale až třetí
zastávka, a to Brno. Dlouhá léta se chlubí
volnomyšlenkářskou vizáží, čemuž napomáhá
především fakt, že je jedním z největších univerzitních center u nás. Na zdejších 34 fakult místních
13 univerzit chodí více než 74 000 studentů, kteří
tak v průběhu semestru tvoří téměř 19 procent
místních obyvatel.
Trasa autobusu LEO Express pokračuje z Brna
do císařské Vídně. Ta leží na krásném a podle
Johanna Strausse i modrém Dunaji. Kromě
prostorově velmi štědrých bulvárů vás ohromí
svatoštěpánský dóm, kostel svatého Karla
Boromejského, galerijní Belvedér i budova
parlamentu. Neméně pozornosti si zaslouží
i palácový Hofburg, sídelní Schönbrunn či
53
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excentrický Hundertwasserhaus. A kdyby vám to
náhodou nestačilo, z vídeňského letiště se můžete
rozletět klidně do celého světa.

residence and the rather eccentric
Hundertwasserhaus also deserve any visitor’s
attention. And if that’s not enough, then from Vienna
Airport you can reach most of the rest of the world.

KOMFORTNĚ ZA DOBRODRUŽSTVÍM

ADVENTURES IN COMFORT

Na cestu z Vratislavi na jih se můžete od 5. července vydat každý den. Linka má dvojí rozměr –
k dispozici je mezinárodním cestovatelům, ale také
cestujícím mezi moravskými univerzitními městy.
Právě pro studenty se autobus LEO Express stává
třikrát denně vítanou alternativou k občas tak
komplikovaným a nekomfortním vlakovým
spojením, například mezi Olomoucí a Brnem.
Autobus je zároveň jediným přímým spojením mezi
Ostravou a Olomoucí s vídeňským letištěm, které je
pro celou řadu zvědavců díky svému mezinárodnímu vyžití přestupní stanicí na trase za vytouženým
dobrodružstvím.
Pro náročné klienty je připravena i Business class,
charakteristická mimořádnou mírou komfortu. Těšit
se můžete na více místa pro nohy, přednostní servis
či občerstvení zdarma.

From 5th July you can head south from Wroclaw
every day. The service has a dual dimension – it
can be used by international travellers as well as
those passing between Moravia’s university cities.
For students the three-times-daily LEO Express will
be a welcome alternative to often complicated and
uncomfortable rail connections between Olomouc
and Brno for instance. The bus is the only direct
connection between Ostrava, Olomouc with
Vienna airport which for many is a stepping stone
to adventure thanks to its international
connections.
For more demanding clients we have Business
class with an exceptional level of traveller comfort.
You can look forward to more legroom as well as
preferential service or free refreshments.
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365 dní v roce pro Vás:
Tourist Information Linz
+ 43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at
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TIPY NA VÝLETY

Foto: www.kosicemarathon.com

KOŠICE / KOŠICE
MEZINÁRODNÍ MARATON MÍRU
INTERNATIONAL PEACE MARATHON
1. 10. 2017

Foto: www.kosicemarathon.com

Bylo léto roku 1924, když se slovenský sportovec
Vojtěch Braun Bukovský vrátil ze sportovních her
v Paříži do rodných Košic. Tolik ho nadchl tamní
maraton, že trvalo pouhých šest týdnů, než se
mu povedlo zorganizovat stejný závod i na Slovensku. Tehdy se na start postavilo osm
statečných. Letos, 93 let poté, se na košickou
sportovní akci sjíždějí tisíce běžců z celého světa.
In the summer of 1924 a Slovak sportsman,
Vojtěch Braun Bukovský, returned from the Paris
Olympics to his native Košice. He was so inspired
by the marathon that it took him a mere six
weeks to organise a race over the same distance
in Slovakia. Just eight brave souls stood on the
starting line that day – this year, 93 years later,
thousands of runners from across the globe will
take part in this major sporting event in Košice.

LINEC / LINZ
ARS ELECTRONICA FESTIVAL
ARS ELECTRONICA FESTIVAL
7.–11. 9. 2017

Foto: www.aec.at

Na výhody a nevýhody umělé inteligence se
zaměří letošní ročník festivalu Ars Electronica
v Linci. Konat se bude jako každoročně
v netradičních prostorách, například na hlavním
nádraží či v katedrále Mariendom. Pro
návštěvníky bude připravena řada přednášek
a výstav, které jim téma umělé inteligence
přiblíží. This year’s Ars Electronica festival
in Linz focuses on the advantages and
downsides of artificial intelligence. As is the
case every year, the festival will take place at
unusual venues such as the main railway
station and the Mariendom Cathedral. There
will also be a series of lectures and exhibitions
for the general public on the subject of
artificial intelligence.
56

56-57L_TIPY.indd 56

07.06.17 14:03

TIP FOR TRIP

MNICHOV / MUNICH
ROLLING STONES
ROLLING STONES
12. 9. 2017
Legendární Rolling Stones se vracejí do Evropy! V rámci koncertní tour „Stones –
No Filter“ navštíví celkem dvanáct měst,
mezi nimiž nebude chybět ani Mnichov. Těšit
se můžete na klasické kousky, které kapela
doplní speciálně vybranými méně známými
hity. Celá show se odehraje v prostorách
mnichovského olympijského stadionu. Tady
nesmíte chybět! The legendary Rolling Stones
are returning to Europe! They will visit twelve
cities during their „Stones – No Filter“ tour and
one of the concerts will take place in Munich.
You can look forward to classic hits which the
band intends to punctuate with specially
selected, less well-known songs. The entire show
takes place at Munich’s Olympic Stadium. You
just gotta be there!

VÍDEŇ / VIENNA
VÝSTAVA MARIE TEREZIE
MARIA THERESA EXHIBITION
13. 3. – 29. 11. 2017
Přesně 300 let letos uplynulo od narození Marie
Terezie. Hned čtyři výstavní prostory ve Vídni
proto veřejnosti představují její život. Spatříte
Marii Terezii jako matku šestnácti dětí a zároveň
významnou a silnou panovnici. Výstava vám
poodhalí i stinné stránky její vlády, a ne vždy
jednoduché vztahy mezi členy její velké rodiny.
It’s exactly 300 years since Empress Maria Theresa
was born. To mark the occasion, four exhibition
venues in Vienna will be putting on shows about
her life. You will see Maria Theresa both as the
mother of 16 children as well as a prominent,
powerful stateswoman. The exhibitions will also
reveal the darker side of her reign, and the not
always simple relationships between members of
her large family.
57
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NOSÍTE DIOPTRICKÉ BRÝLE?
CHRAŇTE SI ZRAK V LÉTĚ BRÝLEMI S DIOPTRICKÝMI
SLUNEČNÍMI ČOČKAMI

V

životě je praktičtější a zároveň pohodlnější
mít vždy po ruce brýle pro každou příležitost.
Ke svým běžným brýlím si vyberte další,
s dioptrickými slunečními, anebo samozabarvovacími
čočkami. Během pobytu venku budou chránit
vaše oči před slunečním UV zářením a uleví vám
od ostrého světla.
Samozabarvovací i dioptrické sluneční čočky
mohou být zabroušeny do jakékoliv dioptrické
brýlové obruby, ale také do obruby sluneční.
V GrandOptical si stačí jen vybrat, které vám
nejvíce sluší. Dioptrické sluneční čočky můžete
vybírat v různých barvách a intenzitách zabarvení.
Pro město světlejší, do přírody tmavší a k vodě
nebo na hory nejtmavší. Všechny s kvalitním
UV filtrem pro ochranu vašeho zraku.

www.grandoptical.cz

by
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FESTIVALOVÉ LÉTO

HUDBA, TANEC,
ZÁBAVA
MUSIC,
DANCE, FUN
N

Y

ou do not have to be a brilliant mathematician to
know that summer = fun. And after this long
winter it will be double the fun. Also, who isn’t
looking forward to a season full of festivals, sun,
dancing days and nights, and meeting with friends?
If you are an urban type, then you will surely
appreciate that you do not have to go to the
wilderness for festivals and sleep in tents. All of the
festivals can be easily reached by LEO Express
trains and buses. So come aboard – a summer full
of music, sports and culture is here.

emusíte být zrovna geniální matematik, abyste
věděli, že léto = zábava. A po letošní dlouhé
zimě to bude platit dvojnásob. Také jste se nemohli
dočkat sezony plné festivalů, slunce, protančených
dnů i nocí a setkávání s přáteli?
Pokud jste městský typ, pak jistě oceníte, že
za festivaly nemusíte nikam do divočiny pod stan.
Na všechny z nich se pohodlně dostanete vlaky
a autobusy LEO Express. Tak račte vstoupit
na palubu, léto plné hudby, sportu a kultury je tu.

SHOW S EFEKTY

SHOW WITH SPECIAL EFFECTS

Pardubice prosluly výrobou perníku. Od loňska se
však pyšní dalším unikátem, který má také slušně
našlápnuto zapsat se do dějin města. V samém
jeho středu se bude opět konat festival té nejlepší
elektronické taneční hudby současnosti. Těšit se
můžete na DJ´s patřící ke světové špičce v čele
s Ferry Corstenem. Venkovní stage s obřím
pódiem návštěvníkům nabídne nejmodernější
světelnou show s mnoha efekty. Vnitřní stage zase
slibuje nejmodernější audiovizuální efekty. Šanci
změřit své síly, a tedy zahrát svůj set na hlavní
stage navíc dostane i jeden z vás díky jedinečné
soutěži DJ Contest. Rozhodně si tento fesťák
nenechte ujít.
CityFest (24. června, Tipsport Arena, Pardubice)

Pardubice is famous for the production of gingerbread.
Since last year, however, it boasts another uniqueness,
which is already decently poised to become part of
the city’s history. A festival of the best electronic
dance music today will again be held in the very
centre of the city. You can look forward to the
world’s leading DJs headed by Ferry Corsten. An
outdoor stage with a giant podium offers visitors the
most up-to-date light show with many special
effects. Indoor stages promise the latest audiovisual
effects. Plus one of you will get the chance to
measure your strength and play your set on the main
stage thanks to the unique contest of the DJ
Contest. Definitely do not miss this festival.
City Fest (24 June, Tipsport Arena, Pardubice)

ŽELEZNÉ KULISY

IRON SCENERY

Tady to tepe o sto šest, jak naznačuje už samotný
název festivalu Beats for Love, který si zkrátka
zamilujete. Konat se bude v jádru industriální

Here it beats to the maximum, as suggested by the
name of the festival Beats for Love, which you will
60
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simply love. It will be held at the heart of the
industrial national cultural monument in Dolní
Vítkovice, thus in an environment full of iron scenery.
It is the largest dance music festival in Central Europe
that will serve you a lot of music, a rich accompanying
program and a unique atmosphere for four days. The
motto of this multi-genre festival is “We connect
people across cultures with music,” which the
organisers have apparently succeeded at achieving.
This is also evidenced by the second place finish in
the Czech Drum & Bass Awards 2016 in the category
of the World Festival of the Year for the third
consecutive year! Are you still hesitant about visiting?
Beats for Love (5–8 July,
Industrial Park, Ostrava)

národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích,
tedy v prostředí plném železných kulis. Jedná se
o největší festival taneční hudby ve střední
Evropě, který vám bude po dobu čtyř dnů
servírovat spoustu hudby, bohatý doprovodný
program a jedinečnou atmosféru. Motto tohoto
multižánrového festivalu zní „Hudbou spojujeme
lidi napříč kulturami“, což se organizátorům zjevně
daří naplnit. Svědčí o tom i umístění na skvělém
druhém místě v anketě Czech Drum & Bass
Awards 2016 v kategorii Světový festival roku, a to
už třetí rok po sobě! Ještě s návštěvou váháte?
Beats for Love (5.–8. července,
Industrial Park, Ostrava)

POHYB I ADRENALIN

MOVEMENT AND ADRENALINE

Skiareál Lipno bude v srpnu hostit 6. ročník
našlapané akce s názvem Lipno Sport Fest. Jedná
se o sportovně-kulturní festival, díky kterému
můžete vyzkoušet různé sportovní disciplíny –
paddleboard, veslování, jachting, ale i „suchozemské“ sporty jako běh, in-line brusle nebo volejbal.
Motivovat k lepším výkonům vás navíc budou
známí sportovci či olympionici. Součástí jsou
i přednášky, rozhovory, exhibice, turnaje, ale
i sportovní škola a půjčovna vybavení. I večer se
zde dá zažít trochu adrenalinu, a to při nočním
běhu (pro někoho výšlapu :-) osvětlenou Stezkou
korunami stromů, který doprovodí koncert. Potěší
vstupné zdarma.
Lipno Sport Fest (19.–27. srpna,
Lipno nad Vltavou)

The Lipno ski resort will host the 6th annual event
called Lipno Sport Fest in August. It is a sports and
cultural festival that allows you to try out various
sporting disciplines – paddleboards, rowing, yachting,
as well as “dry land” sports such as running, inline
skating or volleyball. Known athletes or Olympians
will be there to motivate you to perform better.
Lectures, interviews, exhibitions, tournaments, as well
as a sports school and equipment rental are also
included. Even in the evening, you can experience
a bit of adrenaline, during a night-time run along the
illuminated Treetop Trail, which will be accompanied
by a concert. Enjoy free admission.
Lipno Sport Fest (19–27 August,
Lipno nad Vltavou)
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ZAVÍTEJTE K NÁM!
Jsme jedinou zoologickou
a botanickou zahradou v ČR
s nejbohatší kolekcí zvířat
i rostlin. Expozice připomínají
přírodní biotopy. Součástí nabídky jsou doprovodné akce,
občerstvení i zábavní hřiště
pro nejmenší.

COME TO ZOO PILSEN!
Our zoological and botanical
garden has the richest collection of animals and plants
in the whole Czech Republic.
Our exhibits resemble natural
biotopes. The visit includes
accompanying programs,
refreshments and a playground for the little ones.
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VSETÍN SRDCE VALAŠSKA

M

která kopíruje tok Vsetínské Bečvy a je vhodná také
pro in-line bruslaře. Milovníci adrenalinové cyklistiky
mohou vyzkoušet své schopnosti na klopených
zatáčkách, dřevěných lávkách a dalších překážkách
v Bike aréně Vsetín.

ěsto Vsetín leží v srdci Valašska, na úpatí
Vsetínských, Hostýnských a Vizovických vrchů.
Dominantou města je renesanční zámek s vyhlídkovou
věží a s přilehlým parkem ze 17. století, kde dnes sídlí
muzeum regionu Valašsko. Hornatá krajina v okolí
Vsetína umožnila vznik husté síti cyklotras jak pro
náročné cyklisty na horských kolech, tak pro rodiny
s dětmi. Rekreační cyklisté ocení cyklostezku Bečva,

www.mestovsetin.cz
www.ic-vsetin.cz
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FESTIVALY
V JIHOČESKÉM HUSITSKÉM MĚSTĚ

MĚSTO TÁBOR NABÍDNE V HLAVNÍ TURISTICKÉ SEZONĚ OPĚT ŘADU FESTIVALŮ,
AŤ JIŽ HUDEBNÍCH, DIVADELNÍCH, ČI HISTORICKÝCH.

kého města Tábor. Během svého sedmého ročníku
nabídne akce tři dny plné divadla, akrobacie,
klaunů i hudby.
Mezinárodní festival se zaměřuje na klasické i současné novodobé moderní pouliční umění jak v České
republice, tak v zahraničí. V rámci festivalu nechybí
cirkusové umění, klauni, pantomima, loutky, žongléři, akrobati, ohňové produkce, pohybové divadlo,
interaktivní představení, dílny a hudba i zajímavé
workshopy.
http://komediantivulicich.cz
www.facebook.com/Komediantivulicich

ČERVEN
Festival Léto nad Lužnicí, 1.–30. 6.
Festival spojený s vítáním léta propojuje města
Tábor, Sezimovo Ústí, Planou nad Lužnicí a Bechyni
a nabízí kulturně sportovní program. Odehrává se
v různých částech měst a jeho program je určen
všem generacím. Festivalový program zahrnuje závody dračích lodí, Kejklíře pod hvězdami aneb tajemné
legendy ožívají, zábavně-sportovní den, hudební
podvečery, vodnický den, Lužnický kaňoning, cyklojízdu po březích Lužnice aj.

ZÁŘÍ
Festival Táborská setkání, 15.–17. 9.
Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční
hudba, zpěv a veselení pod širým nebem? Pak si nenechte ujít další, 26. ročník festivalu Táborská setkání. Historické centrum Tábora s několika náměstími,
křivolakými uličkami i bohatou zelení za městskými
hradbami ožívá na tři dny dávnou historií první poloviny 15. století. Časem, kdy se vlády nad městem ujal
husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Programový
„jídelníček“ je nepřeberný – ohňostroj, průvody
v historických kostýmech, středověký jarmark,
žebrácká ulička, koncerty duchovní, středověké, ale
i současné hudby, vystoupení skupin historického
šermu, rytířský turnaj na koních; divadla pod širým
nebem, výstavy, hry a soutěže pro děti.
Letos vystoupí MIG 21, Lenny, Bratři Ebenové,
Vypsaná fixa, Circus Brothers, Lenka Dusilová
a mnoho dalších.
www.facebook.com/taborskasetkani
www.taborskasetkani.eu

ČERVENEC
Mezinárodní jazzový festival
BOHEMIA JAZZFEST, 16. 7.
Jeden z největších letních jazzových hudebních
festivalů v Evropě propagující špičkový světový jazz
v České republice, pořádaný na historických náměstích po celé zemi.
www.bohemiajazzfest.cz
Festival MIGHTY SOUNDS, 14.–16. 7.
Legendární žánrový hudební festival zaměřený
na ska, reggae, rock-and-roll, punk a rockabilly, plný
zahraničních a domácích kapel, DJs, alternativního
divadla a bohatého doprovodného programu.
www.mightysounds.cz

SRPEN
Festival Komedianti v|ulicích, 4.–6. 8.
I tento rok se mohou všichni milovníci pouličního
divadla těšit na festival Komedianti v ulicích, který
zaplní náměstí i přilehlé ulice půvabného jihočes-

www.visittabor.eu
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Nejlepší akce v Pardubicích. Buď u toho!
Pardubické letní kino Pernštejn 2017

Pardubický festival vína

Městské slavnosti – podzimní část

červenec – srpen 2017
www.letni-kino.cz

25. srpna 2017
www.pardubickyfestivalvina.cz

5. – 8. října 2017
www.kcpardubice.cz

Czech Open

Koně v akci

Velká pardubická s Českou Pojišťovnou

13. – 30. července 2017
www.czechopen.net

1. – 3. září 2017
www.pardubice-racecourse.cz

8. října 2017
www.pardubice-racecourse.cz

Pardubická juniorka

Zlatá přilba

5. – 11. srpna 2017
www.pardubickajuniorka.cz

29. září – 1. října 2017
www.zlataprilba.cz

www.pardubice.eu

Pardubice město perníku
Řekne-li se Pardubice, naprosté většině z nás se vzápětí vybaví slovo další – perník. Lahodné medové
pečivo je s Pardubicemi spjato tak nerozlučně, že se stalo jejich symbolem a pardubičtí perníkáři
umějí z perníku vyrobit vše, na co si vzpomenete.

www.pernikjanos.cz

www.pardubickypernik.cz

www.pardubicky-pernik.cz

Perníkové království
Nedaleko pod hradem Kunětická hora se nachází Perníková chaloupka
s Muzeem perníku a řadou pohádkových atrakcí. Pokud máte rádi pohádky
anebo rádi mlsáte, je Perníková chaloupka tím správným místem k návštěvě.
www.pernikova-chaloupka.cz
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TŘEBÍČ

MĚSTO PAMÁTEK UNESCO
A CITY FULL OF UNESCO SITES
THE UNIQUELY PRESERVED JEWISH
QUARTER AND THE BASILICA OF
ST. PROKOP, WHICH IS CONSIDERED AN
EXCEPTIONAL BUILDING OF SACRAL
ARCHITECTURE, ARE THE MOST
IMPORTANT SYMBOLS OF TŘEBÍČ. THESE
MONUMENTS ARE RIGHTLY LISTED ON
THE UNESCO LIST.

UNIKÁTNĚ ZACHOVANÁ ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ
A BAZILIKA SV. PROKOPA, KTERÁ JE POVAŽOVÁNA ZA VÝJIMEČNOU STAVBU SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY, JSOU NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI SYMBOLY TŘEBÍČE. TYTO PAMÁTKY JSOU
PRÁVEM ZAPSÁNY NA SEZNAM UNESCO.

SUMMER 2017:
01 – 02.7 St. Prokop’s fair
Revival of the tradition of the famous Třebíč fair.
14 – 16.7 Revival of the jewish town
The 5th cultural and historical event to restore
the original living face to the UNESCO World
Heritage Site.

I

mpozantní stavba baziliky v sobě jedinečně spojuje
románský architektonický záměr uskutečněný
převážně gotickými prvky. Nástěnné malby v opatské
kapli patří k nejstarším dochovaným na našem
území. Pod východní částí baziliky se nachází krypta,
která patří k nejcennějším částem baziliky. V areálu
baziliky sv. Prokopa se také nachází Muzeum
Vysočiny Třebíč, které návštěvníkům nabízí čtyři stálé
expozice. Všechny tyto expozice jsou interaktivní.
V třebíčském předzámčí pak objevíte další
interaktivní expozici zaměřenou především na děti –
expozice Cesty časem. Současná Třebíč však nejsou
jen památky. Je to město moderní, které během
celého roku žije kulturními akcemi.

24 – 29.7 Šamajim
Festival of Jewish Culture (lectures, concerts).
18 – 20.8 Three coves festivities
A spectacular celebration of the rich history
of Třebíč

T

he imposing structure of the Basilica uniquely
combines Romanesque architectonic design
executed with predominantly Gothic elements.
Wall paintings in the abbey chapel are among the
oldest preserved in our country. Beneath the
eastern part of the basilica is the crypt, which is
one of the most valuable parts of the Basilica.
The grounds of the Basilica of St. Prokop also
house the Vysočina Museum of Třebíč, which
offers visitors four permanent exhibitions. In
Třebíč‘s chateau foregrounds, you can discover
another interactive exhibition focused primarily
on children – The Exhibition of Time Travel.
Current Třebíč is not just monuments. It is a
modern city that lives throughout the year with
cultural events.

LÉTO 2017:
1.–2. 7. Svatoprokopská pouť
Obnovení tradice slavné třebíčské pouti
14.–16. 7. Oživené židovské město
V. ročník kulturně-historické akce s cílem navrátit
původní živou tvář památce UNESCO. Víkendový návrat do období I. republiky
24.–29. 7. Šamajim
Festival židovské kultury (přednášky, koncerty)
18.–20. 8. Slavnosti tří kápí
Velkolepá oslava bohaté historie Třebíče

www.visittrebic.eu
www.tkl-trebic.cz
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ROZHLEDNA VODÁRNA KOLÍN
VIEWPOINT WATER TOWER KOLÍN
Stavba věžového vodojemu byla dokončena v roce 1930 podle projektu Ing. Hráského
a F. Jandy. V roce 2010 byla vodárenská věž prohlášena Ministerstvem kultury
za nemovitou kulturní památku. V letech 2014 — 2015 město Kolín realizovalo
rekonstrukci. Nyní bývalá vodárna slouží jako veřejně přístupná rozhledna, která
kromě samotného výhledu nabízí turistům tematicky zaměřené expozice.
The water reservoir was ﬁnished in 1930 according to project of Ing. Hráský and
F. Janda. After the reconstruction, it serves as a publically accessible viewpoint tower,
which apart from the view itself also offers to tourists theme-focused expositions.

OTEVÍRACÍ DOBA / OPENING HOURS
květen — září / May — September: út—ne / Tue—Sun 9—18
říjen, duben / October, April: út—ne / Tue—Sun 10—16
listopad — březen/ November — March: pá—ne / Fri—Sun 10 – 16

www.vodarnakolin.cz / vodarna@mukolin.cz
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TURISTICKÝ TROJLÍSTEK
V ÚSTÍ NAD LABEM
Vydejte se správným směrem…
…za sportem!
Projeďte se na kole nebo na bruslích
po Labské stezce! Využijte služeb
cyklocentra nebo cyklokempu
a dopřejte si příjemný povrch
s krásnými výhledy.
…za romantikou!
Nechte městský ruch za sebou
a vychutnejte si pohled na České
středohoří z Doerellovy vyhlídky!
Na cestu k ní se vydejte z nedalekých
Dubiček.
…za zvířátky!
Navštivte oblíbenou Zoo Ústí nad Labem
se spoustou zábavy pro děti i dospělé.
Náš tip: Informujte se o akci JEDEN KRAJ – TŘI RŮZNÉ ZOO!
Ušetříte a můžete vyhrát lákavé ceny!
Pro další informace a tipy na Ústecku se obraťte na Informační středisko města Ústí nad Labem
Tel.: 475 271 700 • e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz • www.usti-nad-labem.cz •

68

68L_usti_poohri.indd 68

07.06.17 14:17

69L_Ustecky.indd 69

07.06.17 14:17

ADVERTORIAL

OPTIMI – ZASKLENÍ LODŽIÍ
P

Zvýšení bezpečnosti objektu.
Zamezuje vletu holubů do lodžie.
Bezrámový systém neruší vzhled budovy ani
výhled do okolí.
Snadná manipulace a možnost kompletně
odsunout skla na stranu (snadné a bezpečné mytí
skel – venkovní strana skleněné tabule se dá
umýt uvnitř lodžie).
Bez zvláštní údržby, doporučujeme jen asi
1× ročně namazat pojezdová kolečka silikonovým olejem.
Použito bezpečnostní sklo, u kterého nehrozí
pořezání.
Montáž vždy zevnitř lodžie, bez lešení. Variabilita řešení umožňuje montáž na všechny typy
lodžií.

očátky uvedení systému
OPTIMI – zasklení lodžií –
na náš trh se datují od roku 1994,
kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen,
která systém na zasklení lodžie
vyvinula a je vlastníkem světového
patentu pro zasklení balkonů a lodžií. Již v prvním
roce uvedení na trh byla systému OPTIMI na zasklení lodžie a zasklení balkonů udělena první cena –
GRAND PRIX na výstavě For Habitat 1994 v Praze.

HLAVNÍ VÝHODY:
Dodatečná izolace bytu a s ní spojené výrazné
snížení spotřeby energií.
Omezení úrovně hluku a prašnosti v bytě.
Ochrana před sněhem, deštěm, větrem a dalšími
povětrnostními vlivy.

OPTIMI, spol. s|r. o.|
www.optimi.cz

Muzeum hlavního města Prahy
The City of Prague Museum

3D

Na Poříčí 52
Praha/ Prague 8 – Florenc

kino-cinema

Otevřeno: Út – Ne 9 –18 hod.
Open: Tue – Sun 9am – 6pm

www.muzeumprahy.cz

LANGWEILŮV
Ů MODEL PRAHY
Langweil's Model of Prague
1826 –1837
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150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

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

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o.
Na Moráni 5 • 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 916 485
www.tyrkys.cz
kys.cz
e-mail: kurzy@tyrkys.cz
Škola úspěšných v cestovním ruchu s akreditací MŠMT
ŠMT ČR pro rekvalifikační kurzy

zHledáte ZAJÍMAVOU práci?
alostti?
zChcete AKTIVNĚ využívat své jazykové znalosti?
zRádi CESTUJETE a poznáváte nové věci?

!!! Staňte se PRŮVODCEM nebo DELEGÁTEM
GÁTEM !!!
Budete mít příležitost
z
z
z
z
z

pracovat jako profesionální průvodce nebo delegát,
g ,
cestovat po celém světě i po České
é republice,
každý den poznat mnoho zajímavých
ých
přátel z celého světa,
aktivně využít své jazykové znalosti,
ti,
zúčastnit se mnoha zajímavých akcí.
kcí.

Ů
¨ ZÁPIS DO KURZŮ

¨ ZAHÁJEN §
Více informací na:

www.tyrkys.cz
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CESTA JE CÍL

BY BICYCLE
OR CANOE
NA KOLE
I NA KÁNOI
LIPNO DAM IS A WONDERFUL PLACE. IF
YOU INCLUDE THE NEIGHBOURING AREA,
YOU WILL FIND PERHAPS THE MOST
ENTERTAINING PLACE IN THE CZECH
REPUBLIC, WHICH OFFERS ACTIVITY FOR
EVERY SEASON. AND WHAT’S MORE IS
GETTING TO LIPNO HAS NEVER BEEN
EASIER!

LIPENSKÁ PŘEHRADA JE BÁJEČNÉ MÍSTO.
POKUD POD NI ZAHRNETE I BLÍZKÉ
OKOLÍ, OBJEVÍTE SNAD TO VŮBEC
NEJZÁBAVNĚJŠÍ MÍSTO V ČESKÉ
REPUBLICE, KTERÉ NABÍZÍ AKTIVITY PRO
KAŽDOU ROČNÍ DOBU. A CO VÍC! JEŠTĚ
NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ SE
NA LIPNO DOSTAT!
Lipno má svůj vlastní skiareál s 11,6 kilometru
sjezdovek, skicrossovou dráhou a oblíbeným
snowparkem. Lipno má své vlastní moře s rozlohou
padesáti kilometrů čtverečních, na kterém se
můžete věnovat nejen jachtingu, ale nově třeba
i námořnímu veslování. Lesy, louky, šumavské
podhůří, oblíbené výlety na hornorakouskou nebo
bavorskou stranu Šumavy a vše jen kousek
do Českého Krumlova. Stejně tak klid, pohoda,
ideální zázemí pro turistiku i cykloturistiku
a samozřejmě i zdravé dávky adrenalinu.
Od 5. května máte tohle všechno na dosah ruky.
LEO Express totiž rozšířil svou autobusovou linku
z Prahy do Českých Budějovic o cestu k Lipenské
přehradě. Zastavuje se ve Zlaté Koruně, Českém
Krumlově, Rožmberku nad Vltavou a Vyšším Brodě,
poslední cestující vystoupí přímo v Lipně nad
Vltavou. Ale to není všechno. Součástí nabídky je
i přeprava kol a pak také spolupráce s půjčovnami
lodí v Hotelu u Martina a Cesta Sports, ve kterých
získáte slevu.

Lipno has its own ski resort with 11.6 km of
slopes, a skicross track and a popular snowpark.
Lipno has its own 50-square-kilometre sea,
where you can enjoy not only sailing, but also
rowing. Forests, meadows, foothills of the
Bohemian Forest, popular excursions to the
Upper Austrian and Bavarian sides of the
Bohemian Forest and all just a short walk to
Český Krumlov. Also, peace, tranquility, the ideal
backdrop for hiking and cycling and, of course,
healthy doses of adrenaline. As of the 5th of
May, you have everything at your fingertips.
LEO Express has expanded its bus line from
Prague to České Budějovice by a route to Lipno
Dam. It stops in Zlatá Koruna, Český Krumlov,
Rožmberk nad Vltavou a Vyšší Brod, the last
passengers will get off directly in Lipno nad
Vltavou. But that’s not all. The offer includes
bicycle transport and also cooperation with boat
rentals in Hotel u Martina and Cesta Sports,
which you can get a discount from.
72
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IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

Pokud je Lipenská přehrada báječné místo pro
aktivní trávení volného času, tak pro cyklisty
a vodáky představuje skutečný ráj na zemi.

If Lipno Dam is a fabulous place for active leisure
time, then it is a true paradise on Earth for cyclists
and water sports enthusiasts.

Z HLADINY

FROM THE SURFACE OF THE WATER

Milovníci vodních sportů nenajdou lepší destinaci.
Když pomineme akvaparky ve Frymburku i přímo
v Lipně nad Vltavou, tak místní mariny představují
všechno, o čem sní nejenom jachtaři. Přidejte
krásné písečné pláže a čistou vodu. K tradičním
kánoím a jachtařům se pak v posledních letech
přidávají ve velkém windsurfaři a kiteboardisté.
Rozloha jde ruku v ruce s nadmořskou výškou,
výsledkem jsou povětrnostní podmínky, jaké
nenajdete jinde v republice. I to je jeden z důvodů,
proč na Lipno přesídlil druhý skifař z olympijských her

Water sports lovers will not find a better
destination. If we leave out the water park in
Frymburk and directly in Lipno nad Vltavou, then
the local marinas represent everything that not only
yachtsmen dream of. Add beautiful sandy beaches
and clean water. In recent years, traditional
canoeists and yachtsmen have been joined by
windsurfers and kiteboarders.
The area goes hand in hand with the altitude,
resulting in weather conditions that you will not find
elsewhere in the country. And that‘s one of the

v Barceloně Václav Chalupa. Věnuje se tu veslování,
ale hlavně dává příležitost vyzkoušet si mořské veslice.
Příbřežní veslování ve vlnách je obrovským vzrušením
už jenom kvůli kontaktní podobě závodů, při kterých
se startuje podobně jako u plachetnic.

reasons why the second skipper of the Olympic
Games in Barcelona, Václav Chalupa, moved here.
He is dedicated to rowing here, but above all he
embraces the opportunity to try out coastal rowing.
Coastal rowing in waves is tremendously exciting
even just because of the contact form of the race.

ZE SEDLA

FROM A BICYCLE SEAT

Václav Chalupa však není jediným úspěšných
olympionikem, který si Lipno a jeho okolí zamiloval.
Důvodem jsou nejen běžkařské trasy, ale hlavně
cyklostezky. Potřebné terény k tréninku zde najdou
jak profesionálové, tak rodiny s dětmi.
Základem pro pohodovou cykloturistiku je systém
pěti navzájem propojených cyklotras. Co je pak
skutečným plusem, je skutečnost, že jsou na pěti
hraničních přechodech napojeny na rakouské

Václav Chalupa is not the only successful Olympian,
who has fallen in Lipno and its surroundings.
Cross-country skiing trails are not the only reason, but
also cycling trails. Both professional and families with
children will find suitable terrains here for training.
The basis for pleasant cycling is a system of five
interconnected cycling routes. What is then a real
advantage it that they connect to Austrian trails at
73
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CESTA JE CÍL

stezky, takže vám vůbec nic nebrání v rozletu.
K tomu patří i zážitek v podobě tří převozů z Horní
Plané do Bližší Lhoty, z Frymburku do Frýdavy
a z Dolní Vltavice do Kyselova.

five border crossings, so that there is nothing to stop
you from riding to your heart’s content. This also
includes an experience in the form of three ferry rides
from Horní Planá to Bližší Lhota, from Frymburk to
Frýdava and from Dolní Vltavice to Kyselov.

A TY VŮBEC NEJLEPŠÍ CYKLOVÝLETY?

AND THE BEST CYCLING TRIPS OF ALL?

Třeba zhruba šedesátikilometrová páteřní Lipenská
magistrála. Líbit se bude i 75 kilometrů dlouhá cesta
vedoucí přímo do Českého Krumlova. Trasa
na Plešné jezero už není kvůli nastoupaným metrům
úplně pro každého, ale šumavské scenérie a výjezd
na rakouskou stranu stojí rozhodně za trochu toho
potu. Nezaměnitelné kouzlo má jak Schwarzenberská
cesta podél známého plavebního kanálu, tak i trasa
nazvaná Svatotomášským pohořím, na níž vystoupáte
na Vítkův kámen – nejvýše položenou zříceninu
v České republice. Pro milovníky kilometrů tu je pak
108 kilometrů dlouhá stezka Okolo Lipna. S dětmi si
určitě dopřejte Jezerní trasu, která vede po rovině,
měří příjemných padesát kilometrů a hlavně se hned
dvakrát projedete přívozem.
Jižní Čechy mají řadu přívětivých tváří a Lipenská
přehrada je přímo jejich esencí. Hrady a zámky,
výborná gastronomie a čistá příroda. Právě tady
zrelaxujete při rybaření, vyberete si ze tří českých
a jednoho rakouského golfového hřiště a pak
s dětmi vyrazíte do Království lesa na jeho hlavní
atrakci Stezku korunami stromů. Závěrem si vyberete
z několika českých a rakouských wellness center.
Dá se odolat?

PRAHA
PRAGUE

Perhaps the roughly sixty kilometres of the main
backbone road of Lipno. You will also enjoy the
seventy-five kilometre long route leading directly to
Český Krumlov. The route to Plešné Lake is not exactly
ideal for everyone due to upward climb, but the
scenery of the Bohemian Forest and ascent to the
Austrian side are definitely worth a bit of sweat.
Unmistakable charm is offered by the Schwarzenberg
route along the well-known navigation channel. For
lovers of long distances, there is a 108 kilometre long
trail called Around Lipno. With children, you are bound
to enjoy the Lake Trail, which leads along a flat plain,
measuring a pleasant fifty kilometres in length, and
mainly you will be able to ride the ferry twice.
Southern Bohemia has a number of friendly faces,
Lipno Dam is simply their essence. Castles and
chateaux, excellent gastronomy, pristine nature. Here
you can relax with fishing, choose from three Czech
and one Austrian golf courses, and then you can visit
Forest Kingdom with your children and enjoy its main
attraction, the Treetop Trail. In the end, you can choose
from several Czech and Austrian wellness centres.
Can you resist?

LIPNO NAD VLTAVOU DENNĚ
LIPNO NAD VLTAVOU DAILY
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LIBERALIZACE ŽELEZNICE

„UŽ TAM BUDEM?“
PŘÍBĚH OTEVÍRÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO TRHU II.
ČESKÁ ŽELEZNICE V EU
ČESKÁ REPUBLIKA MÁ NEJHUSTŠÍ
ŽELEZNIČNÍ SÍŤ V EVROPĚ, JEJÍ
POTENCIÁL VŠAK NEVYUŽÍVÁ.
JAK JE NA TOM V POROVNÁNI
SE STÁTY EU?

VYUŽITÍ ŽELEZNICE V EVROPĚ
Osobním autem je v EU realizováno 83 % cest,
9 % autobusy a pouze 8 % vlakem. Silná železnice
má přitom sloužit jako páteř evropské dopravy,
na kterou navazují autobusové spoje a doprava
osobními auty. Situace je ale opačná, podíl
železniční dopravy tvoří jen necelou desetinu.
Základem páteřní sítě železnice je doprava na mezinárodních trasách. Podíl mezinárodní dopravy
na železnici v EU však tvoří jen 6 % z celkových
přepravních výkonů.

Zakladatelé ALLRAIL: zprava Peter Koehler (LEO Express), Tony Berkeley (ERFA), Barbora Mičková (LEO Express), Erich Forster (WESTbahn),
Erik Pauldin (MTR), Andrea Giuricin (NTV), Julia Lamb (ERFA), Markus
Vaerst (ERFA), François Coart (ERFA), Lindsay Durham (ERFA), Nick
Brooks (Trainline), Emmanuele Forlani (NTV) a Neil Makaroff (ERFA)

OPEN ACCESS A SOUTĚŽE V EU
Silná evropská železnice je podmíněna rozvojem
rychlých dálkových spojů. V kontinentální Evropě
funguje necelá desítka komerčních dopravců (bez
státní finanční podpory). Proto EU bedlivě sleduje
trať Praha–Ostrava, kde působí hned dva komerční
dopravci a současně i státem vlastněný dopravce,
který zde provozuje jak dotované, tak komerční
spoje. Díky konkurenci se zvýšila kvalita a došlo
k rozvoji návazných služeb, což vedlo ke skokovému
nárůstu počtu cestujících. Proto dalšímu vzniku
a působení soukromých dopravců EU fandí. Pro
podporu konkurenčního prostředí vznikl tzv. čtvrtý
železniční balíček. Jeho cílem je vytvoření jednotného evropského železničního trhu. Státy musejí
odstranit všechny finanční a organizační bariéry, aby
cestující skutečně mohli naplno využívat evropskou
síť napříč státy. Komerční doprava musí být
doplněna dotovanou dopravou, zejména na návazných trasách a v regionech.

LEO EXPRESS VE VEDENÍ ALLRAIL
ALLRAIL (Alliance of Rail New Entrants)
je železniční asociace se zástupci osobních
a nákladních dopravců. Je založena
na myšlence férové soutěže a otevřeného
trhu. LEO Express je zakládajícím členem,
generální ředitel Peter Köhler je členem
představenstva.
„LEO Express hraje klíčovou roli
v otevírání trhu. Jako soukromý komerční
dopravce ukazuje, že konkurence a tlak
na transparentnost využití veřejných
prostředků vede k růstu celého trhu
a přináší lepší kvalitu i tlak na ceny. Vítám
LEO Express jako zakládajícího člena
ALLRAlL a věřím, že jeho příklad bude
následován napříč Evropou,“ uvedl Lord
Tony Berkeley, viceprezident ALLRAIL.
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LIBERALIZACE ŽELEZNICE

VÍTE, ŽE…
nejméně je železniční doprava využívána na Islandu, Maltě a Kypru: železniční
spojení vůbec nemají. (Kypr má železniční trasu přes celý ostrov, doprava však byla
v roce 1951 ukončena.) Nejvyužívanější je železnice ve Švýcarsku, ze států EU má
železnice nejvyšší podíl na přepravních výkonech v Rakousku nebo Nizozemsku,
nejméně v Estonsku, Řecku nebo Litvě.

POROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ DOPRAVY V EU (V %)
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OVLIVŇUJÍ, JAK BUDE VYPADAT DOPRAVA.
JAKÝ JE JEJICH NÁZOR NA LIBERALIZACI
ŽELEZNICE, VYSOKORYCHLOSTNÍ
ŽELEZNICI NEBO SDÍLENOU DOPRAVU?
A ČÍM BY CHTĚLI BÝT, KDYBY PRACOVALI
V LEO EXPRESS?

BUDOUCNOST

DOPRAVY

OTÁZKY:
1. Jak často jezdíte veřejnou dopravou
a který prostředek hromadné dopravy máte
nejraději?

4. Jak vnímáte liberalizaci železnice? Hodnotíte ji jako přínos pro cestující, nebo naopak?
5. Kdybyste pracoval v LEO Express, jaká
práce by vás nejvíce bavila?

2. Jak vidíte veřejnou dopravu za deset let?
3. Doprava zažívá rychlé změny – autonomní systémy, sdílená ekonomika (např. car
sharing). Jak (byste) jako politik reagujete
(reagoval) na tyto trendy?

Další odpovědi najdete na www.le.cz/otazky.

JIŘÍ DRAHOŠ

bude zcela jistě tvořit železnice: své auto odstavím
u vhodného nádraží na parkovišti vybaveném dalšími
sdílenými službami, tedy například půjčovnou
elektromobilů, elektrokol nebo klasických kol.

KANDIDÁT NA PREZIDENTA ČR

3. Čistě sdílená ekonomika, např. v osobní

automobilové dopravě, roste, a to nemám
na mysli jen taxislužby typu Uber. Už dnes je docela běžné, že se např. studenti domlouvají na společné cestě autem z domova do města, kde
studují, a nazpět, a to mezi sebou i se zcela cizími
lidmi, přičemž platformu tvoří sociální sítě, resp.
elektronická komunikace.

4. Liberalizace je z pohledu cestujících jednoznačně přínosná. Už jsem se zmínil o současném
modelu cestování, např. na trase Praha–Ostrava,
kde je dnes železnice bezkonkurenčně nejpohodlnějším a nejrychlejším hromadným dopravním
prostředkem. Na tom má liberalizace lví podíl.

1. Veřejnou dopravu používám velmi často,

prakticky výhradně tu železniční. Je to dáno tím, že
moje nejčastější destinace leží na trase Praha–Pardubice–Olomouc–Ostrava–Třinec, a právě zde oceňuji
komfort a rychlost železniční dopravy.

5. Po osmi letech v čele Akademie věd, což je

2. Výrazné změny čekám u „chytrých“ dopravních

instituce se zhruba 8,5 tisíce zaměstnanců, bych
logicky bral nějakou vhodnou řídicí pozici, třeba
i mašinfíru :)

propojení regionů a mikroregionů, zejména ve směru
ke zvýšení turistického komfortu, přičemž páteř
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RUBRIKA

LUDĚK NIEDERMAYER

MARTIN PŮTA

POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU

HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE

1. Nejezdím veřejnou dopravou příliš často,

používám ji spíše jako prostředek při cestách
na výlety.

2. Dotazovaný přeskočil tuto otázku.
3. Je dost možné, že při cestování na střední

a delší vzdálenost budou vysokorychlostní tratě
jedinou reálnou možností. Třeba se za pár let bude
kvůli dodržení emisních limitů jezdit na dálnici
místo 130 km/hod. rychlostí 90 km/hod., aby auta
vypouštěla jen to, co je v normách. Pak je samozřejmě logické, že když za 4–5 hodin vystoupíte
po tisíci kilometrech z vlaku, tak na vás bude čekat
nasdílený elektromobil a tím pojedete dalších
40 km do cíle cesty, kterou jste si naplánoval.

1. Veřejnou dopravou jezdím, kdykoliv je to jen
trochu možné. Jsem do dopravy velký fanda,
zejména do technologických změn, které dopravu
v posledních letech mění. Mimochodem, i když
v poslední době cestuji „na větší vzdálenosti“,
neznamená to jen letecky. A zrovna minulý týden
jsem nikoliv poprvé cestoval z Bruselu do Paříže
a poté do Londýna vlakem.

4.

Liberalizaci železnice vnímám pozitivně.
Myslím, že je to jednoznačně přínos pro cestující.
Teď nemám na mysli linku Liberec–Praha, kde
jezdí vlaků, i díky nákladní dopravě, možná až
příliš, a nemá to velký ekonomický smysl.
Liberecký kraj si v roce 2008 vyzkoušel soutěž
na Jizerskohorskou železnici (vlaky zde začaly
jezdit v roce 2011), díky které máme cenu
za kilometr dopravy levnější než na zbytkové trati
a díky této soutěži tam jezdí i modernější vlaky
a na zdejší
železnici se vrací
cestující. Podobný
případ je mezinárodní soutěž, která
proběhla na trať
Varnsdorf–Žitava–
Liberec, kde rovněž
jezdí moderní vlaky
a vrací se tam
cestující.

2. Bude komfortnější, spolehlivější a rychlejší.
Technologie na to máme. Bude lépe propracovaná
návaznost i snazší cesty organizovat. Do hry ale
vstoupí i nové koncepty typu sdílení automobilů
(ale třeba i elektrokol) ve městech, které mohou
efektivně „velkou veřejnou dopravu“ doplnit.
3. Role státu je podle mne ve vytváření pravidel.
U autonomní mobility by proto mělo být prioritou
umožnit její vývoj a testování tím, že bude existovat
jasný právní rámec odpovědnosti u těchto produktů. U automobilů (a třeba i sdílení elektrokol) může
stát urychlit vývoj tvorbou infrastruktury.
4. Nová pravidla Unie, která postupně otevřou vlaky
konkurenci a jasně vymezí roli dopravců a správců
infrastruktury, jsou velmi důležitá. Lidem přinesou lepší
a levnější služby a podpoří rozvoj ekonomiky. Byl bych
rád, kdyby jej naše vláda rychle uvedla v život a bylo
by výhodné, kdyby s otevíráním trhu postupovala sice
postupně, ale rychleji, než balíček vyžaduje.

5. Chtěl bych být
strojvedoucím,
protože každý kluk
chce být strojvedoucí.

5. Fascinující jsou nové technologie a hledání cest,
jak je využívat k prospěchu zákazníků.
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JOSEF ŠÍMA

JAKUB UNUCKA

REKTOR VYSOKÉ ŠKOLY CEVRO INSTITUT

NÁMĚSTEK HEJTMANA MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE PRO DOPRAVU A CHYTRÝ REGION

1. Metro je nejlepší způsob, jak se rychle dostat
do centra Prahy. No a při cestách napříč republikou
není nad rychlé a komfortní spojení vlakem.

1. Mým vůbec neoblíbenějším dopravním prostřed-

kem je vlak s Wi-Fi, ve kterém se můžu s klidem
ponořit do práce, podívat se na film a vypít si u něj
dobrou kávu.

2. Snad konkurence zajistí nárůst množství služeb
dostupných cestujícím a jejich kvalitu. Vidíme, že
jakmile soukromé firmy mají prostor inovovat, dělají
to. Naproti tomu je zjevné, že existují stále velcí
hráči, kteří před inovacemi dávají přednost dotacím,
lobbingu, monopolním či pseudomonopolním
výsadám – a to vše na úkor cestujících.

2. Velká část cestujících se určitě přesune do hro-

madné dopravy, což má dva důvody. Tím prvním je,
že bude snaha maximálně zvyšovat komfort
cestujících, ať už zaváděním klimatizací, obměnou
modernějším vozovým parkem nebo právě
zmiňovanou Wi-Fi. Tím druhým důvodem je fakt, že
individuální doprava bude více a více svazována
různými předpisy, a přestane tak být alespoň pro
část obyvatel atraktivní.

3. Nové technologie a sdílená ekonomika jsou
úžasné věci, obzvláště uvědomíme-li si, že jsme
teprve na začátku nové epochy. Politici by především neměli novými regulacemi tyto nové trhy
sešněrovávat a raději nechat nově vznikající
sektory pod kontrolou spotřebitelů.

3. Představa, že v Česku budou nebo mohou

fungovat americké modely sdílené ekonomiky, včetně
„car sharingu“ je naivní, možná až lehce fantasmagorická. Češi mají k majetku naprosto rozdílný vztah, což
je způsobeno prožitím 40 let v socialismu.

4. S liberalizací železnice se mělo začít mnohem
dříve. Nemuseli jsme roky trpět hrozivou
kvalitou služeb, kterou nabízely České dráhy.
Až nyní po příchodu konkurence (nejen)
na koleje vidíme, jakého servisu jsme si mohli
užívat. Snad si z toho vezmou ponaučení všichni
ti, kteří nám roky tvrdili, že konkurence do síťových odvětví nepatří.

4. Liberalizace železnice byla nejen přínosem, ale

dlouho očekávaným posunem v cestování vlakem.
Každý si jistě vzpomene na úroveň cestování před tím,
než na tratě přišli soukromí dopravci. Kdybych měl
volnou ruku v rozhodování, tak bych otevřel soutěže
o dopravce hned zítra. Bohužel to nejde udělat dříve
než v roce 2019. V tomto roce chci u nás, v Moravskoslezském kraji, soutěžit alespoň část kraje.

5. Určitě bych se chtěl zabývat vymýšlením toho,
jak smysluplně propojit různé dopravní módy,
tj. zajistit, aby se člověk pohodlně dostal z místa
na místo a vlastně mu ani nezáleželo na tom, čím
zrovna jede. Určitě je v tom budoucnost dopravy.

5. Vymýšlet a tvořit vlakové strategie, třeba nové

trasy českých hyperloopů, to by byla práce pro mě
jako stvořená.
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THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Jeden dodavatel,
nekonečné možnosti

FANUC je, díky třem základním skupinám produktu, jedinou společností
v tomto sektoru, která interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní komponenty.
Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou kontrolních a
optimalizačních procesu. Výsledkem je vynikající funkční spolehlivost a
důvěra spokojených zákazníku na celém světě.

WWW.FANUC.CZ
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ADVERTORIAL

PŘÍJEMNÉ PLAVBY
NABÍZEJÍCÍ TRADICI I NOVÉ ZÁŽITKY
JARO A LÉTO, TO JE ČAS, KDY SE LODĚ PRAGUE BOATS A PRAŽSKÉ PAROPLAVEBNÍ
SPOLEČNOSTI SKORO NEZASTAVÍ. MŮŽETE JE VIDĚT VYPLOUVAT ZE DVOU
NEJFREKVENTOVANĚJŠÍCH PRAŽSKÝCH PŘÍSTAVIŠŤ, Z RAŠÍNOVA NÁBŘEŽÍ POD
TANČÍCÍM DOMEM NEBO OD ČECHOVA MOSTU.
TEXT A FOTO: PRAGUE BOATS

PRAŽSKÁ PAROPLAVBA
Pražská paroplavební společnost letos vyplouvá
do své 152. sezony. Mezi loděmi kotvícími v historickém přístavišti na Rašínově nábřeží jsou i národní
technické památky, parníky Vltava a Vyšehrad.
Nenajdete u nás plavbu s delší tradicí, než je plavba
na Slapy. Nejdelší plavbou naší společnosti je poté
výlet na Mělník, který se koná dvakrát v sezoně, vždy
o prázdninách. Jednou z novinek letošní sezony je
plavba do Nelahozevsi. Stejně jako v případě plaveb
do Mělníka a na Slapy se jedná o celodenní výlet,
který je však poněkud kratší než zmíněné dvě plavby.
Atraktivní jsou plavby do Nelahozevsi a do Mělníka
také tím, že u většiny termínů si budou moci hosté
vychutnat výlet na palubě parníku Vltava. Nedílnou
součástí všech tří celodenních plaveb je více než
dvouhodinová zastávka, umožňující hostům poznat
a užít si naplno daná místa. To, že je sezona v plném
proudu, lze poznat i díky zahájení plavby do zoo,
kterou zajišťují lodě Pražské paroplavební společnosti již mnoho let.

podávaný formou bufetu, takže si sami mohou určit,
co si dát na talíř. Mezi oblíbené plavby s občerstvením patří i tříhodinová večeře na lodi nebo Prague
by Night na Bohemia Rhapsody, nejmodernější lodi
v Praze. Stálicí mezi plavbami společnosti Prague
Boats je Sladká Praha, tedy gurmánská plavba,
během níž si lze na palubě luxusní lodi Lužnice
pochutnat na tříchodovém à la carte menu a kvalitním vínu. Skvělým zážitkem a společenskou událostí
může být i brunch na lodi Bohemia Rhapsody, jenž
je v nabídce jen několikrát za sezonu.
Prague Boats si jako novinku letošní sezony
připravila rozšíření plaveb po tajuplné Čertovce.
Tuto oblíbenou plavbu přitom plují výhradně
ekologické lodě. Nejčastěji se jedná o loď Mistr Jan
Hus, v případě nepříznivého počasí jej může
nahradit zastřešená loď Elektronemo. Typicky malý
ponor těchto lodí umožňuje proplouvat místy jako je
slepé vltavské rameno, podívat se až ke kolu
Velkopřevorského mlýna nebo podplouvat pod
klenbami Karlova mostu či kolem Křížovnického
ostrova.

PRAGUE BOATS
Hlavní část flotily Prague Boats kotví v přístavišti
u Čechova mostu. Mimo jiné i dvě nejmodernější
lodě ve střední Evropě – Bohemia Rhapsody
a Grand Bohemia –, které mají obě prosklenou
posuvnou střechu. To velmi snadno umožňuje podle
potřeby proměnit palubu lodi na otevřenou, či
naopak. Mezi nejpopulárnější plavby patří hodinová
plavba, v rámci níž je k dispozici nejen audiokomentář v osmi světových jazycích, ale i tištěný průvodce
dokonce v šestnácti jazykových verzích. Druhým
typem okružní plavby je dvouhodinová verze, která
musí v rámci trasy k Vyšehradu dvakrát překonat
plavební komoru Smíchov. V sezoně mohou zájemci
denně v pravé poledne usednout na naši loď a užít
si dvouhodinovou plavbu spolu s obědem. Oběd je

www.pragueboats.cz
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