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Hurá, jezdíme!

MLUVME SPOLU

na Střeleckém ostrově v Praze 10. října 2020
Festival demokracie, doprovodný program konference Forum 2000, a veletrh neziskových organizací NGO Market
tentokrát pod širým nebem na Střeleckém ostrově!
Chcete si povídat o stavu demokracie v České republice? Přijďte si užít den plný diskuzí o tom, kam Česko směřuje.
Ptejte se novinářů, umělců, akademiků, aktivistů a politiků, kteří vystoupí v našich diskuzních stanech.
Zeptejte se taky neziskovek na to, co dělají, jak je možné je podpořit a jak se zapojit do jejich dobrovolné činnosti.
Bude jich tam na vás čekat více než stovka!
Oslavte s námi demokracii nejen společným dialogem, ale také zpěvem a tancem.
Těšíme se na vás.

www.forum2000.cz

NGO Market 2020

Tak to je skvělá zpráva! Ptáte se co? No přeci,
že čtete tyto řádky. Znamená to, že Leo Express
opět jezdí naplno a to zároveň také znamená, že
se nám v boji s koronavirem daří. Celosvětová
pandemie drsně zasáhla všechny dopravce. Když
se v půlce března zavřely hranice a omezilo
se vycházení, byli jsme nuceni zrušit
skoro 90 % spojů. To je ale pryč a my
věříme, že tenhle 120 nanometrů velký
mizera naše vlaky už nezastaví. Uděláme
pro to všechno, od ochranných prostředků
až po dezinfekce celých souprav po
každé jízdě. S námi budete v bezpečí.
Období nouzového stavu jsme pojali jako
příležitost. Zatímco hospodští malovali,
hoteliéři přestavovali pokoje, my jsme (mimo
jiné) připravili úplně nový palubní magazín.
Vypadá jinak zvenku i zevnitř. Nově tady
najdete rubriky „Střípky z Leo Express”, „Věda
a technika”, „Kulturní okénko“ nebo závěrečný
fejeton „Očima Kláry”. Zároveň chceme být s vámi
mnohem více v kontaktu. I proto můžete
na sociální sítě posílat své fotky s #leoexpress
pro zařazení do fotosoutěže a pro psavce
a literáty máme novou rubriku „Díky vlaku”,
kde zveřejňujeme vaše zážitkové povídky
z cestování s námi. Hlavní téma čísla
zůstává. Tím aktuálním je léto. Jasně,
všichni jsme se na něj těšili po jaře
stráveném doma. Jaké ale bude? Jsou
varování před extrémním suchem
opodstatněné? To vám přesně
neřekneme. Jak se ale dočtete
v hlavním článku, podoba čtyř ročních
období, jak jsme je znali dřív, začala končit. Pokud
chcete něco ve svém životě změnit, nenechte si
ujít rozhovor s předním českým koučem osobního
rozvoje Janem Mühlfeitem. A jestli vás zajímá,
co v létě bude dělat třeba olympijská medalistka
Kateřina Neumannová nebo přednosta Kardiocentra
IKEMu Jan Pirk, mrkněte do ankety.
Co také zůstává, je naše snaha, aby vás čtení bavilo
a také obohatilo. Když se na tvorbě magazínu
budete podílet s námi, budeme moc rádi.

@forum.2000

Festival
demokracie

Střelecký ostrov
10. října 2020
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Hooray, our trains are running again!
So that‘s great news! Are you asking what? Well, it‘s great that
you‘re reading these lines. That means that Leo Express
is running again at full capacity, and it also means
that we‘re doing well in the fight against
coronavirus. The global pandemic has hit all
carriers hard. When the borders closed in midMarch and stay-at-home orders have gone into
effect, we were forced to cancel almost 90% of our
connections. But it‘s over now and we believe that the
120 nanometer villain won‘t stop our trains anymore.
We‘ll do everything, from protective equipment to
disinfecting entire sets after every journey. You‘ll
be safe with us. We took the state of emergency
as an opportunity. While the pubs were
painting, the hoteliers were remodelling their
rooms, and we (among other things) prepared
a brand-new on-board magazine. It looks
different from the outside as well as inside. You
can find new features here in the „quick news of
Leo Express“, „Science and Technology“, „Cultural
Window“ sections, or the final column „Through
the Eyes of Klára“. Simultaneously, we want to
be in much more contact with you. That‘s why
you can send your photos on social networks
with #leoexpress for inclusion in the photo
competition, and we have a new section
titled „Thanks to the Train“ for writers, where
we publish stories from your travelling
experiences with us. The main topic of
the issue remains the same. The current
one is summer. Sure, we were all looking
forward to it after the winter. But
what will it be like? Are warnings about
extreme drought justified? We won‘t tell you
exactly. But as you can read in the main article, the
general shape of the four seasons, as we knew them before,
has begun to end. If you want to change something in your
life, don‘t miss the interview with the leading Czech personal
development coach Jan Mühlfeit. And if you‘re interested in
what the Olympic medallist Kateřina Neumannová or the
head of the IKEM Cardiocentre Jan Pirk is going to be doing
in the summer, take a look at the interviews.
What also remains the same is our effort to help you
enjoy reading and to enrich you. If you wish to participate
in creating the magazine with us, we’ll be very happy.

Yours Lea from Leo

Vaše Lea z Lea
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Pozitivní energie Jana Mühlfeita

Meteorologists, climatologists and scientists talk
about the future shape of spring and other seasons
in the Czech Republic.

Positive energy of Jan Mühlfeit

Kouč osobního rozvoje, mentor a bývalý
spolupracovník Billa Gatese doporučuje jaro i léto
jako nejlepší období pro změnu.

Personal development coach, mentor and former
associate of Bill Gates recommends spring and
summer as the most desirable time for change.
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Nejkrásnější železniční tratě Evropy

Europe‘s most beautiful railway lines

Seznamte se s naším výběrem železničních tratí
v Evropě. Tady více než kde jinde platí, že cesta
je cíl.

Discover our selection of European railway lines.
Here, more than anywhere else, the journey
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Dovolená budoucnosti
Kde, jak a za kolik budeme za pár desítek let trávit
prázdniny a dovolené? Povolte uzdu své fantazii
a užijte si futuristický výlet
do budoucnosti.

Holiday of the future
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Where, how and for how long will we spend our
holidays and vacations in a few dozens of years?
Unleash your imagination and enjoy a futuristic trip
into the future.
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Fotosoutež

Photo contest

Fotosoutež

Photo contest

Sdílejte své fotky s hashtagem #leoexpress na Instagramu a hrajte o 1 000 leo kreditů.
Každé tři měsíce vybíráme vítěze. Mimo něj zveřejňujeme i další povedené snímky.
Share your photos on Instagram with the #leoexpress hashtag and play for 1,000 leo
credits. Every three months we choose a winner. In addition, we publish other good images.

Vítěz letního vydání: @vrcek
Winner of the summer edition: @vrcek

#leoexpress
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Klasické jaro se vytrácí,
střídá ho dlouhé předjaří.

Typical spring time is disappearing,
it’s replaced with a long early-spring.

Klasické jaro se vytrácí

For instance, let‘s mention the cold February in 2018.
On the whole, 2018 was the warmest year in the Czech
Republic since measurements began in 1775,” Žák explains.

esko se otepluje

he Czech Republic is getting warmer

Ne, není to jen nostalgický pocit, že zima
za našeho dětství bývala zimou a jaro jarem.
Změna podle řady odborníků začala. „Teploty
stoupají v průměru asi o 0,3 až 0,4 °C za jedno desetiletí,“
uvádí Michal Žák, meteorolog a pedagog Katedry fyziky
atmosféry MFF UK. „Nicméně ten trend není v průběhu
roku rovnoměrný. Prosinec a leden patří k měsícům,
kdy teplota stoupá rychleji (o 0,45 °C za dekádu). Je ale
zajímavé, že v únoru je oteplování pomalejší (o 0,23 °C
za 10 let). Jde však o průměrný lineární trend. To znamená,
že i přes dlouhodobé oteplování se občas objeví zima
nebo alespoň nějaký zimní měsíc, kdy máme teploty
výrazně podnormální. Vzpomeňme například studený
únor v roce 2018. Přitom rok 2018 jako celek se stal v
ČR nejteplejším rokem od začátku měření v roce 1775,“
vysvětluje Žák.

Roční období, jak je
známe, začala končit
The seasons as we know
them have begun to end
Skoro žádná zima, minimum sněhu, suché jaro, horké
léto. Loučení s „tradičními” čtyřmi ročními obdobími,
jak jsme je znali z minulosti či z našeho dětství,
definitivně začalo. Tenhle názor mezi klimatology,
meteorology a vizionáři není už zdaleka ojedinělý.
K přepisování učebnic přírodopisu je ještě daleko.
Ke změně z chladného a srážkově nadprůměrného
prvního ročního období na suchou a teplou předzvěst
léta je už ale velmi blízko.

Almost no winter, a minimal amount of snow, dry
spring, hot summer. Farewell to the „traditional“ four
seasons, as we remember them from the past or from
our childhood, has definitely begun. This view among
climatologists, meteorologists and visionaries is far
from unique, but re-writing natural history books hasn’t
started yet. Although, the change from the cold and
above-average rainfall in the first season to the dry and
warm foreshadow of summer is very close.

text: Markéta Andrová,
foto: depositphoto.com, archiv ČHMÚ
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No, it‘s not just a nostalgic feeling from our
childhoods that winter used to be winter
and spring used to be spring. According to
many experts, the change has begun. “On average,
temperatures rise by approximately 0.3 to 0.4 °C per
decade,” says Michal Žák, a meteorologist and lecturer
at the Department of Atmospheric Physics, Charles
University in Prague. “However, the trend is not even
throughout the year. December and January are months
when temperatures rise faster (0.45 °C per decade).
Interestingly, warming is slower in February (0.23 °C in 10
years). However, this is an average linear trend. Meaning,
that in spite of a long-term warming, temperatures can be
significantly below standard during some winters
or at least some winter months.

Názor meteorologů potvrzují i někteří bioklimatologové.
Změna klimatu je dlouhý proces, který se nikdy
neodehrává skokem. Vše se mění postupně a plynule.
„Není to tak, že každá zima bude od teď zákonitě teplejší.
V dlouhodobém trendu desetiletí a staletí ano, ale není to
pravidlo,“ vysvětluje Miroslav Trnka, bioklimatolog
a vědecký pracovník z Ústavu výzkumu globální změny
Akademie věd. Zatím to tedy spíš vypadá, že se nám
poněkud vytrácí a zkracuje období jara. Po chladnějším
závěru zimy se často místo pozvolného oteplování oteplí
velmi rychle. „Typické jaro si spojujeme s rozvojem bohaté
vegetace a vzkvetením. Vidíme čím dál častěji, že poměrně
dlouho trvá předjaří. Období, kdy zima už skončila, ale
ještě nevypuklo jaro. Díky vyšším teplotám proběhne jaro
velmi rychle. Myslím tím období kvetení a bujného růstu
vegetace. Protože v zimě není sníh a není dostatečná
zásoba vody v půdě, začne vegetaci o to dříve docházet
vláha. Někdy dokonce už v průběhu května. V důsledku
pak vegetace zpomalí svoji dynamiku a velmi záhy
přicházíme do léta. Takže jaro se zkracuje a prodlužují se
nám období, které by bioklimatolog popsal jako pozdně
podzimní a časně jarní,“ uvádí Trnka.

Classic spring is disappearing

The opinion of meteorologists is also confirmed by some
bioclimatologists. Climate change is a long process that
never leaps out at you. Everything changes gradually and
smoothly. “It doesn’t mean that every winter will inevitably
be warmer from now on. It will be in the long-term, over
decades and centuries, but it’s not set in stone,” explains
Miroslav Trnka, a bioclimatologist and researcher at
the Global Change Research Institute of the Academy
of Sciences. So far, it seems as if the spring season is
somewhat disappearing and shortening. After a colder
end of winter, it often earms up quite quickly instead of
a gradual warming. “We associate a typical spring with the
development of rich vegetation and flowering. More and
more often we see early spring lasting quite a long time.
The time when winter is over, but spring hasn’t yet started.
Due to higher temperatures, spring will be very quick. I
mean the flowering period and lush vegetation growth.
Since there is no snow throughout the winter and the soil
isn’t supplied with enough water, vegetation will soon start
to run out of moisture. Sometimes even during May. As
a result, vegetation slows down its dynamics and summer
comes very soon. So spring is shortening, and the period
that a bioclimatologist would describe as late autumn and
early spring is getting longer,” says Trnka.

Bez sněhových děl už to nepůjde

Bílá zima, jak ji známe z pohlednic Josefa Lady, se
postupně stává minulostí. Rybníky nezamrzají, kopce na
sáňkování jsou pokryté blátem. Nedostatek sněhu hlavně
ve středních a vyšších polohách je podle odborníků
opravdu alarmující. Za posledních šedesát let se oteplilo

It won’t work anymore without snow cannons

White winters, as we know from Josef Lada‘s postcards, is
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v průměru o jeden stupeň. Což by se mohlo při průměrné
roční teplotě v ČR okolo 7 °C zdát jako oteplení nepatrné.
V našich podmínkách ale i takhle relativně malý posun
teploty může způsobit vizuálně velký efekt. „V našich
podmínkách výrazně ubylo dnů se sněhem oproti období
před třiceti lety. V nížinách a ve středních polohách bývala
zimní teplota něco málo pod bodem mrazu. Kolem -1 °C
nebo -2 °C . Ve chvíli, kdy nám průměrná teplota stoupne
o stupeň, dramaticky vzroste počet dnů, kdy mrzne jen
v noci. A to nestačí k tomu, aby se sněhová pokrývka
udržela delší dobu. Sníh se nemůže akumulovat, a proto
vidíme v zimě dopad změny klimatu markantně. Vizuálně
se pak zcela mění charakter tohoto ročního období,“
vysvětluje Trnka. Mapy z portálu Klimatická změna ukazují,
jak rapidní úbytek dnů s podstatnou sněhovou pokrývkou
nás čeká.

gradually becoming a thing of the past. Ponds no longer
freeze over, hills ideal for sledding are covered with mud.
The lack of snow, especially in middle and higher altitudes,
is really alarming according to experts. Over the past sixty
years, it has warmed by an average of one degree. This
could seem infinitesimal warming since the average annual
temperature in the Czech Republic is around
7 °C. However, in our conditions, even this relatively small
temperature shift can cause great effect visually. “In our
conditions, the number of days with snow has significantly
decreased in comparison with the period thirty years ago.
In lowlands and mid-altitudes, winter temperature used
to be just below freezing point. Around -1 °C or -2 °C. As
the average temperature rises by one degree, the number
of days when it only freezes at night has dramatically
increased.

Za posledních šedesát let
se oteplilo v průměru o jeden
stupeň.

Over the past sixty years, it has
warmed by one degree
on average.

„Zima ale bude v nížinách častější s deštěm než se sněhem
a ani ve vyšších horách nemusí být kolem poloviny století
dostatek přírodního sněhu na zimní sporty,“ dodává Žák.

Suché léto

Ruku v ruce se změnou charakteru ročních období
přichází i problém dlouhotrvajícího sucha. To můžeme
v Česku podle ČHMÚ pozorovat nepřetržitě už
od roku 2015. „Měnící se charakter počasí zvyšuje
pravděpodobnost, že bude sucho. Je samozřejmé, že
v době oteplujícího se klimatu je větší pravděpodobnost
výskytu teplého léta, nicméně není to automatické. Pokud
jde o srážky, tam se toho dá říct ještě mnohem méně.
U srážek jsou totiž sezónní předpovědi zatíženy poměrně
velkou nejistotou,“ uvádí Michal Žák. „Je pravda, že
nedostatek sněhu může vést k problémům hlavně
s podzemní vodou. Zejména uvážíme-li trvající
kumulovaný deficit srážek za posledních 5 let,” dodává
meteorolog.Je proto vždy důležité, kolik srážek jaro
přinese. Odborníci se shodují, že letošní výhledy však
nejsou nejlepší a situace ohledně sucha je z důvodu mírné
zimy velmi vážná.

Podle odborníků by rok 2020 neměl být z hlediska teplot
nijak extrémní. Letošní počasí v dubnu i v květnu bylo
hodně podobné tomu v loňském roce. Teplý a suchý
duben a posléze srážkově nadprůměrný a chladnější

Mapa délky vegetačního léta
Map of vegetation summer length

That’s not enough to maintain snow cover for long
periods. Snow cannot accumulate, therefore the impact of
climate change through the winter is very noticeable. The
character of this season is visually changing then,” explains
Trnka. Maps from the Climate Change portal shows what
awaits us with the rapid decline of days with significant
snow coverage. „But winter rain will be more frequent than
snow in the lowlands, and even in the higher mountains
there may not be enough natural snow for winter sports
around the middle of the century,“ adds Žák.

Tyto dvě mapy dokazují, že se zkracuje zima a mění se její charakter a že se
prodlužuje teplé období. Mapa sněhové pokrývky ukazuje průměrný počet
dnů se sněhovou pokrývkou nad 30 cm.

These two maps show that winter is getting shorter, its character is changing
and the warm season is getting longer.

Dry summer

Na mapě vidíme dramatický propad množství sněhu do budoucnosti. Všechny
modely říkají, že sněhu bude ubývat.

2020 without extremes

According to experts, 2020 shouldn‘t be extreme in terms
10
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Mapa sněhové pokrývky
Map of snow cover

The issue of prolonged drought comes hand in hand
with changes in the nature of the seasons. According
to the Czech Hydrometeorological Institute, this has
been continuously observed since 2015. “The changing
nature of the weather increases the likelihood of
drought. Obviously, in times of a warming climate, warm
summers are more likely to occur, but it’s not automatic.
Regarding rainfall, even less can be said. Seasonal
forecasts are subject to a relatively high uncertainty
in rainfall,” states Michal Žák. “It’s true that a lack of
snow can lead to problems mainly with groundwater.
Especially if we consider the persistent accumulated
deficit of precipitation over the last 5 years,” adds the
meteorologist. Therefore, it‘s always important how much
precipitation spring brings. However, experts agree that
this year‘s outlook isn‘t the best and due to the mild
winter, the drought situation is very serious.

2020 bez extrémů

Svět kolem nás

Z mapy můžeme vyčíst, že délka vegetačního léta se prodlužuje. Obecně se
v bioklimatologii za vegetační léto bere den, kdy průměrná teplota vystoupá
na 15 stupňů Celsia (máme na mysli dny, které jdou souvisle za sebou).

The snow cover map shows the average number of days with snow coverage
over 30 cm. On the map we can see a dramatic drop in the amount of snow for
the future. All models say that the amount of snow is going to decrease.

From the map we can read that the length of the vegetation summer is
becoming longer. In general, in bioclimatology, the day when the average
temperature rises to 15 degrees Celsius is understood as vegetation summer
(meaning, days that run consecutively).

of temperatures. This year‘s weather in April and May
was very similar to last year. Warm and dry April and
then precipitation above-average and colder May, which
stood for the weather-saying „Cold May, paradise in the
barn.“ Thanks to the rainy weather in May, vegetation
and agriculture could be saved. Meteorologists agree
that the weather shouldn‘t deviate from normal during
June. „The period as a whole should be average in terms
of precipitation. The first week is average with a total of
around 13 millimetres per week, last week was slightly
above average with a total of around 21 millimetres,“
says the long-term outlook. The average temperature in
June in our country is 16.6 degrees Celsius. If we look at

květen, který dostál pranostice „Studený máj, v stodole
ráj.” Díky deštivému počasí v květnu by se totiž mohla
zachránit vegetace i zemědělství. Meteorologové se
shodují na tom, že během června by počasí také nemělo
vybočit z normálu. „Období jako celek by mělo být
srážkově průměrné. První týden vychází jako průměrný
s úhrnem kolem 13 milimetrů za týden, poslední jako
průměrný až slabě nadprůměrný s úhrnem kolem
21 milimetrů,“ uvádí dlouhodobý výhled. Průměrná
teplota v červnu je u nás 16,6 stupně Celsia. Když se
na středoevropské klimatické změny podíváme okem
optimisty, najdeme i pár pozitiv. Například i v našich
11

Svět kolem nás

The world around us

Poslední změna času by měla nastat
31. 10. 2021.

The last time-change should occur
on October 31st, 2021.

krajích můžeme s úspěchem pěstovat kukuřici na zrno,
zvýšit produkci slunečnic nebo sóji nebo pokračovat ve
výborných výsledcích při pěstování cukrovky a vinné révy.
Bezpochyby se zvýší zisky i provozovatelům koupališť.

the Central European climate change through optimists’
eyes, we’ll also find some positives. For example, in our
regions we can grow maize successfully, increase the
production of sunflowers or soybeans, or continue our
excellent results in cultivating sugar beet and grapevines.
Undoubtedly, profits for swimming pool operators will also
increase.

Konec seřizování hodinek

Kromě zimy na blátě a rychlého přechodu z jara do léta
se dočkáme i další obří změny. Nastane po 42 letech. Jde
o konec střídání umělého letního a přirozeného zimního
času. Odhlasovali to poslanci Evropské unie. Poslední
změna času by měla nastat 31. října 2021. Má to ale jeden
malý háček. Evropská unie totiž nechala na jednotlivých
státech, ať si samy určí, jestli chtějí zachovat letní nebo
zimní čas. Jak se k tomu jednotlivé státy postaví, není
zatím jasné. Ve hře je stále absurdní varianta, že když
budete vlakem Leo Express cestovat na Slovensko, budete
si muset na hranicích přeřídit hodinky.

End of clock adjustment

In addition to winter on mud and a rapid spring to summer
transition, we can expect another huge change. It’s
going to happen after 42 years. It’s the end of alternating
artificial summer and natural winter time. It’s been voted
by MEPs. The last change of time should occur on October
31st, 2021. But there is a catch. The European Union has
left it up to individual countries to decide whether they
want to keep summer or winter time. It’s not yet clear how
countries will cope with this. There is still an absurd option
that can possibly happen, i.e. that if you travel to Slovakia
on a Leo Express train, you’ll have to adjust your watch at
the border.

Sněžka: rok 2019 - 210 cm sněhu, rok 2020 - 18 cm sněhu
Sněžka mountain: winter 2019 - 210cm snow cover,
winter 2020 - 18cm snow cover,

Šerák: rok 2019 - 158 cm sněhu, rok 2020 25 cm sněhu
Šerák: winter 2019 - 158cm snow cover, winter 2020 25cm snow cover
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Brána do ráje
Gateway to Paradise

Město je ideálním výchozím bodem pro milovníky turistiky v malebných roklinách Národního parku Slovenský ráj, pro obdivovatele jak památek UNESCO (Spišský hrad, Levoča...),
tak i méně nápadných památek Gotické a Železné cesty v regionu Spiš. Spišská Nová Ves
se svou 750-letou historií se pyšní nejdelším podlouhlým náměstím v Evropě, nejvyšší
kostelní věží na Slovensku a zoologickou zahradou. Množství atraktivit ve městě doplňuje
bohatá nabídka kulturních a sportovních událostí během celého roku. Využijte příležitosti
absolvovat v Spišské Nové Vsi výhodný rodinný, romantický anebo adrenalinový pobyt.
The town is an ideal starting point for lovers of hiking along picturesque gorges of the
Slovak Paradise (Slovensky raj) National Park, for the admirers of UNESCO monuments and
monuments of the Gothic and Iron Routes that can be found in the surrounding Spiš region.
Spišská Nová Ves with its 750-year long history features the longest lenticular
(spindle-shaped) square in Europe, the highest church tower in Slovakia and a ZOO.
The actractiveness of the town is complemented by a wide range of cultural and sport
events all year round. Take an opportunity to enjoy advantageous family, adrenaline or
romantic stay in Spišská Nová Ves.

Turistické informačné centrum
(Tourist Information Centre)
Letná 49, Spišská Nová Ves
Slovensko/Slovakia
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Tel.: +421 53 429 82 93, +421 53 442 82 92
E-mail: tic@mestosnv.sk
www.facebook.com/tic.snv
visit.spisskanovaves.eu, slovenskyraj.eu

Střípky z Leo Expres

Leo Express fragments

Střípky z Leo Expres

Leo Express fragments

Zvýšení komfortu ve vlacích Flirt

Střípky
z Leo Expres
1

Leo Express
fragments

Ohlédnutí za rokem 2019

Rok 2019 byl pro Leo Express ve znamení růstu. V našich vlacích a autobusech jsme přepravili
o třetinu více cestujících – celkem 2,4 milionu. Spustili jsme regionální provoz na Orlicku
a novou linku do Vratislavi. Poprvé náš obrat překročil miliardu korun a dosáhli jsme zisku
150 milionů korun. Byl to tak nejúspěšnější rok v celé naší historii. Koronavirus bude mít
dopad na hospodářské výsledky všech dopravců, ale pevně věříme, že se nám v dalších letech
podaří na tento úspěšný rok navázat.

Looking back on 2019

2019 was marked by growth for Leo Express. We carried a third more passengers on our trains
and buses - a total of 2.4 million. We launched regional operations in the Orlice region and
a new line to Wrocław. For the first time, our turnover exceeded one billion Czech crowns
and we achieved a profit of 150 million crowns. It was the most successful year in our history.
Coronavirus will have an impact on the economic results of all carriers, but we firmly believe
that we‘ll be able to build on this successful year in the coming years.

2

Jak jsme bojovali s koronavirem

Dopravci a jejich zaměstnanci stáli v první linii během pandemie koronaviru. Situaci jsme brali
velice vážně, a proto jsme jako první dopravce zavedli povinné roušky pro naše zaměstnance
i cestující. Cestující měli k dispozici roušky zdarma a darovali jsme je i nemocnicím.
Spustili jsme bezplatnou telefonní linku pro izolované seniory a samozřejmě jsme pečlivě
dezinfikovali celé vlaky. Společně jsme to zvládli!

How we fought coronavirus

Carriers and their staff were at the forefront during the coronavirus pandemic. We took the
situation very seriously, and that‘s why we were the first carrier to introduce mandatory
masks for our employees and passengers. Passengers received free masks from us and we
also donated them to hospitals. We launched a toll-free telephone line for isolated seniors
and, of course, we carefully disinfected entire trains. We managed it together!
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Během února jsme zapracovali na dalším zvýšení komfortu v našich dálkových vlacích Flirt.
Dosavadních 30 sedadel Economy třídy jsme nahradili 21 novými sedadly, která jsou větší,
pohodlnější a mají více prostoru kolem sebe i místa na odložení zavazadel. Reagovali jsme
tak na poptávku našich cestujících. Nová třída se jmenuje Economy Plus a v ceně kromě
pohodlnějších sedaček dostanete i občerstvení zdarma!

3

Increased comfort on Flirt trains

During February we worked to increase comfort on our long-haul Flirt trains. We’ve replaced
the existing 30 Economy Class seats with 21 new seats, which are larger, more comfortable
and have more luggage space around them. We responded to our passengers’ demands. The
new class is called Economy Plus and you get free snacks included in the price in addition to
more comfortable seats!

Cestování s nulovou uhlíkovou stopou

V květnu jsme jako první železniční dopravce v Česku představili možnost kompenzace
uhlíkové stopy. Elektrické vlaky jsou už nyní tím nejzelenějším způsobem, jakým lze cestovat.
Avšak i elektřina, respektive její výroba, zanechává na přírodě stopy. Proto můžete
při objednávce našich jízdenek kompenzovat dopad své cesty na přírodu přispěním na
projekt výsadby stromů.

4

Travel with zero carbon trace

In May, we were the first railway carrier in the Czech Republic to introduce the possibility of
carbon trace compensation. Electric trains are already the greenest way to travel. However,
even electricity, or its production, leaves traces on nature. For this reason, when ordering our
tickets, you can compensate for the impact of your trip on nature by contributing to a tree
planting project.

Kromě lidí už převážíme i zásilky

Nově s námi můžete přepravovat i zásilky. Potřebujete kamarádovi do Ostravy poslat knížku
nebo mixér? Zásilku stačí donést na náš vlak a kamarád v Ostravě si ji pak vyzvedne
na nádraží. Rychleji a levněji už balík do Ostravy nebo třeba Starého Města u Uherského
Hradiště nedostanete. Posílat zásilky si můžete mezi všemi stanicemi na naší trase.
Více informací k posílání balíků na www.le.cz.

We also carry consignments, in addition to people

Now you can also send packages with us. Do you need to send a book or a blender to a friend
in Ostrava? All you have to do is bring the package to our train and your friend in Ostrava can
pick it up at the train station. You can‘t get a package to Ostrava or Staré Město near Uherské
Hradiště faster and cheaper than this. You can send consignments between all stations on our
route. For more information visit www.le.cz
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Rozhovor

Interview

Pozitivní energie
Jana Mühlfeita
Positive energy
of Jan Mühlfeit
text: Markéta Andrová, foto: archiv

Rozhovor

Interview

Umí udělat takové rozhodnutí, které jim umožní využít
toho, kdo jsou, aby dosáhli tam, kam chtějí.

Successful not only by success itself. But above all that
they love what they do. Successful and happy people
usually know who they are and what they want from life.
They can make decisions that enable them to use who
they are to reach where they want.

„

„

Měsíce jsem ležel na psychiatrii.
Pak jsem pochopil, že smyslem mého
života je pomáhat lidem.

For months I was laying in psychiatry.
Then I realised that the meaning of my
life was to help people.

Tématem tohoto čísla magazínu jsou krásná zelená
roční období jaro a léto. Jsou pro Vás tato období něčím
zvláštní?

The topic in this issue of the magazine is the beautiful
green seasons of spring and summer. Are these periods
special for you?

Určitě. Léto je mým nejoblíbenějším ročním obdobím,
protože je hodně o energii a energie je to, co člověka
a přírodu udržuje v chodu.

Certainly. Spring is my favourite time of year because it’s
mainly about energy and energy is what keeps people and
nature going.

Je dobře si v sobě v těchto ročních obdobích uklidit?
Ať už duševně nebo fyzicky.

Kouč, který pomáhá lidem odemknout svůj potenciál.
Globální stratég. Mentor. Muž, který se učil od
Billa Gatese. Jan Mühlfeit si prošel těžkou životní
zkouškou a nyní díky tomu dobře ví, jak důležitý je
mentální odpočinek. A jaro společně s létem jsou jeho
nejoblíbenějšími obdobími.

A coach that helps people unlock their potential. Global
Strategist. Mentor. The man who learned from Bill
Gates. Jan Mühlfeit has undergone a difficult life test
and thanks to that he now knows how important mental
rest is. And spring and summer are his favourite times.

V Microsoftu jste strávil přes dvacet let. Jak se z funkce
prezidenta pro Evropu stane kouč a mentor, který
pomáhá lidem využít svůj potenciál?

You‘ve spent over twenty years at Microsoft. How does
the President for Europe become a coach and mentor
who helps people to use their potential?

Před osmi lety jsem prožil těžké chvíle. Šest měsíců jsem
měl těžkou depresi. Tři měsíce jsem ležel na psychiatrii
a pak jsem pochopil, že smyslem mého života je pomáhat
lidem. Pomoci jim najít jejich smysl života. Od toho jsem
se odrazil. Když jsem z Microsoftu odešel, začal jsem
pracovat s manažery a širokou veřejností. Stal jsem se
mentálním koučem olympijského top týmu a posléze jsem
se společně s kolegyní Katkou Novotnou začal věnovat
i dětem.

I had a hard time eight years ago. I had a severe
depression for six months. I was laying in psychiatry for
three months and then I realised that the meaning of my
life was to help people. Help them find their meaning
in life.
I bounced off that. When I left Microsoft, I started working
with managers and the general public. I became a mental
coach for the Olympic top team and later, along with my
colleague Katka Novotná, I began to devote myself
to children.

U lidí se snažíte rozvinout jejich potenciál. Jak se liší
práce například s olympionikem a s dítětem?

Is it good to cleanse yourself during these seasons?
Whether mentally or physically.

Rozhodně ano. S jarem přichází nová energie. Můžeme se
svézt se na vlně jara. Je dobré si dát například dvou nebo
třídenní očistu prostřednictvím různých šťáv. A určitě
doporučuji začít s meditačními technikami, jógou nebo
taiči. To stejné platí samozřejmě i v létě. Na očistu je ta
pravá chvíle vždycky.

Yes, definitely. Spring brings new energy. We can ride on a
wave of spring. For example. it’s good to have two or three
day cleansing through different juices. I can definitely
recommend starting with meditation techniques, yoga or
tai chi. The same, of course, applies in summer. There is
always the right time to cleanse ourselves.
How do I know it‘s time for a change? Will the body or
soul tell me? Or both of them?
That’s a good question. Our body and mind are
connected. Our thoughts are created by our body.
My friend Bruce Lipton (ed. note: American biologist,
pedagogue and scientist) wrote a book titled Biology
of Faith. It’s not a book about religion. It’s about thinking
that affects how we live our lives.
So, it all starts in my head?
Yes. Our brain acts like a great chemist. It transmits
our behaviour or the environment in which we live into
chemicals. We can benefit from these. For example,
oxytocin, endorphin, dopamine. This is true when we do
activities that we love or when we’re with people we love.
Or, on the other hand, it prepares chemicals that have
a negative impact on us. Like adrenaline in a situation
when we’re afraid of something.

You try to develop people’s potential. For example,
what’s the difference between working with an
Olympian and a child?

Moje práce je velmi rozmanitá. Trochu něco jiného je
výkonnostně rozvinout sportovce, top manažera nebo
dítě. Pro mě je ale úplně stejně důležité pomoci někomu
k titulu mistra světa nebo pomoci dítěti vyhrát Olympiádu
dětí a mládeže. Jedno mají ale tito lidé společné. Ten,
kdo pochopí sám sebe, je úspěšný. Úspěšný nejen tak, že
uspěje. Ale především tak, že miluje to, co dělá. Úspěšní
a šťastní lidé zpravidla vědí, kdo jsou a co chtějí od života.

My work is very diverse. It‘s not the same to try to develop
the performance of an athlete, top manager or child.
But it’s equally important for me to help someone to be
a World Champion or to help a child win an Olympics
for children and youth. However, they have one thing in
common. One who understands themselves is successful.
16

Jak poznám, že je čas na změnu? Řekne mi to tělo, duše
nebo obojí?
To je dobrá otázka. Naše tělo a mysl jsou totiž propojené.
Naše myšlenky vytváří naše tělo. Můj přítel Bruce Lipton
(americký biolog, pedagog a vědec, pozn.red.) napsal
17

„

„

Rozhovor

Tělo a mysl jsou propojené.
Naše myšlenky totiž vytváří naše tělo.

Interview

Body and mind are connected.
As our thoughts create our body.

knihu Biologie víry. Není to kniha o vyznávání náboženství.
Je o tom, že myšlení ovlivňuje, jaký život žijeme.

Our mind can’t influence everything. What about
genes?

Takže všechno začíná v mojí hlavě?

But even genes aren’t triggered by themselves, but by the
way we live. Each gene has three thousand mutations,
and what happens to a gene depends largely on how one
thinks.

Ano. Náš mozek se chová jako velký chemik. Přenáší naše
chování nebo prostředí, ve kterém žijeme, do chemikálií.
Ty pro nás mohou být prospěšné. Například oxytocin,
endorfin, dopamin. Platí to, když děláme činnosti, které
máme rádi nebo jsme s lidmi, které máme rádi. Nebo
naopak připraví chemikálie, které na nás mají negativní

So, if the body and soul tell me that it’s time for change,
what is the ideal procedure?
Three things are important. First. If I want a change, it’s
good to imagine how my identity will change. For example,
weight loss. I’ll feel better, look better, have more energy.
Secondly, how am I going to do it? I’ll go to the gym, adjust
my diet... And thirdly, I want to lose ten kilograms. If I had
put those ten kilograms right at the beginning and had no
emotional bond, I probably would’ve failed. Partial goals
allow us to stay in the overall game. This is important for
all resolutions.

Rozhovor

Interview

Když mi tedy tělo i duše napoví, že je čas na změnu, jaký
je ideální postup?
Důležité jsou tři věci. Zaprvé. Když chci nějakou změnu, je
dobré si představit, jak se změní moje identita. Například
při hubnutí. Budu se cítit lépe, budu vypadat lépe, budu
mít více energie. Zadruhé. Jak na to půjdu? Budu chodit
do posilovny, upravím jídelníček… A teprve zatřetí.
Chci zhubnout deset kilogramů. Kdybych si těch deset
kilogramů totiž dal hned na začátek a neměl bych emoční
pouto, pravděpodobně by se mi to nepodařilo. Dílčí cíle
nám umožní, abychom zůstali v celkové hře. To je důležité
u všech předsevzetí.
Máte tip, jak vypnout hlavu na dovolené?
S tímhle jsem bojoval celou kariéru. Vyřizoval jsem
například e-maily na dovolené. Pokud je to nutné a ono to
někdy opravdu nutné je, když zastáváte vrcholovou pozici,
je dobré si pro práci vyhradit třeba hodinu, udělat ji a pak
už totálně vypustit. Meditací nebo dechovým cvičením.
A jak vypustit stres?
Já třeba dětem, které jsou nervózní při písemkách, říkám:
„Odlož papír a třicetkrát nádech a výdech nosem.” Nádech
a výdech nosem rozhýbe znovu bránici, kterou stres
blokuje. V momentě, kdy dýchám do břicha, se člověk
krásně zklidní. Takové vyčištění hlavy vám pak umožní
mentálně oddělit jednotlivé činnosti.

Gates bring to you?
Bill Gates always told me, “If you don‘t know whether to
do something, do it. You can always ask for forgiveness.”
When the boss tells you this, you’re open to new mistakes,
you’ll learn from them and move on. Another thing is
vision. It very often happened that Bill said something,
and people just smiled. But in five, seven years, the vision
came true. For a vision is a picture of a world that doesn’t
exist, but we believe in it. And if the surroundings begin
to believe the vision, the world can be changed. Bill Gates
along with Gandhi or Steve Jobs are the ones who changed
the world.

Do you have a tip on how to switch-off on holiday?
I’ve fought this my whole career. For example, I handle
emails on holiday. If it’s necessary and sometimes it’s
really necessary, when you hold a top position, it’s good to
reserve an hour for the job, do it and then completely let
go. I recommend meditation or breathing exercises.

„

And how to relieve stress?
For example, I say to children who are nervous before a
test: „Put the paper down and inhale and exhale thirty
times through your nose.“ Inhaling and exhaling through
the nose reposition the diaphragm, which is blocked by
stress. In the moment I breathe into my stomach, I calm
down beautifully. Clearing your head in such a way then
allows you to mentally separate the activities.

Bill Gates mi vždycky říkal: „Když nevíš,
jestli máš něco udělat, tak to udělej.”

Do you have a favourite motto you follow?
Rational people are generally right, but only fools change
the world. And because I was in that madhouse, I’m trying
that.

„

vliv. Jako je třeba adrenalin v situaci, kdy se něčeho
bojíme.

What else would you say to our readers?

Let’s go back to Microsoft for a moment. What did Bill

Naše mysl ale přece nemůže ovlivnit úplně všechno.
Co geny?
Ale ani geny se nespouští samy od sebe, ale právě tím, jak
žijeme. Každý gen má tři tisíce mutací a to, co se s genem
stane, závisí do značné míry na tom, jak člověk přemýšlí.

I have the motto “success and strength” because that‘s
what it’s about. Summer is beautiful, I’m looking forward
to it too. I wish good luck and success to all readers.
Be more of who you are.

Bill Gates always told me, „If you don‘t
know whether to do something, do it.“
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Vraťme se ještě na chvíli do Microsoftu. Čím Vás
obohatil Bill Gates?
Bill Gates mi vždycky říkal: „Když nevíš, jestli máš něco
udělat, tak to udělej. Vždy můžeš prosit o odpuštění.” Když
vám tohle říká šéf, jste otevření novým chybám, poučíte
se a jdete dál. Další věcí jsou vize. Hodně často se stávalo,
že Bill něco řekl, lidi se usmívali. Ale za pět, sedm let se ta
vize naplnila. Vize je totiž obraz světa, který neexistuje,
ale my mu uvěříme. A pokud vizi začne věřit i okolí, dá se
změnit svět. Bill Gates s Gándhím nebo Stevem Jobsem
jsou těmi, kteří svět změnili.

Racionální lidé mají většinou pravdu, ale jenom blázni
mění svět. A protože já jsem v tom blázinci byl, tak se
o to snažím.

PARDUBICE
EUROPEAN
HORSE CITY

Co byste v souvislosti s jarem vzkázal našim čtenářům?
Razím heslo zdar a sílu, protože o tom to je. Léto je krásné,
už se na něj taky těším. Všem čtenářům přeji hodně štěstí
a úspěchů. Be more of who you are (buďte víc tím, kým
můžete být).

Tipy mentora:

Mentor tips:

Jan Mühlfeit (58 let)

Jan Mühlfeit (58 years)

•

•

Den začínám pohybem, studenou sprchou,
dechovým cvičením a zeleným čajem.
Jóga, taiči a meditace jsou pro mě synonyma ke
slovu relaxace.
Recept proti špatné náladě je dobrá nálada.
Snažím se stýkat se s pozitivními lidmi.
Každý den si vytipuji tři věci, které se mi povedly
nebo na které jsem se těšil a poděkuji za ně. Akt
vděčnosti přeprogramuje můj mozek a pomáhá mi
myslet pozitivně.

•
•
•
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PARDUBICE
EVROPSKÉ
MĚSTO KONÍ

Máte oblíbené motto, kterým se řídíte?

•

Advertorial

I start the day with exercise, a cold shower,
breathing exercises and green tea.
Yoga, tai chi and meditation are synonymous with
relaxation for me.
The recipe against bad mood is good mood. I try
to associate with positive people.
Every day I identify three things that I have done
well or looked forward to and thank for them.
The act of gratitude reprogrammes my brain and
helps me think positively.

český manažer, globální stratég,
kouč a mentor
autor knih Pozitivní Leader a Odemykání
dětského potenciálu
téměř 22 let působil ve firmě Microsoft,
z toho posledních 15 let v nejužším vedení
v kontaktu s Billem Gatesem
je poradcem pro řadu vládních
a mezinárodních organizací
spolupracuje například s týmem
snowboardistky Evy Samkové nebo se
současným nejlepším fotbalovým útočníkem
Patrikem Schickem

•

•
•
•
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V tomto roce jsou Pardubice, více než v jiných letech, provázány se svou
dostihovou tradicí a chovem koní. Pro rok 2020 se staly nositelem
jedinečného putovního titulu Evropské město koní, prestižního titulu,
který si od roku 2016 předávají města sdružená v síti EURO EQUUS,
tedy sídla s hlubokou dostihovou tradicí, nebo tradicí chovu koní.
Nositel titulu Evropské město koní se vždy na rok stává středobodem
dění, v jeho kulisách se odehrávají nejrůznější akce, spojené s tradicí
jezdectví a chovem koní.
Během roku 2020 vás pozveme na řadu tradičních „koňských“ akcí,
pořádaných přímo na Pardubickém závodišti, ve Východočeském muzeu,
v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, ale i netradičně v samotném
centru města.
Zkrátka, kůň bude letos nejen na pardubickém závodišti, ale v celém
městě, No. 1. A u toho jako milovníci koní nemůžete chybět.

Throughout this year, Pardubice will be celebrating its long tradition
of horse-breeding and horse-racing as the holder of the title European
Horse City 2020. Each year this prestigious title is awarded by the
EURO EQUUS network to a different European city in recognition of
its contribution to the continent’s equestrian heritage. The European
Horse City becomes a focal point for this heritage, hosting a range
of events which showcase the equestrian arts.
During 2020 you can enjoy numerous events with an equestrian
theme – not only at Pardubice’s legendary racecourse, but also in
the East Bohemian Museum, at the National Stud Kladruby
nad Labem, but also unusually in the city center.
Horses will be playing a huge role in Pardubice’s life throughout
2020 – making the city a not-to-be-missed destination for all true
horse-lovers.

www.euro-equus.eu/pardubice/udalosti-pardubice

https://www.euro-equus.eu/pardubice/events

Czech manager, global strategist, coach
and mentor
author of Positive Leader and Unlocking
Child Potential
worked for nearly 22 years at Microsoft,
including the last 15 years in top management
in contact with Bill Gates
is a consultant for a number of governmental
and international organisations
for example, co-operates with the team of
snowboarder Eva Samková or with the current
best football striker Patrik Schick
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Nejkrásnější
železnice
Evropy

Europe’s most
beautiful railway
lines

Na všechno zapomenout a nechat se unášet krásou
krajiny ubíhající za oknem. Vysoké hory a hluboká
údolí, průzračná jezera, dravé i méně dravé řeky,
čerstvý vzduch bez příměsí oktanu a romanticky
okouzlující příroda. Tohle snad jde jenom ve vlaku.
Taková cesta se může stát nezapomenutelným
zážitkem. Celosvětová pandemie nás snad pomalu
opouští, a tak se pojďme společně mrknout, kam
bychom v budoucnu mohli vyrazit. Kvůli těmto tratím
totiž stojí za to do vlaku sednout.

Forget everything and let yourself be carried away
by the beauty of the landscape running outside the
window. High mountains and deep valleys, clear lakes,
raging as well as less ferocious rivers, fresh octanefree air and a romantic enchanting nature. This is
only possible on the train. Such a journey can become
an unforgettable experience. Hopefully, the global
pandemic is slowly leaving us, so let‘s take a look at
where we can go in the future. Because it is worth
getting on the train for these tracks.

Zoom

Zoom

The real Semmering

Ten pravý Semmering
Semmering je poměrně známé označení. Setkat se
můžeme s názvem Krušnohorský Semmering, Pražský
Semmering nebo Saský Semmering. Všechna jména jsou
synonymem pro technicky náročnou trať se stoupáním,
tunely a viadukty. Ale jen jeden Semmering je ten původní,
ten pravý. V sousedním Rakousku. Jde o necelých 42 km
dlouhý traťový úsek mezi městy Gloggnitz a Mürzzuschlag.
Je součástí tzv. jižní dráhy spojující Vídeň se Štýrským
Hradcem (Graz) nebo Klagenfurtem. Z těchto měst
pak vlaky pokračují dále na jih, například do Slovinska.
Železniční trať přes rakouský průsmyk Semmering je
natolik unikátní, že byla v roce 1998 zapsána do seznamu
světového dědictví UNESCO. Tato dráha se považuje za
první horskou železnici na světě. Stavba železnice byla
zahájena v roce 1848 a už v době svého vzniku vyvrátila
všechny tehdejší představy o možnostech železniční
dopravy. Vlaky díky ní překonaly kopce a dokázaly, že
koleje mohou vést i náročným terénem. Na stavbě se
podílelo přibližně 20 000 dělníků a trvala dlouhých šest
let. Trasa měří 41 kilometrů, je na ní 16 viaduktů, 15 tunelů
a více než 100 kamenných a 11 železných mostů. Fotografy
nadchnou především úžasné scenérie divokých hor.

Semmering is a relatively well-known name. We can come
across the name of Ore Mountain Semmering, Prague
Semmering or Saxon Semmering. All these names are
synonymous with a technically demanding ascent track,
tunnels and viaducts. But only one Semmering is the
original, the right one, the one in neighbouring Austria.
It’s a section of track that’s almost 42 km long between
Gloggnitz and Mürzzuschlag. It’s part of the so-called
southern railway linking Vienna with Graz and Klagenfurt.
From these cities, the trains continue further south for
example to Slovenia. The railway line across the Austrian
Semmering Pass is so unique that it was inscribed on
the UNESCO World Heritage List in 1998. This track is
considered to be the first mountain railway in the world.
The construction of the railway was started in 1848 and
at the time of its foundation it refuted all the ideas on
the railway transport possibilities at that time. Thanks to
this, trains have overcome the hills and have proven that
the tracks can run through difficult terrain. Approximately
20,000 workers participated in its construction which took
six years. The route is 41 kilometres long and has
16 viaducts, 15 tunnels and over 100 stone bridges and
11 iron bridges. The amazing scenery of the wild mountains
certainly captures the imagination of photographers.

SEMMERING
První horská železnice
na světě.

text: Markéta Andrová
foto: depositphoto.com
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SEMMERING
The first mountain railway
in the world.
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Od ledovců k palmám
Točité tunely, soutěsky, hrady, viadukty. Švýcarská příroda
jako na dlani. V roce 2008 se na seznam světového
dědictví UNESCO dostala vyhlídková železniční trať
Bernina na východě Švýcarska. Ze švýcarského Churu se
rozmanitou krajinou dostaneme až do italského Tirana.
Alpy se tak díky červenému nablýskanému vlaku Bernina
Express dají velkolepě překonat během pár hodin. Švýcaři
na vlak lákají výstižným sloganem „Od ledovců k palmám“.
Během asi čtyřhodinové jízdy se totiž vlak
s panoramatickými okny přiblíží ledovcům, vystoupá
do nadmořské výšky 2253 m a následně sjede do
městečka plného slunce a palem. Během cesty překoná
196 mostů, 55 tunelů a vyrovná se se stoupáním až 70 ‰.
Symbolem celé trati je Landwasserský viadukt. Zhruba
dvanáctikilometrový železniční úsek patří k nejkrásnějším
a technicky nejzajímavějším na světě. Převýšení zhruba
400 m projektanti vyřešili soustavou několika točitých
tunelů, v jednom případě dokonce ve dvojité spirále,
vysokých viaduktů, galerií a mostů.

From glaciers to palm trees

Symbolem trati je
Landwasserský viadukt.

The route’s symbol
is the Landwasser Viaduct.

Spiral tunnels, gorges, castles, viaducts. Swiss nature
in the palm of your hand. In 2008, the Bernina lookout
railway in eastern Switzerland was added to the UNESCO
World Heritage List. From Swiss Chur through a diverse
landscape, we can reach Tirana in Italy. Thanks to the red,
shiny Bernina Express train, the Alps can be spectacularly
overcome in just a few hours. The Swiss try to attract to
the train with the concise slogan „From glaciers to palm
trees“. During a four-hour ride, the train with panoramic
windows approaches glaciers, climbs to an altitude of
2,253 m and then descends to town full of sun and palm
trees. During the journey it overcomes 196 bridges, 55
tunnels and handles slopes up to 70 ‰. The symbol of the
whole route is the Landwasser Viaduct. The approximately
12-kilometre railway section is one of the most beautiful
and technically most interesting in the world. The
designers solved the elevation of approximately 400 m
with a system of several winding tunnels, in one case even
in a double spiral, high viaducts, galleries and bridges.
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Koleje s vůní tymiánu
a levandule.

Tracks with a scent
of thyme and lavender.

Vlak borovicových šišek
Opusťme na chvilku hory a vydejme se na železniční trať,
která vede okouzlujícími vesničkami, olivovníkovými
háji, krajinou provoněnou tymiánem a levandulemi. Ve
Francii se můžeme vydat na výlet nostalgickým vlakem
Le Train des Pignes. Vlakem borovicových šišek. Proč ten
název? Borovicové šišky ze zdejších lesů se totiž ve 30.
letech používaly pro vytápění parních lokomotiv. Trať
„borovicového vláčku“ vede z Nice do Digne-les-Bains,
lázeňského městečka na úpatí Alp. Vláček jezdí několikrát
denně po 150 km dlouhé úzkorozchodné trati. Metr široká
dráha byla vybudovaná v 90. letech 19. století. Svého času
byla považována za velkolepé inženýrské dílo. Trať stoupá
od mořského pobřeží kolem početných vesniček až do
alpského předhůří. Během tří hodin jízdy mine vlak 47
mostů a 27 tunelů. Příjemné na tomto nostalgickém výletě
je, že z jednotlivých zastávek a nádraží se můžeme vydat
na túry a vycházky po značených turistických stezkách
krásnou provensálskou krajinou do horských vesnic.
Výletů se nabízí desítky v délce od několika hodin
až po více dnů.

Train of pine cones

Let‘s leave the mountains for a moment and head for the
railway that leads through charming villages, olive groves,
a landscape scented with thyme and lavender. We can
take a nostalgic Le Train des Pignes train in France for our
trip. Train of pine cones. Why the name? Pine cones from
local forests were used in the 1930s for heating steam
locomotives. The “pine train” line runs from Nice to Digneles-Bains, a spa town at the foot of the Alps. The train runs
several times a day on a 150 km long narrow-gauge track.
The metre-wide track was built in the 1890s. At one time
it was considered a magnificent engineering work. The
track rises from the seashore around numerous villages
to the Alpine foothills. The train passes 47 bridges and 27
tunnels on a three-hour ride. On this nostalgic trip we can
go on pleasant hikes and walks from individual stops and
train stations on marked hiking trails through the beautiful
Provencal countryside to the mountain villages. There are
dozens of tours available ranging from several hours to
several days.
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Do srdce Vysokých Tater
Pro další nezapomenutelný zážitek z cesty vlakem
nemusíme chodit daleko. Stačí jít k sousedům na
Slovensko - do nejmenších velehor světa - se dostaneme
rozmanitou a jedinečnou podtatranskou železniční trasou.
Vysoké Tatry jsou pomyslnou korunou slovenské země.
Jedinečné přírodní scenérie, vysoké skalní štíty, hluboké
doliny, průzračná ledovcová plesa. Cesta vlakem nám
nabídne daleké výhledy na kvetoucí vysokohorské louky
a svéráznou horskou vegetaci. Vystoupit si můžeme třeba
v Popradu a vydat se dále na Popradské pleso, Štrbské
pleso, do Tatranské Lomnice nebo na Lomnický štít.
Možností je mnoho. Jedno je však jisté. Tento jedinečný
horský ráj nám nabídne kromě mnoha dobrodružství
také atmosféru klidu a dechberoucí výhledy. Rozmanitost
tatranské přírody přímo láká k jejímu objevování. Může
vás tam dovézt i Leo Express. Z Prahy přes Pardubice,
Olomouc, Ostravu, Žilinu až do Popradu. Přímo do vstupní
brány Tater. Cesta z hlavního města Česka do Popradu
trvá necelých 7 hodin.

To the heart of the High Tatras

Vlakem Leo Express
do srdce Vysokých Tater.

By Leo Express train
to the heart of the High Tatras.

We don’t have to go far for another unforgettable train
journey. We can visit our neighbours in Slovakia. The
smallest high mountains in the world can be reached by
the diverse and unique sub-Tatra railway route. The High
Tatras are the imaginary crown of Slovakia. Unique natural
scenery, high rock peaks, deep valleys, clear glacial lakes.
Travelling by train will offer us distant views of flowering
alpine meadows and quaint mountain vegetation. For
example, we can get off the train in Poprad and go to
Popradské pleso, Strbske pleso, Tatranska Lomnica or
Lomnicky štít peak. There are many possibilities. But one
thing is certain. Besides many adventures, this unique
mountain paradise will offer us an atmosphere of peace
and breath-taking views. The diversity of the Tatra nature
attracts visitors to discover it. Leo Express can take you
there. From Prague via Pardubice, Olomouc, Ostrava,
Žilina to Poprad. Directly to the entrance gate of the Tatra
Mountains. The journey from the Czech capital city to
Poprad takes less than 7 hours.
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Jezděte
zeleně
• vyberte si své oblíbené spojení
• při platbě zvolte možnost
„Chci kompenzovat uhlíkovou stopu
mé cesty“
• za vybrané příspěvky vysadíme
v Česku aleje dubů

Více informací na le.cz/eco
28

29

Destinace

Destination

Destinace

Destination

C

Č

Králický Sněžník:
divočina i adrenalin

lean air, divine peace, picturesque
surroundings
Králický Sněžník isn’t just a mountain somewhere
between the Jeseníky and Orlické mountains. It’s
a whole romantic mountain range. With its 1,424 metres
above sea-level, although it isn’t the highest mountain in
Bohemia, it offers unique views of Praděd and Sněžka.
Until recently, Králický Sněžník was neglected by tourists,
which is good on the one hand, because due to this fact,
the pure and intact unspoilt nature spreads around it.
Králický Sněžník is interwoven mainly with hiking trails.
Here, among other things, you’ll find the Bouda and Hůrka
artillery forts and four lookout towers. The oldest lookout
tower is on Suchý vrch, another metal lookout tower can
be visited on Val hill near Králíky. In 2007, a lookout tower
building with a covered lookout floor and staircase was
built at the place of pilgrimage at Červená Voda.
If you prefer underground to lookouts, we can visit caves
or various rock formations. But the trails aren’t easy. It’s
often necessary to overcome several hundred metres of
elevation, so good physical condition is a requirement.
Not forgetting, Králický Sněžník is nicknamed the roof
of Europe because the water flows from its slopes into
three European seas. Tichá Orlice flows to the North Sea,
Kladská Nisa flows to the Baltic Sea and Moravia to the
Black Sea.

istý vzduch, božský klid, malebné okolí
Králický Sněžník není jen jednou jedinou horou
někde mezi Jeseníky a Orlickými horami. Je
to celé romantické pohoří. Se svou výškou
1424 metrů nad mořem sice není nejvyšší horou Čech,
přesto nabízí unikátní výhledy na Praděd i Sněžku. Ještě
donedávna byl Králický Sněžník turisty opomíjený, což je
na jednu stranu dobře, protože díky tomu se kolem něj
rozprostírá čistá a neporušená panenská příroda. Králický
Sněžník je protkaný převážně turistickými stezkami.
Najdeme tu mimo jiné dělostřelecké pevnosti Bouda
a Hůrka nebo čtyři rozhledny. Nejstarší rozhledna je na
Suchém vrchu, další kovovou rozhlednu můžeme navštívit
na vrchu Val u Králík. V roce 2007 byla vybudována
na poutním místě u Červené Vody stavba rozhledny
s krytým vyhlídkovým patrem a schodištěm. Pokud máme
raději podzemí než vyhlídky, můžeme navštívit jeskyně
či různé skalní útvary. Výšlapy to však nejsou jednoduché.
Často je třeba překonat i několika set metrové
převýšení, hodí se tedy dobrá fyzická kondice. Abychom
nezapomněli. Střecha Evropy se Králickému Sněžníku
přezdívá proto, že voda z jeho svahů odtéká
do tří evropských moří. Do Severního teče Tichá Orlice,
do Baltského směřuje Kladská Nisa a do Černého Morava.

Králický Sněžník:
wilderness and adrenaline
Králický Sněžník neboli střecha Evropy.
Jedinečný kout naší země, který stojí za to
poznat. Pro milovníky hor, kteří raději dávají
přednost oblastem vzdáleným daleko od davů
turistů, se tato oblast stane úplným rájem.
Teplé jarní či letní počasí si nás získává svou
atmosférou, příroda nás láká vyrazit na výlet.
Pojďme společně prozkoumat oblast Králického
Sněžníku, třetího nejvyššího pohoří v České
republice.

Králický Sněžník or the so-called the roof of
Europe. A unique corner of our country that is
worth getting to know. For mountain lovers who
prefer areas far away from crowds of tourists,
this area will become a complete paradise.
Warm spring or summer weather attracts us
with its atmosphere, nature tempts us to go on
a journey. Let‘s explore the Králický Sněžník
region together, the third highest mountain
range in the Czech Republic.

text: Markéta Andrová
foto: archiv resort Dolní Morava
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Romantické pohoří obklopené
neporušenou panenskou přírodou.

Romantic mountain range
surrounded by unspoilt nature.

V oblacích
Jedním z mnoha důvodů, proč se vydat do oblasti
Králického Sněžníku, je množství turistických cílů.
Nedaleko města Králíky najdeme například Horu Matky
Boží, jedno z nejvíce navštěvovaných poutních míst
u nás. V lesním kopcovitém terénu nedaleko Suchého
vrchu je zase ukryta dělostřelecká tvrz Bouda. Ta je
také výjimečná. Je jednou z pouhých pěti tvrzí, které
byly v roce 1938 stavebně dokončeny. Naši pozornost
rozhodně upoutá malebná obec Dolní Morava. Tato víska
v posledních letech změnila svou tvář téměř k nepoznání.
Jakmile sem zavítáme, můžeme si chvílemi připadat, jako
bychom právě prošli kouzelnou skříní do Narnie. Čeká nás
tak trochu jiný svět plný zážitků. Turistické výšlapy, při
kterých jsme nepotkali ani živáčka, jsou ty tam
a vydáváme se do víru nevšední zábavy. Jako první
můžeme vystoupat až do oblak. Tedy na Stezku v oblacích.
Tato ojedinělá stavba plná adrenalinových zpestření nám
umožní projít se ve skutečných oblacích a užít si výhledy
na horské masivy v okolí. Byla postavena v nadmořské
výšce 1116 metrů nad mořem poblíž horní stanice lanovky
Sněžník vedoucí z Dolní Moravy. Na vrchol stavby ve výšce
55 metrů nad úrovní terénu vede dřevěná stezka o celkové
délce 710 metrů. Unikátní rozhledna je bezbariérová
a když se chceme dostat zpátky na zem, můžeme si užít
100 metrů dlouhý tobogán s okénky.

In clouds
One of the many reasons to visit Králický Sněžník is the
number of tourist destinations. For example, near the
town of Králíky, we’ll find the Mountain of the Mother
of God, one of the most visited pilgrimage sites in our
country. The Bouda artillery stronghold is hidden in forest
hilly terrain near Suchý vrch. This is also exceptional. It’s
one of only five forts that were completed in 1938. Our
attention will certainly be attracted to the picturesque
village of Dolní Morava. In recent years, this village has
changed its face almost beyond recognition. Once we
come here, we may at times feel like we‘ve just gone
through a magic wardrobe to Narnia. A little different
world full of experiences awaits us. Hikes, where we
might not meet anybody no longer exist and there is the
whirlwind of unusual entertainment. First, we can ascend
to the clouds. To the Sky Walk. This unique building full of
adrenaline variegation will allow us to walk in real clouds
and enjoy the views of the mountain massifs in the area. It
was built at an altitude of 1,116 metres above sea-level near
the Sněžník upper cable car station leading from Dolní
Morava village. A wooden path with a total length of 710
metres leads to the top of the building at a height of 55
metres above ground level. This unique lookout tower is
wheelchair accessible and if we want to descend back to
the ground, there is a 100-metre-long slide with windows
to enjoy.

Stezku v oblacích můžeme sjet
dolů ve 100 m dlouhém
tobogánu s okénky.

The trail in the clouds can
be descended on a 100 m long
slide with windows.
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Hory zážitků
Stezka v oblacích není jedinou atrakcí, která stojí za
zmínku. Místní slogan „…hory zážitků“ platí doslova a do
písmene. Tak třeba Mamutí horská dráha. Tříkilometrový
adrenalinový zážitek doplněný o 25 zatáček, osmičkovou
smyčku či nespočet terénních zhoupnutí si minimálně
o jeden sešup dolů prostě říká. Pokud bychom raději něco
mírnějšího, bobová dráha U Slona, dlouhá 1,6 km
a s převýšením 80 metrů, by měla být to pravé ořechové.
Kdybychom i po zběsilých adrenalinových jízdách
měli stále spoustu energie a chuti bavit se, můžeme
vyrazit prozkoumat třeba Adrenalin park. Ať už nás láká
překonávání překážek ve výšce, šplhání po horolezecké
stěně nebo obří houpačka, tady se můžeme dosyta
zabavit. A v případě, že holdujeme jízdě na terénním kole
či na koloběžce, není nic jednoduššího, než si je vzít
s sebou na výlet a pokochat se horskými výhledy pěkně
za jízdy.

Mountains of experience
The Sky Walk is not the only attraction worth mentioning.
The local slogan “… mountains of experience” is literally
true. Like Mammoth Roller Coaster. A three-kilometre
adrenaline experience complete with 25 turns, an octal
loop, or countless off-road swings just asks for one
ride down. If we prefer something calmer, the U Slona
bobsleigh track, 1.6 km long and with an elevation of 80
metres, is great fun. If you still have lots of energy after
the frantic adrenaline rides, and you still have the desire
for more fun, you can explore the Adrenalin Park. Whether
we’re attracted to overcoming obstacles in height,
climbing walls, or a giant swing, they can be fully enjoyed
here. And, if you’re fans of riding off-road bike or scooter,
there is nothing easier than taking them with you on a trip
and enjoying the mountain views while riding.

Dětský ráj
Dolní Morava je také ideálním místem pro rodiny
s dětmi. Minimálně půl dne si můžeme vyhradit na dětské
zábavní parky s obřím mamutem v čele. Jde o největší
model mamuta na světě, který měří 13 metrů na výšku
a který navíc ve svém chobotu skrývá 24 metrů dlouhou
skluzavku. Mamutíkův vodní park je vodní přírodní areál,
kde je voda hlavním prvkem zábavy. Cákat se a zmáchat
se tu od hlavy k patě je povoleno. Regulovat stavidlo
či roztočit mlýnské kolo také. Zvolnit tempo a něco se

Dolní Morava is also an ideal place for families with
children. At least half a day can be reserved for children’s
amusement parks with a giant mammoth in front. It’s
the largest mammoth model in the world, measuring 13
metres in height, which in addition, hides a 24-metre slide
in its trunk. Mammoth’s water park is a water natural area
where water is the main element of entertainment. You’re
allowed to splash and get wet from head to toe here. You
can also regulate the sluice or spin the mill wheel. Slow
the pace down and learn something by walking along

Children‘s paradise
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Jde o největší model mamuta
na světě, měří 13 metrů.

It’s the largest mammoth model
in the world, measuring 13 metres.

dozvědět pak můžeme procházkou po Stamichmanově
naučné stezce s několika zastaveními. Stamichman byl
horský duch, který v okolí lekal a strašil lidi a odpočíval
na hoře Srázné. Podívat se můžeme i do jeho štoly. Po
takovém dni plném zážitků mohou být děti i rodiče
unavení. I na to na Dolní Moravě mysleli. A tak se tu pyšní
hotelem s titulem „nejpřátelštější hotel pro rodiny s dětmi
v Česku”. Ve wellness hotelu Vista se děti zabaví, ať už
samy nebo s animátory. Rodiče si můžou skočit třeba na
masáž nebo dobrou večeři. Přestože se může zdát, že tu
na nás všude číhají jen atrakce, nenechme se oklamat.
Stačí se zastavit a rozhlédnout se. Rázem opět stojíme
uprostřed překrásných hor a klidné přírody, která nabízí
tolik zážitků a míst k prozkoumání, že se sem s jistotou
ještě někdy vrátíme. Tak neváhejme a pojďme společně
s vlaky Leo Express prozkoumat oblast Králického
Sněžníku, třetího nejvyššího pohoří v České republice.

Stamichman‘s nature trail with several stops. Stamichman
was a mountain spirit who scared and haunted people
around and rested on Srázná Mountain. We can also look
into its gallery. After such an eventful day, children and
parents can be tired. They thought of that too in Dolní
Morava. So, it boasts a hotel with the title „the friendliest
hotel for families with children in the Czech Republic“.
At the Vista Wellness Hotel, children will have fun, either
alone or with animators. Parents can go for a massage or
a good dinner. Although it may seem that there are only
attractions lurking here from everywhere, let’s not be
fooled. Just stop and look around. Suddenly you’re in the
middle of beautiful mountains and peaceful nature again,
which offers so many experiences and places to explore
that you’ll definitely come back here. So, let’s not hesitate
and explore the area of Králický Sněžník, the third highest
mountain range in the Czech Republic, together with Leo
Express trains.
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Notebook
s displejem v touchpadu
ASUS ZenBook 14 patří k těm nejkompaktnějším a nejelegantnějším strojům na trhu. Je vybaven
velmi tenkým rámečkem okolo displeje, takže není větší než list papíru formátu A4. Tělo počítače
je vyrobeno z lehkého ale odolného hliníku. Těšit se můžete na luxusní zpracování definující řadu
ZenBook, a jako bonus porci odolnosti, stvrzenou armádním standardem MIL-STD 810G.
Co ale okamžitě vzbudí vaši pozornost, je druhý displej zabudovaný v touchpadu. Jde vlastně
o klasický touchpad kombinovaný s dotykovým displejem. Znamená to, že ho můžete používat
buď jako běžný touchpad nebo aktivovat dotykový displej.
Práce s druhou obrazovkou je intuitivní a návyková. Najdete tu menu s předinstalovanými
aplikacemi, ke kterým můžete přidávat i své vlastní. Toto chytré řešení využijete pro psaní různých
poznámek, kalkulačku, pouštění hudby ve Spotify nebo videí z YouTube. Na displeji ale můžete
zobrazovat i jakékoli jiné aplikace a hry jako na hlavním displeji.

C

M

Nový ASUS ZenBook 14 je výborný tenký notebook určený uživatelům, kteří preferují mobilitu,
kompaktnost, solidní výkon a chtějí vyzkoušet unikátní prostředí druhého displeje.

Y

CM

MY

Laptop with secondary touchscreen
display

CY

CMY

K

ASUS ZenBook 14 belongs to the group of most compact and sophisticated laptops on the
market. It features ultra-narrow bezel to offer blueprint smaller than regular A4 format.
The laptop body is forged from light yet durable aluminum alloy. Users will appreciate precisioncrafted luxury design typical for ZenBook Series with added toughness graded
by the military-grade MIL-STD-810G durability standard.
Everyone will be immediately attracted by the secondary touchscreen display integrated into the
touchpad. It is a classic touchpad combined with a full functionality of a touch screen. This means
that you can either use it as a regular touchpad or activate the touch screen for further options.
Working with the secondary touchscreen is intuitive and very addictive. On the display you will
find a menu with pre-installed applications, that can be extended by your own preferences
of additional applications. Use this smart solution to handwrite notes, as a calculator, play music
on Spotify or videos from YouTube. On this secondary screen you can also display any other
applications and games the same way you would work with them on the main screen.
The new ASUS ZenBook 14 is an amazing slim laptop designed for users who prefer mobility,
compact design and serious performance while experiencing the unique environment
of a secondary touchscreen display.
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Dovolená
budoucnosti

Future
holiday

Letošní léto je úplně jiné, než jsme na něj normálně
zvyklí. Mnozí z nás tráví dovolenou v Čechách, někteří
vyrazili bezpečně i kousek dál za hranice. Napadlo vás
však při pomyšlení na vaši dovolenou někdy, jak by
ona „báječná a vysněná dovolená” mohla vypadat za
dvacet, třicet let? Spokojíme se s virtuální realitou?
Poletíme létajícím autem? A kam? Do podvodního
hotelu nebo do vesmíru? To, co se nám nyní zdá spíše
jako sci-fi autora Douglase Adamse, se za pár desítek
let může stát skutečností.

This summer is completely different than we‘re
normally used to. Many of us spend our holidays in the
Czech Republic, others set out safely not far beyond
the borders. But when you think about your vacation,
have you ever wondered what that „wonderful and
dream vacation“ might look like in twenty, thirty years?
Will we be content with virtual reality? Will we be flying
by car? And where? To an underwater hotel or space?
What seems to us now to be more of a sci-fi by Douglas
Adams may become a reality in a few decades.

Algoritmus ideální dovolené
Jak si běžně vybíráme dovolenou? Spoléháme na rady
a doporučení přátel a známých. Brouzdáme po internetu
a hledáme inspiraci. Shromažďujeme doma katalogy
cestovních kanceláří a po večerech jimi nenasytně
listujeme. Do budoucna by se dalo očekávat, že si
dovolenou vyzkoušíme nanečisto pomocí virtuální
reality. Prostě bychom si nasadili Google cardboard brýle
nebo jakékoliv jiné brýle, které budou k dispozici a do
amazonského pralesa se vydáme z pohodlí domova. „Více

The ideal holiday algorithm
How do we normally choose a holiday? We rely on the
advice and recommendations from our friends and
acquaintances. We browse the internet and look for
inspiration. We collect travel agency catalogues at home
and voraciously browse through them in the evenings.
In the future, one might expect that we’ll be able to try
a holiday through virtual reality. We would just start to
Google with cardboard glasses or any other glasses, which
might be available and we’ll go to the Amazon forest

text: Tomáš Carba,
foto/photo: depositphoto.com,
airbus.com, spacex.com
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než polovina mileniálů (generace lidí narozených v letech
1982 – 1999 pozn. red.) by uvítala možnost prozkoumat
destinaci své dovolené předem s využitím virtuální
reality,“ uvádí Gary Morrison, viceprezident Expedie,
jedné z největších online cestovních agentur na světě.
Futurologové také předpovídají, že o naší dovolené by
v budoucnosti mohl rozhodnout primárně algoritmus,
nikoliv emoce. Určitě to známe. Jednou začneme
vyhledávat letenky na dovolenou a prohlížeč nám od té
chvíle začne automaticky vybírat reklamu na všemožné
last minute zájezdy a výhodné pobyty. Algoritmus si všiml
našeho zájmu o rekreaci a v rámci tzv. remarketingových
kampaní s ním pracuje. To je ale jen začátek. Technologie
se mohou zdokonalit tak, že algoritmus ideální dovolené
v budoucnosti vyhodnotí desítky faktorů, které ovlivňují
výběr naší dovolené, jako je rozpočet, počasí, vybavení
pro děti, způsob dopravy, gastronomie nebo reference
a připraví nám prázdninový balíček, aniž bychom tím náš
mozek museli namáhat.

from the comfort of our home. „More than half of the
millennials (the generation of people born between 1982
and 1999) would welcome the opportunity to explore
the destination of their vacation in advance using virtual
reality,“ said Gary Morrison, the vice president of Expedie,
one of the largest online travel agencies in the world.
Futurologists also predict that in the future our vacation
could primarily be decided by an algorithm, not by
emotion. We certainly know it. Once we start looking for
holiday tickets, the browser will then automatically keep
choosing to advertise for all sorts of last-minute tours
and bargains. The algorithm has noticed our interest in
recreation and it’s working with it within the so-called
remarketing campaigns. But this is just the beginning.
Technology can be refined by the ideal holiday algorithm
evaluating dozens of factors that influence our holiday
choice in the future, such as budget, weather, children’s
equipment, mode of transport, gastronomy or reference,
and prepare a package holiday without having to strain
our brains.

Dematerializace bankovek
Jak dovolenou zaplatíme? Díky nedávné pandemii lze
předpokládat, že placení hotovostí brzy zcela vymizí.
Vyzkoušeli jsme si, že bezhotovostní platba není v době
současných moderních technologií žádný problém.
V budoucnosti pravděpodobně nebude existovat jedna
jediná a univerzální platební metoda. Předpokládá se, že
platby budou stále více probíhat bezhotovostně. Podle
odborníků bychom se do budoucna mohli při placení
setkat například se skenováním oka laserem
pro identifikaci platícího nebo čipem pod kůží. Platbu
už nyní běžně na mobilu potvrzujeme otiskem prstu
a je tak velmi pravděpodobné, že nějaký biometrický
údaj na platby fungovat bude. O tom, že skončí peníze
v hotovostní podobě, už po posledních třech měsících
letošního roku nikdo ani nepochybuje. Například ve Velké
Británii klesl objem hotovostních plateb na 48 % už v roce
2014. Podle Pavla Kysilky jde o proces tzv. dematerializace.
Magazín Flowee použil termín „vypařování” se ze
současného hmotného do digitálního světa. Týká se to
třeba fotografií, dopisů, dokumentů a také bankovek
a mincí. Dovolená budoucnosti se tak zcela jistě už brzy
odehraje bez šustění bankovek a cinkotu mincí.

Dematerialisation of banknotes
How do we pay for the holiday? Due to the recent
pandemic, we can assume that cash payments will
soon disappear completely. We have tried that cashless
payment is no problem in today‘s modern technology.
There probably won‘t be a single and universal payment
method in the future. It’s assumed that payments will
increasingly be made by wire transfer. According to
experts, in the future we could encounter, for example,
when paying, scanning the payer’s eye with a laser for their
identification, or maybe chip under the skin. It’s quite
a common thing to confirm a payment with a fingerprint
on a mobile, and it’s very likely that some biometric
information will work for payments. After going through
the last three months, no one even doubts that the money
in cash form will end. For example, in 2014 in the UK,
the volume of cash payments had already fallen to 48%.
According to Pavel Kysilka, this is a process
of so-called dematerialisation. Flowee magazine used the
term “evaporation” from the current material world to the
digital world. This includes photos, letters, documents,
as well as banknotes and coins. Very soon, holidays of the
future will certainly take place without the rustling
of banknotes and the clinking of coins.

O tom, že skončí peníze
v hotovostní podobě, už nikdo
ani nepochybuje.

There’s no doubt that
the money in cash form
will end.
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Pasem sami sobě
Máme vybranou a zaplacenou dovolenou, hurá na letiště.
Pro některé z nás může být létání stresující. Dlouhé fronty
na odbavení, strach o zavazadlo, zpoždění, přestupy.
V budoucnu bychom se mohli dočkat toho, že si
dovolenou začneme užívat přesně v okamžiku, kdy
vykročíme z domu a zavřeme za sebou dveře. Future
Travel Experience (FTE - webová stránka sledující moderní
high-tech trendy v dopravě) ve své vizi Airport 2025
předpovídá, že všichni cestující by mohli být odbaveni
už před příchodem na letiště. Kufry by si u nás doma
vyzvedly aerolinky a dopravily je do našeho hotelu
v cílové destinaci. Pokud jde o bezpečnost, FTE věří, že se
upustí od sterilních svlékacích praktik podobným těm
ve vězení. Věří, že přijde den, kdy místo pasů budeme
potřebovat jen sami sebe. Biometrické senzory - jako
jsou otisky prstů nebo sken oční rohovky - a pokročilé
detektory nás budou na letišti kontrolovat pravidelně.
Alternativou k letadlům budou jistě i rychlovlaky. Lídrem
je v této oblasti určitě Asie. Čína investovala do výstavby
rychlotratí v roce 2019 neuvěřitelných 117 miliard dolarů
a v roce 2020 chce položit 6800 km takových „kolejí”.
Technologií budoucnosti je tzv. Maglev (magnetická

Passport for ourselves
We have a selected and paid our vacation, hooray to
the airport. For some of us, flying can be stressful. Long
queues at check-in, worries about luggage, delays,
transfers. In the future, we could expect to start enjoying
our holiday just as we step out of the house and close
the door behind us. The Future Travel Experience (FTE
– website monitoring modern high-tech trends in the
transport) in its Airport 2025 vision predicts that all
passengers could be checked in before they arrive at the
airport. Suitcases would be picked up by airlines at our
home and transported to our hotel at the destination.
In terms of safety, the FTE believes that sterile stripping
practices similar to those in prison will be abandoned.
They believe that the day will come when we need only
ourselves instead of passports. Biometric sensors - such
as fingerprints or corneal scans - and advanced detectors
will check us regularly at the airport. High-speed trains
will surely be an alternative to aircraft. Asia is definitely
the leader in this area. China invested an incredible $ 117
billion in the construction of high-speed lines in 2019, and
by 2020 it wants to lay down 6,800 km of such „tracks“.
Future technology is the so-called Maglev (magnetic
levitation), i.e. a constructional solution where the train

levitace, pozn. red.), tedy konstrukční řešení, kdy se vlak
pohybuje na polštáři magnetického pole generovaného
supravodivými magnety ve vlaku i v kolejích. Limitem
je tady pouze tření vzduchu a spotřebovaná energie.
Rychlost těchto vlaků by měla dosahovat kolem 600
km/h. Není to jen fikce. Například Japonsko plánuje spojit
vlakem s touto technologií Tokio a Nagoju už v roce 2027.

moves on a cushion of a magnetic field generated by
superconducting magnets in the train and in the tracks.
The only limit is the friction of the air and the energy
consumed. The speed of these trains should be around
600 km/h. It‘s not just fiction. For example, Japan plans to
connect Tokyo and Nagoya by train with this technology
as early as 2027.

Autonomní auta i letadla
Odbavení a pobyt na letišti je procházka růžovým sadem.
V mobilu nám pípá oznámení, že můžeme bez čekání
a dalších kontrol naskočit do letadla. Jakým letadlem
dneska poletíme? Průhledným? S bazénem? Bez pilota?
Ani takové představy nejsou do budoucna nereálné.
Samořízené automobily se už vyvíjejí a v prodeji by měly
být během pár let. A samopilotující letadla?
S automatickými vzdušnými letouny, které již používá
armáda, by se komerční letadla bez pilotů mohla stát
realitou v příštích pěti letech. Podle společnosti Airbus by

Autonomous cars and aircraft
Checking-in and staying at the airport is like a walk
through a pink orchard. On our mobile, we can hear
a notification that we can jump into the plane without
waiting and checking. What plane are we going to fly with
today? Transparent? With pool? Without a pilot? Such
ideas aren’t unrealistic in the future. Self-driving cars
are already under development and should be on sale
in a few years. And self-piloting planes? With automatic
airplanes already in use by the military, commercial
aircraft without pilots could become a reality in the next
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komerční letadla do roku 2050 mohla mít transparentní
stěny kabiny. V cílové destinaci jen vystoupíme z letadla
a zamíříme rovnou k přistavenému autu, které už má
v kufru naše zavazadla. Nemusíme se stresovat ani
případnou jazykovou bariérou při komunikaci s rodilým
taxikářem. Čeká na nás totiž samořídící auto a přesně ví,
kam nás má odvézt. Je docela možné, že během cesty
z letiště ke dveřím hotelového pokoje nebudeme muset
do budoucna s nikým mluvit. Ani na recepci hotelu.
A když už, tak recepční bude bezemoční stroj, který jen
naskenuje rohovky celé naší rodiny do databáze dveří
k otevření.

five years. According to Airbus, commercial aircraft could
have transparent cabin walls by 2050. At our destination,
we would simply get off the plane and head straight for
a car that already has our luggage in the boot. We don’t
have to stress with the possible language barrier when
communicating with a native taxi driver. A self-driving car
is waiting for us and knows exactly where to take us. It’s
quite possible that during the journey from the airport to
the hotel room door we won’t have to talk to anyone in
the future. Neither at the hotel reception. And if so, the
receptionist will be a machine without emotions that just
scans the corneas of our entire family into the database of
doors to open.

Recepční bude bezemoční stroj,
který jen naskenuje rohovky
celé rodiny.

The receptionist will be
a machine without emotions
that only scans the corneas
of the entire family.

Dovolená pod vodou i ve vesmíru
Na Měsíci bude rušno. Společnost SpaceX v čele s Elonem
Muskem už představila prvního turistu, který obletí Měsíc.
„Jde o významný krok, který umožní lidem plnit si svůj
sen. Po cestě do vesmíru touží mnoho lidí,“ uvedl Musk.
Vesmírnou turistikou a možnostmi výstavby hotelů
na Měsíci se už nyní zabývá spousta architektonických
firem. Podle odhadů BBC dosáhne privátní vesmírný
průmysl v roce 2040 hodnoty jednoho bilionu dolarů.
Cena jednoho „komerčního letu” se nyní pohybuje kolem
7 milionů korun. A raketoplány společnosti SpaceX plánují
v budoucnosti nahradit v tzv. subrorbitálních letech
„země - země” standardní aerolinky. Nejsou jediní.
U společnosti Virgin Galactic amerického miliardáře
Richarda Bransona si už 600 lidí předplatilo vesmírné
letenky v ceně 5,5 milionů dolarů za kus. Mezi nimi
i hollywoodská superstar Leonardo DiCaprio.
Raději byste pod vodu než do vesmíru? Žádný problém.
Zážitkové hotely pod mořskou hladinou existují už nyní.

Holidays underwater or in space
It’s going to be busy on the moon. SpaceX, headed by
Elon Musk, has already introduced the first tourist to orbit
the Moon. “This is an important step that enables people
to fulfil their dreams. Many people long for space travel,”
Musk said. Numerous architectural firms are already
engaged in space tourism and the possibility of building
hotels on the Moon. The BBC estimates that the private
space industry will reach $ 1 billion in 2040. The price of
one “commercial flight” is now around 7 million Czech
crowns. And SpaceX‘s shuttles plan to replace standard
airlines in the so-called sub-orbital „Earth-to-Earth“
flights in the future. They’re not the only ones. With Virgin
Galactic, British billionaire Richard Branson, 600 people
have already subscribed for $ 5.5 million space tickets.
Among them is Hollywood superstar Leonardo DiCaprio.
Would you rather go underwater than into space? No
problem. Adventure hotels below sea-level already
41
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Raketoplány SpaceX a Virgin
Galactic plánují nahradit
standardní aerolinky.

SpaceX and Virgin Galactic
shuttles plan to replace
standard airlines.

Singapur, Maledivy, Florida, Turecko. Boom podmořských
hotelů sílí. Už jich je ve světě několik a rychle vznikají
další. Podle futurologů by se právě tyto hotely mohly stát
největším trendem v cestování. Zatím se ale připravte na
pořádný vítr v peněžence. Cena jedné noci může nyní vyjít
až na 150.000 korun.

exist. Singapore, Maldives, Florida, Turkey. The boom
of underwater hotels is becoming stronger. There are
already a few in the world, and more are quickly emerging.
According to futurologists, these hotels could become the
biggest trend in travel. In the meantime, prepare yourself
for a wind in your wallet. The price of one night can now
cost up to 150,000 Czech crowns.
Even if we don’t have a crystal ball that would accurately
describe the holiday of the future, it would be naive to
believe that technology won’t change our future life. In
the future, it will certainly be necessary to attract and
fascinate lovers of travel with something new and unusual.
The audience is likely to become more demanding and
eager. But in spite of all the futurological predictions,
perhaps in the future, there will be a group of people who
will love to travel in the form we know it today. With
a cooker under a tent in a camp...

Advertorial

Advertising

I když nemáme křišťálovou kouli, která by nám přesně
popsala dovolenou budoucnosti, bylo by naivní věřit, že
technologie nezmění náš budoucí život. Do budoucna
bude jistě potřeba zaujmout a uchvátit milovníky
cestování něčím novým a neobvyklým. Publikum bude
pravděpodobně stále náročnější a nedočkavější. Ale i přes
všechny futurologické předpovědi se snad i v budoucnu
najde skupina lidí, kteří budou milovat cestování v takové
podobě, jak ho známe dnes. S vařičem pod stanem
v kempu...

Srovnání doby letu standardními aerolinkami
a raketami země - země.
Comparison of flight times of standard airlines
and ground-to-ground missiles
www.spacex.com

vzdálenost/
distance

let letadlem/
airplane flight

let raketou mimo
atmosféru/
rocket flight outside the
atmosphere

Los Angeles – New York

3983 km

5 hodin a 25 min

25 min

London – New York

5 555 km

7 hodin a 55 min

29 min

Sydney – Singapore

6 288 km

8 hodin a 20 min

31 min

Los Angeles – London

8 781 km

10 hodin a 30 min

32 min

London – Hong-Kong

9 648 km

11 hodin a 50 min

34 min

cíl/
destination
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Získejte klíč
od Prahy
Jedna noc v hotelu
vám odemkne celé
město! V létě budete
www.vprazejakodoma.cz

Cestující Leo Express
mají 30 % slevu na vstup
na věž Staroměstské
radnice v Praze
Stačí předložit platnou projetou jízdenku s cílovou
stanicí v Praze (v elektronické či tištěné podobě),
a to nejpozději do pěti dnů od data příjezdu
do Prahy, které je na jízdence uvedeno.
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Fotografie čísla

Photo of the Mag

Fotograf Rostislav Bartoň je doma ve Východních Čechách. Tamní kopcovité scenérie ho fascinují celý život. A od roku
2014, kdy se mu do rukou dostala první zrcadlovka, propadl jejich focení a následnému pořádání výstav. Kromě krajinek
se věnuje také produktové fotografii, reportážím a portrétům. Fotka, na kterou se díváte, vznikla nad údolím Dolní Moravy.
„Když jsem stoupal z parkoviště pod Klepáčem nahoru, byla ještě tma. Vyšplhal jsem na rozhlednu, z termosky nalil horký
čaj a čekal na to představení. Slunce pak roztrhalo mlhu a vymalovalo celý kraj až po Králický Sněžník, který je na obzoru
uprostřed,“ vzpomíná autor.
www.rostislavbarton.cz
www.rostislavbarton.cz
Photographer Rostislav Bartoň is at home in East Bohemia. Its hilly scenery has fascinated him all his life. And since 2014,
when he got his first SLR camera, he hasn’t failed to take pictures and then hold exhibitions. In addition to landscapes, he
also focuses on product photography, reports and portraits. The photo you’re looking at was taken over the Dolní Morava
valley. “When I climbed up from the parking lot below Klepáč, it was still dark. I climbed the lookout tower, poured hot tea
from the thermos and waited for the show. The sun then tore the fog and painted the whole region up to Králický Sněžník,
which is on the horizon in the middle,“ recalls the author.
www.rostislavbarton.cz
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Interview

Emil Sedlařík
vedoucí komunikace a vnějších vztahů Leo Express

„

Emil Sedlařík

„

head of communication and external relations at Leo Express

Epidemii jsme zvládli
a už zase jedeme
ve „starých kolejích”

We‘ve managed the epidemic
and we‘re running
on the „old tracks“ again

Epidemie koronaviru zasáhla nějakým způsobem
každého z nás. Jak konkrétně zasáhla Leo Express?

The coronavirus epidemic has affected each of us in
one way or another. How specifically did it affect Leo
Express?

Především v začátku epidemie a po zavedení vládních
opatření zůstávali lidé doma, a to bylo dobře. Projevilo
se to ale samozřejmě na obsazenosti vlaků, která se
dramaticky snížila. Proto jsme je významně omezili
a z nařízení vlády jsme nemohli vyjet ani do zahraničí.
Vše jsme ale zvládli a vrátili jsme se do „starých kolejí“.

Especially when the epidemic began and after government
measures were introduced, people stayed at home, and
that was good. Of course, this was reflected in train
occupancy, which dropped dramatically. Therefore, we
reduced the amount of trains significantly and we weren‘t
allowed to go abroad by government order. But we‘ve
managed to overcome everything and returned to the „old
tracks“.

Jak se v době epidemie změnil Váš pracovní den?
Vzhledem k zájmu médií a nutnosti komunikovat s vládou
a dalšími institucemi bylo práce opravdu hodně. Taková
malá zkouška z krizového managementu. Co se rozhodně
změnilo, byl odstup – například i natáčení s reportéry
probíhalo na větší vzdálenost. S odstupem byla spojena
i práce z domova. Ale v době chytrých telefonů, počítačů
a online schůzek bylo vše snadno řešitelné. A zajímavá
byla taká zkušenost se sháněním ochranných masek
pro cestující a zaměstnance.

How has your working day changed during the
epidemic?
Due to the media interest and the need to communicate
with the government and other institutions, there was
a lot of work. Such a small crisis management test. What
definitely changed was the distance - for example, filming
with reporters took place at a greater distance. Work
from home was also associated with distancing. But in
the age of smartphones, computers and online meetings,
everything was easy to solve. The experience of finding
protective masks for passengers and employees was also
interesting.

Jak Leo Express zareagoval na „bezpečné cestování“,
na zvýšené hygienické požadavky?
I před vypuknutím epidemie koronaviru bylo cestování
s Leo Express z hlediska hygienických opatření tím
bezkonkurenčně nejbezpečnějším. Naše vlaky se
dezinfikovaly několikrát denně, a v tom dále pokračujeme.
Zavedli jsme také ozónování a naši cestující měli
na palubách zdarma k dispozici ochranné masky.

How did Leo Express respond to „safe travel“ and to the
increased hygiene requirements?
Travelling with Leo Express was unrivalled in terms
of hygiene, even before the onset of the coronavirus
epidemic . Our trains have been disinfected several times
a day, and we‘ll continue to do so. We also introduced
ozonation and our passengers had protective masks
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Jaká je nyní největší výzva pro Leo Express
po rozvolňování opatření?

available on board free of charge.
What is the biggest challenge for Leo Express now after
the measures have been loosened?

Leo Express byl od začátku synonymem pro pohodlné
a především bezpečné cestování. To se nezměnilo během
epidemie a ani po ní. Největší výzvou pro nás teď je
alespoň částečně dohnat výdělky, o které jsme během
epidemie přišli. V tom spoléháme především
na prázdninové cestování.

From the beginning, Leo Express has been synonymous
with comfortable and above all safe travel. Nothing
changed in that regard during or after the epidemic. The
biggest challenge for us now is to at least partially catch
up with the earnings we lost during the epidemic. We rely
on holiday travel to a large extent.

Na co se mohou cestující nově těšit? Jaké zajímavé
projekty pro ně chystáte?

What news can passengers look forward to? What
interesting projects are you planning for them?

Cestují se mohou těšit na ještě ekologičtější cestování.
Zavedli jsme totiž možnost kompenzace uhlíkové stopy,
která jim při cestě s námi vznikne. Cestování hromadnou
dopravou je tou nejvíce ekologickou alternativou, ale i při
výrobě elektrické energie, které spotřebovávají naše vlaky,
vzniká CO2. Kompenzace mezi Prahou a Ostravou je vyjde
jen na několik korun. Z výtěžku následně necháme vysázet
vzrostlé duby, které budou spotřebovávat CO2 a vypouštět
do ovzduší kyslík. Novinkou je také nová třída Economy
Plus, díky které si zákazníci mohou užít ještě více pohodlí
při cestování.

Travellers can look forward to even greener travel. We
have introduced the possibility of compensating for
the carbon traces that they will have on their journey
with us. Travelling by public transport is the most
ecological alternative, but CO2 is also produced in
electricity production, which is consumed by our trains.
Compensation between Prague and Ostrava will cost only
a few Czech crowns. From the proceeds we are going to
have grown oaks planted, which will consume CO2 and
release oxygen into the atmosphere. The Economy Plus
class is also new, thanks to which customers can enjoy
even more comfort when travelling.

V tomto čísle časopisu se věnujeme létu. Máte léto rád
nebo dáváte přednost jinému ročnímu období?

In this issue of the magazine, we focus on summer.
Do you like summer or do you prefer another season?

Při práci trávím hodně času v obleku, takže by mi
vyhovovala celoroční teplota okolo 20 stupňů. Ale když
se převléknu do sportovního, tak se léto stává ideálním
ročním obdobím. Hlavně je všude spousta zeleně a slunce
a to člověka nabíjí energií.

I spend a lot of time in a suit, so a year-round
temperature of around 20 degrees would suit me. But
when I change into sports clothes, summer becomes an
ideal time of year. There is a huge amount of greenery and
sun everywhere and it charges you with energy.

Jezdíte rád vlakem?

Do you like to travel by train?

Velmi. Je to nejen pohodlnější cestování než autem, navíc
se v něm skvěle pracuje nebo studuje. Je to jednoduše
pojízdná kancelář s Wi-Fi, kde si stačí říct o kávu nebo
něco dobrého k snědku a vše mi přinesou až na místo.
Navíc jezdím poměrně často na Moravu, a v tom vlak
skutečně nemá konkurenci.

Yes, a lot. It‘s not only more comfortable than a car, it‘s
also great for working in or studying. It‘s simply mobile
office with Wi-Fi, where you just have to ask for coffee
or something good to eat and they bring everything to
you. In addition, I travel to Moravia quite often, and the
train really has no competition regarding that.

Jak nejraději trávíte dovolenou? Chystáte se na
dovolenou i letos v současné situaci?

How do you like to spend your holidays? Are you going
on holiday this year in the current situation?

Především aktivně. Příroda, turistika, běhání. Nedávno
jsem začal s lukostřelbou, takže jedním z mých plánů je
konečně si pořádně zastřílet. Přes léto to pak vidím na
objevování krás vlasti. Čechy i Morava toho mají skutečně
dost co nabídnout.

I like active holidays. Nature, hiking, jogging. I recently
started archery, so one of my plans is to finally become
a good shot. During the summer, I prefer discovering the
beauties of the homeland. Bohemia and Moravia really
have a lot to offer.

Co byste vzkázal čtenářům?

What would you like to say to the readers?

Především ať si užívají letního tepla a slunce. A když
na ně toho tepla a slunce bude moc, mohou se schovat
na paluby našich klimatizovaných vlaků a autobusů.

Above all, enjoy the summer heat and the sun. And when
there‘s too much heat and sun for them, they can hide
on the boards of our air-conditioned trains and buses.
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Ve zdravém těle
zdravý duch

Healthy body
healthy mind

Pro mnoho z nás jsou jaro a léto obdobími, kdy se
odhodláváme k různým životním změnám. Na jaře
přemýšlíme o nejlepší očistě po Vánocích a Silvestru,
v létě pokračujeme v udržení štíhlé linie do plavek.
Příroda se začíná probouzet, objevuje se zeleň, den se
prodlužuje, náš metabolismus se stává aktivnějším.
Jestli chcete pro své tělo něco udělat, změňte jídelníček
a začněte se více hýbat. Tady máte pár tipů od předních
českých expertů.

For many of us, spring and summer are times when we
commit to different life changes. In the spring we think
about cleansing after Christmas and New Year‘s Eve, in
the summer we continue to maintain a slim swimsuit
line. Nature begins to wake up, greenery appears, the
day lengthens, our metabolism becomes more active. If
you want to do something for your body, change your
diet and start moving more. Here are some tips from
leading Czech experts.

Jste to, co jíte

3

Nahraďte těžká jídla lehčími
a čerstvými

4

Používejte více lokálních a sezónních potravin.
Jaro je vyprodukovalo v našich podmínkách
a cesta na talíř jim trvá mnohdy jen pár hodin.

Kontrolu nad jídlem máte pouze v případě,
že o svém jídle přemýšlíte, jídlo si většinou
sami chystáte a alespoň trochu jej i plánujete.
Nenechte se zmítat pudy, emocemi či závislostí.

Replace heavy dishes
with lighter and fresh ones

Start planning your meal more
and try cooking more

Use more local and seasonal foods. Spring is
produced in our conditions and the journey to
the plate therefore often takes them only a few
hours.

5

You are what you eat

You only have control over your food if you think
about your food, you usually prepare the food
yourself and at least plan it a little bit. Don’t be
driven by instincts, emotions or addictions.

Omezte alkohol

6

Říkám omezte alkohol, nikoliv staňte se
abstinenty. Výživově je bezcenný, ale ve chvílích
pohody malé množství alkoholu žádnou zásadní
škodu neudělá.

Reduce alcohol

Omezte cukr

8

Přidaný cukr nám v ničem neprospívá. Zkuste
najít jinou, pro vás příjemnou alternativu. Pozor!
Odvykačka může být poměrně náročná.

2

Detoxikační kůry, pití ovocných a zeleninových
šťáv, „očistné“ doplňky? Ne! Tělu odlehčete
zdravějším jídlem, pohybem a dostatkem
odpočinku. Zázraky za tisíce nefungují.

Forget detox

Zbavte se potravin, které vás ovládají a nad
jejichž konzumací ztrácíte kontrolu. A také
potravin, které jíte z pohodlnosti.

Get rid of the food that controls you and you lose
control of their consummation.
Also, get rid of the comfort food.
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Zkuste se každou půlhodinu zvednout ze židle
a trochu se rozhýbat a protáhnout. Choďte ven,
na procházky či za aktivním pohybem. Deset
tisíc kroků denně je ideál.

Try to get out of the chair every half-hour and
move a little and stretch. Go out for walks or for
active movement. Ten thousand steps a day
is ideal.

Vyčistěte chladničku a spížku

Clean the refrigerator and pantry

Detox cures, drinking fruit and vegetable juices,
„cleansing“ supplements? No! Lighten your body
with healthier food, exercise and plenty of rest.
Miracles costing thousands of Czech crowns
don’t work.

Hýbejte se, kdykoliv to půjde

Move whenever possible

Added sugar is no good to us. Try to find
another, pleasant alternative. Attention! Habitbreaking can be quite demanding.

Zapomeňte na detoxy

Není nutné stát se vegany, ale jeden den bez
masa určitě zvládneme všichni. Místo toho
zvolte zeleninu.

It’s not necessary to become vegan, but we all
can certainly manage one day without meat.
Choose vegetables instead.

Reduce sugar

1

Dejte si den bez masa

Have a day without meat

I say reduce alcohol, not become abstinent.
Nutritionally it’s worthless, but in moments
of well-being, a small amount of alcohol won’t
do any major harm.

7

Začněte jídlo více plánovat
a zkuste více vařit

Ing. Petr Havlíček, výživový specialista

Ing. Petr Havlíček, nutrition specialist

Spolupracoval s Kateřinou Neumannovou,
Tomášem Dvořákem nebo Romanem Šebrlem.
Nyní spolupracuje například s Petrou Kvitovou.
Je autorem mnoha knih o zdravé výživě, např.
Jídlo jako životní styl, Superjídelníček aj.
Vystudoval VŠ zemědělskou, obor zootechnika,
specializace potravinářské technologie.
Před rokem 1989 se aktivně věnoval kulturistice.

He co-operated with Kateřina Neumannová, Tomáš Dvořák
or Roman Šebrle. Now for example, he co-operates with
Petra Kvitova. He’s the author of many books on healthy
nutrition, such as Food as a Lifestyle (Jídlo jako životní
styl), Super Diet (Superjídelníček) etc.
He graduated from the University of Agriculture in the field
of zootechnics, specialising in food technology.
Before 1989 he was actively involved in bodybuilding.
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Be
inspired

Nechte se
inspirovat
Schody místo eskalátorů

Omezte eskalátory a výtahy. Dejte přednost
schodům. Užitečné jsou nejen nahoru, ale
i dolů, protože zapojují jiné svalové skupiny,
hlavně hýždě a stehna. A všeobecně prospívají
kotníkům.

Lýtka v pohotovosti

Denně protelefonuje každý Čech zhruba
20 minut. I když stojíte a soustředíte se na
hovor, můžete dělat výpony, přenášet váhu
ze špiček na paty, posilovat a protahovat tak
lýtka. Bonusem bude i větší aktivita a zapojení
chodidel.

1
2

Ve frontě na jedné noze

Čekáním ve frontě strávíme v životě průměrně
235 dní. Naším tipem je stoj na jedné noze.
Střídejte jednu a druhou – zlepšíte tak svoji
rovnováhu, potrénujete hluboký stabilizační
systém, posílíte a probudíte plosky nohou,
stimulujete práci kotníků.

3

Chůze místo MHD

Pokud chcete jet menší počet zastávek tramvají
nebo autobusem, dejte si to pěšky. Chůze
je stále někdy podceňovaný pohyb. Navíc si
vyčistíte hlavu, navodíte příjemné pocity.
A čas v cíli nebude zas tak odlišný. Uvidíte.

4
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Auto jako fitko

Sami nejlépe víte, jak moc času strávíte
v kolonách. Zkuste toho využít a probudit
nervosvalový systém - napřimte pánev
a střídejte pocity aktivace a uvolnění s nádechem pevně stiskněte volant (3-5
sekund), s výdechem se uvolněte. Budete potom
bystřejší.

Stairs instead of escalators

Čas pro sebe

Calves ready

Věřte svému tělu

Queue on one leg

Dělejte to společně

Reduce escalators and lifts. Prefer stairs. They’re
not only useful to go up, but also down, as they
involve other muscle groups, especially
the buttocks and thighs. And they generally
benefit ankles.

Every Czech spends approximately 20 minutes
a day on the telephone. Even while standing
and concentrating on the call, you can do calf
raises, transfer your weight from toe to heel,
strengthen and stretch your calves. The bonus
will be greater activity and feet involvement.

We spend an average of 235 days in our lives
waiting in queues. Our tip is standing on one
leg. Alternate one to the other to improve your
balance, train a deep stabilisation system,
strengthen and awaken the bottom of your feet,
stimulate the work of your ankles.

Walking instead
of public transport

If you want to take a smaller number of
stops by tram or bus, go on foot. Walking is
still sometimes underestimated movement.
Additionally, you clean your head, induce
pleasant feelings. And the time you finish won’t
be that different. You‘ll see.

Tohle je důležitý aspekt pro vaše zdraví. Je třeba
myslet na své aktivity, které vyváží vaše nasazení
a úsilí. Najděte si prostor a čas pro sebe, nechte
o sebe pečovat, dopřejte si správnou míru
aktivního odpočinku, osvěžení a relaxace. Zlepší
to vaši životní pohodu.

Nebojte se ve svých pohybových aktivitách
experimentovat. Buďte v činnostech tvořiví.
Variabilita pohybu je klíčovým faktorem pro
zvyšování odolnosti těla a všeobecné pohybové
dlouhověkosti. Což přinese i větší důvěru v sebe
sama.

Každý má své oblíbené činnosti, zvyky a rituály.
Dělat je společně může být tím správným
kořením. Společné prožitky, vzájemná radost
z pohybu, motivace a povzbuzení jeden druhého
rozhodně přinese zábavu i báječné pocity.
Zapojte své okolí a snažte se o aktivní
trávení volného času.

5

6
7

Car as a gym

You know how much time you spend in traffic
jams. Try to take advantage of this and wake
up the neuromuscular system - straighten your
pelvis and alternate the feelings of activation
and relaxation - with a deep breath, push firmly
on the steering wheel (3-5 seconds), relax by
exhaling. You‘ll be more observant then.

Time for myself

This is an important aspect to your health. You
need to think about your activities that balance
your commitment and effort. Find the space and
time for yourself, take care of yourself, enjoy
the right amount of active rest, refreshment and
relaxation. It will improve your well-being.

Trust your body

Don’t be afraid to experiment in your physical
activities. Be creative in your activities.
Movement variability is a key factor in increasing
body resistance and general movement
longevity. Which brings you more confidence.

Do it together

8

Mgr. Libor Čipel

Everyone has their favourite activities, customs
and rituals. Making them together can be the
right spice. Common experiences, mutual joy
of movement, motivating and encouraging each
other will definitely bring fun and wonderful
feelings. Engage your surroundings and try to be
active spending free time.

Mgr. Libor Čipel

Trenér, pohybový a volnočasový
specialista, vystudovaný rekreolog,
tvůrce originálního konceptu Derde
Leven.

Trainer, movement and leisure specialist
Trained recreologist
Creator of the original Derde Leven
concept.
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Děti v pasti

Children Trapped

Když čtrnáctiletá Kristýna L. posílala stejně starému
Martinovi K. první fotografii, netušila, že virtuální
kamarádství skončí dlouholetým psychickým
traumatem. Počet dětí zneužitých v kyberprostoru
v Česku dramaticky stoupá. Víte, co sdílí vaše děti?

When 14-year-old Kristýna L. sent her first photo to
the same old Martin K., she had no idea that a virtual
friendship would end in years of psychological trauma.
The number of children abused in cyberspace in the
Czech Republic is dramatically increasing. Do you know
what your children share?

text: plk. Ondřej Moravčík
foto: Policie ČR

z Vysočiny, který obdobným způsobem vylákal intimní
fotografie od více než 70 dívek. Ve chvíli, kdy se vyděrač
dostavil na schůzku, byl zadržen. I když se může zdát,
příběh šťastný konec nemá. Ačkoliv byl pachatel dopaden
před tím, než stihl cokoliv zveřejnit nebo fyzicky ublížit
Kristýně, psychické trauma zanechalo v dívce trvalé rány.
Soudní řízení s pachatelem stále probíhá.

he was a thirty-one-year-old man from Vysočina who
had similarly lured intimate photographs from more than
70 girls. The blackmailer was arrested when he came to
the meeting. Although it may seem so, the story doesn’t
have a happy ending. Although the perpetrator was
apprehended before he could publish anything or cause
Kristýna any physically harm, the psychic trauma left the
girl permanently wounded. Legal proceedings against the
perpetrator are still pending.

Víte, co sdílí vaše děti?
Založení účtu na sociální síti nezabráníte, ale existuje
spousta preventivních nástrojů. Tím nejúčinnějším nejsou
sledovací aplikace, ale rozhovory s vašimi dětmi. I osvěta
ve školách zabírá. Děti si již osvojily základy bezpečnosti
a jsou obezřetnější než před 5 lety. Stále ale ještě
nedovedou rozlišit, kdy si píší s vrstevníkem a kdy útočí
internetoví predátoři. Policie ČR ve spolupráci
s ČSOB připravila preventivní projekt nazvaný Tvoje cesta
onlinem, jehož cílem je zabránit právě tomu, aby i další
dívky procházely podobnými životními zkouškami. Takže:
víte, co sdílí vaše děti?

Do you know what your children share?
You can‘t prevent them from setting-up a social account,
but there are a lot of preventive tools. The most effective
method isn‘t tracking apps, but conversations with
your children. Even education in schools can be helpful.
Children have already mastered the basics of safety and
are more cautious than 5 years ago. But they still don’t
know when they are writing with their peers and whether
an Internet predator is attacking. In cooperation with
ČSOB, the Czech Republic Police prepared a preventive
project called Tvoje cesta onlinem (Your Journey Online)
which aims to prevent other girls from undergoing similar
life tests. So: Do you know what your children share?

Love first, then aggression
Everything started innocently. Kristýna and Martin
were joined as friends and after some time their virtual
friendship grew into love. When Kristýna sent the first
naked picture to Martin, his behaviour completely
changed. A dear friend suddenly became a vulgar
aggressor. He told Kristýna that if she doesn‘t send him
more intimate photos, he will publish the existing one. Due
to fear, Kristýna agreed, she took more pictures and sent
them to him. She was embarrassed and extremely fearful
that everything could be made public. A few months and
a few dozen photos later, the blackmailer used another
threat of publishing photos and wrote that he wants to
meet her. At that point, Kristýna mentally collapsed and
announced the matter to the Czech Republic Police.

Nejdřív láska, pak agrese
Vše začalo nevinně. Kristýnu s Martinem spojili kamarádi
a po čase virtuální přátelství přerostlo v lásku. Jakmile
Kristýna Martinovi poslala první nahou fotku, jeho chování
se úplně změnilo. Z milého přítele se rázem stal vulgární
agresor. Kristýně sdělil, že pokud mu nepošle další intimní
fotky, tu stávající zveřejní. Kristýna ze strachu souhlasila,
snímky nafotila a poslala. Styděla se a měla ohromný
strach, že se vše provalí. O několik měsíců
a několik desítek zaslaných fotek později vyděrač pod
další pohrůžkou zveřejnění fotek napsal, že se s ní chce
sejít. Kristýna se psychicky složila a věc oznámila na Policii
ČR.
Jako přes kopírák
Takových příběhů se odehrává tisíce denně. Obliba
tzv. „sextingu“ mezi dětmi do 15 let stoupá. Často se
pro ně stává ochutnávkou zakázaného ovoce. Děti
odkrýváním svého soukromí sociálním agresorům výrazně
zjednodušují práci. Neuvědomují si, že sdílením svých
intimních fotografií s ostatními riskují jejich zneužití. Počet
nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím
internetu se za posledních 5 let více než zdvojnásobil
a téměř třetina z nich je mravnostního charakteru.

Like over the copier
Thousands of similar stories happen every day. The
popularity of the so-called “sexting” among children
under 15 is on the increase. It often becomes a tasting
of forbidden fruit for them. By revealing their privacy to
social aggressors, children greatly simplify the aggressors
work. They fail to realise that by sharing their intimate
photos with others they risk being exploited. The number
of reported crimes that have been committed via the
Internet has more than doubled over the last 5 years, and
almost a third of them are of moral nature.

Šťastný konec neexistuje
Vraťme se ale ke Kristýně a Martinovi. Policistům se
poměrně rychle chlapce podařilo vystopovat.
Ve skutečnosti se jednalo o jednatřicetiletého muže

There‘s no happy ending
But let‘s return to Kristýna and Martin. The police
managed to track the boy down quite quickly. In reality,
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PRAGUE
Summer Shakespeare Festival
July 21st, 2020 - August 28th, 2020

OSTRAVA
Dolní Vítkovice Industrial Complex

„We will play again. And more and more.“ This is a quote
from W. Shakespeare and at the same time it‘s a concise
motto of this year‘s summer theatre festival, which was
originally initiated by Václav Havel in the 1990s. The
Summer Shakespeare Festival is the oldest and largest
open-air theatre show in Europe, focusing on the works
of William Shakespeare. It will be held traditionally at
Prague Castle this year as well, and visitors will be able to
see, for example, Romeo and Julia, Hamlet, The Taming
of the Shrew or The Merry Ladies of Windsor. This year,
festival organisers promise an even more adventurous and
fun spectacle than ever before. All in accordance with
the current situation and safety recommendations.
The performance always starts at 20:30.

Year-round

There‘s a unique industrial complex in Dolní Vítkovice,
that‘s definitely worth a visit. The collection of three units
- coal mine, coking plant and blast furnace operation - is
also referred to as „Ostrava Hradčany“. Along with the
guide you‘ll be able to penetrate the territory of the
former Hlubina coal mine. You‘ll learn about coal mining
as well as learning about its conversion into coke and its
use in connection with the blast furnace. Guided tours
take place daily and take approximately 100 minutes.
You can choose from four circuits. For example, the
„Adrenaline“ circuit will take you to a lookout point
around 80 metres. There‘s a unique view of Ostrava and
the Beskydy Mountains from the top of the Bolt Tower,
which reaches a height of almost 70 metres. The area is an
unmistakable symbol of Ostrava and is registered in the
European cultural heritage list.

OSTRAVA
Industriální areál Dolní Vítkovice
Celoročně

V Dolních Vítkovicích se nachází jedinečný a unikátní
industriální areál, který určitě stojí za návštěvu. Souboru
tří celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního
provozu – se také říká „Ostravské Hradčany“. Společně
s průvodcem tu budete moci proniknout do území
bývalého černouhelného dolu Hlubina. Dozvíte se
všechno nejen o těžbě uhlí, ale také o jeho přeměně
v koks a využití v souvislosti s vysokou pecí. Prohlídky
areálu probíhají denně a trvají přibližně 100 minut. Vybrat
si můžete hned ze čtyř okruhů. Například „Adrenalinový“
okruh vás zavede na vyhlídku až do výšky téměř 80
metrů. Dostanete se do nitra Vysoké pece a dozvíte se
všechno o výrobě surového železa. Z vrcholu věže Bolt
Tower, která dosahuje do výšky téměř 70 metrů, se pak
naskýtá jedinečná vyhlídka na Ostravu a Beskydy. Areál je
nezaměnitelným symbolem Ostravy a je zapsán v seznamu
Evropského kulturního dědictví.

Foto: zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Pavel Mára

PRAHA
Letní Shakespearovské slavnosti

STARÉ MĚSTO NEAR UHERSKÉ HRADIŠTĚ
AND SURROUNDINGS
A wine trail on foot or by bike

21. července 2020 - 28. srpna 2020

„Budem hrát zas. A pořád víc.” To je citát W. Shakespeara
a zároveň výstižné motto letošního letního divadelního
festivalu, který původně v 90. letech inicioval Václav
Havel. Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší
a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě,
která se zaměřuje na díla Williama Shakespeara. Konat
se bude i letos tradičně na Pražském hradě a návštěvníci
budu moci shlédnout například Romea a Julii, Hamleta,
Zkrocení zlé ženy nebo Veselé paničky Windsorské.
Organizátoři festivalu letos slibují ještě dobrodružnější
a zábavnější podívanou než kdy předtím. Všechno
v souladu s aktuální situací a bezpečnostními
doporučeními. Začátek představení je vždy ve 20:30
hodin.

May - October

Moravian-Slovak Staré Město near Uherské Hradiště
boasts a rich history and above all its wine-growing
tradition. You can walk or cycle through the picturesque
landscape among the vineyards. The backbone Moravian
Wine Trail leads from the Moravian-Slovak capital
of Uherské Hradiště to ancient Znojmo. It‘s a 1,200
km long network of wine trails, which consists of ten
circuits named after the main wine towns and villages.
Picturesque towns with cellar alleys, historical and natural
monuments, living traditions, cyclist-friendly restaurants
and accommodation directly above the cellars await you
here.

STARÉ MĚSTO
U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ A OKOLÍ
Vinařskou stezkou pěšky i na kole

OLOMOUC
Unikátní sbírka největších záhad světa

OLOMOUC
A unique collection of the world‘s
greatest mysteries

31. ledna 2020 – 31. srpna 2020

Až do konce léta se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
koná výstava nejtajemnějších lidských výtvorů z celého
světa. Hosté si prohlédnou Křišťálovou lebku, Ďáblovu
bibli, starověký počítač a mnoho dalších záhadných
světových výtvorů. Tato běžně nepřístupná sbírka cenných
předmětů se pro zájemce otevře v rámci výstavy Největší
záhady a tajemství světa.

January 31st, 2020 – August 31st, 2020

Until the end of summer, an exhibition of the most
mysterious human creations from all over the world will
be held in the Regional Museum in Olomouc. Guests will
explore the Crystal Skull, the Devil‘s Bible, an ancient
computer, and many other mysterious world creations.
This normally inaccessible collection of valuable items will
open for those interested within The Greatest Mysteries
and Secrets of the World exhibition.
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květen - říjen

Slovácké Staré Město u Uherského Hradiště se chlubí
nejen bohatou historií, ale především svou vinařskou
tradicí. Malebnou krajinu mezi vinohrady si můžete
projít pěšky nebo projet na kole. Od slovácké metropole
Uherské Hradiště až po starobylé Znojmo vede páteřní
Moravská vinařská stezka. Je to 1200 km dlouhá síť
vinařských stezek, která je tvořena deseti okruhy
pojmenovanými podle hlavních vinařských měst a obcí.
Čekají vás tu malebná městečka se sklepními uličkami,
historické a přírodní památky, živé tradice, restaurace
přátelské cyklistům i ubytování přímo nad sklepy.
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Byznys z trucu

Znáte to, obsah hotelových fotek se dost často nepotkává
s realitou a vaše vysněná dovolená se blíží spíš noční
můře. O gastronomii ani nemluvě. Pražský hoteliér Petr
Kotík podobnou blamáž zažil několikrát. Dřív než někam
odjel, začal velmi poctivě zkoumat, co ho tam čeká.
Přestože existuje celá řada internetových stránek
s cestováním, zjistil nakonec, že žádná neporadí, kde
k snídani připravují ta nejlepší míchaná vajíčka, do jakého
hotelu se vyplatí jet čtyři hodiny přes celou republiku
a jaké ubytování za to naopak nestojí. Začal tedy sám
kouzelná místa hledat, osobně navštěvovat a o informace
se dělil s přáteli. Tehdy ještě netušil, že projekt, který
vlastně tak trochu „na truc” vytvořil doma v obýváku,
bude za pár let denně sledovat skoro 400.000 lidí, kteří se
Petrovým doporučením budou inspirovat při výběru své
„kouzelné” dovolené. „Na začátku jsem prostě vzal auto
a ve svém volném čase jsem objížděl republiku, dělal si
poznámky, objevoval. Princip se doteď vlastně nezměnil
a pořád mě to baví,” popisuje začátky autor projektu Petr
Kotík.

Kouzelná místa
Amazing places
Jedno je jisté. Letošní dovolenkové destinace se mění. Za
posledních 5 let vzrostl počet tuzemských dovolených
o 20 % a nyní lze předpokládat, že zájem o pobyty v Čechách
a na Slovensku během letošního léta a podzimu ještě prudce
stoupne. Co však zůstalo, jsou vysoké nároky. Na tomto
základě vyrostl český portál Amazing places, který denně
navštíví přes 400.000 lidí.

Holiday destinations are changing. Over the past 5 years,
the number of domestic holidays has increased by 20% and
the Czech Republic and Slovakia are back in game. What
has remained are high demands. On this basis, the Amazing
places Czech portal was developed, which is visited by over
400,000 people a day.

text: Hana Krausová
foto: amazingplaces.cz
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Business out of spite

You know that the content of hotel photos is quite often
not met with reality and your dream holiday looks more
like a nightmare. Not to mention the gastronomy. Prague
hotelier Petr Kotík has experienced similar misleading
situations several times. Before he went somewhere, he
began to examine very honestly what awaited him there.
Although there are a number of travel websites, he finally
found out that no one could tell where they prepare
the best scrambled eggs for breakfast, which hotel was
worth four hours to travel across the country, and which
accommodation was not worth it. So, he began to look
for magic places, visit personally and share information
with friends. At that time, he had no idea that a project
that he had actually created a bit out of spite at home
in the living room would be followed by almost 400,000
people in a few years a day, who would be inspired by
Petr‘s recommendations for their “magical” holiday.
“At the beginning I just took a car and in my spare time
I journeyed around the Republic, making notes, and
discoveries. The principle hasn’t really changed so far and
I still enjoy it”, says the project’s author, Petr Kotík.

Genius loci

Today, seven other people are sitting with Petr in the
office in Karlín and many others are collaborating on
the project externally. While at the beginning the portal
recommended around 20 sites to people, today there
are three hundred of them. And they’re still looking for
new ones since last year also in Slovakia and Austria.
“We personally visit all the places that appear here.
But not all of them end up in our recommendations.
We don’t have clearly given criteria such as minimum
capacity, white gloves in a restaurant or five stars. The
key is the atmosphere, history or story of the people
who run the accommodation,” explains Hana Krausová,
Petr’s main assistance. According to her, the key is „you
won’t find a place here that we wouldn’t visit a second
time“. The portfolio of Amazing places has a diverse
range of accommodation ranging from traditional hotels,
guest houses, charming timbered houses to suit hotels,
medieval tents or tree houses. The recent trend is the
so-called glamping. It’s luxury camping, where there is

Genius loci

Dnes sedí s Petrem v kanceláři v Karlíně dalších sedm lidí
a spousta dalších na projektu spolupracuje externě.
Zatímco při vzniku portál lidem doporučoval zhruba 20
míst, dnes jich je na tři stovky. A stále hledají nová, od
loňska i na Slovensku a v Rakousku. „Všechna místa, která
se u nás objeví, osobně navštívíme. Ovšem ne všechna
v našich doporučeních skončí. Jasně daná kritéria typu
minimální kapacita, bílé rukavičky v restauraci nebo pět
hvězdiček nemáme. Klíčová je atmosféra, historie nebo
příběh lidí, kteří ubytování provozují,” vysvětluje Petrova
pravá ruka Hana Krausová. Klíčová je podle ní věta „místo,
které bychom nenavštívili podruhé, u nás nenajdete”.
V portfoliu mají Amazing places rozmanitou škálu
ubytování od tradičních hotelů, penzionů, kouzelných
roubenek až po aparthotely, středověké stany nebo
domky na stromech. Trendem poslední doby je tzv.
glamping. Jde o luxusní kempování, kde mnohdy neteče
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Léto slavných

teplá voda, chybí signál, wifi tu už vůbec nenajdete, zato
se hosté mohou ponořit do klidu, přírody a naprostého
odpojení od všedního života. Zkrátka nevšední zážitek.
„Když narazím na něco mimořádného, většinou se to
projeví tak, že mi přeběhne mráz po zádech nebo se
začnu nekontrolovatelně culit,” vysvětluje svou metriku
Petr Kotík.

Anketa

Summer of the famous

Léto. Jahody, třešně, zpěv ptáků. Čas odpočinku,
relaxace a prázdnin. Paprsky slunce, které zahřejí
a vyloudí úsměv na tváři. Prostě léto. Jak ho vnímají
naše slavné osobnosti? Jak a kde ho nejraději tráví?

Villa Rosenaw

Jedním z kouzelných míst je i Villa Rosenaw v Rožnově
pod Radhoštěm. V roce 1904 ji tam nechal vystavět majitel
rožnovské papírny Jaromír Fassman. Nově zrenovovaná
secesní budova se proměnila ve vkusný hotel s 12 pokoji,
který vyhlíží již z dálky tyčící se věžičkou. Romantickou
podobu Ville Rosenaw vdechla architektka Milena
Galatová a díky tomu je hotel také perfektním místem
pro svatby. Gurmáni zaplesají při zjištění, že majitelé
ve vile vybudovali hned dvě výtečné restaurace. První
v přízemí hotelu, vhodnou pro romantickou večeři při
svíčkách, druhou s názvem Slivovna pro větší skupiny
lidí a posezení se sklenicí hořkého moku. O romantický
pobyt ve dvou právě ve Ville Rosenaw si nyní můžete s Leo
Express a Amazing places zasoutěžit!

Summer. Strawberries, cherries, birdsong. Time of rest,
relaxation and holidays. Rays of the sun that warm and
radiate a smile on your face. Simply summer. How do
our celebrities see it? How and where do they prefer to
spend it?

Tereza Maxová
Modelka, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem

Tereza Maxová
Model, director of the Tereza Maxová Foundation
We will be spending our summer in our traditional spot
in Bodrum. We love that place and it has become our
second home. We call the Kaplankaya resort our summer
retreat. There are only small villages around, olive
gardens, beautiful sea and many historical sights for those
who want to visit them. We really enjoy the peace and
nowadays when „social distancing“ is sought, this place
is perfect. Well, perfect for everyone, except for teenagers
looking for clubs and parties.

often no hot water, no signal, no Wi-Fi here, but guests
can dive into peace, nature and completely disconnect
from everyday life. In short, an unusual experience.
“When I come across something extraordinary, it usually
results in a chill running down my back or I start smirking
uncontrollably,” Petr Kotík explains his metric.

Kateřina Neumannová
Medalist at the Olympic Games and World Ski
Championships, President of the Association of
Mountain Resorts

Villa Rosenaw

Villa Rosenaw in Rožnov pod Radhoštěm is one
of the charming places. In 1904 Jaromír Fassman, the
owner of the Rožnov paper mill, built it there. The newly
renovated Art Nouveau building has been transformed
into a tasteful 12-room hotel that looks out from a
distance to the tower. The romantic appearance of Villa
Rosenaw was inspired by architect Milena Galatová,
making the hotel a perfect place for weddings. Gourmets
cheer on finding that the owners have built two excellent
restaurants in the villa. The first on the hotel’s ground
floor, suitable for
a romantic candlelit dinner, the second called Slivovna is
for larger groups of people and sitting with a glass of bitter
liquor. You can now compete for a romantic stay for two in
Villa Rosenaw with Leo Express and Amazing places!

Soutěž s Amazing places:

Competition with Amazing places:

•

•

•
•

•
•

dvě noci pro dvě osoby ve Ville Rosenaw
na pokoji láhev výběrového vína a luxusní kosmetika
Provence
do 2. srpna 2020 pošlete na e-mail soutez@le.cz
správnou odpověď na otázku: „Kolik sedaček naleznou
cestující v nové třídě Economy Plus ve vlacích
Leo Express?”
ze správných odpovědí bude vylosován vítěz
pravidla soutěže na www.le.cz/soutez

•
•

•
•
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two nights for two persons in Villa Rosenaw
a bottle of fine wine and luxury Provence cosmetics right
in your room
Send us the correct answer to the following question by
August 2nd at soutez@le.cz. The question is: „How many seats
can passengers find in the new Economy Plus
class of the Leo Express train?
the winner will be drawn from the correct answers
you can find the competition rules here: www.le.cz/soutez

Although I like winter in the mountains, I really look
forward to summer every year. I watch how nature

Léto budeme trávit s rodinou již tradičně v Bodrumu, kde
to máme rádi a bereme to jako náš druhý domov. Rezortu
Kaplankaya s oblibou říkáme „na samotě u moře“.
V okolí jsou jen vesnice, olivové háje, nádherné moře
a když chcete, o výlety po památkách není nouze. Jinak si
užíváme klidu a v současné době, kdy se preferuje „social
distancing“, je toto místo ideální. No, ideální pro všechny,
vyjma párty-chtivých puberťáků.
Kateřina Neumannová
Medailistka z OH a MS v běhu na lyžích, prezidentka
Asociace horských středisek
Přestože mám ráda zimu na horách, na léto se každý rok
opravdu těším. Sleduji, jak se příroda krásně zazelená
a ráda shodím veškeré teplé oblečení. Nejvíce miluji léto
na horách, kdy ráda vytáhnu třeba kolo a vyrazím na
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projížďku. Stojí za to si přivstat a užít si volnost pohybu,
pravidelně tím načerpám spoustu pozitivní energie. Na
horách ale mohu být jen občas, protože v současné době
žijeme v Praze. Dcera hraje tenis, tak se na ni vždy ráda
chodím dívat ven. I v Praze má léto své kouzlo, naštěstí
bydlíme blízko Šáreckého údolí, tak mi příroda nechybí ani
zde.

becomes green and I like to drop my warm winter clothes.
I love summer in the mountains the most, when I ride a
bike for example. It’s worth getting up earlier and enjoying
the freedom of movement. I regularly draw there a lot of
positive energy. I can only be there occasionally because
we currently live in Prague. My daughter is a tennis player,
I like watching her outside. Summer is nice even in Prague.
We live near Šárka Valley so I don‘t miss nature here
either.

Karel Voříšek
Moderátor, lektor a autor čtyř knih

Karel Voříšek
Presenter, lecturer and author of four books

Anketa

Anketa

Konojedy near Kostelec nad Černými Lesy. In summer
I like to work in our big garden in Konojedy. Because I like
running, I also spend time jogging in Jeva forests.

Peter Freestone
Bývalý osobní tajemník a nejlepší přítel Freddieho
Mercuryho, od roku 2001 žije v Čechách

Peter Freestone
Freddie Mercury’s former personal secretary and best
friend, and since 2001 he’s lived in the Czech Republic

Léto je moje oblíbené roční období. I když ho mám velmi
rád, netrávím ho nijak zvláštně. Vlastně ho trávím úplně
stejně, jako kterékoliv jiné roční období. Cestováním.
S projektem TFA (TITANIC FREDDIE AIDS) cestujeme
a provádíme osvětu po základních školách nejen v České
republice, ale fakticky po celém světě. V současné situaci
je cestování složitější, o to více si každého výjezdu vážím.

Summer is my favourite season. Although I like it very
much, I don‘t spend it in any special way. In fact, I spend
it just like any other season. By travelling. With the TFA
(TITANIC FREDDIE AIDS) project, we travel and educate
around primary schools in the Czech Republic, but in fact
all over the world. In the current situation, travelling is
more complicated, so I appreciate every trip more.

This summer seems a bit unfortunate to me. The sentence
from the famous movie came to me first. Everything is
different. Only the greatest optimist, crossed with naive
is planning a holiday abroad. I am opening my new book
„Live Now“ with the words of the Ayurvedic mystic Kumar:
„Everything is as it should be, and if it isn‘t, then it doesn‘t
matter, because it should be like that anyway.“ It‘s the
same with this summer. It is as it is. It‘s not unhappy, it‘s
whimsical. Different, but still summer. I don‘t plan. I don‘t
know where we‘re going. I don‘t mind that. I call „let the
summer be praised“ and modestly add „wherever we are“.

Pof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Hematologist, scientist, senator
I have been taking my leave in July for years, I have to
work in August. I prefer going to my village home in Bile
Policany near Hořice. Forest with mushrooms, biking,
golfing, swimming on the agenda. My perfect vacation
is without long travels, with family and friends. I am
definitely not going abroad for vacation this year.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Cardiac surgeon, Head of IKEM Cardiocentre
I prefer to spend the summer in the charming village of

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
Okřídlená věta ze slavného filmu mě napadla jako první.
Vše je jinak. Dovolenou v zahraničí si plánuje jen ten
největší optimista křížený s naivou. Svoji novou knihu
„Žij teď“ otevírám slovy ajurvédského mystika Kumára:
„Všechno je, jak má být, a jestli není, pak je to stejně jedno,
protože i tak to má být“. Stejné je to i s letošním létem. Je
takové, jaké je. Není nešťastné, je rozmarné. Jiné, ale pořád
je to léto. Neplánuju. Nevím, kam pojedeme. Nevadí mi to.
Spolu s klasikem volám „léto budiž pochváleno“ a skromně
přidávám, „ať jsme kdekoliv“.

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Hematolog, vědec, senátor
Už roky si vybírám dovolenou v srpnu. Červenec je
pracovní. Nejraději trávím dovolenou na chalupě v Bílých
Poličanech nedaleko od Hořic. Lesy, houbaření, kolo, golf,
plavání. Ideální je klidná dovolená bez velkých přesunů,
v okruhu rodiny a přátel. Do zahraničí letos určitě na
dovolenou nepojedu.

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu
Léto trávím nejraději v půvabné vesničce Konojedy
u Kostelce nad Černými Lesy. V létě se v Konojedech
nejraději věnuji především práci na naší velké zahradě.
Jelikož rád běhám, čas trávím také běháním po jevanských
lesích.
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K vlakům a železnici se vždy vztahuje spousta historek
a příběhů. Prostředí tomu nahrává: potkáváte neznámé
lidi, cestujete za prací, přáteli, rodinou nebo za zážitky,
často vystupujete ze svých denních stereotypů.
V rámci nové rubriky „Díky vlaku” jsme se proto
rozhodli dát prostor vám všem, které psaní baví a kteří
se o své příběhy s Leo Express chcete podělit. Jestli
chcete psát o tom, co jste zažili ve vlaku nebo o tom,
kam vás Leo Express dovezl a co vás čekalo tam, je jen
na vás. Vybraná povídka bude vždy otištěna v palubním
magazínu a její autor dostane jako honorář 2 000 leo
kreditů. Stačí povídku zaslat na adresu soutez@le.cz.
Tak začínáme!

There are always many stories related to trains and
railways. The environment has good opportunities
for that: you meet strangers, friends, travel to work,
to see family or just simply for the experience, often
stepping out of your daily stereotypes. As part of the
new ‚Thanks to the Train‘ section, we‘ve decided to give
space to everyone who loves writing and who wants
to share their stories with Leo Express. Whether you
want to write about what you experienced on the train
or maybe where Leo Express brought you and what
was awaiting you there, that‘s entirely up to you. The
selected story will always be printed in the onboard
magazine and its author will receive 2,000 leo credits
as a reward. Just send the story to soutez@le.cz. Let‘s
begin!

PŘIJEĎ NĚKDY
text: Petr Broulík
„Přijeď někdy. Fakt stojí za to ty veterány vidět v plné
kráse,“ říkal mi kamarád Martin z Uherského Hradiště,
který ví o mé slabosti pro stará auta. „Jasný. A nezapomeň
mi poradit, abych si s sebou do auta vzal spacák, až budu
nocovat na D1, viď,“ poznamenal jsem. Oponoval mi. „Na
auto se vykašli. Přijeď vlakem. Pohodička, kávička, hezký
stevardky… Hele, já jezdím Prahu vlakem Leem za 3 hodiny.
Samozřejmě se střechou nad hlavou počítej u mě.“
V kombinaci s předpokládanou ochutnávkou vína to byla
bezpochyby lákavá nabídka. Jo, jo. Moravské Slovácko.
Myšlenka na výlet se usadila v mé hlavě, abych ji při
prvním delším volnu využil. Vzpomněl jsem si totiž
na jeden moudrý citát. „Zatímco ztrácíme čas váháním
a odkládáním, život utíká.“ Kdysi to řekl Seneca. Vlakem
jsem nejel sto let. Takže jsem byl i náležitě zvědavý.
Autem by to bylo při troše štěstí na dálnici pod 4 hodiny,
při smůle třeba víc jak 6. Jestli Martin jezdí vlakem Leo
Express, pojedu taky. Podle jízdního řádu 3 hodiny s kafem
a noťasem před sebou. To znělo dobře. Za měsíc jsem
vyjel z Prahy do Starého Města u Uherského Hradiště.
Místo jsem měl u okénka, uvelebil jsem se v pohodlné
sedačce, na stolek dal noťas a docela jsem se těšil, že si
pracovně vyčistím stůl a čekat mě pak budou po benzinu
vonící stařečci auta a vínko. Tahle idyla vydržela sotva
hodinku. Přesně do Kolína. S místenkou přímo proti mně
přistoupila docela hezká holka. „Páni, tak soustředěný
úplně nebudu, ale asi i tohle k cestování vlakem patří,“ řekl
jsem si. Navíc jsem jí pomohl uložit kufr nahoru
a mohl jsem tak prokázat své gentlemanské schopnosti
i trénované tělo. Odměna v podobě širokého úsměvu mi
udělala dobře. Mnohem méně radosti ale udělal následný
pád mnou chybně uloženého kufru dolů. „Bacha!“ upoutal
můj výkřik pozornost ve vagonu. Katastrofu v podobě
displeje na kousky jsem ještě dokázal odvrátit chrabrým
přískokem. Ani bleskurychle vystřelená pravačka ale
nedokázala zastavit kafe, které rychle absorbovala

COME SOMETIME
text: Petr Broulík
“Come sometime. It‘s really worth seeing the veterans
in their full beauty,” said my friend Martin from Uherské
Hradiště, he knows my weakness for old cars.“ Of course,
and don‘t forget to advise me to bring my sleeping bag
with me in the car when I have to sleep on D1, right?” I
remarked. He didn’t agree with me. “Leave the car where
it is. Come by train. You can relax, have a coffee, meet
a pretty stewardess... Look, I go to Prague by Leo train
in 3 hours. Of course, with a roof over your head you
can count on me.” Combined with the anticipated wine
tasting, it was undoubtedly a tempting offer. Yeah, yeah.
Moravian Slovakia. The idea of a trip settled in my head
so I can use it as soon as I have my first longer holiday. I
remembered one wise quote. „While we are wasting our
time with hesitation, life is running away.“ Seneca once
said this. I haven‘t travelled by train for a hundred years.
So I was really curious. By car it would be under 4 hours
on the motorway with a bit of luck, without such luck
it could be over 6 hours. If Martin goes by Leo Express
train, I‘ll go too. According to the timetable, 3 hours with
coffee and laptop in front of me. That sounded good.
In a month I went from Prague to Staré Město near
Uherské Hradiště. I had a seat by the window, I settled in
a comfortable seat, put the laptop on the table, and I was
really looking forward to cleaning my desk work-wise and I
could look forward to the old smelly-petrol cars and wine.
This idyll barely lasted an hour. Exactly to Kolín. With a
seat reservation, quite a pretty girl sat directly opposite
me. „Wow, I‘m not going to be as focused, but I guess
that‘s what train travel is all about,“ I told myself. Plus, I
helped her put her suitcase up so I could demonstrate
my gentlemanly abilities and trained body. The big smile
reward made me feel good. However, there was much
less joy when the suitcase subsequently fell as I didn’t
put it there up properly. „Watch out!“ My yell caught the
attention of the entire carriage. I was able to avert the
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klávesnice mého Dellu. Při rozpačitém začátku
konverzace, kdy já jsem nadával sám sobě
a slečna se omlouvala za svůj kufr, jsem si všiml jejích
hezkých modrozelených očí a sametového zabarvení
hlasu. A vlastně mi tak začínalo být bylo jedno, že
pracovně si stůl určitě nevyčistím a že osud mého laptopu
je zpečetěn. Aniž bych to ještě tušil, byl zpečetěn i můj
osud. Jak myslíte, že to dopadlo? Kecali jsme celou cestu,
abych zjistil, že máme podobě suchý smysl pro humor, že
jsme přibližně stejně staří, že oba máme rádi cestování
a dobrodružství, že volejbal je náš společný kámoš.
Její oči se stávaly hlubší a hlubší, její hlas sametovější
a sametovější. Konec je poměrně dobře předvídatelný.
Chemie prostě zafungovala a Leo Express taky. Vzhledem
k tomu, že sbližování neprobíhalo nějakou extra raketovou
rychlostí, auta jsem v Uherském Hradišti ten víkend ještě
viděl a víno ochutnal. Zároveň jsem ale stihl zazálohovat
počítač a se známou neznámou z vlaku i zajít na první
rande. S Leo Express od té doby jezdím pravidelně, ale už
ne tak často. Zhruba po roce se totiž „přijeď někdy“, které
jsem už neslyšel od Martina, ale od Kláry, změnilo
na „přijeď navždy“.

disaster in the form of a fragmented display of a brave
jump. But even the fastest right-hand couldn‘t stop the
coffee that my Dell keyboard quickly absorbed. At the
embarrassing start of the conversation, when I cursed
myself and the girl apologised for her suitcase, I noticed
her pretty blue-green eyes and the velvety tone of her
voice. In fact, I wasn‘t really concerned that I wouldn‘t
finish my work and have a clear head and that the fate of
my laptop was done. Without even knowing it, my fate was
also done. How do you think it turned out? We talked all
the way and found out that we have a similar dry sense
of humour, that we‘re around the same age, that we both
love travelling and adventure, and that volleyball is our
common friend. Her eyes grew deeper and deeper, her
voice became more velvety. The end is fairly predictable.
Chemistry simply worked, and Leo Express too. Given
that the convergence didn‘t take place at some extra
rocket speed, I saw cars in Uherské Hradiště that weekend
and tasted the wine too. At the same time, I managed to
back up the computer and go out on a first date with the
unknown-known friend from the train. I have been going
regularly with Leo Express since, although not so often.
After a year or so, the „come sometimes“, that I no longer
heard from Martin but from Klara, changed to „come
forever“.
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Knihy, na které
se těšíme v roce
2020

Books we look
forward to in
2020

Taky rádi čtete? Sáhnete po knížce každou volnou
chvíli? Na kafi, při čekání na zastávce nebo doma pod
dekou v křesle? Nebo jste si prostě jen dali předsevzetí,
že letos přečtete aspoň deset knížek? Pět? No dobře,
dvě? Ať tak nebo tak, připravili jsme pro vás výběr
šesti titulů, po kterých můžete sáhnout třeba při cestě
vlakem nebo přibalit do kufru na dovolenou. Pojďme
se společně mrknout, co si pro nás vydavatelé letos
připravili. Napínavé thrillery, životní příběhy slavných
osobností nebo třeba filozofické úvahy. Určitě si
přijdete na své.

Do you like reading? Do you reach out for a book in
every free moment? When you‘re having coffee, waiting
for a bus or at home under a blanket in your chair? Or
have you just made the decision to read at least ten
books this year? Five? All right, two? Either way, we‘ve
prepared a selection of six titles that you can reach
for when travelling by train or you can pack them in
your suitcase when you go on holiday. Let‘s take a look
at what the publishers have prepared for us this year.
Suspense thrillers, the life stories of famous people
or philosophical reflections. You‘ll definitely find
something to suit your taste.
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Olga Tokarczuková – Bizarní povídky

Svět je čím dál bizarnější. Laureátka Nobelovy ceny za literaturu Olga Tokarczuková ve
své nové knize slibuje nepředvídatelné povídky, po kterých se na svět okolo sebe už nikdy
nebudete dívat stejně. Autorka se v knize snaží ukázat, že svět je čím dál méně srozumitelný.
Rozepsala se v deseti svižných textech, které balancují na rozhraní grotesky, hororu
a fantastiky. Každá povídka se odehrává v úplně jiném prostoru. Volyň během vpádu
švédských vojsk, současné Švýcarsko, vzdálená Asie, imaginární místa. Díky proměnlivému
rytmu povídek si ani na chvíli nemůžete být jistí, co se stane na další stránce.

Olga Tokarczuk - Bizarre short stories

The world is becoming increasingly more bizarre. In her new book, the Nobel Prize laureate
for literature Olga Tokarczuk, promises unpredictable stories that mean you‘ll never see the
world around you in the same way again. The author tries to show that the world is less and
less comprehensible. It was written in ten swift texts, that teeter at the grotesque interface,
horror and fantastic. Each story takes place in a completely different space. Volyň during the
Swedish invasion, contemporary Switzerland, distant Asia, imaginary places. Thanks to the
changing rhythm of the stories, you can‘t be sure for a one moment what might happen on
the next page.

Víte, že autorka Bizarních povídek pomáhala během vysokoškolského studia jako
dobrovolník v ústavu pro mladistvé s poruchami chování?
Did you know that the author of Bizarre Stories helped as a volunteer at a youth
institution for behavioural issues during her university studies?

Ondřej Sekora – Mravenčí a jiné práce

Nakladatelství Akropolis přispěje letos monografií Ondřeje Sekory. Knížka představí celé dílo
spisovatele a žurnalisty, který zásadně ovlivnil podobu české popkultury. Přestože Ondřej
Sekora proslul především jako autor Ferdy Mravence, jeho záběr byl mnohem širší. Byl také
zakladatelem prvních českých ragbyových klubů, působil jako popularizátor sportu a přírody.
Monografie je rozdělena do dvanácti kapitol, které detailně zkoumají jednotlivé okruhy
Sekorových tvůrčích aktivit. Kniha je provázena bohatým obrazovým materiálem. Najdete
v ní také soukromé nebo studijní kresby, které zatím nebyly širší veřejnosti známy.
Od loňského prosince do konce června 2020 také probíhá v Moravském zemském muzeu
v Brně stejnojmenná výstava.

Ondřej Sekora - Ant and other works

The Acropolis Publishing House will contribute this year with monographs by Ondřej Sekora.
The book will present the entire work of the writer and journalist who has fundamentally
influenced the form of Czech pop culture. Although Ondřej Sekora largely became famous
as the author of Ferda Mravenec, his scope was far wider. He was also the founder of the first
Czech rugby clubs and was a populariser of sport and nature. The monograph is divided into
twelve chapters that examine in detail, the individual areas of Sekora‘s creative activities. The
book is accompanied by rich pictorial material. You‘ll also find private or study drawings there
that haven‘t been seen by the general public yet. The exhibition of the same name began in
the Moravian Museum in Brno last December and runs to the end of
June 2020.

Víte, že monografie vychází u příležitosti stodvacátého výročí narození Ondřeje Sekory?
Did you know that the monograph is published on the occasion of the hundredth anniversary
of the birth of Ondřej Sekora?
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Radek Kedroň - Sněžím! Deník bílé mafie

Pokud se vám líbila kniha Operace Rath, kterou před několika lety debutoval přední český
investigativní novinář, máme pro vás dobrou zprávu. Radek Kedroň přichází
s novinkou Sněžím! Deník bílé mafie. Tentokrát se zaměřil na rozkrytí machinací
a korupce v českém zdravotnictví, kde téměř bez kontroly protékají miliardy korun z veřejných
peněz. Ukázkovým případem, kterému se v knize věnuje, je kauza ředitele Nemocnice Na
Homolce. Vladimír Dbalý byl odsouzen na 9 let a v médiích proslul tím, že si veškeré příhody
ze svého korupčního, finančního a kokainového tažení zapisoval do deníku. Kniha dokonale
rekonstruuje, jak to tenkrát fungovalo
v českém zdravotnictví.

Radek Kedroň - Sněžím! Deník bíle mafie (Snowing! White Mafia Diary)

If you liked Operace Rath (Operation Rath), which was debuted by a leading Czech
investigative journalist a few years ago, we have great news for you. Radek Kedroň has arrived
with the new Sněžím! Deník bílé mafie. This time he focused on uncovering machinations
and corruption in the Czech health care system, where billions of Czech crowns of public
money flow almost without control. An example of an event in the book is the case of the Na
Homolce Hospital Head. Vladimír Dbalý was sentenced to nine years and was renowned in the
media for recording all the incidents regarding his corruption, financial and cocaine campaign
in his diary. The book perfectly reconstructs how it worked in the Czech health care system
during that time.

Víte, že Radek Kedroň odtajnil například jména agentů StB pracujících v Hradní stráži Václava Havla?
Did you know that Radek Kedroň revealed, for example, the names of StB agents working in Václav Havel
Castle Guard?

Kirsten Bradleyová – Ruce v hlíně

Mezi očekávanými tituly roku 2020 samozřejmě nemůže chybět ani dílo pro nejmenší.
Tentokrát se děti mohou těšit na knihu Ruce v hlíně: Kniha pro malé zahradníky. Australská
autorka Kirsten Bradleyová čtenářům radí, jak nejlépe objevovat kouzla přírody. Připomíná
také, že byste se přitom neměli bát ušpinit si ruce od hlíny. Jen tak totiž nejlépe zjistíte, jak
příroda roste, kvete a chutná. Ať už bydlíte ve městě, nebo jste celý svůj život prožili na
venkově, tato inspirativní knížka plná barevných ilustrací vás naučí pozorovat a zkoumat
přírodu od jara až do zimy. Zjistíte třeba, jak pohodlně ubytovat hmyzí rodinku nebo kdy
konečně nastane vhodná doba na zasetí všemožných semínek. Pomocí jednoduchých
kreativních návodů se děti zároveň naučí vyrobit vlastní terárium nebo krmítko
pro ptáčky.

Kirsten Bradley- Hands in the soil

Of course, among the expected titles in 2020, there has to be work for the young. This time,
children can look forward to the book of Hands in the soil: A Book for Little Gardeners.
Australian author Kirsten Bradley advises readers how best to discover the nature‘s magic.
She also reminds us that we shouldn‘t be afraid of getting our hands dirty from soil. This is
the only way of finding out how nature grows, blooms and tastes. Whether you live in the
city or have spent your entire life in the countryside, this inspirational book full of colourful
illustrations will teach you to observe and explore nature from spring to winter. For example,
you‘ll find out how to comfortably accommodate an insect family or when it‘s finally time to
sow all kinds of seeds. At the same time, children learn how to make their own terrarium or
bird feeder using simple creative instructions.
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Daniel Cole - Konec hry

Sympatický britský autor bestsellerů Hadrový panák a Loutkář konečně přichází s další
napínavou knihou. Krimi thriller Konec hry je závěrečnou knihou z této volné série. Autor sám
říká, že pokud ho kniha každých pár stránek nerozesměje, tak ho začne nudit. Můžeme si tedy
být tedy jistí, že i třetí kniha bude směsicí brutální scény a britského humoru. Je tu Konec hry.
Případ, kde půjde o všechno a celý vražedný kruh se uzavře. Policista Finlay Shaw je doma
nalezen mrtvý v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že se jednalo o sebevraždu. Až na
Williama Wolfa Fawkese, bývalého detektiva s pošramocenou pověstí, který je momentálně
na útěku. A tak se společně s dřívějšími kolegy pouští do pátrání v policistově minulosti a
snaží se zjistit, zda byl opravdu tak vzorný, jak to vždy vypadalo. Čím hlouběji se ti tři během
vyšetřování noří do bahna policejní korupce, tím víc dávají v sázku.

Daniel Cole – Game over

The likeable British author of the bestsellers Ragger Shot and Puppeteer finally came up with
another thrilling book. The crime thriller Game Over is the final book of this free series. The
author himself says that if a book doesn‘t make him laugh every few pages, he‘d get bored. So
we can be sure that even the third book will be a mixture of brutal scenes and British humour.
It‘s Game Over. A case where everything is going to happen and the whole killing circle closes.
Officer Finlay Shaw is found dead at home in a locked room. Everyone is convinced it was
a suicide. Except for William Wolf Fawkes, a former detective with a
tarnished reputation, and who is currently on the run. So, along with
his former colleagues, he embarks on a search in the police officer‘s
past, trying to find out if he was really as exemplary as it always
seemed. The deeper the three of them sink into the mud of police
corruption during the investigation, the more they risk.

Víte, že příběh Jacka Rozparovače nepochybně inspiroval autora při psaní jeho knih?
Did you know that the story of Jack the Ripper undoubtedly inspired the author to write his books?

Megan Goldinová - Úniková hra

Mezi nejočekávanější tituly vydavatelství Mladá fronta patří kniha australské spisovatelky
Megan Goldinové s názvem Úniková hra. Půjde o napínavý thriller, kde nebude nouze
o atmosféru plnou strachu a všudypřítomného napětí. Dohromady totiž svede čtyři osoby,
které čeká boj o přežití v uzavřeném výtahu. Kniha vypráví o čtveřici velice úspěšných
a ambiciózní investičních bankéřů. Ti se dokázali dokonale přizpůsobit rušnému životu
na Wall Street, kde se hraje hra plná úskoků. Jediné, na čem záleží, jsou peníze. Pokud se
chcete dostat až na vrchol, musíte být ochotní udělat pro to prakticky cokoliv. A to tito
čtyři bankéři moc dobře vědí. Z teambuildingové akce se vyklube úniková hra a v malém
uzavřeném prostoru začnou na povrch vyplouvat ta nejtemnější tajemství, jaká si jen
dokážete představit. Ve vzduchu také stále visí jedna důležitá otázka. Co se stalo se Sarou
Hallovou? Tady veškerá zábava končí a začíná neúprosný boj o přežití.

Megan Goldin - Escape Game

One of the most anticipated titles from Mladá fronta publishing is a book by the Australian
writer Megan Goldin entitled Escape Game. It will be a suspense thriller where there isn‘t
shortage of fearful atmosphere and ubiquitous tension. All in all, it seduces four people awaiting
survival in a closed elevator. The book tells the story of four very successful and ambitious
investment bankers. They were able to adapt to the busy life on Wall Street perfectly, where a
game full of tricks is played. The only thing that matters is money. If you want to get to the top,
you have to be willing to do just about anything. And these four bankers know it very well. The
teambuilding event turns out to be an escape game and, in a small enclosed space, the darkest
secrets you can imagine begin to float to the surface. There‘s also one important question still
in the air. What happened to Sara Hall? All the fun ends here, and the
relentless struggle for survival begins.

Víte, že spisovatelka založila farmu Milkwood Permaculture, kde strávila posledních destet let
nejen farmařením, ale i vzděláváním tisíců studentů v permakulturních dovednostech?

Víte, že Megan Goldingová pracovala skoro dvacet let jako zahraniční zpravodajka pro Associated Press a
Reuters? Specializovala se na oblast Středního východu, psala o válce, míru a mezinárodním terorismu.

Did you know that the writer founded the Milkwood Permaculture Farm, where she not only
spent the last ten years farming but training thousands of students in permaculture skills?

Did you know that Megan Golding worked for nearly 20 years as a foreign correspondent for the Associated
Press and Reuters? She specialised in the Middle East area, writing about war, peace and international terrorism.
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Recenze

Review

Palec
nahoru i dolů

Thumbs
up and down

Při naší únorové jízdě z ukrajinského Lvova jsme byli mile překvapeni velmi dobrou kávou podávanou ve vašem autobusu
a rovněž příjemným řidičem Grzegorzem. Tak usměvavý člověk se za volantem jen tak nevidí .
During February‘s drive from Lviv, Ukraine, we were pleasantly surprised by the very good coffee served on your bus and
by the pleasant driver Grzegorz. Such a smiling man isn’t seen often behind the wheel .

☺

☺

Obojí nás těší. Na kvalitní kávě si zakládáme v podstatě od prvního vyjetí na koleje v roce 2012 a jejímu výběru a přípravě
věnujeme hodně času a energie. Ne nadarmo se říká, že dobrá káva dělá dobrý den . Panu řidiči pochvalu předáme, jistě
bude rád. Stejně jako my.
We’re pleased by both opinions. Basically, a quality coffee has been important to us since our first departure on the tracks in
2012, and we dedicate a lot of time and energy to its selection and preparation. It’s not in vain that good coffee makes a good
day . We’ll pass-on your praise to the driver, he’ll certainly be happy. Just like us.

☺

☺

Zapomněl jsem si ve vlaku velkou černou tašku s oblečením. Nenašli jste ji náhodou? Opravdu bych ji potřeboval.
I forgot a big black bag with clothes on the train. Did you find it by accident? I really need it.
Každý den nalezneme v našich vlacích a autobusech desítky zapomenutých předmětů. Od oblečení přes sluchátka až
po nabíječky. Všechny ztráty pečlivě označíme datem, číslem linky a číslem sedadla a následně uložíme ve skladu. Informace
o ztrátách je možné získat na e-mailu info@le.cz nebo na našich pokladnách. P.S.: Ztracenou tašku s oblečením jsme nalezli
a druhý den vrátili majiteli. Máme rádi šťastné konce .
Every day we find dozens of forgotten items on our trains and buses. From clothes to headphones to chargers. All losses are
carefully marked with a date, connection number and seat number and then stored in the warehouse. Information regarding
losses can be obtained at info@le.cz or at our cash desks. P.S.: We found the lost bag with clothes and returned it to the owner
the next day. We like happy endings .

☺

☺

Kam směřuje demokracie? Je naše svoboda ohrožena? Co se
aktuálně odehrává v různých částech světa a jaký mají tyto
události dopad na svobodu, demokracii a lidská práva?
Série #Forum2000online Chat nabízí rozhovory se zajímavými hosty z řad spolupracovníků
a partnerů Nadace Forum 2000, s politiky, odborníky, obhájci lidských práv, novináři či diplomaty.

Máte v plánu při obnovování vlakových spojů jezdit na trase Košice - Praha častěji než dvakrát denně? Uvítal bych nějaký vlak,
který by vyjížděl z Prahy kolem oběda. Plánujete něco takového?
Do you plan to travel between Košice and Prague more than twice a day? I would welcome a train leaving Prague around lunch
time. Are you planning something like this?
Za každý takový podnět jsme velmi rádi. Už jen proto, že značí zájem o naše služby. I tento podnět jsme předali kolegům
na našem obchodní oddělení. Vašemu výběru se nedivíme, podtatranská trasa patří k nejkrásnějším.
We’re very happy for any such initiative. Just because it indicates interest in our services. We also passed this suggestion to
colleagues at our sales department. We’re not surprised by your choice, the route under the Tatras is one of the most beautiful.

♥ ☺.
♥ ☺.

Rád bych požádal o ruku tu krásnou stevardku, která se o nás celou cestu do Ostravy tak báječně starala
Můžete mi na ni poslat číslo?
I would like to propose to that beautiful stewardess, who wonderfully took care of us all the way to Ostrava
Can you send me her number?

To samozřejmě nemůžeme. Seberte odvahu a příště ji zkuste někam pozvat. Možná to vyjde. A když ne, nebudete si to muset
vyčítat. Držíme palce . 💕
Of course, we can’t. Gather courage and try to invite her somewhere next time. Maybe it will work. And if not, you won‘t have
to blame yourself. Fingers crossed .

♥

♥

Chtěla jsem si objednat sushi, ale personál mi oznámil, že už žádné nemají. Proč nemáte větší zásoby?
I wanted to order sushi, but the staff told me they had none left. Why don‘t you have larger stocks?

www.forum2000.cz
Rozhovory #Forum2000online Chat vychází dvakrát týdně. Můžete je sledovat na YouTube či poslouchat v aplikaci Spotify.
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Kuchyňky ve vlacích mají bohužel omezenou velikost, a tak se občas může stát, že Vámi vybrané jídlo již nebude k dispozici.
Snažíme se množství naskladněných produktů přizpůsobovat aktuální poptávce po jednotlivých pokrmech.
Manažer cateringu nad tím pravidelně tráví své večery. Tuto zpětnou vazbu mu předáme.💕
Unfortunately, the kitchens on the trains are limited in size, so it can happen that your choice of food is no longer available.
We try to adapt the quantity of stored products to the actual demand for individual dishes. The catering manager spends
his evenings thinking about it regularly. We will pass him this feedback.
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Fejeton

Column

Očima
Kláry

Through Klára’s
eyes

Když vám je „náct”, je pro vás auto rozhodně přitažlivější
než vlak. Mně se při představě, že jezdím autem do školy,
na rande, prostě všude, úplně zastavovalo srdce. Tak
moc jsem si přála jezdit autem a nikoliv vlakem. Ideálně
kabriem, s rozevlátými vlasy a hudbou na plný pecky.
Prostě sen. Zásadní problém byl ovšem ten, že jsem
neměla ani řidičák, ani auto. Rezignovaně jsem tedy jako
všichni spolužáci koukala při cestě do školy z okna vlaku.
Otrava. Pak se stalo něco nečekaného. Ve čtvrťáku na
střední jsem dostala řidičák a od našich jedničkový Fiat
Panda. Pravda, nebylo to kabrio, ale mělo rádio i přihrádku
na šminky. Do školy jsem to měla 20 kilometrů, benzin mi
platili rodiče a já si při parkování před školou připadala
neskutečně dospělá a důležitá. Bomba. Problém nastal po
střední škole. Začala jsem studovat vejšku v Praze a každý
týden jsem dojížděla svým vysněným autem z Krkonoš.
V ten moment jsem si začala uvědomovat, že mi
z účtu nějak nepříjemně začíná mizet měsíční kapesné
a na výpisu z banky vidím nejčastěji slovo „natural”.
Rozhodování, kde ušetřit, nebylo příliš složité. Musela
jsem zpátky na železnici. A zase se stalo něco, co jsem
nečekala. Ve vlaku mi začalo být dobře. Šetřila jsem
peníze, mohla jsem se učit, číst si nebo třeba jen koukat
z okna bez nutnosti být v permanentním střehu. Oblíbené
písničky mi šly sluchátky přímo do uší, nepolívala jsem
se kafem v každé ostřejší zatáčce a kolony aut s divoce
gestikulujícími řidiči za volantem zmizely z mého života.
A víte co? Možná se teď necítím tak cool a americky,
jako před školou za volantem jedničkové Pandy, ale zato
mnohem svobodnější.

POSLOUCHEJTE CELÉ HODINY
Podcasty, živé vysílání, sport, rozhovory, rozhlasové hry, audioknihy
nebo historické nahrávky z archivu. Kdykoli a kdekoli
v aplikaci mujRozhlas.

When you’re a “teenager”, a car is definitely more
attractive than a train. The idea of driving to school by
car, on a date, simply everywhere, was making my heart
blessed. I wanted to drive a car so much and not go by
train. Ideally a convertible, with flared hair and full-hearted
music. Just a dream. The main issue was that I didn’t have
a driver‘s licence or a car. So, like all my classmates, on
my way to school I watched the outside from the train
window. Boring. Then something unexpected happened.
In the last year of secondary school, I got a driver‘s
licence and a Fiat Panda from my parents. Well, it wasn‘t
a convertible, but it had a radio and a compartment for
make-up stuff. My school was 20 kilometres away, my
parents paid the petrol, and I felt incredibly adult and
important when I was parking in front of the school. Cool.
The problem occurred after secondary school. I started
studying at college in Prague and every week I commuted
with my dream car from the Giant Mountains. At that
moment, I began to realise that somehow my monthly
pocket money was disappearing from my account and I
saw the word “natural” on my bank statement the most
often. Deciding where to save was not too difficult. I had
to get back to the railway. And again, something happened
that I didn’t expect. I started to feel good on the train. I
was saving money, I could study on the way, read, or even
look out the window without having to be permanently
ready. My favourite songs went through the earphones,
I wasn’t spilling coffee on every sharp turn and traffic
jams with wildly gesticulating drivers behind the wheels
disappeared from my life. And you know what? I may not
feel as cool and American now as I did in front of school
behind the wheel of my Panda, but I feel much freer.

Klára Pištorová z recepce Leo Express

Klára Pištorová from the Leo Express reception
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