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Vážení cestující,

Dear passengers,

máme pro vás skvělou zprávu. Leo Express v létě
vyjede do Polska. Po dvou letech zdlouhavého administrativního schvalovacího procesu se naše vlaky konečně vydají na polské koleje. Rozhodli jsme se proto
Polsku a česko-polským vztahům věnovat podstatnou část letního vydání našeho palubního magazínu.
Nabízíme vám pár tipů, kam s námi můžete vyrazit.
Pochlubit se můžeme také oceněním. Získali jsme
cenu prezidia České marketingové společnosti
za kvalitní koncepci re-designu Leo Express podpořenou využitím moderních technologií. Pod novou korporátní identitou jsme spustili nový web a aplikaci,
kterou si už stáhlo přes 20 000 lidí. Už ji máte?
V palubním časopise vás také pozveme do Drážďan,
kam jsme spustili novou linku. A těšit se mohou
obzvláště obdivovatelé historie, shopaholici a vyhledávači kuriozit. Tématy letního čísla jsou také
cyklo a eko, tedy cykloturistika a ekologie. Díky nám
můžete vyrazit na cyklovýlety, které jsou vzdáleny
od vašeho bydliště i stovky kilometrů. A kolo si samozřejmě vezměte s sebou.
Rádi bychom vám popřáli krásnou dovolenou, povedené prázdniny a především šťastnou cestu.

We have great news for you. Leo Express will be going
to Poland this summer. After two years of lengthy
administrative approval negotiations, our trains will
finally set off onto Polish railways. We thus decided
to dedicate a substantial part of the summer edition
of our on-board magazine to Poland and CzechPolish relations.
We can also boast about our award. We have won
an award of the Presidium of the Czech Marketing
Company for the quality re-design of the Leo Express
concept supported by the use of modern technology.
Under the new corporate identity, we launched a new
website and app that has already been downloaded
by more than 20,000 people. Have you got it yet?
We would like to invite you to Dresden in our on-board
magazine, to where we started the new connection.
History enthusiasts, shopaholics, and curiosity seekers
especially can look forward to it. The themes of the
summer issue are also cycling and ecology. With us,
you can take cycling trips hundreds of kilometres away
from home. And of course, take your bike with you.
We would like to wish you a great holiday and, above
all, a good journey.

Váš tým Leo Express

Your Leo Express team
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Frčíme i na Instagramu! Sdílejte své zážitky s námi a nezapomeňte na hashtag #leoexpress
Rolling on our Instagram! Share your experiences with us and don’t forget to hashtag #leoexpress

7

LEO_2_2018.indb 7

06.06.18 13:52

destinace

Směr Polsko
Je už po staletí kosmopolitní zemí a ví to! Může být hrdé na krásné hory,
moře, jezera, města plná historie a výbornou kuchyni. Kdo by nechtěl
ochutnat místní pirohy nebo sladkost našeho dětství bonbony Krówki.
A nejen gastronomií k sobě mají Polsko a Česká republika blízko. Zažijte
na vlastní kůži, v čem si jsou národy tak blízké, a v čem jsou naopak rozdílné.
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Kierunek Polska
Już od wieków jest krajem kosmopolitycznym, i zdaje sobie z tego sprawę!
Może się poszczycić pięknymi górami, morzami, jeziorami, miastami
tętniącymi historią i wspaniałą kuchnią. Kto by nie chciał posmakować
miejscowych pierogów czy słodyczy naszego dzieciństwa – cukierków
Krówek. Ale nie tylko gastronomia zbliża Polskę z Czechami. Wypróbuj
na własnej skórze, w czym nasze narody są sobie tak bliskie a czym się
od siebie różnią.
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Dokážete si vybavit pocit ze své úplně první návštěvy Československa?
Poprvé jsem v Československu byla se školním
zájezdem v Tatrách. Byl to pro mě tehdy kulturní
šok. Poprvé jsem například viděla oranžové džusy,
prodávaly se tam věci, které jsem z Polska neznala.
Poprvé v životě jsem také byla v zemi, ve které lidé
mluví jiným jazykem.

Czy pamięta Pani jeszcze wrażenia ze swojej pierwszej wizyty w Czechosłowacji?
Po raz pierwszy byłam w Czechosłowacji z wycieczką szkolną w Tatrach. Był to wtedy dla mnie szok
kulturowy. Po raz pierwszy zobaczyłam sok pomarańczowy, sprzedawały się tam rzeczy, który w Polsce
nie było. Po raz pierwszy w życiu byłam także w kraju,
gdzie ludzie mówili innym językiem.

To jste byla ještě na základní škole. A první dospělá
zkušenost s Prahou?
To bylo během přijímacích zkoušek na FAMU. Zarazila
mě fotogenická krása Prahy. Bydlela jsem u známých
na Žižkově, což sice není nádherná čtvrť, ale mně se
tehdy zdála moc pěkná. Hlavně mě zaujala dlažba
z malých kostek. O tom se mi později i občas zdálo.

Wtedy była Pani jeszcze w szkole podstawowej.
A pierwsze dorosłe doświadczenie z Pragą?
Było to w czasie egzaminów wstępnych na FAMU.
Uderzyło mnie fotogeniczne piękno Pragi. Mieszkałam u znajomych na Žižkovie, który co prawda nie
jest wystawną dzielnicą, ale mnie wtedy wydawał się
bardzo piękny.

A pocit z lidí?
Překvapilo mě, jak se všichni oblékají stejně. Ve Varšavě jste mohl lidi podle oblečení zařadit do určité
společenské třídy. Dalo se odhadnout, jaké má kdo
vzdělání. Mladé Polky připomínaly barevné květy,
oblékaly se velmi elegantně. Hlavně studentky si
na sebe šily pěkné věci. Ale v Praze jsem nemohla
v tramvaji nebo v hospodě rozlišit, kdo je univerzit-

A wrażenia z ludzi?
Byłam zaskoczona, że wszyscy ubierają się tak samo.
W Warszawie ludzi można klasyfikować według ich
ubrania do określonej klasy społecznej. Można było
też odgadnąć, jakie, kto ma wykształcenie. Młode
Polki przypominały kolorowe kwiaty, ubierały się bardzo elegancko. Głównie studentki szyły sobie piękne
rzeczy. Ale w Pradze, nie mogłam w tramwaju ani
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Neemigrovala jsem
Polská režisérka Agnieszka Holland chtěla být Češkou.
Dokonce oficiálně požádala o občanství. Velmi brzy si to ale
rozmyslela – poté co ji Češi zatkli, vsadili do vězení a nakonec
i odsoudili. Vrátila se do Varšavy a za pár let se o ní dozvěděl
celý filmový svět.

Nie wyemigrowałam
Reżyserka Agnieszka Holland chciała być Czeszką. Nawet
oficjalnie złożyła wniosek o obywatelstwo. Bardzo szybko jednak
zmieniła zdanie – po aresztowaniu przez Czechów, umieszczeniu
w więzieniu, a następnie skazaniu. Powróciła do Warszawy
a po kilku latach dowiedział się o niej cały filmowy świat.
text: Petr Vavrouška
foto: © Shutterstock.com, © MFF Praha – Febiofest

ním profesorem a kdo dělníkem. Všichni nosili skoro
to samé. V Polsku vypadali muži, hlavně umělci,
fešácky, v Čechách spíše jako fotrové.
V čem vám připadali Češi zásadně jiní?
Víte, Poláci jsou více romantičtí, mnohem víc lpějí
na své historii, na přesvědčení, že se musí vždy bojovat. Poláci se mi tehdy také zdáli zvědavější, otevření
světu, a Češi mi přišli takoví odevzdaní. Bylo zvláštní,
že řadu věcí u vás neznali ani vzdělaní lidé. To, co já
jsem v Polsku četla ve čtrnácti, v Československu ani
netiskli.

Šok a překvapení
Přišel rok 1968, pražské jaro. Jak jste je vnímala?
Nejdříve jsem si toho nevšimla, politické změny šly
mimo mě. Politika mě jako umělce vůbec nezajímala.
Byla to pro mě taková drsná, blbá, cynická realita.
Že se něco děje, jsem zaznamenala v momentě, kdy
jsem náhodou narazila na studentskou demonstraci
v centru Prahy. Pražského jara jsem si všimla v dubnu.
A jak jste prožívala srpen 1968?
Lidé byli v šoku, nečekali to. Bydleli jsme s manželem
na Zahradním městě, v šest ráno nás vzbudila sou-

w gospodzie odróżnić, kto jest profesorem uniwersyteckim a kto robotnikiem. Wszyscy nosili prawie to
samo. W Polsce mężczyźni, głównie artyści, wyglądali
przystojnie w Czechach raczej zdziadziale.
W czym Czesi wydają się zasadniczo odmienni?
Wie Pan, Polacy są bardziej romantyczni, o wiele
bardziej przywiązani do swojej historii, do przekonania, że zawsze muszą walczyć. Polacy wydawali mi
się wówczas ciekawsi świata, bardziej otwarci, a Czesi
zbyt tacy podporządkowani. To było dziwne, że wiele
rzeczy, nie wiedzieli u Was nawet wykształceni ludzie.
To, co przeczytałam w Polsce w wieku lat czternastu,
w Czechosłowacji nawet nie wdrukowano.

Szok i zaskoczenie
Przyszedł 1968 rok, Praska Wiosna, Jak go Pani
postrzegała?
W pierwszej chwili ani tego nie zauważyłam, zmiany
polityczne mnie nie interesowały. Polityka mnie
jako artystkę w ogóle nie interesowała. Dla mnie to
była taka twarda, głupia, cyniczna rzeczywistość.
To, że coś się dzieje, zauważyłam w momencie, gdy
przypadkowo natrafiłam na demonstrację studentów
w Pradze. Praską Wiosnę zauważyłam w kwietniu.
11
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sedka. Řekla, ať rychle vstaneme, že na jedné hranici
stojí Rusové, na druhé Němci a nad námi lítají letadla.
Němci asi napadli Sovětský svaz, tvrdila. Taková byla
tedy prvotní informace. Jeli jsme na Václavské náměstí a tam jsme uviděli to, co je dnes všem známé.

A jak przeżyła Pani sierpień 1968 roku?
Ludzie byli w szoku, nie spodziewali się tego.
Mieszkaliśmy z mężem w dzielnicy Zahradní Město,
o szóstej rano nas obudziła sąsiadka. Kazała nam
szybko wstać, i twierdziła, że na jednej granicy są Rosjanie, na drugiej Niemcy, a nad nami latają samoloty.
Mówiła, że Niemcy zaatakowali Związek Radziecki.
Takie były wtedy pierwsze informacje. Pojechaliśmy
na Plac Wacława i tam zobaczyliśmy to, co jest obecnie znane wszystkim.

Nepřemýšlela jste o tom, že ukončíte studia a vrátíte se do Polska?
Já jsem naopak chtěla zůstat v Československu, požádala jsem dokonce o občanství. V Polsku to vypadalo
bledě. Celou mou rodinu vyštvali kvůli židovskému
původu z Polska a bratrance vyhodili z vysoké školy.
Maminku a otčíma propustili z práce. Část mých
kamarádů seděla ve vězení, protože se angažovali
ve studentském hnutí. Zdálo se, že v Polsku se nedá
žít, a ve srovnání s Československem nebylo co řešit.
Říkala jsem si, že v Praze budu žít a pracovat.

Myślała Pani o tym, by ukończyć studia i wrócić do
Polski?
Wręcz przeciwnie, chciałam zostać w Czechosłowacji, nawet złożyłam wniosek o obywatelstwo.
W Polsce wyglądało to nieszczególnie. Całą moją
rodzinę wypędzono z powodu żydowskiego pochodzenia z Polski a kuzyna wyrzucono ze studiów.
Mamę i ojczyma zwolniono z pracy. Część moich
kolegów siedziała w więzieniu, ponieważ uczestniczyli w ruchu studenckim. Wydawało się, że w Polsce
nie da się żyć, a w porównaniu z Czechosłowacją nie
było o czym mówić. Mówiłam, że w Pradze będę żyć
i pracować.

To jste měla tady už tak pevné vazby?
Už jsem byla hodně zapojená do společenského
a kulturního života, tedy zatím na úrovni fakulty, ale
cítila jsem se tam velmi dobře. Dokonce mě během
stávky zvolili do výboru. Proto jsem požádala o občanství, ale rychle jsem se ho vzdala poté, co mě Češi
na začátku roku 1970 zatkli.

Czy już wtedy miała Pani tak silne więzi?
Byłam bardzo zaangażowana w życiu społecznym
i kulturalnym, na razie na poziomie wydziału, ale czułam się tam bardzo dobrze. Nawet podczas strajków
wybrano mnie do komisji. Dlatego złożyłam wniosek
o obywatelstwo, ale szybko zrezygnowałam, po tym
jak mnie Czesi aresztowali w 1970 roku.
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Agnieszka Holland
je známá polská filmová režisérka a scenáristka, která
vystudovala pražskou FAMU. Kariéru začala jako
asistentka režie osobností polské kinematografie
Krzysztofa Zanussiho a Andrzeja Wajdy. Její první
samostatný film byl Provinční herci (Aktorzy Prowincjonalni), získal Mezinárodní cenu poroty v roce 1980
na filmovém festivalu v Cannes. Za její nejlepší dílo
je považován film Evropa, Evropa. Film byl oceněn
Zlatým glóbem a získal nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film.

Agnieszka Holland

Za co to bylo?
Pomáhala jsem takzvaným taternikům, Polákům,
kteří pašovali přes hranice nejrůznější opoziční literaturu. Nejdříve mě Češi vyslýchali a sledovali, což bylo
nepříjemné a trvalo to několik měsíců. A pak jednoho
rána přijeli ke mně do bytu a zatkli mě. Myslela jsem
si, že mě vezou na výslech, ale skončili jsme v ruzyňské věznici. Tam jsem strávila sedm týdnů.
To musel být šok.
Bylo to dost drsné, ale zajímavé. No a po propuštění
z vazby byl soudní proces. Taky pozoruhodný. Dostala jsem půldruhého roku s podmínkou.
A tehdy jste si rozmyslela české občanství?
To už jsem se rozhodla ve vězení. Tam to bylo, upřímně vám řeknu, dost na hovno. Panovaly tam úplně stalinské poměry. Nejdříve mě bachaři ponižovali, zavřeli
mě na několik dnů do „díry“, což bylo nesnesitelné.
Pak mě třeba vysvlékli a nechali nahou stát tři hodiny.
Neustále mi vyhrožovali. Pouze mezi mnou a mým
hlavním vyšetřovatelem se vytvořila určitá sympatie.
Díky čemu?
Neustále jsem mu vyprávěla intelektuální postřehy. Říkala jsem mu, v čem spočívá filozofie Simone Weilové.
Byl na mě hodný. Dovolil mi balíček a taky návštěvu

dobrze znana polska reżyserka i scenarzystka,
absolwentka praskiego FAMU. Karierę rozpoczęła
jako asystentka reżysera u osobistości polskiego
kina Krzysztofa Zanussiego i Andrzeja Wajdy.
Jej pierwszym niezależnym filmem byli „Aktorzy
prowincjonalni”, otrzymał Międzynarodową Nagrodę
Jury na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1980 roku.
Za jej najlepsze dzieło jest uważany film „Europa,
Europa”. Film otrzymał Złoty Glob i zyskał nominację
do Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego.

A za co to było?
Pomagałam tak zwanym taternikom, Polakom, którzy
przemycali przez granice różnorodną literaturę
opozycyjną. Najpierw byłam na przesłuchaniu i pod
obserwacją, co było nieprzyjemne i trwało to przez
kilka miesięcy. A potem pewnego ranka przyjechali
do mojego mieszkania i aresztowali mnie. Myślałam,
że zabierają mnie na przesłuchanie, ale skończyłam
w więzieniu w Ruzyni. Tam spędziłam siedem tygodni.
To musiało być szokiem.
To było dość surowe, ale ciekawe. A po zwolnieniu
z aresztu miałam też proces sądowy. Także godny
uwagi. Dostałam półtora roku z warunkiem.
I wtedy zmieniła Pani zdanie o czeskim obywatelstwie?
Zdecydowałam się już w więzieniu. Tam to było,
powiem szczerze – dosyć gówniane. Panowały tam
absolutnie stalinowskie warunki. Najpierw, strażnicy
mnie upokarzali, zamknęli mnie na kilka dni do „dziury”, co było nie do zniesienia. Potem rozebrano mnie
13
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mého muže. Poradil mi dokonce, ať můj advokát požádá o předčasné propuštění, a skutečně to pomohlo.
Později jsem podmínky ve vězení srovnávala s kamarády, kteří seděli tady ve Varšavě. Měli se lépe, nezažili
takovou tupou nenávist od bachařů jako já v Praze.
Do Polska jste se vrátila v roce 1971. Věděla jste, co
chcete dělat za filmy?
Hlavně jsem měla spoustu nápadů, byla jsem velmi
kreativní. Ale kvůli minulosti mého otce a mé vlastní
odbojářské činnosti jsem měla problémy a vypadalo
to, že mě nenechají nic točit. Ale pomohl mi kamarád, který pro mě po návratu z Čech zorganizoval
schůzku s několika polskými režiséry. Já jsem totiž
moc lidí neznala. A díky tomu jsem poznala třeba
Krzysztofa Kieślowského.
A co byla první věc, kterou jste chtěla natočit?
Mělo to být něco pro redakci dětí a mládeže Polské
televize. Udělala jsem adaptaci Čapkovy Války s mloky. Ale neprošlo to.
Pak jste ale natočila řadu filmů a stala se součástí
takzvaného kina morálního nepokoje. Proč jste ale
emigrovala v roce 1981 – před vyhlášením výjimečného stavu v Polsku?
Já jsem neemigrovala. V okamžiku, kdy byl v Polsku
zaveden výjimečný stav, jsem byla zrovna ve Švédsku na projekci svého filmu. Shodou okolností jsme
měli u mé rodiny, která tam emigrovala v roce 1968,
strávit Vánoce. Původně tam měli za mnou dorazit
i manžel s dcerou. Už to ale nestihli a zůstali v Polsku.
Najednou jsem se ocitla ve Švédsku jako jediná
známá Polka a všichni tamní novináři se na mě vrhli.
Komentovala jsem dění v Polsku a bylo jasné, že když
se vrátím, tak mě okamžitě zavřou. Vyrazila jsem proto do Paříže. Ale myslela jsem si, že výjimečný stav
v Polsku bude mnohem drsnější. Kdybych věděla, že
to nebude tak strašné, možná bych se vrátila.

do naga i pozostawiono na trzy godziny. Ciągle mi
grozili. Pewna więź sympatii powstała tylko pomiędzy
mną i moim głównym śledczym.
Dzięki czemu?
Stale opowiadałam mu o intelektualnych spostrzeżeniach. Powiedziałem mu, na czym polega filozofia
Simone Weil. Był dla mnie dobry. Pozwolił mi paczkę
i odwiedziny mojego męża. Powiedział mi nawet, aby
mój prawnik prosił o przedterminowe zwolnienie, i to
naprawdę pomogło. Później, warunki panujące w więzieniu porównywałam z kolegami, którzy siedzieli
wtedy w Warszawie. Mieli się lepiej, nie przeżyli takiej
tępej nienawiści strażników jakiej doznałam w Pradze.
Do Polski wróciła Pani w 1971 roku. Czy już wtedy
Pani wiedziała, że chce kręcić filmy?
Głównie, miałam mnóstwo pomysłów, byłam bardzo
kreatywna. Ale ze względu na przeszłość mojego ojca
i moje własne działania patriotyczne miałam problemy i wyglądało to na to, że nie pozwolą mi nic kręcić.
Ale pomógł mi kolega, który po powrocie z Czech
zorganizował mi kilka spotkań z kilkoma polskimi
reżyserami. W tym czasie sama nie znałam wielu
osób. A dzięki temu poznałam na przykład Krzysztofa Kieślowskiego.
Pani potem nakręciła wiele filmów i stała się częścią
tak zwanego kina moralnego niepokoju. Dlaczego
wyemigrowała Pani w 1981 roku – przed ogłoszeniem
stanu wojennego w Polsce?
Nie wyemigrowałam. W chwili, gdy w Polsce wprowadzono stan wyjątkowy, byłam akurat w Szwecji
na pokazie własnego filmu. Przypadkowo byliśmy
u mojej rodziny, która wyemigrowała tam w 1968
roku, aby spędzić święta. Początkowo mieli dojechać
do mnie mąż z córką. Ale już nie zdążyli i zostali
w Polsce. Dlatego pojechałem do Paryża.

Jaké byly začátky v emigraci?
Bylo to psychicky velmi náročné. Trvalo zhruba devět
měsíců, než dceru pustili za mnou. To bylo nejhorší.

Jakie były początki emigracji?
To było psychicznie bardzo wyczerpujące. Zajęło
około dziewięć miesięcy zanim puścili do mnie córkę.
To było najgorsze.

Proč jste si zvolila zrovna Paříž?
Asi proto, že tam byla největší skupina kamarádů ze
Solidarity, a zároveň tam měl dorazit Andrzej Wajda,
který se chystal na natáčení Dantona. Věděla jsem, že
u něj najdu práci a podporu.

Dlaczego wybrała Pani akurat Paryż?
Chyba dlatego, że była tam największa grupa przyjaciół z Solidarności, a jednocześnie miał tam dotrzeć
Andrzej Wajda, który planował kręcenie Dantona.
Wiedziałam, że u niego znajdę pracę i wsparcie.
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Cestujte a dívejte se
kolem sebe

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

Foto: Shutterstock.com

Travel-Gum 20 mg, perorální guma
je léčivý přípravek s účinnou látkou
dimenhydrinatum k vnitřnímu užití.
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
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Neobjevené krásy Polska
Nieodkryte piękno Polski
Málokdo si při slově „dovolená“ vybaví právě
Polsko. Tato rozlehlá země s bohatou historií
ale skrývá spousty krás, které ještě čekají
na objevení. Pojďte se podívat, co všechno
můžete v Polsku zažít, a třeba si s námi
i rovnou naplánovat výlet!

Niewielu osobom słowo „wakacje“ kojarzy się
właśnie z Polską. Ten ogromny kraj o bogatej
historii kryje w sobie wiele piękna, które wciąż
czeka na odkrycie. Przybądź i zobacz, co
możesz przeżyć w Polsce, a może nawet
od razu zaplanujesz wycieczkę z nami!

Krakov má pro turisty jednu velkou výhodu: všechny
nejdůležitější památky jsou pohromadě a dají se projít pěšky. Ohromí vás Rynek Głowny, který je jedním
největších středověkých náměstí na světě. Stojí tu
i nejkrásnější polská svatyně Mariacka bazilika s dvěma různě vysokými věžemi. Při prohlídce města byste
rozhodně neměli vynechat bývalou židovskou čtvrť
Kazimierz, mrazivá minulost Polska tu na vás dýchne
na každém kroku. Městu vévodí majestátní hrad Wawel, který byl více než 500 let sídlem polských králů.
Do města polských králů jezdí Leo Express několikrát denně z České republiky i Slovenska.

Kraków posiada jedną wielką zaletę dla turystów:
wszystkie najważniejsze zabytki są położone blisko
siebie i można go zwiedzać pieszo. Zadziwi Cię
Rynek Główny, który jest największym średniowiecznym placem na świecie. Mieści się na nim również
najpiękniejsza polska świątynia – Bazylika Mariacka
z dwoma wieżami o zróżnicowanej wysokości. Podczas zwiedzania miasta nie można pominąć dawnej
dzielnicy żydowskiej Kazimierz, gdzie chłodną
przeszłość Polski odczuwa się na każdym kroku.
Nad miastem wznosi się majestatyczny Zamek Wawel, który przez ponad 500 lat był siedzibą królów
polskich.
Do miasta polskich królów jeździ Leo Express kilka
razy dziennie z Czech i ze Słowacji.

Ničím nerušený výhled
Hlavní město Polska během druhé světové války
téměř zaniklo. Varšava ale doslova vstala z popela.
Důkazem znovuzrození města je nejstarší část, Poláky nazývaná Stare Miasto. Během rozsáhlé, téměř
patnáctileté rekonstrukce se podařilo obnovit vzhled
města tak, aby budovy vypadaly jako 200 let staré.
Velmi diskutovanou dominantou města je Palác kultury a vědy. Ve 30. patře naleznete vyhlídkovou plošinu, a jak Poláci sami s oblibou říkají, právě z tohoto
místa je ten nejhezčí pohled na Varšavu (samotná
budova není vidět).
Ve Varšavě se nachází i jeden přírodní unikát – Kampinoský národní park, který si zasloužil přezdívku
„zelené plíce Varšavy“.
Svezte se s Leo Express do Varšavy na trase Vídeň–
Mikulov–Brno–Ostrava–Varšava již od 108 Kč.

Ráj jídla
Milovníci jídla v Polsku rozhodně potěší své chuťové
buňky. Vyzkoušejte zdejší speciality pirohy, zapiekanki

Niczym niezakłócany widok
Stolica Polski podczas II wojny światowej prawie zanikła. Warszawa dosłownie wstała z popiołu. Dowodem
odrodzenia się miasta jest jego najstarsza część, Polacy nazywają ją Starym Miastem. Podczas rozległej,
prawie piętnastoletniej odbudowy, wygląd miasta
został przywrócony tak, aby budynki wyglądały
na 200 lat. Budzącą kontrowersje dominantą miasta
jest Pałac Kultury i Nauki. Na jego 30 piętrze znajduje
się platforma widokowa, a jak sami Polacy lubią
mówić, z tego miejsca rozciąga się najpiękniejszy widok Warszawy (bo sam budynek nie jest widoczny).
W Warszawie znajduje się też jeden wyjątkowy unikat
przyrodniczy – Kampinoski Park Narodowy, który
zyskał przydomek “zielone płuca Warszawy”.
Wyrusz z Leo Expressem do Warszawy na trasie
Wiedeń – Mikulov – Brno – Ostrava – Warszawa, już
od 108 CZK.
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Vlakem do Polska
Leo Express naslouchá přáním
svých cestujících, a proto zavádíme přímý vlakový spoj mezi
Prahou a Krakovem. O aktuální situaci a první
jízdě vlaku vás budeme včas informovat!

Pociągiem do Polski
Leo Express spełnia życzenia swoich
pasażerów i dlatego wprowadza
bezpośrednie połączenie kolejowe między
Pragą i Krakowem. O aktualnej sytuacji
i pierwszym przejeździe pociągu będziemy
Państwa informować z wyprzedzeniem!

nebo preclíky zvané obwarzanky! Mezi nejoblíbenější
polévky patří żurek – smetanová polévka z žitného
kvásku s vejcem a klobásou. K večernímu posezení
s přáteli se perfektně hodí síť podniků s názvem Pijalnia Wódki i Piwa, kde můžete vyzkoušet netradiční
„shoty“ s polským typickým alkoholem – Soplicou.

S hlavou v oblacích
Polsko se také může stát dostupným výchozím bodem pro vaši dovolenou. A Leo Express vám cestování
ještě zjednoduší. Autobusem nebo minibusem vás odvezeme na letiště do Varšavy, Krakova, pro maximální
komfort a pohodlí můžete na cestě do ráje nízkonákladových aerolinek v Katovicích využít z Ostravy
službu Door to door (le.cz/d2d).

Raj dla gurmanów
Miłośnicy jedzenia w Polsce na pewno mile połaskoczą swoje kubki smakowe. Warto skosztować
lokalnych specjałów: pierogów, zapiekanek lub precli
zwanych obwarzankami! Do najpopularniejszych zup
należą: żurek – zabielana zupa na kwasie z jajkiem
i kiełbasą. Wieczorami z przyjaciółmi warto posiedzieć w sieci restauracji o nazwie Pijalnia Wódki
i Piwa, gdzie możesz spróbować niezwykłych “shotów” z polskim typowym alkoholem – Soplica.

Z głową w chmurach
Polska może stać się również przystępnym punktem
wyjściowym dla rozpoczęcia wakacji. A Leo Express
jeszcze ułatwi podróżowanie. Autobusem lub minibusem zawieziemy Cię na Lotnisko w Warszawie,
do Krakowa, a dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i wygody na trasie do raju tanich linii lotniczych
w Katowicach można skorzystać z usługi Door to
door (le.cz/d2d).
17
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Sousedé / Sąsiedzi
Zajímá vás, čeho si Poláci žijící v České republice nejvíce váží na Češích, a co
se pro změnu Čechům líbí v Polsku? Přinášíme vám inspirativní odpovědi.
Díky našim autobusovým a vlakovým spojům se můžete do Polska nebo
České republiky vydat a vše si ověřit a vyzkoušet na vlastní kůži.
Czy interesuje Cię, co Polacy mieszkający w Republice Czeskiej
najbardziej doceniają na Czechach, a co z kolei Czechom się
podoba w Polsce? Naszymi połączeniami autobusowymi
i kolejowymi możesz się wybrać do Polski lub do Czech
i przekonać się o tym na własne oczy.

Otázka:
Co máte nejraději na České republice/Češích?
Co Vám na České republice/Češích nejvíce
imponuje?
Co máte nejraději na Polsku/Polácích?
Co Vám na Polsku/Polácích nejvíce imponuje?

?

Pytanie:
Ci się podoba w Republice Czeskiej/na Czechach?
Co najbardziej Ci imponuje na Republice Czeskiej/
Czechach?
Co najbardziej Ci się podoba w Polsce/na Polakach?
Co najbardziej Ci imponuje w Polsce/na Polakach?

Petr Vavrouška
bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu (5 let žil v Polsku), dnes ředitel polské
pobočky firmy mmcité+ / były korespondent zagraniczny Czeskiego radia (żył 5 lat w Polsce),
obecnie dyrektor polskiego oddziału firmy mmcité+

Na Polácích se mi líbí to, že nás Čechy
mají tak rádi. V posledních letech jsme
vždy na prvním místě v oblíbenosti
národů v očích Poláků. S takovým
faktem se pak Čechovi v Polsku dobře
žije, pracuje. Poláci možná působí
na první pohled konzervativně, ale
podle mě jsou v mnoha ohledech pro
nás Čechy inspirativní. Hlavně v hudbě,
filmu, módě jsou mnohem otevřenější,
nebojí se experimentovat. Závidím
jim třetí program Polského rozhlasu,
stanici Trójka. Díky moři mají skvělé
mořeplavce, díky horám jedny z nejlepších horolezců. Jenom tomu pivu
nerozumějí a přidávají si do něj sladké
sirupy. Na státní svátky si všichni vyvěsí
polské vlajky a je v tom cítit vnitřní
hrdost na vlastní historii. Když se v něčem nemůžou vyznat, něco nechápou,
tak používají následující rčení: je to jak
český film!

Cenię sobie Polaków za to, że nas Czechów lubią. W ostatnich latach zawsze
byliśmy na pierwszym miejscu w rankingach popularności narodów obcych
w oczach Polaków. Z taką świadomością potem Czechowi dobrze się w Polsce żyje i pracuje. Polacy na pierwszy
rzut oka wydają się być konserwatywni,
ale moim zdaniem pod wieloma względami są dla nas Czechów inspiracją.
Zwłaszcza w muzyce, filmie, w modzie
są o wiele bardziej otwarci, nie boją
się eksperymentować. Zazdroszczę im
trzeciego programu Polskiego Radia,
stacji Trójka. Dzięki morzu mają wspaniałych żeglarzy, dzięki górom jednych
z najlepszych wspinaczy górskich.
Tylko na piwie się nie znają i dodają do
niego słodkie soki. W święta wszyscy
wywieszają polskie flagi i czują się
wewnętrznie dumni z własnej historii.
Jeżeli czegoś nie znają, nie rozumieją,
używają następującego powiedzenia:
to jest jak czeski film!
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Marzena Sedláková
překladatelka, tlumočnice / tłumaczka

Na Česku se mi nejvíce líbí rozmanitost
a malebnost krajiny. Samotní Češi jako
národ se od Poláků liší mentalitou.
Jsou mnohem pohodovější a předvídatelnější, což přináší větší pocit stability
a komfortu v jednání s lidmi. V malém
státě, jímž Česko je, mi imponuje, že
má dobře vyřešenou infrastrukturu
od pěších cest přes cyklostezky po silniční a vlakovou dopravu. V Česku
jsem se rozhodla usadit díky skvělým
lidem, kteří mě jako cizinku bezvýhradně přijali mezi sebe. Život v Česku
považuji za klidnější a celkově méně
komplikovaný.

Na Czechach najbardziej mi się podoba
różnorodność i malowniczość krajobrazu. Sami Czesi jako naród różnią się
od Polaków mentalnością. Są znacznie
bardziej zrównoważeni i przewidywalni,
co zapewnia większe poczucie stabilności i komfortu w kontaktach z ludźmi.
Imponujące w małym państwie, jakim
jest Republika Czeska, jest dobrze
rozwiązana infrastruktura od ścieżek
dla pieszych poprzez trasy rowerowe
po transport drogowy i kolejowy. W Czechach postanowiłam osiąść dzięki ludziom, którzy bezwarunkowo zaakceptowali mnie jako cudzoziemkę. Uważam
ogólnie życie w Czechach za spokojniejsze i mniej skomplikowane.

Gabriela Gańczarczyk
doktorka působící v Pardubicích na univerzitě, zabývá se českou literaturou
doktor pracująca na Uniwersytecie w Pardubicach, zajmuje się literaturą czeską

To, že Češi rádi sportují a že i mnozí
senioři jsou fyzicky aktivní. Že (až
na smutné výjimky) Češi nemají
nutkání ohromovat všechny kolem
svým ekonomickým statusem a umí
být skromní. V České republice jsem
se usadila z lásky k jednomu autorovi
filmových plakátů. A nejvíce se mi zde
libí železniční doprava, kterou pravidelně využívám na cestě do práce.

To, że Czesi lubią uprawiać sporty,
a wielu seniorów jest aktywnych fizycznie. To, że (poza smutnymi wyjątkami)
Czesi nie mają potrzeby wywierać
wrażenia na wszystkich wokół swoim
statusem ekonomicznym i potrafią być
skromni. W Czechach osiedliłam się
z miłości do jednego autora plakatów
filmowych. Najbardziej doceniam
transport kolejowy, z którego regularnie korzystam w drodze do pracy.

Dorothea Bylica
ilustrátorka knih, učitelka fotografie / ilustratorka książek, nauczycielka fotografii

Mentalita Čechů a Poláků je dost
podobná. Na Češích mám nejraději
jejich pohostinnost, vcelku příjemné
vystupování a rodinné vztahy. Osobně
se setkávám spíše s umělci a hudebníky
a obdivuji na nich pracovitost, zručnost
a hlavně kreativitu a představivost.
Snažím se jimi inspirovat ve své práci
a tvorbě. Přijela jsem do Prahy studovat
umělecké obory. Nejradši mám detaily
každodenního života a malé rituály,
jako piknik ve Stromovce, Čarodějnice
a veškeré malé svátky, švestkové pivo
a zmrzlinu ve Světozoru.

Mentalność Czechów i Polaków jest
dość podobna. Lubię Czechów za ich
gościnność, przyjemne zachowanie
i relacje rodzinne. Osobiście spotykam
raczej artystów i muzyków i podziwiam
ich pracowitość, zręczność, a przede
wszystkim kreatywność i wyobraźnię.
Staram się nimi inspirować w mojej pracy i twórczości. Przyjechałam do Pragi,
aby studiować sztukę. Najbardziej lubię
szczegóły codziennego życia i małe
rytuały, takie jak piknik w Stromovce,
Czarownice i wszystkie małe święta,
śliwkowe piwo i lody ze Světozoru.
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Marzena Ewa Krajewska
rada-vyslankyně Velvyslanectví Polské republiky
radca-minister Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

Na Češích obdivuji upřímnost
a otevřenost. Milují život a dovedou
být spokojení se životem ve své
zemi. My, Poláci, se můžeme od vás
učit umění najít perfektní rovnováhu
v tom, co je důležité a nezbytné. Mám
ráda hudbu (Bohuslava Martinů)
a vaše výtvarné umění, v němž
nacházím inspirace blízké mému srdci
od Františka Kupky přes Jana Zrzavého
po současné umělce. Polskou a Českou
republiku spojují velmi intenzivní
a přátelské vztahy, spolupracujeme
v různých oblastech, úspěšně rozvíjíme
ekonomickou a kulturní spolupráci.
Nejlíp se cítím na Moravě. Obdivuji
Muzeum umění v Olomouci pro
jeho aktivity. Například nyní až do
18. srpna tam můžeme zhlédnout
nejrozsáhlejší výstavu polského
abstraktního umění (Abstrakce.PL).
Se zájmem pozoruji polsko-českou
spolupráci i v regionech, a mám velkou
radost z faktu, že jak Poláci, tak i Češi
nacházejí po obou stranách hranice
řadu turistických atrakcí a mnoho
velmi přívětivých lidí.

Podziwiam szczerość i otwartość
Czechów. Kochają życie i potrafią być
z niego zadowoleni w swoim kraju. My,
Polacy, możemy się od Was uczyć sztuki
odnalezienia idealnej równowagi, w tym
co ważne i niezbędne. Lubię muzykę
(Bohuslava Martinů) i Waszą sztukę
piękną, z której czerpię inspirację bliską
mojemu sercu od Františka Kupky
przez Jana Zrzavého po współczesnych
artystów. Polskę i Czechy łączą bardzo
intensywne i przyjazne relacje, współpracujemy w różnych dziedzinach,
z powodzeniem rozwijamy współpracę
gospodarczą i kulturalną. Najlepiej czuję się na Morawach. Podziwiam Muzeum
Sztuki w Ołomuńcu za jego działalność.
Na przykład od teraz do 18 sierpnia możemy w nim obejrzeć najobszerniejszą
wystawę polskiej sztuki abstrakcyjnej
(Abstrakce.PL). Z zainteresowaniem
obserwuję również polsko-czeską
współpracę w regionach, i niezmiernie
mnie cieszy, że zarówno Polacy jak
i Czesi znajdują po obu stronach granicy szereg atrakcji turystycznych i wielu
bardzo przyjaznych ludzi.

Paulina Podulka
porodní asistentka / zawód położna

U Čechů si nejvíce cením klidu, svobody. Ničím nesvázaná radost, schopnost
těšit se ze života nad půllitrem piva
či sklenkou vína tak, jako kdyby se
zastavil čas. Mezi Čechy jsem našla
nejlepší přátele na světě. Takové, kteří
mě neopustili a pomohli v těžkých
chvílích. S radostí se dělili o svůj čas,
peníze, energii. Jsem si jistá, že kdybych bydlela v Polsku, tak výjimečné
lidi bych nepotkala. Zamilovala jsem se
do někoho, kdo žil v Čechách nastálo,
a Čechy se tak staly mým místem
na světě. A později mi ta země a její
obyvatelé přirostli k srdci tak, že si
život jinde nedokážu představit.

W Czechach cenię sobie spokój, wolność. Niczym nie skrępowaną radość,
umiejętność celebrowania życia nad
kuflem piwa czy kieliszkiem wina tak,
jak gdyby czas się zatrzymał. W Czechach znalazłam najlepszych przyjaciół na świecie. Takich, którzy mnie
nie opuścili i pomogli mi w ciężkich
chwilach. Z radością dzielili się swoim
czasem, pieniędzmi, energią. Jestem
pewna, że mieszkając w Polsce takich
wyjątkowych ludzi bym nie spotkała.
Zakochałam się w kimś, kto mieszkał
w Czechach na stałe i tym samym
Czechy stały się i moim miejscem
na świecie. A później ten kraj i jego
mieszkańcy przyrośli mi do serca i już
nie wyobrażam sobie żyć gdzie indziej!
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H YG G E L É TO

S NAKLADATELST VÍM JOTA

také jako

E-KNIHY

vždy
výhodněji na

WWW.JOTA. CZ

worldwide
na českém trhu

Proč je ERV Evropská
správnou volbou?
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak,
protože cestováním žijeme. Už více než 100 let.
Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské
péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center
pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme
férově do 7 pracovních dnů. Milion klientů ročně
z nás dělá českou jedničku.
Vy cestujete. My se staráme.
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I když jsme si toho hodně
prožili, vždycky jsme si
v našich srdcích našli místo
pro druhé. A proto nám naše
země nikdy nemůže být malá.

Jan P.

kardiochirurg

Oslavme společné století
LEO_2_2018.indb 22
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DO VARU°

VAŠE CESTA
ZA ZÁŽITKY!

VÁS PŘIVEDE TOUHA PO ZÁŽITCÍCH

ZÁŽITKY
NA KAŽDÉM
KROKU
Romantické procházky
po promenádách, návštěva místních muzeí,
gastronomické umění
zdejších šéfkuchařů,
tajemné kouty lázeňských lesů, relaxační
procedury – Karlovy
Vary můžete vychutnávat všemi smysly.

2. 6. | Karlovarský karneval
29. 6.–7. 7. | Mezinárodní filmový festival
30. 6.–8. 7. | Mezinárodní festival medvídků
13.–22. 7. | Opera a opereta na kolonádě
2.–5. 8. | Karlovarská veteran rallye
31. 8.–2. 9. | CITY Triathlon World Cup
4.–9. 9. | Karlovarský folklorní festival
7.–8. 9. | Festival světla VARY° ZÁŘÍ

VARY°ZÁŘÍ

www.karlovyvary.cz

23

LEO_2_2018.indb 23

06.06.18 13:53

ulehči si to

Autobusem, vlakem
a na kole
Říká se, že kolo představuje svobodu pohybu.
Co když se ale cykloturistika spojí s cestováním
vlakem nebo autobusem? Pak už jsme v cestě
za dobrodružstvím a zážitky omezeni pouze
nedostatkem vlastní fantazie.

By bus, train and bike
It is said that the bike represents freedom of movement.
But what if bicycle touring is combined with a train or bus
journey? Then the way for adventure and experience is
limited only by our own fantasy.

text: Martin Záruba
foto: © Shutterstock.com
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Německo, Rakousko, Slovensko, Ukrajina a Polsko.
A samozřejmě Česká republika. Tam všude se můžete
vydat díky spojům Leo Express i s kolem, dokonce až
se čtyřmi koly. Co se tedy pořádně projet? Nejdříve
pohodlně vlakem nebo autobusem a pak už „za své“
na kole? Přinášíme pět tipů, které by neměly uniknout vaší cestovatelské pozornosti.

Germany, Austria, Slovakia, Ukraine and Poland.
And, of course, the Czech Republic. You can go
everywhere there with your bike thanks to Leo Express
connections and with even up to four bikes. So, what
about a proper ride? First, take a comfortable train or
bus and then your bike, “for free”. We bring you five
tips that should not pass unnoticed.

Lovci mamutů a Toskánsko

Mammoth Hunters and Tuscany

Kraj úrodných vinic a skalních stepí. Takové je proslulé
české Toskánsko v podání Pálavy. Podnebí tu má až
středomořský charakter, vápencové skály se střídají

The region of fertile vineyards and rocky plateaux.
This is Palava, the famous “Czech Tuscany”. The
climate here has a Mediterranean character, the

Ustka

Gdynia

Gdańsk

Berlin

Toruń

Frankfurt
am Main

Stuttgart

Częstochowa

Praha

Brno

max. 3 kola/bikes

Salzburg

Linz

max. 4 kola/bikes
přeprava kol není možná/bike tranport is not provided

Prešov

Luhačovice

Mikulov

Staré Město

Lviv

Uzhhorod Mukacheve

Ostrava Žilina
Zlín

Č. Krumlov
max. 2 kola/bikes

Gliwice

Olomouc Přerov

Pardubice

München

Kraków

Katowice

Kolín

Regensburg

Warszawa

Łódź

Dresden

Hannover
Göttingen

Zvolen

Košice

Rakhiv

Banská
Bystrica

Wien
Bratislava Budapest
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se skalní stepí a lesostepí. Tohle nikde jinde nenajdete. Cykloturistiku po Pálavě usnadňuje síť hned
několika dálkových a mezinárodních cyklostezek, nic
vám tak nebrání přijet do Mikulova, a ten zvolit jako
centrum poznávacích jízd po kraji pravěkých tábořišť
lovců mamutů. Navštivte třeba i Dolní Věstonice
a přesvědčte se o významu zdejšího archeologického
naleziště. Je tu hned celá řada tematických cyklostezek, jejichž hlavním motivem je pochopitelně víno.
Takový je i 37 kilometrů dlouhý okruh Stará hora, který vás povede z Mikulova a zpět. Během nenáročného
výletu, který je vhodný především pro rodiny s dětmi,
projedete malebnou krajinou a prohlédnete si zblízka
viniční trati pod Pálavou. Pro vyznavače dlouhých
kilometrů tu je pak Greenways Praha–Vídeň, a je jen
na vás, na kterou stranu se z Mikulova vydáte.

Z filmové školy za starými Slovany
Až se na přelomu července a srpna vydáte na oblíbenou Letní filmovou školu do Uherského Hradiště,
nezapomeňte na kolo. Díky Leo Expressu se dostanete
až do Starého Města, odkud to máte do dějiště Letní
filmové školy jen pár kilometrů. Budou to sice dny plné
oslav stého výročí republiky a české kinematografie,
ale i tak si určitě najděte trochu času na poznávání krás
Slovácka. Můžete se vydat podél Baťova kanálu nebo
si protáhnout nohy na 78 kilometrů dlouhém okruhu
Za přírodou Chřibů, na který zvou místní s tím, že

limestone rocks alternate with rocky and forest
steppes. You won’t find this anywhere else. Cycling
along Palava is easy thanks to a network of several
long-distance and international cycling trails, so
nothing stops you from coming to Mikulov and
choosing it as a centre for touring around the
prehistoric camps of mammoth hunters, visiting
Dolni Vestonice and discovering the importance
of the local archaeological site. There are many
thematic cycle paths, the main theme of which is,
of course, wine. One of them is the 37-kilometre
circuit of Stara hora, starting and ending in Mikulov.
This undemanding route is especially suitable for
families with children. It passes through picturesque
landscape and takes you around the vineyard trails
near Palava. For long distance lovers there is the
Greenways Prague-Vienna route, so it is just up to
you to choose which way to go from Mikulov.

From a Film School to the Old Slavs
When you go to the Summer Film School in Uherske
Hradiste at the end of July and the beginning
of August, don’t forget your bike. Thanks to Leo
Express, you can get to Stare Mesto and from there
it is just a few kilometres to the Summer Film School.
Although these days will be full of celebrations of the
100th anniversary of the Czech Republic and Czech
cinematography, make sure you find some time
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Přeprava kol
Až čtyři kola s sebou můžete vézt při svých
cestách autobusy a vlaky Leo Express. Díky
tomu můžete při cykloturistice poznávat
nejen krásy České republiky, ale i Německa,
Rakouska, Polska, Slovenska a Ukrajiny.

Bike transportation
You can take up to four bikes with you on
Leo Express buses and trains. Thanks to this,
you can explore not only the beauty of the
Czech Republic, but also Germany, Austria,
Poland, Slovakia and Ukraine by bike.

na trase nahlédnete do života starých Slovanů, zavítáte
na nejslavnější poutní místo Moravy a spatříte i obří
sekvojovec… Tím poutním místem je pochopitelně Velehrad. Naším tipem je však Putování za historií Uherskohradišťska. I tato cyklostezka míří do jihovýchodní
části Chřibů a užijete si Buchlovice s jejich zámkem
a překrásným parkem; jde o pohodových 40 kilometrů.

Renesance i baroko
Krumlovský okruh, Lipenský okruh, trasa UNESCO.
To jsou jen tři tipy z bohatého výběru, pokud se

to get to know the beauty of the Slovacko region.
You can go along the Bata Canal or stretch your
legs on the 78-km-long circuit called “To the Chriby
countryside”, being invited by the locals to look
into the old Slavs’ way of life, visit the most famous
pilgrimage site of Moravia and see a giant sequoia
tree. The place of pilgrimage is, of course, Velehrad.
However, we recommend learning the history of the
Uherske Hradiste region via another cycling route,
which leads to the south-eastern part of Chriby. You
will enjoy Buchlovice with its château and beautiful
park after an easy 40 kilometres.

Renaissance and Baroque
The Krumlov Circuit, the Lipno Circuit, the UNESCO
route. These are just three tips from a variety of
choices if you allow yourself to be voluntarily carried
away to the Renaissance town of Cesky Krumlov. It can
serve as a centre for starting your cycling trips in the
surrounding area or further. The shorter trails will take
you to the Lipno reservoir, to the Cistercian Golden
Crown Monastery or to the UNESCO-listed Baroque
village of Holasovice. The others head for Sumava and
sometimes cross the border to Austria. Try the cycling
trail “In the footsteps of Adalbert Stifter”. It is less than
70 kilometres long and passes through the landscape
that the Czech-Austrian writer glorified so much all the
way to the ruins of Vitek’s Castle. You can enjoy ferries
in Horni Plana and Frydava on the way.
27

LEO_2_2018.indb 27

06.06.18 13:53

ulehči si to

necháte dobrovolně unést do renesančního Českého
Krumlova. Ten vám může posloužit jako místo, ze
kterého budete vyrážet na cyklovýlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Ty kratší vás zavedou k Lipenské přehradě, k cisterciáckému klášteru Zlatá Koruna
nebo do barokní vesnice Holašovice, která je zapsána v seznamu UNESCO. Ty delší zamíří na Šumavu
a někdy až za hranice, do Rakouska. Vyzkoušejte
však cyklostezku Po stopách Adalberta Stiftera. Měří
necelých 70 kilometrů a provede vás krajinou, kterou
česko-rakouský spisovatel tak rád opěvoval, až ke zřícenině Vítkův hrádek. Cestou si navíc užijete převozy
v Horní Plané a ve Frýdavě.

Přímo vzhůru do Alp!
Celá oblast Salcburska je podle všeho jako stvořená
pro milovníky cyklistiky. Tisíce kilometrů skvěle značených cyklotras pro vyznavače pohody. Bikeparky
a traily pro ty, kteří mají jízdu na kole spojenou
s adrenalinem. Horské výšlapy pro zapřisáhlé silničáře i skvělé terény pro bikery. Je tu prostě všechno,
a to navíc s takovým zázemím, kterému není rovno.
Jen tady najdete bikehotely se servisem, jako kdybyste byli profesionálem na Tour de France. Doporučujeme oblast Zell am See, protože právě tady vás očarují
horská panoramata Vysokých Taur na jihu i Pinzgauských hor a Vápencových Alp na severu. Některé trasy
vedou přímo vzhůru do Alp a pro ty nejlepší je tu
výzva v podobě Großglockner Hochalpenstraße, při
níž si možná budete připadat spíše jako horolezci.

Krajem Nikoly Šuhaje
S Leo Expressem až do Užhorodu nebo Mukačeva
a pak už vzhůru na poloniny jen s batohem, spacákem, karimatkou a na kole. Pro lowcostové dobrodruhy a vyznavače skutečného outdooru jako dělané.
Jak se tam jezdí? Zapomeňte na komfort značených
cyklostezek vedoucích kolem cyklopointů a opraven
kol. Tady jste sami za sebe. Zde ještě vedou vedlejší
silnice přes vesničky s dřevěnými domky a kostelíky.
Projedete se po starých dřevařských stezkách podél
divokých potoků a při cestě hlubokými zalesněnými
údolími se vrátíte na Koločavu do doby Nikoly Šuhaje
a jeho zbojnického boje s četníky. Od místních koupíte skvělé sýry a vyslechnete příběhy a legendy z časů,
kdy byla Zakarpatská Ukrajina součástí prvorepublikového Československa. A až budete usínat pod
hvězdami, budou vám k tomu možná cinkat zvonce
zbloudilých ovcí.

Straight up to the Alps!
The whole area of Salzburg was probably “made
for cyclists”. There are thousands of well-marked
cycling trails for comfort lovers. Bike parks and trails
for those who associate a bike ride with adrenaline.
Mountain tracks for sworn road racers and great
terrain for bikers. There is simply everything, and all
this with a hinterland hard to find elsewhere. It is only
here that you will find bike-hotels serviced as if you
were a Tour de France professional. We recommend
the area of Zell am See because here you will become
enchanted by the mountain panoramas of the High
Tauern in the south and the Pinzgau Mountains and
the Limestone Alps in the north. Some routes go
straight up to the Alps, and for the best amongst you,
there is a Großglockner-Hochalpenstraße challenge
where you can feel like a real mountaineer.

Nikola Shuhaj’s Country
Take Leo Express to Uzhgorod or Mukachevo and
then continue up to the “polonina“ – grass mountain
ridge – with just a backpack, sleeping bag, roll mat
and a bike. It is just right for low-cost adventurers
and true outdoor lovers. How to get there? Forget
about the comfort of marked cycling paths leading
around cycling points and bike repairs. Here you are
just by yourself. Here, the trails lead through villages
with little wooden houses and churches. You cycle
through the old woodcut paths along wild streams
and return through the path of deep wooded valleys
to Kolocava – back to the time of Nikola Shuhaj and
his guerrilla struggle with the gendarmes. You can
buy great cheese from the locals and nostalgically
remember together with them the times when
Carpatho-Ukraine was a part of the first republic of
Czechoslovakia. And while falling asleep under the
stars you can listen to the bells of stray sheep.
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Grossräschen

Torgau

Stáhněte si mobilní
aplikaci Cykloregion
Krušné hory
pro Android a iOS

Senftenberg
Elsterwerda

Hoyerswerd

Wittichena
Riesa

Thiendorf

Elb
e

Großenhaim

Laußnitz

Grimma

Šlápněte do pedálů
v přírodě Krušných hor!
Meißen

Mochau

Moritzburg

Burkau

Coswig

Döbeln

cykloregion Krušné hory
nabízí téměř 600 km
značených cyklotras

Bischofswe
Neustadt

Frankenberg/
Sachsen

Heidenau
Pirna

Freiberg

Ebersdorf

Stolpen

Dresden

Kriebstein

Elbe

Königstein

Dippoldiswalde

www.krusnehorynakole.cz
Augustusburg

D

Chemnitz

Děčín

Altenberg

Labe

Zinnwald

Ústí nad Labem

Marienberg

CZ
Annaberg-Buchholz

Teplice

Duchcov

cyklotrasa Saská středohoří

Jirkov

Litoměřice

propojky
Lovosice

Most

cyklotrasa
Krušnohorská magistrála

Chomutov
Klínovec
Kadaň
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Kroměříž 2018 –
Známé rčení říká, že člověk je dvakrát dítětem. Dětská fantazie nezná hranic, a kdo z dospělých by se nechtěl vrátit do bezstarostného dětství. Máte pocit, že se to týká právě
vás? Potom sbalte batoh nebo kufr a vydejte
se do Kroměříže.
Letošní rok bude patřit hlavně dětem a rodinám.
Nechte se inspirovat a otevřete v Kroměříži sobě
i svým dětem brány fantazie. Labyrinty Květné zahrady, zookoutek v Podzámecké zahradě, kostýmované
prohlídky Tajemství staré Kroměříže či zrcadlové
bludiště – to vše vám k tomu dopomůže. Připočtěte
k tomu celoročně přístupné zábavní centrum Dětský
svět na výstavišti Floria, výstavu hraček v Muzeu
Kroměřížska, hru Hledání pokladu biskupa Bruna

foto: město Kroměříž

pro mladé věkem
i duchem

nebo zábavnou relaxační zónu na Velkém náměstí
s programem nejen pro děti. A po velkém úspěchu
se letos do Kroměříže opět vrací originální 3D malba.
Poznejte sami, že Kroměříž je město s historickým
srdcem, ale mladým duchem.

www.kromeriz.eu

JEĎTE JINAM
NEŽ KAŽDÝ
Pobytové zájezdy:
Albánie, Korfu, Kréta, Madeira, Malta, Itálie
Poznávací zájezdy:
Arménie, Gruzie, Petrohrad, Moskva,
Sibiř, Bajkal, Kazachstán, Uzbekistán
SENIOR 55+
Wellness: Maďarsko
ALBÁNIE
PETROHRAD
Lyžování: Rakousko

UZBEKISTÁN

KORFU

AGL travel - AGROLEX, s.r.o.
Jungmannova 6, Praha 1
 800 222 210

• ﬁremní akce
• aktivní dovolená
• zájezdy na míru
• letenky • víza

Professional
& Educational
Tailored Programs
• Business trips
• Special events
• Private tours
• Excursions
• Groups
• Individuals
The Czech Republic
- one of the safest
destinations
in Europe!
MICE@agltravel.com
www.AGLtravel.com

www.AGLtravel.cz
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Jánošíkův oštěpek je speciální sýr ke
grilování či pečení. Na grilu se mírně
nafoukne, změkne, ale nerozteče se.
Nejlépe chutná za tepla v kombinaci
s brusinkovou marmeládou, ale také
zapečený buď s masem, nebo se
zeleninou. Pro svou výjimečnou kvalitu
a chuť získal Jánošíkův oštěpek ocenění
Česká chuťovka roku 2013.
BEZ UMĚLÝCH
KONZERVANTŮ

www.janosikuvostepek.cz

ROMÁN O SVOBODĚ, POZNÁNÍ, PŘÁTELSTVÍ A LÁSCE, O IDEÁLECH
A VYSOKÝCH CÍLECH I O PROTIKLADECH, KTERÉ SE PŘITAHUJÍ
SARAH PERRYOVÁ
NESTVŮRA Z ESSEXU

vychází 15. 6. 2018 také jako audiokniha

Londýn 1893. Když mladá Cora Seaborneová ovdoví, je
to pro ni spíš úleva než rána. Nešťastné manželství i život
ve městě ji ubíjely (někdy až příliš doslovně), a tak pro ni
pobyt na venkově v Essexu, uprostřed přírody, o niž se odjakživa zajímala, představují novou naději na světlejší zítřky.
A opravdu, pobřežní vesnici Aldwinter si hned zamiluje
a v místním pastorovi Williamu Ransomovi a jeho rodině
najde přátele. Idylku však naruší zvěsti o návratu legendární nestvůry, obřího hada, jenž přichází z moře a požírá
vesničany. Zatímco Cora doufá, že nalezne nový živočišný
druh a vyslouží si cedulku v Přírodovědném muzeu, pastor
Ransome vidí v těchto zvěstech bludařství a odklon on
pravé víry, proti nimž je třeba bojovat.

KNIHU POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ
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Změna je cesta
Statistiky jsou neúprosné. Odhaduje se, že každým rokem
uhyne přes milion mořských ptáků a několik set tisíc mořských savců. A víte proč? Odpověď je prostá: PLAST. Pokud
budeme pokračovat ve stejných návycích a nepostaráme se
o lepší, ekologičtější a zdravější planetu Zemi, přibyde nám
za pár let na skládkách přes 12 miliard tun plastů. Nedokážete
si to představit? Bavíme se o hmotnosti, která je 35 000× větší
než má slavná Empire State Building v New York City.

2,12

miliardy tun
billion tonnes

odpadků vyhodíme
každý rok.
of waste is thrown
out every year.

Way of Change
Statistics are merciless. It is estimated that every year one
million seabirds and several hundred thousand marine
mammals die. And do you know why? The answer is simple:
PLASTIC. If we continue with the same habits and do not care
about a better, greener and healthier planet Earth, we will
have more than 12 billion tonnes plastic items in landfill in
a few years. Can you imagine that? We are talking about
a weight that is 35,000 times heavier than the famous Empire
State Building in New York City.
Se vším se dá něco dělat. A to i s environmentální
problematikou. Třídit odpad, přestat plýtvat jídlem,
zabývat se celkově ekologií. To je jen zlomek. Do
roku 2100 se budeme na naší planetě dělit o místo
s dalšími 11 miliardami lidí. Ano, sice se vám zvýší
pravděpodobnost pro nalezení pravé lásky, ale
dokážete si představit, kolik odpadu vyprodukujeme? Buďme ohleduplní a pomáhejme. Planetě, a tím
pádem i sami sobě.

51

bilionů mikročástic plastů
trillion microparticles of plastic

znečišťuje oceány a moře. To je zhruba
o 250x více, než je hvězd v naší galaxii.
pollute the oceans and the sea. That’s
250 times more than the number of stars
in our galaxy.

text: Linda Pacourková
foto: © Shutterstock.com

There is always something that can be done, even
with environmental issues. Sort waste, stop wasting
food, deal with ecology globally. That’s just a fraction.
By 2100, we will be sharing the planet with another
11 billion people. Yes, you will have a greater chance
of finding true love, but can you imagine how much
waste we will be producing? Let’s be considerate and
help the planet and, therefore, ourselves.

Za
In

1

sekundu
second
vyrobíme 160 000 plastových
sáčků na celém světě.
160,000 plastic bags are
produced around the world.
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the world around us

Za
In

1

minutu
minute

se do oceánu vysype
odpad o obsahu jednoho
nákladního automobilu.
one lorry-load of waste
is tipped into the ocean.

80 %
znečištění v mořích
tvoří plasty.
of sea pollution is
caused by plastic.

1,6

2 900

tun ropy / tonnes of crude oil
převezou tankery ročně po mořích.
Její úniky jsou na denním pořádku.
are transported in tankers by sea every year.
Oil spills are happening on a daily basis.

Více než
More than

80

miliard tun
billion tonnes

planety
planets

dnes potřebujeme pro své vyžití.
Do poloviny 30. let budeme
potřebovat planety dvě.
Kde tu druhou ale najít?
are necessary for our needs.
By the mid-2030s we will need
two such planets. Well, we
still have just the one.

biomasy budeme za pár let těžit ročně
(dnes získáváme 55 milionů).
of biomass will be exploited in a few years annually
(we are now getting 55 million).
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72 %

Čechů
of Czechs

se aktivně věnuje třídění odpadu.
To jsou tři čtvrtiny občanů.
are actively engaged in sorting
waste. That’s three-quarters
Na
of the population.
In

2,5

tuny
tonnes

odpadu vyprodukuje jeden
člověk v ČR za rok.
of waste is produced by
one person in the Czech
Republic per year.

2.

místě
nd place

se v recyklaci podle statistik
za rok 2016 umístila Česká
republika (1. místo patřilo Belgii).
the Czech Republic was placed
in recycling according to 2016
statistics (Belgium was 1st).

Leo Express a ekologie
Leo Express and Environment
Leo Express již od svého vzniku prosazuje koncept
ekologické udržitelné dopravy. Všechny naše vlaky
mají elektrický pohon, jsou tedy bezemisní a nevyužívají fosilní paliva. Elektrizovaná železnice má zhruba
7x nižší spotřebu energie než osobní automobilová
doprava. Železnice také způsobuje jen kolem 2,5 %
emisí oxidu uhličitého v dopravě, zatímco podíl
osobní automobilové dopravy se blíží 70 %. Význam
železnice jako nejekologičtějšího dopravního prostředku bude růst a my plánujeme být u toho.

Leo Express believes in the concept of sustainable
environment-friendly transport. All of our trains
use electricity as the motive power and produce no
direct carbon emissions. Electrified railway transport
consumes 7 times less energy than passenger cars.
Railway transport also produces only about 2.5% of
all carbon emissions in transport, while passenger
cars produce up to 70%. Railway, being the most
environment-friendly means of transport, is the
future of transport.

Chceme pokračovat v minimalizaci dopadů dopravy
na životní prostředí, a proto jsme se zapojili do výzvy
#dostbyloplastu Ministerstva životního prostředí
(www.dostbyloplastu.cz). Plastu na našich palubách se
zatím z hygienických důvodů úplně zbavit nedokážeme, ale v souladu s výzvou plánujeme jeho množství
postupně snižovat. Nově proto zavádíme možnost
užití kelímků na opakované použití. Díky novým kelímkům výrazně snížíme objem odpadů a ekologickou
stopu našich spojů.

We want to further decrease the environmental
impact of transport. For this reason, we take part
in the Ministry of the Environment’s initiative
called #dostbyloplastu (www.dostbyloplastu.cz).
Unfortunately, we cannot get rid of all the plastic
from our trains for hygiene reasons, but we plan
to reduce its use. We are starting to offer reusable
drinking cups. Thanks to the new drinking cups, we
will decrease the amount of waste and ecological
footprint of our trains.
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Baví mě tvořit

text: Linda Pacourková
foto: Archiv Jana Charouze

Byl testovacím řidičem Formule 1, závodním jezdcem v Le Mans, manažerem
prodeje v oboru realit a jednu dobu dokonce i šéfkuchařem. Dnes je Jan
Charouz CEO carsharingové služby SmileCar ve společnosti Leo Express.

Desire to Create
He was a Formula One test driver, Le Mans racing driver, real estate sales
manager, and, at one time, even a chef. Today, Jan Charouz is the SmileCar
carsharing service CEO at Leo Express.
Má rozmanité zkušenosti z různých oborů. A co
víc, uplatňuje je v praxi. Přes kavárnu Pit Stop Café,
kterou před třemi lety otevřel na pražské magistrále,
se seznámil s investory Leo Express a začal se zajímat
o nové trhy a výzvy. „Podle původní dohody jsem měl
řešit catering a zážitkové služby pro zákazníky. Ke
gastronomii jsem měl totiž blízko. Nicméně z toho
nakonec vznikla pozice Door to Door manager. Měl
jsem za úkol řešit poslední kilometry zákazníka,“
říká Jan Charouz. Vždycky ho bavily vlaky. Obzvlášť
v zahraničí rád cestuje železniční dopravou. Během
let si ale všiml nedostatků. „Přijel jsem do neznámého města, vystoupil na nádraží a pak už nic. Žádná
doprava na cílové místo zajištěna nebyla. Proto si

He’s got diverse experience from various disciplines.
What’s more, he puts it into practice. Through
Pit Stop Café on the main highway into Prague,
which he’d opened three years before, he met Leo
Express investors and began to be interested in
new markets and challenges. “I was supposed to
deal with catering and adventure customer service
according to the original agreement. I had always
been into gastronomy. However, it eventually
resulted in the Door to Door manager position. I had
the task of solving the customer’s last mileage,”
says Jan Charouz. He’s always enjoyed trains, too.
He especially likes travelling by rail when abroad.
Over the years, however, he has noticed some
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it is about the journey not only the destination

myslím, že naše Door to Door služba, na které jsem
pracoval, vyhoví každému. Například z Přerova do
Zlína vás odveze minibus. Nebo si můžete vyřešit
parkování na nádraží zdarma.“

Carsharing získává na oblibě
Dnes se Jan specializuje na službu SmileCar, která
nabízí carsharing na bázi peer-to-peer, tedy komunitní půjčovny aut. Propojí majitele aut a řidiče při
zprostředkování krátkodobých pronájmů aut. Za rok
2017 byl pro tým cíl sto aktivních aut. Dosáhli pětinásobku. Češi rádi využívají sdílenou ekonomiku. Přes
server Airbnb si s oblibou půjčují byty i domy. Proč
by to nefungovalo s auty?
Letošní novinkou je spojení společnosti SmileCar
s carsharingovou společností ŠKODA AUTO DigiLab.
Vznikne tak staronový brand HoppyGo. Tým i infrastruktura zůstává. „Služba bude pro naše zákazníky

shortcomings. “I arrived at an unknown city, got to
the station, and that was it. No transport to the final
destination organised. That’s why I think our Door to
Door service, which I’ve been working on, will please
everyone. For example, a minibus will take you from
Prerov to Zlin, or you can arrange free parking at the
train station.”

Carsharing is gaining in popularity
Today Jan specializes in SmileCar service, which offers
peer-to-peer carsharing, a community car rental. It
connects car owners and drivers in short-term car
renting. In 2017 the team was aiming at 100 active cars.
They reached five times that number.
This year’s innovation is joining SmileCar with the
car-sharing company SKODA AUTO DigiLab. A brand,
HoppyGo, will continue. The team and infrastructure
remain the same. “The service for our customers

„Snažím se mít o všem přehled, což je teď díky našemu růstu obtížnější.
Jsem rád, že posouváme byznys dopředu a navazujeme nová partnerství.“
“I try to have all the insight, which is now more difficult due to our growth.
I am glad that we are pushing the business forward and building new partnerships.”
komplexnější! Bude k dispozici více vozů, odhaduji, že
více než sedm set padesát.“ Velká škála tak uspokojí
potřeby každého zákazníka. „Někoho zajímá cena
a na typ vozu se nedívá, proto si vypůjčí auto třeba
za 350 korun na den. Jiný má zase rád luxus a zaplatí
si například za Mercedes Benz E-class. Nabízíme
všechno, co si dokážete představit. Chcete o víkendu přestěhovat pohovku? Není problém. Půjčte si
dodávku. A co takhle Smart do města?“ Proč si auto
kupovat, když si můžete každý týden jiné půjčit.
Způsoby využití jsou různé a každé auto se hodí
na jinou příležitost.

will be more complex! More cars will be available
– I estimate more than seven hundred and fifty.”
The wide range will satisfy every customer’s needs.
“Some people are interested in the price rather than
the make, so they rent a car for about 350 crowns
a day. Others like luxury and pay for a Mercedes Benz
E-class. We offer anything you can imagine. Do you
want to move a sofa over the weekend? No problem.
Rent a van. What about a Smart downtown?” Why
buy a car if you can borrow another one next week.
There are various methods of use and each car is
suitable for a different occasion.

Prostá vize s velkou budoucností

A simple vision with a great future

Zeptejte se Jana, jaké auto by si půjčil on. Odpoví
vám, že ve většině modelů už seděl. Pro člověka s tak
bohatou závodní kariérou není překvapivé, že práce
s auty bude zároveň jeho koníčkem. „Měl jsem vždy
jednoduchou vizi. Chtěl jsem dělat to, co mě baví
a naplňuje zároveň. Rád tvořím a vymýšlím. Zároveň
se potřebuju finančně postarat sám o sebe. A to mi
zatím vychází. Můžu říct, že jsem spokojený,“ usmívá
se Jan Charouz.

Ask Jan what car he would borrow. He would reply
that he’s already tried most of the models. For a man
with such a varied racing career, the fact that working
with cars is also his hobby is not surprising. “I have
always had a simple vision. I wanted to do what I enjoy
and is rewarding at the same time. I like to create
and invent. At the same time, I need to be financially
secure myself. And it’s been working out for me so far.
I can say I’m a happy man,” smiles Jan Charouz.
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Auto pouze na sdílení? Proč ne!
Sdílená ekonomika si v Česku postupně vydobývá své postavení. Například sdílení
bytů dnes lidé berou jako běžnou záležitost. Věděli jste, že s auty jde nakládat
podobně? Jedna z našich nejaktivnějších majitelek, paní Markéta, si této příležitosti
všimla a rozhodla se ji využít. Objednala nový VW Golf výhradně na pronájem přes
SmileCar.

A Car Only for Sharing? Why Not!
The shared economy is gradually gaining ground in the Czech Republic. For example,
sharing apartments is considered as a common thing today. Did you know that you
can use cars in the same way? One of our most active owners, Marketa, noticed this
opportunity and decided to use it. She has ordered a new VW Golf exclusively to rent
it through SmileCar.

Markéta se u nás zaregistrovala loni v červnu, kdy začala nabízet svůj vůz Audi A3 Sportback. O SmileCar
se dozvěděla přes reklamu na Facebooku a možnost
sdílet své vozidlo ji zaujala. Na otázku, zda se nebála
své auto nabídnout cizím lidem odpovídá bodře:
„Vždyť je to pojištěné!“ A my jí dáváme za pravdu.
Každý vůz je totiž po dobu výpůjčky chráněn námi
sjednaným pojištěním. Jelikož o její Audi byl neustálý
zájem, rozhodla se mu pořídit ještě bratříčka v podobě nového Volskwagen Golfa v maximální výbavě.

Marketa joined us last June when she started
offering her Audi A3 Sportback. She’d learned about
SmileCar through a Facebook ad and the chance
to share her vehicle fascinated her. The question of
whether she was afraid to offer her car to strangers,
she replies: ‘It's been insured!’ And we must agree
with her. Each car is protected by our insurance
policy for the whole duration of the loan. As her
Audi was constantly in demand, she decided to
buy another ‘mate’ – a new Volkswagen Golf in the
maximum model range.

Golf ovšem není jen tak obyčejným vozítkem. Jedná
se o nejvýznamnější model automobilky VW a nejprodávanější vůz Evropy vůbec. „Golf mě mile překvapil, sama většinou jezdím Mercedesem, ale Golf
mu dokáže obstojně konkurovat. Jelikož je můj model
v plné výbavě, vše je v autě krásně zautomatizováno, a to při dost nízké spotřebě. Navíc má příjemné
vychytávky jako třeba masážní sedadla. Jde o takové
flexibilní pocitové auto.“

Golf, however, is not just such an ordinary vehicle.
This is the most important model of VW and the
best-selling car of Europe at all. “Golf surprised me,
I usually drive Mercedes, but Golf can compete with
him. Since my model is in full equipment, everything
is beautifully automated in the car, with low
consumption. It has also pleasant gadgets such as
massage seats. It's kind of a flexible intelligent car.”

A teď možná ta vůbec nejzajímavější otázka – kolik si
lze pronajímáním vozu vydělat? „Měsíčně si půjčováním obou vozů přijdu na nějakých 15–20 tisíc. Jde
tedy o fajn přivýdělek, který mi v pohodě pokryje
splátky na Golfa a navíc mě to hrozně baví!“

Now, perhaps, the most interesting question – how
much can you earn by renting a car? “Monthly,
lending both cars earns about 15-20 thousand. So it's
a nice extra to cover the Golf installments, and apart
from that, I´m enjoying it so much!”
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Nosíte dioptrické brýle?
Chraňte si zrak v létě brýlemi
s dioptrickými slunečními čočkami
V životě je praktičtější a zároveň pohodlnější
mít vždy po ruce brýle pro každou příležitost.
Ke svým běžným brýlím si vyberte další, s dioptrickými slunečními, anebo samozabarvovacími čočkami.
Během pobytu venku budou chránit vaše oči před
slunečním UV zářením a uleví vám od ostrého světla.
Samozabarvovací i dioptrické sluneční čočky mohou být zabroušeny do jakékoliv dioptrické brýlové
obruby, ale také do obruby sluneční.
V GrandOptical si stačí jen vybrat, které vám nejvíce
sluší. Dioptrické sluneční čočky můžete vybírat
v různých barvách a intenzitách zabarvení. Pro
město světlejší, do přírody tmavší a k vodě nebo
na hory nejtmavší. Všechny s kvalitním UV filtrem
pro ochranu vašeho zraku.

www.grandoptical.cz

by

by
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Když zasklívat, tak s OPTIMI
Optimi, spol. s r. o., dodává
na trh již od roku 1994 originální
finský systém zasklívání lodžií
a balkonů OPTIMI.
● Od počátku uvedení na trh
bylo firmou OPTIMI a jejími
smluvními partnery v celé České
republice zaskleno více než
85 000 lodžií.
● V současnosti je v nabídce inovovaný bezrámový posuvný systém
OPTIMI-KVADRO se zvýšenou
únosností závěsů skel a prodlouženou zárukou ze 3 na 5 let.
● Systém OPTIMI pro zasklívání
balkonů a lodžií je certifikován,
od roku 1994 bylo vydáno celkem 6 certifikátů.
●

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

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

OPTIMI, spol. s r. o.

www.optimi.cz

Licenční výrobce bezrámového zasklívacího systému pro lodžie domů dle světového patentu WO 89/05389.
Držitel Certifikátu jakosti ČSN ISO 9001:2016.
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odstraňuje vlhkost,
plíseň a zatuchlý
vzduch
®

Vzdušné solární panely
Větrání

pokaždé, když zasvítí slunce,
zajistí SolarVenti proudění
čerstvého venkovního vzduchu
do Vašeho domu, chaty či chalupy.

Odvlhčování

vzduch, který je vháněný dovnitř,
vytlačuje různými netěsnostmi,
komínem nebo jinou ventilací
vlhkost z domu.

Temperování

vzduch je temperovaný až o 40 °C
oproti venkovní teplotě. Výrazně
tak ušetříte za vytápění.
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®

SolarAir s.r.o.,
T. G. Masaryka 64/12, 568 02 Svitavy

tel.: 725 136 051
www.solarventi.cz
15.9.2011 8:32:04
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Objevte kouzlo památek UNESCO v Třebíči!
Discover the charm of the UNESCO sites in Trebic!

Díky soužití a výjimečné toleranci obyvatel
byly symboly křesťanské a židovské kultury
zapsány na seznam UNESCO. Jedná se o baziliku sv. Prokopa, která je považována za výjimečnou stavbu sakrální architektury a unikátní židovskou čtvrť se hřbitovem.
Impozantní stavba baziliky v sobě jedinečně spojuje
románský architektonický záměr uskutečněný převážně gotickými prvky. Pod východní částí baziliky
se nachází krypta, která patří k nejcennějším částem
baziliky. Židovská čtvrť patří mezi nejkompletnější
v Evropě. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi
domy, veřejné průchody, romantická náměstíčka,
verandy a balkony.
Město Třebíč si v roce 2018 připomene již 15. výročí
od zápisu baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti
s židovským hřbitovem na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. U příležitosti tohoto výročí připravuje město mezinárodní
odbornou konferenci „Patnáct let v elitní společnosti
UNESCO (Třebíč 2003–2018)“ a také výstavu se
stejným názvem. Výstava bude probíhat od 14. června do 31. července ve Výstavním sále zámeckého
křídla na zámku v Třebíči.
Navštívit můžete také
další akce, které v letošním roce oživí třebíčské
památky UNESCO.

Symbols of Christian and Jewish culture have
been included in the UNESCO list thanks to
the coexistence and exceptional tolerance of
the residents. These are the Basilica of St.
Prokop, which is considered an exceptional
building of sacral architecture, and the unique
Jewish quarter with its cemetery.
The imposing structure of the basilica uniquely
combines a Romanesque architectonic design
built with mainly Gothic elements. There is a crypt
beneath the eastern part of the basilica, which is one
of the most valuable parts. The Jewish Quarter is one
of the most complete in Europe. Narrow little streets
between houses, public passages, a romantic square,
verandas and balconies are especially typical of the
neighbourhood.
In 2018 the town of Trebic is marking the 15th
anniversary of St. Prokop Basilica and the Jewish
Quarter with the Jewish Cemetery’s inscription onto
the UNESCO World Heritage List. On this occasion
the town is preparing an international scientific
conference “Fifteen Years in the UNESCO Elite
Society (Trebic 2003-2018)”, as well as an exhibition
of the same name. The exhibition will be held from
14 June to 31 July in the Exhibition Hall of Trebic
Castle. You can also enjoy other events enlivening
Trebic’s UNESCO monuments this year.

www.visittrebic.eu
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Město naděje

Nejkrásnější obchod s mlékem na světě, katedrála z tisíců
úlomků kamene a vzdálený bratranec francouzského
Versailles… Jedno se nedá Drážďanům upřít. Když si místní
něco zamanou, dotáhnou to do konce. Společnými silami tak
vytvořili město, které si okamžitě a bezpodmínečně získá vaše
srdce. A to ať jste shopaholik, milovník umění, nebo spíš
holdujete kuriozitám.
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The City of Hope

The most beautiful milk shop in the world, a cathedral made
of thousands of stone fragments and a distant cousin of
Versailles... You cannot deny that Dresden doesn’t have
something about it. When the locals set their mind on
something, they accomplish it. This way, with their combined
strength, they have created a city that instantly and
unconditionally captures your heart, whether you are
a shopaholic, art lover or have a liking of curiosities.

text: Lucie Slováková
foto: © Shutterstock.com
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Do Drážďan se v předrevolučních dobách jezdilo
na nákupy. A překvapivě to platí i dnes. Na celé čáře
to tu vyhrává proslulý Primark. Najdete ho v obchodním domě Centrum Galerie a koupíte tu téměř
vše – od dámské a pánské módy přes kosmetiku až
po doplňky do domácnosti. Jen sem nejezděte v neděli. To mají všechny obchody v Německu, kromě
pekáren, zavřeno.

Dresden had been a shopping destination in prerevolutionary times. And surprisingly this is still true
today. Primark, the famous shopping mall, wins hands
down. You can find it in the Centrum Gallerie shopping
mall and buy almost everything – from ladies’ and
men’s fashion through cosmetics to household
accessories. Just don’t go there on a Sunday. All the
shops in Germany, except bakeries, are closed.

Všemi smysly

With All Senses

Primark vás nezaujal? Nezoufejte! I pro vás se jistě najde obchod, kde si vyberete. Třeba v Galerii Altmarkt je
jich dalších 200. Móda, elektronika, šperky, … Takovou
menší kuriozitou je například Hollister. Nabízejí tu
značkové oblečení v kalifornském stylu, které je navíc
navoněno speciálním parfémem. Úsloví „vonět novotou“ tak v tomto obchodě dostává zcela jiný rozměr!
Co to tu kručí? Aha, váš žaludek! Po velkolepých nákupech vás určitě přepadne hlad. Pokud se vám zrovna nechce vysedávat v restauraci, zastavte se u stánku s typickou klobásou Bratwurst. V Drážďanech
jsou na každém rohu. Je libo kečup nebo hořčici?
Tradiční německý oběd si pak dejte třeba v restauraci
Altmarktkeller přímo na náměstí Altmarkt v centru
města. Sladkou tečkou, kterou si můžete dopřát, ať
už jste slupli klobásu, nebo poseděli v restauraci, je
německý tvarohový dort Eierschecke, ideálně podávaný s kávou. Dobrou chuť!

Didn’t Primark surprise you? Don’t despair! You will
surely find a shop with something for yourself. There
are another 200 in the Altmarkt Gallery. Fashion,
electronics, jewellery ... Hollister is, for example,
quite a curiosity. It features California-style designer
clothing that is also specially perfumed. The saying
“smell of newness” gets a completely different
dimension in the shop!
What’s that rumbling sound? Oh, your stomach! After
those spectacular purchases, you will probably be
getting hungry. If you don’t want to sit in a restaurant,
stop by at a stand with a typical bratwurst sausage.
They are on every corner around Dresden. Is it
ketchup or mustard? Have a traditional German lunch
at the Altmarktkeller directly on Altmarkt square in
the city centre. A sweet dessert that you may indulge
in, whether you have gobbled a sausage or sat in
a restaurant, is the German cheesecake Eierschecke,
ideally served with coffee. Enjoy your meal!

Novodobý fénix
Někdo holduje nakupování, jiný svůj cit pro krásu
raději uspokojí v galerii. Pokud patříte k té druhé skupině lidí, přijdete si v Drážďanech na své. Přitom ještě

The Phoenix of our Time
Some people are into shopping, others prefer
having their senses stimulated in a gallery. If you
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Praha – Drážďany
Do Drážďan přepravíme i vaše kolo.
Cestujte s námi Business třídou.
● Naše autobusy navazují na vlaky z Čech,
Moravy i ze Slovenska.
● Více informací o spojích najdete na našich
webových stránkách www.leoexpress.com.
●
●

Prague – Dresden
We will take your bike to Dresden.
Use our Business class.
● Our buses connect to trains from Bohemia,
Moravia and Slovakia.
● You can find more information on the lines
at our web www.leoexpress.com.
●
●

před 60 lety to tu vypadalo dramaticky jinak. Celá
řada památek totiž koncem 2. světové války podlehla
bombardování a budoucnost města byla ve hvězdách. Díky odhodlání místních se však postupně
podařilo památky obnovit. V 60. a 80. letech byly
doslova poskládány jako puzzle. Každý úlomek byl
umístěn přesně tam, kam patřil. Stavitelům při tom
pomáhaly speciální počítačové modely. Takto byl
obnoven například kostel Panny Marie nebo Frauenkirche, který se tak stal zdejším symbolem naděje.

Porcelánové dědictví
Podobný osud potkal i barokní perlu města – Zwinger. Za dnešní podobu vděčí areál Augustu II., který

belong to the second group of people, you will
find Dresden the right place. All the same, 60 years
ago it looked totally different. A whole range of
monuments were bombed at the end of World War
II and the future of the city was unknown. Thanks
to the local people’s commitment the monuments
were gradually restored. In the 1960s and 1980s they
were literally put together like a jigsaw. Each piece
was placed exactly where it belonged. The builders
had help from special computer models. The Church
of the Virgin Mary, the Frauenkirche, which became
a local symbol of hope, has been restored in that
manner.

Porcelain Heritage
The baroque pearl of the city – the Zwinger was
facing a similar fate. Its appearance today is there
thanks to Augustus II., who saw Versailles in 1709,
and longed for an equally beautiful complex. He
managed to build and develop a large collection of
art. One of the most significant works you can see
here is Raphael’s Sistine Madonna. After you have
observed it in detail, go out for a while. If you are
lucky, you will hear the chimes. There are a total of
forty bells of Meissen china placed above one of the
side entrances to the gallery.
Eight hundred years of history will impress on you
then in the Residential Château area right across
from the Zwinger. Its most renowned part is the
freely accessible mosaic of the Princely Procession,
made of 25,000 painted tiles from Meissen porcelain.
It is 102 metres long and shows the procession of the
rulers of the House of Wettin.
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se v roce 1709 zhlédl ve francouzském Versailles
a zatoužil po stejně krásném komplexu. Podařilo se
mu jej vybudovat a sestavit rozsáhlou sbírku umění.
Jedním z nejvýznamnějších děl, které tu můžete spatřit, je Raffaelova Sixtinská madona. Až si ji detailně
prohlédnete, vydejte se na chvíli ven. Při troše štěstí
můžete zaslechnout zvonkohru. Zacinká vám celkem
čtyřicet zvonků z míšeňského porcelánu, umístěných
nad jedním z bočních vchodů do galerie.
Osm set let historie na vás pak dýchne v areálu
Rezidenčního zámku hned naproti Zwingeru. Jeho
nejproslulejší součástí je volně přístupná mozaika
Knížecí průvod, vyrobená z 25 000 malovaných
dlaždic z míšeňského porcelánu. Je 102 metrů dlouhá
a znázorňuje průvod panovníků z rodu Wettinů.

Střípek orientu
Nákupy, sbírky umění, zámky… Řekněme si to na rovinu – to co tvoří specifické kouzlo města, jsou věci,
které nikde jinde nenajdete. A těch je v Drážďanech
tolik, že by vydaly rovnou na celého průvodce. Hugo
Zietz plánoval na přelomu 20. století vybudovat
v Drážďanech továrnu na cigarety. Protože však platilo nařízení, které stavbu klasických továren v centru
města zakazovalo, rozhodl se je tak trochu obejít.
Postavil zde orientálně vyhlížející budovu Yenidze,
typickou pro stejnojmenné město v severním Řecku,
odkud dovážel tabák. Yenidze ihned vzbudilo bouři
nevole. Ale protože i negativní reklama je reklama,
stal se Zietz velmi populárním. Časem si lidé na netypickou stavbu zvykli, i když už dávno jako továrna
neslouží. Najdete tu kanceláře a restauraci.

Autobusy Leo
Express jezdí
do Drážďan
každý den.
Leo Express buses go to
Dresden every day.
A Fragment of the Orient
Shopping, art collections, stamps ... Let’s face it – the
things that make up the specific charm of a city are
those you won’t find anywhere else. And there are
so many of them in Dresden that they would make
a thick travel guide. Hugo Zietz planned to build
a cigarette factory in Dresden at the turn of the 20th
century. Since there was a regulation that banned
building factories in the city centre, he decided to go
around it a bit. He built the oriental-looking Yenidze
building, typical of the city of the same name in
northern Greece, from which he imported tobacco.
Yenidze immediately aroused a storm of disgust.
However, negative publicity is still publicity, and Zietz
became very popular. Over time, people have become
accustomed to the atypical structure, although it
stopped serving as a factory long ago. These days you
can find offices and a restaurant there.

White Gold
The most beautiful dairy in the world. This is exactly
what is stated in the Guinness Book of Records. The
story of Pfund’s dairy on Bautzner Strasse began
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Bílé zlato
Nejkrásnější mlékárna na světě. Přesně tak to
stojí i v Guinessově knize rekordů. Příběh Pfundovy
mlékárny na Bautzner Strasse se začal psát na konci
19. století, kdy si sedlák Paul Pfund všiml v Drážďanech poptávky po mléku. Vzal proto ženu a svých
šest krav a odstěhoval se do města. Založil mlékárnu
a za pomoci svého bratra Friedricha rozjel podnikání ve velkém. Prodával nejen sýry, kefíry a koktejly,
ale pustil se i do mléčných pudrů, parfémů, mýdel
a koupelí. Mlékárnu můžete navštívit dodnes. S 3 500
ručně malovanými kachličkami se secesními motivy
je skutečnou poctou zakladatelům. Byla by škoda si
tu nic nekoupit. Dejte si za euro alespoň sklenici mléka na stojáka. A nezapomeňte se pořádně rozhlížet,
v mlékárně se totiž nesmí fotografovat.

Na detailech záleží
Oči na stopkách mějte i ve Skleněné manufaktuře
Volkswagen. A že bude na co koukat! Jedná se o automobilku přímo uprostřed města, kde bylo ještě donedávna možné sledovat koncovou montáž luxusních
limuzín typu Phaeton. A přestože byla výroba roku
2016 zastavena, obrovské skleněné plochy a netradiční
řešení celého prostoru stále stojí za vidění. Spíše než
bývalou automobilku totiž připomíná koncertní sál.
A mimochodem – víte, jak zní příroda? V Kunsthofpassage ve čtvrti Neustadt to vědí! Barevné fasády
zdejších domů jsou pokryty plechovými trubkami,
trychtýři a okapy, které pod kapkami vody rozehrávají jedinečnou plechovou melodii. Okolí je plné
útulných kaváren. Tak se pohodlně usaďte, objednejte si kávu a užívejte si. Protože i když je v Drážďanech
zrovna ošklivo, je tu vlastně krásně.

to be written at the end of the 19th century, when
farmer Paul Pfund noticed a big demand for milk
in Dresden. He took his wife and his six cows and
moved to the city. He set up a dairy and, with the
help of his brother Friedrich, set up a big business.
He sold not only cheeses, kefir and milkshakes, but
also launched into dairy powders, perfumes, soaps
and baths. You can visit the dairy today. The 3500
hand-painted tiles with Art Nouveau motifs are a true
honour to the founders. It would be a shame not to
buy anything here. At least, have a one-euro glass of
milk at a stand. And don’t forget to look around as
you are not allowed to take pictures in the dairy.

Details matter
Keep your eyes wide open as well in the Volkswagen
Glass Manufactory. And there’s not just a little to
look at! It is a car factory right in the middle of the
city, where until recently it was possible to see the
final assembly of the luxury Phaeton limousine
model. And while production stopped in 2016, the
huge glass surfaces and unconventional solutions
to the whole area are still worth seeing. Rather than
a former car factory it is reminiscent of a concert
hall.
And by the way – do you know what nature sounds
like? At the Kunsthofpassage in the Neustadt district
they do! The colourful facades of the houses are
covered with metal pipes, funnels and eaves, which
create a unique “metal” melody under the fall of
water drops. The surrounding area is full of cosy
cafés. So, sit down comfortably, order a coffee and
enjoy yourself. Because even though the weather
might be ugly in Dresden from time to time, all
together it is actually always beautiful.
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Drážďany
ve dne v noci
Dresden
night and day
Rozjeďte to
Give it a Go
8. června, 10. června, 10. srpna, 14. září 2018
8th June, 10th June, 10th August,
14th September 2018
Pokud se čas od času přistihnete, že si místo
klasických bot obouváte ty s kolečky, vezměte je
s sebou i do Drážďan. Pravidelně se tu totiž koná
noční projížďka městem na in-linech. Městská
doprava se zastaví, ulice uklidí a in-linisté mohou
vyrazit. Noc na bruslích probíhá hned několikrát
za léto a vybírat můžete z jedenácti variant 20 km
dlouhých tras.
If you find yourself from time to time getting into
a pair of shoes with wheels rather than the usual
ones, take them to Dresden with you. There is
a regular night inline ride through the city. The
local traffic stops, the streets are cleaned, and
the in-liners have a go. The skating nights take
place several times in the summer, so you can
choose from eleven different 20-km-long routes.
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Na zdraví!
Cheers!
25.–26. srpna 2018
25th–26th August 2018
Koncem srpna otevřou své brány vinice a vinařství podél Saské vinařské stesky. Milovníkům vína
tu nalijí do sklenky soukromí vinaři, k ochutnání
bude více než 50 druhů místního lahodného
moku. Nebudou chybět ani regionální speciality
k zakousnutí.
At the end of August, the vineyards and wineries
along the Saxony wine trail open their gates.
Wine lovers have their glasses filled by private
winegrowers, tasting more than 50 kinds of
this delicious local drink. Regional specialties
shouldn’t be missed either.

Horečka nákupní noci
Shopping Night Fever
7. září 2018
7th September 2018
Je vám snad klasická provozní doba německých
obchodů příliš krátká? Pak sem přijeďte 7. září
na Nákupní noc. Obchody budou fungovat s prodlouženou provozní dobou, a to až do půlnoci!
Vše bude doplněno o zajímavý program. Teď si
už jen zajistit ubytování do druhého dne a můžete začít plánovat hýření mezi regály.
Are the usual German opening hours too short
for you? Then go there on September 7th for
Shopping Night. The shops will be running with
extended opening hours until midnight! There
will be an interesting accompanying programme.
Just make sure you can stay till the next day and
start planning a lavish money-spending time
between the shelves.
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Poznej město
Get to know the city
22.–24. června 2018
22th–24th June 2018
Už od roku 1990 se poslední červnový víkend
konají v Drážďanech Slavnosti labských svahů.
Krajina mezi drážďanskými čtvrtěmi Loschwitz
a Pillnitz se promění v jeden velký 7 km dlouhý
slavnostní areál. Objeví se tu stánky s řemeslnými výrobky, jídlem, veřejným předčítáním,
divadelními představeními i koncerty. Každý rok
sem zamíří okolo 80 000 návštěvníků.
Since 1990 the last weekend in June has been
dedicated to the Festival of the Elbe’s slopes in
Dresden. The landscape between the Dresden
districts of Loschwitz and Pillnitz turns into
a 7-km-long festive area. There are stalls with
craft products, food, public reading events,
theatre performances and concerts. Nearly
80,000 visitors head there every year.

Slunce a my
The Sun and Us
Od září 2018 do srpna 2019
From September 2018 to August 2019
Na podzim 2018 plánuje NASA vyslat první výzkumnou sondu svého druhu co nejblíže k Slunci.
A právě proto bude v září 2018 v Muzeu hygieny
v Drážďanech spuštěna výstava Shine on me.
Výstava se zamýšlí nad samotnou podstatou
Slunce: Slunce jako středobod naší soustavy,
slunce jako prvek, který formuje náš svět a naše
životy.
In autumn 2018, NASA plans to send the first
research probe of its kind as close to the Sun as
possible. That’s why an exhibition called “Shine
on Me” is being launched in September 2018 at
the German Hygiene Museum in Dresden. The
exhibition focuses on the very nature of the sun:
the Sun as the centre point of our solar system,
the Sun as an element that shapes our world and
our lives.
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Jak se vybírá autobus
Až 40 500 různých odstínů laku, na výběr z 3 000 vzorů látek, kooperace
15 dceřiných společností. To všechno můžete mít, pokud jste ve správný čas
na správném místě. Necháme vás nyní nahlédnout do našeho „palubního
deníku“, abychom vám poodkryli, jak se vybírá nový autobus.

How to choose a bus
Up to 40,500 different shades of paint, a choice of 3,000 patterns of fabric,
cooperation of 15 subsidiaries. You can have it all if you are in the right place
at the right time. Now we will let you take a look at our “logbook” to reveal
how to choose a new bus.
Přinášíme na železnici a silnice stále vyšší komfort
a zajišťujeme tak zákazníkům co nejlepší zážitek
z cest. Díky naší strategii se můžete na naší lince
Praha–Mnichov svézt zbrusu novým autobusem Setra
S 517 HD, který patří mezi nejkvalitnější a nejspolehlivější na trhu.

We bring more comfort to the railways and roads
and we give our customers the best experience of
travelling. Thanks to our strategy, you can try the
new Setra S 517 HD bus on the Prague-Munich line,
which is one of the best and most reliable on the
market.

Tak šel čas

So it was time

V lednu jsme učinili první krok, když jsme zvolili model autobusu. Klíčovým parametrem bylo stanovení
kapacity. V únoru se vydala delegace kolegů z obchodního a marketingového oddělení do německého
Ulmu, aby nakonfigurovali interiér i exteriér přesně
podle našich představ. V květnu přijel autobus
z německého Ulmu do pražské haly Evobusu, kde se
dodělávaly poslední drobnosti jako např. instalace
elektrických zásuvek, věšení záclonek a v neposlední
řadě také polepení logy Leo Express, aby autobus
získal svůj jedinečný finální vzhled.

We took the first step in January when we chose the
bus model. The capacity determination was a key
parameter. In February a delegation of colleagues
from the business and marketing department set
out to Ulm, Germany, to configure the interior and
exterior exactly according to our ideas. In May the
bus from Ulm in Germany arrived at the Evobus Hall
in Prague, where the latest developments, such as
the installation of electrical sockets, hanging curtains
and, last but not least, sticking on the Leo Express
logos were completed to give the bus its unique final
appearance.

České komponenty
Zajímavostí je, že nadnárodní koncern spolupracuje
i s menším českým městem. V Holýšově nedaleko
od Plzně se vyrábějí základní části pro konstrukci
karoserie. Ta je kompletována v německém Mannheimu. Odtud je autobus převezen do Ulmu, kde je
karoserie nalakována a pracuje se na motoru a kompletním interiéru. A teď se podržte – obrovské haly
v Neu Ulmu mají 13 lakýrnických stanovišť, ve kterých
dokážou nalakovat až 40 autobusů za den, a to do
40 500 různých odstínů, aby splnili přání každého

Czech components
Interestingly, the multinational concern also
cooperates with a smaller Czech town. In Holysov,
a town situated close to Pilsen, the basic parts for
the body construction are made. The body is then
assembled in Mannheim, Germany. From there, the
bus is transported to Ulm, where the body is painted
and further work on the engine and complete interior
is carried out. Believe it or not, the huge halls in Neu
Ulm have 13 varnishing sites where they can paint up
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Řeč čísel
pořizovací cena cca 9 milionů Kč
výroba autobusu trvá přibližně 8 týdnů
● celkem 53 míst, z toho 8 v business třídě
a 45 v economy třídě
● ročně ujede 300 000 km a objede
tak rovník 7,5krát
● autobus je složen z přibližně 30 000
jednotlivých součástí, které dohromady
tvoří komplexní celek
●
●

foto: Daimler Buses

foto: Daimler Buses

our fleet

The Language of Numbers
a purchase price of approximately
CZK 9 million
● manufacturing a bus takes about 8 weeks
● a total of 53 seats, 8 of which are in the
Business and 45 in the Economy Class
● it travels 300,000 km yearly, equivalent to
driving 7.5 times round the equator
● the bus is composed of approximately
30,000 individual components, which
together form a complex unit
●

zákazníka. Nabídka textilního oddělení obsahuje
přes 3 000 různých vzorů látek na záclony a potahy
sedaček, které lze ještě vzájemně kombinovat. A my
jsme pro vás vybrali to nejlepší z nejlepšího!

to 40 buses per day in 40,500 different tints to meet
every customer´s wish. The textile department offers
over 3,000 different fabric designs for curtains and
seat coverings that can be combined together. And
we have chosen the best of the best for you!

Komfort a bezpečí

Comfort and safety

Prémiová autobusová značka se chlubí vynikajícím
vybavením a vycizelovanými technologiemi. Samozřejmostí jsou klimatizace, USB zásuvky pro dobíjení
drobné elektroniky, ale pojďme dál – cestující se mohou těšit na stabilní připojení k Wi-Fi, v business třídě
jsou sedadla vybavena polohovatelnou opěrkou hlavy a stolek je uzpůsobený pro práci s notebookem.
Nejvyšší nároky jsou kladeny také na bezpečnost.
Nový autobus má řadu technologických vychytávek –
systém varování před vybočením z jízdního pruhu,
pokročilý systém nouzového brzdění, motor splňuje
nejpřísnější ekologickou normu Euro VI. Před předáním autobusu zákazníkovi prochází autobus finální
kontrolou expertním týmem, aby bylo zajištěno, že je
předán ve 100% kvalitě.

The premium bus brand boasts superb equipment
and elaborate technology. The air conditioning and
USB sockets for recharging small electronic devices
are a must, but let’s go on: passengers can enjoy
a stable WiFi connection, the Business Class seats
are fitted with an adjustable headrest and a table
designed for working with a laptop. The highest
demands are also placed on safety. The new bus has
a number of technological gadgets – a lane deviation
warning system, an advanced emergency braking
system, and an engine meeting the strictest Euro VI
environmental standard. Before being transferred to
the customer, the bus undergoes a final inspection
by an expert team to ensure that it is handed over in
100% quality.

Vyzkoušejte náš nový přírůstek ve flotile Leo Express na pravidelné lince Praha–Mnichov, budeme
se těšit na vaše ohlasy a fotky z cest.

Try our new addition to the Leo Express fleet on the
regular Prague-Munich line, we are looking forward
to your feedback and travel photos.
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TOP 5 výletů

se švýcarskými vlaky Rhétské dráhy
Rhétská dráha oslaví letos 10 let od zapsání
dvou tratí – Albula a Bernina na seznam
kulturního dědictví UNESCO. Svou nabídku,
kterou si podmaňuje turisty z celého světa,
stále inovuje a vylepšuje. Tady je našich
5 tipů, kam se proslulými červenými vláčky
můžete vydat.

Výlet č. 1 – Panoramatické vlaky –
Bernina Express a Ledovcový expres
Do pokladnice Rhétských drah patří i oba proslulé
panoramatické vlaky – Bernina Express a Ledovcový
expres. Bernina Express vás doveze doslova od ledovců k palmám. Jedná se o trať, která překonává nejvyšší
převýšení bez použití ozubnice. Ledovcovým expresem
můžete cestovat ze Sv. Mořice až do Zermattu. Cesta
trvá 7,5 hodiny a nudit se nebudete ani na chvíli. Zajímavou nabídkou je také jednodenní výlet GotthardBernina Rundreise, kdy projedete trať Bernina Expressu, ale i proslulou gotthardskou železnici. Výchozím
místem je Curych. Výlet si lze prodloužit i na vícedenní,
např. pobytem v italsky mluvícím kantonu Ticino.

Výlet č. 2 – za top středisky Davos
Klosters a Sv. Mořic
Nejvýše položené město Švýcarska má hned dvě nádraží Davos Dorf a Davos Platz. Davos vznikl jako lázně pro léčení tuberkulózy. Po vynálezu penicilinu ale
tato úloha skončila a Davos se orientoval na sportovní aktivity, díky kterým proslul jako lyžařské středisko.
V létě se v současnosti stal Mekkou vyznavačů horských kol. Pro návštěvníky, kteří se zde ubytují, jsou
lákavé hned dvě letní nabídky. Program Davos Klosters Active, v jehož rámci se nabízí spousta zajímavých aktivit zdarma a také lanovky zdarma. Sv. Mořic,
proslulé alpské středisko jiskřící luxusem, posazené
do krásné jezerní krajiny Horního Engadinu, je jednou
z konečných zastávek Rhétské dráhy. Hosté, kteří
zde v partnerských hotelech a hostelu Swiss Youth
Hostels stráví v letní sezoně alespoň jednu noc, se
mohou těšit na dopravu místními lanovkami zdarma,
díky akci Bergbahnen inklusive.

Výlet č. 3 – Scuol
Městečko, jež je hlavním centrem oblasti s rázovitou engadinskou architekturou, s domy zdobenými
sgrafity a s okny s něžnými háčkovanými záclonkami.
Ve Scuolu zajisté oceníte i termální lázně s 11 minerálními prameny.

Výlet č. 4 – ledovec Morteratsch
Ze zastávky Morteratsch si můžete udělat výlet
přímo ke splazu stejnojmenného ledovce, a prozkoumat ho tak z bezprostřední blízkosti a podle značek
s letopočty bohužel i zjistit, jak rychle ubývá. Poblíž
železniční zastávky Morteratsch najdete i sýrárnu,
kde ochutnáte na sýrovém brunchi pestrou paletu
sýrových delikates.

Výlet č. 5 – Arosa
Překrásnou tratí dojedete z centra Churu až do horského městečka Arosa. Odtud můžete podnikat pěší
výlety nebo se jen projít kolem jezera. Novinkou
letošního léta tady bude medvědí zoo s názvem
Bärenland.

Bližší a aktuální turistické informace o Švýcarsku naleznete na webu MojeSvycarsko.com,
kde si můžete také zdarma objednat poštou
brožury. Nezapomeňte sdílet své zážitky ze
Švýcarska a z akcí Switzerland Tourism na Instagramu s hashtagem #MojeSvycarsko. Ty
nejzajímavější fotografie uveřejníme v časopisu SWISSMAG.
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Více energie. Méně stresu.
S dvojím účinkem přípravku Vitango®
První tradiční léčivý rostlinný přípravek s extraktem z rozchodnice růžové
(Rhodiola rosea) může pomoci při příznacích stresu jako je únava a vyčerpání.
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

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

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.
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tipy na výlety

Krakov / Krakow

Komiksový ráj
Comic Paradise
2. 3. – 22. 7. 2018
Poprvé v historii Národního muzea v Krakově, můžete navštívit výstavu Teraz Komiks!
Jak samotný název napovídá, uvidíte více než
600 originálních prací polské komiksové tvorby
z let 1871–2017. Také se dozvíte, jak se liší dnešní
výroba od minulosti. Vše pochází ze soukromé
sbírky kurátora výstavy Wojciecha Jamy.
You can visit the exhibition Teraz Komiks for the
first time in the history of the National Museum
in Krakow! As its title suggests, you can see more
than 600 original Polish comic books dating
from 1871 to 2017. You can also learn how today’s
production differs from the past. Everything
comes from the private collection of the curator
Wojciech Jamy.

Mnichov / Munich

Barvy, barvy, barvy
Colours, Colours, Colours
1. 9. 2018
Jak lépe ukončit léto, než hudbou a tancem?
Zajeďte na festival barev do nově otevřeného
prostoru na veletrhu v Mnichově. Holi Festival of
Colours je známý po celém světě a míří právě do
bavorské metropole! Profesionální Dj’s, skvělá
hudba a hlavně – barvy všude okolo vás. Účast je
každým rokem obrovská, tak nezahálejte a rezervujte vstupenky.
Is there a better way to say goodbye to summer
than with music and dance? Take a trip to the
festival of colours at a new open space at the
Munich Trade Fair. The Holi Festival of Colours
is famous all over the world and is heading
right into the Bavarian metropolis! Professional
DJs, great music and especially the colours all
around you. The number of participants is huge
every year, so don’t wait any longer to book your
tickets.
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tip for trip
Košice / Kosice

Na sklenku vína
For a Glass of Wine
6.–8. 9. 2018
Jste milovníci dobrého vína? Vyrazte do Košic. V druhém největším městě Slovenska se uskuteční tradiční
vinařská akce. Můžete se těšit na nejkvalitnější
místní i zahraniční vína. Celý program bude probíhat
na dvou místech v okolí Dolní brány a Mlýnské Bašty.
Are you lovers of good wine? Go to Kosice. The
second largest city of Slovakia will be holding
a traditional wine event. You can enjoy the best of
both local and foreign wines. The whole programme
is being held in two places around the Dolna brana
and Mlynska Basta.

Praha / Prague

Nestárnoucí legendy
Evergreen Legends
4. 7. 2018
Máte jedinečnou příležitost zažít koncert svého
života. Nezastavitelní The Rolling Stones představí turné NO FILTER 2018. Čeká na vás set list
plný hitů, jako Satisfaction nebo Brown Sugar.
Večer bude plný překvapení a úžasné atmosféry.
Začíná se ve 20.00 na letišti v Letňanech.
You have a unique opportunity to experience
the concert of your life. The unstoppable Rolling
Stones are presenting their NO FILTER 2018 tour.
You can expect a set of hits such as Satisfaction
and Brown Sugar. The evening will be full of
surprises and amazing atmosphere. It starts at
8pm at the Letnany Airport.
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Jak nechal Josef Mánes
na Hané kus svého srdce
Všimli jste si, jak velkou roli mají v našich
životech příběhy? A nejen příběhy lidí, ale
také věcí a třeba památek. Zkusme památky
vnímat ne jako pouhé stavby, ale jako živé
součásti regionu. Možná pak zjistíme, že
příběhy nejsou kdesi venku, ale v nás.
Půvabný klasicistní zámek v Čechách pod Kosířem
okouzlil i českého malíře, grafika a ilustrátora Josefa
Mánesa. Setkání se starým šlechtickým rodem
Silva-Tarouca, který vlastnil zdejší panství, osudově
poznamenalo jeho život. Byl u nich vítaným hostem
a rodina se stala jeho štědrým mecenášem. Na zámek zavítal Mánes v průběhu dvaceti let celkem šestnáctkrát a vytvořil zde více než sto uměleckých děl.
Poprvé navštívil Mánes Čechy pod Kosířem v roce
1846, aby zjistil, jaký ohlas mají dva portréty, které
namaloval pro galerii předků Silva-Tarouca. Neprožíval zrovna šťastné období. Jeho sestra Amálie vyhnala z domu služebnou Fanny, kterou miloval. Nikdy se
nevyrovnal s tím, že přišel o ni i o jejich dceru Josefu.
S majitelem panství Augustem Alexandrem a jeho ženou Giselou je pojilo přátelství. V hraběnčině deníku
jsou podrobné zápisky o jeho pobytech, které na něj
měly evidentně blahodárný vliv. Přinášely mu obživu,
ale i inspiraci pro práci. Hrabě Alexandr dokonce
nechal podle jeho návrhu vybudovat zámeckou kapli.
Mánes byl vysoký, elegantní, měl výrazné modré oči
a ostře řezané rysy, a jakmile přijel, bylo na zámku
stále plno návštěv, zejména dámy z něj byly unešené.
V Čechách pod Kosířem maloval obrazy pro panstvo
a žánrové novorokokové obrázky, ale učaroval mu
především hanácký venkov a jeho folklor. Vytvořil
zde známá díla jako litografie Líbánky na Hané, cyklus akvarelů Život na panském sídle nebo četné skici
a portréty místních obyvatel.
Krásné paní Gisely si Mánes velmi vážil, tajně ji zbožňoval a její smrt ho hodně poznamenala. Zřejmě i to
prohloubilo jeho stále se zhoršující psychické potíže.
Značně zhubl, upadal do letargie, měl problémy s mluvením i psaním a choval se divně a zmateně. Nespavost tišil užíváním opia. Začal být posedlý hledáním
červenožluté divoké vlčí růže, postavám na obrazech

přikresloval vlčí drápy a zuby a deformoval jim obličeje. Naposled přijel do Čech ve značně zchátralém stavu v červnu 1871, to však již nebyl do zámku vpuštěn.
Za půl roku umírá údajně na ochrnutí mozku.
Traduje se, že prastarý evropský rod Silva-Tarouca
odvozoval svůj původ od starolatinského boha lesů
Silvana a od zakladatelů města Alba Longa, kde žila
princezna Rhea Silvia – matka zakladatelů Říma
Romula a Rema, které odkojila vlčice. Princezna Rhea
byla podle legendy zaživa pohřbena a prokleta svým
strýcem a tato kletba prý padla na celý rod Silvů.
Od té doby se prý u členů rodiny projevovala lykantropie – psychické onemocnění, kdy člověk sám sebe
vnímá jako zvíře, nejčastěji vlka. Tu si s sebou měli
přinést v 18. století i do svého nového domova v Čechách pod Kosířem. Pověsti o vlkodlacích v lesích
blízkého kopce Kosíře tuto legendu jen přiživovaly.
A co víc? Sylva-Taroucové mají přece ve svém erbu
vlky. To, že se měl od nich nakazit i Josef Mánes, je už
poměrně divokou lidovou tvořivostí.
V Čechách pod Kosířem můžete navštívit také přírodně krajinářský zámecký park nebo muzeum historických kočárů. www.ok-tourism.cz
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ŠVÉDSKÝ VÍKEND V PARDUBICÍCH
SWEDISH WEEKEND IN PARDUBICE

2. 9
–
.
8
.
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.

PARDUBICE – SKELLEFTEÅ: 50. výročí spolupráce
PARDUBICE – SKELLEFTEÅ: 50 years of cooperation

FILMOVÝ FESTIVAL ŠVÉDSKÉHO/ FESTIVAL OF SWEDISH/
SKANDINÁVSKÉHO FILMU
SCANDINAVIAN CINEMA
• zahájení festivalu Millenium Stiega Larssona
(rodáka ze Skellefteå)
• autorské čtení z děl Stiega Larssona,
soutěž o autorovy knihy
• vystoupení PIPPI taneční skupiny
HPM Dance Studio Pardubice
• švédské taneční představení
„Estetiska programmet Dans“
• koncert kapely „minus 123 minut“ (propojují žánry
jako soul, groove, jazz, blues, funky či world music)
• představení pěveckého sboru Šmidlátka
se švédskou tematikou
• workshopy pro děti
• ochutnávka švédské gastronomie
Místo konání: Pardubické letní kino Pernštejn
(V případě nepříznivého počasí akce proběhne
v kongresovém sále Atria Paláce Pardubice)
Termín: Pátek 31. 8., 17:00–24:00
slavnostní zahájení festivalu

• festival launch: Millennium by Stieg Larsson
(a native of Skellefteå)
• author reading: works by Stieg Larsson,
competition to win his books
• Pippi Longstocking performance
by the dance group HPM Dance Studio Pardubice
• Swedish dance performance
“Estetiska programmet Dans”
• concert “minus 123 minut” (link genres like soul,
groove, jazz, blues, funky or world music)
• Swedish-themed performance by the Šmidlátka choir
• workshops for children
• tastings of Swedish gastronomy
Venue: Pardubice Pernštejn summer cinema
(In case of bad weather event will be held in cogress
centre of Atrium Palác Pardubice)
Date: Friday 31. 8., 17:00–24:00
festival launch

Sobota 1. 9., neděle 2. 9., 21:00–24:00

films´projection: Trespassing Bergman, Borg/McEnroe,
The Square

projekce filmů: Trespassing Bergman, Borg/McEnroe,
Čtverec

AKCE MA
DAR
JE Z
FREE
FOR

Skellef
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Saturday 1. 9., Sunday 2. 9., 21:00–24:00

HOKEJ ČESKO – ŠVÉDSKO

ICE HOCKEY:
CZECH REPUBLIC – SWEDEN

• reciproční zápas ženské hokejové reprezentace
• autogramiáda extraligových hráčů
Místo konání: Tipsport aréna
Termín: Sobota 1. 9., 15:00–18:00

• women’s ice hockey international
• autograph signing by Czech extraleague players
Venue: Tipsport Aréna
Date: Saturday 1. 9., 15:00–18:00

WORKSHOPY A PREZENTACE
PRO VEŘEJNOST

PUBLIC WORKSHOPS
AND PRESENTATIONS

PROGRAM PRO DĚTI

PROGRAMME FOR CHILDREN

• workshopy se švédskou tematikou
(výroba svíček, papíru, magnetů, malování
na tašky atd.)
• projekce dětských švédských filmů
• švédské hry – KUBB a STIGA HOKEJ
• degustace švédských potravin

• Swedish-themed workshops
(manufacturing of candles, paper, magnets,
bags painting atd.)
• screenings of Swedish films for children
• Swedish games – Kubb, Stiga table hockey
• tastings of Swedish specialities

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

PROGRAMME FOR ADULTS

• přednášky o švédském designu a architektuře
„Švédské bydlení – hravé i odpovědné“
• cestovatelské přednášky „Poznejte Skellefteå“,
„Švédsko – Drsná krása švédské přírody“,
„Skandinávie na historické plachetnici“
Místo konání: Natura park, ekocentrum Paleta
Termín: Sobota 1. 9., 12:00–18:00

• talks about Swedish design and architecture
“Swedish housing - playful and responsible”
• travellers’ talks “Explore Skellefteå”,
“The harsh beauty of Swedish nature”,
“Scandinavia on the historical sailboat”
Venue: Natura Park, Ekocentrum Paleta
Date: Saturday 1. 9., 12:00–18:00

VÝSTAVA SKELLEFTEÅ

SKELLEFTEÅ EXHIBITION

• open air expozice města Skellefteå
Místo konání: Tyršovy sady
Termín: červenec – srpen 2018

• open-air exhibition presenting the city of Skellefteå
Venue: Tyršovy sady (castle park)
Date: July – August 2018
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Pardubický kraj / Pardubice Region

Objevte kraj nevšedních zážitků…
Discover the Region
of Unique Experiences...

Text a foto: Pardubický kraj

Navštivte jeden z nejkrásnějších regionů
České republiky! Pardubický kraj nabízí řadu
zajímavostí nejen pro milovníky historie, ale
i pro vyznavače hodnotných kulturních
zážitků, přírodních krás či unikátních technických památek.

Visit one of the most beautiful regions of the
Czech Republic! The Pardubice Region offers
many attractions not only for lovers of
history, but also for lovers of valuable cultural
experiences, natural beauty and unique
technical monuments.

Pardubický kraj tvoří pět turistických oblastí. Oblast
Českomoravského pomezí, která se rozkládá podél
historické hranice mezi Čechami a Moravou, vyniká
především krásnými historickými památkami. Vaší
pozornosti by rozhodně neměla uniknout města,
jako jsou Polička, Svitavy, Moravská Třebová, Vysoké
Mýto a Litomyšl.

The Pardubice Region consists of five tourist areas.
The area of the Bohemian-Moravian Border, which
is situated along the historical border between
Bohemia and Moravia, is distinguished by beautiful
historical monuments. You should definitely not miss
such towns as Polička, Svitavy, Moravská Třebová,
Vysoké Mýto and Litomyšl.

V Litomyšli se rovněž nachází jedna z nejvýznamnějších českých renesančních památek – litomyšlský
zámek. Najdete zde i unikátní barokní divadélko
a zámecké sklepení s expozicí soch Olbrama Zoubka. Zámek je rovněž každoročně na přelomu června
a července místem konání mezinárodního hudeb-

Litomyšl is also home to one of the most renowned
Czech Renaissance landmarks – Litomyšl Chateau.
Here you can also find a unique Baroque theatre and
the castle cellar featuring an exhibition of statues by
Olbram Zoubek. The castle is the venue of the annual
International Smetana Litomyšl Opera Festival at the
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ního open air festivalu Smetanova Litomyšl. V roce
1999 byla jedinečnost zámeckého areálu potvrzena
zápisem na seznam UNESCO.
www.ceskomoravskepomezi.cz

end of June and the beginning of July. In 1999, the
uniqueness of the castle complex was confirmed by
being placed on the UNESCO listing.
www.ceskomoravskepomezi.cz

Turistická oblast Orlické hory a Podorlicko na severovýchodě Čech se může pyšnit významným oceněním
Excelentní evropské destinace roku 2017. Unikátní
jsou zde Zámky na Orlici, francouzský fenomén
na české řece. www.mojeorlickehory.cz

The tourist region of the Eagle Mountains and
Podorlicko in northeast Bohemia can be proud of
the significant award of the Excellent European
Destination in 2017. There are unique Chateaux on
the Orlice River, a French phenomenon on this Czech
river. www.mojeorlickehory.cz

Máte rádi krásné výhledy do krajiny? Pokud ano,
vydejte se až do samotného severovýchodního výběžku Pardubického kraje, do výšin po Stezce v oblacích na Dolní Moravu. Tato unikátní 55 metrů vysoká
stavba se nachází poblíž horské chaty Slaměnka
nedaleko horní stanice lanovky Sněžník.
www.dolnimorava.cz
Pokud rádi obdivujete ušlechtilá zvířata, pak musíte
určitě navštívit proslulý Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Ten je zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene – koně starokladrubského. Tradice chovu koní zde sahá minimálně do
poloviny 14. století. Dnes hřebčín chová přibližně
500 starokladrubských koní, a to ve dvou barevných
variantách. V roce 2002 byl hřebčín vyhlášen národní
kulturní památkou. www.nhkladruby.cz
Příznivce dostihové sportu bychom rádi pozvali na dostihové závodiště v Pardubicích, kde se
každoročně vždy druhou říjnovou neděli koná Velká
pardubická steeplechase. Jedná se o jeden z nejtěžších překážkových dostihů v Evropě, jehož součástí je
slavný a obávaný Taxisův příkop.
„Nabídka Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu
je opravdu bohatá. Ať už rádi jezdíte na kole, procházíte
se panenskou přírodou, či objevujete historické památky, určitě nebudete zklamaní. Přijeďte se přesvědčit!
Těšíme se na vás v Pardubickém kraji,“ říká radní Pardubického kraje za cestovní ruch René Živný.

www.vychodnicechy.info
www.east-bohemia.info

Do you like beautiful views of the countryside? If
so, go up to the northernmost part of the Pardubice
Region, to the hills to take a walk along the Trail in
the Clouds in Lower Moravia. This unique 55-metre
tall structure is located near the Slamenka Mountain
Chalet near the upper station of the Sneznik cable
car. www.dolnimorava.cz
If you like to admire noble animals, you must
definitely visit the renowned National stud farm
in Kladruby nad Labem. It is also home to the
oldest original Czech breed – the horse of the
Starokladrubský. The tradition of horses breeding
dates back to at least the middle of the 14th
century. Today the stud farm breeds about 500
Starokladrubský horses in two colour breeds. In
2002 this stud farm was declared a national cultural
monument. www.nhkladruby.cz
We would like to invite the fans of horse racing to the
racetrack in Pardubice, where the Great Pardubice
Steeplechase takes place annually every second
October. This is one of the most difficult obstacle
races in Europe, including the famous and feared
Taxis moat.
“The selection of the Pardubice Region in the area of
tourism is truly rich. Whether you like to cycle, walk
through virgin nature or explore historical sites, you will
not be disappointed. Come and see! We look forward
to seeing you in the Pardubice Region”, says Pardubice
County Councillor for Tourism René Živný.
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Poznejte Zlín,
živou učebnici architektury
Park Komenského

Moderní Zlín je městem mnoha tváří.
Návštěvníkům nabízí celou řadu zajímavých
objektů, míst, akcí a aktivit. Ve Zlíně si každý
návštěvník najde to své.
Se Zlínem je úzce spjatá jedinečná funkcionalistická
architektura, kterou prezentuje zlínský mrakodrap –
21. správní budova, bývalý tovární areál, vila Tomáše
Bati či typická zlínská čtvrť Letná s baťovskými domky.
Zástupcem architektury 21. století je Kulturní a univerzitní centrum architektky a zlínské rodačky Evy Jiřičné.

Baťovské domky

Pro milovníky historie má Zlín k navštívení hned několik
památek a objektů. Nejde však o baťovskou tvář Zlína.
Nacházejí se zde také památky, které mají počátek ještě před baťovskou érou. Mezi nejvyhledávanější patří
zlínský zámek, kostel sv. Filipa a Jakuba, středověký
hrad Malenovice nebo nedaleká zřícenina hradu Lukov.

Kulturní a univerzitní centrum

Budova radnice

Zlín je městem kultury, divadla, hudby a designu.
Kdo přijede do Zlína za kulturním zážitkem, může
navštívit 14|15 Baťův institut, který je sídlem Muzea
jihovýchodní Moravy, Krajské galerie výtvarného
umění a Krajské knihovny Františka Bartoše. Své významné místo nejen ve městě má i Městské divadlo
Zlín a zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Díky
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je město právem
nazýváno také městem studentů.
Další úhel pohledu na Zlín nabízí zelené parky, ulice
centra i městských částí osázené stromy a květinami
či aleje stromů lemující řeku Dřevnici. K odpočinku
přímo v centru města lákají zlínské parky, a sice sad
Svobody, nově zrekonstruovaný park Komenského
a studenty oblíbený tzv. Gahurův prospekt. Naopak
aktivní trávení volného času poskytuje Stezka zdraví
Tlustá hora nebo stále se rozrůstající síť cyklostezek.
Po jedné z nich se dostanete i k oblíbené zoo a pohádkovému zámku Lešná.

www.ic-zlin.cz
www.zlin.eu
mestozlin.eu
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i uprostřed týdne.
I uprostřed města.
To je Brno.

#friends
#centre

TOP 10 alternative city breaks (Skyscanner, 2017)

Těžká pohoda

#brno

#true story
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Toulava, od Tábora až k nám…
Toulava, from Tabor all the way to us…

Křivolaké uličky obehnané mohutným opevněním, nádherně zdobené renesanční domy,
majestátní radnice a pozůstatky hradu,
nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě, duch
husitství na každém kroku – to je Tábor – město s husitskou minulostí, pulzující srdce
regionu, srdce Toulavy.

Přijeďte se bavit,
zde je malá ochutnávka:
●●

●●
●●
●●
●●

24. 6. Dagmar Pecková a Filharmonie
Hradec Králové
15. 7. Bohemia JazzFest
3.–5. 8. Komedianti v ulicích
14.–16. 9. Táborská setkání
12.–14. 10. Festival čokolády

To ale rozhodně není vše,
co vás u nás čeká.

Crooked little streets surrounded by massive
fortifications, beautifully decorated
Renaissance houses, the majestic town hall
and the remains of the castle, the oldest
reservoir in Central Europe, the spirit of the
Hussite movement at every turn – this is
Tabor – a city with a Hussite past, the pulsing
heart of the region, the heart of Toulava.

Come and enjoy yourself –
a little taste right here:
●●

●●
●●
●●
●●

24th June Dagmar Pecková a Filharmonie
Hradec Králové
15th July Bohemia JazzFest
3rd-5th August Comedians in the streets
14th–16th September Tábor meetings
12th–14th October Chocolate festival

This is definitely not all you can expect!

Turistická oblast Toulava pokrývá oblast o rozloze
přes 2000 km2, má 155 obcí, 11 hradů a zřícenin,
18 rozhleden a věží, 7 přírodních parků, 8 národních
kulturních památek, 15 památkově chráněných měst
a vesnic, přes 1000 km cyklo a turistických tras, přes
200 km naučných stezek a 150 km běžeckých tras,
k tomu přes 30 muzeí, 4 zpřístupněné zámky, 2 golfová hřiště, 5 pivovarů a jednu ZOO.

The tourist area of Toulava covers over 2,000
square kilometres, has 155 municipalities, 11 castles
and ruins, 18 lookouts and towers, 7 natural parks,
8 national cultural monuments, 15 preserved towns
and villages, over 1,000 km of cycling and hiking trails,
200 km of nature trails and 150 km of cross-country
skiing trails, over 30 museums, 4 accessible stately
homes, 2 golf courses, 5 breweries and one zoo.

Více na turistickém portálu www.visittabor.eu
a www.toulava.cz

More information on the tourist portal
www.visittabor.eu and www.toulava.cz/en
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Kolín
=
cool
IN!
Kolín = cool IN!
Pokud rádi poznáváte historické i technické
památky, nezapomeňte navštívit město Kolín,
své zastávky rozhodně nebudete litovat!
Kolín žije, dýchá historií a má neopakovatelnou
atmosféru města, kde se historie snoubí
s industriální tradicí.
• Karlovo náměstí

Centrem života historického i současného Kolína bylo vždy Karlovo náměstí.
Nejvýznamnější budovou je neorenesanční radnice, uprostřed náměstí pak upoutá
neoklasicistní kašna a barokní mariánský sloup.

• Chrám sv. Bartoloměje

Chrám sv. Bartoloměje je mimořádným dílem gotické architektury. Stavbu vysokého
katedrálního chóru prováděl v letech 1360–1378 významný stavitel Karla IV. Petr
Parléř.
V bezprostřední blízkosti chrámu nezapomeňte vystoupat do nejvyššího podlaží
chrámové zvonice. Z ochozu je působivý výhled na město, střední Polabí a při dobré
viditelnosti dohlédnete až na Ještěd, Jizerské hory a Krkonoše.

• Jeruzalém na Labi – kolínský židovský klenot

Kolínská synagoga v bývalém židovském ghettu je jedna z nejstarších a nejcennějších synagog na území Čech. Na starém židovském hřbitově najdete téměř 2700
náhrobků, je zde pochován i jediný syn pražského rabína Jehudy Löwa (Maharala)
Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína.

• Rozhledna Vodárna Kolín

Kolínská vodárenská věž patří k dominantám města a po rekonstrukci byla otevřena
jako rozhledna. Čtyřicet pět metrů vysoká věž nabídne vyhlídku z nejvyššího patra,
bezbariérový ochoz a ve vodní nádrži dokonce videoprojekci na téma voda. Jedná
se o významnou technickou a architektonickou památku postavenou podle plánu
českého architekta Františka Jandy, žáka Jana Kotěry.

• Kolín pro děti i cyklisty

S dětmi se vypravte za tajemstvím kolínských dráčků, u lesoparku Borky se pozdravte s medvědy od Kolína a vydejte se na projížďku nejstarší polabskou řepařskou drážkou.
Pro dospělé i pro děti nabízí Kolín také řadu cyklistických tras, např. podél řepařské
drážky či okolo dějiště bitvy u Kolína.
Do Kolína se vyplatí přijet nejen za památkami, ale i za kulturou.

Tipy na letní akce:
8. 6. – 10. 6.
červenec a srpen
6. 9. – 7. 9.

55. Kmochův Kolín
Kolínské kulturní léto
Gasparáda – divadelní festival
J. G. Deburau

www.mukolin.cz | www.infocentrum-kolin.cz | www.vodarnakolin.cz
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» PŘIJEĎTE DO ZOO OSTRAVA

A ZAŽIJTE PŘÍRODU NA DOSAH «

[

]

Zoologická zahrada Ostrava byla založena
v roce 1951. V současné době chová zhruba
na 100 ha více než 4000 zvířat.
Zoo prošla v minulých letech výraznou proměnou.
Postupně zde vznikají nové pavilony, velké přírodní
výběhy, průchozí expozice. Nechybí ani řada
herních koutků pro děti, desítky odpočinkových
míst či klidové zóny. Součástí zoo je Botanický
park s 6 km naučných stezek unikátním
botanickým prostředím s nespočtem vzácných
rostlin.

» Prázdninová lákadla «
Ráj lemurů
Průchozí expozice představí několik
druhů lemurů, které můžete pozorovat
z bezprostřední blízkosti. Expozice je
otevřena vždy hodinu denně.

Safari
Projeďte se vláčkem třemi rozlehlými
výběhy mezi žirafami, antilopami, divokými
osly nebo buvoly. Nástupiště se nachází
pod výběhem žiraf.

» Zoo Ostrava má pro
každého něco «
» pro děti: dětská hřiště a interaktivní herní
prvky, expozice Na statku s domácími
zvířaty (možnost přímého kontaktu
a krmení zvířat)
» pro rodiče s dětmi: přebalovací místnosti,
kojící koutky v areálu, odpočinková místa
» pro handicapované: bezbariérový vstup
do pavilonů, WC pro handicapované,
prvky pro nevidomé, možnost zapůjčení
invalidního vozíku zdarma
» pro všechny: komentovaná setkání se
zvířaty, občerstvení, jízda zoovláčkem
a Safari expresem, suvenýry ze zoo, modely
a kosterní repliky vzácných nebo vyhynulých
zvířat

Zoo Ostrava je otevřena denně
po celý rok od 9.00 hod.

Komentované prohlídky
skleníků
Při speciálních prohlídkách skleníků s průvodcem
poznáte tropické a subtropické rostliny z celého světa.
Konají se každý víkend v 11 a 14 hodin. Rezervace
předem nutná!

Běh Zoo Ostrava pro lemury
30. srpna se v Zoo Ostrava uskuteční třetí ročník
charitativního běhu. Poběží se v nádherném
přírodním areálu zoo po zavírací době.
Výtěžek z akce bude věnován na záchranný
program pro lemury Sclaterovy a na podporu
Zoo Ostrava. Více na www.behzooostrava.cz

www.zoo-ostrava.cz
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28. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO

Venované Cechu krajčírov a farbiarov

6. - 8. júla 2018

Hostia:

HELENA VONDRÁČKOVÁ GLADIÁTOR KATARÍNA KNECHTOVÁ
generálni partneri:

hlavní partneri:

... a remeselníci
mediálni partneri:
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Zátiší pod Tatrami
Still life below
the Tatra Mountains

text: Linda Pacourková
foto: © Shutterstock.com

Nejkrásnější oblast pro dovolenou na Slovensku. Nejen pro svou krajinu pod úpatím hor,
ale také pro své památky, historii, zajímavosti
a outdoorové aktivity. A to v jakoukoli část
roku. Navštivte Poprad a jeho okolí.

The most beautiful holiday area in Slovakia.
Not only for its nature below the mountains,
but also for its sights, history, attractions and
outdoor activities. Every season. Visit Poprad
and its surroundings.

Udělejme si malé edukativní okénko. Osídlení Popradské kotliny sahá až do pravěku. První písemnou
zmínku můžeme najít už z roku 1256. Ve 20. století
se k Popradu připojily okolní obce, které dnes tvoří
místní městské části. Ale zpět k Popradské krajině
a vaší dovolené. Pokud plánujete odpočinkové, ale
i aktivní volné dny, zamiřte rovnou do Popradu.

Let‘s take a short peek into history. The settlement
of the Poprad basin dates back to prehistoric times.
The first written record can be found in the year
1256. In the 20th century, Poprad was joined by
the surrounding villages that now form local town
districts. But back to the Poprad landscape and your
holiday. If you want a relaxing and at the same time
an active holiday, head straight to Poprad.

Za historií a památkami
Spišská Sobota. Bývalé trhové městečko je dnes
součástí Popradu. Nachází se v jeho severovýchodní
části nad řekou Poprad a tvoří městské centrum.
Pohltí vás i vaši představivost svou bohatou škálou
památek. Ne nadarmo je od roku 1950 městskou

For History and Monuments
Spišská Sobota. This former market town is now
a part of Poprad. It is located in the north-eastern
area above the Poprad River. It will capture
you and your imagination with its rich array of

70

LEO_2_2018.indb 70

06.06.18 13:55

it is about the journey not only the destination

památkovou rezervací. Náměstí s radnicí obklopují
gotické, renesanční i barokní měšťanské domy. Kostel
sv. Jiří se svými románskými základy, gotická stavba
sv. Jiljí, zvonice s originální sochou Panny Marie
nazývané Immaculata, mariánský morový sloup nebo
barokní rodný dům sochaře Jana Brokoffa. Věděli
jste, že je autorem světoznámé bronzové sochy Jana
Nepomuckého na Karlově mostě?

monuments. And no wonder. It was declared an
urban conservation area in 1950. The square with the
town hall is surrounded by Gothic, Renaissance and
Baroque burgher houses. The church of St. George
with its Romanesque foundations, the Gothic
building of St. Giles, the Bell Tower with the original
statue of Virgin Mary called Immaculata, the Marian
Pestilence Column or Baroque house of the sculptor
Jan Brokoff. Did you know that he is the author of
the world-famous bronze statue of Jan Nepomuk on
Charles Bridge?

Evropská vzácnost

European Rarity

Návštěva Podtatranského muzea v Popradu je
exkurze do archeologie. Mezi expozicemi najdete
hrobku germánského knížete. Její historie sahá do
přelomu 4. a 5. století našeho letopočtu. Byla nalezena při výstavbě Priemyselného parku v Poprade-Matejovciach. V hloubce pěti metrů pod zemí se
zachovala dřevěná komora s dřevěným sarkofágem,
textilie, nádoby z keramiky a v nich dokonce i zbytky
potravy! Odborníci také objevili předměty ze stříbra
a zlata – přívěsek z mince římského císaře Valenta
z roku 375.

Visiting the Podtatranské Museum in Poprad is an
excursion into archaeology. Among the exhibitions
you will find the tomb of a Germanic prince. Its
history dates back to the turn of the 4th and 5th
century AD. It was found during the construction of
the Industrial Park in Poprad – Matejovce. At a depth
of five metres below the ground, a wooden chamber
with a wooden sarcophagus, fabrics, ceramic pots
and even food remains were preserved! Experts also
discovered silver and gold items – a Roman Emperor
Valencius coin pendant from 375.
71
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Máte rádi záhady?

Do You Like Mysteries?

Při cestě za poznáním navštivte Kežmarok. Najdete
tu unikát mezi unikáty – Kostel Nejsvětější Trojice
zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Řadí se mezi artikulární protestantské kostely, které
byly na Slovensku budovány na přelomu 17. a 18. století. Stavba se musela dokončit za jediný rok a jediný
možný materiál bylo dřevo. Takže kovové hřebíky
tu nenajdete. A co když vám prozradíme perličku?
S celou stavbou dřevěného kostela pomáhali švédští
námořníci. Ano, praví námořníci. Nechali po sobě
památku v podobě obráceného lodního trupu či
oken z lodních kajut, které doplňují interiér. Další ojedinělostí je jeho umístění. Nachází se vedle nového
evangelického kostela. Takovou blízkou konfrontaci
architektonických stylů nenaleznete nikde na světě.
V sousedství těchto dvou památek navíc najdete
ještě třetí – řeckokatolický kostel.

Visit Kežmarok on your way to knowledge. You will
find some really unique sites there. The Church of
the Holy Trinity recorded in the UNESCO World
Heritage List. It ranks among the auricular Protestant
churches that were built in Slovakia at the turn of the
17th and 18th centuries. The construction had to be
completed in one year and the only possible material
was wood. And what if we tell you a secret? Swedish
sailors helped with the construction of the whole
wooden church. They left behind a memorial in the
form of an inverted hull or windows from the cabins
that are part of the church interior. Another wonder
is its location. It is next to the new Protestant church.
Such a close confrontation of architectural styles
cannot be found anywhere in the world. In addition,
you will find a third – a Greek Catholic church in the
neighbourhood of these two monuments.

Nepopsatelné scenérie

Indescribable Scenery

Nechme teď památky památkami. Při návštěvě
Popradu a okolí rozhodně musíte poznat na vlastní
kůži kouzlo Vysokých Tater. Popradské pleso je jedno
z nejkrásnějších místních ledovcových jezer. Dříve se
nazývalo Rybí pleso, protože to bylo jedno z mála
horských jezer, kde žily ryby. Dalším tipem na výlet je
Zelené pleso kežmarské. Jezero, které zaujímá rozlohu necelých dvou hektarů! Okolní příroda tu přímo
vybízí k outdoorovým aktivitám. Do malebného údolí
se můžete vydat buď po žluté trase s pozvolným
stoupáním (cesta vede z Tatranské Lomnice), nebo
namáhavější trasou po červené značce. Turistických
tras tu najdete nespočet.

Let us leave the monuments for now. When you visit
Poprad and its surroundings you must definitely
experience the magic of the High Tatra Mountains.
Poprad Tarn is one of the most beautiful local glacial
lakes. It was formerly called Fish Tarn because it was one
of the few mountain lakes where fish lived. Another tip
for a trip is Kežmarok Green Tarn. The lake that occupies
an area of less than two hectares! The surrounding
countryside invites you to outdoor activities. To reach
the picturesque valley you can either take the yellow
hiking trail with a gradual climb (the path leads from
Tatranská Lomnica), or a strenuous route alongside the
red path. There are countless hiking routes.

Do Trenčína

To Trenčín

Posunuli jsme se o kousek dál, ale i Trenčiansky kraj
skrývá svá kouzla. Pokud budete procházet pod
Trenčianskym hradem, všimněte si vytesaného nápisu
na skále. Jste zvědaví? Prozradíme, že pojednává
o události, která se stala v roce 179 našeho letopočtu.
Zbytek vám doplní už samotné město. Svá tajemství
má i rodina Čapkových. Vydejte se bádat i odpočívat
zároveň do lázní Trenčianské Teplice. Zdejší léčivé prameny byly objeveny už před staletími. Podle pověsti je
objevil nemocný pastýř, když hledal zatoulanou ovečku. Zajímavostí je, že zde léčil Antonín Čapek. Otec
proslulých bratrů Karla a Josefa Čapkových. Karel tu
pobýval často a napsal zde díla R.U.R, Továrna na absolutno, Loupežník a první kapitolu románu Krakatit.

We have moved a little further, but the Trenčín region
also has its magic. If you walk below Trenčín castle,
do not miss the carved inscription on the rock. Are
you curious? We can tell you that it refers to an event
that happened in AD 179. The city itself will give you
another clue. The Čapek family have their secrets
too. Go exploring and relaxing at Trenčin Teplice Spa.
According to legend, a sick shepherd discovered them
while he was looking for a stray lamb. The interesting
thing is that Antonín Čapek was healed here. The
father of the famous brothers Karel and Josef Čapek.
Karel spent considerable time here and wrote his
plays R.U.R., The Absolute at Large, An Outlaw and
the first chapter of the novel An Atomic Phantasy.
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Objev, zažij, vychutnej si
Popradské léto 2018
Text a foto: město Poprad

Exkluzivní poloha mezi mezinárodními parky
předurčuje Poprad k tomu, aby byl ideálním
výchozím místem k objevování tohoto kouzelného kouta Slovenska. Malebné město pod
Vysokými Tatrami má unikátní historii – vzniklo spojením pěti středověkých, původně
samostatných městeček – Popradu, Spišské
Soboty, Veľkej, Matejovic a Stráží pod Tatrami. Pět městeček a v nich pět historických
center – to je dnešní Poprad, jehož součástí je
i rekreační část Kvetnica.

Unikátní možnosti aktivního odpočinku
Na tradice prvního turisticko-lázeňského komplexu
z konce 19. století dnes Poprad navazuje moderní
akvapark AquaCity Poprad, který každoročně navštíví více než milion hostů z celého světa. Další unikát
určený pro aktivní odpočinek v Popradě představuje
nejvyšší lezecká stěna ve střední Evropě, vysoká více
než 30 metrů. Pokud upřednostňujete relax na kole,
určitě si vyberete z velké nabídky značených cyklotras. Zřejmě nepopulárnější je cyklistický chodník
z Popradu do Svitu a dále do Lopušné doliny. Výhled
na Kráľovu hoľu, nebo okouzlující panoráma Vysokých Tater si budete pamatovat opravdu dlouho.

Spišská sobota – středověký klenot
obdivovaný celým světem
V Popradu najdete více než 130 národních kulturních
památek. Suverénně nejvíce jich je ve Spišské Sobotě,
která byla díky svému neporušenému středověkému
urbanistickému charakteru v roce 1950 vyhlášena
za městskou památkovou rezervaci. Svoji stopu v podobě nádherného oltáře v kostele sv. Juraje zanechal
legendární řezbář Mistr Pavel. Mezi slavné rodáky patří
Ján Maxmilián Brokoff, jehož socha sv. Jana Nepomuckého je jednou z dominant Karlova mostu v Praze, či
architekt Gedeon Majunke, který dal podobu mnohým
ikonickým tatranským stavbám. Spišská Sobota je
jednoduše fascinující, a proto si ji během návštěv Popradu nenechali ujít ani různí prezidenti či panovníci,
mezi nimiž nechyběla ani královna Alžběta II.

Zažij Popradské Léto
Od června do září žije Poprad festivaly, koncerty
a uměleckými vystoupeními, která v ulicích největšího
města pod Tatrami vytváří jedinečnou atmosféru.
Milovníkům historie doporučujeme novou expozici
o historii Popradu ve zrekonstruovaném Podtatranské
muzeu, znalci umění si přijdou na své v Tatranské galerii
sídlící v nádherných prostorách bývalé parní elektrárny.
A pokud vám po tom všem vyhládne, určitě si nenechte
ujít skvělé gastronomické divadlo ve Spišské Sobotě,
jehož sláva už dávno překročila i hranice Slovenska.
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Zažijte jedinečné léto
v Bratislavě
Léto v Bratislavě přináší unikátní zážitek pro všechny.
Užijte si plavbu po Dunaji, ochutnejte lokální gastronomii,
malokarpatské víno nebo místní pivo. Zažijte největší městský
festival Kulturní léto a hradní slavnosti s bohatým hudebním
programem. Seznamte se s historií města během Bratislavských
korunovačních dní. Objevte romantické výhledy na zapadající
slunce z Bratislavského hradu nebo vyhlídkové věže UFO. Centrum města budete mít jako na dlani z věže Staré radnice. Jako
u moře se budete cítit na Magio pláži na Tyršově nábřeží, která
spojuje zábavu s odpočinkem. Jste-li fanoušky adrenalinových
vodních sportů a zároveň se rádi pobavíte s kamarády na dobré
párty, určitě nevynechejte areály vodních sportů Wakelake na
Zlatých píscích a Divoké vodě v Čunově.

KULTURNÍ LÉTO A HRADNÍ SLÁVNOSTI 2018
červen – září 2018
VIVA MUSICA! 2018
červen – srpen 2018
FESTIVAL EVRÓPSKEHO DIVADLA – EUROKONTEXT.SK
2. červen – 27. červen 2018
BRATISLAVSKÉ KORUNOVAČNÍ DNY 2018
22. červen – 29. červen 2018
LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 2018
červenec – srpen 2018

www.visitbratislava.com

LEO_2_2018.indb 75

06.06.18 13:55

advertorial

Hledáte práci?

Pojďte s námi měnit osobní dopravu ve střední Evropě!
•

•
•
•

Hledáme talenty se zájmem o osobní
dopravu. Škála oborů, kde dokážeme nabídnout zajímavé profesní výzvy, je široká
– od stewardů na vlacích, přes markeťáky
a finančníky až po IT.
U nás v Leo Express dáváme prostor studentům a čerstvým absolventům. Máme
totiž rádi neotřelé nápady a inovativní
řešení, s kterými tito lidé dokáží přicházet.
V naší firemní kultuře dbáme na to, aby
všichni měli možnost realizovat své nápady.

•
•
•
•

Zajímá vás práce v zahraničí? Hledáme
i posily pro naše kolegy v Německu.
Pojeďte v tom s námi a přistupte do našeho rozjetého vlaku.
Přehled našich otevřených pozic najdete
na www.le.cz/kariera
Pokud nenajdete zajímavou pozici, která
by odpovídala Vaší představě o ideální
práci, nevadí! Pošlete svoje CV na
kariera@le.cz a my se s Vámi spojíme.

Vidíme smysl v propojování různých druhů osobní přepravy. Hledáme nadšence,
kteří věří, že i vlaková doprava může být
4.0.

Dům U Zlatého Prstenu

Novomlýnská vodárenská věž

Týnská 630/6, Prague 1 – Old Town
Opening Hours: Tue–Sun, 9 am–8 pm

Nové mlýny 827/3A
Prague 1 – New Town
Opening Hours:
Tue–Sun, 9 am–12 noon, 12.30 pm–6 pm

House at the Golden Ring

The New Mill Water Tower

Prague of Charles IV
Medieval Town

Prague on Fire

New permanent exhibition

Multimedia exhibition

Architecture

The exhibition presents the threat of fire for Prague
many centuries ago - as well as in recent times - and
the methods used by the metropolis residents to
defend against the destructive element.

Videomapping
Archaeology
Everydayness
History

www.muzeumprahy.cz
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Studuješ na střední nebo vysoké?
Plnění školních osnov ti přĳde málo?
Chceš zažít něco víc?

Ano?
Pak je Summit pro tebe.
Summit je místem, kde se můžeš postavit na
vlastní nohy. Program projektu je postaven na
simulaci jednání mezinárodních organizací
a aktivitách rozvíjejících so-skills, jako je
argumentace a veřejné vystupování.

Jak a kdy Summit probíhá?

Od listopadu do dubna proběhne:
PĚT WORKSHOPŮ
Neboli přípravných setkání plných aktivit
na rozvoj so-skills, seminářů s hos
a vzdělávání se.
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE
Čřdenní formální událost věnovaná
diplomatickému jednání.
Kromě toho Summit svým účastníkům nabízí
možnost diskutovat s osobnostmi z diplomacie, politi, médií a dalších oblastí. To vše je
doplněno o doprovodný program, například
návštěvy ambasád, interaktivní semináře
a výle do zahraničí.
Jako student(ka) střední školy se můžeš stát
delegátem či delegátkou zastupujícím vybraný
stát v některé ze simulovaných organizací OSN:
— Rada bezpečnosti (UNSC)
— První výbor pro odzbrojování (DISEC)
— Environmentální shromáždění (UNEA)
— Organizace pro výchovu, vědu a kulturu
— (UNESCO)
— Rada pro lidská práva (HRC)
→→→

SPOUSTA DOPROVODNÝCH AKCÍ
Zní simulace jednání rodů Západozemí ze
světa Game of rones jako dobrý příklad?

Přihlašování na Summit
začíná 1. září
— Hospodářská a sociální rada (ECOSOC)
— Úřad pro drogy a kriminalitu (UNODC)
Pokud máš rád(a) angličtinu a chtěl(a) by sis ji
zlepšit, můžeš se přihlásit do Modelu NATO,
ve kterém simulujeme jednání Severoatlantické rady.
Pro studen vysokých škol pak máme
připravený Model EU, ve kterém simulujeme
jednání ministrů členských států v Radě EU.
↓↓↓

Více informací najdeš na webu
www.studentsummit.cz
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Pomáháme zdolávat bariéry
a plnit sny
Nadace Jedličkova ústavu je tradiční
nadací, která již 28 let podporuje
děti a mladé lidi s handicapem. Za
dobu svého působení cíleně rozdělila
podporu ve výši 100 milionů Kč, které
pomohly tam, kde to bylo potřeba.
Cílovou skupinou jsou současní a bývalí klienti
Jedličkova ústavu a škol a podpora míří spolu s příspěvky dárců v plné výši přímo k nim. Žadatele zná
nadační tým osobně, a proto je tato forma pomoci
nejtransparentnější. V tuto chvíli bychom rádi podpořili Veroniku. Studuje 1. ročník učebního oboru
Keramická výroba. Pohyb jí usnadňuje vozík, ale
ten už je nevyhovující. Ve volném čase se věnuje
lukostřelbě a ráda plave. Je to aktivní dívka, proto
by potřebovala i aktivní - sportovní vozík, který by
jí pomohl lépe zvládat přesuny ve škole a zároveň
by podpořil aktivního ducha, kterého v sobě má.
Veru, co tě ve škole a ve volném čase nejvíc baví?
„Čeština, tělocvik a samozřejmě jsem ráda v keramické dílně, kde vyrábíme zajímavé věci. Co naopak nemusím, to je matematika. Ve Sportovním
clubu si užívám lukostřelbu. Když je čas, tak si po
tréninku oddychnu v teplé vířivce.“
Potřebuješ nový vozík. Proč ti ten současný
nevyhovuje?
„Ten současný už mám šestý rok a opravdu dosluhuje. Má sjeté gumy, zlobí brzdy a celý je už takový rozvrzaný. Trávím na něm denně spoustu času
a není už pohodlný. Nový mechanický vozík bych
uvítala, protože bude lehčí a bude s ním lepší manipulace.“
Co jsou pro vozíčkáře největší překážky
v běžném provozu - na ulici?
„Určitě to jsou vysoké obrubníky. Z těch mám největší obavy. Většina míst už je bezbariérová, ale
obrubníky jsou stále problém. Buď je musím s pomocí někoho překonat, nebo najít vhodnější místo,
kudy mohu projet. Naštěstí se vždy najde nějaký
hodný kolemjdoucí, který mi pomůže.“
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Jela jsi někdy v poslední době vlakem?
Jak se ti cestovalo?
„Vlakem jsem jela nedávno. S maminkou jsme vyrazily navštívit naší známou, která bydlí za Prahou. Cesta
byla pohodová, žádný problém se nevyskytl a jízdu
vlakem jsem si užila. Už teď se těším na další výlet.“
Máš nějaký sen?
„Jednou bych se ráda podívala do Paříže. Chtěla bych
se dostat až do vrchního patra Eiffelovy věže a prohlédnout si Paříž z výšky. Zatím ji znám jen z obrázků
a videí. Moc toho nenacestuji, protože je to pro mne
fyzicky náročné. Nový vozík by mi aspoň částečně
přesuny z místa na místo usnadnil a možná tak seberu odvahu a jednou se i do té Paříže vypravím.“

!

S TRVALOU TO

ROZJEDEME

Nastavte si trvalou DMS,
která nám pomůže.
DMS TRV PROJEDLICKU 90
na číslo 87 777
Díky vám jezdíme
Transparentní účet
350 350 / 5500

pravidelně do školy!

Více na www.darcovskasms.cz

DĚKUJEME!

www.nadaceju.cz
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WWW.AQUAPALACERESORT.COM
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Největší mamutí atrakce na světě
Mamutí zážitky pouze na Dolní Moravě

www.dolnimorava.cz
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