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EDITORIAL

VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ,

DEAR PASSENGERS,

rozhodli jsme se překvapit vás opět celou řadou
novinek. Na mapu LEO Express jsme přidali další
čtyři zastávky, které si rozhodně zaslouží vaši
pozornost. S našimi spoji se můžete vypravit do
polské Lodže či německého Regensburgu.
V Praze jsme přidali novou zastávku Praha-Libeň,
která je svojí lepší přístupností zajímavá pro obyvatele pražských čtvrtí Karlín, Vysočany a částečně
i Holešovice a Žižkov.
Zaroveň jsme v rámci naší dopravní sítě propojili
letiště Mnichov, Praha, Vídeň, Wroclaw, Katovice
a Krakov. Pro váš větší komfort jsme zintenzivnili
i autobusová spojení do ukrajinských měst Mukačevo a Lvov.
I palubní časopis LEO Express prošel redesignem.
Na stránkách aktuálního čísla se můžete nechat
nadchnout Mnichovem nebo se seznámit s fenoménem digitálního nomádství. Náš Door 2
door manažer Jan Charouz vám navíc poradí, jak
využívat našich služeb v plné míře tak, aby vaše
cestování bylo ještě jednodušší a pohodlnější.

This edition we have once again decided to bring
you a whole range of surprising new features. We
have added another four stops to the LEO Express
map, a fact that many of you will be eager to
learn. Our services can now transport you to Łódź
in Poland and Regensburg in Germany. In Prague
we have added a new stop at Prague-Libeň which
is convenient for those who live in the Prague
districts of Karlín, Vysočany and to a lesser extent
Holešovice and Žižkov. At the same time we
have added airports in Munich, Prague, Vienna,
Wroclaw, Katowice and Cracow to our transport
network. For your greater convenience we have
also increased the number of coach connections
we operate to the Ukrainian cities of Mukachevo
and Lviv.
And the on-board magazine LEO Express has
also undergone a redesign. In this edition you
can let yourself be enchanted by Munich or
find out about the phenomenon of the „digital
nomad“. Our Door 2 door manager Jan Charouz
gives advice on how to use this service to the
full, making your journey even simpler and more
comfortable.

VÁŠ TÝM LEO EXPRESS

YOUR LEO EXPRESS TEAM
5
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„Horské výhledy mám ráda.
Ale horské výhledy s hrnkem
teplé medoviny prostě zbožňuju.“

Dřív jsme lyžovali celé dny. Ono se taky na horách
nic jiného dělat nedalo. Dneska už si to ale bez
pohodového večera na terase horské chaty neumíme
představit. Kvalitní gastronomie, kouzelné výhledy,
zkrátka odpočinek na sto procent. Co víc si přát?

Objevte i vy, co české hory nabízejí
www.ceskozemepribehu.cz.
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#vylet #rodinka #bestday #triptoprague #mojezlaticko
#uzijemsito #gohome #loveher #kolobkyfrci #cernapuma
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OBJEVTE

MNICHOV

THE BAVARIAN CAPITAL
BREATHES A UNIQUE
ATMOSPHERE. WHETHER
VISITING A BAYERN FOOTBALL
MATCH, RELAXING IN
THE ENGLISH GARDEN,
WORSHIPPING THE ART OF
GREAT MASTERS OR SINGING
WITH THE LOCALS DURING
OKTOBERFEST, YOU‘LL HAVE
A GREAT TIME. MUNICH IS A CITY
FULL OF EXPERIENCES.

BAVORSKÁ METROPOLE
DÝCHÁ NEOPAKOVATELNOU
ATMOSFÉROU. AŤ NAVŠTÍVÍTE
FOTBALOVÝ ZÁPAS BAYERNU,
ODPOČINETE SI V ANGLICKÉ
ZAHRADĚ, POKLONÍTE SE
UMĚNÍ MALÍŘSKÝCH MISTRŮ,
NEBO SI ZAZPÍVÁTE S MÍSTNÍMI BĚHEM OKTOBERFESTU,
BUDETE SE SKVĚLE BAVIT.
MNICHOV JE MĚSTO PLNÉ
ZÁŽITKŮ.

DISCOVER

MUNICH
TEXT: TOMÁŠ KUCHAŘ

10

10-14L_mnichov2.indd 10

12.12.16 12:54

DESTINATION

Když se v roce 1810

When the wedding

konala svatba korunního prince Ludvíka
Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburskou,
pojali novomanželé její oslavy skutečně velkoryse – pozvali na ně rovnou celé město.

of Crown Prince Ludwig of Bavaria with
Teresa of Saxony-Hildeburg took place in 1810,
the newlyweds embraced the celebrations
generously – they invited the whole town to it.

J

W

e are sitting like hens crammed on a roost at
one of the infinitely long rows of tables, which
are lined with German precision in front of large
beer tents in the Theresienwiese near the centre of
Munich. After a moment’s pause, musicians of the
big brass band get their brass instruments ready in
standby mode, which is a signal for all present to
embrace each other by the shoulders, and as the first
tones of the next brass song sound, many visitors of
the beer festival of the Bavarian capital begin on cue
to ripple to the left and right. Everyone is singing
vigorously unashamed.
We watch the ensemble in the beginning with mixed
feelings, but the warmth and spontaneity of all people,
many of which came dressed in traditional Bavarian
costumes, gets to us. After conquering the first beer,
however, we are swaying automatically too and are
replacing unknown German lyrics with the universal
“na na na” in songs which sound all the same to us –
“er ca ca, er ca ca”– over and over again, but it works
perfectly in this case. Welcome to Oktoberfest – the
largest beer festival in the world! Welcome to Munich!

ak slepice namačkané na hřadélku sedíme
u jedné z nekonečně dlouhých řad stolů, které
jsou narovnány s německou přesností před velkými
pivními stany na tereziánské louce nedaleko centra
Mnichova. Po chvilce pauzy hudebníci mnohočlenného dechového tělesa nasazují svoje žesťové nástroje
do pohotovostní polohy, což je signál pro všechny
přítomné k tomu, aby se chytili kolem ramen. S prvními tóny další dechové písně se řady návštěvníků
pivního festivalu začínají jako na povel vlnit vlevo
a vpravo. Všichni beze studu mohutně zpívají.
Zpočátku na ansámbl koukáme poněkud rozpačitě,
ale srdečnost a bezprostřednost všech lidí, z nichž
mnozí přišli v bavorském kroji, nás strhává. Po zdolání prvního pivního mázu se už ale klátíme automaticky taky, na neznámá německá slovíčka vyluzujeme
alespoň univerzální „na na na“ do písniček, které
jsou jedna jako druhá – „ehm ca ca, ehm ca ca“ –
stále dokola, ale tady to funguje naprosto dokonale.
Vítejte na Oktoberfestu, největším pivním festivalu
světa, vítejte v Mnichově!

ZROZENÍ TRADICE

BIRTH OF A TRADITION

Když se v roce 1810 konala svatba korunního prince
Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburskou,
pojali novomanželé její oslavy skutečně velkoryse
– pozvali na ně rovnou celé město. Trvaly celý
týden a byly zakončeny koňskými dostihy. Ohlas byl
skutečně mimořádný, a tak myšlenka uspořádat tuto
akci za rok znovu byla nasnadě. Vznikla tak ohromná
tradice, díky které se v roce 2016 uskutečnil už
183. ročník zahájený tradičními slovy mnichovského
starosty: „Je naraženo!“
Festival trvá celých 16 dní a končí vždy první víkend
v říjnu. Navštíví ho kolem šesti milionů návštěvníků.

When the wedding of Crown Prince Ludwig of
Bavaria with Teresa of Saxony-Hildeburg took place
in 1810, the newlyweds embraced the celebrations
generously – they invited the whole town to it. The
celebrations lasted a whole week and were ended
by horse races. The response was truly extraordinary,
and thus the idea to organise this event in a year
again was born. This resulted in a great tradition,
thanks to which the 183th Oktoberfest was held
in 2016, commenced with the traditional words of
Munich’s mayor: “It’s tapped!”
11
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The festival lasts 16 days and always ends the first
weekend of October. Roughly six million visitors
attend it. If you find yourself in Munich or nearby
during this period, then do not hesitate, even in spite
of the fact that the festival announces it is sold out
for weeks in advance. Germans are very cordial hosts
and will always find a place for you.

Pokud se touto dobou budete nacházet v Mnichově
či blízkém okolí, rozhodně neváhejte, a to i přesto,
že festival hlásá dlouhé týdny dopředu, že je vyprodáno. Němci jsou velmi srdeční hostitelé a místo se
pro vás vždycky najde.

MŇAM
Oktoberfest je sice jedinečná záležitost, ale to neznamená, že pokud se do Mnichova podíváte někdy
jindy než na přelomu září a října, se tu budete nudit.
Naopak. Třetí největší německé město žije ve dne
i v noci a nabízí pro každého něco.
Podobnou atmosféru jako v Tereziánském údolí
můžete v celé sezoně okusit v hostinci Hofbräukeller, který je otevřen od roku 1892. Pivní zahrádka
s krásným výhledem na řeku Isar a sochu Anděla
míru stojí za samostatný výlet. Luxusní vídeňský
řízek vám připraví například v restauraci Spatenhaus
an der Oper na Residenzstrasse, je-li libo kávičku,
naleznete v Mnichově ráj. Coby město, které je
mnohými označováno za největšího producenta
knih v Evropě, má Mnichov odpovídající kavárenské
zázemí. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit Brasserie OskarMaria, ale stejně dobrých je tu spousta.
Hlavně si pamatujte, že piccolo neexistuje – to je
společně s turkem ryze česká specialita. Posledním
gastronomickým tipem je střecha fakulty architektury
Technické univerzity. Ano střecha! Právě zde se totiž
nachází Rooftop Bar TU München jménem Café
Vorhoelzer Forum. Netradiční prostředí s pěkným
výhledem na Mnichov a skvělým brunchem je výborným výchozím místem pro návštěvu Pinakotéky.

YUM
Although Oktoberfest is a unique experience, it
does not mean you will be bored if you visit Munich
some other time than at the end of September,
beginning of October. On the contrary. The third
largest German city is alive day and night and offers
something for everyone.
You can enjoy a similar atmosphere to the one in
Theresienwiese all season long at the Hofbräukeller
Inn, which opened in 1892. You can enjoy a luxurious
Viennese schnitzel at, for example, the Spatenhaus
an der Oper restaurant on Residenzstrasse, or if
you feel like a coffee, then you will find paradise
in Munich, since the city, which is termed by many
as the greatest producer of books in Europe, has
an abundance of cafes. From my own experience,
I can recommend Brasserie OskarMaria, but there
are plenty just as good cafes. Just remember that
piccolo doesn’t exist here – that and a Turkish
coffee are purely Czech specialties. The last culinary
tip is the roof of the Faculty of Architecture of the
Technical University. Yes, the roof! This is where the
Rooftop Bar of the Technical University of Munich
is found called Café Vorhoelzer Forum. The nontraditional environment with a nice view of Munich
and delicious brunch is an excellent starting point for
visiting the Pinakothek.

FASÁDA Z POLŠTÁŘŮ
Zatímco v Alte und Neue Pinakothek vystavují díla
Dürera, Rubense, Raphaela, Cézanna a Van Gogha,
tak v Pinakothek der Moderne jsou vlastně čtyři
muzea moderního umění v jednom. Nachází se zde
muzeum umění papíru, architektury a designu. A je
na co koukat!
Na rozdíl od mnoha jiných velkých evropských měst
má Mnichov dostatek volných a rekreačních ploch,
kde můžete po celodenní procházce živými ulicemi
načerpat energii. Zmíním dvě místa, která stojí za to
vidět, i kdybyste odpočívat nepotřebovali. Zdejší
Anglická zahrada je větší než Hyde Park v Londýně
nebo Central Park v New Yorku, pokrývá asi 4 km2
a je to bezesporu nejoblíbenější rekreační prostor
Mnichovanů.

FACADE OF PILLOWS
While the Alte und Neue Pinakothek exhibit works
of Dürer, Rubens, Raphael, Cezanne and Van Gogh,
the Pinakothek der Moderne is actually 4 modern
art museums in one. There is a museum of the art of
paper, architecture and design. And there are loads
to look at!
Unlike many other major European cities, Munich has
plenty of open and recreational areas where you can
regain energy after a day exploring the lively streets.
Let me mention two places that are worth seeing,
even if you do not need to rest. The local English
Garden is bigger than Hyde Park in London or Central
12
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V roce 1972

In 1972,

se v Německu konaly letní olympijské
hry. Mnichov vyrazil světu dech hlavním
olympijským areálem. Silueta skleněné
střechy se okamžitě stala neodmyslitelným symbolem města.

the Summer Olympic Games were held in
Germany. Munich took the world’s breath
away with was the main Olympic site.
The silhouette immediately became
a defining symbol of the city.

Park in New York City. It covers about 4 km2 and it
is undoubtedly the most popular recreational space
for Munich’s locals. In 1972, the Summer Olympic
Games were held in Munich. For the whole of
Germany it was a great honour and everything had
been carefully prepared to the utmost detail. For
example, for the first time in the history, the Games
had a uniform graphic design and the first Olympic
mascot, which was a typical Bavarian dachshund
named Waldi. However, what Munich took the
world’s breath away with was the main Olympic site.
The glass roof swells up like an angry sea over the
main Olympic stadium, as well as over several other
Olympic halls. Its silhouette immediately became
a defining symbol of the city. The complex is spatially

V roce 1972 se konaly v Mnichově letní olympijské hry. Byly dovršením obnovy poválečného Německa a zároveň byly chápány jako návrat Němců
do evropské rodiny národů. Pro celé Německo to
byla ohromná sláva a celý podnik byl pečlivě připravený do všech detailů. Například poprvé v historii měly hry jednotný grafický design a poprvé se
objevil olympijský maskot, stal se jím pro Bavorsko
tak typický jezevčík jménem Waldi. Tím, čím Mnichov vyrazil světu dech, byl hlavní olympijský areál.
Skleněná střecha se vzdouvá jako rozbouřené moře
jak nad hlavním olympijským stadionem, tak i nad
několika dalšími olympijskými halami. Její silueta se
okamžitě stala neodmyslitelným symbolem města.
Areál je prostorově velkorysý, plný zeleně a vod13
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ních prvků. Můžete si tu přečíst knížku, zaplavat si
v olympijském bazénu nebo si zde udělat piknik.
Bezesporu nejkrásnější olympijský areál v celé
historii her.
Je třeba zmínit ještě jednu sportovní stavbu, která
zcela jistě vychází z odkazu mnichovského olympijského areálu: Allianz Arena, fotbalový chrám Bayernu
Mnichov. Architekti z kanceláře Herzog & de Meuron
vypracovali koncept stadionu s průhlednou samočisticí se fasádou z „polštářů“ z fólií. Ty jsou sešity
do pásů z kosočtverců, jejichž struktura vychází ze
vzoru bavorské zemské vlajky; stejný symbol naleznete i ve znaku vozů BMW. Na rozdíl od modrobílé bavorské kombinace se však kosočtverce Allianz Areny
mohou rozsvítit ve všech možných barvách a stadion
září v nočních hodinách do okolí jako obrovský mnohobarevný „nafukovací člun“. Zážitkem pochopitelně
není pouze stadion sám, ale každý zápas domácího
týmu, ať už se jedná o utkání Bundesligy, nebo
nablýskané Ligy mistrů.
Od sportu k další zábavě. Neprohloupíte, když se
půjdete podívat do zdejší zoo. Nevšední zážitky pro
suchozemce nabízí podmořský svět Sea Life a kousek za městem potom velký německý Legoland.
A když padne noc? Cho, cho, cho! Stovky barů, klubů
a diskoték otvírají své brány! Milla, warholovský Call
Me Drella, Backstage – to je jen pár jmen podniků,
co stahují rolety až při pozdním ránu. Je čas na kávu,
bílé klobásky a preclík.
Vielen Dank München!

grand, full of greenery and water features. Here you
can read a book, take a swim in the Olympic size pool
or just have a picnic. Undoubtedly the most beautiful
Olympic site in the entire history of the games.
It is necessary to mention one more sports building that
surely comes from the legacy of the Munich Olympic
grounds: Allianz Arena, Bayern Munich football temple.
Architects from Herzog & de Meuron designed the
stadium with a transparent self-cleaning façade of
“pillows” made of film. They are sewn into strips of
diamonds, whose structure is based on the model of
the Bavarian provincial flag, the same symbol that can
be found in the symbol of BMW cars. Unlike the blue
and white Bavarian combination, the diamonds of the
Allianz Arena can light up in all sorts of colours and the
stadium shines through the night into the surroundings
like a giant multicoloured “inflatable boat”. Another
highlight is of course not only the stadium itself, but
every match of the home team, whether it is the
Bundesliga or Champions League.
You won’t regret it if you go and see the local zoo.
Unusual experiences for landsmen is provided by
the undersea world of Sea Life and just outside of
the city is the large German Legoland. And when
night comes? Ho, ho, ho! Hundreds of bars, clubs
and discos open their doors! Milla, Warholian Call
Me Drella, Backstage – just a few names of joints that
do not pull the blinds down until late morning. It’s
time for coffee, white sausages and pretzel.
Vielen Dank München!
14
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5 DIVŮ

MNICHOVA
5 WONDERS OF

MUNICH
BMW MUSEUM
& BMW WELT
Máte rádi svět motorů, rychlých kol a dokonalého designu? Máme pro vás jeden super tip!
Auta vám nic neříkají? I tak pro vás máme jeden
super tip! BMW umí nadchnout úplně každého.
Už sama futuristická budova muzea ukazuje, jak
nádherná současná architektura může být. V muzeu je na ploše 5 000 m² vystaveno přes 125 nejcennějších originálních exponátů značky BMW.
Do you like the world of motors, fast cars and
superior design? We’ve got a great tip for you!
Do cars not mean anything to you? Even so, we
have a great tip for you! BMW knows how to
impress absolutely everyone. The very futuristic
building of the museum shows how incredible
contemporary architecture can be. The museum
has an area of 5,000 m² for exhibiting more than
125 of the most valuable original exhibits of
brand BMW.
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NEUES RATHAUS
Nová radnice na náměstí Marienplatz je sídlem
starosty, městské rady a správy města. Na vrcholu 85metrové věže se nachází socha – symbol
Mnichova Münchner Kindl. Zvonkohru můžete
sledovat v 11.00, ve 12.00 a od března do října
taky v 17.00 hod. Vyhlídka na věži je otevřena
od pondělí do pátku mezi 10.00 a 17.00 hod.
Před radnicí se nachází Mariánský sloup a Rybí
kašna. The New City Hall on Marienplatz is
the seat of the Mayor, city council and city
administration. On top of the 85 metre tower
is a statue - the symbol of Munich, Münchner
Kindl. You can watch the carillon at 11:00 a.m.
and noon, and from March to October also at
5:00 p.m. The viewing platform of the tower is
open from Monday to Friday between 10:00
a.m. and 5:00 p.m. The Marian Column and Fish
Fountain are found in front of the City Hall.

DEUTCHES MUSEUM
Interaktivní koncept umožňuje návštěvníkům
proniknout do různých oborů vědy a techniky.
Jednotlivé zákonitosti si totiž mohou vyzkoušet
na praktických příkladech. Mezi exponáty je
například dokonalá rekonstrukce Gutenbergovy tiskařské dílny, Stephensonova lokomotiva
Puffing Billy či původní aparatura, na níž se Otto
Hahnovi podařilo 1938 rozštěpit atomové jádro.
Knihovna obsahuje na 850 000 knih a originálních listin. The interactive concept allows visitors
to penetrate into various fields of science and
technology, where individual laws can be tried
out on practical examples. The exhibits include
a perfect reconstruction of Gutenberg’s printing
workshop, Stephenson’s locomotive Puffing Billy
or original apparatus on which in 1938 Otto
Hahn succeeded in splitting the atomic nucleus.
The library contains 850,000 books and original
documents.
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FRAUENKIRCHE
Svými dvěma charakteristickými věžemi je Frauenkirche nepřehlédnutelnou dominantou městského
horizontu. Pozdně gotickou stavbu charakterizují slavné měděné kupole na 99 m vysokých
vyhlídkových věžích. V chrámu je pohřbeno
46 členů královské rodiny Wittelsbachů, kteří
ovlivňovali i české dějiny. Jednoho Wittelsbacha
si jistě vybavíte: Pamatujete na chlípného vévodu
Štěpána v podání Miloše Kopeckého z filmu Noc
na Karlštejně? With its two distinctive towers the
Frauenkirche dominates the skyline of the city
horizon. The Late Gothic structure is characterised
by famous copper domes topping 99-metre-high
observation towers. 46 members of the royal
family of Wittelsbach, which influenced Czech
history, are buried in the cathedral. You are
surely able to recall one Wittelsbach: remember
the lecherous Duke Stephen played by Miloš
Kopecký in the film Night at Karlštejn?

SCHLOSS
NYMPHENBURG
Sídlo bavorských kurfiřtů je díky své architektuře a rozsáhlému parku s malými zámečky
považováno za jedno ze základních děl evropského barokního stavitelství a po právu bývá
nazýváno bavorskými Versailles. Na zámku se
také nachází unikátní sbírka nymphenburského
porcelánu z vyhlášené manufaktury. Projít byste
si měli i barokní zahradu s vodním kanálem
a přilehlým anglickým parkem.Thanks to its
architecture and extensive park with small
manors, the residence of Bavarian electors is
considered to be one of the fundamental works
of European Baroque architecture and is rightly
called the Bavarian Versailles. The castle also
houses a unique collection of porcelain from the
famous Nymphenburg manufacture. You should
take a stroll through the baroque garden with
the canal and adjoining English park.
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NORIMBERK
MĚSTO MNOHA SYNONYM

Foto: © CTZ Nürnberg/Uwe Niklas

KLOBÁSKY, KOUZLO VÁNOC I HISTORIE. POZNEJTE NORIMBERK – MĚSTO, PRO
KTERÉ EXISTUJE MNOHO SYNONYM, ALE ANI JEDNO NESTAČÍ.

KULINÁŘSKÝ NORIMBERK

NORIMBERK JAKO JEDNO VELKÉ MUZEUM

Když se řekne Norimberk, nejspíše se vám jako
první vybaví grilované klobásky či vůně sladkých
perníčků a svařeného vína ze stánků slavných adventních trhů. A zcela právem. Drobné bílé klobásky pečené a mírně vyuzené na bukovém dřevě tu
mají již více než 700letou tradici a kulaté sladké
perníčky tu mniši pekli již v 11. století. Norimberk
má ale daleko širší kulinářskou nabídku než pověstné „tři v housce“. Tradičně jsou zde zastoupeny regionální pokrmy z oblasti bavorských Franků,
na jejichž historickém území se Norimberk nachází.
Pozadu však nezůstává ani vytříbená gastronomie.
Prvotřídní restaurace jsou rozeseté po celém městě. Se dvěma michelinskými hvězdami jim kraluje
restaurace Essigbrätlein.

Historie v Norimberku dýchá doslova na každém
kroku. Vydejte se do domu Albrechta Dürera, kde
slavný malíř, norimberský rodák, žil i tvořil. Nebo
vyrazte po stopách českého krále a německého
císaře Karla IV. na hrad Kaiserburg, kam panovník
zavítal celkem dvaapadesátkrát. Za návštěvu stojí
také norimberská muzea: například Germanisches
Nationalmuseum s největší sbírkou uměleckých
děl a kulturních statků německojazyčného prostoru. Až do 5. března 2017 je zde také k vidění
výstava věnovaná Karlu IV.
Pohnutou historii města pak připomíná bývalé
místo konání pravidelných říšských sjezdů nacistů,
kde lze zhlédnout edukativní expozici. Poučná
je také návštěva míst, kde probíhaly pověstné
„norimberské procesy“ s nacistickými pohlaváry.

Co se týče pivních specialit, ani zde Norimberk
nezklame. Již téměř 350 let se totiž v tradičním
pivovaru Tucher vaří nikoli zlatavý, nýbrž rudý mok.
Spodně kvašený speciál se vaří výhradně z ječných
sladů. V centru města, přímo u paty císařského
hradu, vznikl v roce 1984 také první německý biopivovar. I tady umějí uvařit rudé pivo. A to navíc
v tradiční měděné varně přesně tak, jak to bývalo
zvykem kdysi. Pivo tu dokonce dozrává v dřevěných sudech, což už se dnes hned tak nevidí.

Vydejte se do Norimberku za kulinářskými
zážitky nebo na cestu časem
a nechte se okouzlit jeho světovou image.
Další tipy na cestu najdete na:
www.tourismus.nuernberg.de
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EXPANZE
A FLEXIBILITA

EXPANSION
AND FLEXIBILITY
IN NOVEMBER 2012 LEO EXPRESS
LAUNCHED ITS RAIL SERVICE,
TWO YEARS LATER IN NOVEMBER
2014 ITS FIRST COACH SERVICE,
THUS CREATING THE FASTEST WAY
OF GETTING BETWEEN PRAGUE
AND CRACOW, POLAND’S MOST
ATTRACTIVE CITY. IN JUST TWO YEARS
THE COMPANY HAS ADDED SERVICES
TO POLAND, UKRAINE, AUSTRIA AND
GERMANY.

V LISTOPADU 2012 ZAČAL LEO
EXPRESS PROVOZ VLAKŮ, O DVA
ROKY POZDĚJI V LISTOPADU 2014
SPUSTIL PRVNÍ AUTOBUSOVOU LINKU
A ZAČAL REALIZOVAT NEJRYCHLEJŠÍ
SPOJENÍ MEZI PRAHOU A KRAKOVEM,
NEJATRAKTIVNĚJŠÍM POLSKÝM
MĚSTEM. ZA POUHÉ DVA ROKY
PŘIBYLY V POLSKU DALŠÍ LINKY,
A TAKÉ NA UKRAJINU, DO RAKOUSKA
A NĚMECKA.

L

W

ith its Cracow operation LEO Express
launched its expanding network of
interconnecting coach services. After a mere
two years, LEO Express now serves locations in
six European countries. In addition to Poland it
operates services to Ukraine, Germany, Austria,
and Slovakia, and in the near future the company
is planning to extend operations to more cities and
countries. Add to this the domestic services it runs
to České Budějovice, Český Krumlov and Zlín and
LEO Express can be regarded as a key player, not
only in the rail market but also on the transport
market in general. There were several reasons the
company decided to launch coach services, but
there was one common denominator – efficiency.
Although rail remains the backbone of the system,
buses step in where it’s quicker to make the
journey by road. On a railway there are sections
where speed is limited, meaning the train trip from

EO Express linkou do Krakova odstartoval svou
rozšiřující se síť návazných autobusových linek.
Po pouhých dvou letech už LEO Express obsluhuje
lokality v šesti evropských zemích. Kromě Polska
provozuje své linky na Ukrajinu, do Německa a Rakouska, na Slovensko a v nejbližší době chystá rozšíření do dalších měst a zemí. K tomu si připočtěte
navazující vnitrostátní linky do Českých Budějovic,
Českého Krumlova či Zlína.
LEO Express se stal klíčovým hráčem nejen
na železničním, ale na dopravním trhu obecně.
Spuštění návazné autobusové dopravy mělo více
důvodů. Všechny mají ale společného jmenovatele – efektivitu. Ačkoliv železniční doprava zůstává
páteřní, autobusy ji vhodně doplňují tam, kde je
rychlejší cestovat po silnici. Na železnici jsou totiž
úseky, kde je značně omezená rychlost, například
jízda vlakem z Bohumína do Krakova je pomalejší
než jízda autobusem. Autobus umožňuje skutečné
22
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THE JOURNEY IS THE TARGET

Bohumín to Cracow is slower than the same journey
by coach. Coaches enable truly interconnected
services which we appreciate especially when
going to an airport. With LEO Express you can
now reach seven European airports. The company
operates the same model on services to Munich,
Salzburg and Mukachevo. „A means of transport
has to be fast, comfortable and integrated,“ states
Jakub Svoboda, Head of Business Development
& Sales, explaining the basic mantra of transport
development. Integration and improvements to
the network will be the main tasks for the company
in the coming months and years. In the coming
year passengers can look forward to a new Door 2
door Services which will take you right from your
doorstep to the doorstep of your destination.

návazné spojení, které oceníme zvlášť při cestě
na letiště. S LEO Express můžete cestovat již
na 7 evropských letišť. Stejný model je také u linek
do Mnichova, Salcburku nebo Mukačeva.
„Doprava musí být rychlá, pohodlná a návazná,“
objasňuje Jakub Svoboda, Head of business
development & sales, základní mantru dopravního
rozvoje. Integrace a zdokonalování sítě bude pro
LEO Express hlavním úkolem i v nadcházejících
měsících a letech. Cestující se v příštím roce mohou těšit na nové Door 2 door služby, tedy dopravy
od domovních dveří až na práh cílové destinace.

NA VÝCHOD I NA ZÁPAD
Jedním z klíčových faktorů úspěchu je vytipovávání
strategických trhů a nových linek. Mezi současné
tahouny návazné autobusové dopravy patří
linky do Lvova, Užhorodu, Krakova či Salcburku.
Připravuje se jak posilování obsluhovaných spojů,
tak i další expanze. LEO Express svou strategii
přizpůsobuje jednotlivým trhům, obchodní modely
se liší. Zatímco Východ má potenciál rychlého růstu, protože nabízené služby zde nejsou na takové
úrovni a dostupné kvalitní cestování se teprve
stává běžným standardem, Západ je v porovnání se
státy východní Evropy nasycen, cestování veřejnou
dopravou je ale jasný trend. Lidé už nechtějí trávit
čas řízením auta a hledáním parkovacích míst.
LEO Express odbourává nekonečně dlouhé cesty
autobusem – příkladem je spojení mezi Prahou
a Lvovem/Mukačevem. Lidé dříve absolvovali celou
cestu autobusem, takže trvala mnohem déle a na-

EAST AND WEST
One of the key factors in the company’s success is
seeking out strategic markets and new routes. At
present the routes to Lviv, Uzhhorod, Cracow and
Salzburg are big hits. More frequent connections
and expansion are planned. LEO Express adapts
its strategy to individual markets and different
business models are applied in every case. While
in the east there is potential for growth as services
offered there aren’t of such good quality and
affordable transport is only just becoming the
norm, the western market is saturated compared
to the countries of Eastern Europe, but the growth
of public transport is an obvious trend. People
are no longer willing to spend time in their cars
23
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víc za dvojnásobek ceny. Nyní je spojení kombinací
vlaku a autobusu, které je dostupné za mnohem
nižší cenu a vyšším komfortem cestování.
U Lvova je velké pozitivum prolínání dvou aspektů – atraktivita pro turisty i cestující, kteří jezdí
do České republiky primárně kvůli práci a na Ukrajinu se vracejí za rodinami. Mezi úspěšné turistické
trasy patří Krakov, Český Krumlov či Salcburk. Linku
do Mnichova využívají jak turisté, tak velké procento pravidelných cestujících v rámci pracovních cest.

and searching for parking spaces. LEO Express is
also trying to bring an end to never-ending coach
journeys – an example is the service between
Prague and Lviv/Mukachevo. In the past people
would undertake the entire trip by bus, which
meant it took longer and cost twice as much. Now
the journey is a combination of train and coach
which costs much less and is a considerably more
comfortable affair. With Lviv there are two positive
factors at play – the city is attractive for tourists and
people who travel to the Czech Republic primarily
for work and return to Ukraine to visit their families.
Other successful tourist routes include Cracow,
Český Krumlov and Salzburg. The service to Munich
is used by tourists as well as a large percentage of
regular business travellers.

BUSINESS TŘÍDA V AUTOBUSECH:
EXTRA PORCE POHODLÍ
Nebyl by to LEO Express, kdyby pro svoje zákazníky neměl připravené vychytávky a vylepšení. Svůj
koncept cestovních tříd přenesl i do autobusů.
Cestující si tak i na silnicích užívají komfortu Business třídy. Největším benefitem je pohodlí. Z autobusů totiž byla odstraněna jedna řada sedaček.
První dvě řady tedy mají prostor obvyklých tří řad.
Více místa pro nohy, v ceně jízdenky je navíc káva,
snack nebo možnost zdarma si zapůjčit spací
sadu. Pozor, komfort je návykový. Zákazníci právě
kvůli cestování v business třídě začínají preferovat
autobus před autem. Když člověk cestuje čtyři hodiny do Mnichova, je to skvělá služba. Momentálně
je model nasazený na autobusech do Lvova, Krako-

BUSINESS CLASS ON COACHES:
AN EXTRA DOSE OF COMFORT
LEO Express wouldn’t be the company it is if
didn’t constantly offer passengers tweaks and
improvements. It has, for instance, brought
the concept of „classes“ to coach transport.
Passengers can now enjoy the benefits of business
class on the roads – the biggest difference here is
the level of passenger comfort. One row of seats
has been removed from coaches so the first two
24
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Autobusy LEO Express

LEO Express buses

ujely za listopad 2016
254 878 kilometrů.

covered during November 2016
254,878 kilometers.

va, Varšavy, Vídně a Mnichova. LEO Express stále
rozvíjí nadstandardní služby a nabídku cateringu,
a zpětná vazba na neustálé zdokonalování je pozitivní. Právě kvůli službám, které reflektují potřeby
a přání cestujících, jezdí čím dál více lidí veřejnou
dopravou než autem. Roste počet pravidelných zákazníků, kteří oceňují, že se mohou i během cesty

rows fit into a space made for three. This means
you can stretch out your legs and extend the
seat into the aisle - the fare even includes coffee,
a snack and the option of borrowing a „sleeping
kit“ free of charge. And this level of comfort
seems to be addictive. Due to this business class
experience, passengers are beginning to prefer
travelling by coach to their own car. When a person
has to travel for four hours to Munich, it’s a great
service. This model is in operation on buses to
Lviv, Cracow, Warsaw, Vienna and Munich. LEO
Express is constantly developing its higher-standard
services and catering – so far the feedback on
their improvements has been positive. Thanks to
services which reflect the wishes and requirements
of the travelling public, an ever increasing number
of people are preferring public transport to car
travel. And the number of loyal customers is also
growing, customers who appreciate the fact that
during the journey they can focus more on their
work or just sit back and relax. People don’t want
to waste time in transit just because they have to
go somewhere. High-quality services are the reason
an ever growing number of people are choosing
LEO Express.

více soustředit na svoji práci nebo si odpočinout.
Lidé už nechtějí zabíjet čas cestováním jenom
proto, že se potřebují někam přesunout. Kvalitní
služby jsou důvodem, proč stále více lidí cestuje
s LEO Express.

TIGEREXPRESS

TIGEREXPRESS

Partnerský dopravce TigerExpress denně
nabízí autobusové spojení do Krakova,
Katovic, Vratislavi a Vídně, na letiště i do
měst. V nabídce jsou také spojení Polska
se Slovenskem. Autobusy TigerExpress
navazují na vlaky LEO Express v Ostravě.
Společnost TigerExpress se s LEO Express
spojila v roce 2016, aktuálně pokračuje fáze
integrace a využití minibusů v konceptu
Door 2 door.

LEO Express’ partner company
TigerExpress offers daily coach services
to Cracow, Katowice, Wroclaw and
Vienna (airport and city). They also have
connections to Poland and Slovakia.
TigerExpress buses connect with LEO
Express trains in Ostrava. TigerExpress
joined forces with LEO Express in 2016, at
present integration, including the use of
minibuses for the Door 2 door Services, is
ongoing.

25

22-25L_busy2.indd 25

13.12.16 10:14

ADVERTORIAL

26

26L_CPP_Becher.indd 26

12.12.16 13:13

27L_vahala.indd 27

12.12.16 13:13

DIGITÁLNÍ NOMÁDSTVÍ

SINGLE

45 %
55 %
VE VZTAHU
IN RELATIONSHIP

64 %

36 %

MUŽI/MALE

ŽENY/FEMALE
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DIGITAL NOMADISM

PŘÍŠTÍ STANICE?
NEXT STATION?

NEZNÁMÁ!
UNKNOWN!

M

T

NA SKOK NEBO NA ROK

FOR A DAY OR TWO OR A YEAR

Existují dva typy digitálních nomádů. Příležitostní,
kteří do ciziny vyjíždějí jen na pár měsíců, a kočovní nomádi, kteří cestují z místa na místo po dobu
několika let. Spojuje je minimalismus. To, co potřebují k životu, nosí jednoduše v batohu na zádech.
Nejoblíbenější destinací je Asie, kde jsou nižší životní
náklady než ve většině Evropy. Kroky nomádů směřují nejčastěji do Thajska nebo na Bali, kde jim příjmy
z on-line zaměstnání na živobytí bohatě stačí. Práci
věnují podle potřeby několik hodin denně, zbytek
času tráví poznáváním nových míst.

There are two types of digital nomads. Occasional
ones who go abroad for a few months and nomadic
nomads who travel from place to place for several
years. Minimalism is what they have in common.
What they need to live they simply take around in
a backpack. The most popular destination is Asia.
The footsteps of nomads tend to head for Thailand
or Bali, where their income from online work is plenty.
They dedicate several hours a day to work or as
required, the rest of the time is spent exploring new
places.

NEROZPTYLOVAT PROSÍM!

DO NOT DISTRACT PLEASE!

Zdá se vám to příliš idylické? Pak vězte, že i tento
styl života má své nevýhody. Podniknout takovou
cestu znamená, že pár měsíců neuvidíte svou rodinu.
Zato však máte možnost poznat spoustu nových
přátel z celého světa. To potom místo se steskem
po domově bojujete s prokrastinací. Kdo se nepřinutí usednout k notebooku, když venku svítí slunce,
šumí moře a vedle vás se baví parta kamarádů, může
na život nomáda zapomenout. Pokud však tohle
všechno překonáte, můžete se těšit na nezapomenutelné dobrodružství. Protože jak říkají nejslavnější
nomádky současnosti, Belgičanky Ine a Catherine:
„Není třeba být bohatý. Ale žít bohatý život.“

Does it seem too idyllic? Then you should know that
even this lifestyle has its drawbacks. Undertaking such
a journey means that you will not see your family for
a few months. However, you have the opportunity to
meet lots of new friends. Then instead of struggling
with homesickness you are battling procrastination.
Those who are not able to force themselves to sit
down with a laptop while the sun is shining, the sea is
noisy, can forget about the life of a nomad. However,
if you get past all this, you can look forward to a great
adventure. Because as the most famous nomad
women, Belgian Ine and Catherine, say: “No need to
be rich. But to live a rich life.”

ilují cestování a pocit nezávislosti. Můžou si
dovolit odjet třeba na rok nebo dva. A přesto
mají příjem a stálé klienty. Vítejte ve světě digitálních nomádů, který spojuje příjemné s užitečným.
Digitální nomádi potřebují k plnění svých pracovních
povinností jen moderní technologie. Může jít o copywritery, fotografy, IT pracovníky, … Pokud mají
k dispozici mobil, počítač a internetové připojení,
mohou pracovat prakticky odkudkoliv. A právě to
je podstatou nomádství. Být stále na cestách. Dnes
Praha, příštích několik týdnů třeba Maroko.

hey love travelling and a sense of independence.
They can afford to go away for a year or two.
And yet they have an income and permanent
clients. Welcome to the world of digital nomads who
combine business with pleasure. Digital nomads
only need modern technology to perform their job
duties. They can be copywriters, photographers, IT
professionals… As long as they have a mobile phone,
computer and internet connection, they can work
from virtually anywhere. And that is the essence of
nomadism. Being constantly on the move.
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NOVÝ ŽIVOT
NEW LIFE
J

I

STÁLE V POHYBU

ALWAYS ON THE MOVE

Od té doby uplynuly už čtyři roky a my jsme stále
na cestách! Itálie, Německo, Španělsko, … Projeli jsme
Evropu skrz naskrz. Můžeme si to dovolit, protože
oba pracujeme on-line. Já se živím jako spisovatelka
a Armando, který se mezitím stal mým manželem, je
kameraman, režisér a filmový kreativec. Jedním ze
základních předpokladů pro naše společné cestování
je to, že spolu zvládáme trávit 24 hodin denně 7 dní
v týdnu, aniž bychom jeden z druhého začali šílet.
Naše cestování v dodávce nebylo vždycky růžové.
Máme za tu dobu celou řadu dobrých i o něco horších

Four years have already gone by since then and
we are still on the go! Italy, Germany, Spain ... We
can afford it because we both work online. I make
a living as a writer and Armando, who has become
my husband, is a cinematographer, film director and
a creative officer. One of the basic prerequisites for
our travelling together is that we manage to spend
24 hours a day, 7 days a week together, without going
crazy from one another. Our travelling in the van has
not always been rosy. We have collected a lot of good
and some not so good memories over the years.

e trochu komplikované vysvětlit náš životní styl lidem, kteří nás neznají. Jen si to představte: Ital žijící
v Bulharsku se zamiluje do Američanky žijící v Brně.
Oba mají rádi cestování, a tak mu zasvětí svůj život.
Armando přijel do Prahy v létě 2012. V Praze se živil
jako pouliční umělec. Jednoho dne se zahleděl z okna
svého hostelového pokoje, a v tom ho to napadlo.
Na ulici stála dodávka. Vyběhl ven, promluvil s jejím
majitelem a za chvíli už byl hrdým majitelem VW T4
California Westfalia modré barvy.
Já jsem jedenáctým rokem vyučovala angličtinu
v Brně. S Armandem jsem se už nějakou dobu znala,
přesto mě překvapilo, když zaparkoval pod mými
okny. Byl na cestě z Prahy do Sofie a přijel mě vyzvednout. Když se zeptal, jestli pojedu s ním, souhlasila
jsem. A on odpověděl, že jsem blázen.

t’s a bit complicated to explain our lifestyle to people
who do not know us. Just imagine: an Italian living in
Bulgaria falls in love with an American living in Brno.
Both enjoy travelling, so they dedicate their lives to
it. Armando came to Prague in the summer of 2012.
In Prague, he worked as a street artist. One day he
looked out the window of his hostel rooms, and the
idea hit him. There was a van parked on the street. He
ran out and spoke with its owner, and soon he became
the proud owner of a blue VW T4 California Westfalia.
I had been teaching English in Brno for the eleventh
year. I had already known Armando for some time,
and yet he surprised me when he parked under my
window. He was on his way from Prague to Sofia and
had come to pick me up. When asked if I would go
with him, I agreed. And he said that I was crazy.

30

30-31L_nomad1.indd 30

12.12.16 15:31

DIGITAL NOMADISM

MEL AND ARMANDO

vzpomínek. Mnoho z nich se váže k České republice.
Když se řekne Praha, vybaví se mi hned několik silných
zážitků. Jednou jsme například zaparkovali na levném parkovišti, kde jsme chtěli přenocovat. A pak,
uprostřed noci, praskl nedaleko naší dodávky požární
hydrant. Armando si oblékl plavky, popadl mýdlo
a běžel si dopřát noční sprchu přímo na ulici. Lidé,
kteří šli zrovna kolem, si ho začali filmovat. Pro mě to
byl jeden z nejúžasnějších zážitků z našich cest.
Dodávkový život má však i stinné stránky. V Řecku
jsme uvízli v bahně, v Maďarsku jsme měli problém
s placením na benzínce. A jedna nepříjemnost nás
potkala i v Praze. Vydali jsme se do kavárny, dopřát
si ranní kávu. Když jsme se vrátili, okno naší dodávky
bylo vytlučené. Byla jsem v šoku a můj manžel, jako
typický Ital, začal pobíhat okolo a nadávat. Přišli jsme
o kameru, stativ, nasbírané záběry a několik dalších
věcí. Cítili jsme se hrozně. Za léta cestování jsme se
naučili žít minimalisticky. Když potom o něco přijdeme,
bývá to VĚC. Důležitá věc! Dnes se té historce už
dokážeme zasmát. Tenkrát jsme však uvažovali, že
cestování vzdáme. Ale neudělali jsme to. Jediná
osoba, ať je to kdokoliv a žije kdekoliv, přece nemůže
změnit naši budoucnost! Takovou moc máme jen my
sami. Jen my určíme, co chceme prožít. Sicilský Grand
Canyon nebo třeba několik fantastických dní na břehu
litevského jezera… Žádný z těch okamžiků si nemůžeme koupit. A ať už byly dobré, nebo špatné, jsme
za ně vděční.

Many of them are attached to the Czech Republic.
When you say Prague, I think of several powerful
experiences. For example, once we parked in an
inexpensive parking lot where we wanted to spend
the night. And then in the middle of the night, a fire
hydrant burst near our van. Armando put his swim
shorts on, grabbed a bar of soap and ran to enjoy
a night shower right in the street. People, who were
just passing by, started filming him. For me it was one
of the most amazing experiences from our trips.
A van life, however, has is downsides as well. In
Greece we got stuck in mud, in Hungary we had
problems with our card at a gas station. And we were
also met by one annoyance in Prague. We went to
a café to enjoy a morning coffee. When we returned,
the window of our van was smashed. I was in shock
and my husband, like a typical Italian, started running
around and cursing aloud. We lost our camera, tripod,
collected footage and a few other things. We felt
horrible. Today we are finally able to laugh over the
story. However, back then we were even considering
giving up travelling. But we didn’t. One person,
whoever he or she is and wherever he or she lives
cannot change our future! Only we have such power
to do so. Only we define what we want to experience
in life. The Sicilian Grand Canyon or several fantastic
days on the shores of a Lithuanian lake… We cannot
buy any of those moments. And whether they were
good or bad, we are grateful for them.
31

30-31L_nomad1.indd 31

13.12.16 11:06

ADVERTORIAL

NAVŠTIVTE ZOO PRAHA

www.zoopraha.cz
V PRAZE NENÍ LEPŠÍ MÍSTO PRO VÝLET!

THERE’S NO BETTER PLACE IN PRAGUE FOR A DAY OUT!

■ Jsme nejnavštěvovanější zoo v ČR s více než 1,3 mil.
návštěvníků ročně.
■ Chováme 4 600 zvířat více než 680 druhů.
■ Na ploše 58 ha najdete 12 pavilonů a více než 150 expozic.
■ Otevřeno každý den od 9.00.

■ The most visited zoo in the Czech Republic, with more
than 1.3 million visitors each year.
■ Home to 4,600 animals of 680 species.
■ 12 pavilions and more than 150 exhibits over 58 ha.
■ Open daily – year round from 9 a.m.

POTŘEBUJETE DOVOLENOU, ODPOČINEK, RELAXACI
A CHCETE UDĚLAT NAVÍC NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ!
Lázně Mánes jsou ideální místo nejen pro relaxaci a odpočinek, ale
zejména pro léčbu dětí i dospělých.
V blízkém okolí naleznete celou řadu možností, kam zajít
za sportem i za kulturou.
VÝBĚR Z POBYTŮ:
Ë KARLOVARSKÁ SIESTA
Ë VÍKEND PRO DVA
Ë KOMPLEXNÍ LÉČEBNÝ POBYT
Ë REGENERAČNÍ POBYT
Ë LÁZEŇSKÝ POBYT PRO SENIORY
Ë ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Ë TURISTIKA PO LÁZEŇSKÝCH LESÍCH
U
NYNÍ S AKČNÍ SLEVO
I
20 %. PŘI REZERVAC
UVEĎTE KÓD LEO16.
PLATNOST KÓDU JE
DO 31. 5. 2017.

Více informací naleznete na: www.manes-spa.cz
Křižíkova 13, 360 01 Karlovy Vary
GPS: 50˚13‘21.486“N,
12˚52‘11.222“E
+420 730 572 909
info@manes-spa.cz
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ZA SLUNCEM
TO THE SUN
K

T

ariéru digitální nomádky mi odstartovala čtyřměsíční cesta kolem světa. V té době jsem o možnostech moderního kočovníka neměla ani páru, čemuž
odpovídalo i mé pracovní nasazení. Poctivě jsem ale
hledala témata a přispívala na svůj blog Luckycesta.cz,
který byl po čas cestování kolem planety mou jedinou
pracovní aktivitou. U cestování jsem pak zůstala. Díky
mému webu přišly nabídky z Objektivu České televize
i magazínu Koktejl. Zbývalo propojit práci s manželstvím… A protože můj Dan je internetový marketér,
který ke své profesi potřebuje jen dobrý počítač a přijatelné připojení k internetu, začalo do sebe všechno
zapadat.
Na naši první diginomádí cestu jsme vyrazili na Gran
Canarii. Ostrov doporučuji všem kočovníkům-začátečníkům! Je blízko Česka, má evropské manýry, není
drahý a je tam celoročně krásně. Jen tam nejezděte,
když tam budeme my, to pak máte jistotu, že bude
hnusný počasí. Kanáry jsou na práci a volný čas perfektní. Jsou tak dokonalé, že nás trochu začaly nudit
a dostali jsme chuť na něco exotičtějšího.
Naše další cesta tak vedla na jih Maroka. V té době
jsem o digitálním nomádství v Maroku nikde na netu
nenašla žádné informace. Nakonec jsme si řekli, že to
prostě riskneme a že si v nejhorším uděláme pět týdnů
dovolené v Africe. Jakožto Evropan jsem tam odjížděla se spoustou předsudků, které vzaly rychle za své.
Ostatně jako vždy, když někam vyjedu.
Nejvíc jsme si zamilovali přístavní město Essaouira.

he career of a digital nomad woman started
out with a four-month trip around the world.
At the time I had no idea about the possibilities of
a modern nomad, which was also reflected by my
work commitment. However, I diligently searched for
themes and contributed to my blog Luckycesta.cz,
which was my only work activity while travelling
around the planet. I then continued travelling. All that
was left to do was combine work with my marriage…
And since my husband Dan is an internet marketer,
who only needs a good computer and acceptable
internet connection for his profession, everything
started to fit together nicely.
Our first digi-nomad journey was to the Gran Canaria.
I recommend the island to all travellers! It is close
to the Czech Republic, it has European manners,
it is not expensive and it is beautiful there all year
round. Just please don’t go there when we are there,
because then you can be sure that you will have
nasty weather. The Canary Islands are perfect for
work and leisure time. They are so perfect that we
started to get a little bored with them and got a taste
for something more exotic. Our next journey led us
to the south of Morocco. At that time we could not
find any information anywhere on the internet about
digital nomadism in Morocco. Finally we said that
we would just take our chances and in the worst case
scenario we would make it a five week holiday in
Africa. As a European, I departed for Morocco with
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a lot of prejudices that quickly disappeared. We fell in
love with the port town of Essaouira the most. In the
morning you wake up at the Atlantic, before breakfast
you go for a jog along the endless beaches, then you
work for a few hours, and in the afternoon you go to
the market for freshly caught fish. We spent the late
afternoons in neoprene and in the sea, where we
rather unsuccessfully tried to learn how to kite surf.
In one-half year we spent more than two months in
Morocco. Moroccans are very hospitable and cheerful
people. They cook divinely, and if you know how
to deal with them, then they are not even all that
annoying when bartering with them. The one thing
I have to admit that I missed was that I could not
have a proper chat with them. I do not speak Arabic,
and my French is limited to ordering meals. I was
occasionally surprised at the places I came across
fluent English-speaking locals.

Žít tam je fuška! Ráno se probudíte u Atlantiku, před
snídaní si zaběháte na nekonečných plážích, pak pár
hodin pracujete a odpoledne vyrazíte do mediny
na čerstvě ulovené ryby. Pozdní odpoledne jsme trávili
v neoprenu a moři, kde jsem se dost nešťastně snažila
naučit ovládat kitesurf.
V Maroku jsme během jednoho půlroku prožili více
než dva měsíce. Maročané jsou nesmírně pohostinní
a veselí lidé. Vaří božsky, a když víte, jak na ně, tak ani
při obchodování nejsou příliš otravní. Jediné, co mi
chybělo, že jsem si s nimi nemohla pořádně popovídat. Arabsky neumím a má francouzština se omezuje
na objednání jídla a zdvořilostní, popřípadě nezdvořilostní fráze. Občas mě překvapilo, na jakých místech
jsem narazila na plynně anglicky mluvícího místňáka.
Ráda jsem si chodila povídat s jedním prodavačem
v přístavu, který na rybím trhu prodával všemožné
škeble, šneky v různě velkých ulitách a podivné kraby.
Prý zároveň vlastní počítačovou firmu a na trh se chodil vykecat. Jako já!

BEAUTY IN SIMPLICITY
Last year we also tried nomadism below the Stubai
glacier. That turned out to be a fiasco. We found
a beautiful loft apartment with a terrace providing
a view of the snowy hills. We went skiing in the
mornings and could barely stand on our feet from
exhaustion in the afternoons. Due to the quality of
the snow, we did the reverse of play comes after work
here and that did not work out very well.
It is possible that in the eyes of others we are not

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Minulý rok jsme se také pokoušeli nomádit pod
ledovcem Stubai. To skončilo fiaskem. Našli jsme
si krásné podkrovní bydlení s terasou a výhledem
na zasněžené kopce. Dopoledne jsme jezdili lyžovat
a odpoledne padali únavou. Kvůli kvalitě sněhu jsme
praktikovali ono „po práci legraci“ opačně, a tak jsme
moc nepracovali.
35
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Je možné, že v měřítkách jiných nejsme opravdoví
nomádi. Díky tomu, že Danek má v Česku syna, nejezdíme mimo republiku na delší dobu než pět týdnů.
Nomádíme tak mezi Afrikou, Asií, Evropou a velmi
často domovem. Na druhé straně si nemyslím, že by
mě bavilo žít půl roku třeba v Asii. Baví mě se vracet.
Baví mě, s jakou jednoduchostí jsme si našli systém
a způsob života, který nám vyhovuje. Jak si nomádění
nastavíte vy, záleží jen na vás. Jestli máte možnost
vyjet „jen“ na týden nebo dva – využijte toho!

genuine nomads. Because Dan has a son in the
Czech Republic, we do not leave the country for
more than five weeks. We travel between Africa, Asia,
Europe and often home. On the other hand, I do not
think I would enjoy living in Asia for half a year. I enjoy
returning home. I enjoy the ease with which we have
found a system and a way of life that suits us. How
you set your nomad lifestyle up is all up to you. If you
have the chance to go for “only” a week or two –
then take advantage of it!

CO MI NEJVÍCE (NE)CHYBÍ?

WHAT I (DO NOT) MISS THE MOST?

1.

2.

3.

4.

5.

Kamarádi a rodina. Nejsem úplně
zdatná si dělat nové přátele a občasné
sednutí si k vínku s kamarádkou nebo
oběd u babiček mi moc schází!
„Zvolený pořad lze přehrávat pouze
na území ČR.“ Nemůžu sledovat seriály České televize!
Dovolená! Dnes kamkoliv cestujeme,
bereme s sebou počítač, abychom
mohli ve volných chvílích pracovat.
Prokrastinace. Na hodiny pracujeme
mnohem méně, v průměru 5–6 hodin
denně. Zvládáme toho, ale mnohem
více než v Praze. Motivace nebýt
u počítače, ale koupat se v moři, nás
vybudí k soustředěným výkonům.
Super počasí. Jako digi nomádi
putujeme v zimních měsících a odjíždíme do míst, kde má být teplo a svítit
sluníčko. Utíkáme před pražským
smogem a smutnou náladou. Máme
takový veselý život.

1.

2.

3.

4.

5.

Friends and family. I am not exactly
proficient in making new friends
and I really miss the occasional get
together over a glass of wine with
a friend or lunch at grandma’s!
“The selected program can only be
viewed in the Czech Republic.” I can’t
watch Czech Television TV series!
A holiday! Every where we travel these
days, we always take our computer
with us.
Procrastination. We work a lot less
in terms of hours, an average of 5-6
hours a day, but we get a lot more
done than when we are in Prague.
Incredible weather. As a digi nomad
we travel in winter months and we go
to places where it should be warm and
the sun should be shining. Thus we
are fleeing from the smog in Prague
and the depressive mood. We have
a happy life.
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PodpoĔte
chđipce
imunitu proti
a nachlazení

Inzerce

Lék Wobenzym®

posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost
Pomáhá už 50 let

Letos je tomu pĔesnĐ 50 let, kdy byl
Wobenzym poprvé uveden na trh
v tehdejším západním NĐmecku, a 25 let
u nás. Jen v ýR si lidé za rok koupí kolem
200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich
opakovanĐ. Potvrzuje to, že jsou s ním
spokojeni a že pomáhá.

Více na www.wobenzym.cz

Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci.
Konzultace na tel.:800 160 000 , MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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Mějte své cestovní
pojištění vždy při ruce
Nová mobilní aplikace
Moje Evropská

Android

iOS
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ZIMNÍ RADOVÁNKY
V KRUŠNÝCH HORÁCH
MÁTE RÁDI BĚŽKOVÁNÍ?

zemí špičkového lyžařského střediska. Samozřejmostí
jsou uměle zasněžované sjezdovky a jejich denní
úprava. Můžete si zajezdit celkem na 18 km sjezdovek, které jsou obsluhovány 4 lanovkami, 5 vleky
a čtyřmi pásy. Nové lanovky jsou kryty typickou
oranžovou bublinou, která lyžařům poskytne nadstandardní komfort při cestě za lyžařskými dobrodružstvími. Nejdelší ze sedačkových lanovek obsluhuje novou sjezdovku do Jáchymova, která s délkou
2 950 metrů a šířkou 50–100 metrů patří k nejdelším
a nejširším sjezdovkám v České republice. Pro vyznavače freestylu se připravuje Funpark s celou řadou
překážek a skoků. Milovníci freeridu mají při vhodných podmínkách možnost využít 2 km neupravovaných sjezdových tratí s přírodním sněhem. K dispozici jsou půjčovny lyžařského vybavení a certifikovaní
instruktoři v lyžařských školách. Vícedenní skipasy
jsou platné i pro sousední lyžařský areál Fichtelberg
v Německu. V rámci Interskiregionu Fichtelberg–Klínovec nabízí celkem 33 km sjezdovek, 1 kabinovou
lanovku, 6 sedačkových lanovek a 10 vleků. Spojení
mezi areály zajišťuje skibus zdarma.

Krušnohorská bílá stopa je unikátní síť běžeckých
tratí v Krušných horách v oblasti Lesná, Klíny, Dlouhá
Louka, Bouřňák, Fojtovice a Telnice. Běžkařům nabízí
strojově upravené stopy, které navazují i na stopy
v sousedním Sasku. Nadmořská výška tratí se pohybuje od 750 do 950 metrů, což dává vyznavačům bílé
stopy záruku dobrých sněhových podmínek. Šesti
střediskům, která jsou provozována občanskými sdruženími, se podařilo propojit hřebeny Krušných hor
běžeckými tratěmi o celkové délce zhruba 350 km.
Mapu běžeckých stop najdete na kbstopa.cz.

SKIAREÁLY RÁJEM SJEZDAŘŮ
V skiareálu Klíny je přichystáno 5 sjezdovek lehké
až střední obtížnosti, snowpark, tréninkové centrum
a sáňkařská dráha. Pohodlný návrat k horní stanici
vám zajistí čtyřsedačková lanovka Doppelmayer
a dva lyžařské vleky. Nechybí půjčovna lyží, lyžařská
a snowboardová škola. Užít si můžete i večerní lyžování. Parkování zdarma na pěti parkovištích s kapacitou 400 míst. Sjezdovky se denně upravují a celý
areál je možné uměle zasněžit. Užít si můžete také
indoor aktivity jako lezení na lezecké stěně a relax
ve wellness. Skiareál Klíny nabízí také nevšední zážitky, například noční jízdu rolbou při úpravě sjezdovek
nebo jízdu na sněhu na kole Fatboy Specialized.

Více tipů na výlety, zábavu a zajímavá
turistická místa najdete na:
www.branadocech.cz

NA KLÍNOVCI JAKO NA LEDOVCI
Největší lyžařský areál v Krušných horách je Skiareál
Klínovec. Ten také patří k největším lyžařským areálům v České republice a díky umístění sjezdovek na
severní svahy se mu právem říká český ledovec. Sníh
se zde drží dlouho do jara a do posledních dnů jsou
sjezdovky kvalitně upravované.
Na lyžaře čeká jen 120 km od Prahy, 100 km od Plzně
a 15 km od Karlových Varů. Najdete tu kompletní zá39
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CESTOVÁNÍ ZA

UMĚNÍM FRČÍ
TRAVELLING FOR

ART ROCKS
J

án Gajdušek leads online gallery ArtBanana.cz
which specializes in offering contemporary art.
ArtBanana selects both affordable and high-quality
artworks by artists from all over the Czech Republic
and Slovakia, no matter if they are already confirmed
on the art market or at the beginning of their career.
All the artworks are available to purchase in a simple
e-shop at ArtBanana.cz. You can choose according
to the size or orientation of the work, according to
the art style, colour and of course by the price. At the
moment there are over thousand works of art. The
prices start at a few hundereds Czech crowns and
more than half of the artworks are available for less
than 5,000 CZK.

J

án Gajdušek je šéfem online galerie ArtBanana.cz,
která se specializuje na nabídku současného umění. Vybírá díla kvalitní a cenově dostupná od umělců
z celého Česka i Slovenska. Najdete mezi nimi jména
již zavedená na uměleckém trhu, ale i umělce na počátku své kariéry. Všechna díla si pak v jednoduchém e-shopu na ArtBanana.cz může pořídit každý.
Vybírat se dá podle velikosti či orientace díla, podle
výtvarného stylu, barevného ladění a samozřejmě
i podle ceny. V nabídce je momentálně více než tisíc
děl. Ceny začínají na několika stokorunách a více jak
polovina děl je do 5 000 Kč.

TIPS FOR TRIPS

TIPY NA VÝLETY

1. Journey to Ostrava: I deal with contemporary art and
need to travel in order to be in touch with newest art.
I often use LEO Express between Prague and Ostrava,
where I visit my family and where I recommend visiting
the Gallery of Ostrava GVUO. Until 8. 1. 2017 there
takes place a great exhibition of Czech avant-garde
artists called “In the new World”.
2. Journey to Vienna: For exhibitions, as well as
architecture I often travell by LEO Express bus from
Prague or Olomouc for 159 CZK to Vienna. There,
I suggest to visit the Albertina exhibition ”From Monet
to Picasso”, which runs until March 2017.
3. Journey to Salzburg: A couple of times a year I also
get to Salzburg, where is a great contemporary art
gallery, ”the Würth Collection” which offers the most
current art. Salzburg is also easily to ge to by LEO
Express buses from Prague or Olomouc.

1. Cesta do Ostravy: Zabývám se současným uměním a rád za ním také cestuji. Často využívám
LEO Express mezi Prahou a Ostravou, kam jezdím
za rodinou a kde doporučuji navštívit Dům umění.
Až do 8. 1. 2017 tam probíhá skvělá výstava české
avantgardy s názvem „V novém světě”.
2. Cesta do Vídně: Za výstavami a také za architekturou často jezdím autobusem LEO Express také
z Prahy anebo z Olomouce za 159 Kč do Vídně. Tam
doporučuji navštívit v Albertině výstavu „Od Moneta
k Picassovi”, která probíhá až do března 2017.
3. Cesta do Salzburgu: Párkrát za rok se dostanu také
do Salzburgu, kde je skvělá např. „Würth Collection”,
která nabízí to nejsoučasnější umění. Salzburg je také
jednoduše dostupný LEO Express busem z Prahy
nebo Olomouce.
40
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Lucie Jindrák Skřivánková, PRAHA I., litografie, 72x102 cm, 2014

JÁN GAJDUŠEK (29),
již více než rok vede největší českou online
galerii s uměním ArtBanana.cz. Studoval
mezinárodní vztahy na University of New
York in Prague a poté dějiny umění.
Má pracovní zkušenosti z Musea Kampa,
je kurátorem výstav současného umění
a českého skla.
www.artbanana.cz

JÁN GAJDUŠEK (29),
more than a year now leads the largest
Czech online art gallery ArtBanana.cz.
He studied international relations at
the University of New York in Prague and
then art history. Has working experience
from Kampa Museum, curates exhibitions
of contemporary art and Czech glass.
www.artbanana.cz

Patrícia Koyšová, Dva živočišné druhy #3, tisk na papíře,
40x30 cm, 2016

41
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CHLOUBA

ČESKÝCH SÝRAŘŮ
V

jihlavské mlékárně Moravia Lacto, v čistém
prostředí Českomoravské vrchoviny, se vyrábí
sýr HEROLD. Impulsem k jeho zrození byl sen
jihlavských sýrařských mistrů dát naší zemi poctivý
český tvrdý sýr s originální chutí. Sýr, který se právě
pro svoji jedinečnou chuť stane legendou a obstojí
i v té nejnáročnější konkurenci světoznámých
sýrových značek. Aby bylo dosaženo jeho unikátní
chuti, je po dobu šesti měsíců pečlivě opatrován
ve zracím sklepě. Teprve potom se z obyčejného
sýra promění ve vyzrálý tvrdý sýr HEROLD.

Pro ideální vyznění jeho chuti doporučujeme sýr
nechat patnáct minut při pokojové teplotě, aby se
naplno otevřela jeho vůně a chuť. Porcujte na trojúhelníčky a vychutnejte si jej od jemného středu až
k chuťově výraznějšímu kraji. Náš sýr HEROLD je
vhodný pro všechna dobrá vína. Věříme, že dokáže
obohatit každou významnou gastronomickou akci
nebo i hostinu, kterou si chcete užít ve společnosti
svých přátel.
www.moravialacto.cz

„Jsme hrdí na to, že se náš sen stal skutečností.”

Tvrdý sýr HEROLD se vyrábí v jihlavské mlékárně Moravia Lacto, ležící v čistém prostředí Českomoravské vrchoviny.
Impulzem zrození sýru HEROLD byl sen našich sýrařských mistrů dát naší zemi poctivý český tvrdý sýr s originální chutí.
www.moravialacto.cz
42
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kde kulky létají vzduchem
a krev nemá cenu vytírat.
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Čistý.
Tak to řikaj v kriminálkách, ne? Čistý.

Nebude to nic pro citlivky.

Je mi líto,
ale diplomacie evidentně nikam nevede.
Zdání klame.
Není gangster jako gangster!

Tak jsem tě střelil. A co jako?

Nikdo mě nebude zabíjet.

Jsi snad z cukru?
ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
scéna hl. m. Prahy, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
ředitel: Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D.
tel.: 234 651 111 (ústředna), 257 318 666 (pokladna)
e-mail: info@svandovodivadlo.cz
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Divadlo je scénou
hl. m. Prahy
a je podporováno
Městskou částí Praha 5.
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ZÁŽITEK OD A DO Z
SLAVNÝ ARCHITEKT LE CORBUSIER BYL OKOUZLEN. A NEBYL
JEDINÝ. ZLÍN JAKO BY TO MĚL V POPISU PRÁCE. JE JAKO
ZJEVENÍ, KTERÉ VYSTUPUJE Z ÚDOLÍ. TŘICÁTÁ LÉTA BYLA JEHO
NEJLEPŠÍ. CÍTIL SE PLNÝ SIL A NEBÁL SE TO VZKÁZAT SVĚTU.
A PO OBDIVU TO
TOUŽÍ
DNES.
DOPŘEJETE
TOUŽ
U Í II DN
NES. DO
D
DOPŘ
OPŘEJE
PŘ ET
ETE MU
ETE
M HO?

PRAHA
DO ZLÍNA…
TO ZLÍN…
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KOLÍN

PARDUBICE
OLOMOUC
PŘEROV
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12.12.16 14:12

EXPERIENCE FROM A TO Z
FAMOUS ARCHITECT LE CORBUSIER WAS ENCHANTED. AND HE
WAS NOT ALONE. IT IS AS IF IT WERE WRITTEN IN ZLÍN’S JOB
DESCRIPTION. IT IS LIKE A REVELATION THAT EMERGES FROM
THE VALLEY. THE NINETEEN-THIRTIES WERE ITS BEST YEARS.
IT WAS FULL OF ENERGY AND WAS NOT AFRAID TO TELL THE
WORLD. AND IT CRAVES FOR ADMIRATION EVEN TODAY. WILL
YOU INDULGE IN IT?
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DOMÁCÍ DESTINACE

… ZA KULTUROU …TO ENJOY CULTURE
Zlín každoročně žije filmem. Už více než pět desítek
sezon se tu pravidelně koná Mezinárodní festival
filmů pro děti a mládež. Do města se tak sjíždějí
desetitisíce filmových fanoušků, kteří usedají do promítacích sálů, aby zhlédli alespoň jeden ze zhruba
350 snímků. Zlín lives with cinematography every
year. For more than five decades of seasons it has
been the venue for the International Film Festival for
Children and Youth. Thus tens of thousands of film
fans head to the city to take a seat in cinema halls to
watch at least one of roughly 350 films.

… ZA ARCHITEKTUROU …TO SEE ARCHITECTURE
Nejvíce emocí snad vzbuzuje budova Kongresového
centra. Pod její realizací je podepsána slavná architektka Eva Jiřičná, která se ve Zlíně narodila. Budova
byla dokončena v roce 2010. Její součástí jsou dva
sály, parkoviště, restaurace a zázemí pro Filharmonii
Bohuslava Martinů. Perhaps the Congress Centre
building raises the most emotions. It is the work of
the famous architect Eva Jiřičná, who was born in
Zlín. The building was completed in 2010. It includes
two halls, parking, a restaurant and facilities for
Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra.

… ZA SPORTEM …TO DO SOME SPORT
Vezměte si lyže, prkna nebo boby, vyrážíme na svah!
Skiareál Svah Zlín leží téměř na náměstí T. G. Masaryka v prostoru za Domem umění, nedaleko centra
města. K dispozici je vlek a krásných 290 metrů
sjezdovky. Milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet
i místní snowpark. Otestovat můžete i snowtubingovou dráhu, která měří 220 metrů. Take your skis,
snowboards or bobsleighs with you, we are going to
hit the slope! Zlín Slope Ski Resort is located almost
on T.G. Masaryk Square in the space behind the
House of Arts near the city centre. There is a lift and
290 metres of a beautiful slope. Adrenaline lovers
can also try the local snowpark. You can also try the
snowtubing track, which is 220 metres long.
46
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Svým životem žije také design. Zlín Design Week je
synonymem sedmi dnů, kdy veřejný prostor okupují
zejména studenti z pořádající Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. Těšit se
můžete na výstavy, workshopy, ale i konference.
It also lives a life of design. Zlín Design Week is
a synonym for seven days when more than just
public areas are occupied mostly by the students
organising the event from the Faculty of Multimedia
Communications at Tomas Bata University. You can
enjoy exhibitions, workshops as well as conferences.

Zlín je přímo ztělesněním funkcionalismu. Svou
architekturou ohromuje dodnes. Ať už kolonií charakteristických baťovských domků pro zaměstnance
obuvnických závodů nebo výškovými budovami. Ta
nejvyšší se jmenuje Jednadvacítka. Měří 77,5 m, má
17 pater a ředitelskou kancelář, která se pohybuje
jako výtah. I přesto v ní funguje telefon a teče teplá
voda. Zlin is the direct embodiment of functionalism.
Its architecture still impresses today, ranging
from the colonies of characteristic Bata houses
for employees of the shoe factory to high-rise
buildings, the tallest of which is called Jednadvacítka
(Twenty-one). It measures 77.5 metres, has 17 floors
and a director’s office that moves like a lift, and
includes a telephone and running hot water.

Nakonec měl Baťa tak trochu prsty i v hokeji. Hokejový klub totiž založili v roce 1929 jeho dělníci.
Dnes tým zlínských hokejistů hraje nejvyšší domácí soutěž. Pochlubit se „ševci“ mohou hned
dvěma tituly. Zápasy se odehrávají na zimním
stadionu Luď ka Čajky. Bata was even involved in
hockey. The hockey club was founded in 1929
by his workers. Today the Zlín hockey team plays
in the top domestic league. The “shoemaker”
team can boast two titles. Matches are played on
the ice rink of Luděk Čajka.

V roce 1933
nechal Baťa postavit Velké kino.
Tehdy šlo zřejmě
o největší kino
ve střední Evropě
s kapacitou 2 270
osob. Dnes je
v havarijním stavu
a čeká na opravu.
In 1933, Bata had
the Grand Cinema
built. At that time
it was probably
the largest cinema
in Central Europe
with a capacity
of 2,270 people.
Today it is in
disrepair and
awaiting repair.

Materiál na
stavbu „21“
muselo dovézt
3 800 vagonů.
Velká okna
nejdou otevřít,
myla se zvenčí ze
závěsné klece.
Úklidová četa
musela zdolat
skoro 10 000 m2
skla. Material for
the construction
of “21” had
to be brought
in by 3,800
trucks. The large
windows cannot
be opened, thus
they were washed
from outside in
hanging cages.
The cleaning
crew had to wash
almost 10,000
square metres of
glass.

47
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ZAŽIJTE SNOVOU
ZIMNÍ DOVOLENOU
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, SNÍH „NESNÍH“!

U

ž máte plány, kde letos prožijete zimní dobrodružství? Nemusíte jezdit daleko, „jen pár
zastávek vlakem“, a ocitnete se uprostřed krásných
přírodních scenérií a zároveň v kraji, kde se ani po lyžovačce nebudete nudit.
V Moravskoslezském kraji si vychutnáte skvělé lyžařské areály, perfektně upravované běžkařské trasy,
příjemné služby wellness, vynikající gastronomické
speciality i unikátní historii, která je spojená s hornictvím a výrobou oceli.
Nejzajímavější resorty s „manšestrově“ upravenými
sjezdovkami různé náročnosti se nacházejí v okolí
dvou dominant Moravskoslezského kraje – Pradědu
v Jeseníkách a Lysé hory v Beskydech. Oba vrcholy
jsou středobodem horských pásem, kterými procházejí také hlavní běžkařské magistrály. Ty nejpůsobivější trasy nabízejí překrásné výhledy do malebných
údolí i na vzdálená pohoří.
Pokud by vás lyže už omrzely, můžete objevovat
technické zázraky ve Velkém a Malém světě techniky
v ostravských Dolních Vítkovicích, kde si díky interaktivní výstavě, která mapuje pokrok lidského myšlení,
můžete vše vyzkoušet na vlastní kůži. Podobně nadšení budou také fanoušci motorismu v Technickém

muzeu Tatra Kopřivnice. Jen kousek od Kopřivnice
se nachází malebné městečko Štramberk, a také
Nový Jičín s interaktivní expozicí Generál Laudon
a expozicí historie zdejšího kloboučnictví.
Užijte si letos zimu, jak má být. Nechte všechen
spěch daleko a vydejte se poznávat Moravskoslezský
region. Stačí si vybrat aktivity, které jsou vám nejbližší, a můžete se těšit na neopakovatelné zážitky.

www.severnimorava.travel
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manažer hudební skupiny
manager of a music group

stěhovák
mover

domovní prodejce
salesman

řidič
driver

zámečník
locksmith
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THE JOURNEY IS THE TARGET

KDO JE
WHO IS

DOOR 2 DOOR
MANAGER

J

sem rád, že můžu být členem týmu, který řeší,
jak dopravit pasažéra z bodu A do bodu B,
ne pouze z vlakového nebo autobusového nádraží
na nádraží. Mým cílem je implementovat nové
služby jako elektrické koloběžky, sdílená kola, auta
či taxislužbu do veřejné dopravy. Hodně jsem cestoval po světě, takže dokážu ocenit kvalitní služby,
a chci je nabízet našim cestujícím. Během své
profesní dráhy jsem v segmentu dopravy realizoval
jak několik úspěšných start-upů, jako například
autozastovku.cz, tak jsem pracoval pro velké firmy
jako Aston Martin. LEO Express je mladá, dynamická společnost, která se nebojí zavádět na trh
novinky, které zpříjemní lidem cestování.

I
Jan Charouz

am glad I can be a member of a team that
figures out how to transport a passenger from
point A to point B, not only from the train or bus
station to train station. My goal is to implement
new services such as electric scooters, shared
bicycles, cars and taxi service in public transport.
I have travelled the world, so I can appreciate
quality services and I want to offer them to our
passengers. During my career in the transport
segment, I have launched several successful startups such as autozastovku.cz, and I have worked
for big companies like Aston Martin. LEO Express
is a young, dynamic company that is not afraid to
introduce new things to the market that will make
travel more pleasant for people.
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CESTA JE CÍL

When you say Door 2 door Services, do people
understand what the term entails?
Of course it is a partial obstruction. Sometimes
I point it out to colleagues, because it is a rather
common term for us, we all understand it, but when
I go somewhere and give someone my business
card, then people ask if I am some sort of door-todoor salesman (he laughs). It is not simple, but the
only way to change it is to offer products, educate
people and promote that what we do makes
travelling easier for them.

Když se řekne Door 2 door služby, dokážou si
lidé vybavit obsah pojmu?
Určitě je to částečná překážka. Občas na to upozorňuju kolegy, protože pro nás pojem zdomácněl,
všichni mu rozumíme, ale když někam přijdu a dám
někomu vizitku, tak se mě lidi ptají, jestli jsem
podomní prodejce (smích). Není to jednoduché,
ale jediná možnost, jak to změnit, je produkty nabízet, edukovat lidi a promovat, že to co děláme, jim
usnadňuje cestování.
Rozjížděl jste úspěšné start-upy, pracoval pro
nadnárodní společnosti; proč a s jakou vizí jste
nastoupil do LEO Express?
Veřejná doprava mi přijde neefektivní a nedokonalá.
Líbí se mi vize a myšlenky LEO Express, který se snaží bourat zavedené konvence státních dopravců.

You have launched several start-ups successfully,
worked for multinational companies, why and
with what vision did you join LEO Express?
Public transportation seems inefficient and
imperfect to me. I like the visions and ideas that
LEO Express has, which strives to tear down the
established conventions of state carriers.

V čem spatřujete hlavní nedostatky veřejné
dopravy?
Naším cílem je, abychom lidem cestování co nejvíce
zpříjemnili a zjednodušili. Hlavní problém spatřuji
ve faktu, že když někam dojedu, musím začít řešit,
jak se dostanu z nádraží na konkrétní adresu. Řešení
nebo plánování takové cesty zabere spoustu času.

What do you consider to be the major
shortcomings of public transport?
Our goal is to make travel for people as pleasant
and simple as possible. I see the main problem in
the fact that when I get somewhere, I have to start
thinking about how to get from the station to
a specific address. Solving or planning such
a journey takes considerable time.

Čeho byste tedy chtěli s Door 2 door službami
dosáhnout?
Zakládáme si na tom, aby služba byla jednodušší
a kvalitnější než jízda autem. Vezměme si konkrétní
příklad – do Ostravy pojedu buď vlakem, nebo autem. Letadlo je nejen nejdražší, ale se všemi cestami
na letiště a kontrolami i absolutně časově neefektivní. Máme tedy dvě možnosti. A když je vlak rychlejší,
pohodlnější a ještě levnější, je to poměrně jasná
volba. Pořád nám ale zůstává otázka, co dělat, když
dorazím do Ostravy? Jak se dostanu na konkrétní
adresu? Můj úkol v LEO Express je vyřešit tuto otázku ve prospěch cestujících.

What do you want to achieve with the Door 2
door Services?
We pride ourselves in making services simpler and
of higher quality than driving a car. Let’s look at
a specific example – I will take a train or go by car
to Ostrava. Flying is not only the most expensive
option, but also the least time efficient when you
factor in all of the journeys to and from the airport
and airport controls and inspections. Thus we have
two options. And since the train is faster, more
convenient and even cheaper, then it is
a fairly obvious choice. One question still remains,
however, and that is what to do when I arrive in
Ostrava?

Jaká máte řešení?
Máme celou řadu nových a zajímavých projektů,
které postupně integrujeme do našich služeb. První
fází byl projekt parkování, které poskytujeme klientům na třech lokacích – v Praze, Ostravě-Svinově
a Zábřehu na Moravě. V Praze se jedná o prémiovou
službu, protože míst na parkování je v okolí hlavního
nádraží málo. Cestující v třídě Premium mají parkování v ceně jízdenky. Podle mě se jedná o nejefektiv-

What solutions do you have to offer?
We have a whole range of new and interesting
projects, which we are gradually integrating into
our services. The first phase is the parking project,
which we provide to customers in three locations –
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DOOR 2 DOOR SERVICES
INCLUDE

Odvoz až domů

Drop off at home

LEO Express is the first train that takes
passengers to their doorsteps. Business
and Premium class passengers on the
08:52 pm train from Prague to OstravaSvinov have the option to use free transfer
to their doorsteps.

LEO Express je první vlak, který doveze
cestující až domů. Na večerním spoji
LE 1371 s odjezdem ve 20.52 hod. z Prahy
do Ostravy-Svinova mají cestující tříd
Business a Premium možnost nechat se
odvézt zdarma až domů.

Parkování zdarma

Free parking

Ve stanicích Praha hlavní nádraží, Zábřeh
na Moravě a Ostrava-Svinov můžete zaparkovat zdarma přímo u nádraží a jednoduše
pokračovat vlakem LEO Express. Stačí, když
si při nákupu jízdenky přidáte do košíku
doplňkovou službu Parkování zdarma.

At Prague Main Station, Zábřeh station in
Moravia and Ostrava-Svinov station you can
park for free at the train station and simply
continue your journey by LEO Express train.
All you have to do is add the additional
service Free parking to your cart when
buying a ticket.

E-koloběžky

Nechcete se proplétat dopravní zácpou?
Pěšky je to do destinace příliš daleko? Půjčte si elektrickou koloběžku. Je ekologická,
skladná, lehká a rychlá jako blesk. Půjčte
si koloběžku na pokladně LEO Express
v Praze nebo na všech vlakových spojích
přímo ve vlaku.

E-scooters

You don’t want to weave through a traffic
jam? It is too far to your destination by
foot? Then hire an electric scooter. It is
environmentally friendly, light and fast as
lightning. Hire a scooter at a LEO Express
ticket counter in Prague or on all train
connections directly on the train.

Další služby:

Rekola, Uber, Autopůjčovna SIXT, Taxislužby, jízdenky na MHD, Airport Express.

Other services:

Rekola, Uber, Autopůjčovna SIXT, Taxi
services, Public transport tickets, Airport
Express.

Více info na www.le.cz

For more information: www.le.cz
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in Prague, Ostrava-Svinov and Zábřeh in Moravia.
In Prague, it is a premium service because the
number of parking lots is limited in the vicinity of
the main train station. Passengers in Premium class
have parking included in the price of their ticket. In
my opinion, it is the most effective way to transfer
to the train – arrive by car, and park within just
20 metres of the platform so I basically do not even
have to go through the terminal.

nější způsob, jak transferovat na vlak. Přijedu autem,
zaparkuju de facto 20 metrů od nástupiště, ani nemusím procházet terminálem. Stačí, když přijedu tři
minuty před odjezdem vlaku.
To byla ta jednodušší část, ale co dělat, když vystoupím v cílové destinaci?
Velká česká města mívají dobrou veřejnou dopravu,
ale pro někoho, kdo město nezná nebo se po něm
tak často nepohybuje, to není zase tak jednoduché.
Neznám jména zastávek, neznám, kudy vedou trasy
tramvají. Ano, existují aplikace, ale je to další bariéra.
Proto jsme se zaměřili na usnadnění pro zákazníky.
Nádraží většinou bývají v centru měst. Říkali jsme si,
co je podobné jako chůze, ale o něco rychlejší? Napadli nás elektrické koloběžky, které jsou od konce
léta k zapůjčení na pokladně v Praze, a od poloviny
listopadu jsou k dispozici přímo na palubách vlaků.
Koloběžka je jedním z perfektních způsobů, jak se
dostat z nádraží do okruhu dvou až pěti kilometrů.

That was the easy part, but what do you do
when you get off at your destination?
We have focused on making it simpler for
customers. Train stations tend to be in city
centres. We asked ourselves, what is similar to
walking but a little faster? Electric scooters came
to mind, which can be hired at the ticket counters
in Prague from late summer, and available directly
on board trains as of mid-November. A scooter is
one of the perfect ways to get from the station to
within five kilometres away.

Jaké nabízíte další možnosti?
Dalším naším produktem je rozvoz až domů od našeho posledního nočního spoje v Ostravě. Pokud se
uchytí, můžeme ho rozvést na další lokality, zastávky
a časy. Pracujeme také na partnerstvích s firmami,
které poskytují další služby, ať už jsou to taxíky, nebo
dopravci jako UBER.

What other options do you offer?
Another product we offer is transport all the way
home from our last night connection in Ostrava. If it
does well, then we can expand this service to other
locations, stops and times. We are also working on
partnerships with companies that provide services,
such as taxis or carriers like UBER.

To je celá řada novinek. Jak na ně český trh
reaguje?
Osvěta je náročná (smích). Lidé neradi mění své
návyky. Pro mě je hrozně demotivující, když slyším
od přátel odpověď na otázku, proč jezdí s jiným
dopravcem než s námi. Neřeknou mi, že jsou rychlejší nebo lepší, ale protože jsou na něco zvyklí. My
ale musíme vydržet v našem úsilí a stále poskytovat
lepší služby než naše konkurence, protože, když si
nás cestující jednou vyzkouší, už nás nebudou chtít
opustit.

That is a whole range of new things. How has
the Czech market reacted to them?
For me, it is extremely discouraging to hear
friends answer the question, why they travel with
a different carrier than with us. They do not say it
is because they are faster or better, but because
they are used to something. However, we have
to persist in our efforts and continue to provide
better services than our competitors, because if
passengers try us once, they will not want to
leave us.

Dají se vypozorovat cílové skupiny, které na nové
služby více slyší?
Všeobecně platí, že mladší generace jsou otevřenější
novým technologiím, novým věcem, novým způsobům dopravy. Na druhé straně cílíme na širokou škálu zákazníků. Jsme dopravce pro všechny a myslím,
že i starší lidi to dokážeme naučit, když bude služba
dostatečně jednoduchá.

Is it possible to identify target groups that
would react more to the new services?
Generally, younger generations are more open
to new technologies, new things, new ways of
transportation. On the other hand, we target
a wide range of customers. I believe that we can
even teach the elderly new things.
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V pilotním provozu zkoušíte hned několik služeb
najednou, nebylo by lepší soustředit se jen na pár
vybraných, a ty zdokonalovat?
Podobně jako my fungují i ostatní inovátoři. Google
za rok také vypustí mnohonásobně víc projektů, než
se jich ve finále ujme. Je to na zákaznících; pokud
jsou ochotni skočit s námi na novou, kreativní vlnu,
budeme rádi a budeme nabízet další vylepšení. Flexibilita je naše konkurenční výhoda. Novinky dokážeme rychleji představovat v provozu, ověřovat v praxi
a zjišťovat, jestli o ně mají zákazníci zájem.

You are testing several services at once in pilot
operation. Wouldn’t it be better to concentrate
on a few selected ones and improve them?
Other innovators work the same way we do.
Google also launches many times more projects
each year than it ultimately takes on. It is up to
the customers, if they are willing to jump on a
new, creative wave with us, we will be glad and we
will offer further improvements. Flexibility is our
competitive advantage. We manage to present
new things faster in operation, test in practice and
find out if customers are interested in them.

Kdy se dá očekávat, že se služby rozšíří i do dalších měst?
Budeme cílit na města, kde konkurence ostatních
služeb není tak vysoká, kde zákazníci nemají alternativu. Naším cílem je dovézt zákazníka ode dveří
ke dveřím, a pokud to bude taxíkem, minibusem,
koloběžkou, nebo na kole, je nám ve finále více
méně jedno. Chceme zákazníkovi nabídnout škálu
služeb od těch nejlevnějších a nejméně praktických
po dražší a pohodlnější, ať si potom sám vybere, co
je pro něj nejlepší.

When can we expect that services will expand
to other cities?
We will target cities, where competition from other
services is not so high, where customers do not
have alternatives. Our goal is to take customers
from door to door. We want to offer customers
a wide range of services from the cheapest and
least practical to more expensive and comfortable
ones, so that they can choose what is best for them.
Are you preparing something new for
passengers for 2017?
There will be several more new things. During
January or February, we would like to run peer to
peer community car rental. There are other projects
in plan, but you will learn more in the next edition
of LEO Express magazine.

Připravujete pro cestující na rok 2017 nějakou
novinku?
Novinek bude jistě několik. V průběhu ledna nebo
února bychom chtěli spustit peer to peer komunitní
půjčovnu aut. V plánu jsou i další projekty, ale více se
dozvíte až v dalším vydání magazínu LEO Express.
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50-55L_D2D.indd 55

12.12.16 14:35

ADVERTORIAL

ZIMNÍ INSPIRACE
NA CESTY I DO MĚSTA
DNY JSOU KRÁTKÉ, NOCI DLOUHÉ A VENKU PŘITUHLO. TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE
MUSÍME ZŮSTAT ZAVŘENÍ DOMA A ČEKAT NA JARO. STAČÍ SE JEN SPRÁVNĚ OBLÉCI. A POKUD NAVÍC NAPADNE SNÍH, JE ROZHODNĚ ČAS VYRAZIT VEN! RADOVÁNKY VE SNĚHU ZVEDNOU NÁLADU KAŽDÉMU Z NÁS.

P

řichází sezona kozaček a sněhulí, které nás
v chladném počasí nikdy nezklamou. Zaručeně odolají větru, zimě i ledu. Hitem letošní zimní
sezony jsou kozačky nad kolena, ve kterých budou
vaše nohy vypadat dokonale. Můžete je obout jak
k sukni, tak k úzkým kalhotám. Nezapomeňte k nim
vzít pestrou crossbody kabelku.

přeběhněte rovnou do města. A co do práce? V kurzu je elegantní vkus a šarm. Díky stylovým vyšším
polobotkám s výraznými koženými sponami nebo
řemínky budete vždy o krok napřed. Boty zvolte
kožené, v odstínech béžové, šedé či antracitové.
Dětské nožky se budou cítit dobře v zateplených
kotníčkových botách, kozačkách či sněhulích. Letošním trendem je nápadné šněrování, suché zipy,
kombinace různých materiálů a výrazné ozdobné
prvky. Teplé materiály odolají rozmarům počasí.
Boty jsou připraveny, zima může klidně přijít!
Přijďte se inspirovat aktuálními trendy do prodejen
HUMANIC. Naleznete zde široký výběr obuvi i doplňků značek Converse, Esprit, Lacoste, Mustang,
Bugatti, Tommy Hilfiger, Vagabond a mnoho
dalších.

Jestliže vyrážíte do společnosti, vsaďte na netradiční
kotníčkové boty na stylových masivních podpatcích
a svůj vzhled dolaďte zdobným psaníčkem. Nevšední podpatky z plexiskla zaujmou na první pohled.
Materiálům kralují kvalitní látky jako nejjemnější
kůže, hladký semiš, atraktivní lak i dekorativní brokátové či kožené výšivky a vzory. Budete originální!
Ptáte se, co tenisky? Ti nejvěrnější se jich nevzdávají
ani v zimě. Jestliže si vyberete zateplený kotníčkový
model s kožešinovým límcem, zaručeně vám nebude zima. A nebojte se ani bílé barvy – tuto barvu
klidně noste i v zimě. Tenisky doplňte velkoformátovou taškou, ideálně v metalickém provedení.
Muži si mohou bezstarostně vykračovat v trendy
kotníčkových botách, které vzdorují zimnímu chladnému počasí. Boty v outdoorovém stylu se vyznačují
typickými znaky – kovová očka, silné podrážky
a trekingový vzhled. Ze zimní procházky přírodou

tradiční značka obuvi původem z Rakouska,
je zde pro vás již od roku 1872.
www.humanic.net/cz
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Nová OMEGA 3
právě v prodeji!
Ještě vyšší koncentrace
účinných látek
v menších kapslích

Objednávejte ve své lékárně nebo se slevou na eshop.nefdesante.cz.
Více informací můžete získat také na naší bezplatné telefonní lince 800 600 108.

ZÁŽITKY NA VLTAVĚ
Prožijte unikátní večer na palubě jedné z lodí společnosti Prague Boats. Stačí jen sledovat, jak se vám za
okny pomaličku proměňuje okouzlující výhled na Prahu
zahalenou do temnoty. Poznejte město z nevšedního
úhlu pohledu, který se jen tak neokouká.

www.prague-boats.cz
Spend a unique evening on board one of the boats
of Prague Boats. Just relax and enjoy how the
enchanting views of the city shrouded in darkness
slowly transform. Discover the city from a different
angle that you just won’t get tired of.

ADVENTURE
ON THE VLTAVA
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VYCHYTANÉ
CESTOVÁNÍ
VYPADAJÍ JAKO Z BUDOUCNOSTI. MAJÍ FUNKCE PŘIPOMÍNAJÍCÍ
SCI-FI FILM. A PŘESTO JSOU SKUTEČNÉ. NEJNOVĚJŠÍ CESTOVATELSKÉ VYCHYTÁVKY OCENÍTE NEJEN NA DOVOLENÉ, ALE I NA
SLUŽEBCE NEBO BĚHEM ROMANTICKÉHO VÍKENDU VE DVOU.
THEY LOOK LIKE THEY ARE FROM THE FUTURE. THEIR FUNCTIONS
ARE REMINISCENT OF A SCI-FI FILM, AND YET THEY ARE REAL. NOT
ONLY WILL YOU APPRECIATE THE MOST RECENT TRAVEL GADGETS
ON HOLIDAY BUT ALSO ON A BUSINESS TRIP OR A ROMANTIC
WEEKEND FOR TWO.

AWESOME
TRAVEL
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HLAVNĚ POHODLÍ
MAINLY COMFORT
Monotónní zvuky motoru, ubíhající krajina za
oknem… Cestování jednoho unaví. Klimbejte
stylově! Zapomeňte na klasiku a pořiďte si
cestovní polštář Ostrich Pillow. Až ho nasadíte,
spolucestující puknou závistí. Navíc se vyhnete
bouli na čele od nárazu hlavou do sedačky před
vámi, až vás spánek přemůže. The monotonous
sounds of an engine, the passing scenery
outside the window… Travel makes you tired.
Nap in style! Forget the classics and get yourself
the Ostrich Pillow travel pillow. Once you
position it in place, passengers will burst with
envy. Plus you will avoid getting a bump on your
forehead from hitting your head against the seat
in front of you, when sleep overpowers you.

www.ostrichpillows.com

PENĚŽENKA V BEZPEČÍ
WALLET IN SAFETY
Uschovejte do své peněženky pomůcku Wallet
Tracker a už o ni nepřijdete. Malou černou
placičku propojíte přes Bluetooth se svým telefonem. Pokud vám peněženka vypadne z kapsy,
mobil spustí alarm, a vy budete vědět, že vaše
osobní doklady jsou v ohrožení. Jednoduchá
aplikace vás pak zavede až na místo, kde jste
peněženku vytrousili. Keep the Wallet Tracker in
your wallet and you will never lose it. Connect
the small black patty via Bluetooth to your
telephone. If your wallet happens to fall out
of your pocket, your mobile phone will sound
an alarm and you will know that your personal
documents are in danger. The simple application
will then lead you to the place where you lost
your wallet.

www.royceleathergifts.com
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ZACHYŤTE TO!
CAPTURE IT!
Patříte mezi náruživé fotografy? Pak vás potěší
multifunkční stojánek na foťák GekkoPod. Vzhledem trochu připomíná chobotničku, která se
svými chapadly zachytí, kdekoliv si budete přát.
Omotáte jej kolem větve, zaklesnete za pletivo nebo jen postavíte na rovný povrch. Prst
na samospoušť, sýýýr! A rodinné foto je na světě.
Are you a passionate photographer? Then you
will enjoy the GekkoPod multifunctional tripod
for cameras. It resembles a squid somewhat,
which can grab on wherever you please. You
can wrap it around a branch, hook it onto a wire
fence, or just stand it on a flat surface. Finger on
the timer and say cheeeese! And a family photo
is born.

www.gekkopodstore.com

DOKONALÉ SOUKROMÍ
PERFECT PRIVACY
B2, A2, zásah – potopená. Lodě zkrátka nikdy
nezestárnou, vždyť se dočkaly i verze pro tablet.
Jen kdyby vám protihráč sedící vedle pořád nekoukal přes rameno! Nezoufejte, se speciálním
obalem na iPad už mu to bude k ničemu. Z jeho
úhlu pohledu obrazovka jednoduše zčerná.
Vedle hraní lodí tak můžete také pracovat nebo
pročítat soukromé dokumenty. B2, A2, sunken.
Battleships simply never grow old, they have
even lived to see a version for tablets. If only
the opponent sitting next to you wasn’t looking
over your shoulder all the time! Do not despair,
with the special cover for iPad, he won’t get very
far by doing that. From his angle the screen will
simply turn black. Besides playing Battleship,
you can also work or read through private
documents.
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KUFR PLNÝ ZÁBAVY
SUITCASE FULL OF FUN

www.playluggage.com

Cestování s dětmi bývá občas o nervy. Ratolesti
se nudí už po pár minutách a hračky docházejí.
V takových chvílích oceníte Playluggage. Zavazadlo, které se lusknutím prstu promění v deskovou hru. Člověče, nezlob se, dáma, vrchcáby, …
Které hře holduje právě vaše dítě? Travelling
with children is sometimes a little unnerving.
Kids get bored after just a few minutes and
you run out of toys. At such moments, you will
appreciate Playluggage. Luggage that turns into
a board game in a snap of the fingers. Sorry,
checkers, backgammon… Which game are your
children crazy about?

PARALELNÍ SVĚT
PARALLEL WORLD
Je libo zaskočit za mamuty? Proč ne! Sluchátka
Avegant Glyph hravě proměníte překlopením
jejich vrchní části ve 3D kino. Do uší vám zurčí
vodopád, v dáli mizí oháňka tohoto pravěkého obra. Nechte se okouzlit fascinujícím
světem virtuální reality. Are you interested
in seeing mammoths? And why not! You can
easily transform Avegant Glyph headphones
by flipping the top open into a 3D cinema.
A waterfall rumbles in your ears, the tail of the
prehistoric giant disappears into the distance.
Let yourself be enchanted by the fascinating
world of virtual reality.

www.avegant.com
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2+. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
souběžně s

TOP GASTRO & HOTEL

1+. - 1.. 2. 201,
Výstaviště Praha - Holešovice

www.holidayworld.cz

ETRH
NEJVĚTŠÍ VEL
RUCHU
CESTOVNÍHO
BLICE
V ČESKÉ REPU
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Veletrhy cestovního ruchu
27. mezinárodní
veletrh průmyslu
cestovního
ruchu

26. mezinárodní
veletrh
turistických
možností
v regionech

Festival krajových
specialit
a regionální
potraviny

www.regiontour.cz
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Teplo
v cestovním balení

C

estování vlakem bývá často spojeno s čekáním na přípoj
a přemísťováním se mezi nádražím a cílovým místem.
Nezřídka jsme při tom zastiženi zimou a nepříznivým počasím,
kdy zima takřka zalézá za nehty. Pro překonání chladu a rychlé zahřátí však existuje povedené řešení od společnosti
Zippo, výrobce ikonických kovových zapalovačů s doživotní zárukou.

Zippo ohřívač rukou, jak se výrobek v České
republice oficiálně nazývá, slouží jako nezávislý
přenosný zdroj tepla. Pro celodenní provoz stačí
Zippo ohřívač naplnit odměrkou originálního Zippo
benzínu do zapalovačů, snadno dostupného ve většině trafik a prodejen tabáku.
Ohřívač poté funguje na principu chemické reakce,
takže po zahřátí dochází ke spotřebovávání benzínových výparů za uvolňování dalšího tepla. Ohřívač nehoří žádným plamenem a neodcházejí žádné zplodiny,
je tedy naprosto bezpečný a lze jej jednoduše přenášet
v kapse.
Zippo ohřívač ocení především lidé, kteří se chystají na celodenní túru v přírodě, neocenitelný bude pro golfisty, rybáře,
myslivce, policisty na pochůzce a diváky na fotbalových a hokejových stadionech.
K dostání ve značkových prodejnách tisku GECO, Valmont,
Don Pealo a v oficiálním internetovém obchodě zippo.cz

k dostání také v těchto značkových prodejnách:

výhradní zástupce Zippo v ČR a SR · tel.: +420 581 202 031 · www.atcdistribution.cz · www.zippo.cz · www.zippo.com
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Darujte
krevní plasmu ...

... darujte život!

Krevní plasma je tekutá složka lidské krve, jejíž hlavní část (90 %) tvoří voda,
plasmatické bílkoviny (8 %) minerály (2 %) a hormony.
Léčiva vyrobená z krevní plasmy umožňují chránit zdraví i životy tisíců
dětských i dospělých pacientů, např. s poruchou srážlivosti krve nebo
narušenou imunitou.
Darovat krevní plasmu může každý zdravý člověk od 18 do 60 let. Zaregistrovat se
můžete v našich moderně vybavených dárcovských centrech v Praze na Chodově
nebo na Černém Mostě. Postará se o Vás příjemný, kvalifikovaný zdravotnický
personál. Naši lékaři bezplatně prověří Váš zdravotní stav, a pokud bude vše
v pořádku, můžete se stát naším spokojeným dárcem.
Darovat krevní plasmu můžete každých 14 dní.
Jako náhradu Vašich nákladů máte nárok až na 450 Kč
za jeden úspěšný odběr, od ledna až 500 Kč

Partneři:

Vašich 45 minut může jinému
prodloužit život o roky.

M
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Dárcovské centrum Chodov

www.dccm.cz

www.dcch.cz

Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | dccm@dccm.cz
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Obchodní centrum | Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | dcch@dcch.cz
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5.12.‘16 - 6.1.’17

With ﬁnancial support of Ministry of
Transport, Construction and Regional
Development of the Slovak Republic.
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