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editorial

Vážení cestující,

Dear passengers,

je tu první vydání našeho magazínu v roce 2018, který
Evropská unie označila za rok multimodality v dopravě. Multimodální dopravou se rozumí kombinace
více druhů dopravy při použití jednoho cestovního
dokladu. Například cestování s Leo Express – ze
Zlína vás vyzvedneme doma minibusem, odvezeme
na vlak do Prahy a návazný minibus vás z nádraží
dopraví až na letiště Václava Havla, odkud se můžete
vydat do světa.
Bydlení, kvalita života a s tím spojená nová kultura
a architektura ve městech. Leo Express je hrdým
partnerem konference reSITE, na které se v karlínském Foru sejde až 50 mluvčích světového renomé.
Připravili jsme si pro vás také jednu perličku, po které
jste dlouho toužili. Díky nové aplikaci Leo Express
budete mít o svých jízdách maximální přehled –
rychlé vyhledávání spojení, snadná správa jízdenek
či informace o zpoždění vašeho spoje – vše doslova
na dosah ruky.
Věříme, že si rok 2018 užíváte a doufáme, že nám
i nadále zachováte svou přízeň. Přejeme vám šťastnou cestu a mnoho úžasných zážitků.

This is the first issue of our magazine for 2018 –
a year described by the European Union as the year
of ‘multimodality in transportation’. Multimodal
transport is the combination of several types of
transport while using just one travel ticket. For
example travelling with Leo Express – we pick you
up at home in the city of Zlín with our minibus and
take you to the station to catch the train heading to
Prague. An onward minibus then takes you from the
station to Vaclav Havel Airport.
Accommodation, quality of life, a new culture
and city architecture are all bound up in the same
idea. Thus, Leo Express is a proud partner of the
reSITE Conference, where urban planning will be
scrutinised by up to 50 world renowned speakers
at Forum Karlín. We’ve also some great news you’ve
been waiting for – launch of the new Leo Express
app. It gives you a great overview of your journey
– a quick connection search, easy and clear ticket
management and information about possible delays
to your connection – all literally at your fingertips.
We hope you’re enjoying 2018 and we’re confident of
retaining your loyalty. We wish you a happy journey.

Váš tým LEO Express

Your LEO Express team
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zoom

#leoexpress
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Frčíme i na Instagramu! Sdílejte své zážitky s námi a nezapomeňte na hashtag #leoexpress
Rolling on our Instagram! Share your experiences with us and don’t forget to hashtag #leoexpress
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Od „doprava versus město“
k „doprava a město“
Kdy jet raději vlakem než autem, a kdy raději naopak?
Kdy je auto výhodou a kdy spíše přítěží? Jak má vypadat přestup?

text: Daniel Netrval
foto: Archiv Leo Express

From “transport vs. city”
to “transport and the city”
When to take a train rather than a car? And when the other way around?
When is your car an advantage and when a burden? What should a transfer look like?
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Celkový dojem z dopravy a cestování určují
do značné míry první a poslední kilometry cesty.
Při rozhodování, jaký druh dopravy zvolit, hraje roli
samozřejmě doba cestování a cena. Stále více ale
také pohodlí, a to po celou dobu cesty – od výchozí
až do cílovou adresu. Auta jsou často prostředkem
první volby pro vyřešení první míle. Pro další a zejména poslední část cesty v zacpané dopravě a při
hledání parkovacího místa, přichází často nerudovská otázka: „Kam s ním?“.
„Méně aut v centrech“ nebo „méně času v zácpách“
je častá společenská mantra. Auta v centrech
nemůžeme bez náhrady zakázat, řešením je nabízet
pohodlnější a efektivnější řešení – od snadného

The overall impression left by any means of transport
is to large extent given by the first and last kilometres
of the trip. When deciding what kind of transport
to choose, journey time and price play their roles.
Another, increasingly important factor is comfort
during the whole journey – from the start to the
final destination. Cars are often the first choice
for travelling the initial miles. For the next stages
of a journey, especially the last part stuck in traffic
and looking for a parking space, the same question
usually pops up: “Where to leave the car?”
“Fewer cars in city centres” or “less time spent in
traffic jams” is the usual social mantra. Cars in city
centres cannot be banned without ready alternatives

Leo Express Door to Door Concept

propojení na veřejnou dopravu až po rychlý nákup
jízdenek. Řešením je multimodalita – zajištění cesty
těmi nejvhodnějšími dopravními prostředky.

Bezstarostné cestování
jako dopravní mantra
Dopravci, urbanisté nebo veřejní objednatelé mají
společný cíl: co nejpohodlnější dopravu a rychlé
a intuitivní návaznosti pro cestujícího. Nabídnout
alternativy k dopravě automobilem je tak v zájmu samotných měst. S postupující urbanizací roste ve městech počet lidí i aut. Například v hlavním městě Praze
se dnes nachází 700 000 řidičů, ale více než 1,1 milio
nu motorových vozidel. Z ulic se stávají nekonečná
parkoviště, z dopravní zácpy věrohodná omluva pro
pozdní příchody a o dopadu na přírodu ani nemluvě. Přitom například dnes kolem 30 % automobilů
v dopravních zácpách hledá jen místo k zaparkování.

being offered. The aim is to find more comfortable
and effective solutions – from easier connections to
public transport, to fast means of purchasing tickets.
The solution is multimodality – providing rides using
the most appropriate means of transport.

Carefree Travelling
as a Transport Mantra
Transport companies, urban planners and local
government have a common goal: transport with
maximum comfort and convenience, using quick
and intuitive connections for the passenger. Offering
alternatives for automobile transport is therefore in
the interest of cities themselves. With progressive
urbanization, the number of people and cars in
cities is growing. For example, in Prague there are
700 thousand drivers and more than 1.1 million motor
vehicles. The streets are becoming endless parking
9
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Víte, že…
auto si můžete přes SmileCar půjčit, nebo
naopak svoje nabídnout? Měsíčně vám tak vaše
auto místo stání na ulici nebo v garáži může
vydělat několik tisíc korun.

Did you know that...?
With SmileCar you can borrow a car or lend your
own. Every month your car will earn you several
thousand Czech Crowns instead of just standing
in the street or in the garage.

lots, traffic jams became yet credible excuse for
every delay, not to mention the disastrous impact
on the environment. For example, around 30% of
cars in any traffic jam are just looking for a parking
place! Multimodality on its own cannot save the
environment, but it is however a healthy trend
towards improving travel time, experience from the
journey and the environment.

Seamless Transport of the Future
Jenom multimodalita životní prostředí nespasí, ale je
zdravým trendem pro lepší cestování i čas.

Bezešvá doprava budoucnosti
Klíčovým prvkem je napojení druhů dopravy, tzv.
„seamless transport“, neboli česky tzv. „bezešvá
doprava“. Bezešvosti dnes pomáhají také moderní
10

The key element is linking different types of
transport, so-called “seamless transport”. Modern
technologies are helping seamlessness – simple
online purchasing for the whole journey, easy
orientation during transfer, and not requiring a single
printed ticket for the whole ride (don’t worry if you
find travelling with a printed ticket more convenient,
this option will be preserved).

it is about the journey not only the destination

technologie – jednoduchý on-line nákup celé jízdy,
snadná orientace při přestupu a jeden jízdní doklad
na celou cestu, který není (nebojte se, pokud je pro
vás cestování s vytištěnou jízdenkou pohodlnější,
zůstane zachována i tato možnost).

S Leo Express multimodálně
V Leo Express vytváříme koncept kvalitní pohodlné
návazné dopravy od prvních metrů cesty až do cíle,
tedy jak říkáme: ode dveří ke dveřím. Ze Zlína vás
vyzvedneme doma minibusem, odvezeme na vlak
do Prahy, kde na vás čeká návazný minibus na letiště
Václava Havla. Letíte z Mnichova? Můžete pokračovat návazným autobusem až na mnichovské letiště.
Žádné problémy s parkováním, už nemusíte volat
příbuzným nebo kamarádům, aby vás odvezli na vlak
nebo z letiště. Přijedete na víkend do Ostravy, ale potřebujete o víkendu auto? Nemusíte si jej do Ostravy
vozit, můžete si půjčit auto od SmileCar, v neděli jej
zase vrátit a dospat víkend ve vlaku.

Multimodální Leo Express
Hlavní páteří jsou naše vlaky mezi Prahou – Starým
Městem u Uherského Hradiště – Ostravou – Bohumínem a Košicemi. Na jaře přibude také přímý vlak mezi
Prahou a Krakovem. V Praze, Bohumíně, Košicích či
Krakově pak můžete dále pokračovat našimi autobusy nebo minibusy do 7 zemí Evropy.
Door to Door dopravu nyní zajišťujeme v Praze na/z
letiště Václava Havla od našich spojů nebo od/k

Multimodality with Leo Express
At Leo Express we’re creating the concept of highquality and comfortable connected transport –
from the first metres of your journey to the final
destination, or as we say: from door-to-door. We’ll pick
you up with our minibus in the city of Zlín, take you
to Prague by train, where a connecting minibus awaits
to take you to Václav Havel Airport. Are you flying
from Munich? You can take the connecting bus to
Munich Airport. There are no parking issues; you don’t
have to call your family or friends to take you to the
train station, or home from the airport. Spending the
weekend in the city of Ostrava, and need a car when
you get there? You don’t have to drive to Ostrava, you
can borrow a car at SmileCar, return it on Sunday and
catch up on your weekend’s sleep on the train.

Multimodal Leo Express
The main spine of our network is represented by our
trains that run between the cities of Prague – Staré
Město u Uherského Hradiště – Ostrava – Bohumín
– and Košice in Slovakia. In spring there will also be
a direct train from Prague to Krakow. From Prague,
Bohumín, Košice, or Krakow you can continue by our
buses and minibuses to 7 other European countries.
Door-to-Door transport is now provided in Prague
between Václav Havel Airport and our connecting
stations, or from/to your Prague address (a map of
the collection area can be found on page XY). In the
Zlín Region, over a short period of time, pick-ups
11
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vaší adrese v Praze (mapku oblasti najdete na straně
XY). Na Zlínsku se v krátké době doprava z domu až
na vlak a z vlaku až domů stala jedním z nejpopulárnějších druhů dopravy. V Ostravě vás odvezeme
od posledního spoje až domů nebo třeba na Stodolní. V Krakově do centra města, nebo naopak přímo
na nádraží.
Celé spojení si jednoduše zakoupíte na našich
stránkách www.leoexpress.com nebo u pokladny.
Dopravní prostředek se mění, ale standard zůstává –
samozřejmostí je Wi-Fi, klimatizace, dětské sedačky
nebo možnost dopravy objemnějších zavazadel.
Door to Door spoje jsou spíše pilotní projekt. Chceme je ale rozšiřovat a nabízet je také v dálkové a regionální dopravě v závazku. Držte nám proto palce,
abychom se potkali i na dalších trasách. Kde zatím
nemáme vlastní minibusy, spolupracujeme s místními
dopravci.

between home and station have become one of
the most popular ways to get about. In Ostrava,
we’ll take you home from the station, or to Stodolní
Street. In Krakow we’ll take you to the city centre or
directly to the station.
The whole connection can easily be bought on
our website www.leoexpress.com or at the ticket
office. The means of transport may change, but the
standard remains the same – Wi-Fi, air conditioning,
child seats and the option to travel with a large
amount of luggage.
Door-to-Door connections are a pilot project.
We want to extend them and provide them in the
context of long-distance and regional transport as
well. Therefore, keep your fingers crossed so we
can meet on other routes as well. Where we don’t
yet have our own minibuses, we collaborate with
other transport companies.

Eurokomisařka Violeta
Bulc na jednání s CEO Leo
Express Peterem Köhlerem
(vpravo) a dalšími zástupci
ALLRAIL
European Commissioner
Violeta Bulc during a meeting with the CEO of Leo
Express, Peter Köhler (on
the right) and other representatives of ALLRAIL.

2018: Rok multimodality

2018: The year of multimodality

Multimodální dopravou se rozumí kombinace více
druhů dopravy (silniční, železniční, letecká, námořní)
při použití jednoho cestovního dokladu. Eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulc označila rok 2018
jako Rok multimodality. Evropská unie chce podporovat pohodlnou, ekologickou a rychlou dopravu.
Proto se soustředí na odstraňování bariér, podporu
konkurenceschopnosti jednotlivých druhů dopravy
nebo ochranu práv cestujících (např. nárok na kompenzaci při zmeškání přípoje). Cílem je vytvoření
jednotného evropského dopravního trhu, ve kterém
bude možné se dopravovat po celé Evropě bez ohledu na hranice a zvolený dopravní prostředek.

Multimodal transport is the combination of multiple
types of transport (road, railway, air or water) using
just one ticket. The European Commissioner for
Transport Violeta Bulc has called 2018 the year of
multimodality. The European Union wants to support
comfortable, environmentally friendly, and fast
transport. That’s why it’s focusing on reducing barriers,
supporting the competitiveness of individual types
of transport, and upholding the rights of passengers
(for example, the right to compensation when
a connection is missed). The aim is to create a unified
European transport market in which it’ll be possible
to travel across the whole of Europe, regardless of
borderlines and means of transport.
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Zažijte Jižní Moravu!

www.jizni-morava.cz
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Leo Express
ve vašem mobilu

text: Stanislava Šremrová
foto: Symbio Digital

V uplynulých letech nám do Leo Express přišla řada požadavků,
abychom pro vás, naše cestující, spustili mobilní aplikaci. Nyní
máme velkou radost, že vám naši novou mobilní aplikaci pro nákup
a správu jízdenek Leo Express můžeme představit.

Leo Express in your
mobile phone
In recent years, at Leo Express we’ve received a number of requests
to launch a mobile app for you, our passengers. Now, we’re excited
to introduce you to the new Leo Express mobile app for purchasing
and managing tickets.
14
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Stáhněte a spravujte

Download and manage

Rychlé vyhledání spojení, snadná a přehledná správa
jízdenek a zákaznického Smile klub účtu a informace
o zpoždění vašeho spoje – své cesty s Leo Express
nyní můžete mít pod kontrolou ještě snadněji a doslova na dosah ruky. Stáhněte si svou mobilní aplikaci
Leo Express a přesvědčte se sami! Aplikace je zdarma
a je dostupná pro mobilní zařízení iOS a Android.
Do budoucna budeme aplikaci průběžně učit novým
kouskům, a pokud byste měli jakýkoliv tip na její vylepšení, napište nám na mobile-app@leoexpress.com.
Vaše podněty jsou pro nás inspirací!

Quick connection searches, easy and clear ticket
management, a Smile Club customer account and
information about any delays to your connection –
your travels with Leo Express can now be controlled
by a swipe on your screen. Download your Leo
Express mobile app and see for yourself! The app is
free and available for iOS and Android.
In future, we’ll be regularly adding new features to the
app. If you have any tips for its improvement, don’t
hesitate to contact us at mobile-app@leoexpress.com.
Your suggestions inspire us!

A pár zajímavostí navíc:

Some additional interesting info:

●●

●●

●●

●●

První návrh aplikace jsme testovali mezi náhodnými cestujícími na jednom pražském nádraží, abychom měli jistotu, že aplikace bude pro cestující
srozumitelná a intuitivní.
Aplikace (a stejně tak i nový web leoexpress.com)
stojí na nejmodernějších technologiích, které používá například i sociální síť Facebook nebo služba
zprostředkovávající pronájmy Airbnb.
Pokud aplikaci povolíte funkci geolokace, můžete
snadno najít nejbližší spoj podle své aktuální
polohy.
Aplikace vás sama upozorní, kdy se máte vydat
na cestu, abyste svůj spoj Leo Express pohodlně
stihli.

Kde aplikaci stáhnout?
V App Store pro mobilní telefony se systémem iOS.
V Google Play pro mobilní telefony se systémem
Android.

●●

●●

●●

●●

The first app design was tested by random
passengers at one Prague station in order to
be sure that it was understandable and worked
intuitively.
The app (just like the new website
www.leoexpress.com) is based on the very latest
technology, used for example by Facebook
or Airbnb.
If you enable the app’s geolocation function, you
can easily find your next connection based on
your current location.
The app will also remind you to go and catch your
Leo Express connection in time.

Where to download the app?
Through AppStore for mobile phones with the iOS
operating system.
Through GooglePlay for mobile phones with the
Android operating system.
15

all-in-one
Nové/A new

řešeNí pro zAbezpečeNí domu!/
solution for securing a house!

Somfy One +
❖ Vestavěná HD kamera

s nočním viděním
❖ Vestavěná siréna 90+ dB,

kterou lze ovládat na dálku
❖ Zasílání upozornění
při detekci pohybu i kouře
❖ Kompatibilní s inteligentní

domácností TaHoma
a příslušenstvím Somfy Protect
❖ Možnost ovládání hlasem

(Amazon Echo)
❖ Funkce Správa uživatelů –

automatické nastavení
dle úrovně uživatele
❖ Vestavěná záložní baterie
❖ Jednoduchá instalace
❖❖❖

❖ Built-in HD camera

with night vision
❖ Built-in 90+ dB siren, which

allows for remote control
❖ Sending notifications upon

detecting movement or smoke
❖ Compatible with TaHoma

intelligent household and
Somfy Protect accessories
❖ Allows for voice control

(Amazon Echo)
❖ User management function –

automatic setup according
to the user level
❖ Built-in standby battery
❖ Easy installation

Novinka dostupná od dubna 2018
(Available from April 2018)

www.somfy.cz

www.lobkowicz.com

Objevte to nejlepší
z Lobkowiczkých
sbírek

Peter Paul Rubens Hygieia krmící
posvátného hada, kolem 1614,
olej na dřevě.

Zámek
Nelahozeves

Pieter Bruegel starší Senoseč,
1565, olej na dřevě.

Lobkowiczký palác
na Pražském hradě

destinace

V Mnichově
umějí žít

text: Lucie Kalousová
foto: © Shutterstock.com

Rakouský spisovatel Hermann Bahr kdysi řekl: „Pro člověka z Bavorska život představuje den co
den se opakující svátek.“ Nutno uznat, že pro obyvatele Mnichova to platí dvojnásob. Stačí se
jen letmo rozhlédnout a zjistíte, že pivní zahrádky patří k místnímu folkloru, vozy BMW jsou
v ulicích takřka všudypřítomné a moderní architektura kontrastuje s romantickými zákoutími
a zelení. Mnichov je zkrátka pulzující světové velkoměsto se zelenými plícemi.
18
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In Munich
people know
how to live!

The Austrian writer Hermann Bahr once said: ‘For the people of Bavaria, every day is a holiday.’
This is doubly true for the people of Munich. Just take a look around, and you’ll see that beer
gardens are a part of local folklore, BMW cars are almost everywhere in the streets, and modern
buildings contrast with romantic architectural interludes and greenery. Munich is simply
a pulsating global metropolis with green lungs.
19
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Bavoři si umějí život vychutnat, a to i díky zlatavému
moku, kterým jsou proslulí. Aby ne, když se s celkovým počtem 620 pivovarů pyšní největší hustotou
pivovarů na světě. Ve všech z nich navíc platí Reinheitsgebot neboli Příkaz o čistotě piva. Tento zákon
z roku 1516 je vlastně nejstarším platným zákonem
o kvalitě potravin na světě. Říká, že pivo se smí vařit
pouze z chmelu, vody, sladu a kvasinek. Stejně tak
jako tomu bylo před 500 lety.

Pivo teče proudem
Přímo v Mnichově sídlí šest velkých pivovarů –
Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu,
Paulaner a Spaten-Franziskaner. Co dva roky se zde
v červnu koná Brauertag, slavnostní průvod z tržiště
Viktualienmarkt na náměstí Odeonsplatz, během něhož starosta pasuje nové sládky. Ti se právě zavázali
k tomu, že budou dodržovat zmíněný příkaz. Během
oslav samozřejmě teče pivo proudem a co víc, je
zdarma od všech mnichovských pivovarů. Další
Brauertag je naplánovaný na 29. června 2019.
Dalším důkazem dlouhé pivní historie země jsou
pivní zahrádky. Zejména v létě se bez nadsázky
stávají obývacím pokojem Mnichovanů. Na výběr
bývají tři druhy piva – světlé, tmavé a pšeničné,
takzvané Weissbier. Zajímavostí je, že si každý
návštěvník smí na zahrádce sníst svou svačinu,
stačí, když si koupí pití. Pokud však dostanete
chuť na něco tradičního, ochutnejte pečené kuře,
vepřové koleno nebo bavorskou bílou klobásu. Ta
se vyrábí z telecího a vepřového masa, kořeněné
cibule a čerstvé petrželky. Ale pozor, jí se bez
střívka a místní si ji vychutnávají rukama. Obsah
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Bavarians recognize the taste of the good life, also
thanks to the golden drink for which they’re famous.
It’s no wonder, because with 620 breweries, they’ve
got the number one density of breweries in the
world. All breweries follow the Reinheitsgebot – the
German Beer Purity Law. This act from 1516 is actually
the oldest still valid law regulating food quality in the
world. It states that beer can only be brewed from
hops, water, malt and yeast. Just like it was made 500
years ago.

Beer Flows Freely
There are 6 large breweries in Munich itself –
Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu,
Paulaner and Spaten-Franziskaner. Every two years
in June, a festival parade called Brauertag starts
at Viktualienmarkt and concludes at Odeonsplatz,
where the Mayor names new brewers. They
swear they will obey the Purity Law. During these
celebrations the beer flows freely, literally so, since
all Munich’s breweries serve it free of charge! The
next Brauertag is planned for 29th June 2019.
More proof of the land’s long beer history are its
beer gardens. Without exaggeration, in the summer
time they become the living rooms of Munich
people. You can choose from three types of beer –
light, dark and wheat, called Weissbier. What’s
interesting is that every visitor is allowed to eat
their own snacks as long as they purchase drinks. If
you feel like eating something traditional, try grilled
chicken, pork knee or white Bavarian sausage. It’s
made of veal and pork meat, spiced onion and fresh
parsley. Beware! The skin is not consumed, and locals
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Mnichov
dnes patří k nejbohatším a nejrychleji se rozvíjejícím
německým aglomeracím a představuje významnou
průmyslovou, finanční, kulturní i dopravní tepnu.
Za sídlo svých firem si ho zvolily společnosti jako
automobilky BMW a MAN, koncern Siemens, Linde,
pojišťovna Allianz nebo technologičtí giganti Google
a Microsoft.

Munich
is one of the richest and fastest-developing German
agglomerations, and represents an important
industrial, financial, cultural and transportation artery.
Amongst the companies that have chosen to set up
their headquarters here are the vehicle manufacturers
BMW and MAN, the Siemens syndicate, Linde, the
insurance company Allianz and the technological
giants Google and Microsoft.

střívka totiž šikovně vysají (bavorsky zuzeln).
Za „rovník bílé klobásy“ je pak vtipně označována
severní hranice Bavorska. Ke klobásám se podávají
louhované preclíky, které omylem „vymyslel“ pekař
Anton Nepomuk Pfannenbrenner. Preclíky obvykle
potíral cukrovou vodou, 11. února 1839 ale omylem
sáhl po sodném louhu na čištění plechů a louhovaný preclík byl na světě.
Ve znamení piva se koná i Frühlingsfest, také nazývaný „malá sestra Oktoberfestu“. Letos se uskuteční
v termínu od 20. dubna do 6. května. Během dvou

enjoy eating it with their hands. They dextrously
suck the contents of the sausage in a true Bavarian
manner (zuzeln). The northern Bavarian border is
jokingly called the ‘White Sausage Equator’. With
their sausages Bavarians consume lye pretzels, which
were accidentally ‘invented’ by a baker called Anton
Nepomuk Pfannenbrenner. Previously, pretzels had
been coated with sugar water, but on 11th February
1839, he accidentally reached for the soda lye used
for cleaning metal trays – and that was the birth of
the lye pretzel.
Früehlingsfest, also called ‘Oktoberfest’s little
sister’, is also organized in the name of beer. This
year it’ll take place between 20th April and 6th May.
During these two weeks, there’s plenty to do for
both adults and children. Whole families enjoy
live music and sample wares from beer tents and
market stalls, some of whom have been attending
Munich’s spring festival since its first year in 1965.
This is why people who want to experience true
Bavarian traditions, habits, dance and music, and
to see the locals in their traditional Bavarian folk
costumes, can’t afford to miss this event. The
opening ceremony will take place on Friday 20th
April at 2:30 p.m. The first one hundred visitors get
free beer.
An incredible viewpoint of the whole festival is
bestowed on those who conquer the 70-metre tall
bell tower of St Paul’s Church, which stands nearby.
It’s open to the public during Früehlingsfest and
when visibility is good, it offers a great panorama
across the whole of Munich and sometimes even to
the Alps.
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týdnů si zde na své přijdou malí i velcí. Celé rodiny si
vychutnávají živou hudbu, nabídku u pivních stanů
i od prodejců, z nichž někteří se jarního mnichovského festivalu účastní už od roku 1965, kdy se
konal první ročník. Proto, kdo chce poznat bavorské
tradice, zvyky, tance, hudbu a vidět místní v tradičních bavorských krojích, neměl by si tuto událost
nechat ujít. Zahajovací ceremoniál vypukne v pátek
20. dubna ve 14.30 hodin. Prvních sto návštěvníků
dostane pivo zdarma.
Úžasný pohled na celý festival se naskytne tomu, kdo
zdolá schody 70 metrů vysoké zvonice neogotického
kostela sv. Pavla, který se nachází poblíž. Během
Frühlingsfestu je totiž zpřístupněna veřejnosti a při
dobrém počasí navíc nabízí výhled na celý Mnichov
a někdy dokonce i na Alpy.

Chodník slávy
Spoustu zábavy zažijete také v Olympiaparku, který
byl dokončen roku 1972 u příležitosti konání 20. letních olympijských her. Nadčasová lehká konstrukce
a design v podobě postavených stanů je aktuální
i dnes. Hlavní myšlenkou revoluční architektury
olympijského stadionu bylo odlišit se od dosavadního stylu staveb a stát se symbolem nového Německa. Podařilo se! Stadion se stal jednou z dominant
Mnichova a na rozdíl od většiny olympijských svatostánků se stále využívá k pořádání koncertů, festivalů
a sportovních akcí. Před postavením Allianz Areny
poskytoval zázemí i domácímu fotbalovému klubu
FC Bayern Mnichov.
Olympijský park je obklopen bujnou vegetací s jezírkem a pěšími stezkami. Také se chlubí vlastním
„chodníkem slávy“ s otisky rukou nejznámějších
sportovců světa nebo 291 metrů vysokou vyhlídko22

Autobusy Leo
Express jezdí
do Mnichova
každý den.
Leo Express buses go to
Munich every day.
The Pavement of Fame
A lot of events are held at the Olympic Park, which
was completed in 1972 on the occasion of 20th
Summer Olympic Games. The timeless construction
and design of the tent-like structures still enthral
today. The driving idea behind the revolutionary
architecture of the Olympic stadium was to diversify
away from the existing building style and become
a symbol of the new Germany. It succeeded! The
stadium became one of the pre-eminent features of
Munich and unlike many other Olympic complexes,
it’s still being used to this day for hosting concerts,
festivals and sports events. Before the Allianz Arena
was built, it was also the home ground of the local
football team, FC Bayern Munich.
The Olympic park is surrounded by lush vegetation,
with a lake and numerous paths. The pride of
the park is its ‘pavement of fame’, featuring
handprints of the world’s most famous sportsmen
and women, or the 291-metre tall viewing and
television tower Olympiaturm, which offers another
incredible overview of the whole area and the
city. If you haven’t managed to secure tickets for
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vou a televizní věží Olympiaturm, která nabízí další
úchvatný pohled nejen na celý areál, ale i na celé
město. Pokud jste nesehnali lístky na koncert oblíbeného interpreta, nezoufejte a vyšlápněte si na olympijský vršek – zážitek zaručen.

Surfing i nudistická louka
Další zelenou plochou sloužící k relaxaci a zábavě
Mnichovanů je pečlivě upravený park Englisher
Garten z roku 1789, který je s rozlohou 417 hektarů
největším evropským parkem vůbec. Pro představu zaujímá dokonce větší plochu než Central Park
v New Yorku nebo Hyde Park v Londýně. Je protkán
75 kilometry cestiček, nachází se v něm i umělý
kanál, jezero a restaurace. V létě hýří Anglický park
barvami díky růžím, které zde kvetou. A pozor,
na své si přijdou i milovníci pověstného německého
nudismu. V roce 1960 tady totiž otevřeli nudistickou
louku, která si získala věhlas po celé Evropě.
To nadšenci do letních sportů a především surfingu
mohou okusit Eisbach, uměle vybudovanou dvanáct
metrů širokou vlnu, která je právem považována
za kultovní riversurfingové místo. Vděčí za to zejména své poloze na řece Eisbach na okraji Anglického
parku, a také dlouhé historii. Surfuje se zde už
od 70. let minulého století a vlnu za tu dobu okusily
tisíce surfařů včetně největších hvězd tohoto sportu. Surfovat se tu dá celý rok, nejlepším obdobím je
však březen–červenec. Počasí v Mnichově je totiž
ovlivňováno blízkostí Alp i řeky Dunaj, a proto se
rychle mění. Podobně jako se intenzivně proměňuje celé město, ale právě to je na Mnichově tolik
přitažlivé.

your favourite artist, don’t despair – take a hike
up Olympic Hill, where a great experience is
guaranteed.

Surfing and even a Nudist Meadow
Another green area for the relaxation and
entertainment of Munich people is the carefully
maintained English Garden from 1789, which is in fact
Europe’s largest park, spreading over 417 hectares.
Just for comparison, it’s much larger than Hyde
Park in London and even bigger than New York’s
Central Park. It’s interwoven with 75 kilometres of
footpaths, contains a canal, lake and a restaurant.
In the summer, the English park blazes with
colour thanks to the beautiful roses that blossom
there. Attention! It’s also appreciated by lovers of
Germany’s notoriously famous nudism. In 1960, the
first nudist meadow opened here and it’s earned
fame throughout Europe.
Summer sports enthusiasts and, in particular, surfers
can try the Eisbach – a 12-metre wide, artificially
created wave, which is rightly considered an iconic
river-surfing spot. This is mainly thanks to its position
on the Eisbach River, running along the boundary
of the English Park, and also thanks to its long
history. It’s been used for surfing since the 1970s
by thousands of surfers, including the sport’s most
famous stars. You can surf here all year round, but
the best time is between March and June. Because
the weather in Munich is influenced by close
proximity to the Alps and the River Danube, you
never really know what the weather is really going
to be like – it changes so fast. This changeability
also applies to the city itself, and that’s exactly what
makes Munich so attractive.
23
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Zábava
na milion způsobů
One million
ways to have fun
Fotbal to je hra
The Great Game of Football
Sportovní fanoušci, a ti fotbaloví zvláště, by
si neměli nechat uniknout návštěvu Allianz
Areny. Svatostánek klubu FC Bayern Mnichov
byl otevřen v roce 2005 a platí za nejmodernější, ryze fotbalový, stadion v srdci Evropy.
Slavná Bundesliga se hraje až do května, tak
vyrazte na utkání nebo si zajděte na prohlídku
stadionu.
Sports fans and football ones in particular
should not skip a visit to the Allianz Arena. This
sanctuary to FC Bayern Munich was opened
in 2005 and is a very modern, purely football
stadium located in the heart of Europe. The
famous Bundesliga is hosted here until May,
so go and see a football match or take a tour
around the stadium.
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Mnichov slaví narozeniny
Munich is Celebrating its
Birthday
Stadtgründungsfest je velkolepá show, jež se
koná u příležitosti založení města, od kterého
letos uplyne 860 let. V tradičním víkendovém
programu představí své umění hudebníci, tanečníci a řemeslníci, bohatý program čeká i na nejmenší. Uskuteční se 16.–17. června v samotném
srdci Mnichova, na náměstí Marienplatz před
Novou radnicí.
Stadtgründungsfest is a magnificent show
celebrating this year’s 860th anniversary of
the city’s founding. During the traditional
weekend programme, musicians, dancers
and craftswomen and men will be presenting
their artistry. And there will be an extensive
programme for the youngest visitors as well.
The festival will take place 16th – 17th June in the
centre of Munich, in front of the New Town Hall
on the Marienplatz.

Jazz v BMW Welt muzeu
Jazz in BMW Welt Museum
Máte rádi silné stroje nebo dáváte přednost
skvělé hudbě? V muzeu BMW Welt můžete zažít
oboje naráz. Rychlá auta, špičkové motory i expozice věnované palivům budoucnosti se během
šesti večerů ponoří do tónů jazzu. Do konce
dubna se totiž na půdě legendární automobilky
představí vybraní hudebníci, aby se utkali o BMW
Welt Jazz Award.
What’s better – powerful machines or wonderful
music? In the BMW Welt Museum you can
experience both at the same time. Fast cars, top
engines and exhibitions dedicated to fuels of the
future will be accompanied by the tones of jazz.
Until the end of April, selected musicians will be
preforming at the legendary car factory in order
to compete for the BMW Welt Jazz Award.
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Taneční Kocherlball
Kocherlball Dance Festival
Historie Kocherlballu sahá až do 19. století. Původně se jednalo o setkání dělníků, kteří si před
dlouhou směnou šli za svítání „dupnout“. Dnes
jde o největší a nejoblíbenější venkovní taneční
událost ve městě. Tradičně se koná na pivní
zahrádce u Čínské věže v Anglické zahradě. Letos
připadá na 15. července.
The history of Kocherlball dates back to the
19th century. Originally, it was a meeting of
workers who wanted to dance at dawn before
clocking on for their long shifts. Nowadays, it
is the largest and most popular outdoor dance
event in the city. As tradition dictates, it takes
place in the beer garden next to the Chinese
Tower in the English Garden. This year, it is on
15th July.

Filmy a zase ty filmy
Movies, Movies Everywhere
Milujete filmy, večírky a bohémský život? Pak si
nenechte ujít 36. ročník mnichovského filmového festivalu Filmfest München, který se koná
od 28. června do 7. července. Na výběr budete
mít z více než 200 celovečerních filmů, dokumentů a televizních filmů. Součástí je i Kinderfilmfest
München, takže ani vaše ratolesti nepřijdou
zkrátka.
Do you love movies, parties and a Bohemian
lifestyle? Then you should not miss the annual
36th Munich film festival (Filmfest München),
which takes place from 28th June – 7th July.
You will be able to choose from more than
200 feature films, documentaries and
television films. The festival also includes the
Kinderfilmfest München, so your children will
have fun as well.
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Znáte rozdíl mezi optometristou,
optikem a očním lékařem?
Není-li váš zrak už stoprocentní, vaše první kroky by
měly vést k optometristovi, vysokoškolsky vzdělanému specialistovi v oboru měření zraku. Sázkou
na jistotu je síť očních optik GrandOptical. Ve většině
prodejen vám je k dispozici bez nutnosti objednání kvalifikovaný optometrista. Nemusíte trávit čas
v přeplněné čekárně očního lékaře. Optometrista
provede vysoce odborné měření zraku včetně
diagnózy. V případě, že je odhalena nemoc očí,
doporučí vás k očnímu lékaři. Úkolem lékaře je totiž
léčit nemoci očí počínaje běžným zánětem spojivek
a konče závažnými stavy, jako je například diabetická
retinopatie. V případě, že je potřeba pouze korigovat
běžnou oční vadu, jako je krátkozrakost či dalekozra
kost, pak jste naprosto správně v rukou optometristy.
Ten vás po vyšetření pošle rovnou k optikovi. Optik
odborně pomůže s výběrem těch správných brýlí
nebo kontaktních čoček právě pro vás.

www.grandoptical.cz

Aktuální informace o právě
probíhající slevové akci najdete
na www.grandoptical.cz
58 prodejen po celé Čr
Široký sortiment dioptrických
i slunečních brýlí a kontaktních čoček
Záruka 100% spokojenosti
Doživotní servis brýlí zdarma
MĚŘenÍ ZrAKU ZdArMA*
Kvalifikovaní optometristé
Moderní měřicí přistroje
Bez nutnosti objednání
* Platí při koupi kompletních dioptrických brýlí v den, kdy bylo měření uskutečněno.
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POJISTÍME VÁS
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www.cpp.cz

Unikátní cesty
do exotiky

OBJ EVUJ T E S NÁ M I S VĚT I SAMI SEB E.

www.ckmandala.cz
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text: Kateřina Veitová
foto: Jitka Krejčová

Překonávání sebe sama
Surpassing oneself
Michaela Krunclová je dobrodruh –
procestovala v dodávce Nový Zéland, Altaj
na Sibiři a projela transsibiřskou magistrálu.
Nejste ohromeni? A co kdybychom vám řekli,
že tohle všechno zvládla na vozíku…
Pro usměvavou a energií sršící Michaelu začala před
dvanácti lety nová kapitola života, když se s přáteli
vracela autem z výletu domů. Nehoda. Nemocnice
a diagnóza, která obrátila dosavadní život o 180 stupňů. Poranění míchy způsobilo ztrátu pohybu nohou
a rukou. Následovaly měsíce léčby, operace, rehabilitace a na konci úspěch v podobě zlepšení hybnosti
rukou. Vozík ale zůstal. Při jednom dalším vyšetření
v nemocnici přišla další nečekaná zpráva – Michaela
čekala miminko. Narodila se jí zdravá dcera Natálie,
32

Michaela Krunclová is an adventurer – she’s
travelled in a van around New Zealand and
the Altai region in Siberia, taking in TransSiberian Railway en-route. Not impressed?
And what if we told you that she managed it in
a wheelchair…
For the ever-smiling and effervescent Michaela, a new
chapter in her life started twelve years ago, when
she was involved in an accident returning from a trip
with friends. Her visit to A&E gave her diagnosis that
turned her life upside down. A spinal cord injury
had paralysed both arms and legs. Four months of
medical treatment, operations and rehabilitation
followed. There was partial success: she could now
move her arms. However, the wheelchair remained.

interview

které je letos už 12 let. A právě ona je podle Michaely
motor, který jí hnal kupředu a nedovolil nechat se
okolnostmi zlomit. Nechtěla, aby byla dcera limitována tím, že má jednoho z rodičů na vozíku. Nyní je
předsedkyní Sportovního klubu vozíčkářů, sportuje,
cestuje a nevybírá si zrovna malé cíle.
Vypravila jste se na místa, kam se často nevydají
ani lidé, kteří nejsou na vozíku. Vždycky jste měla
cestování v krvi?
Cestovala jsem ráda, ale nikdy jsem si na to nenašla
tolik času – přednost měla škola, práce, nic moc jsem
netvořila. Teď na vozíku se snažím podnikat jiné věci.
Poznala jsem spoustu skvělých lidí, kteří mi, stejně
jako rodina, pomáhají, a díky nimž je to možné.
Je takové cestování náročné?
Pro okolí asi více než pro mě. Pokud se vydáváte
na delší cestu, je pro mě i ostatní mnohem náročnější
příprava. Co všechno je nutné sbalit s sebou, co budu
potřebovat, jak naplánovat dopravu. Ale když nepropadáte strachu z neznáma, dá se všechno zvládnout.
Je to všechno o překonávání sama sebe?
Určitě. Sám vozík je o překonávání sám sebe. Když
ale člověk překoná ten okamžik, zbytek jde možná
překvapivě snadno.
Jaké všechny cesty máte už za sebou?
V roce 2011 jsem byla na Novém Zélandu. A v roce
2014 na Altaji v ruské části Sibiře. A i když jsem

During a subsequent examination in hospital came
some surprising news – Michaela was pregnant. She
gave birth to a healthy daughter named Natálie, who
this year turned 12. It is Natálie who pushes Michaela
forward and does not allow her to give up under the
circumstances. Michaela did not want her daughter to
be limited by having a parent in a wheelchair, and is
now Chairwoman of the Wheelchair Sports Club, does
sport, travels and aims high.
You’ve been to places where even able-bodied people
fear to tread. Were you always fond of travelling?
I liked travelling, but never had enough time to
do it – school and work took priority and I didn’t
do anything creative. Now, since I’ve been in
a wheelchair, I try to do other things. I have met a lot
of great people who along with my family help me
and thanks to whom it’s been possible.
Is this kind of travelling difficult?
It’s more difficult for those around me than it is for
myself. If you’re going on a long trip, preparation is
more difficult for me and my companions. I have to
think of everything that I need to pack and how to
plan the transport. But as long as you’re not afraid of
the unknown, you can overcome everything.
Is it all about surpassing yourself?
Definitely. The wheelchair itself represents
surpassing yourself. If you can overcome being in
a wheelchair, the rest can be surprisingly easy.
What kind of places have you been to?
In 2011 I was in New Zealand. In 2017, I visited the Altai
region in the Russian part of Siberia. I said before that
you have to thoroughly prepare for such trips, but
sometimes we’ve just gone straight ahead and bought
flights. In New Zealand, the plan was to drive around
the South Island. We knew we wanted to sleep in cars,
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rozhovor

zmiňovala, že se musíte na takové cesty důkladně
připravit, moc jsme to nedodrželi, koupili jsme jen
letenky. Na Zélandu jsme měli plán objet dokola
jižní ostrov. Věděli jsme, že budeme chtít nocovat
v autech, ale nakonec jsme se rozhodli, že auto si
zařídíme až na místě. Sehnali jsme tedy obytné auto
a vyrazili jsme. Dohromady jsme tak po ostrově
jezdili pět týdnů.
Jak vás napadlo jet na Sibiř?
Vlastně někdy k ránu u sklenky vína. Původní myšlenka vznikla ale už při cestování po Novém Zélandu,
kde je vše bezbariérové. V té době Praha zdaleka
nebyla tolik bezbariérová jako teď, tak mě napadlo
jet někam na východ, kde jsou mnohem větší bariéry,
a pak se vrátím do Prahy a budu si říkat, jak je to
v ní vlastně dobře zařízené. Taky jsem četla knížku
od Paula Coelho, kde píše o transsibiřské magistrále,
a nadchla mě myšlenka, že pojedu vlakem přes „polovinu světa“. Nechtěli jsme ale trávit devět dní jen ve
vlaku, takže jsme se rozhodli vystoupit a pokračovat
po Altaji autem. Doporučení projet přímo Altaj přišlo
od kamaráda Karla Čtveráčka Luďka Brože, a od
přátel Šárky a Boba.

but decided that we’d sort it out once we’d arrived. We
ended up with a campervan and began the journey.
What made you want to go to Siberia?
It was almost morning and I was drinking wine. I’d
originally had the idea when travelling round New
Zealand, which is barrier-free. At that time, Prague did
not have the barrier-free access it has now, so I decided
to go somewhere east where the barriers were much
bigger, thinking that I’d appreciate Prague a whole lot
more on my return, seeing as everything would seem
more accessible by comparison. I also read a book
by Paulo Coelho, who mentioned the Trans-Siberian
Railway and I was impressed by the thought of taking
a train and travelling across “a half of the world”.
However, we didn’t want to spend nine days on board
a train, so we decided to get off and continue the trip
around the Altai region in a car. The recommendation
to drive the Altai came from a friend of Karel Čtveráček
Luděk Brože, and from friends Šárka and Bob.

Jaká byla cesta vlakem po transsibiřské magistrále?
Ty tři dny, které jsme ve vlaku strávili, byly zábavné. Je
to osvobozené od všech starostí, jedete krajinou a jen
přemýšlíte, co si dát k jídlu. Tedy až na to, že ve vlaku
není bezbariérové vůbec nic J Když jsem poprvé ten
vlak viděla, napadlo mě, že to ve zdraví přežít nemůžeme. Ale nakonec jsme všechno zvládli. Cestovali
jsme 3. třídou, kde je 60 míst v jednom velkém kupé.
Chtěli jsme poznat ruskou společnost a objevit ten
typický místní život. Všichni byli ale hodně tiší, takže
nakonec jsme nejhlučnější byli my. Cestu jsem trávila
na lehátku v kupé a největší dobrodružství byla cesta
do jídelního vozu, kdy jsme jeli jen na předních kolečkách celým vlakem. Ani tu vodku jsme si ve vlaku
nedali, na palubě se totiž pít alkohol nesmí.

What was the train ride on the Trans-Siberian
Railway like?
The three days which we spent on a train were fun. You
feel free from all concerns, just rattling through the
countryside and wondering what you will get to eat.
Well, there was one worry: the fact that the train does
not have a barrier-free access at all J When I saw the
train for the first time, I wondered if we would ever get
out of the train alive and healthy. Eventually we did
it. We travelled in the 3rd class carriage, where there
are 60 seats in one big compartment. We wanted to
try Russian transport and discover typical local life.
All the other passengers were very quiet, so we were
the loudest. I spent the ride on a deck chair in the
compartment and the greatest adventure was getting
to the dining car. We had to go through the whole train
using the front wheels of the deck chair. We didn’t
have any vodka on the train since you cannot drink
alcohol on the board.

Jak potom probíhala cesta po Altaji?
Měli jsme štěstí, přímo na místě bydlí totiž Čech,
který nás ubytoval a zařídil nám místního průvodce.
S ním jsme v autě potom celý Altaj během dvou
týdnů projeli. Podívali jsme se tak i na místa, kam se
běžní turisté nedostanou. Je to krásné místo, které
k cestě doporučuji, ale jenom trošku, ať tam turistů
není nakonec až moc.

How did the trip around Altai go?
We were lucky. A Czech guy who lives there put us up
and got us a local guide. For two weeks, we travelled
with him around the whole of the Altai region in
a car. We managed to see places where tourists
are not usually allowed. It’s a beautiful place which
I recommend visiting, but not that much, I don’t want
becoming overcrowded with tourists J
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JOHNNY
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černá gangsterská
komedie ve stylu
Quentina
Tarantina

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

HAMLET
William Shakespeare

současné rodinné
drama tak trochu
na skandinávský
způsob

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

PICTURE
OF DORIAN GRAY

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

theatrical parable
about society in which
experience is more
important
than survival
With english supertitles.
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Budoucnost / The Future
Bezpečnost, rychlost, ekologie, koloběžka. A nejen takové odpovědi
se našly v širokém spektru lidí, kterých jsme se ptali na naši anketní
otázku. S jakým názorem se ztotožníte vy?
Security, speed, the environment and a scooter. These are
some people’s answers to our survey question below. Which
answer do you most identify with?

Otázka:

Question:

Jak si představujete, že bude vypadat doprava
za deset až patnáct let?

How do you imagine transport will change
in the next ten to fifteen years?

?

Pavel Caldr
student herectví v zahraničí / drama student, living abroad

Předpokládám, že se celkově zmodernizuje interiér vagonů a zmizí poslední
kožené sedačky ze starších souprav.
Zavede se bezplatná Wi-Fi ve všech
vlacích a nainstalují se okna, která
reagují na světlo ztmavením, čímž se
zároveň sníží teplota uvnitř.

I assume railway coach interiors will
be modernized and the last leather
seats in older trains will disappear.
Free wi-fi will be installed everywhere
and so will windows that react to light
by darkening. At the same time, the
temperature inside will decrease.

Rostislav Bunčo
kameraman / camera man

Doprava bude určitě více zaměřena
na ekologii, budeme čerpat více z přírodních zdrojů – například solární pohon. Vím, že se uvažuje nad železniční
rychlodrahou, která se má postavit
v rozmezí deseti až dvaceti let.

Transport will surely be more
environmentally friendly; we’ll get
more energy from natural resources –
e.g. solar power. I know that there are
plans for a rapid rail system, which
might be built within ten to twenty
years’ time.

Dan Ťok
ministr dopravy / Minister of Transport

Stojíme na prahu další dopravní revoluce. Samořiditelná vozidla a přechod
na alternativní paliva v blízké budoucnosti dopravu výrazně změní. Jsem
přesvědčen, že v nové době obstojí
i železnice, která již prokázala, že
nepatří do starého železa. Rychlost,
spolehlivost a komfort, to jsou atributy, které cestující ocení i za deset nebo
patnáct let.
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We are standing on the threshold of
a transport revolution. Self-driving
vehicles and the switch to alternative
fuels in the near future will change
transport dramatically. I’m confident
that the railway will prove its viability
in the new era. Speed, reliability and
comfort – these are the attributes that
passengers will still be appreciating in
ten or fifteen years’ time.

it is about the journey not only the destination

Petr Studnička
vedoucí katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze
Director of the Hotel Department, Institute of Hospitality Management in Prague

Elektronizace procesů začne mít
v dopravě větší význam. Od platby
mýtného v silniční dopravě přes nákup
jízdenek v e-shopech až po bezhotovostní a bezkontaktní platby v rámci
sdílení dopravních prostředků.

Computerization processes will be
even more significant. From paying
tolls and buying tickets in e-shops, to
non-cash and non-contact payments
within shared means of transport.

Václav Noid Bárta
zpěvák / singer

Myslím, že se budeme inspirovat japonskou železnicí Maglev – nejmodernější, nejrychlejší a nejdražší kolejovou
dopravou. Do budoucna je to pro nás
nejekonomičtější a nejekologičtější
cesta.

I think we’ll get inspired by the
Japanese Maglev – the fastest, most
modern and most expensive railway
system in the world. It’s going to be our
most economical and environmentally
way forward.

Daniela Košťálová
studentka / student

Auta budou na plyn a elektriku. Taxíky
a autobusy budou létat a jejich zastávky najdeme na střechách mrakodrapů
a větších domů. Tramvaje přestanou
jezdit a místo nich budeme po městech
i mimo ně potkávat jen vlaky.

Cars will run on gas and electricity.
Taxis and buses will fly, and their
stops will be found on the roofs of
skyscrapers and high buildings. There
will be no more trams, and instead in
our towns and in the country we’ll only
see trains.

Milan Hrubeš
politolog a vysokoškolský pedagog / political scientist and university lecturer

Cestování, hlavně vlakem, bude naprosto běžnou záležitostí a ti, kdo využívají vlak, ale i jiné prostředky veřejné
hromadné dopravy, nebudou nazýváni
„socky“. Zároveň bude dostupná veřejná hromadná doprava a její rozvoj
bude jedním z klíčových zájmů vlády.

Travelling, especially by train, will be
common, and those passengers who
use trains or other means of public
transport will no longer be dismissed
as “welfare trash”. The public transport
and its development will be one of the
key concerns of government.

Anička Wrzecionková
studentka / student

Současná auta na benzín a naftu budou nahrazena novými technologiemi
z obnovitelných zdrojů. Bude klíčové
zaměřit se na vlakovou dopravu,
protože už teď kamiony blokují silnice
a s přibývající populací se to bude jen
zhoršovat.

Cars that run on petrol and diesel will
be superseded by new technologies
using sustainable resources. Focusing
on railway as one of the primary means
of transport will be crucial, because
lorries are already blocking roads, and
this is going to get even worse.
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Alena Bařinová
učitelka na SŠ / secondary school teacher

Věřím, že do budoucna dojde k rozšíření vlakové sítě společnosti Leo Express
i mimo páteřní linku Ostrava–Praha,
do těch ekonomicky možná méně
atraktivních lokalit, kde by však moderní a spolehlivé vlaky udělaly velkou
službu.

I believe there’ll be an expansion of the
Leo Express railway system to other
destinations apart from Ostrava –
Prague, to those maybe less attractive
locations, where modern and reliable
trains would provide a great service.

Jakub Nekvinda
hasič HZS ČR / firefighter from the Czech Fire Rescue Service

Vymizejí ze světa pohonné hmoty,
jako je nafta a benzín. Většina dopravy
bude na elektrický pohon, a to dokonce i letadla. Osobně se změny nebojím,
doba jde dopředu, a to se zastavit
nedá, ať chceme, nebo ne.

Fuels like diesel and petrol will vanish.
A major part of transport will run on
electricity, even planes. Personally, I’m
not afraid of change, you can’t stop
progress whether you want to or not.

Anna Matušková
studentka politologie / politics student

Myslím si, že doprava se bude
orientovat spíše na vlaková spojení.
Dojde k větší integritě a propojenosti
železničních tratí jak u nás, tak v zahraničí. Tratě i vlaky budou modernější,
spolehlivější a rychlejší.

I think transport will focus more on
rail connectivity. There will be more
integration and connections between
railway lines in the Czech Republic and
networks abroad. Both lines and trains
will be more modern, more reliable
and faster.

Linda Kožušníková
marketingová konzultantka / marketing consultant

Železniční doprava je dopravou
budoucnosti. Doufám, že do velké
míry nahradí automobilovou dopravu,
protože bude cenově dostupná a pohodlná natolik, že se lidem nevyplatí
ráno nasedat do auta a drkotat se
po neopravených silnicích.

Rail transport is the transport of
the future. I hope it will replace car
transport to a large extent, because
it will be affordable and comfortable
in a way that getting into a car in
the morning and bumping along
unmaintained roads is not.

Dominika Dopitová
3 roky / 3 years old

Nevím, já si budu stále přát koloběžku.
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I don’t know. I will still want a scooter.
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NOVASOL
rekreační domy, apartmány, chaty a chalupy

Chcete prožít letošní dovolenou v klidu a soukromí?
Pronajměte si celý rekreační dům nebo apartmán s NOVASOL!
V Chorvatsku a dalších 26 zemích Evropy!

CHORVATSKO – Krk
CKK758
Od 906 Kč / os. / noc

CHORVATSKO – Makarska
CDE218
Od 526 Kč / os. / noc

NOVASOL, s.r.o. Politických veznu 1597/19, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 222 329 098, 602 663 645
NOVASOL, s.r.o. nám. TGM 809, 468 51 Smržovka Tel.: +420 483 382 955, 606 729 702

www.novasol.cz

novasol@novasol.cz

37

i cesta je cíl

Historie a noční život
History and Nightlife
Polské město patřící bez přehánění k nejkrásnějším v Evropě. Někdejší sídlo polských
králů je výjimečné nejen svým historickým
odkazem a pestrou architekturou, ale také
nočním a studentským životem. Vítejte
v Krakově.

A Polish city which is without exaggeration
one of the most beautiful in Europe. The
former residence of Polish kings is exceptional
not only because of its historical legacy and
varied architecture, but also because of its
night life and student life. Welcome to Krakow.

Středobodem Starého Města a zároveň celého
Krakova je Hlavní náměstí, polsky Rynek Glowny.
Ve 13. století se jednalo o vůbec největší náměstí
v Evropě. Na velkolepém prostoru se rozkládá několik velmi významných staveb. První z nich je gotická
věž staré radnice. Pokud zdoláte 110 schodů vedoucích až na vrchol, naskytne se vám unikátní výhled.
Wawelský hrad, katedrálu, zámek i Staré Město máte
jako na dlani.
Kamenné stánky, jež se v 19. století proměnily v krásnou renesanční budovu, znají všichni Poláci jako
Sukiennici. V prostorách tržnice nabízejí prodejci
suvenýry nebo šperky ze stříbra a jantaru, typického
polského artiklu. V dalším patře vystavuje své sbírky
galerie výtvarných umění Národního muzea.
Po troše kultury jistě uvítáte možnost odpočinku

The centre of the Old Town and the whole of Krakow
is the Main Square, or Rynek Glowny in Polish. In the
13th century, it was also the largest square in Europe.
There are several very important buildings located
at this magnificent site. The first is the Gothic tower
of the old town hall. If you manage to clamber up
the 110 stairs leading to the top, you’ll experience
a unique view – taking in Wawel Castle, the cathedral,
chateau, as well as the Old Town.
The beautiful Renaissance indoor market, or Cloth
Hall, which was renovated in the 19th century, is
known by the Poles as Sukiennice. At the market,
vendors offer souvenirs or silver and amber jewellery,
which are typical Polish trade goods. On the upper
floor, you can find an exhibition of fine art from the
collections of the National Museum.
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v místních restauracích a kavárnách. Nejznámější
z nich je Restauracja Sukiennice. Milovníci kávy si pak
svůj oblíbený horký nápoj mohou vychutnat v kavárně Wedel. V místní „pijalnie czekolady“, jak název
napovídá, dělají kromě kávy také vyhlášenou horkou
čokoládu a po domácku vyráběné pralinky.

Melodie jako symbol národa
Největší dominantou Hlavního náměstí je ale nepřehlédnutelný Mariánský kostel. Jeho současná podoba
vznikla už ve 14. století. Nižší věž (dzwonnica) kostela
měří 69 metrů a je v ní zavěšeno pět zvonů. Vyšší
věž (hejnalica) sloužila jako strážní věž a váže se k ní
zajímavá pověst. Název věže se odvozuje od písně
hejnal, kterou se ohlašovalo otevírání a zavírání
městských hradeb a varovalo se jí před požárem či
nepřítelem. Tuto skladbu prý hrál i jistý trubač při
obléhání města Tatary. Poté, co byl zasažen šípem do
krku, přestal melodii v půlce hrát. Každou hodinu se
tak dnes na jeho počest hraje nedokončená. Jen dvakrát v historii zněla z věže jiná melodie. V den úmrtí

Once culturally sated, you’ll definitely welcome the
opportunity to relax in one of the local restaurants
and cafés. The most famous is the Restauracja
Sukiennice. Coffee lovers can also enjoy a cup of
their favourite hot beverage at the Wedel Café.
Besides coffee, chocolate and home-made pralines
can be sampled at the local “pijalnia czekolady”.

Melody as a National Symbol
St. Mary’s Basilica is the most dominant building on
the Main Square. Its contemporary form dates back
to the 14th century. The smaller tower (dzwonnica) of
the church is 69 metres high and houses five bells.
The taller tower (hejnalica) served as a watchtower
and there is also an interesting legend connected
to this tower. The name of the tower is derived
from the hejnal, a song which used to announce the
opening and closing of the town walls and warned
people in case of fire or advancing enemy. This song
was played by a bugler during the Tatar siege of the
city. The song was interrupted half way through,
however, when the bugler was shot through the neck
by an arrow. That is why today the tower plays this
incomplete song every hour in his honour. Only twice
in history has the tower played a different melody –
to mark the passing of probably the famous Pole in
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a pohřbu zřejmě nejslavnějšího Poláka v historii,
papeže Jana Pavla II.

history, John Paul II, on the day he died and on the
day of his funeral.

Česká stopa v Krakově

Sacred Site

Jednoznačně nejznámější místo a turistické lákadlo
Krakova je wawelské návrší. Na 228 metrů vysokém
kopci nad řekou Vislou se nachází královský hrad,
zámek a katedrála. Prostranství na Wawelu je denně
otevřené všem návštěvníkům. Nejvýznamnější
z celého komplexu budov je katedrála sv. Stanislava
a sv. Václava. Že je vám druhý jmenovaný povědomý?
Aby ne, katedrála je skutečně zasvěcena slavnému
českému králi, který má ochránit svou vlast v časech
nejtěžších. To, čím je svatovítská katedrála na Pražském hradě pro Čechy, tím je katedrála na Wawelu
pro Poláky. Chrám je místem, kde se korunovali polští
králové, mnozí z nich jsou tu navíc společně s dalšími
národními velikány pohřbeni.

Undoubtedly the most famous place and sight for
tourists in Krakow is Wawel Hill. Above the Vistula
River, on top of a 228 metres high hill, stand the royal
castle, chateau and cathedral. The hill is opened to
visitors daily. The most significant building of the
whole architectural complex is St. Stanislaus and
St. Wenceslaus Cathedral. The Wawel Cathedral is as
significant for Poles as St. Vitus Cathedral is for the
Czechs. The cathedral is the place where Polish kings
were once crowned. In addition, many of them as
well as other national heroes are buried here.

Party v tramvaji
Máte už dost památek a historie? Chcete si s přáteli
vyrazit na drink a za noční zábavou? Díky tomu, že
ve městě žijí tisíce studentů z celého světa, není
o bary a hospody nouze. Velmi speciální zážitek vás
čeká, pokud vyrazíte na takzvanou „tramvajovou
party“. Není to vtip, ani metafora. Společně s kamarády nastoupíte do speciálně nasvícené tramvaje,
kde hraje hudba a září disco koule jako v klasickém
klubu. S sebou si můžete přinést i vlastní alkohol. Jen
si ho nezapomeňte přelít do plastové lahve, se sklem
dovnitř nemůžete. Projeďte se nočním Krakovem
a zažijte s nejbližšími nezapomenutelnou noc!
Po takové jízdě si další den každý rád odpočine
a dobře nají. Kdo by pohrdl vydatným borščem
z červené řepy nebo pirožky? Za těmi vyrazte do
podniku zvaném Przystanek Pierogarnia. Zde totiž
tradiční pokrm dělají snad na milion způsobů. Sladké
se švestkami nebo jahodami posypané skořicí, slané
zase se zelím nebo s brambory a slaninou. Tady si
vybere každý.
Pokud vás přepadne hlad přímo na ulici, určitě ochutnejte zapiekanki. Zapečené bagety plněné směsí masa
a zeleniny najdete snad na každém rohu. Restaurace
Starka je pak ideální pro klidnou, romantickou večeři.
Prostory jsou krásně zařízené a díky své útulnosti mají
podmanivou atmosféru. V Krakově lze najít skutečně
vše. Od historických památek přes stylové kavárny
a restaurace až po vášnivý noční život. Kdo navštíví
město polských králů, nebude litovat!
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Tram Party
Fed up with monuments and history? Want to go for
a drink with friends and enjoy some nightlife? Thanks
to the fact that thousands of students from all over
the world live in this city, there are plenty of bars and
pubs. A very special experience awaits if you join the
so-called “tram party”. It is not a joke or a metaphor.
Together with friends you take the specially lit tram
where music plays and disco balls shine just like in
a normal nightclub. You can take your own alcohol
with you. Just don’t forget to pour it into a plastic
bottle, as they won’t let you on with a glass one. Take
a ride through the Krakow night and experience an
unforgettable evening with friends.
After such a ride, everyone likes to rest the next day
and have a good meal. Who could refuse a hearty
beetroot borscht soup or pierogi pies? You can order
some in Przystanek Pierogarnia. Here, they make
possibly a million types of this traditional dish. You
can have it sweet with plums or strawberries and
sprinkled with cinnamon, or with cabbage, potatoes
and bacon. They have a pie for everyone.
If you find yourself hungry in the streets, you
should definitely try zapiekanki. These baked
baguettes, filled with meat and vegetables, can be
found on every corner. If you’d prefer a relaxing
and romantic dinner, Starka Restaurant is the right
place. The interior is beautifully furnished and has
a bewitchingly cosy atmosphere. You can find truly
anything in Krakow – from historical monuments,
stylish cafés and restaurants, to passionate nightlife.
Whoever visits the city of Polish kings will never
regret it!

VAŠE ZMRZLINA
VYROBENÁ Z MLÉKA
MLÉKA A M
ÁSLA
VYROBENÁ
MÁSLA

www.pinko.cz
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Pivní stezky
v jižních Čechách
Jižní Čechy – region plný
památek a krásné přírody,
v němž je možné propojit sport,
kulturu, pobyt v přírodě a zábavu. Je to ale také region známý
svou starobylou tradicí vaření
piva. Například pivovar v Třeboni byl založen už roku 1379
a patří tak k nejstarším pivovarům na světě. A pivo se v něm
vaří dodnes. Vydejte se do jižních Čech a vyzkoušejte sami.
Tipů, kde můžete pivo z lokální
produkce ochutnat, je dostatek.

V jižních Čechách je v současné době v provozu
vedle světoznámých pivovarů i řada minipivovarů
nebo pivovarských dvorů, které zvou k návštěvě
a ochutnávce zlatavého moku. Poznat je můžete i vy,
na výběr máte 6 pivních stezek. Vydat se tak můžete
z Hlavatců přes Hlubokou do Budějovic, z Protivína
do Blatné, z České Kanady přes Třeboň do Novohradských hor nebo z Českého Krumlova na Lipno.
Poznat pivo z okolí Tábora a Písku nebo na Šumavě.
Nezáleží na tom, jakou trasu zvolíte, můžete si být
jisti, že dobré pivo najdete všude.
Ochutnávkou to ovšem v jižních zdaleka nekončí.
V rámci pivních stezek nezapomínáme ani na tipy
na zajímavé zážitky. Po cestě potkáte spoustu zají42

mavých míst k návštěvě. Kulturní památky, starobylá
města a krásná příroda, tím vším je tento region
vyhlášený. Koná se zde i spousta zajímavých akcí
a najdete zde pestrou nabídku pro aktivní dovolenou
nebo odpočinek. Gastronomii tak můžete spojit se
sportem, kulturou, pobytem v přírodě nebo zábavou.
Pokud se chcete o pivních stezkách dozvědět více, navštivte webovou stránku www.jiznicechypohodove.cz,
kde najdete podrobné informace.
Informace o tom, co navštívit, tipy na zajímavá
místa, turistické cíle, kulturní akce, aktivní dovolenou
i místa k odpočinku najdete na oficiálním turistickém
portálu www.jiznicechy.cz. Sledujte nás i na sociálních sítích:
jižní Čechy
@jiznicechy

Muzeum Olomouckých tvarůžků
otevřeno

7 DNÍ
v týdnu

• CELOROČNÍ PROVOZ • INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY
• BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP • RETRO KINO

Muzeum Olomouckých tvarůžků v Lošticích vybudovala a provozuje
A. W. spol. s r. o, která je jediným výrobcem Olomouckých tvarůžků na
světě. Loštice leží cca 30 km od Olomouce, podle které kdysi tvarůžky
dostaly svůj název. V moderně pojatých expozicích se dozvíte o historii
Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až po současnost.
Na muzeum navazuje podniková prodejna, ve které je možno zakoupit
nejen upomínkové předměty a celý sortiment Olomouckých tvarůžků,
ale i nejrůznější tvarůžkové lahůdky a další sýrové speciality z tuzemska
i zahraničí.
A hned naproti Muzeu Olomouckých tvarůžků je vyhlášená Restaurace
U Coufalů, která se specializuje na tvarůžková jídla. Tak si udělejte výlet za
tvarůžkovou vůní!
Muzeum Olomouckých tvarůžků, Palackého 2, 789 83 Loštice
tel.: +420 583 401 217, e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz
www.tvaruzky.cz

i cesta je cíl

Práce se zákazníky nás baví
Komunikace se zákazníky je pro každou společnost naprosto klíčovou záležitostí.
A pokud jste firma, která se stará o přepravu zákazníků v sedmi zemích Evropy,
platí to dvojnásob. Jaroslava Tesárková pracuje ve společnosti Leo Express čtyři
roky, poslední dva pak na pozici ředitelky zákaznického servisu.

We Enjoy Working with Customers
Communication with customers is key for every company. It’s even more important
if you’re taking care of moving customers across seven European countries.
Jaroslava Tesárková has been working for Leo Express for four years, the last
two of which she’s been Customer Service Director.
Co její práce obnáší? Řízení a vedení lidí. „Ze své
pozice jsem zodpovědná za vedení celého oddělení,
tedy týmu zákaznického servisu, všech pokladen
Leo Express a call centra,“ říká Jarka Tesárková.
Práce je to náročná především časově. Ředitelka
zákaznického servisu musí zvládat věci související
s běžným denním provozem, manažerské úkoly
a v neposlední řadě také povinnosti, které se týka44

What does she do? She works with people. “In my job
I’m responsible for managing the whole department;
in other words, the customer service team, all of
the Leo Express ticket offices, and call centres,” says
Jarka Tesárková.
It’s challenging work, especially in terms of time. The
Customer Service Director has to handle day-to-day
operations, managerial tasks and last but not least,

it is about the journey not only the destination

jí rozvoje zákaznického servisu ve firmě. „Například
nyní připravujeme novou pokladnu na hlavním
nádraží v Praze, kde bude také lounge pro naše cestující. Dále chystáme redesign pokladen dle nového
designu značky Leo Express.“

Zákazníci umějí i pobavit
Není vždy jednoduché skloubit práci na nových projektech, věnovat se zákazníkům i svému týmu. Když
jste ale ředitelkou zákaznického servisu, je to váš
denní chleba. Práce s lidmi Jarku naplňuje. „Ve své kariéře jsem vždy pracovala s lidmi, a proto mohu říct,
že mě práce s nimi skutečně baví. Ráda poznávám
nové osobnosti a typologii lidí a hledám způsob, jak
s nimi vhodně komunikovat a pracovat.“
Byť je to práce hektická a často plná stresu, najde
se i čas na legrácky. I když ne úplně cíleně, o pobavení zákaznického servisu Leo Express se totiž
občas starají samotní cestující se svými neotřelými
dotazy. „Nejvtipnější dotazy vznikají podle mě
ve chvíli, kdy se nás cestující snaží přesvědčit, že
neporušují smluvní přepravní podmínky. Ty ovšem
jasně stanovují přepravní možnosti a podmínky dopravce, které jsou z bezpečnostních a legislativních
důvodů jasně specifikovány. Jednou se nás cestující
ptal, zdali může převézt ve vlaku dogu. Naše reakce
byla, že pokud dogu dle smluvních podmínek Leo
Express umístí do schránky s nepropustným dnem
o rozměru 40 × 50 × 50 cm, pak to zajisté není
problém. Zákazník reagoval slovy, že je pes sice
velký, ale potřebnou tašku s nepropustným dnem
samozřejmě zajistí. To nás pobavilo. Nebo dotaz
cestujícího, zda může vlakem přepravit palmu,“
usmívá se Jarka Tesárková.
V Leo Express začínala Jarka jako e-commerce
specialista zaměřující se na on-line marketing.
Přes obchodní oddělení se díky svému zájmu nové
projekty a zákaznickou péči dostala až na současnou
pozici. „Má práce je velice různorodá a vlastně žádný
den není stejný. Což mám na své práci ráda. Pomoc
druhým je pro mě velice důležitá. Naplňuje mě, že
mohu pomáhat lidem a že mi to práce v zákaznickém
servisu umožňuje. Zároveň zde mohu uplatnit své
manažerské dovednosti, a proto je to pro mě skvělá
kombinace.“

tasks related to customer service development. “For
example, at the moment we’re preparing to open
a new ticket office at Prague’s Main Railway Station,
where you’ll also find a lounge for our customers.
Besides this, we’re going to redesign ticket offices to
match the new Leo Express branding.”

Customers can be Funny Sometimes
It’s not always easy to combine working on new
projects while looking after customers and your team.
If you’re the Customer Service Director, however,
these are bread and butter tasks. Luckily, working with
people satisfies Jarka. “During my career, I’ve always
worked with people and that’s why I can say that
I truly enjoy working with them. I like meeting various
personalities, different types of people, and finding
out how best to communicate and work with them.”
Even though it’s hectic and often stressful work, there’s
always time for some fun. Passengers themselves can
sometimes entertain Leo Express’ customer service
staff with their original and unique inquiries, even
though the fun they provide is not always intentional.
“The funniest inquiries we get come when customers
try to persuade us that they are not violating the
contractual transport conditions. These conditions
are determined by type of transport and the T&Cs of
the transport company – they are clearly specified
for safety and legislative reasons. A passenger once
asked us whether he could take his mastiff on board
the train. We told him that provided the mastiff
was in a box whose dimensions were 40x50x50 cm,
and it had an impervious bottom, then it wouldn’t
be an issue according to Leo Express’ contractual
transport conditions. The customer told us not to
worry, even though the dog was much too big, he
would definitely get hold of a bag with an impervious
bottom. This made us laugh. Another passenger once
inquired whether they could transport a palm tree!”
smiles Jarka Tesárková. Jarka started to work for Leo
Express as an e-commerce specialist focusing on
online marketing. Due to her interest in new projects
and customer service, however, she moved through
the Sales Department to her current position. “My
job is quite varied and every day is different. This is
why I like my job. Helping others is very important
for me. Helping people satisfies me and having a job
in customer services allows me to do it. At the same
time, here I can also use my management skills, so it’s
a great combination for me.”
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Třebíč město historické i moderní
The historic yet modern city of Třebíč
Malebné historické město Třebíč se nachází
v kraji Vysočina a je jeho druhým největším
městem. Město s dlouhou historií je známé
především památkami zapsanými na seznam
UNESCO, a to bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí s hřbitovem.

Bazilika je postavena v románském slohu s gotickými
prvky a patří ke skvostům středověkého stavitelství
evropského významu. K nejcennějším částem baziliky
patří krypta. Židovská čtvrť patří mezi nejkompletnější v Evropě. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky mezi
domy, veřejné průchody, romantická náměstíčka,
verandy a balkony. V židovské čtvrti se nachází také
Pamětní síň Antonína Kaliny, kterému se podařilo
zachránit více než 900 židovských chlapců z koncentračního tábora Buchenwald.
Světovým unikátem je stálá expozice Franta, která
představuje díla darovaná třebíčským rodákem
Františkem Mertlem, uměleckým jménem FRANTA.
Franta je autorem celoevropského významu a částí
své tvorby přesáhl i evropské hranice. Frantovo dílo
je součástí šedesáti významných veřejných sbírek
prakticky po celém světě.
Neméně zajímavé jsou také expozice místních
muzeí. Například expozice Muzea Vysočiny, které
sídlí na zámku nebo interaktivní expozice Cesty
časem umístěná v předzámčí. Ta je určená především
dětem, ale poznání a zábavu si zde užije celá rodina.
Expozici židovského bydlení naleznete v židovské
čtvrti v Domě Seligmanna Bauera.
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The historical and picturesque small city of
Třebíč is the second largest city in the Czech
Republic’s Vysočina Region. With a long
history, the city is today particularly known for
its UNESCO-protected historical ensemble –
the Jewish Quarter and St Procopius‘ Basilica.
The basilica was originally
built in the Romanesque
style before being reconstructed with Gothic features
and is among the gems of
medieval architecture with
great European importance.
One of the most treasured
parts of the basilica is the
crypt. The Jewish Quarter is
one of the most complete in
Europe. Typical features of
the quarter are the narrow streets between houses,
public walkways, small romantic squares, verandas
and balconies. The Jewish Quarter also includes the
Antonin Kalina Memorial Hall, dedicated to a man
who managed to save over 900 Jewish boys from the
Buchenwald concentration camp.
A unique attraction is the permanent Franta exposition, which displays work donated by Třebíč native Frantisek Mertl, known under his artistic pseudonym Franta.
Franta is an artist celebrated throughout Europe and
beyond. His artwork forms part of over sixty important
public collections over almost the entire world.
The expositions in local museums are just as interesting, e.g. the Museum of Vysočina at the castle and
the interactive exposition Journeys through Time
(Cesty časem), on the castle approach. This latter
attraction is mainly aimed at children, but will also
educate and entertain the whole family. An exhibition
about Jewish homes can
also be found in the Jewish
Quarter at the Seligmann
Bauer House.

www.visittrebic.eu
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DO VARU°

www.karlovyvary.cz

VÁS PŘIVEDE TOUHA PO ZÁŽITCÍCH

ZÁŽITKY NA KAŽDÉM KROKU
Romantické procházky
po promenádách, návštěva
místních muzeí, gastronomické umění zdejších
šéfkuchařů, tajemné kouty
lázeňských lesů, relaxační
procedury – Karlovy Vary
můžete vychutnávat všemi
smysly.
Při návštěvě Karlových Varů
využijte výhod Karlovy VARY
REGION CARD.
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Jděte na cestování chytře
Papírovým mapám, kapesním slovníkům, kalkulačkám pro převody měn a nekonečnému kombinování těch správných letenek už dávno odzvonilo. Dnes vám k pohodlnému cestování stačí vlastnit smartphone a mít ho nabitý těmi správnými aplikacemi.
Pak se z něj totiž stane nedocenitelný pomocník, ať už se chystáte kamkoliv. A kdo by
nechtěl chytrého spolucestujícího, který „mluví“ jen když potřebujete?

Travel smart
Paper maps, pocket dictionaries, currency conversion calculators and endless
combinations of plane tickets have long been things of the past. Today you just need
your smart phone with the proper applications. It’s now becoming an invaluable
assistant wherever you go. And honestly, who wouldn’t want a smart fellow-traveller
who “talks” only when you need them to?
text: Lucie Kalousová
foto: © Shutterstock.com
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Klikni a leť

Click and Fly

Znáte to, čas vaší dovolené se kvapem blíží a vy
se rozhodujete, kam že to vlastně letos vyrazíte
za tím správným dobrodružstvím. Možná by vám
pomohl aktuální souhrn letenek, ale nebaví vás
zběsile překlikávat mezi několika okny s nabídkami
od jednotlivých leteckých společností. Pak vyzkoušejte Skyscanner, který rychle porovná lety podle
vašich preferencí. Pracuje především s filtry. Pokud
jste opravdový střelec, zkuste filtr Anytime Anywhere, jenž vám najde ten nejlevnější let z vaší destinace
do neznáma. Umí ale vyhledat i hotely a autopůjčovny. Navíc vás vždy automaticky upozorní na změny
cen u vašeho výběru. Podobnou aplikací je Kiwi,
dříve známá jako Skypicker. Její technologie prochází
letecká spojení od více než 700 aerolinek z celého
světa, díky čemuž vytváří nepřeberné množství
kombinací.

You know the feeling: it’s high time to book your
holiday and you must decide where you want to go
this summer for your big adventure. An up-to-date
list of air fares might help, but you’re not too keen
on frantically clicking through myriad pages of every
airline company. Try Skyscanner then, it’ll quickly
compare flights according to your preferences. It
all works with filters. If you want surprises, try the
Anytime Anywhere filter, which will search for the
cheapest flight from your destination to anywhere
else. It can also find hotels or car rentals. More than
that, it’ll always automatically let you know about
any price changes for the choices you’ve made. Kiwi,
formerly known as Skypicker, is a similar application.
Its technology scans through the plane connections
of more than 700 airlines worldwide and creates an
infinite number of combinations.

Ministr financí

Budgeting Abroad

Během cest jsou ale ještě další věci, za které platit
zkrátka musíte. A že je někdy těžké uhlídat výdaje

There are heaps of other things that need paying
for as you journey along. And you probably know
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v cizí měně, ví asi každý z nás. Pokud si však stáhnete
aplikaci pro převody měn XE Currency nebo Kurzový
konvertor, už si s tím lámat hlavu nemusíte. Dobře
poslouží i Google, když přímo do řádku pro vyhledávání zadáte výraz například „25 usd to czk“ nebo
naopak „500 czk to usd“ a hned uvidíte výsledek.
Potřebujete však připojení k síti.

Kolik jazyků znáš,…
Možná že neovládáte plynně jazyk země, v které
právě trávíte čas, což vás limituje. Se známým
a oblíbeným Překladačem Google, který zvládá přes
100 jazyků, už to tak nebude. Věděli jste, že dokáže
přeložit i psaný text, když na něj namíříte fotoaparát,
mluvené slovo nebo že za vás odříká to, co chcete
právě říci? Ideální je také si požadovaný slovník
stáhnout přímo do telefonu a používat ho později
v režimu off-line. Aplikace Waygo zase pomůže
s překlady z čínštiny, japonštiny a korejštiny. Opět
stačí nasměrovat fotoaparát telefonu na text, a aplikace ukáže anglický překlad nebo pomůže s výslov-
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it’s sometimes hard to keep an eye on expenses in
a foreign currency. But if you download an app for
currency conversion – say XE Currency or Kurzový
konvertor – you no longer need to fret. Google
also does the job: if you type e.g. “25 USD to CZK”
or “500 CZK to USD” right into the search line, the
result will pop up immediately. However, you’ll need
to be online.

Gift of the Gab
You might not always fluently speak the language
of the country you’re visiting, and this can be really
limiting. With the Google Translator mastering
more than 100 languages, however, this is no longer
necessarily the case. Did you know it can translate
written text when you point your camera at it,
interpret speech and can even recite what you want
it to say on your behalf? Ideally, you download the
required dictionary directly into your phone and
then use it later offline. The Waygo app will help
you with translations from Chinese, Japanese and

helpers on the road

ností. Jako bonus vám při překladu menu v čínské
restauraci zobrazí náhledy jídel.

Kudy tudy
Abyste se v nové destinaci neztratili, budou se vám
hodit mapy. Hojně využívané jsou ty od Googlu,
stejně tak jako Maps.me, rychlé a podrobné off-line
mapy celého světa. Alternativou k nim je aplikace
Galileo, založená na otevřených údajích z projektu
OpenStreetMap. Nabízí úžasně detailní a snadno
použitelné mapy všech koutů světa. Využijí ji i out
dooroví nadšenci, cyklisté a turisté. V této aplikaci
totiž najdou každou cestu, svah nebo zajímavé turistické cíle, památky, hrady a zámky a další zajímavosti.
Podobně funguje i aplikace Mapy.cz, která disponuje
podrobnou turistickou mapou celé Evropy. A když
se vydáte do přírody, nemusíte se bát, že ztratíte
signál a mapy nebudou dostupné. Stejně jako Galileo
i Mapy.cz fungují také off-line.

Let’s Go
Hromadná doprava dokáže někdy pořádně potrápit. Hodilo by se vědět, kdy jede autobus nebo vlak
a kde přesně přestoupit. Zkuste proto jednoduchou

Vše na jednom místě
Chcete mít přehled, kdy a kam vyrážíte a kde
že tam přesně bydlíte? Pak je organizér Tripit
ideálním pomocníkem. Stačí jen přeposlat
všechna svá potvrzení letů, jízdenek, ubytování, ale i pronájmů aut a rezervací v restauracích na plans@tripit.com, a tato vychytaná
aplikace vám je přidá do přehledu v telefonu.

All in One
Do you want to keep abreast of where and
when you are going? And where and when
exactly you’re staying? In that case, your
ideal organizer is Tripit. Just send all the
flight, ticket, accommodation or car rental
and restaurant booking confirmations to
plans@tripit.com and this neat app will
transform them into a master itinerary to
view on your device.
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Korean. You just need to point your phone camera
at the text and the application will come up with an
English translation or help you with pronunciation.
As a bonus, it will display the dishes of a translated
Chinese menu!

Show me the Way
To make sure you don’t get lost, maps will always be
useful. Maps from Google are extremely popular,
as are those from Maps.me – quick and detailed
world maps offline. The Galileo application, based
on open data from the OpenStreetMap project,
is another alternative. It offers amazingly detailed
and user-friendly maps from every corner of the
world. Even outdoor enthusiasts, cyclists and
tourists find it useful. This application will show
them every single track, slope or interesting tourist
destination, every sight, castle and other curiosity.
The Mapy.cz application functions similarly, giving
you a comprehensive tourist map of Europe. And
if you set off into the countryside, you needn’t
worry about losing your reception – and with it
your trusty guides. Both Galileo and Mapy.cz work
offline, too.

Let’s Go

a po celém světě velmi oblíbenou aplikaci pro vyhledávání lokální hromadné dopravy Moovit. Dostane
vás k nejbližší zastávce a podrobně rozepíše možnosti cesty včetně času. Let’s Go tlačítko vás navíc
automaticky upozorní, kdy máte vystoupit. Podobně
funguje také aplikace Transit.

Spolehlivé rosničky
Teď už máte téměř vše, co budete během svých cest
potřebovat. Jen aby to počasí ještě vyšlo, říkáte si.
Zkuste aplikaci na předpověď počasí Yr. Slunečné
dny vám sice nevykouzlí, ale její data platí za jedny
z nejspolehlivějších. Oblíbená a přehledná je také
Weather Pro nebo to zkuste hezky česky s Meteoradarem od Českého hydrometeorologického ústavu.
Aplikace mimo jiné v reálném čase zobrazuje srážky
zaznamenané meteorologickým radarem na mapovém podkladu.
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Public transport can sometimes be a headache if
you need to know when a bus or train is leaving and
where exactly you need to change to get another
one. Why don’t you try Moovit – an easy and globally
popular application for searching local public
transport? It will get you to the nearest stop and set
out your journey options, including local times. On
top of that, the Let’s Go button automatically lets
you know where to get off. The Transit application
works in the same way.

Reliable Forecaster
Now you have just about all you need for your
journey. But you might be thinking: “What about the
weather?” Try the Yr app for weather forecasting.
It won’t conjure up sunny skies, but its data are
considered among the best. The Weather Pro
application is quite popular and well-designed
too, or you can use your Czech language skills with
Meteoradar, from the Czech Hydrometeorological
Institute. This application, apart from other things,
displays rain and snowfall recorded by meteorological
radar against a map background.
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Cvakej to, jako Baťa cvičky
V redakci jsem dostala za odměnu výlet. Fotoreportáž s Leo Express jsem vzala
jako osobní výzvu a coby rodilá Pražačka se vydala do Zlína. Proč do Zlína?
Protože jsem tam ještě nikdy nebyla a návštěva Baťova města rozhodně stála za to.
Cesta do Přerova probíhala báječně. Milé stevardky,
příjemný klid, jen za okny se měnilo jaro na zimu.
Volné chvíle jsem mohla trávit čtením vlastních článků, ale zvolila jsem radši méně destruktivní variantu
– spánek.
The ride to Přerov was great. Nice stewardesses,
pleasant tranquillity, the only downside was the
weather turning from spring to winter behind the
windows. I could have spent my free time reading my
own articles; however, I chose the less destructive
option – sleep.

Ranní latté jsem dopíjela rozespalá na hlavním nádraží v Praze. I bez orientačního smyslu a dioptrických
brýlí jsem úspěšně našla vlak Leo Express a u toho
stihla cvaknout první fotku.
Still half-asleep, I finished my morning latte at the
Prague Main Railway Station. Despite not having any
sense of direction and wearing glasses, I was able to
find the Leo Express train and took my first photo.

Taky mi bylo v práci řečeno, že se musím smířit se
svými selfíčky v časopise. A ty se v business třídě fotí
snadno. Díky bohu.
At work they told me that I’d have to deal with seeing
my selfies in the magazine. Fortunately, they’re easy
to take in a Business Class. Thank God.
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Jelikož jsem celou cestu nic nepožadovala, což je prý
v business třídě nezvyklé, dostala jsem od stevardky
výborné kafe, džus, vodu na cestu a ještě instrukce,
kde najdu zastávku minibusu. Co víc si přát. Děkuju!
Although I didn’t request anything for the whole
journey, which I was told was unusual for Business
Class, I still got a cup of great coffee from the
stewardess, juice and a bottle of water for the trip.
I also received instructions where to find the minibus
stop. What else could one wish for? Thank you!

it is about the journey not only the destination

Take that photo!

text a foto: Linda Pacourková

The editors despatched me on a trip to record a photographic essay. I took the Leo
Express photo assignment as a personal challenge and set off for Zlín. Why Zlín?
Because I’d never been there, and wondered whether Bata’s city was worth the trip.
Zastávka Přerov. Vystupuju a hledám na autobusovém nádraží nástupiště 13, z kterého odjíždí minibus
Leo Express do Zlína. K mému překvapení tu sněží
a já začínám přehodnocovat svoje jarní oblečení.
A růžový boty.
The stop in Přerov. I’m getting off the train, looking
for the bus station and platform 13 with the onward
Leo Express minibus to Zlín. To my surprise it’s
snowing here and I’m starting to revaluate my spring
clothing. And my pink shoes.

Obchodní a zábavní centrum bylo opravdu zábavné.
U vchodu se na mě usmál hezký kluk. Ale nebyla to
láska na první pohled. Promiň, mami.
The shopping and amusement centre was really
amazing. A nice guy smiled at me by entrance, but it
was not a love at the first sight. Sorry, mum.

Tohle je řidič Robert. A je to frajer. Nejen, že se nechal dobrovolně vyfotit, ale hlavně mi moc pomohl
ve Zlíně. Dovezl mě až před nákupní centrum a ještě
mi popsal cestu, jak se dostanu zpátky! Jestli s ním
pojedete, pozdravujte ho.
This is Robert, the driver. He is a bit macho. Not only
did he willingly let me take a picture of him but he
helped me a lot in Zlín. He took me to the shopping
centre and described how to get back! If you travel
with him, say hi from me.

Volné chvíle před odjezdem zpět na vlakové nádraží
jsem trávila cvakáním fotek Baťova institutu.
The free time before my departure back to the train
station I spent taking pictures of the Bata Institute.
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Vytáhla jsem knížku a byla vděčná za 272kilometrovou vzdálenost. Mohla jsem si tak v klidu dočíst
další dvě kapitoly. A taky po dnešním dni už zkušeně
vyfotit selfíčko. Pro dnešek poslední.
I read a book and was grateful for the 272 kilometres.
It gave me time to finish the next two chapters. And
also, after a whole day’s practice, take a good selfie.
The last for today.

Cesta v minibusu zpět na vlak se nesla v příjemném
duchu. Zatímco si moji spolucestující vyprávěli o naplánované cestě do divoké a nespoutané Prahy, já si
projela pracovní e-maily. Jo, Wi-Fi mají v Leo Express
všude. A to je skvělý.
The minibus ride back to the train station was very
pleasant. While my fellow passengers were chatting
about their planned trip to wild and debauched
Prague, I went through my business emails. Yeah,
Wi-Fi is everywhere on board Leo Express. And that
is amazing.

Po celodenním výletování jsem si na zpáteční cestě
business třídu opravdu užívala. Už jsem nespala
a poprosila o šunkovou bagetku a džus.
After all day spent travelling, I truly relished Business
Class on my way back. I did not sleep, but asked for
a baguette with ham and some juice.
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Prahu jsme stihli při západu slunce a to byla opravdu
krása. Kýčovitá krása na docvakání posledních fotek.
We came to Prague at sunset and it was truly
beautiful. A kitsch beauty perfect for the final few
images.

Obuvnické impérium
Navštivte domov
zakladatele značky
Baťa

Rodinná firma Baťa se stala na začátku
minulého století globální značkou.
Baťovy vize se vepsaly i do unikátní
funkcionalistické architektury města.
Navštivte Zlín a vydejte se po stopách
vizionářského podnikatele.

ceskozemepribehu.cz

Baťův institut
Zlín
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Kroměříž
Kdo z dospělých by se nechtěl vrátit do
bezstarostných dětských let?
Máte pocit, že mluvíme právě o vás?
Láká vás mystika a tajemství historických měst?
Potom se sbalte a vydejte s celou rodinou do Kroměříže. Letošní rok tu bude patřit hlavně dětem a rodinám.
Vedle věhlasného zámku a historických zahrad zapsa-

ných v seznamu UNESCO si nenechte ujít nový Festival
živých soch (27. května), oblíbený Vybarvený běh
(9. června) či zábavní centrum Dětský svět na Výstavišti
Floria. Připočtěme k tomu kostýmované prohlídky Tajemství staré Kroměříže, zrcadlové bludiště či zookoutek v Podzámecké zahradě a je zřejmé, že Kroměříž
naplní očekávání nejen dětského návštěvníka. Je to
město s historickým srdcem, ale mladým duchem.

www.kromeriz.eu
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VYBÍRÁME Z PREMIÉR:
Jakub Deml, Milena Jelinek, Matěj T. Růžička
Jan Kačena, Loly Lolyová
Anton Pavlovič Čechov
Oscar Wilde, Pavel Šimák
Alžběta Kubíčková

ZAPOMENUTÉ SVĚTLO
BŮH JE ŽENA
R/A/C/E/K
OBRAZ DORIANA GRAYE
JEDINÝ ŽIVOT

TĚŠÍME SE NA VÁS V DIVADLE!
Horácké divadlo Jihlava
Bez názvu-1

58

1

www.hdj.cz

Facebook: @horacke.divadlo
7.2.2018, 15:04
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Více energie. Méně stresu.
S dvojím účinkem přípravku Vitango®
První tradiční léčivý rostlinný přípravek s extraktem z rozchodnice růžové
(Rhodiola rosea) může pomoci při příznacích stresu jako je únava a vyčerpání.
Lék k vnitřnímu užití. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták. Použití tohoto tradičního
rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

JEĎTE JINAM
NEŽ KAŽDÝ

vitango_138x99.indd 1

• pobytové zájezdy
• poznávací zájezdy
• senior 55+
• wellness
• lyžování
PETROHRAD

KORFU
Cestovní kancelář

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

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

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

Korfu, Kréta, Albánie
Madeira, Malta
Maďarsko, Rakousko
Kazachstán, Kyrgyzstán
Uzbekistán, Arménie, Gruzie
Petrohrad, Sibiř, Bajkal

ALBÁNIE
UZBEKISTÁN

150 let
Dr. Willmar Schwabe
From nature. For Health.

23/01/18 16:34
Professional
& Educational
Tailored Programs

• Services for:
Business Trip
Special Events
• Private
Excursions
& Tours
• Groups
• Individuals
The Czech Republic
- one of the safest
destinations in
Europe!
MICE@agltravel.com

www.AGLtravel .cz / .com / .eu
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4 tipy na výlety se SmileCar
Dokonalým způsobem, jak si udělat radost, může být uskutečnění dlouho odkládaného
výletu. Na tom, kam pojedete, nezáleží, ať už vás baví toulat se městem, či spíše
putování přírodou, ať už si potrpíte na pohodlí, nebo jste spíše na něco akčnějšího.
My vás budeme rádi inspirovat tipy na dokonalé výlety a ideální vozy na cesty.

4 Tips for Trips with SmileCar
The perfect way to make yourself happy might be organizing that trip you’ve kept on
postponing. The final destination doesn’t matter. Whether you enjoy walks in the city
or wandering through the countryside, whether you like being pampered or prefer
something more active, we’d love to give you tips for the perfect trip and the ideal
vehicle for your journey.
text: Jan Charouz
foto: SmileCar, © Shutterstock.com

Relaxace, která začíná už cestou
Relaxation starts with the ride
Na webu smilecar.com
najdete tohoto krasavce
a další vozy pod filtrem
„Diesel“. Možná budete
překvapeni, jak jsou tato
auta úsporná.
At smilecar.com you
can find this beauty
and others under the
filter “Diesel”. You might
be surprised just how
economical these cars are.

Pokud si chcete jen odpočinout, vypnout mysl
a zrelaxovat tělo, wellness je trefa do černého. Sauna
či vířivka zaručeně odbourají stres a nabijí vás energií
na dlouho dopředu. Perfektní destinaci, kam vyrazit
za těmito kratochvílemi představuje třeba jihočeské město Třeboň, které se nachází 22 km východně
od Českých Budějovic. Pokud chcete zůstat v centru
dění, můžete využít některé z tradičních lázní přímo
ve městě. Pakliže preferujete klid a soukromí, můžete si trasu protáhnout ještě o několik kilometrů
za město a pronajmout si třeba ikonickou wellness
roubenku. Vysoce komfortních vozů, které mají
nízkou spotřebu, je v naší databázi bohatý výběr. Co
říkáte na toto BMW řady 3?
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If you just want to rest, to empty your mind and relax
your body, wellness is the right choice. A sauna or
jacuzzi will definitely free you from stress and fill you
with energy for a long time to come. One perfect
destination for such distraction is Třeboň, a city in
South Bohemia lying 22 km east of České Budějovice.
If you want to stay centre stage, you can spend time
at some of the traditional spas in the city centre. If
you prefer tranquillity and privacy, you can rent an
iconic wellness cottage just a few kilometres outside
the city. In our database, we offer a great range of
highly comfortable, fuel-efficient cars. What would
say to the BMW 3 Series?

it is about the journey not only the destination

Gurmánská mise a přizpůsobivý vůz
Gourmet mission with a flexible car
„Mercedes“ mezi
dodávkami J najdete
na smilecar.com pod
typem karoserie dodávka,
nebo můžete vozy
filtrovat dle počtu míst
k sezení.
This “Mercedes” among
vans J can be found on
smilecar.com under the
body type “Van”, or you
can filter vehicles by
number of seats.

Gastroturistika se těší stoupající oblibě. I osobité
moravské sklípky lákají na své degustace návštěvníky
ze všech koutů země. Úchvatné Valtice či malebný
Mikulov mají co nabídnout v každém období. Vyrazte
s partou přátel potěšit své chuťové pohárky a pro
cestu zvolte automobil, který vás tam všechny pohodlně doveze. Například do mercedesu VITO se vejde
až 8 lidí a i přes větší rozměry se na silnici chová jako
osobní auto.

Gastro-tourism is more and more popular. Distinctive
Moravian wine cellars attract visitors from all corners
of the world for a degustation. Impressive Valtice or
picturesque Mikulov have something to offer in every
season of the year. Go with friends and tantalize
your taste buds, and for the ride choose a car that’ll
take you there in comfort. For example, 8 people can
fit in the Mercedes Vito, but despite its large size it
handles like a regular car on the road.

Na zámek v pohodlném vozidle
Visit a chateau in a comfortable car
K nalezení tohoto vozu
zapněte filtr „zvířata
povolena“.
To find this car, select
the filter “Animals
permitted”.

Pochopitelně, ne každý má čas nebo chuť vyrazit
na několikadenní cestu. Věříme, že i jedno odpoledne
může stačit na nové zážitky. Jelikož je Česko proslulé
množstvím hradů a zámků, stačí zapíchnout prst
do mapy a v blízkém okolí se jistě najde monument,
který stojí za návštěvu. Pokud s sebou na výlet chcete vzít i svého čtyřnohého miláčka, není problém!
Vyberte si ikonickou Alfu Romeo.

Understandably, not everyone has the time or is
in the mood for a multi-day trip. But we believe
even a single afternoon can be enough to gain new
experiences. Since the Czech Republic is famous
for its numerous castles and chateaus, you can just
put your finger on the map and there’ll definitely be
a monument nearby worth visiting. If you want to
take your four-legged friend with you, all the better!
Choose the iconic Alfa Romeo.
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Eurovíkend ve Vídni s městským vozítkem
Weekend in Vienna with a city car
Pro vyhledání cenově přívětivého Volkswagen UP!, vyfiltrujte
výsledky na webu smilecar.com jednoduše podle ceny. Zároveň nezapomeňte zaškrtnout možnost cest
do zahraničí a dálniční známky.
To search for the affordable
Volkswagen Up!, simply filter your
results on smilecar.com by price.
At the same time, remember to tick
the options driving abroad option
and motorway vignettes.

Jen kousek za českými hranicemi se skví historická
perla – proslulá Vídeň. Nepřeberné množství atrakcí,
které jedno z nejnavštěvovanějších evropských měst
nabízí, uspokojí všechny vaše tužby, ať už jsou to
památky, umění, či gastronomie. Komfortní městské
vozítko Volkswagen UP! je ideální pro přejezdy mezi
metropolemi i pojížďky v městských ulicích.
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Not far beyond the Czech border you can find a real
historical jewel – legendary Vienna. The huge number
of attractions offered by one of Europe’s most
popular cities will satisfy all your desires for famous
landmarks, art or gastronomy. The Volkswagen Up!
is a comfortable city car that is ideal for transfers
between cities and driving city roads.

Pojeďte v tom s námi

Come with us!

Ať už se chcete vydat kamkoli, na SmileCar
najdete ideální vůz. Jsme platformou, kde mezi
sebou lidé sdílejí svá auta v komunitním duchu.
Určitě v naší aplikaci nepřehlédněte možnost
doporučit SmileCar svým známým. Za každého
nového řidiče od nás dostanete 500 Kč, za nového majitele pak 1 000 Kč. Možnost doporučení naleznete v sekci „Jízdy zdarma“.
Pro více informací navštivte smilecar.com nebo
zavolejte na naši infolinku: +420 220 311 769.

Wherever you want to go, you can find your
ideal car on SmileCar. We’re a platform where
people can share their cars in a community
spirit. Don’t forget to recommend SmileCar
to your acquaintances. You’ll get 500 CZK
for every new driver and 1,000 CZK for a new
owner. You can find the recommend option in
the section “Free Rides”.
For more information, visit smilecar.com or
call our info line +420 220 311 769.

Buď
u toho!

15 nejlepších akcí v Pardubicích.
GRAND Festival smíchu
22. – 29. ledna 2018
www.festivalsmichu.cz

Pardubické hudební jaro
4. března – 6. května 2018
www.pardubickehudebnijaro.cz

Pardubický vinařský půlmaratón
14. dubna 2018
www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz

Aviatická pouť Pardubice
2. – 3. června 2018
www.aviatickapout.cz

Folklórní festival Pardubice –
Hradec Králové –
Pernštýnská noc 1. 6.

Pardubické letní kino Pernštejn
2018
29. června – 2. září 2018
www.letni-kino.cz

28. – 30. září 2018
www.zlataprilba.cz

Czech Open

Městské slavnosti
podzimní část s ohňostrojem

12. – 29. července 2018
www.czechopen.net

11. – 14. října 2018
www.pardubice.eu

Pardubická juniorka

Velká pardubická
s Českou pojišťovnou

4. – 10. srpna 2018
www.pardubickajuniorka.cz

Sportovní park Pardubice
11. – 19. srpna 2018
www.pardubice.eu

Pardubická vinařská noc –
Pardubický festival vína

1. – 3. června 2018
www.folklornifestival.cz

24. srpna 2018
www.pardubickyfestivalvina.cz

Městské slavnosti – Zrcadlo umění

Koně v akci

14. – 16. června 2018
www.pardubice.eu

24. – 26. srpna 2018
www.zavodistepardubice.cz

www.tahouni.eu

Zlatá přilba

14. října 2018
www.zavodistepardubice.cz
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S Leo Express na letiště
To the airport with Leo Express
We are expanding the pick-up
zone in Prague! Surely you’ve
heard about our minibuses –
comfortably transporting you to
Prague airport. Our air-conditioned, Wi-Fi-enabled,
seven-seater minibuses still
provide a regular service from
the main railway station to
Vaclav Havel Airport and back,
several times a day.

Rozšiřujeme zónu pro vyzvednutí v Praze! O našich minibusech, které vás
pohodlně odvezou na pražské letiště, jste už určitě slyšeli. Stále platí, že sedmimístné minibusy Leo Express, vybavené Wi-Fi a klimatizací, vyjíždějí z hlavního
vlakového nádraží směr Letiště Václava Havla a zpět několikrát denně.
Součástí služby je také možnost tzv. Vyzvednutí
na adrese – tedy možnost cestovat přímo od vašich
dveří. A protože právě tato služba se během několika
měsíců našeho provozu těší velké oblibě cestujících,
rozhodli jsme se ji ještě vylepšit.
Jak? Rozšířili jsme oblast, z níž jsme schopni zákazníky vyzvednout. Až dosud mohli tuto výhodu
využívat cestující v centru Prahy. Přijedeme pro vás
tedy nejen do centra hlavního města, ale také do
Braníku, Krče, Nuslí, Strašnic, na Černý Most, Prosek
či do Vysočan. Všechny oblasti najdete ve vyznačené zóně na mapě.
První spoj přijíždí na letiště v 7.10, poslední ve 20.25
hod. V opačném směru, tedy z letiště do Prahy, vyjíždí první minibus v 7.20 a poslední ve 20.40 hod. A jak
si tzv. Odvoz na letiště objednáte? Jednoduše na našem webu zadáte adresu, z níž chcete jet, a můžete
začít balit na cesty. O zbytek se postaráme.
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As part of the service, a ‘Door-to-Door’ option is
available – the option to travel directly from your
front door. And because this service has proven
particularly popular in the past few months,
we’ve decided to make it even better. How? We’ve
expanded the area from which we’re able to pick
up our clients. Up until now, this option has only
been available for clients in central Prague. We can
now collect you from outside the city centre, from
the Prague districts of Branik, Krc, Nusle, Strasnice,
Cerny Most, Prosek and Vysocany. You can find all of
these areas in the zones marked on the map.
The first service arrives at the airport at 7:10 a.m.
and the last one at 8:25 p.m. The first service in the
opposite direction – from the airport to Prague –
leaves at 7:20 a.m., the last at 8:40 p.m. And how do
you book your pick-up to the airport? Easily, on our
website. Fill in the address from which you want to
travel, and you can start packing for your journey.
We’ll take care of the rest.

advertorial

Minipivovary
v Ústeckém kraji
Ústecký kraj je od nepaměti
regionem spjatým s pěstováním
kvalitního chmele. Z Žatecka
a Lounska pochází produkce
kvalitní odrůdy, mezi kterou
dominuje Žatecký červeňák. A kde
se chmelu daří, tam se pivo vaří.
V českém pivovarnictví jsou jen
dvě města, která mají prokazatelnou tradici vaření piva starší než
700 let. Jedním z nich je Žatec.
Společnost žateckých právovárečníků vařila piva již od roku 1261.

Přímo v Žateckém pivovaru při procházce v podzemních prostorách se může stát, že se otřete o zdivo
z 11. století a ovane vás dech tehdejších přemyslovských vládců. Přítomnost vám připomene ochutnávka vynikajících žateckých piv s výraznou hořkostí
a chmelovou chutí.
V Žatci je možné navštívit i Minipivovar U Orloje,
který je součástí komplexu Chrámu chmele a piva,
jenž v rámci svých expozic mapuje pivovarnictví v našem regionu.
Ani v Lounech nezůstávají s produkcí minipivovarů
pozadu. Restaurace Lounský žejdlík nabízí jedinečný
zážitek a chuť vařeného piva. Rodinný minipivovar
Domov Louny, Pivo výtečné chuti.
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V Litoměřicích lze doporučit Minipivovar Labuť.
Ve sklepních prostorách původního secesního hotelu
v centru města Litoměřice najdete Minipivovar Labuť, který byl založen v roce 2010. Historické sklepy
prošly kompletní rekonstrukcí, aby vše vyhovovalo
technologickému zázemí pivovaru, a zároveň bylo
vytvořeno příjemné prostředí pro hosty. Další minipivovar je Biskupský pivovar U sv. Štěpána, kde vás
kromě piva nadchne i gastronomie.
V Ústí nad Labem je velice známý Pivovar Na Rychtě s atmosférou tradiční české pivnice podtrženou
fotografiemi z doby, kdy to byl vyhlášený hostinec
U Hüblů, později U Mádrů. Restauraci dominují pivní
varny, ze kterých se stáčí místní pivo Mazel a další
(Ústečan, Lev, Brusinka a Vojtěch).
V Rumburku představuje produkci minipivovarů Pivovar Kocour, který se snaží nabídnout pestrou paletu
pivních speciálů, od silných ležáků po různá svrchně
kvašená piva typu weizen, stout, saison, pale ales atd.
Pivovar je držitelem certifikátu Regionální výrobek.
V Krásné Lípě je vyhlášený Křinický pivovar, kde se
po mnoha desítkách let obnovila tradice vaření piva
ve městě, jež se nachází na pomezí Českosaského
Švýcarska a Lužických hor. Specialitou jsou především kvašená piva.

www.branadocech.cz

advertorial

Je na čase podpořit

imunitu

Lék Wobenzym®
posiluje oslabenou imunitu
snižuje nemocnost

Více na www.wobenzym.cz
Podpůrná léčba při chřipce a angíně

Wobenzym působí proti zánětům a podporuje oslabenou imunitu. Proto by ho měli lidé, které chřipka, angína nebo jiné záněty dýchacích cest
ohrožují nejvíce, začít užívat už v období zvýšeného výskytu nemoci. Při onemocnění ho Wobenzym tím, že posiluje imunitu, pomáhá rychleji
zvládnout, a zkracuje tak dobu léčby. Navíc pomáhá bránit opakování nemoci.

Pomáhá už přes 50 let

Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR si lidé za rok
koupí kolem 200 000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá.
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

PRAGUE OF
CHARLES IV
Medieval Town

Dům U Zlatého prstenu

Muzeum hlavního města Prahy

House at the Golden Ring
The City of Prague Museum
od | from

2 | 12 | 2017

Týnská 6, Praha 1 | www.muzeumprahy.cz

COT_KIV_188x118__TISK.indd 1

08.12.17 15:11

Dům U Zlatého prstenu
Muzeum hlavního města Prahy
Týnská 6, Praha 1 I www.muzeumprahy.cz
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tipy na výlety

Budapešť / Budapest

Jarní hudební festival
Spring Music Festival
31. 3. – 23. 4. 2018
Jarní festival pořádaný v Budapešti spojuje to
nejlepší z klasické hudby, opery, jazzu a lidové hudby. Během tří týdnů můžete vidět přes
50 představení a výstav! Operní premiéra
Čajkovského nebo Palác uměleckých děl, který
představuje sérii klasických koncertů a několik
her, vám vykouzlí úsměv na tváři.
The spring festival taking place in Budapest
brings together the best of classical, opera,
jazz and folk music. Over a three-week period,
you can see more than 50 performances and
exhibitions! The opera premiere of Tchaikovsky
or the Palace of Arts, which is presenting a series
of classical concerts and several plays, will bring
a smile to your face.

Salcburk / Salzburg

Pro milovníky jídla
For Food Lovers
1.–31. 3. 2018
Jste nadšenci do gastronomie? Pak je akce
Eat & Meet přímo pro vás. Celý měsíc můžete navštěvovat unikátní kulinářský festival v Salcburku.
S více než 120 různými událostmi se město stane
gastronomickým centrem. Významní kuchaři,
zajímaví hosté, výborné jídlo, skvělá vína a plno
dalšího najdete v historické čtvrti města.
Are you gastronomy enthusiasts? Then
Eat & Meet is the right event for you. For a whole
month you can visit this unique culinary festival
in Salzburg. The city becomes a gastronomic
centre with more than 120 different events.
You’ll be able to watch eminent cooks, listen to
interesting guests, sample delicious food and
great wine, and enjoy a whole lot more in the
city’s historical district.
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tip for trip
Varšava / Warsaw

Pivní radovánky
Beer Revelry
24.–26. 5. 2018
Málokdo by řekl, že je Polsko pivní zemí. Ale ono
opravdu je! Varšavský pivní festival je první svého
druhu a má za cíl nabídnout to nejlepší ze svých
pivních specialit. Zajeďte si se svými přáteli nebo
rodinou užít příjemný den, který strávíte u půllitru
jedinečného piva podle svého výběru a ve skvělé
atmosféře.
Few people would say that Poland is a country of
beer. But it really is! The Warsaw Beer Festival is
the first of its kind and its goal is to offer the best
of the country’s speciality beers. Go to Warsaw
and enjoy a great day with friends or family,
a pint of unique beer of your choice and a great
atmosphere.

Praha / Prague

Imagine Dragons
16. 4. 2018
Držitelé prestižního ocenění Grammy a několika
platinových ocenění zavítají na jaře do pražské
O2 areny. Písně Imagine Dragons jsou známé
po celém světě a určitě i vy si rádi broukáte
populární píseň „Thunder“, která na YouTube
nasbírala přes 500 milionů přehrání. Zarezervujte si lístky a užijte si něco výjimečného!
These winners of a prestigious Grammy Award
and a double platinum singles act are visiting
Prague O2 Arena in spring. Known the world
over, Imagine Dragons are famous for songs like
“Thunder”, which has more than 500 million
views on YouTube. Book your tickets now and
sing along to something exceptional!
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Kam v Praze za architekturou
V Praze vyrostl CAMP. Stany ani ohniště však nečekejte. Najdete zde architekturu, vize budoucnosti města, dobrou kávu a bohatý program plný přednášek. Praha se totiž zařadila mezi metropole, které architektuře a urbanismu věnovaly hodnotný prostor. Jedná se o unikátně pojaté informační centrum zaměření na rozvoj hlavního města a nutnou zastávku při procházce po okolí.
CAMP je zkratka pro Centrum architektury a urbanismu, které vzniklo v areálu budov Karla Pragera,
významného českého architekta. Tzv. Pragerovy
kostky jsou sídlem Institutu plánování a rozvoje
Prahy a sousedí s Emauzským opatstvím, jehož
dominantou je klášter s netradiční dvojitou věží. Ta
je výsledkem přestavby po nešťastném vybombardování původní kaple, kdy při náletech v roce 1945
jedna puma klášter zasáhla. Celé opatství i areál jsou
nyní veřejně přístupné a dotváří velmi příjemnou
atmosféru parku.

Botanická zahrada i historie Podskalí
Protože je CAMP otevřený od 9.00 do 21.00 můžete si
jeho návštěvu obohatit o další zážitky v okolí bez koukání na hodinky. Pražská Botanická zahrada je 5 minut
chůze od areálu a po celý rok nabízí rozmanité expozice flory i opeřené fauny. Pokud vás program příliš
neunaví, můžete pokračovat na prohlídku univerzitního kampusu na Albertově či Hrdličkova muzea člověka. Dále je tu Podskalí, které představuje v historii
Prahy jednu z nejromantičtějších epoch. Původní hrdá
osada byla při výstavbě pražských náplavek postupně
zbořena, vy však můžete po krátké procházce směrem
k Vyšehradu navštívit Podskalskou celnici na Výtoni.
Muzeum hlavního města Prahy udržuje vzpomínky
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na osadu živé prostřednictvím krásné expozice o proměnách dopravy na Vltavě v okolí Prahy.

Filmy i panelové diskuse v amfiteátru
CAMP však není jen víkendovou zastávkou. Nejživěji
je tu během týdne, kdy jeho hlavní výstavu doplňují
komentované prohlídky, promítání filmů o architektuře a také panelové diskuse. Program zpravidla začíná
v podvečerních hodinách, takže se můžete zastavit
i po cestě od vlaku. Mimo program je CAMP veřejně
přístupný a můžete v něm trávit čas studiem, prací
nebo jen četbou v bohatě vybavené čítárně. Aktuální
program najdete vždy na www.praha.camp.

Užitečné informace
Otevírací doba: ÚT—NE, 9.00—21.00,
vstup zdarma
Kontakt: praha.camp, camp@ipr.praha.eu,
+420 770 141 547
Adresa: Vyšehradská 51, Praha 2
areál Emauzského kláštera, IPR Praha
Dostupnost: metro B, stanice Karlovo náměstí
tramvajová zastávka Moráň nebo
Palackého náměstí

bobová dráha • letní zahrádka • letní terasa
firemní meetingy, prezentace, setkání s partnery, teambuilding
dětské party na bobovce • dětské hřiště
Restaurace na bobové dráze v Praze 9 na Proseku je součástí areálu bobové dráhy a nachází jen pár
minut od rušného centra Prahy, avšak obklopena zelení a klidem. Mezi vinicí Máchalka a přilehlým
lesem si můžete se svými přáteli, rodinou, kolegy nebo klienty vychutnat nejen čerstvá jídla z pestré
nabídky restaurace, ale také výhled na Prahu a bobovou dráhu. Restaurace Bobová dráha je oblíbenou restaurací nejen pro občany Prahy 9, ale i pro spoustu pražanů a výletníků z blízkého okolí.

www.restaurace-bobovka.cz
www.bobovadraha.cz

advertorial

reSITE 2018 bude o všem,
co jste chtěli vědět o bydlení

Věhlasný mexický architekt a enfant terrible Michel Rojkind vystoupí 14. a 15. června v Praze
ve Foru Karlín na konferenci reSITE, představující lepší řešení pro urbanizovaný svět a jeho
obyvatele. Na akci se sjede 50 mluvčích se světovým renomé.

reSITE 2018 Will Be about all
you Need to Know on Housing

Michel Rojkind, globally acknowledged architect and Founder of Rojkind Arquitectos is the
first announced keynote speaker of the annual international forum reSITE showcasing better
solutions for our urbanized world.
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Michela Rojkinda označil
Wallpaper magazine za jednoho ze „150 hybatelů, narušitelů
a tvůrců, kteří přetvořili svět
v posledních 15 letech“. Jeho
poslední dokončená stavba,
koncertní a kulturní sál Foro
Boca v Mexiku, byla otevřena
na sklonku roku za velkého zájmu světových médií.
Michel dříve okouzlil celý
svět svými instalacemi „Portal
of Awareness“, vytvořenými
z hrníčků na Nescafé. Přijede
také profesor London School
of Economics (LSE) Richard
Burdett.
„Letos se reSITE zaměří
na spojitosti bydlení a kvality
života a úplně nové způsoby
soužití ve městech. Budeme
se zabývat dostupností bydlení a hledat příklady kulturních a architektonických projektů, jež
pozvedávají náš životní styl. Jsem nesmírně rád, že
budeme spolupracovat s urbanistou a brilantním
autorem Gregem Lindsayem a definovat nové cesty,
jak ve městech žít a pracovat – něco jako teorii
relativity pozitivní změny v městském prostoru.
Poukážeme na rizika a průvodní příznaky změn,
které se objevují při střetu inovativního přemýšlení
a zavedených způsobů,“ zve na akci Martin Barry,
předseda reSITE. „Není tajemstvím, že čím jsou
města atraktivnější, tím méně dostupnými se stávají. A dostupnost bydlení a toho, co z městského
životního stylu si můžeme dovolit, nejsou jedinými
výzvami.“
V publiku se očekává přes 1 000 lídrů měst, architektů, designérů, zástupců developerských společností, politiků i neziskovek. Zážitková konference,
tradičně podporovaná společností Leo Express,
bude zahrnovat přednášky nejpozoruhodnějších expertů světa, panelové diskuse, exkurze, interaktivní
workshopy i party. „Architektura města a architektura dopravy spolu úzce souvisí. reSITE ukazuje město
a architekturu jako živý organismus. Proto jej rádi již
několik let podporujeme,“ říká Peter Köhler, CEO Leo
Express.

reSITE 2018 – which has been
called the most interactive
architecture and urbanism
event – will be back in Forum
Karlin on June 14-15 presenting
50 international speakers from
30 countries surrounded by
a 1000+ audience gathering
architects, planners, bottom-up
innovators and municipal and
private sector leaders.
“The convergence of housing,
inclusivity, quality of life and
intergenerational living will
define this year’s research and
events. It’s no secret that the
more attractive a city becomes,
the more unaffordable it
becomes. Affordable housing
Foto: Santiago Ruizseñor
and lifestyle aren’t the only
challenges. I’m really excited to
work with Greg Lindsay, Senior Fellow of New Cities
Foundation and a brilliant author, to define new ways
of living, investing and working in the city – a sort of
theory of relativity for the positive impacts that may
arise at the intersection of change, tradition and
new thinking to improve our lives in cities,” explains
Martin Barry, Chairman of reSITE.
Amongst the 50 speakers, we will meet in Prague
Richard Burdett, Professor of Urban Studies at the
London School of Economics and Director of the
Urban Age and LSE Cities. The conference supported
by Leo Express, will include keynote lectures
conducted by experts from all over the world, panel
discussions, field trips, interactive workshops,
tours and parties. “The architecture of the city
and transport architecture are closely related.
reSITE shows the city and architecture as a living
organism. That’s why we’ve been proud partner of
the conference for years,” says Peter Köhler, CEO of
Leo Express.

reSITE 2018
14.–15. 6. 2018 | Forum Karlín, Praha
Registrace / Registrations: resite.org
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TOP 5 výletů

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

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

Výlet č. 2 – za top středisky Davos
Klosters a Sv. Mořic
Nejvýše položené město Švýcarska má hned dvě
nádraží Davos Dorf a Davos Platz. Davos vznikl jako
lázně pro léčení tuberkulózy. Po vynálezu penicilínu
ale tato úloha skončila a Davos se orientoval na sportovní aktivity, díky kterým proslul jako lyžařské středisko. V létě se v současnosti stal Mekkou vyznavačů
horských kol. Pro návštěvníky, kteří se zde ubytují,
jsou lákavé hned dvě letní nabídky. Program Davos
Klosters Active, v jehož rámci se nabízí spousta
zajímavých aktivit zdarma a také lanovky zdarma. Sv.
Mořic, proslulé alpské středisko jiskřící luxusem, posazené do krásné jezerní krajiny Horního Engadinu,
je jednou z konečných zastávek Rétské dráhy. Hosté,
kteří zde v partnerských hotelech a hostelu Swiss
Youth Hostels stráví v letní sezoně alespoň jednu
noc, se mohou těšit na dopravu místními lanovkami
zdarma, díky akci Bergbahnen inklusive.
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Výlet č. 3 – Scuol
Městečko, jež je hlavním centrem oblasti s rázovitou engadinskou architekturou, s domy zdobenými
sgrafity a s okny s něžnými háčkovanými záclonkami.
Ve Scuolu zajisté oceníte i termální lázně s 11 minerálními prameny.

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

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

Bližší a aktuální turistické informace o Švýcarsku naleznete na webu MojeSvycarsko.com,
kde si můžete také zdarma objednat poštou
brožury. Nezapomeňte sdílet své zážitky ze
Švýcarska a z akcí Switzerland Tourism na Instagramu s hashtagem #MojeSvycarsko. Ty
nejzajímavější fotografie uveřejníme v časopisu SWISSMAG.
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Optimi – zasklení lodžií
Firma OPTIMI® je dlouholetým dodavatelem
(od roku 1994) zasklívacího systému lodžií
OPTIMI KVADRO®.

Již v prvním roce uvedení na trh byla systému OPTIMI udělena první cena – GRAND PRIX na výstavě For
Habitat 1994 v Praze.

HLAVNÍ VÝHODY:
Z
 áruční doba 5 let.
V
 ýrazné snížení spotřeby
energií.
●O
 mezení úrovně hluku
a prašnosti v bytě.
●O
 chrana před sněhem,
deštěm, větrem a dalšími
povětrnostními vlivy.
●Z
 výšení bezpečnosti objektu.
●Z
 amezuje vletu holubů
do lodžie.
●B
 ezrámový systém neruší
vzhled budovy ani výhled
do okolí.
●
●

S
 nadná manipulace a možnost
kompletně odsunout skla
na stranu (snadné a bezpečné
mytí skel – venkovní strana
skleněné tabule se dá umýt
uvnitř lodžie).
●B
 ez zvláštní údržby,
doporučujeme jen asi 1× ročně
namazat pojezdová kolečka
silikonovým olejem.
●P
 oužito bezpečnostní sklo,
u kterého nehrozí pořezání.
●M
 ontáž vždy zevnitř lodžie,
bez lešení. Variabilita řešení
umožňuje montáž na všechny
typy lodžií.
●

OPTIMI, spol. s r. o.

www.optimi.cz
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naše flotila

Nové vlaky
Leo Express

Často se nás na ně ptáte a nemůžete se
dočkat, jak budou vypadat. Rádi bychom
vám proto představili první ukázku nových
vlaků, které spolu s CRRC navrhujeme
a vyrábíme.

You’ve been asking a lot about them, and you
can barely wait to see what they look like. So,
we’d like to show you the first samples of the
new trains that we’ve designed and produced
along with CRRC.

Jak proces probíhá? Smlouvu na dodávku tří
nových vlaků s opcí na 30 dalších jsme podepsali
v prosinci 2016. Poté začal proces vývoje a design
fáze. V té době se finalizovala podoba vlaků, nejen
vnější, ale zejména to, jaké technologie budou
v nových vlacích použity. V tom jsou zahrnuty inovace, které vyvinul Leo Express za posledních 5 let,
a také zpětná vazba od vás cestujících. Nyní jsme
ve výrobním procesu. Začíná se výrobou vozových
skříní a podvozků a následně instalací technických
zařízení (klimatizace, vlakové zabezpečovače,
dveřní systémy či IT zařízení). Teprve poté dojde
k poslední fázi ve výrobě, vybavení interiérových
prvků, jako jsou sedačky, toalety, bistro oddíly,
osvětlení aj.

How has it all come about? The contract for the
delivery of three new trains with an option for
30 more was signed in December 2016. Then the
development and design phase began, during which
the appearance of the train was finalised – not only
the exterior but especially the technologies which
would be used in the new trains. These included
innovations developed by Leo Express over the
previous 5 years, and incorporated feedback
from you, our passengers. Currently, we are in
the manufacturing process. It started with the
production of the train casings and chassis, which
is being followed by the installation of technical
devices (air-conditioning, train control systems,
door systems and IT devices). Only then will the final
phase of production begin – equipping interiors with
seats, toilets, bistro sections, lights and so on.

Nové vlaky připlují
Po dokončení výroby, budou vlaky naloženy na nákladní loď a poplují do Evropy, což jim bude trvat asi
dva měsíce. Dle našeho plánu by měly nové vlaky
dorazit do České republiky na konci roku 2018. Poté
budeme vlaky testovat. Po úspěšném testování,
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New trains will come by ship
When production is finished, the trains will be loaded
onto a cargo ship and will sail to Europe on a twomonth voyage. If everything goes to plan, the trains

our fleet

New Leo
Express trains

tzv. procesu homologace, kdy budou schváleny pro
provoz, budou připraveny na ostrý start. Cestující
Leo Express se v nich projedou poprvé v jízdním
řádu 2019/2020.

Větší kapacity vyšších tříd
Na co se můžete v nových vlacích těšit? Při navrhování interiéru jsme se nechali inspirovat doporučeními
našich zákazníků – můžeme například prozradit, že
jsme kapacitně rozšířili vyšší třídu a zároveň díky
inovativním řešení dojde ke zvýšení komfortu. Mimořádnou pozornost jsme věnovali výběru sedaček do
všech tříd.

Bistro oddíly
Zaměřili jsme se na potřeby cestování rodin s dětmi
– součástí vlaku bude samozřejmě i dětská zóna
s prostorem pro kočárky. Dále multifunkční zóna
pro cyklisty a lyžaře, nezapomněli jsme ani na místa
pro koloběžky. O rychlejší servis, více čerstvého
jídla a širší výběr nápojů se postarají speciální bistro
oddíly.
V nových vlacích nabídneme cestujícím rychlejší
připojení k internetu, šikovné řešení pro odkládání
zavazadel, inovativní řešení na toaletách a mnoho
dalších novinek.

Už se těšíte?

should arrive in the Czech Republic at the end of 2018.
Then we’ll test them. After successful being tested
begins the so-called homologation process, in which
the trains are approved for operation and readied for
their real start. The first Leo Express passengers will
travel on them in the 2019/2020 timetable.

More seats in higher classes
When designing the interior, we were inspired by the
recommendations of our customers, and we can reveal,
that the capacity of the higher class carriages has been
expanded, while thanks to an innovative solution, they
will be even more comfortable. We have paid special
attention to our choice of seats for all classes.

Bistro sections
We’ve focused on the needs of families travelling
with children – the train will of course include
a children’s zone. There will also be a multifunctional
zone for cyclists, skiers, and for kick scooters. The
special bistro sections will offer faster service, more
fresh food and a wider selection of beverages.
On board the new trains you’ll have a faster internet
connection, more convenient luggage storage,
innovative solutions in the toilets and much, much
more.

Excited?
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advertorial

Studium pro pracovně vytížené?
Profesní programy MBA, LL.M., MSc.,
MPA aj. jsou studiem, které v ČR spadá
do oblasti celoživotního vzdělávání.

Tyto programy navštěvují především manažeři, členové managementu společností či úřadů, majitelé
a ředitelé firem, zaměstnanci firem i státní správy
a samosprávy. Velkou část studentů tvoří lidé,
kteří chtějí kariérně růst a dostat se do vrcholného
vedení společnosti či posílit své pracovní postavení
na trhu, ale i zkušení vedoucí manažeři, kteří chtějí
studiem načerpat nové zkušenosti a znalosti.

Jedním z leaderů v České republice
v poskytování profesních programů je
Ústav práva a právní vědy, o. p. s.

Studium MBA!

schopný uplatnit získané znalosti ve svém zaměstnání či podniku.
Pro více informací o studiu profesních programů
a nabízených programech navštivte stránky
www.ustavprava.cz.
V případě vašeho zájmu o studium zadejte v přihlášce do kolonky „Poznámka“ slovo „LEO Express“,
a získejte tak slevu 10 % na celé studium.

Programy MBA, LL.M., MSc., MPA a další jsou určeny
lidem, kteří mají motivaci se neustále zlepšovat,
růst a posouvat svoji kariéru stále výše. Studiem
vás povedou zkušení lektoři s profesionálním
přístupem. Absolvent studia bude obohacen nejen
o titul za jménem, ale hlavně o zcela nové a nečekané obzory.
Na Ústavu práva a právní vědy je snahou, aby
absolvování programů přineslo studentům rozvoj
a prohloubení manažerských dovedností. Při studiu
na Ústavu práva a právní vědy je vždy kladen obrovský důraz na styl výuky tak, aby byl každý student
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Za tým Ústavu práva a právní vědy vám přejeme
příjemnou a ničím nerušenou cestu!

Tesíme sa na vás!

WINNER
WELLNESS
HOTEL VISTA

JARO ve Wellness hotelu Vista****
Nejatraktivnější family hotel ČR

Animační programy pro děti, které baví

Hotelový wellness program pro děti a rodiče

Uvolnění, relaxace, klid, příroda

Dechberoucí výhledy

…hory zážitků

www.hotel-dolnimorava.cz

