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EDITORIAL

VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ,
pevn  v

vlakové, autobusové 
minibusové linky

Cykloturisté
Zakarpatskou Ukrajinu

ma arské Buda-
pešti

Letišt  Václava Havla 

 Locomore
 m , 

D

VÁŠ TÝM LEO EXPRESS

DEAR PASSENGERS,
We sincerely hope that you enjoyed the summer 
holidays to the full and have returned from your 
vacation well rested. If you are only just planning a trip 
we have some good news. The team at LEO Express 
haven’t been twiddling their thumbs recently – over the 
last few months we have expanded our rail, coach and 
minibus service. Cyclists can now head off with their 
bikes to the Transcarpathian region of Ukraine to 
admire the area’s natural beauty from the saddle. Our 
coaches can also now take you to Budapest – naturally 
you can take bikes on this service from neighbouring 
Poland via Košice in Slovakia. 
Those of you who like to travel in real comfort will 
welcome our new service – minibus transfers from the 
centre of Prague to Václav Havel Airport and back. 
We will also gladly take you to the door of your home 
or hotel. 
Another new feature is the reinstatement of the 
high-speed Locomore train service between Berlin and 
Stuttgart. For the time being, the train will run between 
the two cities  ve times a week, stopping in Hannover, 
Frankfurt and Heidelberg. 
We would like to thank you for choosing LEO Express 
and we hope that we will continue to enjoy your favour 
in future. You, our passengers, are what make our work 
worthwhile.  

YOUR LEO EXPRESS TEAM
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Zadívejte se 
do baroka

Navštivte zámek Nebílovy a objevte české 
baroko v celé jeho unikátní kráse.

Zažijte baroko všemi smysly.

Nebílovy

Symboliku a alegorii v sobě ukrývá mnoho 
pozoruhodných detailů barokního umění. 
Přijeďte si prohlédnout skryté poklady, 
jejichž příběhy čekají na to, až je objevíte. 

www.ceskozemepribehu.cz
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#leoexpress
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#momlife #cestajecil #odvoznaletiste #cernapuma #naceste 
#bezkocarku #collegues #premium #praha

ZOOM
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DESTINACE

LINEC
MĚSTO

BUDOUCNOSTI

LINZ
THE CITY
OF THE FUTURE

TEXT: LINZ TOURISM,

SABINA BA INOVÁ

FOTO: LINZ TOURISM

UNIKN
EJTE SI TEN LUXUS OBJEVIT 

N ST 

SE ROZJE

LINEC! M STO, KTERÉ JE SOU

KA.

Foto: Johann Steininger
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Linec je místem, které se stále prom uje a má 
moc také v pr b hu pobytu prom nit své 

návšt vníky. Motto m sta koneckonc  zní „Linz 
change(d)“. Kreativní m sto je otev eným pódiem 
pro všechny druhy um ní – na své si p ijdou nejen 
nadšenci do klasického divadla, hudby i historie, ale 

du i um ní ve všech 
jeho sou
iní Linec jedním z nejvíce vzrušujících m st v celém 

Rakousku.

NAKUPOVÁNÍ I VOŇAVÝ PUNČ
íná nad šálkem horké kávy 

a s kouskem lineckého dortu. Na delikátní snídani pak 
v ideálním p ípad  navazuje procházka m stským 

sobivá – více 
ek vystavuje 

 podél Landstraße, 

do n které z bo ních uli  jiný rozm r 
nákupní inspirace. Na vaši návšt vu 
malých a osobitých obch dk  nabízejících, zvlášt  
p

odejdete s n jakou mali kostí i pro sebe. Jen tak, pro 

kompletní, pokud byste nenavštívili zdejší adventní 
trhy. Nechte se p ilákat v ní perní k , pun e 

ní trhy svým 
t pytivým kouzlem uchvacují své návšt vníky, které 
nekompromisn  dostanou do sváte ní nálady 
a naplní je p edváno ním o ekáváním. Své vyzdobe-

váno  vyrazte na trojici 
nejv tších adventních trh  ve m st  – Christkindl-

T

SHOPPING AND DELICIOUS PUNCH

Ud lejte si radost a ochutnejte linecký 

st . 

vých krabi j d
dokonalý suvenýr.

Torte! It is considered to be the oldest 
cake named after a city in the world 

and was mentioned by name as early as 
1653. The cake is famous far beyond 

Austria’s borders. It is available in 

makes it the perfect souvenir from the 
city by the Danube.

Foto: Florian Weichselbaumer
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DESTINACE

markt na hlavním nám stí, váno ní trh ve Volksgarten 
 na Pfarrplatz. Sváte ní as si ale 

nepochybn  vychutnáte i ve Wärmepolu linecké 
univerzity um ní a designu nebo ve váno ní vesni ce 
Dorf-Weihnacht na Starém M st  (Altstadt).

INSPIRACE PRO CELOU RODINU

p edk  m stské hromadné 
dopravy, m stku – svezete 

ti, tak pro dosp lé. Jakmile 
dorazíte na vrchol, zami te rovnou ke Grottenbahn, 
která p enese p
vého sv ta uvnit
d íb h ím vlá kem, se 
vypravte t
koneckonc

sto i hory.
va 

voestalpine Stahlwelt, která zv davc
nahlédnout do zákulisí obrovské pr myslové zóny. 

sobem p
n

t d kladn  prozkoumat, a to 
p m a interak-
tivním prohlídkám.

NAHLÉDNĚTE DO BUDOUCNOSTI
V pr b  

most famous shopping street in the city. The side 
streets will inspire you with their many small, 
individual boutiques offering unique gifts. Nothing 
here is arti  cial or construed, the owners advise their 
customers themselves and put their heart and soul 
into their work. This means that those searching for 
gifts for their loved ones might also  nd a treat or 
two for themselves! 
Of course, no shopping trip here would be complete 

and put everyone in a festive mood,  lling them with 

the winter market on the Pfarrplatz are the three largest 
markets in the Danube city. You can also, however, have 

LINZ INSPIRES FAMILIES
A day out with the family promises a variety of 

top, familiar fairy-tale  gures come alive on the 
famous grotto railway. After a ride on the dragon 

the viewing platform. This is the place to take the 

LINZ KARTA – JEDEN LÍSTEK 
NA CELÉ MĚSTO!

 zdarma, 
 ty 

zahrnuté v kart  pat í ve

celá 
na palub  autobus

LINZ CARD – ONE TICKET 
FOR ENTIRE CITY!

on a visit to the city by the Danube! The 
bene  ts include free admission to museums 

boat trips, concerts and theatre and many 
other discounts. You can buy your card on 
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nost a um

n
ilé 3D animaci zve návšt

t

 
Dunaje.

MĚSTO ZVEDÁ OPONU
Line

za
 s titulem Forever Young 

LOOK TO THE FUTURE!

Foto: Susanne Einzenberger Foto: Tom Mesic

Foto: Alex SigalovFoto: Marko Mestrovic
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DESTINACE

a 18. listopadu se p edstaví i stejnojmenný muzikál. 
Sou ástí programu nové sezony jsou i t i další 
muzikálové hity v etn  nestárnoucí klasiky Hair-
spray. Divadlo, tanec, opery a operety – v Linci jich 
letos na podzim uvidíte celkem jedenáct. Nová 

jí i v kongre-
sovém a festivalovém centru Brucknerhaus: série 
koncert

edstavující špi ky 
sv
od 9. ledna. 
Pokud jste spíše teplomilní, nevadí. Ani vás Linec 

vníci 
se mohou op t t ných 
festival eznový Nextcomic – 
festival, který sv tu p edstaví zajímavosti ze sv ta 

sou asných  lm  evropských autor  Crossing 
Europe, který Linec pohostí v pr
Pro jistotu si jejich termíny zapište do kalendá e 

jaké mimo
náhodou neutekly. 
Výlet do m sta zm n ve vás zanechá jedine né 
vzpomínky. Navštívit Linec jednoduše znamená 
pono st  

 
a vrátit se dom  tak trochu jiný.    

CURTAIN-UP IN LINZ
One of Europe’s most modern opera houses and 

in Linz for extraordinary cultural experiences 

am Volksgarten, the new season with the title 

the musical with the same name is showing from 

impressive, as are the operas and operettas – 

from 9 January, as well as numerous jazz concerts.
A glance at next spring reveals plenty more 
cultural high points. Visitors can look forward to 
numerous festivals again, such as Nextcomic-

 lm 
festival in April. Ideally, make a note of them in 
your calendar already!

unique memories and experiences. After all, to 

city, to live through many special moments and to 
return home a little changed.  

www.linztourismus.at



13

SOUTĚŽ / CONTEST

UD LEJTE SI S RODINOU VÝLET 
A POZNEJTE MODERNÍ METROPOLI 
HORNÍHO RAKOUSKA. 

JAK SOUTĚŽIT?

Sta í zaslat na soutez@le.cz íslo Vaší jízdenky 
LEO Express zakoupené v období od 14. 9. 2017 
do 31. 10. 2017 a odpov d t na sout
Jakým titulem UNESCO se pyšní Linec?
Sout

do 23. 12. 2017. Podmínky sout
na www.le.cz/soutez.   

VYHRAJTE VÁNOČNÍ VÍKEND VE MĚSTĚ LINEC!

TAKE A TRIP WITH YOUR FAMILY AND 
DISCOVER THE MODERN METROPOLIS 
OF UPPER AUSTRIA. 

HOW TO ENTER THE CONTEST?

soutez@le.cz 
What UNESCO title does Linz boast? 

www.le.cz/soutez.  

WIN A CHRISTMAS WEEKEND IN LINZ!

VÝHRA OBSAHUJE:
  

dosp lé a jedno dít
  
pro dva dosp lé a jedno dít
  

  poukazy na nejr zn

od 17. 11. 2017 do 23. 12. 2017

THE PRIZE INCLUDES:
  

  

  

  
markets 

  
17.11.2017 and 23.12.2017
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DESTINACE

LINECKÁ
DOBRODRUŽSTVÍ

LINZ
ADVENTURE

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ TRHY
ADVENT AND CHRISTMAS 
MARKETS
18. LISTOPADU – 23. PROSINCE 2017
18 NOVEMBER – 23 DECEMBER, 2017

www.linztourismus.at/advent
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DESTINATION

PLAVBY KŘIŠŤÁLOVOU 
LODÍ
CRYSTAL BOAT CRUISES
OD 28. ŘÍJNA 2017 
FROM 28 OCTOBER, 2017 

www.donauschiffahrt.de

HAIRSPRAY
OD 14. ZÁŘÍ 2017 
FROM 14 SEPTEMBER, 2017 

www.landestheater-linz.at
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DESTINACE

NOVÝ ROK
NEW YEAR
31. PROSINCE 2017
31 DECEMBER, 2017

www.linztourismus.at/silvester

OPOJENÍ SMYSLŮ
INTOXICATION OF THE 
SENSES
21. ŘÍJNA 2017 – 1. DUBNA 2018 
21 OCTOBER, 2017 – 1 APRIL, 2018 

www.ooekulturquartier.at

Foto: Linz Tourism Röbl

Foto: Andrea Loux





18

ADVERTORIAL

ADVENT V LINCI

Hotel Harrys Home Linz GmbH

ADVENT IN LINZ 

Hotel Harrys Home Linz GmbH 

LINEC S LINZ CARD

Steigenberger Hotel Linz

LINZ WITH THE LINZ CARD

Steigenberger Hotel Linz

www.tchibo.cz/cestovani







THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

WWW.FANUC.CZ

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

Jeden dodavatel, 
nekonečné možnosti
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CESTA JE CÍL 

INOVÁTOR KAŽDÝM COULEM

VAGONY S NÁLEPKOU 
HI-TECH

CARS WITH 
A HI-TECH LABEL

EVERY INCH AN INNOVATOR 
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IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

 nadšení z nekon
p e m  zajímaly od 

al chyb

ed il má 
o jším 

a máme po ád co d

vid
ed p

máln  p

ed
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CESTA JE CÍL 

Pokud pátráte prstem po map  a zkoumáte, kam 

n co nového, nepoznaného. Ideální volbou bude 
oblast severního Polska. LEO Express v lét

 
p íte. 

PŮVAB NEZNÁMÉHO
 chyba. 

ována m sta 
Gda sk, Gdyn

vu rozhodn
Za n te v Gda

krásná barevná pr elí m š  – kroky 
(a hlou ) vás bezpe n  zavedou na hlavní 
nám
n

KOUZLO 
POLSKÉHO SEVERU, …

… KDE SE MÍSÍ HISTORIE SE SLANOU 
VODOU BALTU. DLOUHÉ PROCHÁZKY PO 

KTERÉ V SOB  NEZAP
JIN 

VZDÁLENÝCH I NOVODOBÝCH. TO VŠECH-
NO SKRÝVÁ TURISTY ZATÍM P ÍLIŠ NEPRO-
ZKOUMANÝ SEVER POLSKA – TROJM STÍ: 
M STA GDA .

… WHERE THE HISTORY OF THE SALT 
WATER OF THE BALTIC IS MIXED. LONG 
WALKS ALONG BEAUTIFUL ROMANTIC 

OF DISTANT AND MODERN HISTORY. THIS 
IS ALL HIDDEN IN THE NORTH OF POLAND 

EXPLORED BY TOURISTS.

THE MAGIC OF THE 
POLISH NORTH…

I

THE CHARM OF THE UNKNOWN
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IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

DŮM Č. 53
BUILDING NO. 53
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rozhodn  jej neminete. K ivý d m (který je svojí 
podobou p esn  v rný názvu) je cílem všech turist , 

ku, 
dostav  r zných výstav, 
návšt i zuba e v n m m eba 

KOUZLO LEŽÉRNOSTI 

centru a dlouhých rušných ulicích? Doporu ujeme 
t etí ze severopolských m  je významným 
p ístavem a tím pravým místem, kde na
sladkým nicned láním na píse
v n ímo 
v zakotvených lodích, nebo na n tu 

 lmový, nebo hudební 

house (which 

THE CHARM OF CASUALNESS 

boats or 

CESTA JE CÍL 



Stezka v oblacích 
Sky Walk SVĚTOVÝ

UNIKAT
WORLD
UNIQUE

FOTOSOUTĚŽ
Pošli fotku

a vyhraj ceny
v hodnotě

100 000 Kč!

PHOTO
COMPETITION
Send a photo 
and win the
prizes worth 

100 000 CZK!

Nejkrásnější výlet v Česku 
The most beautiful trip
in the Czech Republic

www.stezkavoblacich.cz

Dej nám like I Like us   /stezkavoblacich
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ADVERTORIAL
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ADVERTORIAL

#SNAMIZAZIJETEVIC

#SNAMIZAZIJETEVIC

JEDINEČNÁ KNIHA
O HISTORII ČESKOSLOVENSKÉ 

MOŘEPLAVBY

JEDINEČNÁ KNIHA
O HISTORII ČESKOSLOVENSKÉ

MOŘEPLAVBY

To pravé HYGGE

s modrobílou

obálkou!

ZAŽIJETE VÍC
S NÁMI

CELOBAREVNÉ PRŮVODCE
NAKLADATELSTVÍ JOTA

Mapa plaveb
 jako BONUS

w w w.JOTA.CZ
vždy v ýhodněj i  na 

w w w.JOTA.CZ
vždy v ýhodněj i  na 
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CESTA JE CÍL

P i procházení nových post  na Facebooku mezi 
provokativními fotkami blankytného mo e 

z dovolených a fotkami miminek mých drahých 
kamarádek, jsem narazil na sponzorovanou 

(nejen) krátkodobé záp j ky aut nap ímo klientem 
klientovi mi p išla hned na první pohled sexy. 
Nadšen  volám dom
výlet s p  

 vymámeno, eho se bude p ekvapení 

týkat. A výb r auta tak p
dva. M lo by to být bu  n co luxusn jšího 
a komfortního, nebo se vysportujeme se „siln jším 

ehledné, 
registrace do portálu rychlá, výb r aut ne iní 

 mladou, tak výb

SHARING CARS

WITH A SMILE
SDÍLENÍ AUT

S ÚSMĚVEM
SMILECAR JE APLIKACE, KTERÁ MÁ 
SNADNO A RYCHLE ZPROST EDKOVAT 
ZAP J ENÍ VOZU. JAK TAKOVÝ PROCES 

NAŠEHO ZÁKAZNÍKA, ABY VÁM JEJ 
POPSAL. JAK TEDY HONZOVA CESTA SE 
SMILECAR VYPADALA A CO VŠECHNO 

E T

SMILECAR IS AN APPLICATION THAT IS 
SUPPOSED TO HELP MAKE RENTING A CAR 

EASY AND QUICK. HOW DOES THIS 
PROCESS LOOK IN REALITY? WE HAVE 

ASKED OUR CUSTOMER TO DESCRIBE IT TO 
YOU. SO HOW DID HONZA’S JOURNEY 

WITH SMILECAR LOOK AND WHAT DID HE 
EXPERIENCE? READ HIS REPORT.

While browsing new Facebook posts, I came 
across a sponsored SmileCar ad amid 

provocative photos of the azure sea from holidays 
and babies of my dear friends. Peer to peer service 
offering (not only) short-term car rentals directly from 
the car owner to the client seemed sexy to me at  rst 
glance. I called home excitedly and informed that 
I am preparing a trip with a surprise. As always, I was 
debriefed on what the surprise concerned. And so 
the choice of car now interested both of us. We 
agreed that it should either be something more 
luxurious and comfortable, or we would equip 
ourselves with something a little “stronger”. The 
website of the service is clear, registration to the 
portal is fast, and choosing a car is practically 
problem-free. Since it is a relatively young service, 
the choice of cars is not as good as I had imagined, 
but I believe it is only a matter of time before the 
offer expands. After entering the location and 
required rental date, we found a beautiful Octavia RS 
of the current model line at a fair price.
But for how long – a day, two or three? The price is 
acceptable, a daily mileage of 200 km is included in 
the price and 3 CZK for each additional kilometre is 
very encouraging. The decision was made. It would 
be an RS. Reservation of the car is carried out 
through the system and only the classic veri  cation 
steps of the driver, me, remain. I upload photos of 
my personal ID card and driver’s license into the 
system, and save them. Within  ve minutes, my 
phone rings and the SmileCar line operator informs 
me about my pro  le activation (I will also receive an 



31

IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

takový, jaký bych si p edstavoval, ale v
jen otázkou ádn  rozroste. 
Po zadání lokality a termínu záp j ky nacházíme 
krásnou Octavii RS aktuální modelové ady 
za férovou cenu. Ale na jak dlouho – den, dva, t i? 
Cena je p ijatelná, denní nájezd 200 km v cen  
a následn  3 K
povzbuzující. Rozhodnuto. Bude to RSo. Rezervace 
vozu prob hne systémem a zbývají jen klasické 
ov ovací kroky m , idi e. Do systému vkládám 
fotogra  e své ob anky a idi áku, ukládám. 
Do p ti minut mi zvoní telefon a operátor SmileCar 
linky m  informuje o aktivaci pro  lu (zárove  mi 
p ijde i e-mail a SMS – nevídaný servis). P íjemným 
p
bude za n kolik týdn  kon it platnost ob anky 
a zda o tom vím. Dokon ím rezervaci RSa a vnit n  
se za ínám ladit na p íjemný den na eských 
okreskách. Ve ve erních hodinách mi na telefonu 

Koukám do e-mailu, kde m  majitel vozu zdvo ile 

a p
a po ádn  se vy ádil. V tom je p ímý kontakt 
s pronajímatelem k nezaplacení. 
Nevadí. Druhým v po adí je Mercedes Benz E 

áru. 
 ohlédnu zp t, tak bych ur it  doporu-

il rezervovat si více voz  p edem, jistota je jistota. 

email and text message – unprecedented service). 
A pleasant surprise is also the information provided 
by the operator that the validity of my personal ID 
card ends in a few weeks and whether I am aware of 
it. I  nish the reservation for the RS and I start to get 
myself into the mood for a nice day in the Czech 
countryside. In the evening, my phone peeps, 

reservation has been cancelled”. What? I check my 
email, where the car owner politely informs me that 
the car unfortunately needs to be serviced and 
hopes I  nd the perfect replacement and have 

a great time. In this regard, direct contact with the 
car owner is priceless. 
No problem. The second choice is a Mercedes Benz 
E 220d. Thus we will enjoy a trip in a manager class 
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CESTA JE CÍL

CVIČENIE ROBÍ MAJSTRA
V domluvený as p

sm
U n

 
n  ekají 

l 
j

a po n j

 a v p

j

ÚDIV A OBDIV

 

PRACTICE MAKES PERFECT

SURPRISE AND ADMIRATION

The SmileCar serviceSlužba SmileCar 
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IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

ZPOŽDĚNÍ BEZ POKUTY

DELAY WITHOUT A PENALTY

JAN KOTLÍN JAN KOTLÍN 
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ROZHOVOR

M
Zam ujeme se na n kolik v deckých misí. Spolu 
s kolegy z Akademie v d se v sou asné dob  

íklad 

bude p ímo ovlivn n  
ípad

zp jaký 
hl n

 od Zem  
v nefunk

BETWEEN 
MARS AND THE KITCHEN

!

MEZI MARSEM 
A KUCHYNÍ

on 
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INTERVIEW

to byl problém pro posádku. Náš výzkum ale 
sou asn  pomáhá zkoumat i jevy, které se vyskytují 
na naší planet , ve vulkanických oblacích. 

Kdy se tedy lov k na Mars podívá?
 Marsu 

m la lidská posádka vypravit na povrch Marsu. 

dovolenou se tam v blízké dob  
nevypravíme?
B hem pár let ur it  ne. On ale nejv tší problém 
není se dostat na Mars, ale z n j zpátky. Na Marsu je 
v íklad na M síci. Ke startu 
z Marsu by tedy bylo t eba ješt  jedné, tém  stejn  
velké rakety, která by váš modul vynesla. 

Vy se tam n kdy podíváte?
Já bych moc rád. Jestli je to reálné, to se teprve 
uvidí. Jsem jednoduše moc vysoký, ale doufám, 

tší raketu . 

Jak se lov k jako vy, kterému je 26 let,dostane 
ke stavb  antény, která poletí na Mars?
Nebyla to úpln  p ímá cesta. Na st ední škole jsem 
cht l být architekt, potom jsem se ale za al orientovat 
na matematiku a fyziku, pozd
o profesi leteckého konstruktéra. Tohle odv tví se ale 

kam 
p ijdu a n co nového vymyslím“, vzala za své. B hem 

were to pass through one of the modules, it could 
turn it off. And being in a non-functioning rocket 

imagine what a problem it would be for the crew. 
However, our research also helps to explore the 
phenomena that occur on our planet in volcanic 
clouds.   

So when will man visit Mars? 
 rst space 

should  y a human crew to Mars. 

So going to Mars for a holiday is not possible in 
the foreseeable future?
De  nitely not within the next few years. But the 
greatest problem is not about getting to Mars, but 
getting back. The gravity is higher on Mars than, 
e.g., on the Moon. Thus in order to get back from 
Mars you would need one more rocket almost of the 
same size that would get your module up. 

Will you ever get to Mars? 
I would love too. If it is at all possible, we shall see. 
Simply said, I am too tall, but I hope a bigger rocket 
will be built. 

How does someone like you, who is just 26 years 
old, come to building an antenna that will  y to 
Mars? 
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vysokoškolského bakalá ského a potom magisterské-
ho studia jsem se dostal k zajímavým výzkum m a dál 
se rozvíjel. Vesmírný výzkum je perspektivní dynamické 
odv tví a mám v n ástí n eho 
v tšího a d
výzkumu je d
lidem. Nejde jen o to „n co dostat do vesmíru“, ale 
technika, která se pro vesmírný výzkum vyvíjí, má 

v léka ské technice, nových materiálech, komunika -
 (jejím plánování, 

íta ).

Co vás krom

má cateringovou  rmu. Baví m  va ení. 
Nedávno jsem o víkendu va il na svatb  pro 80 lidí. 

Cesty mám hodn  spojené s prací. asto cestuji 
na konference. D ív jsem p i takových cestách znal jen 
cestu z a na letišt , p  se 

kolik dní z stat 
a poznat je. Nepracovn  jsem se vydal naposledy sám 

ejného prostoru, místní 

podle mého názoru Evropany, ale hlavn  echy, 
e Krakov, kde 

jsem strávil pracovn  n jaký as, také Vratislav 
a Pozna . Ješt  se chystám do Gda sku, tam se moc 
t ším. Láká m
na   

It was not exactly a straightforward journey. 
I wanted to be an architect when I was in 
grammar school, then I started focussing more on 

idea of becoming an aviation engineer. However, 
this  eld does not develop dramatically enough. 

inventing something new” spoke for everything. 

I was involved in some interesting research 
projects and continued to develop. Space 
research is a perspective dynamic industry and 
I feel like I am part of something bigger and 
important in it. I believe that what is important 
about space research is how it can be of use to 
people. It is not just about “getting something 
up into space”, but the technology that is 
developed for space research has huge potential 
for people on Earth. We see use of it in medical 
technology, new materials, communication 
possibilities, transport (its planning, using 
computers). 

I love sports. I also help a friend of mine who has 
a catering business. You see, I enjoy cooking a lot. 
I recently cooked at a wedding for 80 people. 

Do

I often travel somewhere for a conference. On 
such trips in the past, I used to only know the 
way to and from the airport, lecture halls and 
hotel. Now I am trying to stay an extra couple of 

that was unrelated to work was to South 

understanding of public space and its people. 
I love Scandinavia. But a place that is in my 
opinion undiscovered by Europeans, mainly 
Czechs, is Poland. I know Krakow well because 
I spent some time working there, also Wroclaw 
and Poznan. I haven’t been to Gdansk yet but 
I’m looking forward to it one day. I am also 

forget about the Czech Republic, which I love 
and always like to come back home to.  

ROZHOVOR
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KOŠICE

PRAHA

PLZEŇ/PILSEN

AIRPORT
KRAKOW

OSTRAVA

MNICHOV/MUNICH DUBLIN

BUSINESS
CLASS

AUTOBUS/BUS
LEO EXPRESS

ECONOMY
CLASS

VLAK/TRAIN
LEO EXPRESS

MINIBUS
LEO EXPRESS
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Rychlost a spolehlivost. To jsou obvyklá témata 
spojená s dopravou. V posledních letech se však 

p idalo t etí téma, st e známý 
ív tivost.

d raz na vst
n
ní, ale p edevším fázi p ed nástupem do vlaku, 
autobusu nebo t eba i letadla. 
Technologie z jednotlivých segment  se propojují, 
a pokud bylo ješt  p ed n kolika lety nap íklad 
elektronické odbavení doménou t ch progresivn
ších leteckých spole ností, dnes se stává samoz
mostí. A nejen na letištních terminálech.
Moderní technologie šet í dopravc m náklady 
a cestujícím as. V tšina novinek, se kterými 

 setkávat, se to í kolem 
plateb jízdného. N které technologie pouze 
dovád jí k dokonalosti v e 
známe – to jsou t eba bezhotovostní platby, kdy 
podle studie poradenské spole nosti Deloitte, 

Speed and reliability. These are the common 
themes associated with transportation. In recent 

years, however, a third pivotal one has been added, 

Yes, we have become users and carriers establish 
themselves on friendliness. They are trying to make 
everything possible easier and not just travel alone, 
but also to the stage before boarding a train, a bus or 
even an airplane. 
Technology from individual segments is 
interconnected, and if, for example, electronic 

airlines, it has become commonplace today. And not 
just at airport terminals.
Modern technology saves carriers costs and 
passengers time. Most of the novelties that will soon 
become commonplace revolve around fare payments. 
Some technologies only perfect what we already 

to a study by the consulting company Deloitte that 
deals with the introduction of modern technology into 

NA PALUBU JEDINĚ 
SE SMARTPHONEM

MODERNÍ TECHNOLOGIE A CHYT-
RÁ EŠENÍ M NÍ SV T DOPRAVY. 
JDE O SV T, VE KTERÉM SÁZEJÍ 
A ZALÉVAJÍ DOPRAVCI A PLODY 
JEJICH PRÁCE SKLÍZEJÍ A OCE UJÍ 
CESTUJÍCÍ. A CO JE NA TOM V -
BEC NEJLEPŠÍ, NEJDE O SV T 

 
V DOPRAVNÍM FUTURISMU ÁS-
TE N

MODERN TECHNOLOGY AND SMART 
SOLUTIONS ARE CHANGING THE WORLD OF 
TRANSPORT. IT IS A WORLD IN WHICH SEEDS 

ARE SOWN AND TENDED TO BY CARRIERS, 
AND THE FRUITS OF THEIR WORK ARE 

HARVESTED AND VALUED BY PASSENGERS. 
AND WHAT‘S BEST ABOUT IT IS THAT IT IS 
NOT A WORLD OF FAR-OFF FUTURE. WE 

ALREADY PARTLY LIVE IN FUTURISTIC 
TRANSPORT.

JUST A SMARTPHONE NEEDED 

TO BOARD
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zabývající se vstupem moderních technologií 
práv  do dopravy, prob

tu jsou systémy doslova revolu ní a fanoušci 
chytrých telefon ijdou 
na své.
Co byste 
a vydáte se na cestu bez pen z i bez cíle? Váš 
smartphone sám zaznamená nástupní stanici 
a platba vám bude z ú

Tohle není sci-
se práv  testuje. Obecn  jde o systém propojování 

ípad  o sledo-

revolutionary systems and fans of smartphones and 
useful applications come into their own.
What would you say to a world in which you board 
the train and go on a journey without money or 
without a destination? Where your smartphone will 
note the boarding station and your payment will be 
deducted from your account, depending on where 
you get off? This is not science  ction. This is a huge 
opportunity that is now being tested. In general, it is 

technology is being developed under the name 
iBeacon. According to Deloitte’s analysis, this is just 



MODERN TECHNOLOGY

41

DOPRAVA V DIGITÁLNÍ ÉŘE – 
TRENDY INTELIGENTNÍ MOBILITY

Práv  tak se nazývá analýza spole nosti 
Deloitte, která se zabývá technologickou 
(r)evolucí v doprav . Jako klí ová vidí témata 
personi  kace cestování, propojování systé-
m  jednotlivých typ  dopravy, automatizace 
a bezpe nost, platební metody a chytré 
vyú tování a v neposlední ad  propojení 
soukromého a ve ejného sektoru. P edevším 
personi  kace cestování a vyú tování souvisí 
s rozvojem nových aplikací a rozhraní ur e-
ných pro chytré telefony.

TRANSPORT IN THE DIGITAL ERA – 
TRENDS OF INTELLIGENT MOBILITY

This is the name of Deloitte’s analysis, 
which deals with technological (r)evolution 
in transport. It perceives personi  cation of 
travel, interconnection of transport modes, 
automation and security, payment methods 
and smart billing, and last but not least, 
the link between the private and the public 
sector as the key themes. Above all, the 
personi  cation of travel and billing is related 
to the development of new applications and 
interfaces for smartphones.

Technologie se p ipravuje pod názvem iBeacon. 
Podle analýzy spole nosti Deloitte je práv  tohle 
jeden z klí ových projekt
zm ní chování dopravc  i jejich zákazník .
Jen si to p edstavte! T
se momentáln  osívá, je nekone n  velké, 
omezené je pouze fantazií a pak rychlostí 
technologického vývoje. Práv  tohle je trend – 
spojování jednotlivých aplikací ve zcela nové 

ipomíná skládání atom  
v molekuly.
„Krom
a výstupní stanici a propo ítá podle platného tarifu 
cenu, pozná také t
zohlednit i skute nost, jestli cestujete ve špi ce 
nebo mimo špi ku a jak dlouho. Výsledkem je 
férová cena, kterou zaplatíte.“
Jist , zaplatíte p esn  za to, co jste dostali. 

ni ní doprav , ale její potenciál oslovuje i automo-
bilový pr mysl, a e  není pouze o p j ovnách, 
které by si díky n mu mohli ú tovat najeté 
kilometry voz . Dopravci hledají v iBeaconu 

 ty pro sebe i své zákazníky. 
m dokonce i pojiš ovny, které 

p ipravují revolu ení – 
op t zaplatíte jen za to, kolik jste toho s pojišt -
ným vozem projeli a zohledn na bude v rámci 
tarifu vaše idi ská historie. Špatný idi  prost  

ijde doba, kdy nejen k cest  vlakem 
budete pot ebovat jediné – chytrý telefon s tou 
správnou aplikací.  

one of the key projects that once and for all will 
change the behaviour of both carriers and their 
customers.
Just imagine it! The endless possibilities! The  eld 
currently being sown is in  nitely large, limited only by 
imagination and then by the speed of technological 
development. This is the trend – the merging of 
individual applications into completely new 
functionality, sort of like the way molecules are 
composed of atoms.
“In addition to recognising the boarding and 
alighting station, and calculating the price 
according to the applicable tariff, it also recognises 
the class in which you are travelling and can take 
into account the fact whether and how long you are 
travelling at peak or off-peak hours. The result is 
a fair price that you pay.”
Sure, you pay for exactly what you get. iBeacon is the 
easiest to use in rail transport, but its potential is also 
addressed by the automotive industry, and they are 
not just talking about car rentals, which could use it to 
charge for mileage. Carriers are looking for 
opportunities and bene  ts for themselves and their 
customers in iBeacon. Even insurance companies that 
are preparing revolutionary options of compulsory 
insurance are considering it – again, you will only pay 
for mileage with the insured car and your driving 
history will be taken into account within the tariff. 
A bad driver will simply pay more than a good driver 
for each kilometre. 
Soon the time will come when you will only need 
a smartphone with the right application for more than 
just travelling by train.  
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emusíte být zrovna milovník moderních 
technologií a p

jist
aspo  ob
jakéhokoliv druhu b í do košíku 

. 
co nepoda

zam
m

WHAT CAN 
CHATBOT DO?

ON THE PAGES OF OUR MAGAZINE YOU 
OFTEN READ TIPS FOR INTERESTING AND 
WORTHWHILE DESTINATIONS. THIS TIME, 

HOWEVER, WE ALSO WANT TO 
INTRODUCE YOU TO THE 

TECHNOLOGICAL INNOVATION THAT YOU 
CAN NOW ENCOUNTER AT LEO EXPRESS, 

AND PERHAPS THANKS TO WHICH BUYING 
TICKETS WILL BE EASIER.  

CO UMÍ 
CHATBOT?

TEXT: STANISLAVA ŠREMROVÁ
FOTO: ARCHIV LE, © SHUTTERSTOCK.COM

Y

NA STRÁNKÁCH NAŠEHO MAGAZÍNU 
SI ASTO TETE, KAM STOJÍ ZA TO SE 

ALE TAKÉ CHCEME SEZNÁMIT 
S TECHNOLOGICKOU NOVINKOU, 

LEO EXPRESS M
NOV  POTKAT. A T EBA DÍKY NÍ 
I JEDNODUŠE NAKUPOVAT JÍZDENKY.
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vlastn  o chytrý po íta ový program uzp sobený 
ke komunikaci. Nej ast ji se s ním setkáte ve chvíli, 
kdy p ejímá roli pé e o zákazníky. Na Facebook 

edevším  rmy, které cht jí zajistit 
rychlou a efektivní pé i a pomoc zákazník m, a to 
v kteroukoli denní i no
umí odpov d
nebo p ímo zprost edkovat nákup. 

POČASÍ, ZPRAVODAJSTVÍ I PORADENSTVÍ
Prost ednictvím chatbot  lidé po celém sv t  
tou aktuální zpravodajství, získávají informace 

o po así v libovolných destinacích, komunikují 

slední ad  nakupují – jídlo, oble ení, elektroniku, 
letenky. Sta
postupujete podobn
s prodava em.

nost moderní 
a nové technologie a inovace nám nejsou cizí, 
m  s chatbotem setkat i na našem 

bude nákup jízdenky ješt  snadn jší a rychlejší. 
Nev íte? Podívejte se! P íjemné nakupování 
a š astnou cestu!  

actually a smart computer program designed to 

it takes on the role of customer care. There are 

Messenger. They are primarily used by companies 

care and assistance to customers at any time of day 

WEATHER, NEWS AND ADVICE 

using legal advice, and last but not least, shopping – 
food, clothing, electronics, and airline tickets. All you 
have to do is choose. The process is not complicated, 

shopping and a happy journey.  

JAK SI KOUPIT JÍZDENKU 
NA CHATBOTU?

Na Facebook Messengeru vyhledejte 
LEO Express.

2. 

3. Odpov zte na otázku, odkud a kam 
chcete jet.

4. 
5. 

spoj .
6. 
7. 

8. 
9. 

HOW DO I PURCHASE A TICKET 
WITH CHATBOT? 

Messenger.
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
document. 
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Termální voda vyv  

i energií. Práv írodního 
zdroje na vyh ívání bazén  a budov 

ívání 

Relaxa ní vn jší i vnit
i 

jší návšt
bazény v etn

tly) a ve it 

ímo 

na nejmenší cestovatele d

ní animáto hem 

FIRE & WATER WELLNESS & SPA
e  je o nejv

1 590 m2

zné 

AQUACITY HOTELY 

di

v etn hem 

zdi

n lov edávají 

zdi

zdi

ejm
išt  tness 

Více informací: www.aquacity.sk

UNIKÁTNÍ RELAX
A ZÁBAVA POD TATRAMI
AQUACITY POPRAD JE EKOLOGICKÝ RESORT SITUOVANÝ POD VYSOKÝMI TATRAMI 
VE M ST  POPRADU. DÍKY SVÉ KOMPLEXNÍ NABÍDCE PAT Í MEZI TOP DOVOLENKOVÉ 

NÍMI I VN JŠÍMI BAZÉNY 
S CELORO
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ZNÁTE ROZDÍL MEZI OPTOMETRISTOU,
OPTIKEM A OČNÍM LÉKAŘEM?

optometristovi
m ení zraku

o nímu léka i
lé it nemoci

Optik
pom výb rem brýlí www.grandoptical.cz

* Platí při koupi kompletních dioptrických brýlí v den, kdy bylo měření uskutečněno. 

57 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

ři koupi kompletních dioptrptrických bbrýlírý  v den, kdy bylo měření uskutečně

57 PRORODEJEN PO CELÉ ČR
Širokýký sortiment dioptrických
i slunnečních brýlí a kontaktních čoček
Záruuka 100% spokojenosti
Dožživotní servis brýlí zdarma

MĚŘŘENÍ ZRAKU ZDARMA*AA
Kvaliifikovaní optometristé
Modeerní měřicí přistroje
Bez nutnutnosti objednání

ěno.

k

Aktuální informace o právě 
probíhající slevové akci najdete 
na www.grandoptical.cz



ZAPOMEŇTE NA STAROSTI
a nechte se hýčkat ........... FORGET ALL YOUR CARES

and let yourself be pampered

VERGESSEN SIE ALLE IHREN SORGEN 
und lassen Sie sich so richtig verwöhnen 

SPA HOTEL PYRAMIDA I****

Františkovy Lázně, CZ
tel.: + 420 354 401 500

e-mail: reserve@hotelpyramida.cz
www.hotel-pyramida.cz

VERGESSEN SIE ALLE IHREN SORGENVVVERRRGGGESSSSEVEERGEESVVERRGGES EENNN SIIIE ALLLLEEE IIIHRRREEEN SOOORRRGEEENNNSEN SIE AALLE IHHRENN SORGGENSSEENN SIIE ALLLEE IIHRREEN SOORRGEENN
lassen Sie sich ouundnd ld laslassesenen SiSieie sisichich sh soso ririchichtihtigig öhvevererwöwöhöhnnenen 

WELLNESS & SPA HOTEL 
PANORAMA****
Trenčianske Teplice, SK
tel.: + 421 326 55 11 55
e-mail: recepcia@hoteltrenciansketeplice.sk
www.hoteltrenciansketeplice.sk
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CESTA JE CÍL

CESTOU NA LETIŠTĚ SE NEMAČKEJTE

S LEO EXPRESS M

E 

COMFORTABLY TO THE AIRPORT

Rozhodli jsme se proto být spole níkem 
i na t chto cestách a spustili jsme novou 

cestující s letenkou v ruce jsou p

jí v hodinových 

t (p es 

So we decided to be a companion on these trips 

which depart at hourly intervals from the Prague 
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IT IS ABOUT THE JOURNEY NOT THE DESTINATION

REZERVACE

le.cz/prg

RESERVATION

le.cz/prg

nástupní místa Dejvická a Veleslavín). Naši idi i 
vás vyzvednou na vyhrazeném stání jen pár krok  
od nástupišt jí naše ernozlaté 

a taxi. Nemusíte se tedy ma
fronty, své sedadlo máte rezervované, sta í se jen 
pohodln  posadit a p

NA LETIŠTĚ PŘÍMO OD VAŠICH DVEŘÍ
hceme poskytovat co nejv tší pohodlí, a proto 

 ješt  vylepšili. Krom  

ve vyzna ené zón  pro vás p ím 
vašeho domu a na letišt  vás dopravíme za 199 K . 

ijedou nap íklad na Karlo-
vo nám stí, nám
televizní v

drivers will pick you up at the reserved parking just 

you do not have to squeeze yourself through 
a crowd or stand in a long queue, your seat is 

TO THE AIRPORT DIRECTLY FROM YOUR 
DOORSTEP 

e want to provide maximum comfort, and so we 
have further improved out airport shuttle service. 
Apart from the permanent stops, you can also take 

centre. Take advantage of the Pick up at Your 
Doorstep service. We will pick you up at your 
doorstep at any address within the marked zone 
and transport you to the airport for CZK 199, our 



DESTINACE

VÝCHODNÍ MĚSTO ANDĚLŮ
Í



DESTINATION

THEY SAY THAT THE CREATOR ONCE SENT AN ANGEL TO SEE THE WORLD. WHEN 
HE ARRIVED AT THE BEAUTIFUL SILVER RIVER, HE DECIDED HE WOULD NOT RETURN 

TO HEAVEN, AND HE WOULD STAY AT THE PLACE HE HAD DISCOVERED. BUT GOD 
INSISTED ON HIS RETURN, AND SO THE ANGLE SHED AN ANGELIC TEAR AND 

VANISHED. BANSKÁ BYSTRICA STANDS ON THE ANGEL’S BELOVED PLACE TODAY.

EASTERN CITY OF ANGELS

DO BANSKÉ BYSTRICE…  
TO BANSKÁ BYSTRICA…
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… ZA LIDOVOU ARCHITEKTUROU
… ENJOY FOLK ARCHITECTURE

… ZA JÍDLEM … TO DINE

… ZA SPORTEM …   LOOKING FOR SPORT 

Zaklín ná mezi kopci, jen v
zvln

d
d ada 

p

 

práv

o

pe
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ART RESTAURANT MÁNES 

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

sleva
discount

Sleva vám bude odečtena při předložení
slevového kódu: LEO2017

Platnost do konce roku 2017.

Please present code: LEO2017 for discount.
Valid until the end of December 2017.

Art Restaurant Mánes nabízí znamenitou českou a francouzskou 
kuchyni v moderním pojetí. Elegantní interiér je doplněný 
vystavenými uměleckými díly a strop restaurace zdobí 
originální fresky slavného malíře Emila Filly. Dalším unikátem je 
zrekonstruované klavírní křídlo z roku 1897, jež při pravidelných 
večerních představeních podtrhuje jedinečnou atmosféru těchto 
úchvatných prostor.

Art Restaurant Mánes off ers excellent Czech and French cuisine 
with a modern twist. You can admire a permanent exhibition of 
artworks and the original ceiling frescoes from Emil Filla. Music 
lovers surely appreciate the refurbished Steinway grand piano 
made in 1897 and our regular live piano performances.



58

ADVERTORIAL

www.divadlonavinohradech.com

A 1, B 1, C 1, E 1 = předplatné
RK = repríza Klub

REZERVACE, INFORMACE, 
POKLADNA: 

BEZPLATNÁ LINKA 
800 900 888

3.  Út 19.00  Peer Gynt / Henrik Ibsen 
  19.00  Hodinový hoteliér / Pavel Landovský | Studiová scéna 
5.  Čt  19.00  Romeo a Julie / William Shakespeare
6.  Pá 19.00 Zkrocení zlé ženy / William Shakespeare
7.  So 19.00  Škola žen / Molière
9.  Po  19.00  Peer Gynt / Henrik Ibsen | A1
10.  Út 19.00  Velká mela aneb Francouzská kuchyně / Pierre-Aristide Bréal
  19.00  Ucho / Jan Procházka | Studiová scéna
11.  St 19.00  Její pastorkyňa / Gabriela Preissová
12.  Čt 19.00  Když ptáčka lapají… / Georges Feydeau
13.  Pá 19.00  Nepřítel lidu / Henrik Ibsen
14. So 14.00  Škola žen / Molière | E1
16.  Po 19.00  Velká mela aneb Francouzská kuchyně / Pierre-Aristide Bréal
  19.00  Nikdy / Lenka Lagronová | Studiová scéna
17.  Út  19.00  Když ptáčka lapají… / Georges Feydeau
18.  St 19.00  Pygmalion / Bernard Shaw
  19.00  Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl / Milan Uhde | Studiová scéna
19.  Čt 19.00  Bytná na zabití / Graham Linehan | VYPRODÁNO
20.  Pá  10.30  Lev v zimě / James Goldman | veřejná generální zkouška | VYPRODÁNO
  19.00  Pygmalion / Bernard Shaw
21.  So  19.00  Lev v zimě / James Goldman | premiéra
23.  Po 19.00  Lev v zimě / James Goldman | RK
  19.00 Večer bez líčidel – J. Kotrbatá a M. Lambora | Studiová scéna
24.  Út 19.00 Hašler… / Pavel Kohout
  19.00  Piknik / Ladislav Smoček | Studiová scéna 
25.  St 19.00  Amadeus / Peter Shaffer
26.  Čt 19.00  Její pastorkyňa / Gabriela Preissová
27.  Pá 19.00 Periferie / František Langer | C1
30.  Po 19.00  Bytná na zabití / Graham Linehan
  19.00  Ucho / Jan Procházka | Studiová scéna
31. Út 19.00  Lev v zimě / James Goldman | B1

PROGRAM ŘÍJEN

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

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



NATURA 
LEVEL 
USPOŘÍ 
ENERGIE

Domy řady Natura Level jsou novinky podzimu 2017. 
Oba domy splňují parametry evropské energetické směrnice 
a dosahují téměř nulové spotřeby energií. Rodiny, pro které 
jsou tyto domy připraveny, na energiích zásadně ušetří. 

VYBAVENÍ DOMŮ: 

• střešní krytina
• akrylátová fasáda
• podlahové topení,
• tepelné čerpadlo
• rekuperace
• krbová kamna

• dvě koupelny včetně sanity
• plastová euro okna s trojskly
• možnost variability v patře domu
• prostor pro pračku i sušičku
• laminátové podlahy
• velké úložné prostory

WWW.NATURA-SPACE.COM
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POJISTÍME VÁS 
VE VŠECH 
SMĚRECH

957 444 555
www.cpp.cz

SOUTĚŽ S GEOFUNEM V LESÍCH ČR
Máte rádi les, ale i chytré telefony? Nabízíme 

Sta
s Androidem nainstalovat bezplatnou mobilní 
aplikaci GEOFUN, zaregistrovat se a odehrát co 

pro vás p ipraveno celkem 28 lesních geoloka ních 
30. 11. 2017!

B hem her se pobavíte, protáhnete, ale také se 
dozvíte n
plnit r zné úkoly a podle úsp šnosti pln ní získávat 

V sout
stany, batohy, trekové hole a vod odolné vaky od 
spole  90 000 K
Sout ídní kolektivy, 

  

Více informací: 
www.geofun.cz/soutezlesy2017 



C

Teplo
v cestovním balení 
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www.visittabor.eu

ZAVÍTEJTE DO TÁBORA

13.–15. 10. Festival okolády

28. 10. Den republiky 

4.–5. 11. Mistrovství Evropy v cyklokrosu

Nosorožec indický v ČR pouze v PLZNI!

Indian Rhino in Czech republic only in the PILSEN TOWN!

www.zooplzen.cz; Fb: ZOO Plzen

ZAVÍTEJTE K NÁM!

Jsme jedinou zoologickou 
a botanickou zahradou v  ČR 
s nejbohatší kolekcí zvířat 
i rostlin. Expozice připomínají 
přírodní biotopy. Součástí na-
bídky jsou doprovodné akce, 
občerstvení i zábavní hřiště 
pro nejmenší. 

COME TO ZOO PILSEN! 

Our zoological and botanical 
garden has the richest collec-
tion of animals and plants 
in the whole Czech Republic. 
Our exhibits resemble natural 
biotopes. The visit includes 
accompanying programs, 
refreshments and a play-
ground for the little ones.



Vectavir je lék na vnější použití. Obsahuje Penciklovir.
Pozorně si přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

VECTAVIR
HOJÍ I V POZDNÍCH FÁZÍCH OPARU!

OPAR?
Umožňuje diskrétní aplikaci
Výrazně zkracuje dobu hojení

Tlumí bolest

OPCZ/VEC/2017/04
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V SRPNU 2017 VSTOUPIL LEO EXPRESS 
NA N MECKÝ TRH NA TRASE BERLÍN–
STUTTGART. JE TO V BEC POPRVÉ, 
KDY ESKÝ OSOBNÍ DOPRAVCE 
VSTOUPIL NA KOMER NÍ 
TRH MIMO ESKOU REPUBLIKU 
A SLOVENSKO. PARTNEREM TOHOTO 

UJE 

LEO EXPRESS V NĚMECKU / IN GERMANY: 
LOCOMORE NA TRASE / ON THE ROUTE

BERLÍN–FRANKFURT–STUTTGART
IN AUGUST 2017 LEO EXPRESS ENTERED 
THE GERMAN MARKET ON THE BERLIN – 

STUTTGART ROUTE. THIS IS THE FIRST TIME 

ENTERED A RAIL COMMERCIAL TRANSPORT 

REPUBLICS. LEO EXPRESS’ PARTNER 
COMPANY FOR THE PROJECT IS FLIXBUS 

WHICH IS RESPONSIBLE FOR MARKETING, 
TICKET SALES AND CUSTOMER SERVICE.

V L

CESTA JE CÍL
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TIPY NA VÝLETY

PRAHA / PRAGUE
VÁNOČNÍ TRHY
CHRISTMAS MARKETS

Okouzlující zimní atmosféru na erpejte na nej-
v tších váno ních trzích v eské republice, které 
m
a Starom stském nám stí. K obdivování tu 
najdete jak bohatý váno ní program a dílni
pro d ti, tak samoz ejm  i skv lé ob erstvení. 

zaujme nejen vaše d ti. Soak up the enchanting 
winter atmosphere at the largest Christmas 

 nd an 
extensive Christmas program, workshops for 
children and, of course, great refreshments. You 

VARŠAVA / WARSAW
ONUKA
ONUKA

íjnu zahraje elektrofolková kapela 
ONUKA, která vznikla roku 2013 na Ukraji-
n . Na jejím koncert  vás zcela ur it  
p ekvapí nejen krásný hlas zp va

nástroje, na které kapela ONUKA hraje. 

musíte poslechnout. In October, a concert 

ONUKA, which was established in 2013 in 

Ukrainian folk instruments on which 



TIP FOR TRIP
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MNICHOV / MUNICH
OKTOBERFEST
OCTOBERFEST

BUDAPEŠŤ / BUDAPEST
FESTIVAL DÝŇOVÝCH LUCEREN
JACK-O'- LANTERN FESTIVAL
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DEN ARCHITEKTURY

Festivalu se zú astní celkem 65 eských 
a moravských m st i obcí a k programu se p idala 

i dv  slovenská m sta – Bratislava a Pieš any. 
Symbióza m sta a eky byla a je zcela zásadní. Voda 
p  je 
nepochybn  i nebezpe
náhodou vznikala první velká m sta v blízkosti í ních 
tok . eka navíc p
p edevším prolínání kulturní a p írodní krajiny. 
P edstaveny budou stavby p ímo spojené s tématem 

asná architektura a historicky 

workshopy pro rodi e s d
ístupných interiér  

a zákoutí staveb. Program je tedy velmi nabitý. 

INSPIRACE PRO VEŘEJNÝ PROSTOR
Výlet za krásami architektury otvírá nové rozm ry 

. 

DISCOVER CITIES THROUGH

ARCHITECTURE DAY

POZNEJTE MĚSTA

S DNEM ARCHITEKTURY

P ELOMOVÝ VÍKEND ZÁ Í A ÍJNA BUDE 
PO CELÉ REPUBLICE PAT IT DNU ARCHI-
TEKTURY. LETOŠNÍ SEDMÝ RO NÍK FESTI-
VALU NESE TÉMA VODA, LIDÉ, M STA 
A USKUTE NÍ SE 30. ZÁ Í A 1. ÍJNA 2017 
POD VEDENÍM SPOLKU KRUH VE SPOLU-
PRÁCI S LOKÁLNÍMI ORGANIZACEMI 
A INICIATIVAMI. 

THE LAST WEEKEND OF SEPTEMBER WILL 
BE DEVOTED TO THE ARCHITECTURE DAY 

THROUGHOUT THE COUNTRY. THIS YEAR‘S 
SEVENTH YEAR OF THE FESTIVAL BEARS 

THE TOPIC WATER, HUMANS, CITIES AND 
WILL TAKE PLACE ON 30TH SEPTEMBER 

AND 1ST OCTOBER, 2017 UNDER THE 
LEADERSHIP OF THE KRUH ASSOCIATION 

IN COOPERATION WITH LOCAL 
ORGANISATIONS AND INITIATIVES.

There are 65 Czech and Moravian cities and villages 

– Bratislava and Pieš any have joined the program. 
The symbiosis of cities and rivers was and is absolutely 

is undoubtedly a dangerous natural element. It was 
not by accident that the  rst big cities were created 

namely the interweaving of cultural and natural 

nooks and crannies that are normally not accessible 
to the public. Thus the program is jam-packed.

INSPIRATION FOR PUBLIC SPACE
A trip to the beauties of architecture opens up new 
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ARCHITECTURE DAY

Jak se jinak a lépe dívat kolem sebe nau í návšt vní-
ky samotní architekti, urbanisté, historici i další 
odborníci, kte  í pro širokou ve  ejnost program 
p ipravili. Jeho sou ástí je také mezinárodní  lmový 
festival Film a architektura ve dnech 30. zá í – 5. íjna 
s dramaturgickým dohledem Adama Gebriana. 
Festival se letos poprvé rozši uje mimo Prahu 
i do Brna a dalších m st. 
„Den architektury byl inspirací vzniku mnohých 
spolk   a iniciativ, které festival tvo í a dávají významu 
spolutvorby ve  ejného prostoru reálný smysl,“  íká 

Architektka roku 2016 Marcela Steinbachová 
a dodává: „V sou  
ní b  eh    ek a vodních ploch jako ve  ejného prostoru 
ve m  st   a práv   téma vody, jak z pohledu tvorby 
m  st, tak z pohledu aktuálních problém   se zdroji, 
je velice aktuální.“ 

KOMFORTNÍ CESTOVÁNÍ
Podrobný program celostátního festivalu Den 
architektury 2017 v jednotlivých m  stech v  eské 
republice i na Slovensku v  etn   otev  ených budov 
v rámci projektu Hurá dovnit  ! je k dispozici na 
www.denarchitektury.cz. Pro návšt vníky festivalu je 
p ipravena nabídka zvýhodn ného jízdného s vlaky 
a autobusy LEO Express nebo p i p j ení aut 
prost ednictvím SmileCar.   

historians and other specialists have prepared 
a program for the general public that will help visitors 
learn how to look differently and better around 
themselves. The program also includes the 
international  lm festival Film and architecture from 
30th September – 5th October, with the dramaturgical 
supervision of Adam Gebrian. The  lm festival is 
expanding outside Prague to Brno and other cities 
for the  rst time this year. 
“Architecture Day has been the inspiration for the 
creation of many associations and initiatives that make 
up the festival and give the meaning of public space 
co-creation real meaning,” says Marcela Steinbachová, 
the founder and holder of the Architect of 2016 
award, and adds: “Currently, there is a debate about 
the use of river banks and waterways as public space 
in the city, and the topic of water is both a hot subject 
in terms of urban development and current resource 
concerns.”

COMFORTABLE TRAVEL 
Detailed program of the nationwide festival 
“Architecture Day 2017” in individual cities in 
the Czech Republic and Slovakia, including open 
buildings within the Hurá Inside! project is available 
at www.denarchitektury.cz. For visitors to the festival, 
a special fare is prepared with LEO Express trains and 
buses, or when hiring cars through SmileCar.   
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BRNO
LESOPARK NA KAMENNÉM VRCHU / 
FOREST PARK ON KAMENNÝ VRCH

ty

PRAHA / PRAGUE
CENTRUM DOX / DOX CENTRE

k 
tek spole

DEN ARCHITEKTURY
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ČESKÝ KRUMLOV
KLÁŠTER MINORITŮ / MINORITE 
MONASTERY 

Klášter minorit  14. století 

kolika 

b

OSTRAVA
DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE / LOWER 
AREA OF VÍTKOVICE

adí mezi národní 

í 

.  rst 

ARCHITECTURE DAY
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CVIKOV
PIVOVAR / BREWERY

Po átky pivovaru ve Cvikov
1560. Velkého v

n 
en. P ty

p estav e ADIKON. 

v
mi a soustava sklep  

The 

steel 

SAZOVICE
KOSTEL SV. VÁCLAVA / CHURCH OF 
ST. WENCESLAS 

 vysv

Marka Jana Št lmetrové 
 

sv

DEN ARCHITEKTURY
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HULICE
VODNÍ DŮM / WATER HOUSE 

Návšt vnické st edisko Vodní d m, které se 

návšt
sv nováno 

ARCHITECTURE DAY
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ZLÍN – MĚSTO ZELENĚ, DESIGNU A SPORTU

www.zlin.eu
www.ic-zlin.cz

www.facebook.com/mestozlin.eu

KROMĚŘÍŽ
Město podmanivé krásy

Pe
rl

a 
M

o
ra

vy

www.kromeriz.eu
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Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. 
Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

W
Čt
ww
M

210
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NOVASOL:  dovolená v soukromí po celý rok – více než 44.000 rekreačních domů a apartmánů ve 29 zemích Evropy.

Když je venku nevlídno, představa odpočinku pod palmami je tak lákavá... 
Dovolená v NOVASOL rekreačním areálu u aquadómu Tropical Islands v Německu 
vám může nabídnout řešení. Užijte si relaxaci v největším tropickém aquadómu Evropy:

 Ubytování v domcích ve skandinávském stylu jen pár minut pěší chůze od aquadómu. 
 Vstup do aquadómu ZDARMA po celou dobu pobytu pro všechny ubytované.
 Ubytování již od dvou nocí.

Autem z Prahy po dálnici jste v cíli za 3,5hodiny. Výlety do okolí: Spreewald, Berlín, Postupim aj.

NOVASOL s.r.o.
Politických vězňů 19

110 00 Praha 1
Tel.: 227 028 736

www.novasol.cz
novasol@novasol.cz

www.facebook.com/NOVASOL.cz

NOVASOL TROPICKÝ RÁJ A FANTASTICKÉ TEPLOTY 

OPTIMI – ZASKLENÍ LODŽIÍ
o átky uvedení systému 
 

na náš trh se datují od roku 1994, 
kdy byla práva na výrobu, obcho-

na u  nské 

tového 
patentu pro zasklení balkon
roce uvedení na trh byla systému OPTIMI na zaskle-

 ud lena první cena – 
GRAND PRIX na výstav

HLAVNÍ VÝHODY:
   Dodate

   Omezení úrovn
   Ochrana p ed sn hem, dešt m, v

pov

   Zvýšení bezpe
   Zamezuje vletu holub
   

    
odsunout skla na stranu (snadné a bezpe né mytí 
skel – venkovní strana sklen né tabule se dá 

   
1× ro n  namazat pojezdová kole

   nostní sklo, u kterého nehrozí 
po

   

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



TIPTOP Art & Travel Agency – máme více než dvacet let zkušeností v oblasti cestovního ruchu 
a zároveň působíme jako umělecká agentura.

Zajišťujeme ubytování ve všech kategoriích v Praze i po celé České republice.

Podílíme se na individuálním cestovním ruchu a nabízíme nejen programy pro konference a semináře, 
ale též kulturní a zábavní programy pro VIP klienty.

Vyrábíme divadelní a filmové scény včetně dobového nábytku a květinové výzdoby.

Nabízíme divadelní návrhy na slavnostní večery a další kulturní akce, 
které připravujeme společně s umělci a uměleckými skupinami.

TIPTOP ART&TRAVEL  AGENCY 

Připravíme pro vás akce na míru

TIPTOPART&TRAVELAGENCY

Bělušická 1726, 190 16  Praha 9 – Újezd nad Lesy, Mobil: +420 602 293 342, E-mail: tiptopart@seznam.cz
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RUBRIKALIBERALIZACE ŽELEZNICE

Nová vláda bude po podzimních volbách ur ovat 
dopravní politiku naší zem  po další ty i roky. 

ní dopravy 
p elomové. V roce 2019 kon í sou asné desetileté 
smlouvy uzav ené státem a kraji s eskými drahami. 
Po roce 2019 tak vzniká p
i konkuren ní tlak tla í 
nahoru úrove ejné 

it  to potvrdíte. 
V p íštích ty

Hlavním p edvolebním dopravním tahákem se stala 

ní vlaky zásadním zp sobem zlepší dopravu v eské 
republice. Realizace takového projektu však potrvá 
dekády. Je t eba se tedy soust
které lze vy ešit v kratším asovém horizontu. Je 

ní sí  nap íklad Zlínský i 
ešit problém „úzkých hrdel“ 

 mezi Prahou a eskou 
T ebovou a postoupit v elektrizaci a zdvoukolej
ní stávajících tratí.

ejná doprava skute n
bude se muset nová vláda „popasovat“ s mnoha 
výzvami. Tou hlavní je výb ních dopravc  
pro období po roce 2019. Ministerstvo dopravy 
na ja e zve ejnilo plán otevírání trhu – všechny 
trat  mají být do roku 2034 postupn  vysout
Na p íští vládu eká první sout

nabídky dopravc . 
Na základ  p
ní balí ek) musí být vybrán nejefektivn jší dopravce. 
Nabídková 

ekat tak dlouho. S ohledem 

P ÍB NÍHO 

TY

„UŽ TAM BUDEM?“

POSLEDNÍ NÁVRH OTEVÍRÁNÍ TRHU: BŘEZEN 2017

LINKA TRASA DRUH ZADÁNÍ OBDOBÍ 

R27 sout

R14

R14

R9 K

R10

R23

R + Ex



RUBRIKA
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LIBERALIZACE ŽELEZNICE

DALŠÍ VÝZVY V DOPRAVĚ

LIBERALIZACE ŽELEZNICE 
V PRŮBĚHU LET

2009

2016

2019

2023

2033



WHAT LIMITS 

YOU?

CO LIMITUJE 

VÁS?

TEXT: KATE INA VEITOVÁ

FOTO: ZLATA VOSTRÁ

Sprinter Richard Whitehead
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NO LIMIT

S LEO EXPRESS BEZBARIÉROVĚ BARRIER-FREE WITH LEO EXPRESS

V ERVENCI LETOŠNÍHO ROKU SE V BRIT-
SKÉ METROPOLI KONALO MISTROVSTVÍ 
SV TA V PARAATLETICE, TEDY DISCIPLÍ-

SPORTOVCI. A TO I S ESKOU Ú ASTÍ. 
P
MEDAILE NEDOSÁHLI, VÝBORNOU ATMO-
SFÉRU, KTERÁ PANOVALA NA OLYMPIJSKÉM 
STADIONU, SI NEMOHLI VYNACHVÁLIT. 

IN JULY THIS YEAR THE BRITISH CAPITAL 
HELD THE WORLD CHAMPIONSHIPS IN 

PARA ATHLETICS, A DISCIPLINE IN WHICH 
DISABLED ATHLETES COMPETE. AND 

WIN ANY MEDALS, THEY ENJOYED THE 
EXCELLENT ATMOSPHERE AT THE 

OLYMPIC STADIUM.

M W

Koula  Tom Habschied
Shot putter Tom Habschied

eský reprezentant Martin Dvo ák
Czech representative Martin Dvo ák

Ošt pa ka Hollie Arnoldová
Javelin thrower Hollie Arnold
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Instax SQUARE SQ10, první hybridní p ístroj ady 
instax, v sob  spojuje technologii analogové 

a digitální fotogra  e. 

Ten díky digitálnímu sníma m 

Instax SQUARE SQ 10 je prvním fotoaparátem ady 
instax, který je vybaven digitálním obrazovým 
sníma em a digitální technologií pro zpracování 
obrazu

KREATIVNÍ SNÍMKY S FILTRY
Deset odlišných barevných  ltr  a úpravy saturace, 
nastavení vin tace s r znou intenzitou sv tla na okra-
jích záb ru nebo úprava jasu – to jsou t i hlavní 
funkce SQ10.

ru nasnímá-
ny dv  fotogra  e dvojím stisknutím spoušt . 
Nechybí ani funkce „Bulb“ pro efektní no ní snímky 
s dlouhými asy.

SNADNÉ A INTUITIVNÍ 
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

p ístroj v zadní ásti vybaven integrovaným voli em 
a tla ítky, které spolu s novým LCD displejem 
usnad ují editaci snímk , jejich zpracování i tisk.

uje po ídit 
 na jedno nabití. Zachycené fotogra  e 

ní pam
b r ) nebo na microSD kartu.

Nyní si m
fotogra  e instax, které zachytí ty nejlepší momenty 

  

INSTAX SQUARE SQ10
PRVNÍ INSTANTNÍ FOTOAPARÁT 

TVERCOVÉHO FORMÁTU S HYBRIDNÍ 
TECHNOLOGIÍ

VÍTE, ŽE?

Od roku 1998, kdy byly sv tu poprvé 
p edstaveny fotoaparáty ady instax, 

sv t . Celkov  se instax
 kus ístroje 

ud lalo nejprodávan jší instantní fotoaparát 
na sv t  po n kolik let za sebou. 

ADVERTORIAL



 WWW.AQUAPALACERESORT.COM

4* SUPERIOR 
HOTEL

RESTAURACE
& BARY

SPA & FITNESS
& WELLNESS

VODNÍ
& SAUNOVÝ SVĚT



2012 nejkrásnější město Česka | the most beautiful Czech town
2013 TOP 10 evropská destinace | TOP 10 European destination
2014 1. místo v TOP 50 ”Secret Europe“ | No. 1 at TOP 50 ”Secret Europe“

Vyberte si pobyt v Olomouci z naší speciální nabídky!
Pick your stay in Olomouc from our special offer! 

Czech   rising star!out
the

…a váš příští výlet?

 tourism.olomouc.eu | www.olomouctravel.cz

…and your next trip?

Olomouc – Czech Republic

Praha

Brno

Ostrava
Olomouc

Katowice

Kraków


