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EDITORIAL

Vážení cestující,
CZ

V

ítejte u zimního vydání Magazínu Leo
Express! Máme po Vánocích a přemýšlíme,

Dear passengers,
EN

W

elcome onboard the winter issue of the
Leo Express Magazine! Christmas is over

co s obdrženými dary. Některé schováme na půdu,

and we are trying to figure out what to do with the

kde na ně bude padat prach. Jiné budeme vytahovat

presents we were given. Some will be left to fade in

při rodinných sešlostech, aby se neřeklo. A pak se

the attic. Some will be displayed on family events to

najde i pár takových, které se nám budou opravdu

be seen by the givers. And then there are a few that we

líbit, a budeme si je opatrovat. A příští Vánoce si

really like and value. And we will hope we get something

budeme přát něco podobného. Rádi totiž sbíráme

similar the next Christmas – because we like to collect

věci, ze kterých máme radost. Proto jsme jako hlavní

things that we like. That is why we chose collecting and

téma tohoto čísla zvolili sběratelství, kterým jsou

collectables as the main topic of this issue. Czechs are

Češi pověstní. Dozvíte se, proč vůbec sbíráme věci,

notorious collectors. You will learn why we collect things

o sběrateli československých hodinek Prim a jak se dá

at all, read the story of a collector of Czechoslovak

sběratelství proměnit v investici. A pokud sběratelství

Prim watches, and see how collectables can turn into

není zrovna váš koníček, nebojte se, článků máme

an investment. If you are not particularly keen on

mnohem víc. K rozhovoru jsme si pozvali třeba

collecting, there is much more to read – such as an

Martinu Navrátilovou, která cestuje po světě a učí

interview with draught beer quality trainer Martina

výčepní, jak se správně čepuje pivo. A teď už se pusťte

Navrátilová. And now just sit back and start reading.

do čtení. Příjemnou cestu!

Have a pleasant journey!

Vaše Lea

Yours Lea
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ZIMNÍ OLOMOUC
Poznejte všechna tajemství historického centra Olomouce. Zdejší informační centrum pro své návštěvníky
připravilo speciální zimní prohlídky. Využít můžete
komentář průvodce, pokud ale navštívíte město třeba
s přáteli, bude vám k dispozici audioprůvodce a mapa.
S krásami této hanácké metropole se tak seznámíte
podle svého vlastního tempa.

OLOMOUC IN WINTER
Explore the mysteries of the historical centre of Olomouc.
The local info-centre prepared a special winter tour for
visitors. You can use the services of a tour guide, but if
you prefer to walk only with your friends, you can take
along an audio-guide and a map, which will let you explore
the Hanakia capital at your own pace.

26. 11. 2021 – 31. 3. 2022
www.zimni.olomouc.eu

OLOMOUC
OLOMOUC

LIPNO ICE MARATHON
Klasický maraton už vás omrzel? Prověřte své síly v extrémním závodě Lipno Ice Marathon. Tradičních 42 km
budete muset uběhnout po nezpevněném sněhu při tepLIPNO
LIPNO

lotě až −20 °C. Závodit můžete v klasické nebo freestyle
variantě. Ta dovoluje použít brusle, lyže, ledovou jachtu
i kolo a libovolně je kombinovat. A pro skutečné nadšence
je připraveno ubytování ve stanu přímo u ledové plochy!

LIPNO ICE MARATHON
Tired of all the traditional marathons? Test your performance
in the extreme race Lipno Ice Marathon. You will run the
same 42 km, only on loose snow and in temperatures as low
as -20 °C. You can choose a classic or freestyle option which
allows you to use ice skates, ski, an iceboat, a bicycle, or
any combination of those. Real winter enthusiasts can stay
overnight in a tent right next to the frozen lake!

12. 2. 2022
www.icemarathon.cz

ROŽNOV POD
RADHOŠTĚM
ROŽNOV POD
RADHOŠTĚM

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Pokud vaše děti také propadly kouzlu pohádky o ledovém království, vezměte je do toho skutečného v Rožnově pod Radhoštěm. Zdejší speciální ledový dům
je evropským unikátem a najdete tu 16 soch včetně
ledového trůnu, na kterém se můžete i vyfotit. Hlavní
atrakcí je 5 × 3 metry velká plastika „Poslední večeře
Páně“ od Leonarda da Vinci.

FROZEN
If your children fell for the magic of the Frozen stories,
take them to a real Ice Palace in Rožnov pod Radhoštěm.
The local ice house is one of a kind in Europe. There are
16 spectacular ice statues. You can take a selfie on an ice
throne or admire the 5- by 3-m ice carved version of the
“Last Supper” by Leonardo da Vinci.

www.ledovekralovstvi.cz
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Špindlerův
Mlýn
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Přejete
si pokoj?

Ústí
nad Labem
Liberec

Praha

České
Budějovice

Představte si to ráno.
Otevřete oči, protáhnete se
a naskočí vám úsměv na tváři.

Olomouc

Ostrava

Zažijte hotely a rezidence
stvořené na míru vašemu pohodlí.
40+ hotelů | 7 zemí | 15 destinací

Brno

Bratislava

Varšava

Budapešť

Řím

Moskva

Město

s mamutí historií
Vilém z Pernštejna se staral o zdejší právo várečné, Jan Amos
Komenský vzdělával v duchu Jednoty bratrské a Marie Andrášková
tu nechala vybudovat první funkcionalistickou budovu ve městě.
Poznejte s námi různé tváře Přerova!
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Town of
Mammoth History
William of Pernstein took care of local brewing rights, John
Amos Comenius educated children of local Brethren, and
Marie Andrášková invested in the first functionalist building
in town. Explore the varied faces of Přerov!

TEXT:

Lucie Bezoušková, FOTO: © Shutterstock.com

CZ

K

aždé město má nějaké to svoje tajemství. Někde se po nocích
prochází Bílá paní a jsou i místa, kde je údajně zakopán zlatý

poklad. Také Přerov je spojován s nejednou legendou. Nad řekou Bečvou
prý kdysi sedávali hastrmani a v oblasti Předmostí najdete jeskyni, kde údajně přebývali ďáblové. O těch se ve věrohodných historických pramenech
nedočtete, zato tam najdete zcela pravdivé zmínky o lovcích mamutů,
kteří tu žili v době před 27 000 lety.

CESTA DO PRAVĚKU
Předmostí je dnes druhou nejlidnatější částí Přerova. Koncem 19. století
tu probíhal archeologický výzkum, který odhalil pozůstatky tábořiště
lovců mamutů. Jedná se o druhé nejvýznamnější archeologické naleziště
u nás, hned po tom ve Věstonicích. Z dochovaných kamenných artefaktů
můžeme čerpat informace o způsobu života našich předků. Například
nález kamenného kruhového terče s otvorem uprostřed nám napovídá, že
tehdejší lidé si věděli rady s vrtáním otvorů do kamene a jeho opracováním.
Chcete-li se o našich předcích dozvědět ještě víc, vydejte se po naučné
stezce Předmostím až do pravěku. Trasa dlouhá osm kilometrů obsahuje
devět zastavení a zabere vám zhruba tři hodiny. Její začátek najdete jen pár
metrů od městského hřbitova u plastiky Sonda do pravěku. Součástí stezky
je například i třímetrová betonová socha mláděte mamuta Mamutík
11

Do Přerova se můžete
vydat vlaky Leo Express.
Jízdenky koupíte na
www.le.cz.

EN

You can take a Leo
Express train to Přerov.
Buy your ticket at
www.leoexpress.com.

DESTINATION

E

very place has a secret. Some are haunted by a White Lady
and some allegedly hide a golden treasure. Přerov has its own

legends, too. Water goblins are said to have sat on the banks of the
Bečva river and a cave in the neighbourhood of Předmostí used to be
the home of demons. Serious historical sources contain no mention of
these supernatural creatures. Instead, they offer powerful evidence about
mammoth hunters who lived there 27 thousand years ago.

JOURNEY TO PRE-HISTORY
Předmostí is the second most populated part of Přerov. Archaeological
excavations in the late 19th century uncovered remains of a camp of
mammoth hunters. It is the second most important archaeological site
in the Czech Republic, just after Věstonice. The extant stone artifacts
give us priceless information about the life of our ancestors. A stone disc
with a hole in the middle, which was found there, tells us that people
of that era could shape stones and drill holes into them. If you want to
learn more about our ancestors, take the educational trail through the
neighbourhood of Předmostí to pre-history. It starts just a few metres
from the municipal cemetery, near the statue Pre-history Probe. The 8-km
journey offers nine stops with information. A comfortable walk takes

CZ

Tom. Ta stojí za vidění i v případě, že nebudete chtít procházet
celou trasu. Nachází se totiž v jednom z nejkrásnějších přírod-

ních zákoutí Přerova.

Významný
uzel

EVROPSKÝ VĚHLAS

Přerov byl významným

náměstí. Nachází se zde komplex měšťanských domů v renesančním

dopravním bodem už

stylu, který byl roku 1992 prohlášen památkovou zónou. Nad budovami se

v 19. století, kdy tudy

tyčí přerovský zámek. Původně gotický hrad byl v 17. století přebudován

projížděly vlaky z Vídně

na čtyřkřídlý objekt s vyhlídkovou věží. Ta byla dokončena teprve roku

a pokračovaly dál

1997! V prostorách zámku můžete navštívit Muzeum Komenského. Bylo

do Olomouce a Lipníku nad

založeno už roku 1887 a jedná se o vůbec první muzeum na světě věnova-

Bečvou. Dnes je místní stanice

né jeho osobnosti. A není divu! Přerov se totiž může pochlubit mimořád-

součástí VI. evropského

nou spojitostí s tímto učencem evropského věhlasu.

železničního koridoru

Komenský nejprve studoval a poté i učil na zdejší škole Jednoty bratrské.

Zcela jiný, ale neméně kouzelný pohled se vám naskytne i na Horním

a spojuje Čechy, Moravu

Dlouhou dobu se mělo za to, že na školu v Přerově nezbyla žádná

a Slezsko. Staniční budova

památka. Teprve když v letech 2012 a 2013 město zahájilo přípravy

je také kulturní památkou

ke stavbě parkoviště, učinili přerovští archeologové významný objev.

a najdete v ní i zachovalý

V lokalitě Na Marku byly nalezeny pozůstatky bratrského kostela a školy

císařský salonek určený

z 16. století. Mezi artefakty byla také zcela neporušená ulička z kamenné

v minulosti (samozřejmě)

dlažby dlouhá 13 metrů a široká dva metry, po které před 400 lety prav-

císařské rodině.

děpodobně chodil sám Jan Amos Komenský. Kromě uličky byly na místě
nalezeny například mince ze 17 evropských zemí. To potvrzuje, že v době
působení Jednoty bratrské a Komenského, byl Přerov městem celoevropského významu.
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about three hours. On the way, you can admire the 3-m concrete
statue of a baby mammoth called Tom the Mammoth. Be sure to go

and see it even if you don’t want to walk all the way – it is located in one of
the most beautiful natural corners in Přerov.

FAME ACROSS EUROPE
The Horní Náměstí square offers an entirely different, but equally charming
view. The row of renaissance houses lining the square was pronounced
a Cultural Reserve in 1992. The tower of the Přerov Castle soars high above
their roofs. The original gothic castle was transformed into a four-winged
palace in the 17th century. Unfinished for centuries, its tower was completed
only in 1997! The castle has hosted a museum of J. A. Comenius since 1887 –
the first Comenian museum in the world. No wonder! The town of Přerov
played an important role in the life of the famous philosopher.
Comenius studied there, and later became a teacher at the local school of
the Unity of the Brethren. For long centuries, people believed that nothing
has remained of the old school in Přerov, but when the municipality started
to build a new parking place in 2012, archaeologists made an exceptional
discovery when they found the remains of a 16th-century church of the
Brethren and their school in the area called Na Marku. They also uncovered
a completely preserved stretch of street paving – 13 m long and 2 m wide. Four
centuries ago, Comenius himself must have walked this street. Archaeologists
also found coins from 17 European countries, which shows that at the time of
Comenius, Přerov must have been a town of European relevance.

MEZIVÁLEČNÁ KRÁSA

Poláškových v ulici Svisle, která dnes slouží jako prodejna svítidel. Protože

Za historickými monumenty však

se však jedná o objekt chráněný památkovým ústavem, můžete zde stále

nemusíme stovky let do minulosti.

obdivovat prvky funkcionalismu.

I v době před necelým stoletím
vznikaly v Přerově přelomové

ŽLUTÝ UNIKÁT

stavby. Město se může pochlubit

Zatouží-li obyvatelé Přerova po trošce klidu a relaxace, vypraví se do měst-

hned třemi vilami v meziválečném

ského parku Michalov. Tento nejstarší a nejrozlehlejší okrasný sad ve městě

funkcionalistickém stylu. Tou

byl vybudován už roku 1904 podle plánů významného zahradního architek-

první je vila Marie Andráškové,

ta Františka Thomayera. Čekají tu na vás zurčící fontány s průzračně čistou

majitelky obchodu s luxusní

vodou, květinové záhony i perfektně střižený trávník. Největší zajímavostí

obuví, která se zhlédla v moder-

parku je žlutokvětá rostlina pupavík pampeliškový. Jeho výskyt je tak trochu

ní architektuře. Oslovila proto

záhada, protože se přesně neví, jak se do parku dostal. Přerov je každo-

architekta Lubomíra Šlapetu, který

pádně jediným známým místem v České republice, kde bylina roste, takže

pro ni vytvořil přepychovou vilu

pokud jej v záhonu zahlédnete, buďte si jisti, že vidíte opravdový unikát.

v holandském stylu. V těsném

Unikátní je i budova zahradní restaurace Michalov, která je dokonce starší

sousedství vily Andráškových

než samotný park. Už v 70. letech 19. století, kdy město Přerov odkoupilo

najdeme vilu advokáta Jindřicha

bažinatý les k vybudování parku, stála na jeho okraji takzvaná búda. Jed-

Lančíka. Přestože ve své době byla

nalo se o výletní hospodu s doškovou střechou. Restaurace prošla mnoha

vrcholným dílem architekta Aloise

rekonstrukcemi a její dnešní podobu můžete posoudit sami. Třeba nad talí-

Pilce, dnes se sama sobě vlastně

řem poctivého hovězího guláše a půllitrem vychlazeného Zubra. Vaření piva

téměř nepodobá. V 60. letech

v Přerově má bohatou historii. Už v polovině 13. století udělil městu Přemysl

prošla rozsáhlými úpravami a nyní

Otakar II. várečné právo. První panský pivovar zde založil Vilém z Pernštejna

slouží jako Základní umělecká

v roce 1480. Od té doby přibyla do znaku města černá zubří hlava se zlatou

škola. Snad nejvíce se od svého

houžví v nozdrách, erb pánů z Pernštejna. Ze stejného důvodu je pak zlata-

původního účelu odklonila vila

vý mok z Přerova pojmenován právě po tomto zvířeti. Tak na zdraví!
13
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Important
Junction
Přerov has been an important
railroad junction ever since
the 19th century. Trains came
from Vienna and continued
to Olomouc and Lipník nad
Bečvou. Today, the station is
a part of the Pan-European
Corridor VI which connects
Bohemia, Moravia and
Silesia. The station building is
a cultural monument which
includes a fully preserved
Imperial Salon where the
ruling family took a rest on
their journeys.
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INTERWAR BEAUTY

But we do not need to travel long
centuries backward to admire

Polášek Villa in Svisle Street now hosts a lamp shop, but you can still admire
the unique functionalist features of the cultural monument.

historical monuments. Not

YELLOW BEAUTY

a century ago, Přerov saw the

Should Přerov inhabitants desire a moment of peace and relaxation, they

creation of unique architectural

can go to Michalov Park. The oldest and largest of the municipal parks was

jewels – three remarkable villas in

designed by landscape architect František Thomayer and built in 1904. There

the interwar functionalist style. The

are lovely fountains with crystal clear water, flower beds, and perfectly

first is the villa of Marie Andrášková,

trimmed lawns. The enigma of the park is the yellow hairy hawkbit – nobody

a local owner of a luxurious

knows how exactly it started to grow in the park, but Přerov is certainly the

shoe shop and keen admirer of

only known locality of the flower in the Czech Republic. If you see it in the

modern architecture. Andrášková

park, you can be sure that you are gazing at a true rarity. Beside unique

commissioned architect Lubomír

flowers, you can also admire the remarkable garden restaurant Michalov.

Šlapeta to build a Dutch-Style

The building is even older than the park itself. In the 1870s, the municipality

villa for her. Přerov lawyer Jindřich

bought a stretch of wetland wood to build a park. An old cottage with

Lančík had his luxurious villa built

thatched roof which stood on its edge served as a summer restaurant. In

just a few steps from that of Marie

the following decades, it went through several reconstructions. Enjoy a plate

Andrášková. Once a masterpiece

of wholesome goulash with a glass of the local Zubr beer. Přerov has a rich

by architect Alois Pilc, it underwent

tradition of brewing, having acquired the municipal brewing right already

extensive renovation and

in mid-13th century from King Přemysl Otakar II. The first manorial brewery

reconstruction in the 1960s, so

in Přerov was founded by William of Pernstein in 1480. Since then, the

that its current appearance is very

municipal coat-of-arms features the head of a black bison with a golden ring

distant from the original. It is now

in its nostrils – the symbol of the House of Pernstein. That is why the local

the seat of the local art school. The

brand is called Zubr (= bison). Well, na zdraví!

Jezděte
zeleně
•

vyberte si své oblíbené spojení

•

při platbě zvolte možnost
„Kompenzovat uhlíkovou stopu“

•

za vybrané příspěvky vysadíme
v Česku aleje stromů

Více informací na le.cz/eco
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P

rávě proto jsme se v uply-

PF 2022

nulých měsících zaměřili

hlavně na přidanou hodnotu každé
Vaší jízdy, protože vlaková doprava
pro nás už dávno není jen o cestě

Příští zastávka:

2022
TEXT: Jakub

Svoboda, FOTO: archiv Leo Express

samotné. V této době plné výluk
(nejen na železnici) se obzvlášť snažíme, abyste si ze své jízdy odnesli
příjemné zážitky a rádi se k nám
vraceli. Vymýšlíme proto pro Vás
nejrůznější odměny, soutěže a speciální nabídky. Ani v roce 2021 jsme
pro Vás tedy nezapomněli připravit
oblíbené výprodeje leo kreditů,
které jsme i tentokrát doplnili o lákavé bonusy. Na jaře jste si s námi
v rámci programu Leo Spoření
mohli zhodnotit svůj cestovatelský
rozpočet, na podzim jste mohli získat ještě větší odměnu za cestování
díky nabídce Dvojitý cashback. Díky

Vážení zákazníci, dojeli jsme do cílové stanice roku 2021, a proto
bychom se za ním touto cestou chtěli ohlédnout a poděkovat
Vám za Vaši přízeň. Přestože jsme si ani v roce 2021 nemohli
cestovatelských zážitků užívat plnými doušky, věříme, že to i tak
stálo za to – díky Vám, našim skvělým cestujícím.

soutěži v dotaznících, které Vám
po skončení cesty zasíláme, si už
několik z Vás užilo pobyt v českých
penzionech a hotelech. Pro členy
našeho věrnostního programu jsme
navíc spustili zbrusu novou sekci
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Odměny, kde můžete každý měsíc získat exkluzivní slevy od
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našich ověřených partnerů. Neustále se snažíme přicházet s novými
nápady a jsme nadšení, když baví i Vás.

EKOLOGICKY A CHYTŘE
Společně jsme také opět zvládli ulehčit životnímu prostředí. V listopadu totiž

Máme velkou radost, že jste součás-

proběhla již druhá výsadba stromů, kterou jsme financovali díky Vašim příspěv-

tí rodiny Leo Express a netrpělivě

kům na kompenzaci uhlíkové stopy. Tentokrát jste si vítězný projekt odhlaso-

očekáváme, kam se příští rok spo-

vali na našem Facebooku a rozhodli jste, že přispějeme na výsadbu 45 hrušní

lečně podíváme. Držme si palce, ať

v Olomouckém kraji. V rámci Evropského roku železnice jsme i my na ekologické

je to dál než jen prstem po mapě!

projekty přispěli stejnou částkou, jakou jsme od Vás třetí zářijový týden vybrali.
Děkujeme, že s námi jezdíte zeleně!

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2021
a těšíme se, že Vás na našich palu-

Záleží nám na tom, aby nám neujel vlak ani ve světě technologií. Proto jsme se

bách budeme vídat i v roce 2022.

pořádně zaměřili na svou aplikaci i web a přidali několik funkcí, které Vám cestu
s námi ulehčí – mezi nimi například mobilní notifikace nebo možnost uložit si
jízdenky do Apple wallet. V roce 2022 plánujeme zrychlení nákupního procesu
a celkový redesign aplikace.

ZÁVAZKOVÁ DOPRAVA A RENFE
V prosinci jsme zahájili třetí rok závazkové dopravy na Orlicku, kde se stabilně
snažíme zvyšovat standard veřejné dopravy. V roce 2022 na našich regionálních tratích plánujeme skvělé novinky, které podpoří turismus v této oblasti.
Španělský dopravce Renfe vstoupil do akcionářské struktury naší společnosti a pomohl nám v celkové stabilizaci. S tímto novým strategickým partnerem
se otevřou dveře k dalšímu rozvoji a růstu nejen v Česku, ale i v zahraničí. Brzy vás se všemi našimi plány a novinkami seznámíme.

JAKUB SVOBODA
CEO
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Sběrač

Hoarders

versus

sběratel
Collectors

Jedeme na chatu! Jedeme ji koupit. Na fotografii vypadá skvěle,
bude to kauf „ein-zwei“. Jediné, co mi na obrázcích vysněného
vejminku poněkud nedá spát, je BVP. Vozidlo bojové pěchoty.
We are about to buy a cottage! The pictures look magnificent.
The only thing that makes me uneasy about our ideal holiday
refuge is the infantry fighting vehicle in the garden.

TEXT: Elvíra

Heřmanová, FOTO: © Shutterstock.com

CZ

P

řijíždíme. Mezi poli, lučním terénem. Po levé straně vrakoviště se

temnou stranu jinak úctyhodného

zajímavými kousky několika motorových ér, po pravé chatky, vilky,

sběratelství. O hranici mezi pozo-

obydlí starousedlíků. Po 150 metrech nám v cíli uzavírá trasu naleštěný Ja-

ruhodným koníčkem a okamžikem,

guár. Stojí pod provizorní pergolou, podobně jako středně velké historické

kdy se něco zvrtne a lidskou duši

dělo, které je bonusově „navlečeno“ do tyrkysového oblečku z akrylové příze.

zachvátí sebezničující potřeba: hromadit, hromadit, a i když nezbývá

NEBLAHÉ TUŠENÍ

píď místa, pro jistotu hromadit o to

Znervózním, znejistím, zaváhám, ale z auta mne nakonec vytáhne drsně

více. Tak jako tam na jihočeské cha-

medový hluboký hlas. Tak krásný nemá ani Tina Turner, ani Nena, dokonce ani

tě, která byla víc muzeem bez ladu

Bohdalka. „Tak vás tady vítáme, chceme to prodat všechno dohromady, sa-

a skladu než místem k žití.

kumprásk!“ Začínám se bát. Ne o život, ale o následující minuty, kdy se poprvé
setkám s opravdovým sběračem, možná hned se dvěma najednou. S hroma-

AJ, TO BOLÍ

diči, lidmi, kteří za barikádou věcí hledají svobodu a štěstí. Psychologie tomu

Pro vaši ještě lepší představu

říká Diogenův syndrom nebo také „syllogomanie“, moje máma křečkování.

o sběračském bizáru: ona chata
byla muzeem platíček od Ibalginu,

TEMNÁ STRANA

vojenského fundusu, jeleního paroží,

Možná začnete jako já po nevšedním zážitku pročítat řadu článků o poruše,

přičemž jen dvanácterákovi se dosta-

při které jsou lidé schopni sbírat úplně všechno a v jakémkoliv množství. Kom-

lo výhradního práva být obložen 24

pulzivní hromadění věcí postihuje celosvětově pět až sedm procent populace

kotoučky od toaletního papíru. Dále

a týká se zejména lidí nad 60 let. Porucha se projevuje úzkostnou potřebou

jsme během prohlídky napočítali

shromažďovat věci i zvířata, chránit je a kumulovat jejich množství. Podle mne

cenné zbraně, obrněné vozidlo na

jde i o archetypální pozůstatek, kdy jsme se vydávali na lov a sběr a budovali

tajňačku zajištěné někdy v 90. ro-

zásoby. Syndrom prý postihuje více muže, tak kdo ví? Jde vlastně o takovou

ce (ano, pravděpodobně
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o, there it is. We drove

beautiful than Tina Turner’s or Nena’s. “Welcome here. We want to sell it

across the fields.

all, as it is!” I feel worried. Not about my life, but about the next minutes.

The right side of the road is

I am about to meet my first real hoarder, perhaps two at once. Hoarders are

lined with cottages, villas and

people who seek freedom and happiness behind a wall of useless things.

family houses. On our left

Psychology calls it the Diogenes syndrome or syllogomania, my mom calls it

is a scrapyard with several

squirrelling.

interesting exhibits from various
eras. Then the road comes up

THE DARK SIDE

to a makeshift shelter, in which

After an unusual experience like this, you too might start looking up

we can see a shiny Jaguar and

information about the disorder which makes people amass virtually

a medium-sized historical

anything in any quantity. Compulsive hoarding is estimated to affect about

cannon “dressed” in a turquoise

5–7 % of the global population, especially people aged 60 or over. The

acrylic cover.

symptoms of the disorder include strong urge to accumulate things and

PREMONITION

animals, protect them and increase their number as much as may be. It
might be an archetypal relic from the times of hunters and gatherers. Men

I begin to feel nervous, uncertain,

are said to be more vulnerable, so, who knows? It is the dark side of the

but then I am pulled from the car

respectable collecting. But there is a line between a remarkable hobby and

by a sweet raspy deep voice, more

a mental disorder which causes a self-destructive urge to amass things

Něco
o sběratelích
Sběratelství může být
i celoživotní koníček. Víte,
jak se nazývají nejznámější
sběratelské oblasti?
FILATELIE:
sbírání známek
NUMISMATIKA:
sbírání mincí
NOTAFILIE:
sbírání papírových platidel
FILOKARTIE:
sbírání pohlednic
FALERISTIKA:
sbírání odznaků, řádů a medailí
FILOGRAFIE:
sbírání autogramů
FILUMENIE:
sbírání zápalkových nálepek
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Something
about Collectors

EN

until there is no space left, and then just keep hoarding. Just like
the people in the cottage in South Bohemia, which was more of

a higgledy-piggledy museum than a place to live.

Collecting can be a lifelong
hobby. Do you know the names

OH, THAT HURTS!

of the areas?

To give you more idea, the place was a gallery of painkiller blisters, army
surplus and deer antlers – Royal stag antlers decorated with 24 toilet paper

PHILATELY:
the collecting of stamps

rolls. During the tour of the premises, we could admire valuable weaponry,

NUMISMATICS:
the collecting of coins

it was most probably illegal), a number of picturesque landscapes with

NOTAPHILY:
the collecting of banknotes

surprisingly clean. The marble kitchen counter was worthy of an imperial

DELTIOLOGY:
the collecting of postcards

with no system or logic. This can be attributed to another psychological

PHALERISTICS:
the collecting of badges,

a strong affection for the things, they are also notably indecisive and,

orders and medals

riches must follow certain rules. It must be perfect or they feel they have

PHILOGRAPHY:
the collecting of autographs

failed and leave their place entirely messy. Maybe, in the corner of their

PHILLUMENY:
the collecting of matchbox

artifacts. And that hurts.

labels

FALSE ESCAPE

including an infantry fighting vehicle seized secretly in the wild 1990s (yes,
deer, crocheted decorations and cushions, and much more. The place was
palace. There were many things of value, but it was all confused, heaped
observation – people suffering from compulsive hoarding not only feel
surprisingly, perfectionists. Hoarders feel that the arrangement of their

soul, they can see that arrangement means saying goodbye to some of their

You might find it hard to believe, but the house was equipped with
a surveillance system linked to TV sets in the bedroom and the study on

je to nelegální), řadu malebných krajinek s laněmi, háčkované žížaly
a podsedáky a řadu dalšího. Všude ale bylo nečekaně čisto, kuchyňskou linku zdobil mramor hodný carského paláce a řada věcí zcela jistě měla
i finanční hodnotu. Jen tu chyběl řád a vytříbenější zájem. Systém. Trochu to
vysvětluje jeden z odborných poznatků, že typickými vlastnostmi hromadičů
jsou vedle velmi silného vztahu k věcem také nerozhodnost a kupodivu perfekcionismus. Hromadiči cítí, že uspořádání jejich bohatství musí být přesné.
Dokonalé! Pokud ho není možné udělat precizně, vzdají to. Dají přednost
binci. Ve skrytu nalomené duše asi také tuší, že organizování znamená říci
některým artefaktům bye-bye. A vyhazování je prostě bolí.

FALEŠNÝ ÚNIK
Vím, že mi to nebudete věřit, ale onen dům v jižních Čechách byl vybaven
sledovacím zařízením napojeným na televize v ložnici a pracovně v 1. patře.
Dům měl sklep, kam jsme raději nešli. Podle majitelů šlo o bunkr, a my tomu
ochotně věřili. Tento Diogenův pár byl velmi laskavý a považoval se za vášnivé sběratele. Jejich vášeň ale překročila několika mílovými kroky vše, co je
na sběratelství jednoduše fajn. Je docela dost možné, že s každou další věcí
si do života přinášeli nová řešení své cesty za štěstím. Touhy po změně, jak
se v odborných článcích často uvádí. Tunami harampádí si ale cestu
k ní spíš zabarikádovali.

HODNĚ VĚCÍ, MÁLO ŠTĚSTÍ
O psychologii sběračů bychom mohli napsat mnohem více. Kde se problém
bere, jak propuká, jak ho včas rozpoznat a jak ho terapeuticky léčit.
21
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Buďme ale upřímní, i v běžné a zdravé populaci není nikterak
výjimečné, že se lidé obklopují věcmi, které vlastně nepotřebují. S rozbujelým konzumem zároveň roste i business osobního
skladování, tzv. self storage. Jeho kolébkou je Anglie, kde si tamní
mořeplavci před vyplutím ukládali své věci do britských bank. Dnes
se takovému druhu podnikání daří především v USA, a to i přesto, že
Američané mají mnohem prostornější byty, než měli před padesáti
lety. A protože Američané business umějí, hned si na toto téma udělali
show. Televizní pořad Válka skladů běží i na českých kanálech a našel
si řadu pravidelných diváků.

KDYŽ TO MÁME POD KONTROLOU
Sběratelé, na rozdíl od hromadičů, mají zcela jiné zájmy a postupy
a obvykle se zaměřují na konkrétní témata. Především se ve své sbírce
vyznají, vědí, co obsahuje a co jí chybí, aby se pozvedl její koncept
či hodnota. Sběratelé o svého koníčka pečují, mají ho pod kontrolou a zpravidla také „nesbírají“ zaběhnutá zvířátka. Psychologie je
samozřejmě nemilosrdná i ke sběratelům a pátrá v hlubinách lidské
duše, kde se v nás tato vášeň bere. Poznatků je několik a například Carl
Gustav Jung spojoval sběratelství s kolektivním nevědomím a svými
archetypy. Naši předkové přece v minulosti sbírali ořechy a lesní plody
a prostřednictvím shromažďování si vytvářeli větší šance na přilákání
partnera. Pokud na Jungovu hru přistoupíme, nabízejí se nám netušené
možnosti kombinací se statistikami z oblasti sběratelství. Například
Češi jsou v něm na světové špici.
22
TÉMA

EN

the first floor. There was

it early on, and what sort of therapy works on it. Let’s be frank, even many

a cellar which we did not

generally healthy people tend to amass things that they do not need. The

visit. We trusted the owners who

booming consumer society has developed the business of self-storage. It all

said it was really a shelter. Mr and

started in England where sailors stored their personal belongings in banks

Mrs Diogenes were very obliging

before they went to sea. Today, this strange business flourishes especially in

and considered themselves

the US, even though Americans have much larger flats now than they used

collectors. But their passion

to have fifty years ago. And since Americans are prodigious businesspeople,

went far beyond the limits of

they even turned it into a TV show. Broadcast even in Czechia now, the

a hobby. With every new artifact

STORAGE WAR$ have many loyal followers.

in their house, they hoped to
make another step on their path

KEPT UNDER CONTROL

towards happiness. The things, as

Collectors, unlike hoarders, have different motivations and different methods.

experts say, satisfied their desire

They mostly focus on specific categories. They have their collections perfectly

for change. But instead, they

arranged, knowing exactly what they own, what they want, and how to

gradually obstructed the path,

increase the value of their collection. Collectors have their hobby under

item by item.

control. They never “collect” stray pets or random things. Indeed, collectors

HOARDS HINDER
HAPPINESS

too have attracted the attention of psychologists who search the dark corners
of human soul for the origins of the passion. Carl Gustav Jung, for instance,
linked collecting to the collective unconscious and archetypes, arguing that

We could say much more about

our ancestors collected nuts and forest fruits, and that large stocks increased

the psychology of hoarding.

their chances of attracting a partner. If we accept Jung’s conclusions, we can

What causes the disorder, how

use innumerable combinations of statistics about collecting. Czechs, for

it develops, how we can identify

instance, are among the global champions.
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Anthony
Heřman

Sbírám,

tedy jsem

sous-chef

Tužka a papír, ideálně lístek
od společného piva. Tak rozšiřuji
sbírku podpisů nejlepších hokejistů.
Nejlepší mám doma na nástěnce
v kuchyni. Sbírku zdobí věnování
několika borců z Nagana 1998.
Cením si podpisu trenéra sovětské
sborné Viktora Tichonova z roku
2004 nebo floridského pantera

Na velikosti nezáleží, jde o nadšení. A to mají
sběratelé společné. Stejně jako smysl pro koncept
a obdiv k tvořivosti. A k zajímavým příběhům.

TEXT: Hana Čermáková
FOTO: archiv respondentů

Radka Gudase. Mám okolo 300 podpisů, vždy včetně hokejového
čísla hráče.

/

Respondents’ archives
26
ANKETA

I Collect,
Therefore I Am
Size does not matter. What collectors
have in common is their dedication,
sense of system, admiration for
human creativeness and interesting
stories.

Sous-chef

Pencil and a piece of paper,
ideally a common beer bill. The
best pieces of my hockey player

JAKÝ PŘÍBĚH BYSTE
NAPSALI POD TITULEK:
SBÍRÁM, TEDY JSEM?

autograph collection are on my
kitchen pinboard. The highlights are
several dedicated autographs of

Otázka

Question

Nagano 1998 champions, or those

WHAT IS YOUR STORY
OF “I COLLECT,
THEREFORE I AM”?

of the Soviet coach Viktor Tikhonov
from 2004 and the Florida Panther
Radko Gudas. I have got about 300
autographs, each including the
squad number.

Vojtěch
Kučera

Hana
Čmielová

Jan
Doležal

sběratel

podnikatelka, ČMAPM

produkční v agentuře

Jsem fanouškem Hard Rock Café.

31 let sbírám díky různým

První tácky jsem nashromáždil

Sbírám jejich odznaky a kdykoli

příležitostem slivovice v zajímavých

o prázdninách 2002, bylo jich

někam cestuji, HRC navštívím

obalech. Takových není mnoho,

do 30 kusů a měl jsem je vystavené

a alespoň jeden pin si kupuji. Mám

moje kolekce se rozšiřuje zvolna.

v prosklené skříňce na chalupě.

přes 1 000 kousků, kdybych svoji

Dnes mám 60 lahví, tedy ca 50 litrů.

Dnes mám kolekci 1 750 tácků,

kolekci zvážil, pár desítek kilogramů

Skvělý kousek je slivovice vypálená

každý je jiný, baví mě například

to bude. Uchovávám ji například

v roce 1967, kdy jsem ještě nebyla

ten ve tvaru Austrálie, který mi

na korkových nástěnkách. Vzácná je

na světě. Věnoval mi ji můj táta,

kamarád přivezl z Portugalska. Jde

pražská training star – speciální pin

který byl paradoxně abstinent. Vše

sice o malou sbírku, ale o to lépe si

pro zaměstnance nově otevřeného

uchovávám v chladném sklípku,

pamatuji příběhy, kde nebo od

Café. Hledal jsem ji čtyři roky

některé exempláře pod zámkem.

koho jsem konkrétní kus získal.

a do ČR se „vrátila“ až z Austrálie.

Jsou totiž velkým lákadlem.

Collector

Businesswoman, ČMAPM

Agency Producer

I am a fan of the Hard Rock Café.

I have collected unusual packs of

I collected my first beer mats in the

I collect their badges. Wherever

slivovice (plum vodka) on special

summer of 2002, I had 30 pieces and

I travel, I visit a HRC and buy at least

occasions for 31 years. The occasions

displayed them in a glass cabinet in

one. I have got over 1,000 pieces.

are limited, so my collection grows

our summer house. Today I have got

The weight of my collection will be

slowly. I have got 60 bottles today,

a collection of 1,750 different beer

several dozen kilograms. I store them

that is some 50 liters. The highlight

mats. I love the one that is the shape

on cork pinboards. The highlights are

is a bottle of slivovice made in 1967,

of Australia, a friend brought it for

the Prague Training Star – a special

before I was born. It is a present

me from Portugal. My collection is

pin for employees of the new cafe.

from my dad who was an abstinent.

small, but I can remember the stories

I looked for it for 4 years and bought

I keep my collection in the cellar;

behind the individual beer mats.

it from Australia.

some items are locked – they could
be too tempting.

Michaela
Kůstková

René
Rohan

Jaromír
Lebl

profesionální trenérka tance

podnikatel, platforma Artefin

vedoucí sekce Klubu
sběratelů kuriozit

Panenky Barbie mě fascinují od dět-

Rádi bychom ukázali, že umění není

ství a nadšení malé holky nakonec

jen pro vyvolené. V galerii Artefin

Sýrové etikety sbírám s přestávkami

přerostlo ve sběratelství. Bohužel

nabízíme na jednom místě přes

asi 40 let. Vše začalo už v 1. třídě,

část mé sbírky byla omylem vyho-

900 špičkových děl současného

když se do škol začaly vozit svačiny

zena. V mé kolekci jsou například

umění a v rámci investičního fondu

včetně sýrů z Želetavy s kytičkami

cenné kousky z edice Fashionistas.

Artefin vytváříme i vlastní firemní

na obalu. Velkým hybatelem mých

Vše uchovávám včetně originálního

sbírku. Ta má nyní 30 artefaktů a je

začátků bylo Maďarsko, kde jsem

balení. Nejmilejší je Barbie Look –

veřejná. Jsou pro ni primární důklad-

jako dítě objevil čokoládové sýry

Red Carpet, byla jedna z prvních.

ný výběr děl a jejich kvalita. Aktivní

a etikety s postavičkami Walta

Oceňuji, že Mattel přišel i s reálnými

podporou nakoupených umělců

Disneye, které byly tehdy u nás

postavami Barbie a vymýtil kult

můžeme navíc urychlit jejich kariérní

zakázané. Moje sbírka nyní obsahuje

dokonalých křivek.

růst. Najdete nás v Měšicích u Prahy.

83 616 etiket z 92 zemí. Je 7. největší
v ČR a 12. v Evropě.

Professional dance trainer

Businessman, Artefin

Section Manager,
Curiosity Collectors’ Club

I have been fascinated with Barbie

We would like to show that art is

dolls since I was a girl, and the

not just for the chosen ones. In

I have collected cheese labels

keenness turned into collecting.

the Artefin gallery, we offer over

intermittently for 40 years, since my

Unfortunately, a part of my

900 top works of contemporary art

first grade. We were given school

collection was thrown away by

in one place, and we also create our

snacks including Želetava cheeses

mistake. I have got valuable items

own company collection within the

with flowers on the labels. I was given

from the Fashionistas edition. I keep

Artefin investment fund. At present

a great impetus as a child in Hungary

everything, including the original

it has 30 artifacts and is public.

where I discovered chocolate

packaging. I love the Barbie Look –

Thorough selection of works and

cheeses and labels with Disney

Red Carpet, one of my first dolls.

their quality is primary. In addition,

characters. Those were not allowed

I am glad that Mattel turned down

by active supporting purchased

here. My collection now consists of

the perfect shape cult and produces

artists, we can accelerate their

83,616 labels from 92 countries. It is

real figures.

career growth. You will find us in

the 7th largest in Czechia, and 12th

Měšice near Prague.

in Europe.
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Umění
,
mince,

plnokrevní koně
Co se vyplatí sbírat? Sirky, karty, obrazy, sochy, ale třeba
i použité konfety nebo dopravní kužely. Touha sběratelů
zapsat se do historie nikdy nezmizí.
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TEXT: Martin

Záruba, FOTO: © Shutterstock.com

CZ

O

dnášíte si z kaváren cukříky? Ralf Schröder jich má doma 14 502,
ty nejstarší se datují do padesátých let minulého století. Kolik se

vám doma objevilo nejvíc kostek mýdla? Carol Vaughnová jich vlastní 1 331,

Rekordní
sbírka vinylů

ale pozor! Zajímají ji jen mýdla neobvyklá, zvláštně tvarovaná, například to,

Ne vždy jde o kvalitu sbírky.

které vypadá jako cheesecake. Jestli si myslíte, že jste přeborníky na stolní

Co se týče kvantity, stojí

ubrousky, vězte, že Němka Martina Schellenbergová jich má 125 866. Všechny

na pátém místě celosvětového

pečlivě vyskládané v krabicích podle barev a motivů. Barbara Hartsfieldová

žebříčku sbírka Pokémonů –

dala zase dohromady sbírku více než 3 000 miniaturních židliček, Donato de

Lisa Courtney jich shromáždila

Santis zasvětil svůj život vyhledávání rozličných karet s žolíkem a má jich více

více než 17 000. Na čtvrtém

než 8 500 a když už byla řeč o dopravních kuželech, David Morgan jich vlastní

místě jsou artefakty Star Wars,

137, což by měly být dvě třetiny všech typů, které kdy byly ve světě vyrobeny.

Steve Stansweet má více než
90 000 potvrzených kousků.

SBÍRÁM. NERUŠIT!

Trojku představuje 125 866

Sběratelství je podle badatelů staré přes 12 000 let a podle studie Itamara Si-

ubrousků v podání Martiny

monsona, profesora psychologie ze Stanfordu, stačí k nastartování sběratelské

Schellenbergové. Dvojkou

vášně dva stejné předměty. Velmi snadno se pak stane, že se probudíte mezi

jsou kuličková pera, Angelika

14 500 plastovými hračkami, které do svých dětských menu přibalují fastfoodo-

Unverhaumová jich má přes

vé řetězce po celém světě. Tak jako Percival Lugue z Filipín, který sice už v roce

285 000, a to ze 148 zemí

2014 pronikl do Guinnessovy knihy rekordů, ale v tempu pořizování hraček

světa. Prim pak hraje sbírka

nepřestal ani poté, protože „chce vlastnit všechny fastfoodové hračky, které

vinylů, když jich Brazilec Zero

kdy byly vyrobeny“. Zapomeňme teď však na chvíli na sběratele zkamenělých

Freitas nasbíral více než

exkrementů nebo hotelových cedulí s nápisem „Nerušit!“. Sběratelství se už

7 milionů!
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Art, Coins
and Thoroughbreds
What is worth collecting? Matches, cards, paintings, statues, but also used confetti
or traffic cones. The desire of collectors to make history is infinite.

EN

D

o you retrieve spare

Barbara Hartsfield collected more than 3,000 miniature chairs; Donato de

sugar sachets from

Santis devoted his life to collecting over 8,500 different motifs of Joker cards;

cafes? Ralf Schröder has got 14,502

and speaking about traffic cones, David Morgan has got 137 different models,

different kinds of them, the oldest

about two thirds of all types ever produced worldwide.

dated as far back as the 1950s.
How many bars of soap have you

COLLECTING, DON’T DISTURB!

ever had at home? Carol Vaughan

Researchers claim that collecting started over 12,000 years ago. A study by

has got 1,331 pieces, but only

Stanford professor of psychology Itamar Simonson suggests that collecting

unusual shapes such as a slice

two items of a kind may be enough to ignite a lasting passion. In no time,

of cheesecake. Do you think you

you might wake up in the middle of 14,500 plastic toys from kids’ menus sold

know all about serviettes? Martina

by fast-food chains all over the world. That is the story of Percival Lugue

Schellenberg from Germany has

from Philippines who had his world record registered already in 2014, but

got 125,866 different ones, all

never stopped amassing more toys, declaring he aspired to “own all types

methodically sorted by colour

of fast-food chain toys ever manufactured”. But for now, let us forget about

and pattern and stored in boxes.

collectors of petrified excrements or “Don’t disturb!” signs from hotels.

TOPIC

dávno odloučilo od původních a bizarních šlechtických kabinetů kuriozit

neuvěřitelné cifry. Vždyť jsou díky

a může mít i v dnešní době mnohem serióznější cíle – finance.

tomu i diamanty a šperky odsunuty
až na čtvrté místo v řebříčku. U poš-

NOBLESNÍ GLANC

tovních známek se pohybujeme

Abychom se zorientovali, pomůže například žebříček magazínu Money

v případě předprodeje zajímavých

Crashers. Ten se soustřeďuje na sběratelství podle finanční hodnoty sbírek.

sbírek obvykle v řádech milionů

„Ty nejcennější světové sbírky jsou ve vlastnictví církví, muzeí a vlád po celém

dolarů, pomyslnou šestou příčku

světě,“ připomíná. Například Vatikán má v držení díla od Rafaela, Caravaggia

na sběratelském trhu zaujímají uni-

nebo Leonarda da Vinci. Za nejcennější obraz je stále považována Mona Lisa na-

kátní zlatá Fabergého vejce, kterých

cházející se v pařížském Louvru, její hodnota dělá dvě miliardy dolarů. Za úspěš-

bylo vyrobeno jen 65, a hned za nimi

né sběratele je pak považována i britská královská rodina, v jejímž držení jsou

jsou automobily. Ale ne ledajaké.

korunovační klenoty v hodnotě přesahující 3,8 miliardy dolarů. Ano, umění je

Například pětasedmdesátiletý

ve světě sběratelů číslo jedna. Jen pro inspiraci, známá sbírka francouzského

brunejský sultán Hassanal Bolkiah

obchodníka s uměním Nathana Wildensteina se rodila od roku 1905, a i když

vlastní k sedmi tisícovkám veteránů

kvůli rodinným vztahům a dědickým řízením není její rozsah přesně znám,

a unikátů v celkové hodnotě pře-

odhaduje se její hodnota minimálně na deset miliard dolarů…

vyšující pět miliard dolarů. Ve své
sbírce má jak monoposty F1 stáje

JEDINEČNÉ = DRAHÉ

McLaren, tak jedinečný Rolls Royce

Nezajímá vás umění? Pak je tu numismatika. Ani mince nejsou to pravé?

Silver Spur s interiérem a příslušen-

Zkuste plnokrevníky! V jejich chovu a následných sbírkách se pohybují

stvím z 24karátového zlata.

EN

Collecting has long departed from the original aristocratic interest
in bizarre cabinets of curiosities. Some of contemporary collectors

follow a much more pragmatic end – money.
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TOUCH OF LUXURY
The Money Crashers magazine runs the rankings of collectibles based on their
value as investments. “The most valuable collections in the world are owned by

Record
Collection of
Records

churches, museums and governments all over the world,” says the magazine.

The quality of the collection

the most successful collectors is the British royal family which owns the British

is not always the main thing,

crown jewels worth over USD 3.8 billion. Indeed, art is the number one on

some collectors focus on

the list of collectibles. The famous collection of the French art trader Nathan

quantity. The fifth largest

Wildenstein has been developing ever since 1905, and even though its extent

collection is Lisa Courtney’s

cannot be determined precisely, due to family disputes and unsettled probate

more than 17,000 Pokémons.

cases, the entire value is estimated at ten billion dollars at least...

Steve Stansweet placed fourth

The possessions of the Vatican include masterpieces by Rafael, Caravaggio or
Leonardo da Vinci. The price of the portrait of Mona Lisa, the most valuable
picture kept at the Louvre, Paris, is estimated at two billion US dollars. One of

with his 90,000 items of Star

UNIQUE = EXPENSIVE

Wars memorabilia. Number

Not fond of art? There is numismatics. Uninterested in coins? Try

three is Martina Schellenberg’s

thoroughbred horses! Collections of horses represent unimaginable amounts

125,866 serviettes. The silver

of money – enough to shift diamonds and jewels to the fourth position in the

goes to Angelika Unverhaum

rankings. The most interesting collections of post stamps are usually sold for

and her collection of over

several million dollars. The sixth place in the hierarchy of collectibles goes to

285,000 ballpoint pens. And

the unique golden Fabergé eggs. Only 65 pieces have ever been made. And

the winner is Zero Freitas from

then there are cars – unique ones. At the age of seventy-five, the Sultan of

Brazil who has collected over

Brunei Hassanal Bolkiah owns some seven thousand historical and unique

seven million vinyl records!

cars, including McLaren F1 single-seaters or the exclusive Rolls Royce Silver
Spur with interior details and accessories made of 24 carat gold. The whole
collection is worth over five million dollars.
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Bezpečný
Bezpečný
nákup
nákup
p bitcoinů
bitcoinů

Cestujete
vlakem nebo
autobusem?

Chraňte se proti
virům a bakteriím
Pastilky Medistus® Antivirus vytváří
ochrannou bariéru na sliznici úst a hltanu.
Zdravotnický prostředek
s přírodní aktivní složkou

Pro podporu prevence
před infekcemi viry
a bakteriemi, se svěží
ovocnou chutí.
Pastilky užívejte
ke zvýšené ochraně
na místech s vysokým
rizikem infekce.
Zdravotnický prostředek, pečlivě čtěte návod k použití.

Před návštěvou rizikových míst užijte pastilku Medistus® Antivirus.

cestování

veřejná
doprava

www.medistus.cz

vzdělávání

čekárny

nakupování

společenské
události

Dostupný v lékárnách i on-line.

Okázalost
v čase
V malém pražském hodinářství
na Žižkově jako by se zastavil čas.
Zní to jako protimluv? Nikoli.
Království hodinek Prim totiž vládne
dobový nábytek a neotřelé tikající
modely, po kterých se už deset let
pídí sběratel Václav Reischl.
TEXT: Judita

Hrubešová

FOTO: Erik Koritko
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Lavishness of the Past
Time has stopped in a tiny watchmaker’s shop in Žižkov, Prague. Does that sound like
a contradiction? It is not. Vintage furniture and ticking originals decorate the cosy Prim
Watch Kingdom of collector Václav Reischl.

Co vše vám o člověku prozradí hodinky?
Hodinky jsou především krásným vyjádřením osobnosti člověka,
protože každý nosí něco jiného, a to je na tom to zajímavé. Někdo dává
přednost elegantním hodinkám, jiný zase jedinečnému modelu, někomu
vyhovují tzv. chytré hodinky, protože jsou pro něj důležité nejrůznější

Václav Reischl

funkce. I když obecně se dá říci, že v současnosti spíše dominuje trend

První hodinky značky Prim

větších hodinek. Třeba před 50 lety byl průměr u pánských hodinek kolem

dostal od svých prarodičů.

32–35 mm a teď většinou začínají na 40 mm.

A byla to láska na první
pohled. Dnes jeho sbírka

Takže, co teď máte na ruce?

čítá kolem 800 jedinečných

Nosím zlaté hodinky Prim vyrobené ke konci 50. let, což jsou jedny z mála

kusů, které má uložené

pánských hodinek Prim, kdy je pouzdro vyrobené ze zlata, nikoli z pozlace-

v bankovním trezoru.

né mosazi jako většina ostatních.

Z koníčku se nakonec stalo
i jeho zaměstnání. Vlastní

Neříkejte, že jsou to ty po prezidentu Antonínu Zápotockém?

totiž malé hodinářství

To ne (smích). I když máte pravdu, on měl také zlaté hodinky, ale měl Spar-

na Žižkově, kde se s láskou

taky, což byly Primky, ale ještě předtím, než se začaly jmenovat Prim.

věnuje právě Primkám.
Více se dozvíte na

Co vás na Primkách tak fascinuje?

www.prosteprim.cz.

Jsou to ryze české, respektive československé hodinky, což je naprosto skvělé.
Tehdy šlo o světový unikát, kdy jsme v Čechách dokázali, až na pár drobností,
vyrobit celé hodinky od A do Z. Ve skutečnosti to byla spíše z nouze ctnost,
protože to bylo v době, kdy se sem přestaly dovážet hodinky ze zahraničí.
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What does a watch say
about its owner?

Do not tell me it is the one worn by President Antonín Zápotocký?
No, it isn’t (laugh). But you are right, he did wear a golden watch, only it

Watches are splendid expressions

was Spartak – that was the name of the Prim brand before it changed its

of people’s personalities.

name to Prim.

Everybody wears something else,
which is fascinating. Some people

What is so captivating about Prim watches?

prefer elegant watches, some

It is a purely Czech, or rather Czechoslovak brand. That is absolutely

choose unique items, some like the

exceptional. It was a unique skill at that time. The Czechoslovaks could

so-called smart watches, because

produce the whole watch – except for a few minor parts – from A to Z. In

they want to use various advanced

reality, it was a virtue of necessity. They started producing the watches

functions. Generally speaking,

after the imports stopped. It was really a team of enthusiasts who started

the current fashion favours big

to make watches without much prior experience. They built a very

watches. Some 50 years ago, the

successful watchmaking company from scratch, and were able to produce

average diameter of men’s watches

thousands of watches a year.

was about 32-35 mm, now it is
40 mm or more.

When did you last add a new item to your collection?
I have something new about once a week. I have collected about 800 unique

And what do you have on your
wrist now?

items of the 1,000 models produced by the Prim brand. There are still a few

I wear a golden Prim watch

particularly valuable, only I have not come across them yet.

models missing – some of the rare Prim models, but also those that are not

manufactured in the late 1950s. It is
one of very few Prim models with

And what rare models are missing in your collection?

the case made of real gold, not

In the late 1970s and early 1980s, the company produced automatic watches

gilded brass like most models.

which showed the date, that is the number, and also the day of the week

A tak se v podstatě parta nadšenců bez větších zkušeností

12
V roce 1954 bylo vyrobeno
prvních 12 prototypů
hodinek Spartak, které
nakonec získaly jednotné
jméno Prim.

pustila do výroby. Na „zelené louce“ tak nakonec vyrostla velmi
dobře fungující hodinářská firma, která byla schopná vyrobit statisíce
hodinek ročně.

Kdy naposledy jste obohatil svou sbírku o nějaký další kus?
Řekněme, že každý týden přibude do mé sbírky něco nového. Z 1 000 modelů, které firma Prim vyrobila, mám ve své sbírce zhruba 800 unikátních kusů. Stále mi ještě chybí některé vzácnější Primky, ale i ty, které až

12 000 000+

tak vzácné nejsou, jen se mi zkrátka na ně ještě nepodařilo narazit.

Od počátku výroby
hodinek Prim vzniklo více
než 12 milionů jejich kusů.

A které důležité hodinky tedy ve vaší sbírce chybí?

500 000 Kč
Taková je podle
odborníků tržní hodnota
legendárních hodinek Orlík
z roku 1965, které používali
českoslovenští armádní
potápěči.

Na přelomu 70. a 80. let se vyráběly automatické hodinky, které kromě
data – tedy samotné číslovky, mají na ciferníku zobrazení konkrétního
dne v týdnu, a to v českém jazyce. Jde o raritu, protože tyto hodinky byly poruchové a nedostaly se do běžného prodeje. Absolutně
nedokážu říci, kolik se jich vyrobilo. Jednou jsem tyto hodinky měl
také v ruce a dodnes mne mrzí, že jsem je tenkrát nekoupil. Největší
bolestí těchto Primek je právě mechanismus přehazování data s tím,
že tento díl je nesehnatelný. Vyráběly se pouze kusově, a tak pro ně
nebyl zajištěn ani dostatek náhradních dílů. Sehnat fungující kus je
nesmírně obtížné.

Cena a hodnota jsou věci, které vnímám odlišně.
Pokud tedy odhlédneme od té tržní ceny, jakou hodnotu
pro vás vaše sbírka má?
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Má zejména obrovskou citovou hodnotu, protože kromě rodiny nejsem s nikým jiným tak dlouho jako se svou sbírkou (smích). Navíc jsou
to hodiny a hodiny mého života, které jsem strávil hledáním konkrétních hodinek, domlouváním obchodu a nakonec i jejich opravou. Ta

12
the first 12 Spartak
prototypes were made
in 1954; they were later
renamed Prim

12,000,000+
over 12 million Prim watches
have been made

500,000 CZK
is the estimated value
of the legendary Orlík
watch produced for
Czechoslovak army
engineer divers in 1965

sbírka je živý organismus, který se neustále obměňuje vždy, když třeba
pořídím lepší kus od modelu, který už mám. A nakonec ta sbírka tu
zůstane jako odkaz mé dceři, až já tu nebudu.

in Czech. It is very rare, because the model was liable to failure
and never made it to ordinary shops. I have absolutely no idea
how many were made. I came across it only once in my life, and I am still
sorry that I did not buy it then. The weakest part of this watch is the date
mechanism. The part is entirely unavailable. There were only a few pieces
made, and there was no production of spare parts. It is nearly impossible
to buy a working one.

Price and value are two different things. Disregarding price, what
value do you ascribe to your collection?
There is a strong emotional tie. There is nobody in the world who has
been so long in my life, except for my family (laugh). I have devoted hours
and hours to finding specific models, negotiating with their owners, and
repairing broken watches. The collection is a living organism which keeps
changing every time I buy a better piece of a model I already have. And the
collection will stay here for my daughter when I am gone.

Které z vašich hodinek mají
nejzajímavější příběh?
Před osmi lety jsem za pár korun
koupil hodinky kalibr 91 ze
70. let. A dnes je to asi nejvzácnější kus v mé sbírce, na což jsem
ale přišel, až když jsem je otevřel.
Ukrývaly totiž zcela unikátní
strojek, který se nikdy nevyráběl
sériově, takže šlo o prototyp.
Zajímavé jsou i Orlíky. Jsou to
jedny z nejvzácnějších Primek,
protože se jich vyrobilo kolem
300 kusů. Jde o armádní hodinky a tatínek pána, který mi je
prodával, byl armádní potápěč
z jižních Čech. Zřejmě je nikdy
armádě nevrátil, dokonce je
na nich vidět, jak se snažil vyfrézovat jejich výrobní číslo, zřejmě
aby se na to nepřišlo. Naštěstí
to udělal natolik polovičatě, že
to číslo je stále k přečtení.

Jaký sběratelský význam má
takové výrobní číslo?
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U Orlíku musí být vždy na začátku
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číslo 65 a pak číslo do hodnoty
300. Já mám 288. Během své
sběratelské činnosti jsem se
setkal i s takovými, které žádné
číslo neměly, jednalo se tedy
o složeninu, kterou si sestavil

Which of your watches has the most interesting story?

Václav Reischl

Eight years ago, I bought Prim kalibr 91 made in the 1970s. It is one of

He was given his first Prim

my most valuable pieces, but I only found out after I opened it. Inside

watch by his grandparents.

the watch, I found a unique clockwork which was never mass-produced.

It was a love at first sight.

It was a prototype! I like the Orlík model. It is one of the rarest Prim

His collection consists of

models, only about 300 were ever made. They were intended for the

more than 800 unique items

army. The father of the man who sold it to me was an army engineer

stored in a bank vault. His

diver from South Bohemia. Evidently, he never returned the watch to

hobby became his job. He

the army and even tried to scrape out the serial number, apparently not

owns a small shop in Žižkov

to be found out. Fortunately, he did not do it properly and the number

where he focuses on Prim

is still readable.

watches. Find out more at
www.prosteprim.cz.

What does a serial number mean to a collector?
The serial numbers of Orlík consist of the number 65 followed by a three
digit-number up to 300. I have got 288. During my collecting, I came across
several watches which did not have any serial number. Those were watches

někdo z bývalých zaměstnanců Primu z pouzdra navíc. To
vyražené armádní číslo tedy značí, že tyto hodinky byly
opravdu předány armádě, což jim přidává na hodnotě. Co se týče
finanční hodnoty tak právě Orlíky jsou považovány za ty nejhodnotnější a dnes už se víceméně nedají koupit.

Co segment ženských hodinek značky Prim?
O těch se vůbec nemluví.
Mezi sběrateli je to velmi opomíjená část sbírky. Já sbírám i dámské
hodinky Prim, právě u nich se najdou designově nejkrásnější kusy.

VÁCLAV
REISCHL

U pánských modelů má většina hodinek černou, bílou, maximálně
modrou barvu, ale u toho dámského segmentu je ta barevná škála
neskutečně pestrá. Navíc většina těchto hodinek se zachovala
v daleko lepší kondici, protože dámy se o ně lépe staraly.

Jaký je váš sběratelský sen?
Určitě mít všechny modely hodinek Prim, což se mi asi nikdy
nepodaří. Také bych rád otevřel muzeum, protože hodinky Prim
jsou skutečně českým unikátem. V Novém Městě nad Metují, odkud
Primky pocházejí, muzeum s ucelenou sbírkou sice je, ale ve srovnání s těmi zahraničními jako například v nedalekém Glashütte, je velmi
se z ní mohu těšit pouze já nebo má rodina. A já bych ji rád ukázal
široké veřejnosti.
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composed from parts by former Prim staff. That embossed
army number indicates that the watch was really supplied to the
army, which increases its value. In terms of market prices, Orlík watches
are among the most expensive Prim watches, and they are nearly
impossible to buy nowadays.

And how about women’s Prim watches?
Few people discuss them.
Collectors tend to neglect them, but I do collect women’s Prim
watches. There are the most beautiful designs. Men’s watches were
usually designed in black and white, occasionally blue, but ladies’
watches are made in a very rich range of colours. In addition, most of
these watches are now in a much better condition – obviously, women
take better care of their watches.

What is your collector’s dream?
Certainly, it is to have all Prim models, something I know I can
never achieve. I would like to open a museum, because Prim is
a unique Czech brand. There is a museum with a fine collection
of Prim watches in Nové Město nad Metují where the brand was
created, but it is very small compared to museums abroad, for
instance in Glashütte, Germany. I do not want the collection to
be hidden in a bank vault where only my family and I can enjoy it.
I would like to show it to the public.

Sběratelský kvíz
Collector’s Quiz

malé. Taková sbírka by neměla ležet v bankovním sejfu, protože tam

O hodinkách Orlík jste se už zmiňoval,
ale co takové Diplomatky?

ky“. Vyrobilo se jich přes milion kusů
a představovaly typ hodinek na kaž-

Mám je ve své sbírce. Vyráběly se ve zlatém a stříbrném provedení, přičemž

dodenní nošení, což se samozřejmě

ty zlaté se dají stále ještě sehnat. Stříbrné jsou daleko vzácnější. Obě tyto

podepsalo i na jejich stavu. Pokud

varianty se navíc ještě vyráběly ve verzi s nápisem Incabloc a bez něj. Incabloc

je tedy seženete v pěkném stavu,

je součástka, která se dovážela ze Švýcarska a slouží k odpružení setrvačky,

jsou považovány za vzácnější kus,

aby se předcházelo zničení hodinek po pádu na zem.

i přesto, že se jich vyrobilo takové
množství.

Televize?
Televizí je několik druhů, ale pouze jedny jsou opravdové. Říká se tak hodin-

Sjezdovky?

kám z konce 70. let s automatickým strojkem. Jejich ciferník skutečně připo-

Ty jsou v bankovním trezoru a sku-

míná televizní obrazovku. I ty mají v mé sbírce místo, i když v dnešní době se

tečně jsou od člověka, který v roce

za rozumnou cenu dají koupit jen velmi výjimečně.

1976 seděl na 15. sjezdu KSČ. Právě
pro tuto příležitost byly vyrobeny.

Spartaky?

V podstatě jde o klasické Primky

Ano, ty mám. Tyto hodinky byly pojmenovány po gladiátorovi, který ve staro-

s tím, že na ciferníku je uvedeno

věkém Římě vedl povstání otroků proti vrchnosti, což bylo téma v 50. letech

římských XV a kolem jsou dvě rudé

velmi moderní. Před tím než se tyto hodinky začaly vyrábět, byly přejmeno-

hvězdy. Traduje se taková fáma,

vány na Prim, aby se název sjednotil s budíky a hodinami, které se v té době

že řada z těch hodinek se tehdy

vyráběly ve Šternberku u Olomouce.

rozbila, protože jeho účastníci vehementně tleskali. Je to kousek pro

Sport?

sběratele, protože těch hodinek

Těch mám více, protože se rozdělují na Sport I. generace z přelomu 60. a 70. let,

bude zhruba do dvou tisíc kusů

které jsou kulatější a o dost líbivější. V rámci úspor se od roku 1972 až do 90. let

a těžko si je dnes vezme

vyráběly Sport II. generace, které podle mne nejsou až tak hezké jako „jednič-

někdo na ruku.
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You spoke about the Orlík watch, but what about the Diplomat?

for everyday use. Expectedly, this

I have it in my collection. It was made in gold or silver. The golden

affected their condition, and if you

model is still available. The silver model is much rarer. Both models were

find a piece in a good condition

also made with or without the word Incabloc engraved on it. Incabloc is

now, it is very valuable, even

a suspension device imported from Switzerland. It protected the balance

though they were once produced

wheel, so that the watch would not break if dropped.

in large numbers.

Television?

Congress?

There are several models called Television, but only one is real. It was

I have it in the bank vault. It is really

produced in the late 1970s. It has an automatic clockwork and the dial really

from a man who attended the 15th

resembles a TV screen. I have it in my collection.

Congress of the Communist Party
in 1976. They were made for this

Spartak?

particular occasion. In fact, it looks

I have got it. This watch was named after the Ancient Roman gladiator who

like a classic Prim watch, only it

led the uprising or slaves against their owners. The motif of the revolt was

has the number XV on its dial with

very popular in the 1950s. Just before this watch started to be produced, it

red stars around it. The word has

was rebranded as Prim, to unify the brand with the alarm clocks and clocks

it that many of the watches got

produced in Šternberk near Olomouc.

broken when the attendants of the
congress clapped their hands too

Sport?

vigorously. It is only for collectors.

I have several models of Sport. The first generation was produced in the

There were fewer than two

late 1960s and early 1970s. These are round and more likeable. The second

thousand pieces, and you would

generation of Sport was produced from 1972 to the 1990s, during cost cutting

hardly find anyone willing to wear

measures. The company made over one million of them, they were designed

it out nowadays.

Hodinky s příběhem
Hodinky Prim stále přinášejí radost. Pod taktovkou společnosti ELTON
hodinářská vznikají v Novém Městě nad Metují exkluzivní „tikající“ modely.
Důkazem jsou i slova generální ředitelky Renaty Červenák Nývltové.

42
ADVERTORIAL

Jsou stále oblíbené exkluzivní limitované edice?
TEXT: Judita

Hrubešová
FOTO: © archiv PRIM

S myšlenkou limitovaných edic jsme přišli na českém trhu jako první. S každou
z nich se pojí příběh. Ta poslední byla inspirovaná legendárním letounem
MIG-15. Ve spolupráci s piloty proudových letounů se nám podařilo vytvořit
skutečně funkční letecké hodinky. Pracovali jsme na nich více než dva roky
a na výsledek jsme opravdu pyšní. To, že jsme vytvořili něco jedinečného, se

Nositelem jaké myšlenky
jsou soudobé mechanické
hodinky PRIM?

projevilo i na obrovském zájmu zákazníků. Všech 115 kusů PRIM MIG 15 mělo

V dobách minulých byl ELTON

Letos jsme uvedli na trh pět limitovaných edic, například společenský model

továrnou na hodinky, které se vy-

TRAKTOR nebo luxusní dámské hodinky ICONIC.

svého majitele během necelého týdne. U takto úspěšných hodinek stoupá
cena už ve chvíli, kdy se vyprodají. Jde tedy zároveň o výhodnou investici.

ráběly v desetitisícových sériích.
Dnešní ELTON hodinářská je ma-

A prozradíte nám něco o té další?

nufakturou s důrazem na precizní

V příštím roce plánujeme zhruba stejný počet limitovaných edic. Budeme se

výrobu mechanických hodinek.

věnovat našim ikonickým modelům, které představíme v trochu netradičním

Primky produkujeme v omeze-

světle. Na své si přijdou i dámy, pro které chystáme velké překvapení.

ném počtu kusů. Hodinky PRIM
strojky vlastní konstrukce. Tento

Zájem je také o individualizované modely. Jaká přání jste svým
zákazníkům schopni splnit?

způsob výroby používá dnes

S trochou nadsázky bych mohla říci, že jakékoli. Náš zákazník se může přímo

pouze zhruba dvacítka společ-

podílet na designu hodinek, a vytvořit si tak opravdový originál. Možností indivi-

ností na světě. Naše hodinky jsou

dualizace využívají samozřejmě i firmy, které si u nás zadávají speciální edice pro

originálním a luxusním zbožím,

své obchodní partnery nebo zaměstnance. Například pro společnost Footshop

které má svou cenu.

jsme vyrobili hodinky, kde v datumovém okénku pochodují místo čísel tenisky.

Manufacture 1949 osazujeme

Zima v Česku?
Žádná nuda!
Nechceme být falešnými proroky, ale na masové cesty do Alp a řady exotických destinací
to letos v zimě zase moc nevypadá. Ale nesmutněte – kvalitní lyžovačku i pořádnou
dávku tepla a vodních radovánek si můžete dopřát také v Česku.

TEXT:

Petr Manuel Ulrych, FOTO: © Shutterstock.com

Ripping Winter in Czechia
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As things look now, we do not expect
to see crowds of tourists travel to the Alps or
various exotic destinations this winter. Again.
But do not feel gloomy – you can enjoy a terrific
skiing holiday, soothing warmth or water
fun in Czechia as well.

CZ

V

ybrali jsme pro vás pár
tuzemských tipů, které

vám zpříjemní příští měsíce. Ledaže
by pandemie byla totálně proti…

DO HOR NEJEN NA LYŽE
Neumíte-li si zimu představit bez
lyží či snowboardu, sbalte své
nádobíčko a vydejte se na hranici
Olomouckého a Pardubického
kraje na Králický Sněžník. Nebo
na Kraličák, jak mu místní familiárně říkají. Na jeho úbočí najdete
stejnojmenný skiareál, který vznikl
spojením dvou přes kopec ležících
středisek Stříbrnice a Hynčice pod
Sušinou. Láká na 11 kilometrů sjezdovek na jeden skipas. Od loňské
lyžařské sezony, která byla kvůli
opatřením tak krátká, že jste ji asi
ani nezaznamenali, se areál chlubí
hi-tech šestisedačkovou lanovkou
D-line na vrchol Štvanice. Je nej-
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modernější svého druhu v Česku –

TIPS FOR TRIPS

má třeba bublinu odrážející UV
záření, vyhřívané sedačky a wifinu!
Jen o pár kilometrů dál se

Na Kraličáku se svezete
nejmodernější hi-tech
lanovkou v Česku.

Try the most advanced
hi-tech cableway in
Czechia – on Kraličák.

trimmed slopes, you can enjoy the
longest Alpine coaster in Czechia,
the popular Sky Walk, exceptional
Freestyle and Fun zone and much
more. Newly, you can ski at night

EN

W

e selected a few local tips to brighten your winter months, hoping

on the Kamila slope. Very soon,

that these places will remain unaffected by the pandemic…

the place will boast the longest

SKIING NOT ONLY IN THE MOUNTAINS

suspension bridge in the world. It is
to be called Sky Bridge 721, and yes,

If you cannot imagine a fine winter without your ski or snowboard, pack

the number refers to its length. It

up and go to the border of the Olomouc and Pardubice regions, to the

will span the Mlýnský Potok Valley

Králický Sněžník mountain. The new ski resort on Kraličák, as locals call it, is

at the height of 95 m! If you prefer

an amalgamation of two skiing sites on the opposite slopes – Stříbrnice and

the south of the country, try Lipno.

Hynčice pod Sušinou. You only need one pass for 11 km of ski slopes. Last

The ski resort offers a new two-seat

winter season was cut very short by the lockdown; some people failed to even

cableway. It is reputed for plenty of

notice it. But the resort opened a brand new 6-seat D-line cableway to the

ski- and snowboardcross routes of all

top of Štvanice, one of the most advanced in Czechia. Its cover reflects UV

difficulty levels. There is a lot to try

rays, it has got heated seats and wi-fi connection!

even for your children. They can have

Only a few kilometres away, you can visit Dolní Morava. The local slogan “Dolní

their day (for free!) in the trimmed

Morava – mountains of fun” is by no means exaggerated. Beside perfectly

skiing playground called Foxpark.

můžete vydat na Dolní
Moravu. Zde jistě dáte
za pravdu sloganu „Dolní Morava –
hory zážitků“. Kromě upravených
sjezdovek otestujte také nejdelší
horskou dráhu u nás, oblíbenou
Stezku v oblacích, výjimečnou freestyle a fun zónu a další zážitky.
Novinkou je třeba večerní lyžování
na sjezdovce Kamila. Už brzy se
dočkáte dalšího unikátu – na jaře
by tu měl být otevřen nejdelší
visutý most na světě. Bude se
jmenovat Sky Bridge 721. A ano,
číslice v názvu znamená jeho
délku. Údolí Mlýnského potoka
překlene ve výšce 95 metrů!
Táhne-li vás to spíše na jih, vydejte
se na Lipno. Ve zdejším skiareálu se
můžete těšit na novou dvousedačkovou lanovku a hlavně další skia snowcrossové tratě všech stupňů
obtížnosti, kterými je už Lipno
proslulé. Mysleli tu také na vaše
potomky – ti se dosyta (a zdarma!)
vyřádí na upraveném lyžařském
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The animation programmes
with Fox will make their skiing

lessons amusing and easy.

SOMEWHERE WARM
If you prefer warmth and calm
to fun in the snow, try one of the
world-famous Czech curative spa
resorts. Or try one of the lesser
known ones. Velké Losiny will make
you drop the preconception that
spas are for the old and ill. Beside
the classic curative section, there
is also a unique thermal park with
nine indoor and outdoor natural
thermal water pools. If you feel
like warming up some more, try
the classic, salt, steam, aroma or
ice sauna, a massage, or water
gymnastics. If you take your children
or grandchildren with you, there are
baby-sitting programmes.
More and more people swear to
the curative effect of Czech spas.

TIP

TIP

Ústecký kraj –
Běžcům na lyžích
země zaslíbená

Ústí Region –
The Gate of Bohemia –
Cross-Country Paradise

Ústecký kraj chrání ze západu a severu hřeben

The Ústí region is lined on its North and

hor. Tam všude se budou milovníci běhu na lyžích

West by mountain ranges which offer exquisite

cítit jako v ráji. Stovky kilometrů kvalitně

conditions for cross-country skiers. Hundreds

upravených stop, členité terény, nádherná krajina

of kilometres of top-quality trimmed trails,

a hlavně – žádné davy v několikastupech – klid,

varied terrain, delightful landscape, and

ticho a chvílemi i samota. Krušnohorská běžecká

mainly: no crowds, no skiing along hundreds

magistrála je nejproslulejší, ale celý hřeben

of others, peace, silence and solitude. The Ore

Krušných hor nabízí jedinečné běžecké terény,

Mountain Ski Hiking Trail is the most famous,

na mnoha místech propojené s tratěmi v sousedním

but all of the Ore Mountains offer splendid

Sasku. Zimní střediska Klínovec a Klíny jsou jen

cross-country skiing venues, often extending

dvěma ze středobodů proplétajících se tras. I lesy

to the neighbouring German state of Saxony.

nad Ústím nad Labem a Teplicemi nabízejí kvalitní

The winter resorts Klínovec and Klíny are at the

tratě, a co teprve stolová hora Děčínský Sněžník

heart of the intertwined trails. But you can find

anebo stopy kolem ski areálu Polevsko na samé

interesting trails in other parts of the region,

hranici Českého Švýcarska a Lužických hor.

too: the woods over Ústí nad Labem and
Teplice, the Děčínský Sněžník mountain
or the woods around the Polevsko resort at

www.branadocech.cz

the border of Czech Switzerland and the
Lusatian Mountains.
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Their popularity grew even more
last year, after most spa providers
offered specialised post-covid
care. If you have suffered from the
illness, look it up – many resorts
offer favourable packages. You
can take a bus to Karlovy Vary,
the synonym of spa business.
You might be surprised how
romantic the town is in the winter.
The azbuka on the signs of local
restaurants has recently been
replaced with Czech…
If nothing is warm enough for you
except for sauna, try one of the
Sauna Worlds. The biggest one
is in the Aquapalace in Čestlice
near Prague. There are 18 different
facilities – classic saunas, Roman
spa, or an outdoor section. Local
sauna rituals have become a legend.
You can enjoy salt peeling, cool mint
ritual, beer ritual, musicotherapy or
human barbecue!

hřišti Foxpark. Že se tu během animačních programů s lišákem Foxem
naučí lyžovat, na to si klidně vsaďte.

VZHŮRU ZA TEPLEM
Dáváte-li před sněhem přednost relaxaci v teple, vydejte se do lázní. Ty české,
léčebné, mají evropské, ba světové renomé. A třeba ve Velkých Losinách rychle
zapomenete na předsudek, že do lázní jezdí jen lidé nemocní a vyššího věku.
Ano, najdete tu klasické léčebné lázně, ale také unikátní termální park s devíti
vnitřními i venkovními bazény napájenými přírodní termální vodou. Zahřát se můžete i ve finské, solné, parní, aromatické či ledové sauně, dopřát si masáž nebo si
zacvičit v bazénu. Přijedete-li s dětmi či vnoučaty, rádi se vám tu o ně postarají.
Na léčebný aspekt českých lázní přísahá stále více lidí. Už proto, že v loňském roce většina lázeňských společností přišla s nabídkou postcovidové
péče. Pokud jste i vy toto onemocnění prodělali, poohlédněte se po takovém programu. Mnohé lázně nyní přinášejí zvýhodněné pobyty. Zamiřte
třeba autobusem do Karlových Varů, které jsou synonymem lázeňství.
Budete možná překvapeni, jak romantické toto město v zimě je. A také tím,
že azbuku na vývěsních tabulích u restaurací nahradila čeština…
Pokud je pro vás ekvivalentem pro teplo sauna, nasměrujeme vás do některého ze saunových světů. Ten vůbec největší najdete v Aquapalace Praha
v Čestlicích. V provozu je tu 18 prohříváren – klasické finské sauny, římské
lázně a venkovní část. Legendou se staly zdejší saunové ceremoniály, mezi
kterými najdete i perličky jako solný peeling, mentolové ochlazení, pivní
ceremoniál a muzikoterapii. Nebo taky lidský gril!

TIP

TIP
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Zapomenutý čas

Forgotten Time

Východní Morava v roli tajuplné krajiny poseté

East Moravia is a land of mysterious

hustými lesy. Za její minulostí se můžete

landscape covered with deep forests. You

poohlédnout v Rožnovském skanzenu, který svou

can explore its history in the picturesque

atmosférou připomíná krásu Ladových pohlednic.

open-air museum in Rožnov pod Radhoštěm.

Valašské muzeum v přírodě vzniklo v roce 1925

Opened already in 1925, the Wallachian Open

a pyšní se několika primáty. Je nejstarším muzeum

Air Museum is the oldest and one of the

a zároveň jednou z největších připomínek tradičních

largest Central European museums dedicated

regionálních technik, lidového umění, místních

to traditional regional craft and technology,

zvyků i dobové architektury ve střední Evropě.

local folk traditions and historical

V Dřevěném městečku zjistíte, jak lidé žili a bydleli

architecture. The town of wooden houses

v době od druhé poloviny 19. století. Valašská

will show you the life in small towns from

dědina zase představuje podobu tehdejší vesnice.

the mid-19th century; the Wallachian Village

V rámci Mlýnské doliny si můžete prohlédnout

presents the life of the rural population; and

pilu, hamr, ale i funkční mlýn. Vydat se můžete také

if you choose to walk the Mill Valley, you

na Pustevny do areálu, který leží v nadmořské výšce

can admire an old sawmill, hammer mill and

1 018 metrů. A co je na Valašském muzeu v přírodě

a functional watermill. Or you can take a trip

to nejlepší? Neustále se zde něco děje!

to the Pustevny architectural complex at an
altitude of 1018 m. And the best thing about
the Wallachian Open Air Museum – there is

www.vychodni-morava.cz

always something going on!

ZAŽIJTE PŘÍRODU
NAPLNO

Užijte si zimu plnými doušky v oblečení, na které
se můžete spolehnout. Při výrobě produktů
značky NORDBLANC je kladen důraz na kvalitu,
moderní design, funkčnost a maximální komfort.
Bude vám tak věrným společníkem na všech
vašich dobrodružstvích.

WWW.NORDBLANC-OBCHOD.CZ
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Užijte si zimu
v Karlovarském kraji
TEXT: Živý

kraj
FOTO: Martin Vrbický
www.zivykraj.cz
www.karlovyvary.cz
www.marianskelazne.cz
www.frantiskovy-lazne.info
www.laznejachymov.cz

Rozmanitá krajina a fascinující panoramata Krušných hor lákají
milovníky zimních sportů. Manšestr na sjezdovkách, perfektně
upravené lyžařské tratě, mrazivý vzduch, zasněžené bílé pláně
a oslňující sluníčko. To je ten pravý čas vyrazit na lyže. Karlovarský kraj nabízí výborné podmínky pro vaši nezapomenutelnou
zimní dovolenou. Na své si přijdou jak ti nejmladší s rodiči
či začátečníci, tak i zkušení lyžaři.

CZ

@ZivyKraj
@zivykraj

Za zážitky na sjezdovku
Vyberte si z nabídky zimních areálů, z nichž skiareály na Klínovci,

Božím Daru a na Plešivci snesou srovnání i se zahraniční konkurencí. Největší skiareál Klínovec nabízí 31,5 km sjezdových tratí na Klínovci, Neklidu
a v Božím Daru na jeden skipas. Můžete se těšit na freeride sjezdovky, parky pro děti, legendární snowpark Neklid nebo Chill zóny a díky propojení

strojově udržovaná Krušnohorská magistrála a její páteřní 40 km
dlouhá partie mezi Bublavou a Božím Darem. Kilometry kvalitních
běžeckých stop najdete také v okolí Perninku a Horní Blatné nebo
v oblíbeném skiareálu Eduard mezi Jáchymovem a Božím Darem.
A běžecké stopy v nenáročném terénu v okolí Abertam a Hřebečné
jsou ideálním cílem pro rodiny s dětmi. Dáte přednost sportovnímu
zážitku, nebo se budete raději kochat krásami zimní malebné krušnohorské krajiny?

NAŠE TIPY:
BOŽÍ DAR
Čeká vás několik desítek kilometrů s okruhy pro nejmenší běžkaře
i zkušené sportovce. Pokochejte se zimní krajinou na trasách Malý okruh
Ježíškovy cesty (4,5 km), Velký okruh Ježíškovy cesty (11,4 km), Boží
Dar – Myslivny – Plešivec (9,6 km), Boží Dar – Pernink po KLM (13,8 km)
a na dalších. Na německé straně Krušných hor u lázeňského městečka
Oberwiesenthal máte k dispozici cca 75 kilometrů běžeckých tras.
PŘEBUZ
Nedotčená příroda, otevřené horské pláně v okolí Přebuzi jsou
pravým rájem pro milovníky běžkování. Pravidelně upravované stopy
vedou ve směru na Kraslický Špičák a dále na Novou Ves u Stříbrné
do údolí Rolavy k oblíbeným trasám u bývalé osady Chaloupky.
BUBLAVA-STŘÍBRNÁ
Nejzápadnější obec, napojená na Krušnohorskou lyžařskou
magistrálu, nabízí několik okruhů. Můžete se vydat přes Rolavu
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a Jelení až do Perninku a na Boží Dar, popřípadě i na sousední
německé trasy. Bruslařům je určen okruh okolo vrchu Tisovec,
jižně od rozhledny Bleiberg na Olověném vrchu.
skibusem se skiareálem Fichtelberg v Německu na celých 47 km

Zimní zábava bez hranic

sjezdovek různých obtížností.

Vedle tradičních zimních sportů můžete na Božím Daru vyzkoušet třeba
adrenalinový snowkiting nebo jízdu na speciálních duších sněhovým

Skiareál Plešivec je jako stvořený

korytem snowtubing. A už jste slyšeli o musherství, kdy vás kouzelnou

pro rodiny s dětmi. Sjezdovky mají

přírodou veze spřežení houževnatých tažných psů? Překonejte strach

různou úroveň obtížností, užívat

a postarejte se o celoživotní zážitek!

si lyží nebo snowboardu si tak
mohou úplně všichni. V menších

Pěkně po svých

skiareálech, jako jsou Bublava,

V neposlední řadě nabízí Karlovarský kraj nespočet možností procházek

Pernink, Potůčky, Nové Město

i výletů volnou přírodou. Pokud jste propadli skialpinismu, kdy místo

u Jáchymova, Mariánky či Nové

pohorek obujete lyžařské boty a lyže se stoupajícími pásy, už si stačí jen

Hamry, si zase užijete pohodové

vybrat, na který z krušnohorských vrcholků se vydáte. Preferujete nordic

lyžování bez dlouhých front.

walking nebo chůzi na sněžnicích? V Krušných horách najdete nespočet
zajímavých míst, která stojí za to objevit právě v zimě.

Bílou stopou pohádkovou
krajinou

Z horských svahů rovnou do wellness resortů

Krušné hory jsou protkané stov-

Hledáte perfektní odpočinek po celodenním lyžování v krušnohorských

kami kilometrů upravovaných

skiareálech? Vyberte si z bohaté nabídky lázeňských a wellness proce-

běžeckých tras, které navíc čas-

dur v lázeňských městech v Jáchymově, Karlových Varech, Mariánských

to umožňují přechod do Němec-

a Františkových Lázních nedaleko lyžařských středisek. Dopřejte si

ka a napojení na tamní běžecké

blahodárné koupele či uvolňující masáže a zregenerujte své tělo po

trasy. Vyhledávaná je perfektně

náročném dni.

Východní Morava
Zimní dovolená bez kompromisu
Kdo by neznal film S tebou mě baví svět, kde parta tatínků vyrazí s dětmi vlakem na zimní dovolenou na horskou chalupu. Na Východní Moravě – v turistickém regionu Zlínského kraje si můžete
dopřát všechno to, co děti a tatínkové ve filmu a ještě něco navíc. Lyže, běžky, závody na saních,
ale i hýčkání ve wellness zařízeních nebo regionální gastronomické speciality.

TEXT A FOTO: CCRVM
www.vychodni-morava.cz
Tato kampaň je spolufinancována Zlínským krajem.
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Malebné valašské
chalupy a horské chaty

lašských dřevěnic. Jako by se tady čas zastavil. Nezapomeňte si udělat výlet
do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Nejoblíbenější zimní dovolenkovou

Trnku tady ochutnáte hned v několika podobách

destinací je horské prostředí Bes-

K pobytu na Valašsku patří regionální gastronomie, kterou ochutnáte

kyd a Javorníků. Mezi vyhledávané

ve většině zdejších restaurací. Někdo se těší na valašskou kyselici či halušky,

lokality wellness a zážitkových

jiný třeba na borůvkové knedlíky. Co ale patří výhradně k tomuto regionu, je

zimních pobytů patří obce Velké

originální valašský frgál, tradiční koláč s různou ovocnou nebo tvarohovou

Karlovice, Horní Bečva a jejich

náplní. Jednou z variant je frgál povidlový – trnkový. Trnka je ovoce, které

okolí. Řada zimních středisek

ke kraji patří a zpracovává se různými způsoby. Trnky se suší, vaří se z nich

uspokojí zdatné lyžaře i rodiny

povidla, ale oblíbené jsou také tekuté. Vždyť jedno z měst Východní Moravy

s dětmi. Nejen děti určitě ocení

nejvíce proslavil právě ovocný destilát z trnek, slivovice.

zážitkovou jízdu sněžným korytem. V krásné přírodě na vás čeká

Nejkrásnější hřebenovka z Kohútky na Kasárna

nespočet prožitků nejen na svahu.

Zimní krajina a dlouhé hřebeny přímo vybízejí k výletům na běžkách nebo

Večer si užijete relaxaci ve well-

k pěším procházkám. Krásná panoramata si užijete na hřebenovce Javorníků,

ness, vybrat si můžete z nabídky

na trase z Kohútky směrem na Kasárna. Oblíbené jsou také hřebenovky

saunových rituálů, ale také bazény

na Soláni a v okolí Vsackého Cábu.

s vodními atrakcemi. Určitě vás
zaujme tradiční architektura va-

Už víte, kam vyrazit na opravdovou zimní dovolenou? Na Východní Moravu!

Co nového
v Ústeckém kraji?
Nejenom skalní města Českého Švýcarska, nejenom k cyklistice vybízející Labská stezka,
uchvacující výhledy ze sopečných vulkanitů Českého středohoří, kouzlo královských
měst v Dolním Poohří nebo drsná krása Krušných hor, ale i jezerní království
v Podkrušnohoří − to vše je ÚSTECKÝ KRAJ.

TEXT: Kraj

Ústecký
nad Labem Region

FOTO: Ústí
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What’s new
in the Ústí Region?
It is not only Czech Switzerland rocks. You can enjoy the Labe cycling path,
breath-taking views from the extinct volcanos of the Uplands, charming royal
towns on the River Ohře, the rough beauty of the Ore Mountains or the lakes
under the mountains. All that awaits in the ÚSTÍ REGION.

CZ

N

a vrcholu Milešovky

pišti lanovky (800 metrů) a lanovkou zpět nahoru. Celkem 2,2 kilometru

mohou turisté nouzově

adrenalinové jízdy v krásné krušnohorské přírodě ve výšce až 150 metrů

přenocovat ve Veberově nou-

nad zemí rychlostí až 75 km/hod.

zovně. Kapacita zařízení je deset
lůžek na dvou dřevěných masivních

Nová jezera – čistá voda, krásné prostředí a klid Víte, že jezera Milada

pryčnách a nabízí možnost dobití

a Most vznikla zatopením povrchových uhelných lomů? Napouštěla se řadu

drobných digitálních spotřebičů

let a za tu dobu tu nerušeně vznikl nový ekosystém s řadou velmi zajíma-

ze solárních panelů. Nouzovna

vých druhů ptáků a dalších živočichů. Chcete se koupat, jezdit na kole, běhat

je ideální pro přenocování při

nebo kitovat? Všechno je tu možné! Okolí jezer se neustále upravuje tak,

dálkových pochodech, přechodech

aby zpříjemnilo pobyt všem návštěvníkům v přírodě. V sezoně se můžete

Českého středohoří, při pozorování

občerstvit u stánků, půjčit si sportovní vybavení (šlapadla, paddleboardy,

východu a západu slunce anebo při

kánoe atd.), ale i mimo sezonu zde strávíte krásný den.

výrazném zhoršení počasí.
Mariina vyhlídka u Jetřichovic v Českém Švýcarsku má nový altán. Pro své
Přijeďte se prolétnout do Kruš-

úchvatné výhledy na další skály – Jetřichovické skalní město, zříceninu hradu

ných hor na nejdelší ZIPLINE KLÍ-

Falkenštejn, Bukovou horu aj. – patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům.

NY v České republice, 5. nejdelší
v Evropě a 20. nejdelší na světě.

V Žatci navštivte novou expozici v radniční věži Žatec v proměnách času,

Celoroční atrakce je v horském

která popisuje vývoj města a v konečném důsledku má být místem, které by

středisku na Klínech. Jedná se

měli turisté navštívit jako první. Po prohlídce se rozhodněte, kam se v Žatci

o přejezd osoby po ocelovém

vypravíte dál. Sami si vyberte cíl či téma, v turistickém informačním centru

laně zajištěné na kladce s elek-

si vezměte letáčky či mapky a poznávejte některou z mnoha kapitol města

tromotorem ze Sport areálu Klíny

s více než tisíciletou historií.

přes Šumenské údolí na protější
kopec (1 400 metrů), odtud zpátky

Více tipů na dovolenou, akce a výlety

na původní kopec dolů k nástu-

najdete na www.branadocech.cz.

55
ADVERTORIAL

EN

I

f forced to stay overnight on the top of Milešovka, tourists can use

Maria Rock near Jetřichovice

the emergency shelter Veberova Nouzovna. There are ten places

in Czech Switzerland has a new

on two wooden plank beds. Solar panels allow you to recharge your small

shelter on top. Tourists love it

electronic devices. Nouzovna is an ideal shelter if you decide to cruise the

for its magnificent views of the

Central Bohemian Uplands, to watch the sunrise or sunset, or when you get

surrounding landscape – the

trapped in bad weather.

Jetřichovice Rocks, the ruins of the
Falkenstein Castle, the Buková

Fly over the Ore Mountains on the longest zipline in the Czech Republic,

Hora mountain, etc.

5th in Europe, and 20th worldwide. The year-round KLÍNY ZIPLINE is located
in the Klíny resort. Take on a safety harness which is suspended from a steel

Visit the Žatec Townhall Tower – the

rope, and glide from the Klíny Sport Resort over the Šumenské Údolí valley to

new exhibition Žatec in the Course

the opposite hill (1400 metres), then back to the base station of the cableway

of Time describes the development

(800 metres), and then take the cableway back up. Enjoy the 2.2 kilometres

of the town. If you visit the town,

of adrenaline ride in spectacular nature, 150 metres above the ground at the

this should be the first place to see,

speed of 75 kmph.

because it will help you decide what
you want to see next. Choose your

New lakes, clean water, beautiful nature and peace: Did you know that the

preferred destination or topic, take

lakes Milada and Most were created from flooded surface mines? The pits

leaflets and maps in the Tourist

took years to fill with water, which gave the location the time to develop

Centre, and set out to explore any

a new ecosystem with many interesting birds and other animal species.

part of the town with over one

You can bathe, ride a bike, jog or kite! The surroundings of the lakes offer

thousand years of history.

relaxation in fine nature to all. In the summer, there are kiosks and rentals of
sports equipment (pedaloes, paddleboards, canoes, etc.). But you can spend

Find more holiday and adventure

a beautiful day there even in the winter.

tips at www.branadocech.cz.
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VYSADILI JSME DALŠÍ DESÍTKY STROMŮ
Zelené cestování má smysl! Díky vašim příspěvkům na kompenzaci
uhlíkové stopy jsme mohli financovat další výsadbu stromů. Tentokrát
jste hlasovali na našem Facebooku o tom, jaký výsadbový projekt
máme podpořit. Nakonec jste vybrali hrušňovou alej v obci Beňov
v Olomouckém kraji. Ve spolupráci s naším partnerem CI2, o. p. s., který
je garantem projektu, jsme použili celkem 78 460 Kč – vámi zaslaných
příspěvků – na výsadbu 45 hrušní podél polní cesty spojující dva remízky. Výsadbou aleje vznikl nový prvek územního systému ekologické
stability, který přispěje ke zlepšení ekologických funkcí krajiny a větší
biodiverzitě lokality. Na základě expertních poznatků bylo celkové
množství zachycených emisí CO2 v rámci této výsadby vyčísleno
na 86,67 tuny CO2. Leo Express si z vybraných příspěvků na kompenzaci uhlíkové stopy nic nenechává. Více informací o výsadbě si můžete
přečíst na webových stránkách obce Beňov.

DOZENS OF TREES PLANTED TO OFFSET
CARBON FOOTPRINT
Green travelling makes sense! Thanks to your contributions to
offset your carbon footprint, we could locate the funds to plant

Leo Express

more trees. This time, you could join a poll on our Facebook site
to tell us what project to support. A majority chose the pear tree
avenue in the village of Beňov in the Olomouc Region. Together
with our partner and project supervisor, the CI2 NGO, we used CZK
78,460 from your contributions to plant 45 pear trees along the

NOVINKY

NOVINKY
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road between two woods. This created a new landscape element
which will contribute to the ecological stability of the locality,
improve its balance and boost its biodiversity. Based on outsourced
calculations, the total volume of CO2 adsorbed by the trees was
estimated at 86.67 tonnes. Leo Express does not retain any part of
your contributions. Learn more about the newly planted trees at
the website of the village of Beňov.

www.le.cz/eco

NA ČLENY SMILE CLUBU ČEKAJÍ
EXKLUZIVNÍ ODMĚNY

EXCLUSIVE REWARDS FOR
SMILE CLUB MEMBERS

Být registrovaným členem našeho Smile Clubu se

Registering for our Smile Club is worth while.

vám jednoduše vyplatí. Kromě levnějšího cestování

Not only can you travel cheaper through cashback

díky slevě ve formě cashbacku, pohodlné správy

on your purchases, use a more convenient ticket

jízdenek, placení cateringu leo kredity a lahve vody

management system, pay for catering with Leo

zdarma při každé jízdě na vás nyní ve vašem účtu

credits, or have a free bottle of water on every

čekají i exkluzivní odměny. Mezi nimi najdete nejvyšší

journey; but you can also enjoy exclusive rewards

slevy na internetu na vybraných e-shopech, které pra-

such as the highest discounts on selected e-shop.

videlně obměňujeme. Už nyní plánujeme celou řadu

We are continuously introducing new partners.

dalších speciálních nabídek a odměn, takže členové

We have already many new special offers planned,

Smile Clubu se mají na co těšit!

so Smile Club members have a lot to look
forward to!

www.smileclub.cz

NOVÁ APPKA SE BLÍŽÍ!

NEW APP IS NEAR!

Kromě speciálních nabídek

Beside Smile Club special

ve Smile Clubu se všichni cestu-

offers, we also plan to launch

jící mohou těšit také na novou

the new Leo Express App for

aplikaci Leo Express pro Android

Android and iOS. The whole

i iOS. Letos totiž chystáme celko-

application is to be redesigned
d

vý redesign aplikace. Kompletní

this year. The ticket sales

proměnou projde například celý

system is to be transformed to
o

nákupní proces. Nákup jízdenek

make your purchases quicker

tak bude daleko rychlejší

and more convenient. Have

a pohodlnější. Pokud ještě naši

you still not tried our app? Whyy

aplikaci nepoužíváte, tak vám ji

not try it now! You can use it

doporučujeme vyzkoušet – kro-

not only to buy and manage

mě nákupu a správy jízdenek v ní

your tickets, but also to have

totiž najdete aktuální zpoždění

updated information on delays,
s,

jednotlivých spojů, budete

receive alerts about your train,,

dostávat upozornění ohledně

and use simple widgets to find
d

vašeho spoje a můžete využít

out about your seat number

jednoduché widgety, díky kterým

and time of departure.

hned budete znát číslo sedačky
i čas odjezdu.

Aplikaci najdete na Google Play a App Storu
Download the app from Google Play or App Store.
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Vlaky šlapou
jako hodinky
Vlaky Leo Express patří k těm nejmodernějším a nejnovějším na českých kolejích
a jsou pověstné svou spolehlivostí. Důležitým člověkem, který má tyto vlaky
v malíku a zodpovídá za vaši bezpečnou jízdu, je technický ředitel Milan Smolek.

TEXT:

Renata Kučerová

FOTO: archiv

Milana Smolka

Trains like Clockwork
58

Reputed for their reliability, Leo Express trains are among the most modern on
Czech railways. The man who knows all the train lines like the back of his hand and
takes responsibility for your safe journeys is Leo Express CTO Milan Smolek.

PŘEDSTAVUJEME

CZ

K

dyby šel za svým dětským
snem, možná by byl dnes

šéfkuchařem ve vyhlášené restauraci.
Zároveň ho ale už tehdy fascinovaly nové technologie, které zažívaly
velký boom. Vystudoval střední školu
zaměřenou na elektroniku a pokračoval
v oboru provozní elektrotechnika. Kariéru nastartoval u Českých drah, poté
zakotvil v soukromém sektoru. Opravy,
servis a rekonstrukce kolejových vozidel
jsou činnosti, kterým se věnuje nejčastěji. „Když mi před devíti lety majitel Leo
Express nastínil vize nově vznikajícího
dopravce, neváhal jsem a nabídku
řízení servisního týmu přijal,“ vzpomíná
Milan. S velkým nadšením sleduje, jak
se společnost od té doby posunula.
„Pamatuji si na náročné začátky s malým
týmem a omezenými možnostmi. O to
víc si vážím toho, že dnes bezpečně
přepravujeme statisíce lidí, působíme
i v sousedních státech a nebojíme se

CZ

vstupovat do veřejných soutěží v poskytování osobní

dopravy.“ Ze své pozice řízení chodu
celého oddělení napříč republikou

Milanův
běžný den

Milan’s
Ordinary Day

má na tomto progresu velký podíl.
Co všechno leží na jeho bedrech?

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
„V podstatě všechno, kde se objeví
slovo technika,“ popisuje s úsměvem.
„Strategické rozhodování v této ob-

Procházení hlášení
vlaků, ověřování
funkčnosti jednotek,
plány oprav, objednávky náhradních dílů
a externích služeb

ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVE
TASKS

Reviewing train reports,
checking functions
of units, repair plans,
orders of spare parts and
external services

lasti. Provádění technických kontrol
jednotlivých kolejových vozidel.
Řízení týmů servisních techniků
a jejich pravidelné školení. Starám se
o vozový park a facility celé společnosti. Řeším také kontrolu a dodržování legislativy.“ Velkým úkolem

Kontrola diagnostického
počítače jednotky, který
upozorní na provozní
anomálie, příp. sjednání
nápravy

PRÁCE
S POČÍTAČEM

Kontrola podvozku
jednotky (vizuální, příp.
měřením), zda není
opotřebovaný nebo
poškozený

PRÁCE
V TERÉNU

COMPUTER
CHECK

Checking the diagnostic
computer of the unit
and alerts about abnormal
functioning, scheduling
repairs

jsou generální opravy, velice náročné
po stránce plánování. „Jedna taková
zrovna probíhá na jednotkách
Stadler Flirt, kde řešíme revizi vzduchových komponentů. Zároveň už
připravuji podklady pro další, která
se týká generální opravy podvozků,“
dodává. A to všechno proto, abyste

FIELDWORK

Underframe check
(visual or measurement)
to identify signs of wear
or damage
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dojeli z bodu A do bodu B naprosto

INTRODUCING

bezpečně. Spolehnout se v tomto
ohledu můžete na moderní vybavení
kvalitním vlakovým zabezpečovačem. Jinými slovy: vyloučí se lidská
chyba strojvedoucího. Několikrát
denně probíhá obratová údržba

EN

Když je stav jednotky
perfektní a je
vyloučena možnost
závady v dalším
provozu

PŘÁNÍ
ŠŤASTNÉ CESTY
SEND-OFF

H

If the unit is
deemed in perfect
shape and function, it
is certified for future
operation

ad he followed his childhood dream, he might have become a chef

SAFETY FIRST

and work at a posh restaurant. But he was also very fond of the

“Generally speaking, everything that

quickly developing technologies. He studied electronics at secondary school

contains the root ‘tech’,” he says

and continued to study electrical technology at university. He started his

with a smile. “Strategic decisions in

career in the state-owned Czech Railways before turning to the private

the area of technology, technical

sector. The core of his work is repair, maintenance and reconstruction of

inspections of the vehicles,

rail vehicles. “When the Leo Express owner presented his vision of a new

managing the teams of technicians

railway carrier nine years ago, I accepted the offer without hesitation,” says

and their regular training. I am

Milan. He has watched the development of the company with enthusiasm.

in charge of the company’s fleet

“I can remember the challenging beginnings with a small team and limited

and facilities. I take care of the

opportunities. It makes me value the way we now safely transport hundreds

inspections and compliance issues.”

of thousands of people across the region, including neighbouring countries,

Overhauls are a great challenge,

and succeed in public transport competitions.” His approach to the national

especially in terms of planning.

management of his department has made a considerable contribution to this

“The Stadler Flirt units are being

progress. What are his responsibilities?

overhauled at the moment. We

technického stavu vozidel.
V depech pak revize a výměny
bezpečnostních komponentů.

DOKONALÝ STROJ
K Milanově radosti z práce přispívá
i jeho skvělý tým. „Celá společnost žije
v symbióze. Jsem obklopen profesionály, kteří vědí, co mají dělat v jakékoli
situaci. Problémy řešíme týmově.
Prostě všechno šlape jako hodinový
strojek. Pro bezpečné cestování musí
do sebe kolečka perfektně zapadat,“
říká oblíbenou technickou terminologií.
Vedle nutného vzdělání a odbornosti by
se neobešel bez odolnosti proti stresu
a houževnatého pracovního nasazení.
Je neustále ve střehu, připraven řešit mimořádnosti čtyřiadvacet hodin denně.
„Volný čas nejradši věnuji rodině – svým
dvěma dcerkám a partnerce. Naštěstí
je chápavá, tolerantní, respektuje moji
profesi a maximálně mě podporuje.“
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Jsem obklopen profesionály,
kteří vědí, co mají dělat
v jakékoli situaci.
I am surrounded by professionals
who know what to do in any
circumstances.

EN

have to check all the air components. And a general overhaul of

wonder he took the metaphor from

underframes is being planned,” he says. All this is needed to get you

technology. Education and expertise

safely from point A to point B. You can rely on the modern high-quality safety

are not the only qualities needed

systems in our trains which largely eliminate possible human errors of the driver.

for the job. He must be resilient and

Maintenance of the unit takes place every time the train reaches a terminus, that

diligent, too. He must be alert at all

is several times a day. Safety components are checked at the end of the day.

times, ready to solve unexpected

FLAWLESS ENGINE

problems 24/7. “I prefer to spend
my free time with my family – my

Milan’s enthusiasm is boosted by his excellent team. “The whole company

partner and two daughters. My

lives in symbiosis. I am surrounded by professionals who know what to

partner is very tolerant and loyal,

do in any circumstances. We solve the issues as a team. Everything goes

she respects my profession and is

like a clockwork, all cogs must fit in to ensure safe travelling,” says Milan. No

a great support to me.”
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úcáet u nás

studentská sleva
Lea

Objednej si jízdenky a cestuj prakticky zadarmo!

Sdílejte
a vyhrajte

Sdílejte své fotky s hashtagem #leoexpress na
Instagramu a vyhrajte
1 000 leo kreditů. Každé
tři měsíce vybíráme vítěze
a kromě něj zveřejňujeme
i další povedené snímky.

Share and Win
Share your photos on Instagram with the #leoexpress hashtag to win
1,000 leo credits. We choose a winner every three months and
we publish the picture along other fine images.
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VÍTĚZ VYDÁNÍ
WINNER OF
THE EDITION
FOTO: @petramullerova77

FOTO: @sotolada
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FOTO: @lukas_gebes

FOTO: @martas_petras

FOTO: @marekskoro

Univerzita první volby
Milena Králíčková se stala
první rektorkou v historii
nejstarší a největší české
univerzity. Jaké plány by
chtěla do roku 2026 realizovat a čeho si nejvíce
na Univerzitě Karlově váží
a považuje?

TEXT: Mgr.

Martina Součková
UK

FOTO: archiv
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Paní rektorko, s jakými cíli povedete Univerzitu Karlovu?

ňuje získávat potřebné kompe-

Univerzitu Karlovu povedu od února 2022 a mým cílem je o ni

tence, vycestovat za zahraniční

pečovat tak, aby byla univerzitou první volby pro nejlepší uchazeče z celé

zkušeností nebo získat mezi-

České republiky. Je to instituce, která hrdě nese tradici, ale zároveň musí

národní zkušenost doma, díky

být moderní a dynamická ve všech směrech, tak aby studentky a studenti

tomu, že máme řadu zahraničních

získali kompetence potřebné pro 21. století. Univerzita Karlova by měla být

vyučujících a na některých fakul-

navíc i univerzitou vyhledávanou kvalitními uchazeči o studium ze zahrani-

tách je vysoké procento zahranič-

čí, univerzitou, která je atraktivním zaměstnavatelem pro české akademiky,

ních studentů. Univerzita Karlova

zahraniční akademiky i pro neakademické pracovníky. Měla by být místem,

prostě nabízí široké spektrum

kde prosperuje základní výzkum stejně jako vývoj inovací přímo pro praxi.

studijních programů, které obstojí
v mezinárodním srovnání.

Je mezi mladými lidmi o vysokoškolské vzdělání zájem? Jak jsme na tom?

Nemělo by to ale být ze socioekonomických důvodů. I proto jsem ráda,

Jste profesí lékařka, v jaké kondici
se nachází české školství? A jaké
léky byste mu naordinovala?

že Univerzita Karlova rozšiřuje podpůrné programy pro ty, kdo na univer-

České školství je bohužel po fi-

zitu směřují ze sociálně ohrožených skupin, a budu velmi pečovat o to,

nanční stránce „podvyživené“.

abychom podpůrné programy v této oblasti dále rozšiřovali.

Kromě finanční „výživy“ bych mu

Řada mladých lidí se na vysoké školy hlásí. Bohužel docela vysoké
procento z nich pak studia zanechá. Důvody ukončení studia jsou různé.

naordinovala „pohyb a tělocvik“ –

Proč by si měli studentky a studenti vybrat z vysokých škol právě
Univerzitu Karlovu?

nebát se změn a inovací. Prostě

Protože je nejlepší! Univerzita Karlova má světově unikátní tradici a historii,

z pohybu a zdravé výživy platí pro

ale především je to univerzita, která nabízí kvalitní studijní programy, umož-

jedince stejně jako pro instituce.

zdravý životní styl vycházející

Vybíráš si vysokou školu?

POJĎ STUDOVAT
NA KARLOVKU
Nabízíme ti více než 600 studijních programů na největší univerzitě
v ČR. Studuj na jedné ze 17 fakult v Praze, Hradci Králové nebo v Plzni.
Těšíme se na tebe!
PRAHA
Katolická teologická fakulta
Evangelická teologická fakulta
Husitská teologická fakulta
Právnická fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta

HRADEC KRÁLOVÉ
Filozoﬁcká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Fakulta humanitních studií

Lékařská fakulta
v Hradci Králové
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

PLZEŇ
Lékařská fakulta v Plzni

NAKARLOVKU.CZ

66
TÉMA
INSPIRACE

Správně
opečované pivo
Jsou místa, na kterých byste ženu nečekali, a není to dáno přezíravostí. Je to prostě nezvyklé. O to
zajímavější je, když na takových místech ženy velí. Jako například v mnoha světových restauracích
výčepní Martina Navrátilová, která se stará o to, aby bylo pivo správně načepováno.

TEXT:

Petr Karban
archiv Martiny Navrátilové

FOTO:

Well Treated Beer
There are positions where women are not expected. It is not
about contempt, but rather tradition. When a woman takes
a lead in such a position, it is worth our attention. Martina
Navrátilová works with many international restaurants making
sure their beer is treated and poured in the right way.

CZ

Martino, vy jste ve výčepu začínala na brigádě při studiu na vysoké škole. Čím si vás ta práce tak získala, že se z ní stala vášeň?

Dostala jsem se totiž do programu Ambasadoři Pilsner Urquell, kde jsem
prošla školením od historie piva až po jeho čepování. Ten příběh mě úplně

Martina
Navrátilová

uchvátil, a navíc se mi první načepovaný půllitr povedl. Což pro některé chla-

Původem z Moravy,

na srazy a sledovala, jak se pivo čepuje a byla fascinovaná, s jakou lehkostí

dnes obráží svět a učí

si výčepní počínají.

py okolo mě byl trochu problém, a mě to naopak namotivovalo. Začala jsem
sledovat videa o čepování, psát články na naší ambasadorské stránce, chodila

v restauracích, hospůdkách
a pubech, jak správně

Co na to vaše rodina – holka z Moravy se zblázní do piva…

čepovat pivo. V rámci

Rodiče mě podporovali a podporují, i když by určitě měli právo mít starosti.

gastroskupiny Hospodska

Přece jen jsem mohla být třeba speciální pedagog nebo poradenský psycholog,

má na starosti marketing.

ale já se dala na pivo. Oni jsou ale moc rádi, že dělám, co dělám. S Moravou nebo

Nejčastěji ji můžete

vínem to asi nesouvisí. Já vínu nikdy moc nerozuměla, jsem na úrovni chutná/ne-

zastihnout v pražské

chutná… Ale mám ho ráda. Srdcem budu ale navždy Moravák, to se nepřeučíte.

restauraci Červený jelen, kde
vede i školu čepování.

A jak se to vlastně stalo, že jste jako pětadvacetiletá porazila
v Kempu výčepních, až na jednoho, starší mazáky výčepní? Máte
nějaký zvláštní talent?
Možná to byla obrovská míra nadšení. Pivo a čepování je opravdu můj
koníček i práce. Já o sobě pokaždé dost pochybovala, ale než bych
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Martina, you started working as a barmaid when you still studied
at the university. What made the work so appealing to you?

I got into the Pilsner Urquell Ambassadors programme, which included
various courses from the history of beer to appropriate draught techniques.
The story captivated me. I also managed to pour my first glass just right,
while some of the men struggled. That gave me a strong impetus. I started to
watch videos about draught beer and contribute to our Ambassador website.
I went to meetings and watched people pour beer. I admired the lightness
and elegance of some of the publicans.

What did your family say – when a Moravian girl falls for beer…
My parents have always been very supportive, although they must have
worried. I studied to be an educational advisor or child psychologist, and
I ended up with beer. But they are happy for me. It has nothing to do with

Martina
Navrátilová

Moravia and its wine. I have never been a connoisseur – all I can tell is
whether I like it or not… But I am fond of wine. My heart will always stay in

A girl from Moravia who travels

Moravia, I cannot change that.

around the world to teach
the art of a good draught in

Tell us how you defeated all the older and experienced bartenders,
except one, at a drawing camp when you were 25. Is it some sort of
special talent?

pubs and restaurants. She is

Perhaps it was just due to my enthusiasm. Drawing is my hobby as well as

She is often seen in the Red Stag

work. I have always doubted myself, but that motivated me to explore new

restaurant in Prague where she

options, instead of sitting in the corner. And I was very lucky. I had great

runs her own draught school.

responsible for the marketing
of the gastro-group Hospodska.

zůstala někde v koutě,
motivovalo mě to k dalším
a dalším věcem. Navíc jsem měla
skvělé prostředí okolo sebe. V pivnici, kde jsem začínala, jsem měla
prostor a lidi, kteří pivu fandili.
Po nástupu do Lokálu v Plzni se mi
upevnila technika, protože v létě
v centru města, když je to opravdu
mazec, už si hlava a ruce zapamatují vzorec natrvalo – opláchnout –
do kartáčů – houbou umýt – kartáče – oplach – vana – odkápnout –
pěna – správný úhel – pivo – vydat. Možná mi ale také pomohlo,
že jsem žena. Mezi všemi chlapy
výčepními to přece jen trochu
vyčnívá.

Kolem piva a čepování piva panuje určitě řada mýtů. Jsou nějaké, které vás dokážou vytočit?
Už se mi to neděje, ale stávalo
se mi, že hosté nechtěli první
pivo po přeražení, že je to prý to
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people around me. The team in the pub where I started was full of

same glass and the same tap and

beer enthusiasts. During my job at Lokál in Plzeň, I consolidated my

magically create just the right

technique because the crowds in the city centre, that is demanding. The head

kind of beer for you.

and hands have to do it automatically – wash – brush – sponge – brush –
wash – bath – drain – froth – correct angle – beer – serve. Being a woman
might have been an advantage. I was something special among all the male
bartenders.

And regional differences? Is
the art of draught the same in
Australia, Ireland, Belgium, the
US or Czechia?

There are many myths associated with beer. Are there any that
drive you crazy?

Indeed, Czechia is an excellent

Not anymore, but people used to reject the first beer from a new keg. They

draught is “hladinka” – “the level”

thought it was bad, but it is just the other way round. When a publican

with smooth flowing foam which is

finishes a keg or tank, they have to clean the pipes and tap, and when they

higher at the beginning, but later

start a new keg or tank, they have to taste the beer to make sure it is OK. The

it “shrinks” and turns into beer.

next beer is for the customer – the freshest beer from clean pipes and tap,

Moravia still keeps the tradition of

well drawn and checked.

big beer heads, but an increasing

example. The most favourite Czech

number of publicans opt for

Are there differences in drawing depending on the kind of beer?

“hladinka” now. People in many

It depends on whether you mean different brands or types of draught.

other countries drink beer with low

Every brand has a different policy. Some have strict rules and a strict

and thin head. On my international

drawing ritual, some do not care much. You can tap Pilsner Urquell in

travels, I often see beer poured in

several ways – using different levels and amounts of froth. There are

the so-called German style. That is

several kinds of draught and each is made in a specific way. People are

a disaster. It is just the opposite of

fascinated by the work of skilled bartenders because they can take the

what I teach.

nejhorší. Naopak! Po dočepování sudu nebo tanku výčepní propláchne
trubky, očistí hubici se sítkem, narazí čerstvý sud nebo tank, ochutná
vzorek, že je vše OK a další pivo jde zákazníkovi. Které pivo je lepší než
to nejčerstvější pivo z opečovávaného kohoutu a pivního vedení, krásně
načepované a zkontrolované?

Jsou rozdíly v čepování piva podle toho, o jaké pivo jde?
Záleží, pokud jde o značku nebo cílový vzhled piva. Každá značka to má
jinak, některé mají pevně nastavený obřad čepování, některé to tolik neřeší. Pokud jde o cílový vzhled, zrovna Pilsner Urquell můžete načepovat
na několik způsobů – hladinku, šnyt, mlíko, čochtan, nadvakrát, řezané, …
každý způsob má svůj postup. Ve výsledku to pro nezaujatého jedince
vypadá podobně, a proto je pro lidi úplně magické sledovat výčepního při
práci, protože do jedné sklenice z jednoho kohoutu dokáže vyčarovat
to, co zrovna potřebuje.

A co regionální rozdíly? Čepuje se stejně v Austrálii, Irsku,
Belgii, Americe i Česku?
Samozřejmě, Česko je skvělý příklad. Češi čepují hladinku, což je pivo s tekutou krémovitou pěnou, která je na začátku vyšší, ale postupně se mění
v pivo a „vybíhá“. Na Moravě ještě pořád žije pivo s vysokou čepicí, ale také
tam maká už velká parta výčepních na hladince. V zahraničí dostanete často
pivo s nízkou pěnou, která není tak krémová. Pověstný způsob čepování,
který jsem potkala na cestách v zahraničí, je German style. To je pro mě,
jako školitele, katastrofa, úplný opak, než co se snažím lidem ukázat.
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Jakmile nemáte čisté pivní
vedení, můžete se snažit
načepovat pivo sebelíp,
ale dobré nebude.

If your pipes are not clean,
you can try as you may,
but the beer will never
taste good.

You say that a good publican pours beer with love. But, pragmatically,
what exactly does it mean?
That is simple. When you like the work and when you like beer, you make
sure each glass is perfect, to make the guest love it too. That makes the
enjoyment complete. It is not about monotonous routine behind the tap, just
filling glasses, something you are paid for. It is about love.

What mistakes do publicans make?
It is usually their laziness or ignorance. Ignorance is forgivable, laziness is
worse. To make beer perfect, you need to do more than what intuition tells
you. Some publicans leave out certain phases of glass washing, or even the
whole wash. You need to pour the beer in the right way, keep your pipes and
taps clean, and actually keep the whole place clean. In some countries, they
do not use a sponge to wash the glasses, but brushes themselves cannot
remove some stains – grease, lipstick or stubborn dirt and dust.

Do you have a reliable method to make a perfect beer?
That is universal, but then everybody can add their own details. Some hold the
glass in their right hand, some in their left hand, some hold the handle

I vy říkáte, že dobrý výčepní čepuje pivo s láskou. Zkuste
to pragmaticky, co přesně to znamená?

A co je na čepování nejtěžší?
Naučit se to a získat své vlastní

Je to jednoduché. Když máte rádi tu práci a pivo, dáte si záležet na tom,

zvyky, které jsou vám komfortní.

aby každé pivo pro hosta bylo perfektní, aby i on si kus toho zamiloval

Pak už jde jen o to, dokázat si

a vrátil vám tím ten zážitek. Není to o monotónních pohybech za výčepem

zorganizovat práci na výčepu,

a jen plnění sklenic, práce, za kterou je člověk placený. Je to prostě láska.

aby vám nedošly sklenice, ale
aby zároveň včas odcházely

V čem výčepní nejčastěji chybují?

objednávky z výčepu. Nejhorší

Nejčastěji je to lenost nebo neznalost. Za neznalost nemůžou, s leností je to

je ale, když se říznete, protože

horší. K dokonalému pivu je potřeba víc pohybů, než člověk udělá intuitivně.

čisté ruce jsou základ, a to vás

Takže jde o vynechávání některých základních kroků při mytí skla, nebo do-

úplně zastaví. Nemůžete mýt

konce celé mytí, o správný způsob čepování, péči o výčepní kohout a čistotu

sklo, nemůžete sahat do vany

na výčepu i v pivním zázemí. V zahraničí například nepoužívají k mytí skla

pro sklenice. Doslova přijdete

mycí houbu, která pomáhá s nečistotami, co je kartáče ani tlak vody nesun-

o ruku.

dají – mastnoty, rtěnky nebo třeba zaschlá špína nebo prach.

Máte zaručený návod, jak co nejlépe načepovat pivo?

Je pivo lepší ze sudu
nebo z tanku?

Ten je vlastně univerzální. Každý si pak do něj zapouští svoje zvyky, někdo

Nejlepší je správně opečované.

drží sklenici pravou, někdo levou, někdo všemi prsty za ucho, jiný jen čtyř-

Super sudovka je lepší než od-

mi. Popis způsobu čepování je psanou formou náročný, protože je potřeba,

fláknuté tankové. Ale všeobec-

aby si čtenář nejdřív uměl představit, jak vypadá a funguje kohout, což

ně tankové je přece jen o chlup

může být problém. Nejlepší je praktická ukázka, ta pak funguje jednoduše.

lepší. V tanku se totiž pivo nese-

Základ je ale čisté pivní vedení, kohout, čistá, mokrá a studená pivní skleni-

tkává s žádným plynem a navíc

ce, správný úhel a postup čepování.

je nepasterizované.
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Pilsner Urquell můžete
načepovat na několik
způsobů – hladinku, šnyt,
mlíko, čochtan, nadvakrát, řezané,… každý
způsob má svůj postup.

INSPIRACE

EN

You can tap Pilsner Urquell
in several ways – using
different levels and amounts
of froth. There are several
kinds of draught and each is
made in a specific way.

with all fingers, some with four. It is hard to describe the process in
words, because the reader would need to know how the tap works

to be able to imagine it. It is much better to demonstrate it in reality. And
then it is absolutely clear. But the main thing is clean pipes and tap, cold
and wet glass, the right angle and fine pouring.

What is the hardest thing about draught?
To learn it and find the way which is the most convenient for you. Then
you just need to manage the bar to make sure you do not run out of
glasses and you have the beer served in time. The worst thing is when
you bruise your hand, that can stop you completely. Hands are essential.
A bruise makes it hard to wash glasses, take glasses out of the bath. You
literally lose your hand.

Tank or keg?
The best beer is the one that is handled with care. Fine keg beer is better
than spoiled tank beer. But in general, tanks are better because the beer
is not pasteurised and is not exposed to any gas.
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Vstupní brána do Španělska
Cestujete-li do Španělska vlakem, pak nejspíše pojedete přes Katalánsko. Z něj pak můžete
cestovat vysokorychlostními vlaky AVE všemi směry a téměř do všech velkých měst Španělska.
Pokud však přiletíte do Barcelony, můžete se pomocí tohoto skvělého vlakového spojení
dostat pohodlně a rychle i do dalších hlavních katalánských měst.

FOTO A TEXT:

Turespaña,
španělská centrála
pro cestovní ruch
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a jeden jediný den toho

déle než dvě hodiny, vlakem se tam dostanete za pouhých 60 minut. A když

můžete díky železniční do-

budete mít štěstí, vychutnáte si šneky na tisíce způsobů při největší gurmán-

pravě vidět opravdu hodně. Můžete

ské slavnosti Španělska zaměřené na pochoutky připravované ze šneků.

začít například ráno v Tarragoně,
projít si proslulé památky z doby

Speciální příměstské vlaky Rodalies spojují Barcelonu s menšími městy

římské vlády a na oběd si vychutnat

na katalánském pobřeží, například s Gironou a Figueres. Do Girony se

paellu na místní přímořské prome-

dostanete za pouhých 40 minut z hlavního nádraží Barcelona-Sants. V sa-

nádě. Ve čtyři hodiny odpoledne si

motné Gironě jsou k vidění hned dvě úžasné zajímavosti. První je muzeum

pak sednout na vlak AVE a za pou-

filmu, které je skvělou přehlídkou španělské tvůrčí filmové invence velkých

hých 40 minut dorazit do centra

uměleckých osobností, mezi nimi například i Salvadora Dalího. Druhou

Barcelony. Budete mít pak ještě celé

zajímavostí je muzeum středověké židovské komunity, které se nachází

odpoledne na to, abyste si prohlédli

v samém středu historického jádra v Gironě a kromě makety již neexis-

chrám Sagrada Familia, prošli hlavní

tujícího židovského města podává úžasný obrázek o vývoji židovských

třídu Ramblas a objevovali zákoutí

komunit v Katalánsku.

gotické čtvrti.
Hned na druhý den se můžete

Z Girony stojí za to si odskočit do nedalekého velmi malebného městečka

vydat do vnitrozemí Katalánska,

Besalú, kde bylo v roce 2021 otevřeno unikátní a vskutku úžasné muzeum

do nádherného města Lleida. Za-

cirkusu Circusland. Tyto unikátní sbírky zahrnují cirkusovou historii od čínské

tímco po silnici vám to bude trvat

akrobacie až k Circu du Soleil. Nechybí ani český cirkus Humberto.
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www.holidayworld.cz
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEĜI

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE

OFICIÁLNÍ PĜEKLADATEL

MÍSTO KONÁNÍ

OFICIÁLNÍ VOZY

smileclub.cz

Věrnostní program
Leo Express
Loyalty Program
zpět 2,5 %
zaplaceno 1–999 Kč

Orange

cashback 2,5 %
money spent 1–41 €

zpět 5,0 %
zaplaceno 1 000–2 999 Kč

Bronze

cashback 5,0 %
money spent 42–124 €

zpět 7,5 %
zaplaceno 3 000–9 999 Kč

Silver

cashback 7,5 %
money spent 125–416 €

zpět 10 %
zaplaceno 10 000 Kč a více

Gold

cashback 10 %
money spent 417 € & more

Úsměv hned od začátku

Smile from the beginning

•

odměňujeme ihned po registraci
cashbackem 2,5 %

•

a reward immediately after registration
with a cashback of 2,5%

•

vyšší kategorie dosáhnete ihned
po nákupu jízdenek, cateringu
nebo dobitím leo kreditů

•

you will reach a higher category immediately
after buying tickets
and catering or recharging leo credits

•

po každé cestě vám část ceny vrátíme
v leo kreditech dle vaší aktuální kategorie

•

•

o novinkách a slevových
akcích víte jako první

after each trip we will refund part
of the price in leo credits according
to your current category

•

you know first about news and discounts

a spoustu dalších výhod!

•

and lots of other benefits!

•

1

