
 

 

 
V Praze 11. 11. 2012 

Tisková zpráva 

Ondrášovka vyráží na koleje v LEO Express 
 
Tradiční český výrobce minerální vody Odrášovka se spojil s novým železničním dopravcem LEO Express. Každý 
cestující ve vlacích LEO Express již od začátku provozu dostane 0,5 l láhev Ondrášovky zdarma.  
 
„Spojení dvou našich špičkových českých značek budujeme silné a věřím, že i dlouhodobé partnerství. Našim 
cestujícím nabídneme půllitrové lahve velmi kvalitní minerální vody, což je více než má konkurence. Ondrášovku 
znám z vlastní zkušenosti, sám ji piji a chutná mi. Věřím, že tato prémiová voda potěší také naše cestující,“ říká 
Leoš Novotný, zakladatel a generální ředitel LEO Express.  
 
„Myslíme si, že tradice a nové věci patří dohromady. Proto je spojení s LEO Express zcela na místě. LEO Express 
nabízí svým cestujícím mnoho benefitů, které jim zpříjemní každodenní život. Stejně tak minerálka Ondrášovka 
nabízí potřebné množství minerálů, které jsou důležité pro  vývoj a správnou funkci organismu. Zároveň chceme 
touto spoluprácí  rozbít zažitý mýtus o minerálních vodách. Nelze všechny posuzovat stejně a to je právě případ 
Ondrášovky, která splňuje nejpřísnější hygienické limity a díky nízkému obsahu sodíků se může pít denně. Rádi 
bychom, aby lidé pochopili, že je rozdíl mezi stolní vodou a minerálku, která jejich tělu přinese mnohem víc. 
Každý cestující  ve vlacích LEO Express budeme mít možnost vyzkoušet a posoudit kvality naší minerálky, “ 
vysvětluje generální ředitel Ondrášovky Libor Duba. 
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ONDRÁŠOVKA, akciová společnost,  je předním českým výrobcem minerální vody Ondrášovka a léčivě minerální vody 
Šaratica. Výrobní závod sídlí v moravském Ondrášově, kde má stáčení minerální vody tradici od roku 1260.  Ondrášovka 
je v distribuci všech velkých řetězců v České republice a prostřednictvím dceřiné společnosti Ondrášovka Slovakia s.r.o. 
i na Slovensku.  Kromě tradičních přírodních a ochucených minerálních vod si mimořádně dobře vede na trhu exklusivní 
chuť  lesních plodů. Ondrášovce se každým rokem daří zvyšovat výrobu a podíl na trhu i díky dlouholetému 
marketingovému spojení s fotbalovou reprezentací a fotbalovým pohárem, navíc se pro letošní rok stala tváří Ondrášovky 
čtrnáctinásobná zlatá slavice Lucie Bílá. ONDRÁŠOVKA, a.s. je držitel certifikací ČSN EN ISO 9001 a IFS.  
 
LEO Express a. s. je český železniční dopravce, který se připravuje na provozování osobní dopravy zcela novými 
švýcarskými vlaky od listopadu 2012 na trase mezi Prahou a Ostravou a postupně také na dalších tratích v ČR i v 
sousedních státech. LEO Express je součástí skupiny LEO TRANSPORT, která dnes sdružuje skupinu firem podnikajících v 
železničním a dopravním průmyslu. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Leoš Novotný.  Moderní a velmi 
úsporné zlatočerné vlaky LEO Express jsou nízkopodlažní, plně klimatizované elektrické soupravy aerodynamického 
tvaru. Celkem 16 spojů denně poskytne cestujícím velmi kvalitní služby a špičkové technologie za rozumné ceny. LEO 
Express nabídne přístup k funkčnímu WiFi internetu v celé soupravě, elektrické zásuvky u všech sedadel, zábavu a 
informace prostřednictvím unikátního vnitřního audio-video kanálu, pohodlný interiér, polohovatelné sedačky speciálně 
navržené pro dálkovou opravu, dostatek prostoru pro nohy a zavazadla všech cestujících, vyspělý palubní informační 
systém, moderní a čisté toalety přístupné i hendikepovaným, kvalitní catering a další špičkové a stále doplňované služby. 
O cestující se bude starat důkladně vybraný, patřičně vyškolený a ochotný personál. Více o LEO Express na www.le.cz 
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