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Vážení čtenáři,
rok se opět sešel s rokem a do rukou se Vám dostává poslední číslo časopisu Československý Dopravák roku
2012. Jménem redakčního kolektivu a všech spolupracovníků bych Vám rád při této příležitosti popřál příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2013.
Věřím, že pro odreagování se od dnešní hektické doby Vám bude také v roce 2013 společníkem náš časopis,
který k Vám opět doputuje v pěti vydáních. Cena pro rok 2013 zůstává ve stánkovém prodeji zachována (60
Kč), stejně jako částka za předplatné (310 Kč včetně poštovného a balného). Minimální rozsah časopisu pro
rok 2013 je stanoven na 56 stran.
Závěrem mi dovolte ještě poděkovat všem obchodním partnerům a inzerentům, bez jejichž podpory a spolupráce by nebylo možné vydávání časopisu zajistit. Je nepochybně také jejich velkou zásluhou, že se podařilo z Československého Dopraváka vytvořit během let jedničku na trhu mezi periodiky o veřejné dopravě,
což je pro nás velká motivace a závazek při tvorbě článků do dalších čísel. Poděkování náleží rovněž všem
spolupracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě příspěvků, konzultacích, korekturách atp. a zapomínat nesmíme ani na organizace, s nimiž nás pojí úzké pouto mediálního partnerství.
Za redakci
Libor Hinčica
šéfredaktor

Mnoho štěstí a radosti
nejen o Vánocích,
ale i v celém roce 2013!
www.busportal.cz
www.busportal.sk

Foto na titulní straně: Návrh designu tramvaje TNA2 pro
Drážďany podle verze z března 1999. (sbírka: Ing. Josef
Morkus, CSc.)
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