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FlixBus pokračuje v podpoře mezinárodního festivalu animovaných 
filmů Anifilm v Liberci 

 

Praha,16. června 2021 – FlixBus navazuje na loňskou spolupráci s mezinárodním festivalem 
animovaných filmů Anifilm v Liberci. Tématem letošního ročníku je Planeta A, zaměřuje se na 
život na Zemi ve všech jeho podobách. Hosté festivalu mohou využít výhodné spojení zelenými 
autobusy, které jezdí několikrát denně na pravidelných linkách mezi Prahou a Liberecem. 

 

„Tématem letošního ročníku Anifilmu je život na Zemi, příroda a životní prostředí,“ upřesňuje 
ředitel FlixBusu CZ/SK Pavel Prouza a dodává: „A to jsou i pro nás klíčové faktory, FlixBus se na 
rozdíl od ostatních poskytovatelů hromadné přepravy soustředí na tzv. green mobility, tedy 
trvalou udržitelnost dopravy v souvislosti s jejím vlivem na životní prostředí. Naši flotilu tvoří 
pouze nejmodernější a tím pádem k ovzduší nejohleduplnější vozy. Letos jsme se jako součást 
skupiny FlixMobility navíc přihlásili ke globální kampani „Time for Climate Action“ jejímž cílem je 
redukce emisí CO2 a uhlíková neutralita do roku 2030.“ 

FlixBus, poskytuje akreditovaným účastníkům slevu na jízdné ve výši 20 Kč. Cestující na trase 
mezi Prahou a Libercem mohou potkat autobus, jehož zadní část bude opatřena velmi originálním 
vizuálem ze studia Oz Animation, které tvoří moravsko-izraelská animátorská dvojice Eliška a Lee 
Ozovi. Oz Animation vymysleli a realizovali vizuální podobu celého festivalu. 

 

Ideální spojení mezi Prahou a Libercem 

FlixBus představuje ideální přepravu mezi Prahou a Libercem. Ve všední dny nabízí sedm spojů 
denně. V sobotu dokonce osm a v neděli devět pravidelných linek. Většina autobusů odjíždí ze 
zastávky na Černém Mostě (stanoviště 4), některé vyjíždějí z ÚAN Florenc. Cena jízdenek začíná 
na 89 Kč. 

 

Roušky a dezinfekce rukou je základ. Udržujte rozestupy, kde to jde 

Již od jara loňského roku jsou v autobusových  spojích FlixBusu zavedená zvláštní bezpečnostní 
opatření. Nástup na palubu autobusu je umožněn pouze zadními dveřmi, u kterých je cestujícím 
k dispozici dezinfekce na ruce. Cestující musejí mít nasazené respirátory. Samotné odbavení 
probíhá přes mobilní telefony a digitální snímač. Řidiči cestujícím připomínají nutnost dodržovat 
při nástupu do autobusu patřičné rozestupy. Dezinfekce a větrání vozidel po každé jízdě probíhá 
podle pokynů pro dezinfekci dle předpisů a nařízení Světové zdravotnické organizace. Společnost 
i nadále apeluje na samotné cestující, aby se vydali na cestu pouze ve výborném zdravotním stavu, 
dodržovali základní bezpečnostní opatření a hygienické návyky, aby tak během cesty chránili sebe 
i své okolí. 
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***  
O společnosti FlixMobility  
FlixMobility je mladá společnost působící v oblasti dálkové dopravy, která skrze své značky FlixBus a FlixTrain nabízí 
pohodlný a ekologický způsob přepravy za dostupné ceny. Díky unikátnímu obchodnímu modelu a inovativním 
technologiím se ze startupu rychle stala silná společnost s největší evropskou sítí dálkových meziměstských autobusů 
a v roce 2018 také prvními dálkovými vlakovými spoji. Od roku 2013 přepravila FlixMobility stamiliony lidí a dala vznik 
tisícům nových pracovních míst v oblasti dopravy. V roce 2018 spustila společnost FlixMobility první dálkové spoje 
také v USA.  
Z center v Evropě i USA se tým FlixMobility stará o plánování sítě, zákaznický servis, management kvality, marketing a 
prodej a v neposlední řadě také o rozvoj nových obchodních příležitostí a technologický rozvoj. O každodenní provoz 
flotily autobusů FlixBus se starají regionální partneři, povětšinou rodinné firmy, které na trhu úspěšně působí 
po desetiletí. FlixTrain je provozován ve spolupráci se soukromými vlakovými přepravci. Díky tomuto partnerství jde tak 
inovace, podnikatelský duch a silná mezinárodní značka ruku v ruce se zkušenostmi a kvalitou tradičního odvětví 

dopravy. www.flixbus.cz/spolecnost      
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