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TÉMA MĚSÍCE | Za velkou louží

EDITORIAL
a zbytek těla ponořit do bazénů s termální či léčivou vodou třeba v Maďarsku, které má lázeňskou tradici
od dob Osmanské říše (str. 60).

Milí cestující,

Domin
ikána
od 23
900 K
č

zima a voda jdou moc pěkně dohromady. Stačí, když si vyberete to
správné skupenství, teplotu nebo
trasu. Uvnitř čísla najdete řadu tipů,
jak vodu proměnit v cestovatelský
zážitek.
Nemusí jít zdaleka jen o lyžování.
Třeba chcete být konečně za vodou
a právě začínáte plánovat svůj letní
americký sen s programem Work and
Travel (str. 28). Nebo hodláte strávit
zimu v teple, ale nechce se vám jezdit
až do exotických destinací. Potom
doporučuji na hlavu pletenou čepici

Cena platná v době tisku.

www.dovolena.cz

Pokud léčivou vodu raději popíjíte,
pak můžete zůstat v Česku. Třeba
hned zítra vás zavezeme do Karlových Varů (str. 62). Než obejdete
všechny zdejší prameny, budete mít
dost času naplánovat i další výlety
kolem vody. Naše zbrusu nová linka
z Kolína do Ústí nad Labem kopíruje tok řeky a nabízí řadu turisticky
zajímavých zastávek (str. 63). Pokud
máte raději Vltavu, stačí přesednout
z regionálního spoje na rychlík do
Prahy, a než vypijete naši dobrou
kávu a přečtete Žlutý, jste tam.
Ať vám při cestování nikdy nevyschne v krku.

Radim Jančura

Dvouměsíčník Žlutý 01-02/22; MK ČR E 21334
Vychází 1. 1. 2022 v Brně
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ z 09–10/21
o 3 knihy
Normální šílenství

o vstupenky na představení
v divadle Bravo

CO DĚLÁTE PRO TO, ABYSTE SE NEZBLÁZNILI?

NA JAKOU DISCIPLÍNU SE SPECIALIZUJE
SKUPINA LOSERS CIRQUE COMPANY?
b) nový cirkus

Gratulujeme a knihy posíláme výhercům:
Kateřina Machačová, Pardubice
Lada Matyášová, Šumperk
Vladimír Talíř, Olešník
Přejeme zajímavé čtení.

Po dvou vstupenkách posíláme výhercům:
Milan Látal, Olomouc
Pavlína Zábojníková, Praha
Lenka Krajáková, Praha
Přejeme příjemnou zábavu.
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DOBRODRUŽSTVÍ V AMAZONII

STAVÍM SE NA UŠI!!!
P. S.: ... jestli se taky nechcete zbláznit, naučím vás to!!! 
Kateřina Machačová
Chodím do lesa. Sama. Naslouchám
větru. Pozoruji čilé mravence při
práci. Povídám si s květinami a trávou. Objímám stromy a hladím je po
kůře... Večer pozoruji hvězdy a přemýšlím, na kterou z nich zrovna moje
mysl míří.
Lada Matyášová
Když na mě v zaměstnání, na jednom
českém památkovém objektu, přijde
pocit, že se z toho všeho zblázním,
s roztaženýma rukama hopkám přes
nádvoří ke vstupní bráně a ven do
zámeckého parku. Přitom si zpívám
„Já se vznáším“ od Hanky Zagorové.
Řada turistů se ke mně přidá a kupodivu do zařízení s odborným dohledem mě ještě nikdo nenechal odvézt.
Vladimír Talíř

Setkání cestovatele Lukáše Matějčka s domorodými indiány.

OHLAS
Dobrý den,
časopis Žlutý čtu na svých cestách
autobusem nebo vlakem moc ráda.
Vždy zde najdu inspirující články.
Pokud cestuji sama a nemám si
s kým povídat, tak mi cesta při čtení
časopisu rychle uteče. Vždy se moc
těším na článek od Petra Horkého.
Měla jsem tu možnost se s ním osobně setkat. Jeho cestovatelské přednášky jsou moc super a zábavné .
Moc děkuji, že tento časopis vydáváte. Už se těším na další nová čísla,
ať se vám daří.
Všem do redakce posílám pozdravy.
Kristýna

Milí čtenáři, budeme rádi, když na adresu zluty@studentagency.cz zašlete své fotografie z cest žlutým vlakem
či busem nebo těch, na kterých vás doprovázel náš Žluťák. V předmětu uveďte FOTO. Můžete se těšit na
malou pozornost z naší redakce. Zasláním fotografie a textu dáváte souhlas k jejich uveřejnění.
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BOLÍVIE V PLAMENECH

Reportáž Martina Trabalíka o ničivých požárech amazonského pralesa.

32 | CESTOVÁNÍ

PO SMRTI OTCE SE MĚ UJAL FARÁŘ Z ČESKA
Příběh Haiťana, který se nevzdal.

42 | LIFESTYLE

JIŘÍ BOUDNÍK

Rozhovor se světoznámým architektem, který svými schopnostmi pomáhal
po teroristických útocích 11. září 2001.
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DOBRODRUŽSTVÍ V AMAZONII
aneb Jak jsem se setkal s indiány
Jižní Amerika byla pro mě jedním z nejsilnějších cestovatelských zážitků. Procestoval jsem zatím Kolumbii a Ekvádor,
ale zcela určitě se ještě vrátím. Nejsilnější dojem z celé cesty
ve mně ale zanechalo setkání s domorodými indiány
z kmene Waorani, se kterými jsem měl možnost objevovat
krásy velkolepého amazonského pralesa.
TEXT a FOTO: Lukáš MATĚJČEK

Domorodý průvodce
Hector Vargas

Připadal jsem si jako na konci světa.
Vycestoval jsem do města Coca,
které leží na východě Ekvádoru na
břehu řeky Napo a na samý okraj
amazonského pralesa jsem dorazil
krátce po páté hodině ranní. Coca
je město, které dostalo název podle
stejnojmenné rostliny. A právě tady
jsem se měl setkat s Hectorem,
mým průvodcem. Je mu okolo 55 let.
Mluví plynule čtyřmi světovými
jazyky a ovládá jazyk domorodých
indiánů. Dlouhé černé vlasy, výška
maximálně do 160 cm, robustní postava, pohled zabijáka a snědá pleť.
Zevnějšek člověka, který se narodil
v džungli, žil v džungli a v džungli
také zemře. Na přelomu 80. a 90. let
začal jako jeden z prvních s kontaktováním domorodých indiánů,
žijících v oblasti národního parku
Yasuní. Kmen indiánů, nad kterými
létal s vrtulníkem a shazoval jim
drobné dary, se jmenuje Waorani.

V průběhu let se z kmene staly dvě
skupiny. Jedna, která ví o světě za
lesem a druhá, která o naší civilizaci
neví dosud nic.
Chlapec kmene Waorani
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ložiska. Metr po metru ukrajovaly
Naše expedice zavítá do národníčásti prastaré džungle, až došly
ho parku Yasuní, který je součástí
k řece Shiripuno. Tito lidé se dostali
prastarého amazonského pralesa.
Budeme se pohybovat
v okolí řeky Shiripuno
Útoky domorodců vyhnaly
a Cononaco v oblasti
240 km po proudu obou
na dlouhou dobu ropné
řek, které je domovem
Waorani. Pro Waorani
společnosti z oblasti řeky
je přirozené, že nevydrží
dlouho na jednom místě.
a Waorani tak na čas získali
Jakmile po pár letech
v určité části džungle sposvůj domov zpátky.
třebují zdroje, přesunou
se na nové místo. Tímto
způsobem rotují po celé generace.
do míst, kde před nimi nikdy nikdo
V 50. letech s nimi začalo postupné
z moderního světa nebyl a byli první,
navazování kontaktu. A to předekdo přišli do kontaktu s indiány.
vším díky vlivu ropných společností,
Mnohdy byli Waorani tím posledním,
které v parku Yasuní objevily nová
co ve svém životě spatřili. Početné
Indiánská žena připravena na lov

Meniwa – náčelník
kmene Waoani
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Chovají vlastní zvířata, která mají
útoky domorodců vyhnaly na dlouk obživě. U některých z jejich trahou dobu ropné společnosti z oblasti
dičních domů můžete vidět domácí
řeky a Waorani tak na pár desítek
let získali svůj domov
zpátky. Na přelomu 90.
let se v oblasti objevil náš
Waorani věří v ducha lesa,
průvodce Hector. Spřátelil
se s náčelníkem Kempevěří v jeho vtělení v podorim, který je považován za
jednu z největších legend
bách jaguára, anakondy
kmene. Právě Kemperiho
vliv do jisté míry zapřínebo harpyje.
činil, že Waorani, kteří
se v okolí řeky Shiripuno
vyskytovali, začali být
víc a víc v kontaktu s člověkem za
mazlíčky, kterými jsou zvířata
starým lesem.
chycená ve všudypřítomné džungli.
Papoušci, opice nebo třeba suchoWaorani věří v ducha lesa, věří v jeho
zemské želvy. U opic jako domácích
vtělení v podobách jaguára, anakondy
mazlíčků to bývá většinou tak, že
nebo harpyje. Věří, že když zemřou,
při lovu v džungli Waorani zabijí
bude před nimi výzva v podobě obrovdospělý kus, který měl mládě. Toho
ské anakondy, která bude tvořit most
se pak ujmou a snaží se jej ochočit.
podobně jako jej tvoří duha, a jen dobMládě by v džungli brzy zemřelo
rý válečník, silná a morální osobnost,
hladem. Domorodci pěstují banány,
bude moci po těle anakondy přejít do
ananasy nebo plody rostliny juka,
světa po životě.
která připomíná palmu. Z plodů juky

BAGIND – NADACE
Indie toho pro nás udělala hodně, a tak přišla
s oplácením řada na nás. Už dva roky spolupracujeme s neziskovou organizací MOST ProTibet, která
se dlouhodobě věnuje rozvojové pomoci v Himálaji. Zde pomáhá stovkám tibetských dětí, které
do Indie utekly za lepším životem. MOST ProTibet
úzce spolupracuje s charitativní organizací Tibetan
Homes Foundation, kterou v roce 1962 založil
samotný dalajláma a která dnes pomáhá více
než 2 500 dětí z tibetských rodin na cestě k lepšímu
vzdělání. A to i díky vám! Za každý prodaný
Bagind věnujeme část výdělku na nákup sešitů,
učebnic a dalších pomůcek, které pomohou ma-

Kopé, žena z kmene
Waorani

lým školačkám a školákům k lepší budoucnosti.

Spolupráce s nadací MOST ProTibet
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SOUTĚŽ

o 3 knihy
DOBRODRUH Z PANELÁKU
JAK SE JMENOVAL LUKÁŠŮV PRŮVODCE
AMAZONSKÝM PRALESEM?

DOBRODRUH Z PANELÁKU
Kromě toho, že je Lukáš vášnivým cestovatelem
a podnikatelem, nezapře se a v něm ani kus
umělce. Kromě fotografování se věnuje také psaní
knih. V minulém roce spatřil světlo světa Lukášův
první cestovatelský román Dobrodruh z paneláku,
ke kterému letos chystá pokračování. Romány
popisují Lukášův život na cestách, ale i začátky

a) José
b) Hector
c) Pedro
Knihu získají autoři správných odpovědí,
které přijdou jako 20., 40. a 60. v pořadí.
Své odpovědi se jménem, poštovní adresou
a telefonním číslem posílejte na e-mailovou
adresu soutez-zluty@studentagency.cz
do 28. 2. 2022. Do předmětu e-mailu napište DOBRODRUH.

podnikání.

pak většinou dělají kaši. Když jsem
se dotazoval, co všechno Waorani
vlastně dokáží sníst, bylo to téměř
vše, co se dá v pralese najít. Vajíčka
želv, opice, všudypřítomné piraně,
mravence a samozřejmě i všechny jedlé rostlinné plody džungle.
V dnešní době se k nim dostávají
také potraviny našeho světa, jako je
třeba chleba nebo sušenky. Osobně
miluji červené víno a pivo, a tak
jsme se dostali i k otázce alkoholu.
Hector mi pověděl, že Waorani mají

vůči alkoholu intoleranci, tudíž by
se od něj měli držet dál. Projevuje
se to hlavně tím, že i dvě piva stačí
a z přátelského indiána je rázem
jiná osoba. Mladší generace si však
pomalu zvyká i na tuhle neřest.
Jak je asi z celého mého povídání
jasné, indiánské kmeny mi opravdu
učarovaly. I proto se v příštím roce
chystám zpět do Amazonie, tentokrát za dalším kmenem, jehož jméno
si zatím nechám pro sebe. #

LUKÁŠ MATĚJČEK
Ostravský cestovatel si ze své první cesty do Indie přivezl batoh,
který byl spouštěčem jeho vlastní značky Bagind s originálními
koženými výrobky. Podnikl šest velkých výprav, navštívil téměř
50 zemí světa a vloni mu vyšel první cestovatelský román. Jeho
značka podporuje charitativní činnost v Asii. www.bagind.cz

be

Cool! studuj

High School!
Užij si
střední
Zažij nová
dobrodružství

Poznej
přátele
na celý život
www.jazykovepobyty.cz
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KLOBOUKY, KTERÉ VYDRŽÍ
TEN NEJSILNĚJŠÍ SLUNEČNÍ ŽÁR
Pletení klobouků zvaných „panamáky” je tradicí dlouhou
několik století. Jenže ne v Panamě, jak by člověk podle názvu
očekával, ale v Ekvádoru. Právě tamní ruční výroba pokrývek
hlavy se před pár lety dostala na seznam nehmotného
dědictví UNESCO.
Otevřená výrobna, kde se
připravené základy klobouků
tvarují na parních lisech už
do finální podoby

Složené klobouky se naloží na
15 dní do velkých van
s chemikáliemi

TEXT a FOTO: Marie JAKŠIČOVÁ
Nejsou to jen osobnosti jako Lady
Diana, Madonna nebo Johnny Depp,
které panamáky proslavily. Ještě
mnohem dříve si je pro jejich lehkost
a trvanlivost oblíbili dělníci pracující
na stavbě Panamského průplavu.
Poptávku po pokrývkách hlavy chránících před intenzivním tropickým
sluncem dokázal tehdy jako jediný
uspokojit Ekvádor.
Celý svět pak viděl fotografie mužů
v bílých slamácích a při návštěvě
stavby se tak nechal zvěčnit i americký prezident Theodore Roosevelt.
„Vypráví se historka, že prezident
požádal o klobouk. Dali mu ho a on
pak všude říkal: Ten je z Panamy.
Tak od té doby se klobouku říká
panamák, i když ve skutečnosti tam
nemají ani tu palmu ani tu tradici,“
směje se průvodce muzeem ekvádorských klobouků, Hugo Villota.
Abychom pochopili, jak klobouky
vznikají, musíme na ekvádorské

pobřeží. Tam roste speciální palma
karludovika dlanitá. Z jejích rozložitých listů, díky kterým si rostlina
v češtině vysloužila jméno rozkydanec, se tradiční klobouky pletou.
Výroba se však nesoustředí jen do
oblastí u Tichého oceánu. Paradoxně
Typický panamák

CESTOVÁNÍ | Zápisník zahraničních zpravodajů

největší množství panamáků vzniká
ve vnitrozemí u města Cuenca.
Může za to zvláštní okolnost. „Když
se s klobouky počátkem 19. století
začalo hodně obchodovat, tehdejší
starosta Cuency zrovna řešil, jak
pomoci spoustě rodin, které jsou
na tom ekonomicky špatně. Bylo to
hlavně kvůli alkoholu, kterému tamní muži propadli. A tak ho napadlo,
že z pobřeží přivede domorodce, kteří
budou vyučovat, jak klobouky vyrábět,“ vypráví průvodce Hugo.
Když se tedy v přímořských oblastech sklidí a usuší palmové listy,
hotové svazky lýka putují do vesnic
v okolí Cuency a tam pletači vytváří
kloboukové základy, které zatím
vypadají spíše jako zvony. Ty se po
stovkách svážejí do fabriky, napří-
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klad k firmě Homero Ortega, jejíž
výrobna s muzeem je přístupná
návštěvníkům.
„Složené klobouky se naloží na
15 dní do velkých van s peroxidem
vodíku a sodnými fosfáty. Zároveň
se každý den vyndají a vysuší, aby
neměly záhyby.“ Proto je vedle
kovových van plných klobouků tolik
volného prostoru, na který praží
slunce.
„Takhle se klobouky krásně vybělí
a připraví na barvení a tvarování na
lisu. Tam se rozhoduje, jaký z toho
bude model. Máme 120 typů,“ říká
jen tak mimochodem Hugo, zatímco
ukazuje na police plné kovových
tvárnic. „Vždycky se vezme forma, která váží 25 kilo, dovnitř do
klobouku se dá odlitek, pro ochranu

Parní lis a formy na klobouky. Na policích je jich jen zlomek z celkových 120 prototypů

Ukázka historického tvarování klobouků
na nahřáté formě

Autorka reportáže před zdí slávy. Najdete
zde i princeznu Dianu nebo Julii Roberts

se to ještě překryje kůží. Dříve se to
dělávalo na nahřáté formě, teď na to
pracovníci mají parní lisy.“ dodává
průvodce Hugo Villota.

bouk vyzkoušet a případně rovnou
zakoupit.

A tak za necelou minutu vytáhne
obsluha z hlasité mašiny už hotový
panamák. V poslední části provozu
ho asi desítka žen se šicími stroji přikrášlí popruhy, štítky nebo
ozdobami a teď nezbývá, než si klo-

Nejlevnější model vyjde u firmy
Homero Ortega na třicet dolarů.
Takový klobouk trvá uplést dva dny.
Jeho výplet je hrubší, vlákna jsou
širší, a tak je přirozeně méně odolný
proti polámání. Jemnější úplety, které vydrží hrubé zacházení, se můžou
s cenou vyšplhat až k tisíci dolarů. #

MARIE JAKŠIČOVÁ
Pracuje v zahraniční redakci Českého rozhlasu. Kromě žurnalistiky vystudovala i obor Sociologie a sociální politika na FSV UK.
Od přípravy zpráv a zajímavostí ze světa si na půl roku odskočila k cestování po Latinské Americe, kde kromě poznávání cizích
kultur taky rozvíjela svůj zájem o gastronomii.
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÍCH ZPRAVODAJŮ
Rozhlasový magazín, který nemá v českém éteru obdobu. Nabízí
nové pohledy na známé dějiny, povídání o obdivuhodných příbězích a osudech ze všech koutů planety. Každou neděli v 9 h.
radiozurnal.cz nebo aplikace MUJROZHLAS
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NOVÁ APLIKACE VÁS NAUČÍ CHODIT
NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
48 lidí ze 100 by žilo déle, kdyby se starali o své zdraví.
To mimo jiné znamená docházet na pravidelné preventivní
prohlídky. Dbát na prevenci vás naučí nová aplikace
od neziskové organizace Loono a expertních dobrovolníků
Česko.Digital, kterou si budete moci stáhnout v březnu 2022.

Mladí lékaři a studenti medicíny z Loono už sedmým rokem učí
veřejnost, jak předcházet závažným
onemocněním. Za tu dobu to už
naučili přes 110 000 lidí a 56 z nich
to zachránilo život. Právě toto číslo
je důkazem, že včasný záchyt nemoci
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

OBJEVUJTE S NÁMI

EVROPU

preventivní prohlídky může být váš
život nejen delší, ale také kvalitnější.
V ČR je navíc řada preventivních
prohlídek dostupná v rámci veřejného zdravotního pojištění zdarma. Aplikace, kterou Loono vyvíjí společně
s desítkami dobrovolníků z komunity
Česko.Digital a vzniká za podpory
Nadace PPF, nabídne přehledné
informace, které budou uživatele motivovat k akci, tzn. k objednání se na
preventivní prohlídku nebo samovyšetření prsu či varlat. Aplikace bude
ke stažení dostupná v březnu 2022,
ale už nyní můžete zjistit více informací na loono.cz/aplikace, kde je
možné zanechat e-mail a stát se tak
jedním z prvních uživatelů. #

VÍDEŇ

ŘÍM

je klíčový. Dokazuje to také příběh
zakladatelky Loono MUDr. Kateřiny
Vackové, které byl ve 22 letech diagnostikován zhoubný nádor, ale díky
včasnému zásahu se vyléčila.

Staňte se prvním uživatelem na
www.loono.cz/aplikace
office@loono.cz

LONDÝN
AMSTERDAM

PAŘÍŽ

Aplikace, která pomůže Čechům
vést delší a kvalitní život
Díky pravidelnému docházení na
Tuto stránku poskytuje STUDENT AGENCY a RegioJet neziskovým organizacím bezplatně.

www.regiojet.cz/evropa

CESTOVÁNÍ | Po vlastní ose
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BOLÍVIE V PLAMENECH
Brzy bude půlnoc a hasiči krátce odpočívají. Kopce kolem
nich osvětlují prostor narudlou září. S ohněm už bojují několik
hodin, ale pořád se jim ho ještě nepodařilo dostat pod
kontrolu. Plní si batohy vodou a čistí ruční stříkačky,
nic lepšího tady hluboko v džungli nemají k dispozici.
TEXT a FOTO: Martin TRABALÍK
Sleduji je při přípravách a přemýšlím, jak co nejlépe zachytit jejich příběh. Za chvíli zazní pokyn a všichni
se zvedáme, abychom znovu vyrazili
do plamenů. Končíme asi ve tři ráno.
Tenhle požár se podařilo uhasit, ale
několik desítek kilometrů od nás je
třicetikilometrová stěna ohně, a nikdo neví, co s ní dělat.

Dobrovolný hasič skupiny
UUBR se chystá zapálit
protipožár, aby postupující
oheň připravil o palivo

V roce 2019 zaplnily titulní stránky většiny novin na světě poplašné
zprávy o rozsáhlých požárech v Amazonii. Problém, kterého si po desítky
let nikdo nevšímal, se konečně dostal
do veřejného povědomí. Bohužel ne
na dlouho. Jakmile nejhorší vlna
přešla, zájem veřejnosti rychle opadl
a málokdo se nad situací zamyslel
hlouběji. Hněv se většinou obrátil vůči brazilskému prezidentovi
Bolsonarovi, jako by nejhorší požáry
na světě mohl zavinit jediný muž.
Ale v roce 2019 nehořela jen Brazílie
a nebyl to jen Bolsonaro, kdo se na
situaci podílel. Hořely také lesy na

Sibiři, zažili jsme bezprecedentní
požáry v Austrálii a v Bolívii. Zdejší
situace v podstatě nikoho nezajímala, a přitom zde shořela téměř
stejná rozloha lesa jako v Brazílii.
Bolivijský prezident Morales používá
na rozdíl od pravicového Bolsonara
Místní farmář se snaží prosekat džunglí
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konečně hotový film, který o celé
situaci pojednává. Natočit a produkovat film není nic lehkého, běhat
přitom po hořícím pralese je na tom
vlastně ta nejlehčí věc. Vždy, když
nějaká taková katastrofa přijde,
máte hrozně málo času, všechno se
děje velmi rychle. Sebral jsem se
tedy během několika dní a vyrazil
na druhou stranu světa, do hořící
džungle chiquitanského lesa, který
přímo navazuje na amazonský deštný prales a je to největší zbývající
suchý les na světě. Pracovali jsme
s kolegyní filmařkou z Bolívie a snažili jsme se co nejrychleji napojit na
nějaký dobrovolný hasičský oddíl,
které se požáry snažily dostat pod
kontrolu.

chaqueo. Jde o kontrolované vypalování lesa, aby mohl být přeměněn
v ornou půdu. Kdesi hluboko v amazonské džungli často nemají malí zemědělci ani
jinou možnost. Problém
V roce 2018 shořelo v Bolívii je, že se jim tohle kontrolované vypalování
více než 5 milionů hektarů
občas vymkne z rukou,
což se stalo i v roce
půdy, což jsou téměř
2019. Zemi zachvátily
požáry dosud nevídatři čtvrtiny naší republiky.
né intenzity a shořela
velká část Chiquitanie,
což je takové bolivijské
národní bohatství, něco jako naše
V Bolívii bylo v roce 2019 legalizoŠumava. V tom roce shořelo v Bolívii
váno využití ohně jako prostředku
více než 5 milionů hektarů půdy, což
obdělávání půdy. Místní tuhle mejsou téměř tři čtvrtiny naší republiky.
todu používají už dlouho, nazývají ji

V říjnu měly být totiž volby a Morales přiděloval svým příznivcům
půdu v úrodné Chiquitanii. Jenomže
obyvatelé místních And, u nichž se
Morales těší největší podpoře, se
v zemědělské práci nevyznají tolik
jako obyvatelé lesů na východě země.
Vláda navíc ani nejevila žádnou
výraznou snahu požáry zastavit.
Jako kdekoliv jinde na světě (ostatně
i u nás) ji zajímalo především, jak
z katastrofy co nejvíc vytěžit. Spálený les znamená obrovský uvolněný
prostor, který může být využit k ekonomickým zájmům.

Hasiči ochlazují padlý kmen, aby se požár nereaktivoval

Dobrovolní hasiči nacvičují základy první pomoci a evakuace

levicovou rétoriku, ale jeho přístup
k přírodnímu bohatství země je velmi podobný: urvat zemi, co jde.

Byl jsem ten podzim v Bolívii a snažil jsem se celou katastrofu natočit. Teď, o dva roky později, mám
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INCENDIOS – dokumentární film
Hodinový film byl zrealizován výhradně z osobních
nákladů s crowdfundigovou podporou publika.
Měl premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu
v La Paz, kde získal cenu za nejlepší celovečerní
dokument. Kromě toho byl přijat na festivalech

Předplatné
MF DNES
Čtení na každý den

v Brazílii, Kolumbii, Mexiku, Španělsku, Itálii, Kanadě
a dalších zemích. V ČR jej ideálně budete moci
zhlédnout na festivalu Jeden svět během března.
www.jedensvet.cz

Vzhledem k vlažné reakci bolivijské
vlády nezbylo místním než se zorganizovat sami. Do Chiquitanie se tak sjela spousta obyvatel z jiných částí země
z Cochabamby, Orura nebo horského
Altiplana, ale nechyběli ani dobrovolníci z jiných zemí. Jeden z instruktorů
naší skupiny byl například hasič kolumbijského původu, který byl v zemi
původně jen na prázdninách. Další
dobrovolník byl z Kanady, z Ekvádoru,
dokonce se tam objevil i freelance fotograf z Německa a všichni se nějakou
měrou snažili v dané situaci pomoci.
Zorganizovat takovou nesourodou
skupinu není nic lehkého, někdy je
situace tak závažná, že dobrovolníci
dostávají dvouhodinovou přednášku
o bezpečnosti a po ní vyrážejí do práce. Jindy se čeká celé dny. Nejhorší
na tom je, že se v podstatě nedá
nic nedělat. Dobrovolníci absolutně

Vyzkoušejte předplatné MF DNES
a užijte si kvalitní čtení i zábavu
již od 82 Kč měsíčně.

nemají šanci dostat katastrofu pod
kontrolu, a tak se snaží ohni aspoň
zabránit dostat se k lidským obydlím
a do přírodních rezervací.
Sleduji jejich boj až do konce, kdy
přichází období dešťů, které konečně
ukončuje utrpení celé země. Shořelo
nesmírné množství půdy a v ohni
zahynuly miliony zvířat a plazů. Některé živočišné druhy byly nenávratně ztraceny. Obraz zkázy, se kterým
se v posledních letech setkáváme
čím dál častěji. Předzvěst toho, co
bude následovat, pokud nezměníme
přístup ke svému okolí. V Bolívii se
zatím nezměnilo nic, vypalování pokračuje a každým rokem se zvětšuje
plocha zničené země. Ale myslíte, že
je to chyba místních farmářů? I to
je otázka, kterou pokládám ve svém
filmu. Pojďte se na něj podívat a udělejte si vlastní názor. #

MARTIN TRABALÍK
V dokumentární činnosti se zabývá sociálními a humanitárními tématy. Podílel se na projektech v Náhorním Karabachu,
Bangladéši, Ukrajině, Afghánistánu a dalších zemích. V roce
2018 získal cenu UNHCR, ocenění Czech Press Photo a další
ocenění za film Incendios.
www.trabalik.cz

Vyberte si z nabídky předplatného
na www.mfdnes.cz
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LYŽE, SÁŇKY, SNĚŽNICE
I PSÍ SPŘEŽENÍ
Pod majestátní, téměř třítisícovou horou Schesaplana
se krčí malé rakouské údolí Brandnertal. Z Bludenzu se k němu
stoupá zatáčkami skoro půl hodiny. Zapadlé údolí se dvěma
vesnicemi Brand a Boden nabízí skryté zimní poklady.
Okolní hory jsou stvořené k lyžování i pro rodiny,
ale i pro spoustu jiných zimní aktivit.
TEXT: Tomáš HÁJEK ● FOTO: www.objevimesvet.cz
Nejzápadnější cíp Rakouska nese
jméno Vorarlberg a jeho hory patří
k nejkrásnějším. Možná právě proto
si tuto oblast oblíbili princezna Diana nebo třeba Tom Cruise, kteří rádi
lyžovali například v oblasti Lech-Zürs. Brandnertal je úplně super
pro rodiny a nemusíte ani lyžovat.
Aktivit v zasněžené krajině je víc než
spousta.
Vorarelberg – ráj zimních radovánek

Sněžnice, sáně nebo psí spřežení
Oblast Tschengla nad Bodenem je
vhodná pro pěší výlety po upravených cestách, ale můžete se vydat
i mimo stezky. Je tu totiž ideální
terén pro výšlapy na sněžnicích.
Není od věci si na takový výlet zaplatit i průvodce, který okolní terén zná.
Ukáže vám ta nejkrásnější místa,
výhledy, scenerie, které byste sami
ani nenašli. Navíc je takový průvodce znalý nebezpečí, která by vám při
samostatném pohybu v otevřeném
zimním terénu mohla hrozit a dokáže se jim vyhnout. V neposlední řadě
odhadne velmi rychle vaše schopnosti a zdatnost, kterým velmi lehce
přizpůsobí plánovanou trasu.
Úžasným zážitkem za slunečného
počasí je zdejší Rodelsafari – tedy
„safari“ na saních. Se sáňkami se
necháte vyvézt nejprve lanovkou
Dorfbahn na horní stanici, odtud
přesednete na Panoramabahn
k restauraci Frööd. Tady začíná

Rodelsafari – „sáňkařské safari“

Seznamování se se smečkou

vaše dobrodružství – více než deset
kilometrů dlouhá jízda malebnou
krajinou. Mimo ruch a mumraj
sjezdovek, lanovek a dalších služeb
pro lyžaře. Připravte se na několik
hodin v úžasném horském terénu,
kde budete střídat chůzi a pohodové
sjezdy tichou zasněženou krajinou.
Postupně se dostanete až k oblasti
Tschengla, kde můžete nasednout
na autobus a sjet do vesnice Bürserberg v údolí. Odtud vás další linka
dopraví zpět do Brandu. Nebo do
Bürserbergu můžete sjet po sáňkařské dráze. Ta je ale výrazně ostřejší
než terén, který jste dosud na saních
sjížděli.

Kdo miluje zimní hory a zvířata,
má jedinečnou příležitost projet si
kousek zimních Alp v Brandnertalu se psím spřežením. Musherské
projížďky tu již mnoho let provozuje Anton Kuttner, alpský musher,
kterému ale nikdo neřekne jinak
než Husky Toni. Anton si provozováním téhle atrakce plní dětský
sen. Nejprve vám ve své chatě
vysvětlí, jak takové psí spřežení
vůbec funguje, pak se přesunete ke
smečce, abyste se seznámili se psy.
Pomůžete mu obléci tahouny do postrojů a než se nadějete, proháníte
se po sněžných pláních Tschengly
se psím spřežením! #

TOMÁŠ HÁJEK
Svou vášeň pro cestování sdíli se svou rodinou. S dětmi Julinkou
a Kryštofem dojeli na kole do Vídně, projeli vlakem Švýcarsko,
sledovali polární záři ve Finsku, pluli na obytné lodi po kanálech
ve Francii. Se svou ženou Janou vysvětluje ostatním rodičům,
že cestování s dětmi není těžké:
www.objevimesvet.cz
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SPLŇTE SI SVÉ CESTOVATELSKÉ SNY
Nový rok je tady a s ním i nová cestovatelská předsevzetí.
Chcete letos zažít exotickou dovolenou v tropech? Pak na
vašem bucket listu nemůže chybět návštěva některého
z ostrovů Střední Ameriky a Karibiku. Inspirujte se na webu
dovolena.cz, sbalte kufry a vyrazte na dovolenou snů.
TEXT: Věra ŠEJDOVÁ ● FOTO: dovolena.cz
Dominikánská republika
19 národních parků, 15 přírodních
rezervací, 5 klimatických pásem
a nespočet nádherných písečných
pláží. Dominikánská republika má
vše, co od luxusní dovolené očekáváte. Ponořte se do rytmů merengue,
salsy a bachaty. Odpočiňte si na
nejkrásnějších plážích světa. Osvěžte
se lahodným koktejlem z místního
rumu. Nebo se vydejte poznávat krásy jeskyní s indiánskými malbami,
pouštních dun, tropického pralesa
a krasových jezírek.

Kostarika
Objevte pravou oázu klidu, která
leží mezi Panamou a Nikaraguou.
Kostarika má téměř 1 300 km dlouhé
pobřeží, které omývá z jedné strany Tichý oceán a z druhé Karibské
moře. Kostarika bývá nazývána také
zelenou perlou Karibiku. Kromě dokonalých písečných pláží s průzračně
čistou vodou si můžete užít i adrenalinovější zážitky. Projděte se džunglí,
vyšlápněte si na nejvyšší horu Kostariky Cerro Chato nebo si chyťte vlnu
na surfu. A pokud hledáte ještě větší

Dominikána – v rytmu salsy

Kostarika – vulkán Arenal
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adrenalin, pak můžete vyzkoušet
místní zip line, bunjee jumping nebo
si sjet divokou řeku.
Mexiko
Vydejte se po stopách Mayů a Aztéků a užijte si kouzelnou dovolenou
v Mexiku. Čekají na vás bílé písčité
pláže, azurově čisté moře, výlety ke
starověkým památkám a spousta
zážitků. Doporučujeme prozkoumat
poloostrov Yucatán, který vás ohromí zejména pyramidami nebo ruinami města Chichén Itzá. A když vám
vyhládne, nezapomeňte ochutnat
místní kuchyni, která je – stejně jako
celé Mexiko – kořeněná, pikantní,
plná života, barev a vůní.

Mexiko – vykopávky v Chichén Itzá

Panama
Hledáte dokonalé karibské pláže,
které nejsou v obležení turistů? Pak
je pro vás Panama to pravé ořechové.
Ideální období pro návštěvu je od října do dubna, kdy se vyhnete období
dešťů. Těšit se můžete na pestrou
přírodu, úchvatný podmořský svět,
nádherně zelené hory, vulkanické
pohoří Cordillera de Talamance a samozřejmě Panamský průplav.

Kuba
Roztančete svou dovolenou v rytmu
salsy. Užijte si karibskou pohodu,
nádherné pláže, lahodné koktejly
a nádherný podmořský svět. Nechte
se okouzlit pulsujícími ulicemi Havany s živou hudbou a všudypřítomnými americkými bouráky. Milovníci
pláží si zamilují Varadero s jeho
téměř dvacet kilometrů dlouhou
písečnou pláží. Kuba se ale může
pyšnit také dechberoucí přírodou.
Nezapomeňte navštívit údolí Viňales, park Cienaga de Zapata a Bahía
de Cochinos neboli Zátoku sviní. #

Panama – exotické pláže

Kuba – malebné údolí Viñales
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moc jsem se osamostatnil a kolik nových lidí z různých zemí světa jsem
za to léto poznal. Tento program mi
přinesl spoustu přátel z celého světa,
zlepšil úroveň angličtiny a do určité
míry změnil můj pohled na svět.

WORK AND TRAVEL USA
Nezapomenutelné zážitky, kamarádi, cestování, angličtina
a také pracovní zkušenosti – to vše přináší program WAT.
Každoročně se ho účastní stovky studentů vysokých
a vyšších odborných škol. Přečtěte si, jak si užil pobyt
náš bývalý účastník Vojtěch Zeman.
TEXT: Věra ŠEJDOVÁ ● FOTO: pracovnipobyty.cz
Proč jste se rozhodl vycestovat
na program Work & Travel?
Hlavním důvodem bylo, že jsem chtěl
strávit prázdniny mimo ČR a zkusit něco jiného než klasickou letní
brigádu. O programu Work & Travel
jsem věděl už z minulosti, protože
se ho zúčastnil můj starší bratr,
ale chtěl jsem se porozhlédnou i po

dalších podobných programech. WAT
mi nakonec vyšel jako nejvýhodnější
v poměru, kolik zaplatím a jak dlouho budu v dané zemi.
Jaká byla vaše pracovní pozice?
Pracoval jsem jako park services
v zábavním parku Cedar point. Park
services měli na starost hlavně úklid

Work Travel USA není jen o práci, ale také o nových přátelstvích a cestování
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Niagarské vodopády prostě nesmí chybět!

celého parku a občas různé akce
pořádané v parku. Zkušenost to byla
určitě přínosná, ale jedno léto mi
na této pozici stačilo, proto jsem na
tento rok zvolil pozici ride operator.
Kam všude jste cestoval?
Ještě před začátkem práce jsme se
krátce zastavili v New Yorku, ze
kterého jsme poté jeli vlakem do
Sandusky. Během práce jsme udělali
několik menších výletů, například do
hlavního města Ohia, Columbu nebo
na Niagárské vodopády a do Toronta. Po ukončení práce jsme jeli do
Chicaga a pak letěli do Miami, odkud
jsme měli zarezervovanou plavbu po
Karibiku. Bohužel v tu dobu se blížil
k Floridě hurikán, takže se nám
změnil itinerář plavby a místo na
Jamajku a Kajmanské ostrovy jsme
pluli do Mexika. Po plavbě jsme ještě
strávili několik dní na Miami Beach.
Poslední zastávkou před návratem
do Prahy byl opět New York.
Co se vám na programu Work
& Travel nejvíce líbilo?
Na programu se mi nejvíce líbilo, jak

Doporučil byste tento program
i ostatním studentům?
Určitě bych ho doporučil. Prakticky
všichni, kdo se se mnou tohoto programu zúčastnili, by se chtěli vrátit,
pokud by to bylo možné. Rozhodně je
to mnohem lepší způsob, jak strávit
léto než jen klasická brigáda.
Máte nějaké rady a tipy pro ty,
kdo se teprve rozhodují, jestli se
na Work & Travel vydat?
Pokud nad tím už někdo přemýšlí
a nic vážného ho nedrží doma, tak
by určitě měl jet. Vím, že z počátku
vypadá vše hrozně složitě, ale opravdu to tak vypadá a určitě se tento
program vyplatí. #
Program změnil Vojtovi pohled na svět
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LEŤTE S NÁMI NA PLÁŽ DO USA
Když se řekne Amerika, představíte si sochu Svobody,
Bílý dům, Golden Gate nebo Yellowstone? A víte, že Amerika
má také jedny z nejkrásnějších pláží? Pojďme se podívat,
kde za velkou louží plážové ráje najdete.

až 4 měsíce práce
• HAVAJ – souostroví, které se skládá ze stovek ostrovů, z nichž nejznámější jsou Oahu, Kauai, Maui nebo
Hawaj. Po příletu vás přivítají tanečnice hula hula a kouzelná atmosféra
tropického ráje. Těšit se můžete na
nádherně teplé moře, osvěžující piña
coladu a jemný písek. Vydejte se
na vyhlášenou pláž Waikiki Beach,
kde si můžete užívat vodních sportů
a zábavy. Hledáte spíše klid a šnorchlování? Pak se uvelebte v zátoce
Hanauma Bay. Milovníci surfování
se budou tetelit blahem na pláži
Ehukai, kde si mohou v období od
listopadu do února chytit až devítimetrové vlny.
• LOS ANGELES – město hollywoodských hvězd, divokých večírků
a nádherných pláží. Projděte se po
pláži Santa Monica, kde se proháněl
s plovákem David Hasselhoff v seriálu Pobřežní hlídka. Rozdělejte si táborák na Cabrillo Beach nebo se vydejte
na lov celebrit na Malibu Beaches.
• MIAMI – metropole americké
Floridy nabízí svým návštěvníkům

30 dní cestování

super zážitky

nekonečně dlouhé pohádkové pláže.
Miami Beaches jsou jako stvořené
pro koupání a chytání bronzu. Koupat se tady můžete klidně i v lednu.
Nejnavštěvovanější je South Beach.
Dokonalý relax si ale užijete také na
North Beach a Central Miami Beach.
• NEW YORK – i metropole, která
nikdy nespí, má svůj plážový ráj. Na
pobřeží Long Islandu najdete pláž
Coopers Beach, která byla v roce
2010 vyhlášena dokonce nejkrásnější pláží v USA. V Brooklynu si pak
můžete užívat opalování a vodních
radovánek na Manhattan Beach,
Brighton Beach nebo na slavném
Coney Islandu. Newyorské pláže oceníte zejména pokud navštívíte New
York v letních měsících, kdy teploty
dosahují až 40 °C. #

Letenka do AMERIKY od 10 420 Kč
Tam i zpět, včetně všech poplatků.
Cena a podmínky jsou platné v době tisku.

www.studentagency.cz
Work & Travel USA Student Agency
pracovnipobyty

www.pracovnipobyty.cz
542 42 42 42
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PO SMRTI OTCE SE MĚ UJAL
FARÁŘ Z ČESKA
Příběh Haiťana, který se nevzdal
„Pokud někdo v České republice tvrdí, že je tam život těžký,
tak já těmto lidem vzkazuji: Přijďte žít na Haiti a já rád
pojedu do Česka žít místo vás.“
TEXT: Lada MATYÁŠOVÁ ● FOTO: Arcidiecézní charita Olomouc
Bydlí v hliněném domku se střechou
z palmového listí v malé vesničce
Baie-de-Henne na severozápadě
Haiti. Nemá doma elektřinu ani
kanalizaci a pro vodu chodí s dalšími
pěti tisíci obyvateli k obecní studni.
I přesto Stanley Mertilien vystudoval ekonomii a živí se jako účetní.
A to v nejchudší zemi na západní polokouli, kde více než šedesát procent
obyvatel neumí číst ani psát, a více
než osmdesát procent nemá práci.

U moře se Stanley cítí doma, chodí
k němu odpočívat, sportovat i rybařit

Dětství byla zábava, ale i práce
Stanley se narodil jako pátý syn
z deseti dětí. Do svých devíti let žil
jen se svým otcem v hlavním městě
Port-au-Prince. Po jeho náhlé smrti
odjel za matkou na vesnici. Ta to
s tolika dětmi neměla jednoduché.
Stanley pomáhal, jak uměl. Uklízel
dům, pral prádlo nebo vařil na ohni.
Rád vzpomíná na matčinu laskavou
péči a její speciální způsob přípravy
tradiční rýže s fazolemi. Přidávala
do nich avokádo.

Ve volném čase chodil hrát s kamarády fotbal, vykoupat se v moři nebo
na výlet do hor. V telefonickém rozhovoru vzpomíná na zážitek z dětství, který mu pevně uvízl v paměti:
„Jednou jsme si s bratrancem vyjeli
na kánoi na ryby. Byly velké vlny,
a v jednu chvíli se naše kánoe zvedla
tak vysoko, že jsme se přetočili, a jen
ohromeně pozorovali, jak všechny
naše předtím nachytané ryby padají
zpátky do moře. Můj bratranec neváhal a strčil mě přes palubu do vody,
abych všechny ty ztracené ryby pochytal. Já jsem byl ještě malý a měl
jsem strach, že se utopím.“ Stanley
nemohl vylézt zpátky do kánoe a zachránil se jen díky jinému rybáři,
který mu pomohl z vody ven.
Učitel nedostal zaplaceno, a tak
nepřišel
„Brzy poté, co jsem se přestěhoval,
si mě všiml tehdejší misijní farář
z České republiky, otec Roman
Musil. A protože jsem neměl otce,
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přijal mě jako svého syna. Platil mi
školu a pomáhal mi. A když přijel
na Haiti ředitel Arcidiecézní charity
Olomouc, domluvil pro mě a ostatní
děti adopci na dálku,“ vzpomíná na
svého patrona.

„Univerzita pro mě
nebyla jen něčím,
co mě bavilo, ale byla
mojí povinností.“
V Baie-de-Henne je pouze katolická
základní škola sv. Marie Goretti,
v níž je kněz z místní kongregace
zároveň ředitelem. V celém okolí
pořádně funguje jako jediná. „Státní
školy zde nejsou, protože erární rozpočet nemá na platy pedagogů. Děti
přijdou do školy, ale učitel tam není.
Nedostal výplatu, a tak raději zůstal
doma,“ popisuje Stanley tristní situaci haitského vzdělávání. Kapacita
školy zdaleka nepostačuje poptávce
a navíc na ni po deváté třídě nenavazuje středoškolské vzdělání.
Vesnice tak přichází o část mladých
perspektivních lidí, kteří odcházejí
do větších měst. „Kdybych nepotkal
otce Musila a nevěřil v jeho pomoc,
tak nevím, kde bych dnes byl. Asi někde sám, v pustině a chudý,“ přemítá
nad štěstím, kterého se mu dostalo.
„Z mých osmi sester chodily do
školy jen tři a do adopčního programu z nich byla zařazena jen jedna.
Ostatní zůstávaly s matkou doma,
aby pomáhaly s prodejem zboží na
místním trhu. Mladší bratr teď také
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studuje, ale podporu zatím nedostává.“ Stanleyho sestra Sawone, která
díky adopci absolvovala úspěšně
základní vzdělání, je i tak nyní
ženou v domácnosti. Bez odborného
diplomu nemůže sehnat práci v hlavním městě, a ve vesnici pro
ni žádná není. Na univerzitní
studium sama peníze nemá.
Mnoho dětí se stejně jako
ona nalézá v bludném kruhu
zděděném po svých rodičích.
Obvykle jeden z nich nemá
práci. A když ano, tak například obdělává půdu za svým
domem nebo rybaří. Na Haiti
pracuje přes osmdesát procent lidí
v zemědělství, ale míra produkce
zde není moc velká. Jednak kvůli
tropickým klimatickým podmínkám,
a také proto, že chybí zavlažovací
kanály nebo technika na obdělávání
polí. A stát, který by s tímto měl
zemědělcům pomáhat, v tak odříznutých oblastech, jakým je okolí
vesnice Baie-de-Henne, nedává nic.
„Vždyť by to sem ani nebylo kudy
dovézt, nevede sem žádná silnice,“
směje se paradoxu lokální situace
Stanley.
Lidé také opouštějí zemi úplně, aby
utekli před bídou a nestabilitou –
do Dominikánské republiky, Spojených států amerických, Chile nebo
Brazílie. „Mnoho mých kamarádů
odešlo hledat lepší život do hlavního
města a někteří i do zahraničí. Ale já
nevím, jestli se tam mají lépe. Jsou
tam noví, cizinci, stát jim nepomáhá
ani tam. Já ale na Haiti zůstávám.
Je to krásná země, má vlast. Je to
země mého otce a mé matky. A mám
svou vlast rád.“

CESTOVÁNÍ | Na vlastní kůži

Promovaný ekonom, jediný v celém regionu
Po absolvování povinné školní docházky se Stanleymu podařilo získat
stipendium na střední škole v Gonaïves, druhém největším městě na
Haiti. Cesta tam trvá dva dny, a tak
se tam musel přestěhovat. Život ve
velkém městě byl pro něj krušný. Byl
osamělý, hladový a necítil se bezpečně. „Vždy, když jsem měl prázdniny,
jel jsem rád domů pomáhat rodině.
Starat se o osla, kterého měla moje
matka na zahradě. Pěstovat kokosy
a avokáda. Nosit dřevo na vaření.
Nezanedbávám chození do kostela
na mše. Rád se modlím k Bohu,“ říká
Stanley, jehož snem byla práce kněze. Křesťanství je na Haiti nejrozšířenějším náboženstvím, i když mu
stále silně konkuruje polyteistická
víra voodoo.
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Po maturitě stál před důležitým
rozhodnutím. „Chtěl jsem jít na
univerzitu, ale neměl jsem na to
peníze. Jeden semestr stojí tisíc dolarů.“ Pomoc ale přišla záhy – stal se
pomocníkem charity při zahraniční
misi, díky níž si na studia našetřil.
Ve svých dvaceti devíti letech Stanley získal vytoužený titul bakaláře.
„Univerzita pro mě nebyla jen něčím,
co mě bavilo, ale byla mojí povinností. Chtěl jsem po jejím skončení ještě
pokračovat a stát se knězem. Ale ve
svém věku si tím nejsem jistý. Prozatím jsem získal práci, která může živit mě a mou rodinu po zbytek života
a pomůže i v mé rodné vesnici.“
V současné době působí jako hlavní
ekonom na škole v Baie-de-Henne,
kde pomáhá nejen s účetnictvím, ale
i další administrativou. Přeci jen

Bohoslužby na Haiti jsou hlasitější a veselejší než ty naše, jsou při nich potřeba i bubny
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jako absolvent univerzity umí zacházet s počítačem, internetem a je
jako jeden z mála v celé vesnici ve
virtuálním spojení se světem. „Mám
hodně práce, ale cítím se zde spokojený. Je to moje komunita, moje
rodná vesnice a mohu se zde vidět se
svou matkou, svými sestrami, bratry, rodinou a kamarády. S nimi se
cítím šťastný.“
Bez vzdělání tu nemáme nic, jen
násilí
Ani po vyhlášení nezávislosti
v roce1804 se Haiti nevedlo moc
dobře. Původní obyvatelé byli za
krutovlády Evropanů vymýceni,
nahradili je násilně dovezení otroci
z Afriky. Haiti mělo až do současnosti sedmdesát dva oficiálních
vládců země, kterým ale málokdy
šlo o blahobyt lidu. Důležitá pro ně
byla jen co nejnižší čísla rozvoje, aby
bylo možné obdržet humanitární
pomoc. Míra korupce dle Transparency International zasazuje Haiti
na 170. místo ze 180 zemí. Na Haiti
není elektřina, cesty, auta. Není zde
ani policie, která by lidem pomáhala.
Státu na potřebách obyčejných lidí
moc nezáleží. Spousta lidí si svůj
život bez přídavků jídla a hygieny
ze zahraničí neumí ani představit.
Oproti Dominikánské republice,
která zabírá druhou polovinu ostrova
Hispaniola, je země zaostalá a pustá,
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HAITI V ČÍSLECH
Rozloha: 27 750 km2 (jako Morava a Slezsko)
Počet obyvatel: 10 788 440
Jazyk: haitská kreolština, francouzština
Vznik: 1. ledna 1804 vyhlášena nezávislost
Státní zřízení: poloprezidentská republika
Hlavní město: Port-au-Prince
Hrubý domácí produkt na obyvatele: 732 USD,

PENZIONY A HOTELY

167. ze 185 zemí na světě (2020)
Index lidského rozvoje: 169. ze 185 na světě (2018)
Inflace: 23 % (2020)
Délka života: 65 let (67 let u žen, 62 let u mužů)
Dětská úmrtnost: 48 z 1 000 před kojenců,

v ČR a RAKOUSKU
nejen pro uzavřené skupiny

71 z 1 000 do věku 5 let dítěte

www.partyja.cz
bez vidiny ekonomické prosperity
nebo přitažlivosti pro turisty.Je
to poznat i dnes, kdy zemí zmítají
občanské nepokoje a touha po lepším
zacházení. V červenci 2021 situace
vyústila až ve vraždu prezidenta.
V ulicích řádí ozbrojené gangy a jsou
zde čím dál tím častější krádeže
a únosy. Vše zkomplikovalo také
silné zemětřesení v srpnu 2021.
„Věřím, že jedinou nadějí naší země
je pomoc dětem ve studiu, aby si
uvědomily, že to budou jednou ony,
kdo bude přemýšlet o budování
infrastruktury, nakupovat zemědělské stroje a zakládat nemocnice. Bez
vzdělání tu nebudeme mít nic, jen
násilí,“ uzavírá Stanley. #

přátelství, důvěra, respekt

samooblužné bary

wellness

LADA MATYÁŠOVÁ
Humanitární pracovnice, která pověsila knihovnické povolání na
hřebík. Daleké obzory a prospěšnost ostatním pro ni byla důležitější než knihovnický pult a příběhy. A tak se rozhodla pomáhat
lidem na Haiti. „Každá, byť i sebemenší pomoc je cenná, obzvláště pokud je provázena dobrým úmyslem a věnována od srdce.“

zóny pro ženy

zóny pro děti
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JDE O IDEÁLY!
Nejsem Elon Musk ani Richard Branson, do vesmíru
vás nevezmu. Ale nabízím možná něco ještě lepšího:
cestování časem. Všichni, kdo začnete číst tento text, budete
společně se mnou cestovat do minulosti i do budoucnosti.
Připraveni? Jdeme na to.
TEXT: Petr HORKÝ ● FOTO: Petr HORKÝ, Václav PIŠTORA
Sedím u počítače a chystám se do
Antarktidy. Zítra odlétám na jednu
ze svých největších expedic. Vy asi sedíte ve vlaku anebo autobusu v době,
kdy bych už měl být zpátky (návrat
plánuji nejpozději 18. ledna 2022)
a možná jste někde narazili na informaci, jestli se mi podařilo vystoupit
na Mount Vinson, téměř pětitisícovou
nejvyšší horu tohoto studeného kontinentu a zda jsem potom ještě došel
na jižní pól. Já to teď ještě nevím,
vy už možná ano. Jsme tedy spolu
v časoprostorové kapse. Komunikuji
s vámi v budoucnosti. Já mám konec
listopadu, ale vy už máte leden…

Cesta na jižní pól vede přes Jižní Ameriku.
Napřed nekonečný let do Santiaga de Chile,
potom přesun a karanténa v Patagonii
a pak konečně dál…

Na cestu na jižní pól jsem pomýšlel
hned, jak jsem se vrátil z toho severního. Ale je to drahé. Hodně drahé.
Lidé ze speditérské firmy, kteří
mají monopol na logistiku, si za ni
dají dobře zaplatit. Připadalo mi, že
utratit více než milion korun za výlet
jen pro svoje potěšení, je špatné,
snad až neslušné. Proto jsem bral,
že celý tento plán je možná jeden ze
snů, které se mi nikdy nesplní. I tak
je krásný.

Když jsem pak sledoval, jak se mění
podmínky s cestováním v posledních
dvou letech, sen se změnil v přelud.
Nejen že cesta na pól byla vzdálená,
ale výprava kamkoli se dostala do
pole touhy. Tak jsem se začal bavit
doma – koneckonců Česká republika
je pro Afričana stejně exotická jako
pro nás Afrika. V Keni jsem viděl
Sbírání zkušeností při cestě na severní pól
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v chýších pověšené obrázky zasněžených Alp a místní na to koukali jako
na Mars. Tak proč si neužít té naší
exotiky?
Na začátku roku v době největších
omezení jsem natočil Koru(o)nu
Prahy – díky tomu, jak moc sněžilo,
dalo se po mnoha letech běžkařit na
Karlově mostě! Vzal jsem skialpy
i svoje polárnické lyže s portrétem
Nansena a společně s kameramanem
Ondrou Hoškem jsme vyrazili. Po
vzoru nejvyšších hor světa v koruně
planety jsme vystoupali na lyžích
na největší kopce hlavního města:
Vítkov, Petřín a Vyšehrad. Českou
Dhaulágirí – tedy Bílou horu, jsme
nechali na příště. Postříhané video
pak bavilo na internetu a jestli
chcete, můžete se na mém youtube
kanálu podívat i dneska.

Když opatření nepovolovala, vyjel
jsem na jaře na severní pól na kole.
Na ten český. Do Šluknovského
výběžku, do Lobendavy. Nějakých
300 km; za tři dny s nocováním pod
širákem to také mělo kouzlo. Najednou jsem řešil podobné věci jako
na cestách světem, lidi před Lidlem
pro mne byli domorodci, vstup do
zdánlivě zavřené hospody pak návštěvou tajného společenství, kde se
navzdory lockdownu chlapi opíjeli už
před polednem a vzduch byl zešedlý
cigaretovou mlhou jako za komunistů. Při závěrečné etapě, kdy jsem
hledal patník označující ten český
nejsevernější bod, jsem omylem zajel
až do Německa, takže v době, kdy
půl facebookové národnosti hořekovalo nad nemožností opustit zemi,
jsem (neplánovaně) podnikl dokonce
mezinárodní expedici! A na vlastní

Na základnu v Antarktidě jsme letěli speciálem z Puntas Arenas v Chile
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kůži jsem vyzkoušel, že s troškou
nadsázky se vždycky potvrdí, že
dobrodružství není v letenkách, ani
v divočině, ale v srdci a v ochotě
vzdát se úplatného pohodlí, které je
na dosah.
Nakonec jsem celý rok strávil vymýšlením podobných výzev v naší zemi
a dokonce jsme s kamarády založili
Svaz českých polárníků jako napůl
vážnou a napůl recesistickou akci.
Chceme inspirovat, nalákat co nejvíc
lidí, aby vyrazilo vstříc českému
dobrodružství: klidně s dětmi jen tak
opatrně anebo sólo či s partou kamarádů (kamarádek) se zaměřením na
tvrdost a výkon.
Najednou mi docvaklo, že to, co mi
nejvíc chybělo během těch covidových omezení, jsou ideály. Jako by
se svět začal zavírat nejen fyzicky,
v obchodech a na hranicích, ale
hlavně uvnitř hlav a srdcí. Hádky
anti- i provaxerů ty uzavřené duše
jen zjevily. Jako by začalo ubývat
potřebné pošetilosti, která člověku
dovolí v něco věřit, doufat, někam
upírat naději a něco dělat jen tak,
pro radost. Začal jsem tedy skládat
parťáky na projekt idealistické cesty
na jižní pól. V té nejvíc nepravděpodobné době. A sešla se nás natolik
velká parta, že jsme ten rozpočet
poskládali! A tak vyrážím poklonit

Trénink na expedici probíhal mimo jiné
i na ledovci Dachstein

se těm velkým polárnickým mistrům
co svými životy napsali „pohádky pro
dospělé“: příběhy o pravdě a lži, pomoci a zradě, poctivosti a sebestřednosti…, které se ale doopravdy staly.
Kdoví, snad se mi povede trošku
toho idealismu probudit i doma. Já
to teď ještě nevím. Zatím mám před
sebou dlouhý proces kontrol, testů
a dekretů, než mi (snad) dovolí vůbec
nastoupit do letadla do Antarktidy.
Zítra jdu na letiště a jsem napnutý
a zvědavý. Ještě nevím, jestli se tam
dostanu, ani jak to dopadne. Ale vy
už to možná víte…
Moc nám všem přeji, abychom v tom
dvaadvacátém roce neztratili ideály! #

PETR HORKÝ
Polárník, cestovatel a režisér, autor řady oceňovaných knih a filmů. Založil „youtubový kanál pro dospělé“, kde můžete vidět jeho
rozhovory s osobnostmi z celého světa i z ČR, záběry z expedic
i z díla Hanzelky a Zikmunda. V roce 2020 natočil seriál s lezcem Adamem Ondrou.
www.youtube.com/petrhorky
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JIŘÍ BOUDNÍK
americký sen kluka z Plzně
Odklízel trosky newyorských Dvojčat. Pro záchranné týmy
vytvořil 3D modely obou mrakodrapů zničených teroristickými
útoky. V Americe vystudoval architekturu i umění. Dodnes létá
mezi Evropou a „Novým světem“. Zabývá se provokativními
uměleckými projekty. Píše knihy. A přitom všem zůstal
obyčejným klukem z Plzně.
TEXT: David RŮŽIČKA ● FOTO: archiv Jiřího Boudníka
Po dvaceti letech života v New
Yorku jste se přestěhoval do Plzně, ale do Ameriky se stále vracíte. Kde se vlastně cítíte doma?
V New Yorku nebo v Plzni?
New York není tak úplně Amerika,
je spíš takovým malým obrazem celého světa. Miluji jeho kosmopolitní
atmosféru a občas se jí potřebuji nadýchat. V Plzni mám rodinu, přátele
a také jsem se tu narodil. Patřím
sem i do New Yorku, tedy do světa.

Jiří Boudník ve 41. patře budovy
Tribeca Pointe, kterou stavěl v roce
1998, v pozadí „Dvojčata“ WTC

Teroristické útoky na Světové
obchodní centrum 11. září 2001
zasáhly do životů mnoha lidí. Jak
na tuto událost vzpomínáte vy?
Měli jsme zrovna pracovní schůzku ve
firmě, se kterou jsme stavěli budovu
federálního soudu v Brooklynu. Krátce před devátou mi volala kamarádka, že do jedné z věží narazilo letadlo.
Slíbil jsem jí, že zavolám zpátky,
protože právě nemůžu mluvit. Najednou rozrazil dveře náš stavbyvedoucí,

rázný chlápek, co byl kdysi u námořní
pěchoty. Nikdy jsem ho neviděl tak
rozrušeného. Tohle je útok na Ameriku, křičel. Naši budovu evakuovali,
teprve venku jsem zahlédl, jak věže
Dvojčat hoří. Volal jsem přátelům, co
pracovali na Manhattanu ve Dvojčatech, ale nikdo mi to nezvedal.
Jiří Boudník prezentuje 3D modely
starostovi New Yorku Rudymu Giulianimu
a Václavu Havlovi (11. 9. 2002)

LIFESTYLE |

Strana 44

Trosky jižní věže, West Street,
(12. 9. 2001)

Jiří Boudník v ulici Church
Street, v pozadí trosky jižní
věže (14. 9. 2001)
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4D počítačový model, který pracoval
Co vám běželo hlavou? Ochromis animací destrukce obou budov. Pralo vás to nebo naopak nakoplo
covali s tím modelem přes půl roku.
k tomu „něco udělat“?
Se studenty ze školy Cooper Union,
Okamžitě jsem se rozhodl, že musím
kde jsem studoval architekturu, jsme
něco dělat! Vyrazil jsem na pomoc záchranářům. Na začátku všichni věřili,
že v budovách mohly
Měl jsem deprese, ta tragédie
přežít stovky zasypaných lidí. Měli
se mi rozležela v hlavě.
jsme obrovskou naději. Tak jsem zprvu
Až po deseti letech jsem se
pomáhal vynášet suť
s tím vším vyrovnal při psaní
z trosek. Za pár dnů
ale bylo jasné, že
románu Věže – příběh 11. září.
vše je trochu jinak.
Záchranné týmy se
špatně orientovaly
v troskách. A já byl architekt, navíc
vytvořili ještě velmi přesný plexiskse zaměřením na mrakodrapy. Hned
lový model podzemních podlaží,
ten první den mne napadlo sehnat
tzv. vany.
plány obou budov a s dalšími dvěma
architekty jsme vytvořili nejdříve paJak dlouho jste v ruinách Svěpírový model Světového obchodního
tového obchodního centra pracentra, aby hasiči viděli, co kde bylo
coval?
a co se kam zřítilo. Následně vznikl
Asi šest měsíců. Ze začátku jako
Křest knihy Věže – příběh 11. září. Kmotry se stali bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář
a režisér Jan Hřebejk
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SOUTĚŽ

o 3 knihy
VĚŽE – příběh 11. září
JAK ZNÍ ANGLICKÝ NÁZEV
SVĚTOVÉHO OBCHODNÍCH CENTRA?
Tři knihy získají autoři správných odpovědí,
které přijdou jako 30., 50. a 80. v pořadí.
VĚŽE – příběh 11. září
Příběh Čecha, který vstoupil se záchrannými týmy
do pekla, aby pátrali po přeživších, ale nacházeli
jen mrtvé. Někdo tu nalezl sám sebe, další se chtěl
očistit od svých hříchů, jiný hledal šanci pomoci

S profesorem statiky Ysraelem Seinukem. Jeho firma, pro kterou Jiří Boudník pracoval, byla zodpovědná za polovinu mrakodrapů na Manhattanu

dobrovolník, až v únoru mne najali inženýři, kteří pro majitele věží
studovali pád budov. V létě 2002 vše
skončilo. Byl to pro mne velký šok.
Měl jsem deprese, ta tragédie se mi
rozležela v hlavě. Vtíraly se i myšlenky na sebevraždu. Nakonec jsem
založil vlastní firmu Brainstorm
CAS, která se zabývá i 3D modelováním budov. Až po deseti letech
jsem se s tím vším vyrovnal při psaní
úspěšného románu Věže – příběh
11. září. Letos vyšel ještě v anglickém vydání a jako česká i anglická
audiokniha.
Jak jste se jako kluk z průmyslové Plzně v socialistickém Československu dostal do USA?
Šlo tu samozřejmě o svobodu. Jednou
nám soudružka učitelka při dějepisu vykládala, jak Plzeň osvobodila
Rusové. Přihlásil jsem se a řekl, že
za osvobození Plzně vděčíme Ame-

ričanům. Dostal jsem důtku. Bylo
mi jasné, že ve společnosti, kde se
lže a musím si dávat pozor na pusu,
nebudu moct existovat. S mamkou
a sestrou jsme pak vyrazili jako na
zájezd do Jugoslávie, rozhodnuti
překročit tajně hranice. Známí nám
ale poradili jet do Bělehradu, kde
se máme obrátit na pobočku OSN
a požádat o politický azyl. Jenže to
mělo trvat tři týdny. Zarputile jsme
přicházeli každý den na chodbu úřadu, až to vyšlo. Později mi mamka
prozradila, že byla také sympatická
jednomu úředníkovi. Následovaly
tvrdé dva roky v utečeneckém táboře
v Rakousku, kde jsem se musel hodně ohánět. Nakonec jsme se dostali
do USA. A já mohl studovat umění
a následně architekturu na prestižní
Cooper Union. Splněný sen.
V Americe jste prožil více než
dvacet let. Jaký byl návrat

druhým ve zříceninách Světového obchodního

Své odpovědi se jménem, poštovní adresou
a telefonním číslem posílejte na e-mailovou
adresu soutez-zluty@studentagency.cz
do 28. 2. 2022. Do předmětu e-mailu napište VĚŽE.

centra po útoku teroristů.

domů, do Plzně?
Můj profesor statiky mi při studiu
nabídl, abych pro něj pracoval.
V 90. letech probíhal boom výstavby mrakodrapů v New Yorku, jeho
firma měla spousty velkých zakázek.
Jsem ale plzeňský patriot, Plzeňáci
mi vždycky připadali hodně odvážní
a ochotní riskovat. Připomínali jsme
si americké osvoboditele navzdory
potížím ve škole nebo v práci. Roku
1953 Škodováci jako první povstali
proti komunistické měnové reformě,
která ožebračila lidi. Neváhal jsem,
když přišla možnost se vrátit. Dnes

mám v Plzni rodinu, na Klatovsku
opravuji středověkou tvrz. Plním si
svůj „americký sen“.
11. září vás také přivedlo k psaní. Kolik knih už máte na kontě?
Napsal jsem ještě iniciační román
o našem odchodu do Ameriky, a jak
mne to proměnilo, jmenuje se A zalévej kytky – příběh uprchlíka. Pak
ještě portréty výjimečných českých
emigrantek a emigrantů, České ženy
bez hranic a Čeští muži bez hranic.
Pořád píšu a věnuji se architektuře
a designu. #

JIŘÍ BOUDNÍK
Architekt, výtvarník, spisovatel. V roce 1987 (sedmnáctiletý)
emigroval s rodinou z Československa. V USA vystudoval umění a architekturu. Teroristické útoky 11. září 2001 zasáhly
i do jeho života. Dnes se pohybuje mezi Plzní a New Yorkem
a v jeho ateliéru vznikají zajímavé projekty.
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Dracena guyanská
Tato ještěrka v přírodě často lehává
na větvích nad vodní hladinou, kde
má možnost v případě nebezpečí
rychle uniknout do vody. Specialitou pro tato zvířata je lov plžů
s ulitou. Tu pomocí silných zploštělých zubů rozdrtí a pochutnají si na
měkkém těle plžů. V době páření se
samci svým družkám dvoří velice hrubým způsobem, který budí
dojem, že se snaží samici zabít. Po
úspěšném páření kladou samice
vejce do hnízd termitů. Po vylíhnutí
však mladí ještěři mají o to náročnější cestu na svět, protože kromě
vylíhnutí se musí dostat i skrze
stěnu termitiště. #

POZORUHODNÝ NOČNÍ SAVEC
A ČTYŘOKÁ RYBA
– za unikátními zvířaty Ameriky do Zoo Brno
Jihoamerickou faunu reprezentují v Zoo Brno pásovci kulovití,
kteří na Mniší hoře obývají pavilon Tropické království. V sousední expozici najdete dracenu guyanskou, která pochází
z deštných lesů Amazonie a v pavilonu Exotárium nesmíte
minout akvárium podivuhodných hladinovek čtyřokých.
TEXT: Monika BRINDZÁKOVÁ ● FOTO: Zoo Brno
Pásovec kulovitý
Jeho silné drápy a specializované
dýchací ústrojí z něho dělají přeborníka v hrabání. Ve volné přírodě žijí
pásovci kulovití v západní Brazílii,
východní Argentině, Paraguayi a Bolívii. Většinu života tráví zahrabaní

v půdě, kde hledají červy, další podzemní bezobratlé nebo drobnější obratlovce. Čich většiny druhů pásovců
je tak citlivý, že zaznamená vhodnou
potravu až půl metru pod povrchem.
Zásluhou speciální obranné strategie
se umí během sekundy schoulit do

Pásovec kulovitý (Tolypeutes matacus)

Hladinovka čtyřoká (Anableps anableps)
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Dracena guyanská (Dracaena guianensis)

téměř dokonalé koule a odradit tak
každého predátora. Umožňují jim to
pláty zrohovatělé pokožky spojené
ohebnou kůží, které mají na zádech.
Hladinovka čtyřoká
Ryba, která většinou plave tak, že jí
z vody vyčnívají velké, vypoulené oči.
Výsledkem evolučního přizpůsobení
hladinovek specifickým podmínkám
na rozhraní vodního a suchozemského prostředí je unikátní stavba jejich
oka. To dělí na dvě části horizontální
přepážka z tmavého epitelu, takže to
vypadá, že ryba má celkem čtyři oči.
V oku je však jen jedna čočka a jedna
sítnice. Horní a dolní část čočky se
liší zakřivením. Dělená čočka tak dokáže odstranit rozdíl v přenosu obrazu způsobený odlišným lomem světla
v atmosféře a ve vodním prostředí.
Zoo Brno je v současné době jediná
česká zoologická zahrada, která tyto
unikátní ryby chová.

SOUTĚŽ

o 3 rodinné vstupenky
do ZOO BRNO
DRACENA GUYANSKÁ JE PRO POHYB
VE VODĚ PŘIZPŮSOBENA OCASEM
A TAKZVANOU MŽURKOU. JE TO:
a) blanité třetí víčko, které chrání oko
b) malá ploutev na ocase, která
zrychluje pohyb ve vodě
c) pohlavní orgán sloužící jako kormidlo
Rodinnou vstupenku (platnost 1 rok) získají
tři autoři správných odpovědí, které přijdou
jako 20., 50. a 80. v pořadí.
Své odpovědi se jménem, adresou a tel.
číslem posílejte do 28. 2. 2022 na e-mailovou
adresu soutez-zluty@studentagency.cz.
Do předmětu e-mailu napište ZOO.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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CENĚNÁ VÍNA Z MORAVY
NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK NA TRHU

Jméno Michlovský je už dlouhá léta synonymem kvality
a nositelem inovací v pěstování a zpracování vinné révy.
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. se řadí k předním českým
odborníkům v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy
vinné. Je průkopníkem zavádění nových technologií a metod
do praxe, ale také zastáncem hospodaření šetrného k přírodě.

Vinařství Vinselekt Michlovský
vzniklo v Rakvicích v roce 1993 jako
dodavatel vín pro zpracování na
sekty, postupně se však jeho pozornost začala zaměřovat na produkci
kvalitních jakostních přívlastkových
vín. V roce 1994 se stává součástí
firmy Šlechtitelská stanice vinařská
v Perné. V roce 1995 začala firma
plnit svá nejlepší vína do lahví
a uchovávat je do okamžiku optimální zralosti. V době, kdy se trh plnil
průměrnými víny, oslovila náročného
zákazníka vysokou kvalitou.
Aktuálně Vinselekt Michlovský
obhospodařuje cca 125 ha vinic na
jižní Moravě, v Mikulovské a Velkopavlovické vinařské podoblasti.
Celkem devět hektarů vinic se
obhospodařuje v systému ekologického zemědělství s tím, že dalších
5,5 ha vinic je v přechodném období
ze systému integrované produkce.

UDĚLEJTE I VY TÉMATEM PŘÍŠTÍHO
ROKU TÉMA!
Vyberte si z nabídky předplatného na www.etema.cz

V roce 2018 se na pozemcích vinařství v Rakvicích otevřely pro veřejnost nové degustační prostory –

Enotheca Rakvice, která se velmi
rychle stala cílem milovníků vín
a cyklistů. Otevřeno má celoročně
a v blízké budoucnosti se plánuje další rozšíření o penzion a restauraci.
V roce 2021 získalo vinařství významné ocenění od spotřebitelů
– Czech Superbrands Award 2021,
několik zlatých medailí, např. z Texas
International Wine Competition
2021, několik zlatých a stříbrných
medailí a označení nejúspěšnější
kolekce moravských vín z AWC
Vienna 2021, zlatá a stříbrná medaile z Decanter London 2021. #

LIFESTYLE | Z kuchyně foodblogerů: Laskominy od Maryny
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BANÁNOVÉ MUFFINY
S ČOKOLÁDOU
Banana Bread je „za velkou louží“ velmi oblíbená buchta.
Můžeme ji upéct i ve formě na muffiny, které k nám přišly
také z Ameriky. Banány a čokoládu děti milují, tak jistě ocení
i muffiny, kde hrají tyto ingredience prim. Jsou nadýchané,
vláčné, měkké a krásně voňavé.

SUROVINY NA 12 MUFFINŮ
● 200 g hladké mouky
● 180 g krupicového cukru
● 1 lžíce vanilkového cukru
● 2 lžičky prášku do pečiva
● špetka soli
● 2 menší vejce
● 40 ml slunečnicového oleje
● 150 ml podmáslí
● 1 hodně zralý banán
● 100 g čokoládových čoček z mléčné
nebo bílé čokolády

POSTUP
Do formy na muffiny si nachystáme
12 papírových košíčků.
Mouku promícháme s cukrem,
práškem do pečiva a solí. Banán
rozmačkáme nebo rozmixujeme.
Vejce vyšleháme v misce vidličkou
nebo metličkou, postupně k nim za
stálého šlehání přiléváme olej, až
vznikne směs lehce připomínající

majonézu. Následně zašleháme
podmáslí, banánové pyré a suché
suroviny. Jako poslední do těsta
zamícháme čokoládové čočky.
Směsí naplníme papírové košíčky
tak, aby těsto dosahovalo několik
milimetrů pod jejich horní okraj.

Pečeme přibližně 25 minut v troubě
vyhřáté na 170 °C. Zda je těsto upečené, zkusíme špejlí, pokud zůstane
čistá, můžeme muffiny vytáhnout
z trouby a nechat vychladnout na
roštu.
Nechte si chutnat! #

MARYNA MATUSZEK
Původní profesí etnografka. Svůj blog zaměřený především
na dezerty, kváskové pečivo a polskou kuchyni píše již desátým
rokem. Je majitelkou malé řemeslné pekárny, vede kurzy
v Divoké vařečce.
www.laskominyodmaryny.cz
IG a FB @laskominyodmaryny
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OBJEVIT V SOBĚ AMERIKU
Pokud jste ještě nebyli v Americe, určitě se tam vydejte.
Kdyby nic jiného, zásadně vám to změní měřítko. České
stížnosti typu: „To je moc daleko!“ vás už navždy rozesmějí.
Stejně jako „velká“ porce zmrzliny nebo představa,
co znamená „divný týpek“.
TEXT a FOTO: Barbora JANEČKOVÁ
Svou první cestu do USA si pamatuji
úplně do detailu, protože ten první
dojem je vždycky nejsilnější. Bylo
mi už přes čtyřicet, ale servírka na
letišti v New Yorku mi donesla pivo
až poté, co zčekovala moje ID. Tedy
ověřila si můj věk v občance. Od toho
okamžiku jsem měla pocit, že mám
křídla. Že je tady opravdu možné
úplně všechno, vlastně ještě mnohem
víc. Nejde ani tak o konkrétní destinace nebo zážitky z cestování, ale

prostě o ten všudypřítomný americký sen. Pocit, že když chceš, můžeš.
Ale ať se budeš snažit sebevíc, v té
nekonečné konkurenci nikdy nebudeš ani největší looser, ani nejzářivější celebrita. Vždycky bude milion
lidí před tebou a milion za tebou.
Mám ráda náš malý český rybníček,
ale jeho malost (i milost) ve všech významech slova člověk uvidí až zdálky, z nadhledu. Zpoza velké louže

Taková menší americká redakce, CNN v Atlantě
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člověku připadají některé zásadní
české problémy dost malicherné
a spory žabomyší. V Americe musíte
čelit, a někde doslova, hladovým
aligátorům. Nutnost přejíždět autem
v opravdu hustém provozu přes čtyři
pruhy, abyste odbočili z dálnice vlevo, vyplaví člověku tolik adrenalinu,
že se to s jízdou po ucpaném Brně
nedá srovnat. I když i tento zážitek
se dá překonat, například v Americe
jižní. Tam jsou ty krucifixy za oknem
opravdu na místě.
Amerika je skvělá destinace pro to,
abyste si ověřili, jak na tom jste.
Nemyslím finančně, i když to je také
důležitý aspekt. Hlavně jak jste na
tom sami se sebou. Jak umíte řešit
problémy, o jejichž existenci jste neměli dosud ani tušení. Jak se umíte
rozhodovat v případě, že možností
nejsou desítky, ale stovky. Jak brzo
přestanete hezky česky čumět na
lidi, kteří vám svou odlišností vyrazí
dech. Prostě jak zapadnete do neznámého prostředí, které vás pohltí,
zatřepe vašimi předsudky, domněnkami a představami, a pak vás jako
jiného člověka vyplivne zpátky do
Evropy. Domů.
Samozřejmě že si můžete koupit
zájezd all inclusive a pořídit si tisíce
úžasných selfie v Karibiku, New
Yorku nebo Las Vegas. Bezpečně

Slavná „ledvina“ v Chicagu zrcadlí své okolí

s průvodcem projet plánované trasy
a na pláži ležet na lehátku s číslem
svého pokoje. Není na tom vůbec nic
špatného! Spousta lidí vůbec nenajde
odvahu někam letět přes oceán. Ale
čtenáři Žlutého časopisu v sobě mají
kus dobrodruha, já to vím. Vy mi
rozumíte, když vás vyzývám k objevování Ameriky. S větrem ve vlasech
a mapou v kapse.
Jestli můžete vyrazit na letní brigádu, pracovní či studijní pobyt, udělejte to. Jestli jste ulovili levnou letenku, určitě si sbalte jen malý kufr,
protože zpátky povezete kufry dva.
A hlavu plnou zážitků, snů a touhy
objevit novou Ameriku kdekoliv na
světě, a hlavně sám v sobě.
Dreams come true. #

BARBORA JANEČKOVÁ
„Ta holka bude redaktorka,“ říkávala její babička a měla pravdu. Stala se z ní redaktorka a postupně i podnikatelka, manželka, matka, úřednice, mluvčí, marketingová specialistka či konzultantka. Momentálně pracuje jako PR manažerka.
www.uzasnabara.cz
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BARISTA NEBO BAGRISTA?
Zastavil jsem se v překrásných prostorách karlínské Kotelny
za Petrem Mrázkem, šéfem společnosti LE PATIO GROUP,
dovozcem kávy illy pro Česko, Slovensko a Polsko.

Další pojem, o kterém se hodně
mluví, je čerstvá káva...
To je naprosto zásadní. Ale pozor,

Poslední otázka, snad nebudu
nudit. Co illy a udržitelný rozvoj?
Jasně, tohle je velmi aktuální téma
a mohli bychom o tom mluvit hodiny.
Pro illycaffè to není fráze. Máme na
to dokonce certifikát „B Corporation“. Ten dostávají pouze společnosti,
které používají podnikání k řešení
společenských a ekologických problémů. #

Lískooříšková
pomazánka Milka
Každé ráno si zaslouží trochu jemnosti.

jte

Počkej, chceš říct, že vy víte, kdo
vypěstoval zrna pro illy?
No jistě. Dnes je hodně moderní
propagovat tzv. „direct trade“ neboli
nakupování přímo u pěstitele. Ale
pravda je, že illycaffè to dělá již od
svého založení. Nikdy jsme kávu
nekupovali na komoditní burze, ale
vždy jen od konkrétních farmářů
nebo tzv. družstev.

A když chci mít kávovar illy
doma?
Tak klikni na Alza, Mall nebo na
ikony.cz.

še

Nabízí illy více druhů kávy?
Naší vlajkovou lodí je směs připravená z devíti různých zrn kávy arabica.
To je dokonale vyvážená směs na
espresso a ostatní nápoje na bázi
espressa (cappuccino, latte macchiato). Pak máme také sezonní nabídky
jednodruhových káv. To jsou zrna
jen z jedné konkrétní oblasti nebo od
jednoho farmáře.

Tak teď asi hodně čtenářů dostalo chuť na kafe.
To není žádný problém. Jestli sedí ve
vlaku RegioJet, můžou si illy hned
objednat. Jestli jedou autobusem,

tak v nejbližším městě bude určitě
nějaká dobrá kavárna nebo restaurace, kde se illy nabízí. V celé ČR je
takových míst dva a půl tisíce.

u
ko

Autor rozhovoru David Bareš (vlevo) na
kávě s Petrem Mrázkem

jsme lidem řekli, za kolik prodáváme
jedno kilo kávy, tak omdlévali. Takže
nás čekal maraton školení, seřizování kávovarů a mlýnků, ochutnávek
a tak stále dokola. A vlastně to trvá
dodnes.

když mluvíme o čerstvosti, je třeba
zmínit, v jakém obalu je káva po
upražení zabalena. Papírový pytlík
s ventilem? Vakuové balení? illycaffè
šlo ještě dále a při balení používá
plechovku, ve které je vzduch nahrazen stlačeným dusíkem. Tento inertní plyn drží v plechovce přetlak, a to
je zatím nejlepší možný způsob, jak
uchovat čerstvost zrn po upražení.
Poznáš to při otevření plechovky illy
– nejdříve typické zasyčení a potom
se místnost naplní neodolatelnou
vůní kávy.

z
Vy

illy je slavná značka, to jste
museli mít jednoduché, když jste
začínali, ne?
Vůbec ne. V roce 1997 znal u nás
kávu illy jen málokdo. Espresso
bylo v plenkách. Pil se turek nebo
špatně připravené lungo. Tomu se
říkalo „český bazén“ . Pod pojmem
cappuccino si hodně lidí představovalo instantní nápoj v sáčku. Výraz
barista (specialista na přípravu
kávy) si pletli s bagristou. No a když
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S KAŽDÝM
PŘEČTENÝM
ČLÁNKEM
JSTE BLÍŽ
LEPŠÍMU
ROZHODNUTÍ
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#

CHCEŠ sa len viezť?
S nami môžeš

VIESŤ!

Absolventi
dopravy

sa

katedry
na

železničnej

pracovnom

trhu

nestratia. O tom svedčí aj fakt, že
väčšina z nich zastáva manažérsku,
alebo vyššiu riadiacu pozíciu.
Študijné
katedra

programy,

ponúka,

ktoré

zaručujú

táto

úspech

nielen na slovenskom pracovnom trhu,
ale aj

v zahraničí.

Po ukončení štúdia v programoch
železničná doprava a dopravné
služby

v

osobnej

doprave

je

absolvent plnohodnotne pripravený
pre prax v dopravných slovenských aj
medzinárodných podnikoch. Kapacita
pre prijatie na štúdium uvedených
programov je obmedzená na 75
študentov.
Vedomosti a zručnosti, ktoré študent
získa, môže uplatniť až v jedenástich
krajinách strednej Európy.
Bližšie informácie o náplni študijných
programov,

dni

otvorených

dverí

a podmienkach prijatia na štúdium

NA NOVÉM WEBU

nájdete na stránke: kzd.uniza.sk alebo
po naskenovaní QR kódu Vašim
mobilným telefónom.
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RELAX V HORKÉ VODĚ
POD ŠIRÝM NEBEM
Už žádné domácí cachtání ve vaně. Přišel čas na pořádnou
horkou koupel, po které se budete cítit jako znovuzrození.
Jedeme se zahřát do Maďarska!
TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz
Kousek za Bratislavou se zastavíme
v Malé dunajské kotlině. Název lázní
Mosonmagyaróvár by vám mohl
zlomit jazyk, ale stačí říct hezky
česky Mošoň, a jste tam! Ve zdejších bazénech – krytých i těch pod
širým nebem – si opravdu prohřejete
kosti, i když venku mrzne, až praští.
Můžete se koupat ve vodě termální
nebo léčivé.
Považuje se za šťastnou náhodu,
že Mosonmagyaróvár má oba typy

Vyhlídka na Budapešť z lázní Rudas

vody, které pocházejí z různých vrtů.
Zdejší léčivá voda patří mezi pět nejúčinnějších v celé Evropě a je vhodná
k doléčení poúrazových stavů, bolavých kloubů či dýchacích potíží. A co
je nejlepší, lázně jsou přímo v centru
města a otevřeno mají každý den
v roce od 8 do 20 hodin.

designové obchody i jednu z největších vládních budov světa, zdejší
Parlament, zapsaný na seznam
UNESCO. Kdybyste byli po vycházce od Mostu svobody k Rybářské
baště s fotogenickými výhledy celí
prokřehlí, vydejte se na pár hodin do
některých zdejších lázní.

Pokud byste se chtěli s námi svézt
ještě o kousek dále, můžete si užít elegantní krásu Budapešti. Nabízí pro
každého něco: hipsterské kavárny,

Budapešť leží na geologickém zlomu,
takže zde termální voda tryská až ze
120 pramenů. Pokud jde o krásu lázeňských komplexů, nemá v Evropě

Mosonmagyaróvár – nádherné lázně Flexum-Termal

Historické jádro Mosonmagyaróváru

Budapešťský parlament

konkurenci. Rozhodně nejde o žádné
moderní aquaparky, ale tradici se
vším všudy. Ta nejstarší sahá až do
dob Osmanské říše a turecké koupele
najdete třeba v lázních Rudas, které
byly poprvé otevřeny už v roce 1550.
Secesní komplex Gellértových lázní
bere dech hlavně v interiérech, termální lázně Széchenyi z roku 1913
zase okouzlují venkovními bazény.
Přímou vlakovou linkou z Prahy
do Budapešti se můžete vydat na
cestu třeba hned zítra. Nezapomeňte si sbalit plavky a telefon, abyste
nepropásli svá nová skvělá selfíčka
z kouřící vody, za která budete sbírat
lajky už po cestě domů. Vykoupaní,
prohřátí a plní nové energie. #

		

MOSONMAGYARÓVÁR od 249 Kč, z Brna
BUDAPEŠŤ od 249 Kč, z Brna

Ceny platné v době tisku.
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TIP NA VÝLETY
K ČESKO-NĚMECKÉMU POMEZÍ

Z KOLÍNSKÉ ROVINY
K SOUTOKU LABE A BÍLINY

Každý, kdo chce v zimě vyrazit za teplem, by se měl vydat
do Teplic. Bude vás hřát dobrý pocit z poznávání nového
regionu, který leží jen hodinku cesty žlutým autobusem z Prahy.

Co spojuje města Kolín a Ústí nad Labem? No přece naše žluté
vlaky! Dvouhodinová trasa má třináct zastávek a jedna je zajímavější než druhá. Kdekoliv vysednete, najdete něco nového.

TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz

TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz

Můžete vyšlapat na Doubravskou
horu ke zřícenině gotického hradu,
odkud je krásný výhled do údolí řeky
Bíliny. Našlapujte tiše a nezůstávejte přes půlnoc, protože podle pověsti
spí v nitru hory už 700 let tajemní
rytíři a hodinu před půlnocí se zjevuje u brány černý jezdec s vlastní
hlavou pod paží.
Údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím je romantikou
doslova protkané. Můžete se vydat
po naučné hornické stezce z nedaleké
Krupky až do Německa a dozvědět
se, jak se v kraji těžila ruda. Nebo
Krásný výhled z Krupky

Nymburk, Lysá nad Labem, Všetaty,
Mělník, Štětí, Litoměřice. Je načase
Polabskou nížinu podrobněji prozkoumat.

Karlovy Vary mají své kouzlo i v zimě

nechat pohorky doma a naložit se na
celý den do vody v teplických lázních
nebo aquaparku.
Skvělým tipem na výlet je i dvouhodinová cesta z Prahy na západ
do Karlových Varů. Tady můžete
prolenošit celý den, popíjet léčivou
vodu z pramenů, koupat se v lázních
nebo vyjet lanovkou na rozhlednu
Diana, odkud budete mít Vary jako
na dlani. #

Kdyby se vám z toho všeho cestování
rozbušilo srdce, vysedněte v Poděbradech. Zdejší lázně budou pro
vás to pravé. Železité prameny, teplé
lázeňské oplatky a spousta cukráren
hodí do klidu i ty největší nerváky.
Zabavíte tady i děti, které tu mají
svůj vlastní orloj se čtyřmi kulatými
hodinami. Najdete ho u vstupu na
kolonádu z náměstí Krále Jiřího.
Nemusíte čekat, až odbije celá, za
pár drobných funguje kdykoliv.
Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Pražský orloj láká do Stověžaté matičky

Nic se však nevyrovná orloji nejslavnějšímu, pražskému. Až vás omrzí
lokálky a couráky po malebné české
krajině, nasedněte na rychlík a upalujte ku Praze. Matička stověžatá
vás vždycky přivítá s otevřenou náručí, ať už přijedete sami, s rodinou
nebo partičkou přátel. #

TEPLICE od 79 Kč, z Prahy

KOLÍN od 125 Kč, z Ústí nad Labem

KARLOVY VARY od 139 Kč, z Prahy

PRAHA od 99 Kč, z Brna

Ceny platné v době tisku.

Ceny platné v době tisku.
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TEAMLEADER
JE MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE
Kolem vlaků a železnice se Tomáš Vojanec pohyboval
díky své babičce už od malička. Teď je mu dvacet a jako
teamleader má ve vlacích RegioJet zodpovědnost
za cestující i celou posádku. A jak říká nadšeně,
splnil si svůj sen a mega ho to baví.
TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv Tomáše Vojance
Jak jste se do RegioJetu dostal?
Můj příběh začal před dvěma lety.
Šel jsem na výběrové řízení na
vlakvedoucího, ale na takovou pozici
bylo pro mě hned po škole ještě moc
Tomáš má zodpovědnost i za odjezd vlaku

brzo. Začal jsem pracovat ve žlutých
vlacích jako stevard. Byla to moje
první práce a byl jsem za ni moc rád.
Já si myslím, že je to hrozně dobrý
začátek pro život. Když jste mladí
a ještě nevíte, co chcete dělat, tak
zkuste stevardovat. Posune vás to
dál, pořád se máte kam propracovávat, je tu spousta příležitostí. Můžete
jezdit i do zahraničí, procvičíte si
angličtinu, najdete přátele i mezi
kolegy. Podle mě je RegioJet ideální
zaměstnavatel pro mladé lidi.
Jak složitá byla cesta od stevarda po teamleadera?
Jezdil jsem v týmu u Lucky Blažejové, což byla pro mě nejlepší
teamleaderka ve firmě. Motivovala
mě, vlastně mě doslova „dokopala“
k tomu, abych se posouval dál. Takže
jsem si na půl roku vyzkoušel pozici
baristy a poté dnes již neexistující
pozici superstevarda. Chtěl jsem dělat vlakvedoucího, ale i na tuto pozici
jsem musel dozrát. Vyšlo to napodruhé, až byl ten správný čas.
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Co vyvažuje tu velkou zodpovědnost za celý vlak?
Práce je hrozně zajímavá! Každý
den, každou minutu se může ve
vlaku stát něco, co vás překvapí.
Hlavně je ta práce úplně jiná, rozmanitá, náročná. Ale nesedím celý den
pod umělým osvětlením v kanceláři.
Setkávám se s lidmi, a to je samo
o sobě vždy velká škola.
Jsou mezi cestujícími velké
rozdíly v tom, jak se k personálu
chovají?
Někteří lidé jsou příjemní a vděční,
poděkují nám i na konci cesty. Jsou
samozřejmě i cestující, kteří nám nadávají, hlavně na regionální linkách,
tam je to hodně záživné. Ale každá
zkušenost mě posiluje, stevardi mi

dávají zpětnou vazbu. Protože už
měsíc pracuju jako teamleader, což je
moje vysněná pozice. Pokud se na mě
můžou lidé v mém týmu spolehnout,
je to pro mě nejvíc. Je to doslova
moje druhá rodina.
Co všechno máte ve vlaku na
starosti?
Mám na starosti posádku vlaku
a dohlížím na to, aby byla práce
odvedená na sto procent. Jako
vlakvedoucí mám zároveň na starosti bezpečnost, chod vlaku, jeho
vypravování, úkony před odjezdem,
zkoušku brzdy, vypínání a zapínání
koncových světel. A zároveň také
nepříjemnější věci, jako je jednání
se strojvedoucím při mimořádných událostech, řešení problémů,

ZAŽIJ
NESKUTEČNOU JÍZDU
PO CELÉ EVROPĚ
HLEDÁME
STEVARDY
TEAMLEADERY
| plat až 30 000 Kč – stevard/ka
| plat až 40 000 Kč – teamleader/ka
| firemní benefity | skvělý tým
| slevy na cestování
www.

regiojet.cz/kariera

Strana 66

ZE ŽIVOTA REGIOJETU | Rozhovor

vylučování z přepravy. Je toho docela hodně.
Liší se práce vlakvedoucího
na linkách IC a v regionálních
spojích?
Teď už měsíc jezdím na spoji R8
mezi Brnem a Bohumínem. Vlak má
jen tři třídy a mnohem více stanic. Když se častěji zastavuje, je to
náročnější, protože jako vlakvedoucí
pískám při odjezdu vlaku, mávám na
strojvedoucího, kontroluji do pětikilometrové rychlosti bezpečnost dveří,
jestli ještě někdo nechce naskočit do
vlaku nebo z něj vyskočit.
To se neděje jen ve filmech, ale
i ve skutečnosti?
Stává se to poměrně často! Lidé
doslova hazardují se svým životem,
zapomenou vystoupit nebo utíkají
po nástupišti za jedoucím vlakem.
V Ostravě na hlavním nádraží jsem
pískl, zavřel jsem dveře a mladík
začal naskakovat do vozu, že tam
zapomněl kufr. Přitom i při minimální rychlosti vlaku může člověk
spadnout pod kola.
Když jsme u toho zapomínání,
co nejcennějšího lidé ve vlaku
nechali?
Byly to hodinky. Protože se zajímám
o módu a značky, hned jsem si při
procházení soupravy všiml luxusních

68 |

69 |

71 |

73 |

Práce s lidmi ho naplňuje

hodinek na místě, kde nikdo nebyl.
Značku hodinek jsem si vygooglil
a zjistil jsem, že stojí asi 340 tisíc
korun! Nikdo se k nim nehlásil, tak
jsme je předali na ztráty a nálezy.
Jaké jsou vaše další plány? Chcete se stát strojvedoucím?
Mě baví práce s týmem a s lidmi,
takže by mě to asi tak nenaplňovalo.
Někdy v budoucnosti ale skončím
třeba jako řidič tramvaje, protože
mám moc rád i městskou dopravu.
Ale zatím si žiju svůj sen. #

TOMÁŠ VOJANEC
Pochází z Břeclavi. Vystudoval Střední odbornou školu v Novém Městě na Moravě a nastoupil do RegioJetu jako stevard,
později barista. Po dvou letech se vypracoval na pozici teamleadera a splnil si tak svůj profesní sen. Kromě železnice se zajímá
o módní trendy a rád cestuje.

AUSFLUGSTIPPS
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MIT DEM REGIOJET
FÜR ERLEBNISSE

Entdecken Sie die Schönheit der Tschechischen Republik
und Europas mit RegioJet.

TIPS FOR A TRIP
71 | TRAVEL WITH REGIOJET

TRAVEL WITH REGIOJET
FOR EXPERIENCES

Take a journey with RegioJet to discover
the beauty of the Czech Republic and Europe.
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MIT DEM REGIOJET
FÜR ERLEBNISSE
Anfang des Jahres bringt zwar kaltes Wetter mit, aber auch
die Möglichkeit, sich mit dem heißen Most oder in einem
Thermalbad zu erwärmen. Entdecken Sie die Schönheit der
Tschechischen Republik und Europas mit RegioJet.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: archiv regiojet.cz
Karlsbad
Die Bäderstadt Karlsbad hat sich die
herrliche Nostalgie der alten Zeiten
erhalten. Hier fühlen Sie diese an
jedem Gebäude. Spazieren Sie durch
das alte Kaiserbad, das Hotel Imperial, die Gebäude des Stadttheaters
und des Grandhotel Pupp. In dessen
Nähe befindet sich sogar eine Seil-

bahnstation, die Sie zum Aussichtsturm Diana bringt. Von dort haben
Sie einen der schönsten Ausblicke
auf die Stadt und die umgebende
Natur.

Karlsbad – Quelle

Karlsbad – Kolonnade

Nichts erfreut einen müden Körper
so wie ein Spaziergang durch die
Promenaden mit einer Porzellantasse

Winter Budapest

in der Hand. Hier gibt es gleich
mehrere Kolonnaden – am beliebtesten sind die Mühlenkolonnade
und die Marktkolonnade. Das
Kosten der einzelnen Quellen und
die Suche nach der Lieblingsquelle
gehören zur Bäderidylle. Finden Sie
alle 16 Quellen?
Die luxuriösen Auslagen der Geschäfte sind eine Augenweide für
das Auge jedes Besuchers. Unter den
Passanten werden Sie auch Filmstars finden, denn dieser Ort gehört
zu den regelmäßigen Aufenthaltsorten von Robert de Niro, Antonio
Banderas oder Renée Zellweger.
Wenn Sie zum Termin 1. – 9. 7. 2022
hierher kommen, können Sie eines
der ältesten Filmfestivals der Welt,
das Karlovy Vary International Film
Festival, besuchen.
Die RegioJet-Busse bringen Sie jede
Stunde von Prag nach Karlsbad.
Die Fahrt dauert 2 Stunden und
15 Minuten, Sie können sich also

in unserem Unterhaltungsportal
einen Film oder Ihre Lieblingsserie
ansehen. Sie können im Bus das
WLAN-Netzwerk „Žlutý“ benutzen
oder Zeitungen, Zeitschriften oder
diese Yellow Zeitschrift lesen.
Budapest
Spaziergänge der Donau entlang,
wohlriechende Spezialitäten der
ungarischen Küche, Erneuerungsbäder oder Galerien und historischen
Sehenswürdigkeiten – das alles
die Lockmittel sind, die Budapest
anbietet.
Bei Erkennung damaliger Metropole
von Österreich-ungarischer Monarchie lassen Sie nicht die Hauptmarkthalle Vásarcsarnok aus. Sie
sieht als historische Bahnhofgebäude, aber innerhalb versteckt einen
Obst-, Gemüse-, Fleischmarkt und
einen Markt mit Souvenirs für die
Touristen. Sie können traditionelle
Speisen kosten und trockene Paprika oder eine Flasche des Tokaier-
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weins kaufen. Das werden die besten
Souvenirs aus dem Ausflug sein.
Wenn Sie gerne spazieren gehen,
ist ein Ausflug auf den Schlossberg
genau das Richtige für Sie. Es wird
Ihnen wunderschöne Aussicht auf
die Stadt bieten und unfern befindet sich beliebter Aussichtspunkt
Teichhegerhaus. Vielleich allen
Sehenswürdigkeiten herrscht das
neogotische Parlamentsgebäude, das
beim Aufbau durch die Parlamentsgebäude im London-Westminster inspiriert wurde. Und selbstverständlich die Erkennung würde nicht ohne
Besuch der Thermalbäder komplett
sein. Das beliebteste ist das Széchenyi-Bad, das sich in der Nähe des
Stadtzentrums befindet.
Viele ungarische Spezialitäten
finden Sie auf dem Vörösmarty-Platz
oder in der Stephansbasilika. Was
für ein Besuch vom Ungarn wäre es
ohne Langos mit dem Knoblauch,
ungarischer Bratwurst oder Gulasch
im Brotlaib? Zum Dessert sollten Sie

TRAVEL WITH REGIOJET
FOR EXPERIENCES

Ungarische Köstlichkeiten

den klassischen Kürtőskalács-Kuchen probieren.
Gelbe Büse bedienen auch beliebten
Budapest-Ferenc Liszt-Flughafen,
der die Flüge der Billigfluggesellschaften wie Wizzair oder Ryanair,
aber auch die Flüge der Fluggesellschaften in ganze Welt, anbietet.
Komplettes Angebot der Verkehrsverbindungen, der Preise und
Dienstleistungen von RegioJet finden Sie auf www.regiojet.de. #

REGIOJET SERVICE
• GRATIS WiFi – auf allen nationalen
und internationalen RegioJet-Linien
in der EU

Getränke GRATIS und Erfrischungen
aus dem Bordmenü (außer Tarif
Low cost)

• GRATIS Änderung oder Stornierung
der Fahrkarte bis 15 Min. vor der
Abfahr

• Unterhaltungsportal mit Filmen, Audiopodcast und Spielen – entweder
am integrierten Bildschirm oder am
eigenen Gerät unter der Adresse
portal.regiojet.cz
(Auf ausgewählten Bus-/Zuglinien.)

• GRATIS Sitzplatzreservierung
• Stewardessen / Stewards an Bord
des Zuges
• Bedienung am Platz, ausgewählte

• Weitere Informationen erhalten Sie
vom Stewardessen/  Stewards im Zug

Although beginning of the year brings cold weather, it also
offers the possibility to warm up with hot cider or in thermal
water at the spa. Take a journey with RegioJet to discover
the beauty of the Czech Republic and Europe.
TEXT: Diana TÓTH ● PHOTO: archiv regiojet.cz
Karlovy Vary
The spa town Karlovy Vary has
preserved the beautiful nostalgia
of the old times. Here, every building evokes a feeling of history. Have
a walk around the old Imperial Spa,
Hotel Imperial, the building of the
city theatre, or Grandhotel Pupp.
Nearby, there is even a cable car
Karlovy Vary in winter

station that leads all the way up to
the Diana observation tower. From
there, you will have one of the most
beautiful views of the city and the
surrounding nature.
Nothing uplifts a tired body like
a walk through the promenades with
a porcelain mug in hand. You will find

TRAVEL WITH REGIOJET | Tips for a trip

72

TRAVEL WITH REGIOJET | Tips for a trip

more than one colonnade here – the
most popular ones are Mlynská and
Tržní. Tasting the different mineral
water springs and finding your favourite one is part of an idyllic spa experience. Will you find all the 16 springs?

inside, it hides a market with fruit,
vegetables, meat and souvenirs for
tourists. You can taste traditional
dishes and buy dried peppers or
a bottle of Tokaji wine. They will be
the best souvenirs from the trip.

Observing the luxury shopfronts is
a treat for every visitor’s eye. You
will look for the faces of movie stars
among passers-by, because this place
is among the regular destinations of
Robert de Niro, Antonio Banderas
and Renée Zellweger. If you come
here between 1 and 9 July 2022, you
can visit one of the oldest film festivals in the world, the Karlovy Vary
International Film Festival.

If you like to walk, climbing Castle
Hill is the way to go. There, you will
have a beautiful view of the city, and
nearby, there is the popular observation point Fisherman’s Bastion. The
Neo-Gothic Parliament Building,
which was inspired by the Houses of
Parliament in Westminster, London,
is probably the most dominant of
all the monuments. The journey of
exploration would, of course, not be
complete without a visit to the thermal baths. The Széchenyi Medicinal
Bath, which is near the centre, is the
most popular.

RegioJet buses go from Prague to
Karlovy Vary every hour. The journey lasts 2 hours and 15 minutes,
so you can watch a movie or your favourite series on our entertainment
portal. You can use the Yellow Wi-Fi
on the bus or read newspapers,
magazines or this Yellow magazine.
Karlovy Vary – Mill Colonnade

Fisherman’s Bastion

Budapest
Walks along the Danube, fragrant
specialties of Hungarian cuisine,
healing spas, or galleries and historical monuments – these are all
attractions Budapest has to offer.
When exploring the former AustroHungarian capital, do not leave out
the Central Market Hall. It looks
like a historical station building, but

On Vörösmarty Square or at St. Stephen’s Basilica, you will find many
Hungarian specialties. What would
a visit to Hungary be without Lángos with garlic, Hungarian sausages,
or goulash in a bread bowl? As a des-
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Spa in Budapest

sert, have the classic Hungarian spit
cake – kürtőskalács.
The yellow buses also go to the
popular Budapest Ferenc Liszt
International Airport, which offers
flights from low-cost airlines such
as Wizz Air and Ryanair, as well
as flights from network airlines to
destinations all over the world. For
a complete offer of RegioJet connections, prices and services, please
visit: www.regiojet.com. #

REGIOJET SERVICE
• FREE Wi-Fi on all domestic and international RegioJet lines in the EU
• FREE change or cancellation of
a ticket 15 minutes before departure

menu (with the exception of the
Low Cost tariff)

• A steward/ess on the train

• An entertainment portal with
movies, audiopodcast and games,
either on the built-in seat screens or
on your own device at:
portal.regiojet.com
(On selected bus/train lines.)

• Seat service, FREE drinks and
refreshments from the on-board

• The steward/ess on the train will
provide you with more information

• FREE seat reservation
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JEDEN E-MAIL
a tým vysoce postaveného politika bude řešit,
co vám odepsat
Rekonstrukce státu už osm let úspěšně prosazuje opatření
proti zneužívání veřejných peněz. Daří se jí to díky
systematické práci a aktivním občanům.

Jízdenky v aplikaci | Kreditová jízdenka
Vylepšená aplikace pro ještě
větší radost z cestování
nový design
celkově přehlednější
nové platební metody
jednodušší výběr sedadla i cesty zpět
Proč využívat aplikaci?
snadná rezervace na pár kliknutí
všechny jízdenky na jednom místě
nejvýhodnější ceny

Mezi zásadní problémy Česka stále
patří korupce, se kterou to sice
kmotři mají o něco složitější než
dřív, ale přesto si různé a hodně výdělečné kličky najít umí. Že se vás
to netýká? Bohužel týká, a to i když
jste se s korupčním jednáním nikdy
osobně nesetkali. Na jeho důsledky
nepřímo doplácíte vy i vaši blízcí.
Naštěstí to můžete pomoci změnit.
Přesvědčování politiků o změnách je
dlouhodobá a pracná disciplína, se
kterou nám pomáhají naši ambasadoři. Občané, kterým není nic jedno
a věří, že změna je sice pracná, ale
dosažitelná.

Rekonstrukce státu spolu s nimi
prosazuje opatření pro lepší kontrolu
nakládání s veřejnými penězi. Za
poslední roky protlačila například
registr smluv nebo povinnou evidenci
skutečných majitelů firem žádajících
o dotace a státní zakázky. Nic z toho
by se nepodařilo bez ambasadorů,
kteří politikům píšou a setkávající se
s nimi. Ambasadorem se můžete stát
i vy, a to na rekonstrukcestatu.cz/
zapoj-se (nebo QR kód pod textem).
A pokud chcete aktivity Rekonstrukce
státu podpořit jinak, staňte se dárcem
a pomozte prosadit férovější a transparentnější politiku. Děkujeme! #

storno jízdenky 15 minut před odjezdem – u vybraných spojů

Naši appku si ZDARMA stáhněte
na www.regiojet.cz/aplikace
nebo zde

Proč mít Kreditovou jízdenku?
Ušetříte – své jízdenky máte vždy za nejvýhodnější cenu.
Rezervujete a platíte online – jízdenky si rezervujete
v aplikaci či rezervačním systému a jednoduše a rychle
zaplatíte z nabitého kreditu.
Jezdíte všemi žlutými linkami – jedna „Kreditovka“
platí pro všechny vlaky a autobusy RegioJet.
Kreditovka je doživotní a zdarma!
www.regiojet.cz/kreditovka

RegioJet / STUDENT AGENCY spolufinancuje aktivity Rekonstrukce státu.
Věříme, že každý námi investovaný milion proti korupci ušetří našemu státu miliardu korun.

Nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

+420 222 222 221

Zábavné cestování

Noviny a časopisy zdarma

Zábavní portál ve vlacích: portal.regiojet.cz
Sledujte filmy a zprávy, bavte se při poslechu audionahrávek, čtěte
knihy a časopisy nebo hrejte hry. Stačí mít pouze notebook, tablet
nebo mobilní telefon – a o zábavu máte postaráno. Zábavní portál
najdete na palubě vlaků po připojení na naši síť „REGIOJET – ŽLUTÝ“
a zadání adresy portal.regiojet.cz.
FILMY
dětské, komedie,
dokumentární, dobrodružné…

HRY
hlavně pro děti
KNIHY
detektivky, beletrie,
čtení pro ženy, odborná literatura…

AUDIOPODCASTY
zábavné pořady, rozhovory

Fun & Relax – autobusy
Individuální dotykové monitory, na kterých
můžete sledovat své oblíbené filmy či seriály
podle nálady.

Sluchátka k zapůjčení
ZDARMA u palubního
personálu ve vybraných
vlacích a autobusech

Na palubě je vždy cca 5 druhů časopisů a novin.
Nabídka platí do vyčerpání denních zásob.

Komfortní lounge

Slevy pro cestující

V našich lounge strávíte příjemně a v pohodlí dobu před
odjezdem vašeho žlutého vlaku nebo autobusu.

HUSA NA PROVÁZKU | 30 % na vstup, www.provazek.cz

PRAHA Hlavní nádraží | BRNO Hlavní nádraží

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ | 20 % na vstup, www.technicalmuseum.cz

ALBATROS MEDIA | 20 % v e-shopu. Kód pro e-shop: „SA19AM“, www.albatrosmedia.cz

Wi-Fi připojení zdarma

CABARET DES PÉCHES | 15 % na veškerá show mimo stand up vystoupení.
		
www.cabaretdespeches.com

Káva a soda zdarma*

SCANQUILT BYTOVÝ TEXTIL | 10 % na nezlevněný bytový textil.
			
Kód pro e-shop i prodejny: „P1E33“, www.scanquilt.cz

Klimatizovaný interiér

MUZEUM LEGA | 25 % na vstup. Kód pro e-shop: „REGIO25“, www.muzeumlega.cz

Stolky a křesílka k posezení
* nabídka pro lounge Brno

Nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

+420 222 222 221

Jak uplatnit slevu najdete na

www.regiojet.cz/o-nas/bonusy-pro-cestujici

Nejlevněji po ČR a SR

Praha – Teplice
od

Praha –
Karlovy Vary
od

79 Kč

Praha – Liberec
od

BerlínBerlín

89 Kč

Praha –
Olomouc

Brno – Praha
od

159 Kč

Brno – Jihlava

Děčín Děčín

Teplice
Teplice

od

Ústí n.Ústí
Labem
n. Labem
JirkovJirkov
Litoměřice
Litoměřice
Most Most
MělníkMělník

139 Kč

Bílina Bílina

od

109 Kč

105 Kč

od

Krakov
Krakov
Katovice
Katovice

ČeskáČeská
Třebová
Třebová

Kolín Kolín

Mnichov
Mnichov

Havlíčkův
Brod Brod
Havlíčkův

Londýn
Londýn
Amsterdam
Amsterdam

Brno – Ostrava

139 Kč

od

Praha –
Bratislava

Bohumín
Bohumín

OpavaOpava

Studénka
Studénka
Suchdol
n. O. n. O.
Suchdol

od

119 Kč

Brno –

299 Kč

Frýdek-Místek
od

KojetínKojetín
PřerovPřerov
Nezamyslice
Nezamyslice

Curych
Curych

VyškovVyškov

Milán Milán

Praha –
Chomutov/
Jirkov

Břeclav Břeclav

Praha – Brno
od

Praha – Plzeň

Praha – Most

119 Kč

od

Stropkov
Stropkov

Považská
Považská
Bystrica
Bystrica

Spišská
Spišská
Giraltovce
Nová Ves
Nová
Ves PrešovGiraltovce
Prešov

VÍDEŇVÍDEŇ

Praha – Písek
od

119 Kč

Praha – České
Budějovice
od

119 Kč

Trenčín
Trenčín
Nové Nové
MestoMesto
n. V. n. V.

Vranov Vranov
nad
nad
Topľou Topľou
Humenné
Humenné

Margecany
Margecany

SečovceSečovce

Piešťany
Piešťany
Trnava
Trnava

99 Kč

69 Kč

215 Kč

Svidník Svidník

Trenčianská
Trenčianská
Púchov
Púchov
Turčianske
Teplice
Teplá Teplá
Turčianske
Teplice

129 Kč
od

od

Žďár n.
S. n. S.
Žďár

Paříž Paříž

od

149 Kč

Praha –
Ostrava

Žatec Žatec

Norimberk
Norimberk

Praha – Jihlava

Praha –
Znojmo

BRATISLAVA
BRATISLAVA

od

Řím Řím

Brno –
Olomouc
od

79 Kč

215 Kč

Praha –
Košice
od

299 Kč

BUDAPEŠŤ
BUDAPEŠŤ

Praha – Český
Krumlov
od

119 Kč

vlakové linky
vnitrostátní autobusové linky
návazné autobusové linky
mezinárodní autobusové linky

nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

Brno – Zlín
od

95 Kč

+420 222 222 221

Nejlevněji po Evropě

Nové zastávky
na Vysočině

BELGIE

879

od
Kč
od 34,9 €

NIZOZEMSKO

799

od
Kč
od 31,9 €

NĚMECKO

299

od
Kč
od 11,9 €

POLSKO
od

109 Kč

od 4,9 €

SLOVENSKO
od

Haag

129 Kč

od 5,1 €

Katovice

ANGLIE

Praha

999

od
Kč
od 39,9 €

Ostrava

od

Brno
Štrasburk

Hegyeshalom
Mosonmagyaróvár

899

od

Győr

Bern

ŠVÝCARSKO
od
Kč
od 35,9 €

89 Kč

Stuttgart

Lauzanne
Ženeva

Lyon

Luzern

Lugano
Como
Milán

MAĎARSKO
od

249 Kč

od 9,0 €

od

249 Kč

FRANCIE

799

od
Kč
od 31,9 €

RAKOUSKO
od

159 Kč

od 6,3 €

ITÁLIE

979

od
Kč
od 38,9 €

www.regiojet.cz
nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

+420 222 222 221

329 Kč

VOLBA ŠAMPIONŮ

ELITE 3.0
VELMI LEHKÁ KARBONOVÁ KONSTRUKCE,
VELMI VYSOKÝ VÝKON

Inzerce

ZÁŽITKY A TERMÁLY

MAĎARSKO

VÍCE NA STR.
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