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VYCHUTNEJTE SI
PRAVÉ

PAMÁTKY

MAĎARSKO
GASTRONOMIE

EDITORIAL
Kapverdy, Emiráty, Kanáry – už jen
ty názvy zní jako zaklínadla. Naši
prodejci jsou připraveni vám zajistit kouzelnou dovolenou na jedno
zavolání.

TERMÁLY

Milí cestující,
největší dovedností cestovatelů dneška zdá se schopnost přizpůsobit se
podmínkám, které se neustále mění.
A jde nám to dobře! Už Jára Cimrman věděl, že i tam, kde hynuli sobi,
Čech se přizpůsobí. Takže věřím, že
s námi právě jedete vstříc dalšímu
dobrodružství.
Tématem tohoto čísla je Hlavou dolů,
tedy vzdálený a lákavý svět u protinožců. Letět můžete ovšem všemi
směry, protože právě začíná hlavní
sezona dovolených, zájezdů a výletů.

BUDAPEŠŤ OD 399 Kč

WWW.REGIOJET.CZ

Pokud si na velké cesty zatím netroufáte, můžete si užít skvělou
dovolenou u nás nebo u rakouských
sousedů s RegioJet Hotels. Chalupa,
přátelé, hory, to je ten nejlepší lék
na všechny chmury. A pokud raději
cestujete rychle, tedy sami, můžete
kdekoliv sednout do našeho vlaku
nebo autobusu a kdekoliv vysednout.
Na Vysočině stejně jako v Amsterodamu.
Užívejte si krásné jaro. Kdyby se
všichni na hlavu postavili, my cestujeme dál!

Radim Jančura
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
z 11–12/21
o designové dárky

o 3 audioknihy
VŽDY JE CESTA
JAK SE JMENUJE HONZŮV PSÍ PARŤÁK
Z JEJICH SPOLEČNÉ KNIHY, KTERÁ SE
ODEHRÁVÁ V PERU A THAJSKU?
Správná odpověď: TEKY
Pěkný poslech přejeme výhercům:
Pavel Šimek, Liberec
Miroslav Borovský, Desná
Petr Krkoška, Frýdlant nad Ostravicí

4|

18 |

32 |

42 |

KOLIKÁTÉ NAROZENINY V ROCE 2021
OSLAVIL DYZAJN MARKET?
a) 20 let
b) 11 let
c) 5 let
Krásné dárečky posíláme výhercům:
Martin Bugaj, Ostrava–Poruba
Hana Šimonovičová, Praha
Pavla Šiková, Brno

Téma měsíce:

HLAVOU DOLŮ
4 | CESTOVÁNÍ

NEJVŘELEJŠÍ PRÁZDNINY

Cestovatelka Eva Palátová přináší zprávu o požárech v Austrálii.

18 | CESTOVÁNÍ

ŠTĚKOT, KTERÝ CHCETE SLYŠET

Vlaďka Kennett se věnovala záchranářské kynologii na Novém Zélandu.

OHLAS
Dobrý den,
s RegioJetem jsme cestovaly do
Vídně, odkud jsme se dál vydaly do
Athén.
Obvykle si letáků v přihrádkách nevšímám, ale tento díl časopisu Žlutý
mě potěšil vybranými příběhy, které
člověka správně naladí na cestovatelskou náladu.
Johana Jelínková,
Pardubice
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.

32 | CESTOVÁNÍ

KOLIK JE TĚCH JIŽNÍCH PÓLŮ?

Polárník Petr Horký dobyl jižní pól i nejvyšší vrchol Antarktidy.

42 | LIFESTYLE

STOPOVÁNÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL

Rozhovor se Slávkem Králem, který po světě cestuje stopem i se svou
čtyřnohou parťačkou Corey.

67 | REISEN MIT REGIOJET | TRAVEL WITH REGIOJET

AUSFLUGSTIPPS

|

TIPS FOR A TRIP

CESTOVÁNÍ |Cestospisy Petra Horkého
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NEJVŘELEJŠÍ PRÁZDNINY
Austrálie je pro mne dnes už snad vše, jen ne turistická
destinace. Sem se jezdí „moja duša“ dofukovat. Můžu sem
přijet i bez foťáku, dřepět v poušti a být záhadně plná dojmů. Dnes však na tiché rozjímání není prostor, dlužím totiž
Austrálii jedno hlasité téma.
TEXT: Eva PALÁTOVÁ ● FOTO: Eva PALÁTOVÁ, Anthony WASHFORD,
Vlasta TICHÝ
Nejen já, i celý svět. Je to právě dva
roky, kdy tuto jižní zemi zachvátily
obrovité ohně a svět na pomoc Austrálii zapomněl, protože něco velmi
známého začalo mít o moc lepší
marketing. V těch požárech jsme tři
měsíce kličkovali osobně a měli tak
snad „nejvřelejší prázdniny“.

Dotek zázraku – stromu,
co v ohni neumírá

Záhady jako by k tomuto kraji patřily a greenhorn z Evropy v Austrálii
dřív nebo později narazí na velkou
zvláštnost – nehořlavé stromy. Oheň
je tu vitální a nezbytný, díky němu
se místní flóra třeba rozmnožuje. Jen
v žáru některá semínka puknou nebo
jsou vystřelena dostatečně daleko.
Plameny spálí jen dutinu stromu,
zatímco všechno potřebné k životu
velikána se nachází ve vnějších
partiích kmene. A tak po požáru
připomíná prales takový malý velký
hobitín. Široké kmeny, v nich černá
díra a uvnitř parádní prostorný
domeček. Vytváří tak les, kde oheň
modeluje krajinu více než voda.
Příručková opatření pro pěšáka,

který uvízl v ohni, zní: Zůstat stát
na jakékoli trávě bez stromů. Jste-li
v autě, zůstat v něm. Oheň se šíří
velmi rychle, takže opraží trávu
a bude fuč. To, co zabíjí, jsou padající větve a žár, který se mimo
trávu znásobí. I člověk se tu tak
stal nehořlavý. Poprvé jsem se na
tyto rady poněkud pitvořila. Aneb
nevím nevím, jak by mi bylo lehko
Ježurka snídá mravence. Díky, ubudou
v sandálech!

CESTOVÁNÍ | Cestopis

po těle, sedíc vedle nádrže benzínu
v plamenech. I zavedli jsme na první
návštěvě Austrálie v hořících oblas-
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Něco je ve vzduchu! Austrálie je vyschlá na troud. Sedm let tu skoro ani
nekáplo. Když zapalujeme večerní
ohýnek, máme respekt, snad předtuchu a jsme opatrní. Odhrabeme
všechno listí kolem, u ohně je vždy
barel vody. Rozumějte, les i listí na
zemi je tu často z eukalyptu – to je
z oleje. Listí je vybuchující zápalná
bomba. Ale brzy přijdou „fire bans“
(zákazy táboráků), protože někde
blízko prý hoří. A pak najednou hoří
na pěti místech. Země je tak vyschlá,
že ji zapalují nepatrné blesky z velmi
drobných bouří. Někde jen tak
zabrumlá, práskne do země a hoří.
A najednou hoří všude. Vzduch se
nedá dýchat. Není kam jet. Který
směr vede ven? Mimo ohně? Hoří
celá provincie. Nejen tato, i ta

Jenže to tehdy byly jen hrátky
s ohněm. Vážná realita kolem nás
propukla před dvěma lety. Tehdy
jsme se zcela nevědomě
vydali do epicentra buNákupy ledu, piva, plácaček doucího pekla. Australský
buš miluji, šíleně návyna mouchy, sirek na táboráky kově mi „voní“, můžu se
ho učichat, z fleku bych
– ty jediné nebudeme potřev hobitím domečku – vyhořelém stromu – mohla
bovat. Špekáčky budou mít
navždy bydlet. A tak ten
samozápalné vlastnosti.
nápad dalších prázdnin
v Austrálii nemohl dostat
NE. Tentokrát prosím
někam, kde to neznáme a kde jsou
tech rady vlastní: 1. Šlapat v ohni ve
největší zachované lesy – třeba do
vzdálenosti, ze které se dá dosprinstátu Victoria. Balení, těšení, odmětovat k moři; 2. Zákaz konzumace
řování slivovice: 2,25 l schváleného
hrachu, čočky a fazolí. Vzduch je
špiritusu k propašování. Sháním jak
příliš napjatý...

divá pidi petflašku i na těch 0,25 l
povoleného zbytku. Kdo tohle číslo
nařizoval, asi zabavoval přespočetné
pálenky a sám ji v práci pil.

Předpožárová idyla v Alpine National Parku

Australským živlem je oheň – v buši stejně jako v srdci

Přílet, nadšení, já okamžitě na vlně
– toho vzduchu, co mi tak bytostně
voní. Nákupy ledu, oblíbeného piva
Wild Yak, plácaček na mouchy, sirek
na táboráčky – ty jediné nebudeme
potřebovat. Špekáčky budou mít samozápalné vlastnosti. Jedeme! Žiju!
Všechno začíná, jak má. Jak se to
australsky patří. Vedra k padnutí,
horizonty k vzlétnutí, nebe plné
papoušků, co řvou jak lvi. Ouška klokanů, prdýlky koal, vznešení hadi,
mytologie kraje ožívá a s ní povolují
prazávity našich smyslů.
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sousední! Sedm let sucha podpálilo
všechno naráz.
Na stanu je vrstva popela, v autorádiu neběží nic jiného než aktualizace
instrukcí pro všechny osady: „Ti a ti,
odjeďte neprodleně bez balení touto
jedinou cestou.“ Častěji zní však
instrukce strašidelněji: „To late to
leave!“ aneb je pozdě odjíždět, není
kudy. Následují pokyny, jak se zabarikádovat ve vlastním domě. Držet
se u země, velmi se obléci (izolace
proti žáru), nechat si dva únikové
otvory ve zdi, zajistit si blízkost
vody a zavčas dobít veškeré mobily,
elektrika nepůjde, stožáry shoří. Žel
vzplály i signální věže – pro ty mobily. Elektronika jediná byla všem
k ničemu.

Lidé ztráceli své domy a jiní
neznámí lidé je zvali, aby k nim
šli bydlet. Další čekali na pláži
na armádní lodě, aby je naložily,
protože jinam než do moře už se
hnout nemohli. Všichni nenáviděli
premiéra, který nasadil armádu
až strašlivě pozdě. Nechal s ohni
bojovat jen dobrovolné hasiče.
V první linii požárníků byli opravdoví hrdinové, pohybovali se totiž
po cestách, které lze odříznout nesmírně snadno. Eukalypty vystřelují jiskry i sto metrů daleko – za
záda hasičů, tedy tam, kudy vede
jediný únik. Hned v druhé linii byly
ženy. Pekly, vařily, dodávaly vodu
na krajíček první linie. Říkaly, že
i tam byl žár k nesnesení. A muži
odjížděli do žáru ještě vyššího.

Koaly kempovaly nad námi a těžko říci, kdo na koho se chodil dívat

CESTOVÁNÍ | Cestopis
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úhyn sta miliónů zvířat. Fauna, jak
Dojemně se chovala i zvířata. Vždy
se ví, vždy uteče katastrofám, vycítí
velmi plaší ptáci „lyrebirds“ byli zaje. Ne však v tak obřím měřítku.
znamenáni na četných fotografiích,
Zkrátka nebylo kam. A i v úkrytu
jak stojí nebojácně v jedné linii s hazvířata umírala na žár a dehydrataci.
siči. Věděli, že kde jsou lidé s hadicemi, bude nejbezpečněji.
Hasiči rovněž běžně vídali
lyrebirds, jak po požárech
Teritoriální vombati
vycházeli ven z vombatích
nor. Jinými slovy teritodovolili za ohňů jiným
riální vombati dovolili
zvířatům vcházet do svých
za ohňů jiným zvířatům
vcházet do svých podzempodzemních příbytků
ních příbytků a nechali
je na pokoji. I zvěř k sobě
a nechali je na pokoji.
byla tolerantní!
A živel sílil. Přestalo být
možné ohně číst. Rangeři byli schopni monitorovat rozšíření ohňů pouze
za noci, kdy plameny prosvítily tmu,
nikoli za dne, kdy z letadel bylo vidět
pouhý kouř. A den je strašlivě dlouhá doba pro oheň. Ani tuny vody, ani
veškeré armádní vrtulníky ty požáry
nikdy neuhasily. Udělaly to až deště,
které přišly v naprosto nezvyklý
měsíc, v březnu, kdy letní horka za
normálních okolností vrcholí a sucho
eskaluje. Bylo to skoro jako kouzlo.
Jako nějaký mytologický zásah všech
myslí zvířat a lidí.
Nad krajem zůstal viset hustý kouř.
I v poledne jím auta projížděla se
zapnutými světly. Jako by byla noc,
či válka. Nálada nevypadala vítězně,
ač Austrálie zvládla organizaci na
jedničku. Oběti na lidských životech
byly neuvěřitelně minimální, všichni
turisté byli zavčas varováni a odsunováni, stromy neshořely, neumí to,
ovšem apokalypsa nastala bohužel
v jiné oblasti. To nejstrašlivější, co
se událo, byl tragický monstrózní

Chráněné koaly, wallaby, ptáci,
můrky, včelky, ještěrky zhynuli ve
strašlivém pekle. Vyvstala otázka –
stačí to naše plácání se po ramenou,
jak si udržujeme tolik a tolik národních parků, tolik a tolik chráněných
druhů? Vždyť jediný větší požár
všechny tyhle chráněné kapsy přírody vymaže z mapy. S nimi zmizí
ekosystém, voda, úroda, opylovači,
obživa.
A teď to nejrmoutivější: Mnohé potenciální světové koncerty a sbírky
pro záchranné stanice zvířat se nikdy nekonaly, protože v březnu, dva
roky zpět, média zuboženou Austrálii opustila na ještě doutnajících troskách. Proč se propagují katastrofy,
a nikoli pomoc po nich? Není to
druhé ještě důležitější? Anebo nevyjde to minimálně na roveň? Světová
média měla po třech měsících ohňů
šanci ještě dva měsíce fungovat
a propagovat pomoc. Ale ne, média
obrátila záda v klíčovém okamžiku
a jak upíři odletěla na krev jinam,
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SOUTĚŽ

o 3 knihy
ATA MUA
– Kolem světa za 800 dní
CO BYLO LIDEM ZA NEJVĚTŠÍCH OHŇŮ
NEJVÍC K NIČEMU?
a) voda

b) slivovice

c) mobily

Knihu získají autoři správných odpovědí, které přijdou jako 30., 50. a 70.
v pořadí.
Své odpovědi se jménem, poštovní
adresou a telefonním číslem posílejte
na soutez-zluty@studentagency.cz
do 30. 4. 2022. Do předmětu e-mailu
napište ATA.

propagovat jiné katastrofy. Ekologie
a záchrana přírody se stala už zase
tím posledním, kam se kdy obrátily
peníze či pozornost, a to i na hrobě
milionů zvířat! Na světové scéně
existuje „mediální kouř“, zřídka
„mediální živá voda“. Nad krajinou
tak zůstal viset onen kouř a s ním
smutek.
Za nejvřelejší prázdniny jsem ovšem
vděčná – zažehly ještě silnější oheň
úcty k životu a k živlům. Austrálie

ATA MUA – Kolem světa za 800 dní
Vítěz ankety o nejzajímavěji psaný cestopis
na českém trhu. Následně dvakrát oceněná
kniha měla skromné začátky – pouhý sen
objet zemi bez počátečních prostředků. Na
dva roky prázdnin si Eva s kamarády kuriózně
vydělali v Austrálii, než se vrhli do nitra tajuplných zemí kolem vzdáleného Pacifiku. Reportáže zasílané domů nejdřív jen přátelům
si velmi záhy získaly srdce široké veřejnosti.
Čekejte smršť na vaši rozesmátou bránici,
svižnou, rychlou četbu, i milý vizuální dotek.
A vězte, že plnit sny si jde, jen co vysypete
rozum z batohu!

i za těžších podmínek opět nezklamala, už zase se tu konaly ty nejpravější západy a východy slunce vlastní
mysli.
A kdo se sem touží vydat, ten může
mít pro strach uděláno. Ono tu teď
pár let nijak hořet nebude, vše je
příliš ohořelé. Austrálie ale vždycky
vaše srdce rozehřeje, udělá to nějak
jinak, ruku do ohně na to! Je to prostě nejstarší, nejmoudřejší, nejvřelejší
kontinent. #

EVA PALÁTOVÁ
Cestovatelka, spisovatelka, držitelka čtyř ocenění za literaturu.
Studovala v Brně a v Austrálii. Mezi batůžkářskými expedicemi
žila dlouhodobě na Novém Zélandu, v Austrálii a v Africe, ovšem
na pivo jezdí umanutě na Moravu! Pracuje na další knize, zatím
neodtajněné. Bude to další srdcovka.
www.enki.zone

be

Cool! studuj

High School!
Užij si
střední
Zažij nová
dobrodružství

Poznej
přátele
na celý život
www.jazykovepobyty.cz

CESTOVÁNÍ | Zápisník zahraničních zpravodajů

Strana 12

CESTOVÁNÍ | Zápisník zahraničních zpravodajů

Strana 13

MOJE VOŇAVÁ AUSTRÁLIE
Před mou první cestou do Melbourne mi jeden známý říkal:
„Ten let je tak strašně dlouhý, že když jsem si představil,
že mě to čeká ještě jednou zpátky, tak už jsem tam chtěl
zůstat napořád.”
TEXT a FOTO: Jaroslav PLAŠIL
Často si na ta slova vzpomenu,
zvlášť při smůle na zasedací pořádek, když je soused tak dlouhý
a široký, že jen složitě hledám místo,
kam složit ruce a nohy a nezavadit
při tom o ty jeho. Ale nejen kvůli
náročnější cestě se vám z Austrálie
nemusí chtít zpátky domů.
Atraktivní je už první nadechnutí.
Když se pomačkaný a unavený vypotácím z letištní haly, ta intenzivní
vůně, směs eukalyptu a mořského
vzduchu, mě vždycky postaví na
nohy. Takže ještě v pohodě zvládnu
cestu autobusem do města, na hotel,
dojdu si pro akreditaci do tenisového
areálu, zařídím nezbytné věci pro
vysílání, a často vydržím vzhůru až
do večera kvůli lepší aklimatizaci.
Chytit se co nejrychleji tamního času
je velmi důležité, první noci nestojí
za moc, ale třetí den už můžu fungovat skoro normálně.

Zajímavý pohled na Melbourne
je od vodní hladiny

Ubytování se snažím hledat vždycky tak, aby bylo cenově přijatelné
a zároveň nebylo dál než tři čtyři
kilometry. Tak, abych mohl chodit

do práce, kde dost času prosedím,
pěšky. Domů na hotel se rád svezu
tramvají, které jsou typickým dopravním prostředkem v Melbourne.
Kolem centra jezdí speciální okružní
linka, i mimo město skoro není místo, kam by nevedly koleje. Svezete
se do zoo, stejně tak do přístavu,

Tramvaje jsou v Melbourne typickým
dopravním prostředkem

CESTOVÁNÍ | Zápisník zahraničních zpravodajů
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na pláže i do okolních čtvrtí. A nemusíte na tramvaj běžet, protože
když vám ujede, dost často vidíte
okamžitě přijíždět další. Tedy pokud
není noc, kdy už je přece jenom čísel
v jízdním řádu trochu méně.

jde snadno, protože se nemusí otáčet.
Jsou symetrické, na obou stranách
mají stejnou kabinku pro řidiče,
který jen v cílové stanici přejde skrz
soupravu a může jet hned opačným
směrem.

Ale ani to nemusí znamenat, že se
nedostanete domů. Vzpomínám si,
jak jsem šel jednou někdy kolem
třetí ráno podél tramvajového pásu
už celkem unavený po práci na hotel,
a najednou cink, nebyly to sáně, ale
tramvaj, která u mě zastavila. „Kam
jedeš,“ ptá se řidič. Řeknu mu adresu
a on na to povídá: „Tak si nastup,
jedu tím směrem do vozovny,“ nabídl
mi a jak se později ukázalo, ještě si
kvůli tomu prodloužil cestu, jednou
ručně přehodil výhybku a pak zase
po stejné koleji couval pár kilometrů
zpátky. U tramvají v Melbourne to

I tato historka mi připomíná, že
v Melbourne i jinde v zemi žije dost
lidí, kteří vám neváhají kdykoli pomoci. A pokud máte nějaký problém,
snaží se okamžitě přijít s nějakým
řešením. A taky vám zřejmě přirozeně důvěřují. Jednou jsem natáčel
reportáž s jedním českým rodákem,
který se usadil v Perthu – v jednom
z nejslunečnějších měst světa, na
západě Austrálie. Snažil se živit se
stříháním psů, které jejich majitelé často nechávali doma samotné.
A v takovém případě taky otevřený
dům nebo vzkaz, kde jsou klíče.

Měl jsem to štěstí zažít skvělou atmosféru Astralian Open
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Na australských plážích je zábava i v podmračeném počasí

Austrálie má samozřejmě i své horší stránky, na které spíš ale narazí
ten, kdo tam žije trvale. Pro mě je
to stále země, do které se pokaždé rád vracím. A už dlouho sním
o tom, že se na místa, která mám
zatím spojená hlavně s prací od
rána do noci, jednou vypravím jen
tak. Přiletím do Perthu, kde jsem
mohl být v roce 2012 u triumfu
Petry Kvitové a Tomáše Berdycha

v Hopmanově poháru, prohlédnu si
tamní mincovnu, projdu se tamním
parkem nad městem, půjčím si auto
a vyrazím za dalšími atrakcemi
směrem na východ, na druhý konec
Austrálie, do Brisbane, do Sydney
či do Melbourne, které mám zatím
spojené hlavně s velkými tenisovými zážitky z tamního Australian
Open, stále mého nejoblíbenějšího
grandslamu. #

JAROSLAV PLAŠIL
V ČRo působí od roku 1999, většinu času jako sportovní reportér
stanic Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Účastník olympijských
her, MS i ME ve fotbale, reportuje z významných tenisových akcí.
Za mnohaletý přínos tenisu v oblasti žurnalistky dostal od Mezinárodní tenisové federace ITF mediální cenu Billie Jean Kingové.
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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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

HLAVNĚ SE NEZASTAVIT
To by mohlo být motto Kristiny Tučkové, která před třinácti
lety skončila na vozíku. Od té doby brázdí na čtyřech kolech
světové metropole. K tomu, aby mohla být stále aktivní,
jí pomáhá brněnské ParaCENTRUM Fenix – organizace,
která podporuje lidi s poraněním míchy již sedmnáct let.

Kristina milovala cestování odjakživa. Při jednom ze zahraničních
výjezdů si ovšem poranila míchu
a skončila na invalidním vozíku.
Konec cestování? Kdepak. „Za ty
roky po úrazu jsem toho, myslím,
nacestovala hodně. Vyrážím několikrát za rok do zahraničí i po Česku.
Velkým parťákem na cestách mi je
sestra. Letos jsem se podívala třeba
do španělské Valencie,“ prozradila
čtyřicetiletá cestovatelka.

jízda vlakem s doprovodem je pro ni
příjemným zpestřením. „Vždycky se
po cestách strašně těším na pravidelnou návštěvu ve Fenixu. Nejen mně
tamní služby pomáhají zůstat stále
aktivní a mít co možná nejkvalitnější
život,“ dodala Kristina.
ParaCENTRUM Fenix ročně pomáhá několika stovkám handicapovaných s poraněním míchy. Profesionálové z Fenixu se snaží o jejich
maximální soběstačnost, ať už jejich
klienti cestují v oblasti rovníku nebo
doprovázejí děti do školky. Navrací
je zpět do života za pomoci rehabilitace, ergoterapie nebo jim jsou
oporou v podobě osobní asistence.
V neposlední řadě Fénix propojuje
nejen díky svým benefičním akcím
společnost s komunitou vozíčkářů. #

Naplánujte si léto

Slevy až 42 %

Více informací, včetně možností podpory,

Pro Kristinu jsou nejvhodnější
destinací evropská města, která
dnes nabízejí mnohdy vysokou míru
bezbariérovosti. Nejčastěji cestuje
letadlem a autem, ovšem občasná

najdete na www.pcfenix.cz

Tuto stránku poskytuje STUDENT AGENCY a RegioJet neziskovým organizacím bezplatně.

www.dovolena.cz
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ŠTĚKOT, KTERÝ CHCETE SLYŠET
aneb Záchranářská kynologie na Novém Zélandu
Zéland je pro obdivovatele divoké přírody, milovníky hor
a vyznavače outdoorových aktivit zemí zaslíbenou. To ale při nedostatku zkušeností, lokálních znalostí a špatných rozhodnutí může
přinést rizika. Každý rok se zde ztratí nebo zemře několik stovek
osob. Cizinců i zkušených místních.
TEXT a FOTO: Vlaďka KENNETT
Když se řekne Nový Zéland, většina
z nás si zcela jistě představí nádhernou, stále ještě víceméně panenskou
přírodu. Ledovcová jezera a řeky,
liduprázdné pláže Pacifiku nebo dramatické pobřeží Tasmanova moře,
původní pralesy a vzácné druhy endemického ptactva, mořskou faunu...
A samozřejmě hory.
Hor, pohoří, horských pásem, kopců
a kopečků má Nový Zéland opravdu
na rozdávání. A jsou skutečně nádherné, divoké; místa v nich odlehlá –
i proto vydatně lákají jak návštěvníky ze zahraničí, tak domácí trempy.

Trénink v autentickém horském
terénu je pro začínajícího lavinového
psa nenahraditelný. Harris Saddle,
Routeburn Track, NP Mt Aspiring

Hory odjakživa fascinovaly, uklidňovaly a dodávaly energii také
mně. Stejně tak zvířata – zejména
psi a koně. I proto jsem se během
celých více než šestnáct let života na
Novém Zélandu aktivně věnovala
záchranářské kynologii, zejména
lavinovému vyhledávání.

Na Novém Zélandu je SAR (z anglického Search & Rescue) až na výjimky ryze dobrovolná činnost, zahrnující různé specializace – stopování,
vodní záchranařinu, vyhledávání
v lesních porostech, v ryze vysokohorském terénu a právě také vyhledávání se záchranářskými psy.
Se svým prvním psem Žakem jsme
se roku 2006 stali členy lokální
dobrovolné záchranářské skupiny,
která působí v horském prostředí
města Queenstown na jižním ostrově
Nového Zélandu. A v roce 2014
jsem s jeho dcerou Zarou na výcvik
navázala. Tato fena byla při svých
prvních zkouškách v září 2018 kvalifikována a vyhlášena za nejlepšího
„novice“ psa Nového Zélandu.
Jako „search dog team“ jsme ale spadali pod pracovní skupinu LandSAR
Dogs, která sdružuje dobrovolné, ale
plně kvalifikované psovody - záchranáře

CESTOVÁNÍ | Po vlastní ose

z celého Nového Zélandu a dělí je dle
zaměření (podobně jako v Evropě)
na podskupiny: „wilderness“ – tedy
vyhledávání v horách a divočině bez
přítomnosti sněhu (zde se pak dle
techniky hledání dělí na stopaře –
„tracking“ – a plošné vyhledávače
– „area search“), dále „avalanche“
– lavinové záchranáře – a „urban“ –
napovídající, že se jedná o psy, cvičené na vyhledávání v sutinách budov
v obydlených zónách, na Novém
Zélandu využívané při častých zemětřeseních. Na toto zaměření jsem také
navázala po svém návratu do ČR
před dvěma lety a doufám, že se nám
se Zarou podaří zdárně pokračovat.
Historie používání lavinových psů
je na Novém Zélandu oproti Evropě velmi krátká – poprvé byli dva
Po dobře odvedené práci...
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lavinoví psi jako novinka oficiálně
a úspěšně nasazeni až roku 1989 při
akci „Blue Duck“ – leteckém neštěstí
v horách NP Mt Aspiring nedaleko
Queenstownu.
Výcvik záchranářského psa začíná
již v útlém věku. Kritický je přitom
tzv. „bonding“, tedy velmi těsné
psychologické napojení štěněte
na psovoda a konzistentní výcvik
se zaměřením na motivaci právě
v hledání/nalezení. Jedná se o vcelku
jednoduchý proces, pokud psovod zná
zákonitosti psí psychiky a je schopen
na maximum využít jeho schopností
učit se. Vhodný psí kandidát nemusí
být konkrétního plemene, nicméně
musí (kromě nezbytné poslušnosti
a fyzické zdatnosti) prokazovat několik rozhodujících vlastností, zejména
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tzv. „pray drive“, což souvisí s lovem
a již zmíněnou touhou uspokojit
vůdce smečky.
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intenzivním tréninku. Po složení základních zkoušek v koordinaci a pod
dohledem zkušební komise složené

Od psovoda se naopak
očekávají znalosti
celkem široké: automaČasto se hledají zahraniční
tický pohyb v jakémturisté, kteří se skutečným
koliv terénu, výborné
navigační schopnosti,
horským prostředím nikdy
znalost fyzikálních
nepřišli do styku.
procesů zejména ve
vztahu k chování pachu
na různém druhu povrchu, v různém terénu
z policejních psovodů se z nich stávaa různých klimatických podmínkách
jí „trainee“ a po dalším roce absolvují
(jinak se reziduální pach chová např.
náročnější testy, jejichž výsledkem je
na sněhu, jinak na zmrzlém štěrku,
v ideálním případě získání statusu
jinak v okolí vodních toků). Vynika„operational“, což znamená, že mojící fyzička je jasným předpokladem,
hou být do akce vysláni samostatně.
stejně tak jako kvalifikace horské
první pomoci, rozvážnost a schopnost
racionálního rozhodnutí pod tlakem.
Nezbytné zvládnutí stresujícího prostředí,
To vše doplněno o specifické techjako třeba let vrtulníkem
nické dovednosti zejména u lavinových záchranářů: znalost vlastností
sněhového sloupce a schopnost jeho
analýzy, pohyb na lyžích, sněžnicích
a všeobecně ve vyskokohorském terénu, znalost lavinové problematiky
a schopnost se o sebe postarat pokud
možno v každé situaci.
Vzhledem k nedostupnému terénu
novozélandských hor je běžným
dopravním prostředkem vrtulník,
ze kterého je kvalifikovaný SAR Dog
Team velmi často slaňován v postroji na místo zásahu – rezistence
a přivyklost psa těmto stresovým
situacím je tedy také automaticky
vyžadována.
Nadaní psi se kvalifikují nejdříve
kolem druhého roku svého života, při
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Dovolená pro větší skupiny

Chaty a penziony pouze pro vás! S naším netradičním
konceptem získáte komfort, svobodu a relax za skvělé ceny!
Chalupa Bílý Dvůr
KRKONOŠE, RUDNÍK

Chalupa Gerlitzen

Habánský dům

RAKOUSKO, KORUTANY

JIŽNÍ MORAVA, DOLNÍ VĚSTONICE

Odměnou za naše nasazení byly často takto nádherné výhledy

Každý rok se psi ve své disciplíně
rekvalifikují.
Jak zaznělo v úvodu, novozélandská
příroda je skutečně velmi atraktivní.
Díky svým specifikám, malému osídlení horských oblastí a náročnému
horskému terénu je však potřeba ji
plně respektovat. Místní hory nejsou
nijak extrémně vysoké (nejvyšší
hora Aoraki/Mt Cook měří 3 724 m).
Jsou ale technicky náročné na pohyb
i díky často neproniknutelné vegetaci,
navíc díky ostrovnímu klimatu se zde
v horách počasí a podmínky mění ještě rychleji, než jsme zvyklí v Evropě.

Problémem se zde také stále více
stává zvyšující se popularita mnoha horských treků a jejich snadná
dostupnost i pro širokou veřejnost.
Často se hledají zahraniční turisté, kteří se skutečným horským
prostředím nikdy nepřišli do styku
a jejich znalosti, fyzické schopnosti
a vybavení mnohdy neodpovídají ani
minimálním potřebám pro bezpečný
pohyb v horách.
A tak se zdá, že horští záchranáři se
svými čtyřnohými parťáky budou mít
ještě nějakou dobu o důvod k intenzivnímu tréninku postaráno. #

VLAĎKA KENNETT
Vystudovala zemědělství a cestovní ruch. Na Novém Zélandu
žila 16 let. Mimo jiné zde působila jako honorární konzulka
ČR, založila CK True Travel a Filmový festival českých filmů
v Queenstownu. Nyní žije v Bílých Karpatech a pracuje na knize o Novém Zélandu.
www.vladkakennett.com

Stylová chalupa s unikátní
hospůdkou v podhůří
Krkonoš.

Ideální místo pro klidný
odpočinek mimo civilizaci,
uprostřed lesů a hor ve
výšce 1 700 m n. m.
Přímo u sjezdovky.

Uprostřed pálavských vinic,
v ráji pro cyklisty, milovníky
vína či odpočinku. Ideální
místo pro poznávání krás
jižní Moravy.

od 350 Kč/osoba

od 300 Kč/osoba

od 350 Kč/osoba

Výhody našeho ubytování
Samoobslužný bar

Relax

Herny pro děti

Lounge

Čepujte pivo sobě
a přátelům bez
omezení za výhodné ceny.

Místo pro relax
a odpočinek
s přáteli.

Dětské koutky pro
děti, ale i herny pro
dospělé, jak uvnitř,
tak i venku na
zahradách.

Místo pro relax,
které budete
milovat a kde si
vychutnáte kávu
zdarma.

www.regiojethotels.cz

Důvěra / Svoboda / Přátelství / Respekt
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NEOBJEVENÝ BAROKNÍ SKVOST
V PODHŮŘÍ DOUPOVA
Zámek Valeč v Čechách je málo známým pokladem
italského baroka, který se nachází v podhůří nepřístupných
Doupovských hor nedaleko Karlových Varů.
TEXT a FOTO: Roman BARTOŇ
V místních audiovizuálních expozicích lze spatřit originální sochy
z dílny Matyáše Bernarda Brauna
i unikátní pozdně gotické fresky
zachráněné ze zaniklého města
Doupova.
Valeč je v písemných pramenech
zmiňována prvně v roce 1358, od té
doby prošla mnoha vzestupy a pády.
Mnohé z nich jsou ve vsi patrné
dodnes. Původně gotický kostel na
Zámek Valeč je nedoceněnou barokní perlou

náměstí byl na konci sedmnáctého století přestavěn podle návrhu
italského architekta Franceska
Barelliho. Kostel byl jedním z mála
objektů, které byly během staletí
nějakým způsobem udržovány. Měl
tak, na rozdíl od dalších památek
a domů, více štěstí. Waltsch (jak se
obec původně jmenovala) byla majoritně německá vesnice. Po odsunu
téměř veškeré populace vesnice
zchátrala, sady zarostly nálety, byl
zbořen pivovar a mnoho dalších
budov. V zámeckém areálu zahynuly
všechny rostliny v unikátní oranžerii
a později vyhořel zámek, který v té
době sloužil jako dětský domov.
Nepříznivý vývoj se obrátil až v poslední době. Valeč je nyní malá, ale
velmi živá vesnice, jejíž podstatná
část spadá do mětské památkové zóny. Ve vsi vychází Valečský
týdeník, v létě na festival Povaleč
přijedou tisíce návštěvníků, funguje
škola i školka a hned vedle ní i pálenice. Vznikla pobočka Klubu českých
turistů a řadu opravených budov
nyní následuje pivovar.

Zámecký kostel

Audiovizuální expozice

Hlavním tahákem je pak zámecký areál s jednou z nejkrásnějších
barokních zahrad v Čechách. Naprostým unikátem je multimediální
lapidárium 28 soch z dílny barokního
sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

zuální expozice zachráněných pozdně gotických fresek z nedalekého
Doupouva. Zámek si lze prohlédnout
vlastním tempem s tištěným průvodcem. Zážitkem pro celou rodinu jsou
obzvlášť noční prohlídky s lucernou
vždy v pátek a v sobotu. Aktuální
otevírací dobu návštěvníci najdou na
zámeckém webu zamek-valec.cz. #

Sochy postav řecké mytologie jsou
umístěny i v zámeckém parku, ten je
otevřen celoročně od úsvitu do soumraku. Základem zahradní kompozice
jsou dvě na sebe kolmé osy, které
navazují na další objekty v okolí,
například na přilehlé Iluzivní brány
a následně na ruinu poustevny Neuhaus. Při procházce parkem je v současné době možné vidět rekonstrukci
antického hlediště Teatron, tajemný
letohrádek, torzo vodních kaskád,
mnoho cenných a esteticky hodnotných dřevin, koupadlo a v neposlední
řadě zámecký palmový skleník.
Svůj půvab neztratil ani zámek,
který je před rekonstrukcí možné
vidět v jeho velmi surové podobě.
Od loňského roku do něj lákají návštěvníky nejen výstavy současného
umění, ale především nová audiovi-

SOUTĚŽ

o 3 rodinné vstupenky
na zámek Valeč
VE KTERÉM ROCE VYHOŘEL ZÁMEK
VALEČ?
a) 1945
b) 1952
c) 1976
Odpověď najdete na zamek-valec.cz.
Vstupenky získají autoři správných odpovědí, které přijdou jako 30., 50. a 70.
v pořadí.
Své odpovědi se jménem, poštovní
adresou a telefonním číslem posílejte
na soutez-zluty@studentagency.cz
do 30. 4. 2022. Do předmětu e-mailu
napište VALEČ.
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LÉTO KLEPE NA DVEŘE
S prvním jarním sluníčkem přicházejí i myšlenky, kam vyrazit
v létě. Letní dovolená u moře je pro většinu lidí vrcholem celého
roku, a tak se její výběr nesmí podcenit. Zaleťte si někam,
kde můžete nejen relaxovat u moře, ale i poznávat historii,
moderní architekturu nebo nedotčenou přírodu.
TEXT: Kristýna ŽEMLOVÁ ● FOTO: dovolena.cz

Na Kanárských ostrovech se nebudou nudit ani adrenalinoví nadšenci

Egypt
Pyramidy, korálové útesy, průzračné
moře, historické památky a voňavé
trhy. Egypt není jen poušť a teplé
počasí. Vydejte se na plavbu po Nilu,
relaxujte na plážích nebo vyrazte na
okruh po starověkých památkách.
Z Káhiry zavítejte do Gízy, z Hurghady je to kousek do Údolí králů
nebo k chrámu v Luxoru. Země
na severu Afriky vás bude okouzlovat na každém kroku. A nezapomeňte si přivést suvenýry, které tu
usmlouváte klidně za třetinu ceny.

Spojené arabské emiráty
Málokterá země má toho tolik co
nabídnout jako Spojené arabské emiráty. Můžete sem přijet odpočívat na
krásných plážích, obdivovat moderní
architekturu či uměle vytvořené
ostrovy, nakupovat v obchodních
centrech, lyžovat, vyšplhat na jednu
z nejvyšších budov světa nebo vyrazit za dobrodružstvím do písečných
dun. Vyhlášená je i místní gastronomie, kde najdete kromě klasických
arabských pokrmů i různě upravované jehněčí nebo velbloudí maso.

Kanárské ostrovy
Sedm Kanárských ostrovů tvoří
nejjižnější bod Španělska. Kromě
úchvatných pláží s bílým i černým
pískem tu najdete také řadu národních parků a vysokých hor. Každý
ostrov je trochu jiný. Na Tenerife například navštivte Národní park Teide,
jehož dominantu tvoří nejvyšší hora
Španělska, sopka Teide. Pro milovníky surfování je jako stvořená Fuerteventura, nekonečné pláže najdete na
Gran Canaria a na Lanzarote můžete
obdivovat sopečnou krajinu.

Kapverdské ostrovy
Ostrovy Zeleného mysu, jak zní původní název Kapverd, se řídí heslem:
No stress. Pláže jednotlivých ostrovů
jsou právem řazeny mezi nejkrásnější na světě. Ostrovy jsou sopečného
původu, a tak se třeba na ostrově Sal
můžete vykoupat ve vulkanickém
jezírku. Pokud máte rádi adrenalin,
můžete vyrazit do písečných dun na
ostrově Boa Vista. Dalším skvostem
je unikátní solný důl Salinas de Pedra de Lume, o kterém se říká, že je
slanější než Mrtvé moře. #

Monumentální chrám v Luxoru

The Frame – rozhledna v Dubaji

Sopka Teide na Tenerife (3 715 m n. m.)

Písečné duny na ostrově Sal
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PRÁZDNINY BEZ STAROSTÍ
NA „JAZYKÁČI“
Co jste jako puberťáci očekávali od prázdnin? Pravděpodobně odpočinek, zážitky a ideálně nikdy nekončící party.
Skoro všechno výše zmíněné dětem nabídnou letní pobyty
s delegátem v jazykové škole třeba na Maltě nebo ve
Velké Británii. A já, jako delegát, toto dětské nadšení mohu
pravidelně prožívat, přestože mi už dlouho není „náct”.
TEXT: Jana LEINWEBEROVÁ ● FOTO: jazykovepobyty.cz
Stojím na letišti v Praze, oblečena
ve žlutém tričku očekávajíc dvacet
teenagerů z celé České a Slovenské
republiky, vybavena všemi formuláři, letenkami a přijímacími dopisy od
jazykové školy. Jsem delegát, který
zajišťuje krásné prázdniny plné
angličtiny a pohody studentům na
slunném ostrově Malta.

Předáme si vyplněné formuláře, kromě platných pasů a pojištění tentokrát kontroluji i covid formuláře nutné pro vstup na Maltu. Děti se loučí
s rodiči, projdeme pasovou kontrolou
a čekáme na letadlo. Celé letiště vypadá běžně – odlety, přílety – a nebýt
roušek, ani by si člověk nevzpomněl
na události posledních měsíců.

V historické Vallettě si užijete kavárny, vyhlídky, parky a muzea
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Bezprostředně po sednutí do letadla
studenti pochopí, že je na čase přepnout do angličtiny. Welcome aboard!
Fasten your seatbelt. Welcome to
Malta! Takto by se dal let, který
trval něco málo přes dvě hodiny,
shrnout do tří vět. Angličtiny se moje
celá skupina nezbaví následující dva
týdny.
Vysvětluji, že se na Maltě jezdí vlevo, čekají nás teplé dny plné sluníčka, palmy, sůl, útesy a cizí řeč. Platíme eury, většina podniků přijímá
platební karty. Doporučuji pít vodu
pouze balenou, Malta nemá vlastní
zdroje vody. Ti, co jsou ubytovaní
na hotelu, budou mít výuku rovnou
ve výukovém centru v hotelu. Ti,
co bydlí v hostitelských rodinách,
budou jezdit školním autobusem
a školu mají v samotném centru
St Julian’s.
Hned od prvního dne najíždíme na
plný program, ráno rozřazení do
skupin dle znalostí, odpoledne výlet
na pláž, večer seznamovací party.
Moji svěřenci nezahálí a nenápadně okukují skupiny Španělů, Italů,
Francouzů, Litevců nebo Turků. Po
pár nesmělých úsměvech ale vidím,
jak kluci skáčou do vln a holky se
na ručníku s novými kamarádkami
mažou opalovacími krémy.
Mrknutím oka jsme prožili večerní
projížďky double deckerem, party u bazénu, BBQ u moře, výuku,
nespočet zpracovaných projektů do
školy, nákupy oblečení i pár prvních
držení se za ruce. Do 14 dnů jsme
vměstnali také výměny pokojů, ztracené a znovu nalezené telefony nebo
pasy a spálená záda.

Marxaslok – typické rybářské lodičky

A co se mým teenagerům líbilo nejvíce? Že měli čas pro sebe. Sami se
rozhodli, kdy vstanou, aby stihli
výuku. Vybrali si program, který
je zajímá, poznali nové kamarády,
párkrát si zabouchli klíč v pokoji nebo
zapomněli, odkud jim jede autobus na
výlet, přitom v zahraničí pořád měli
krytá záda dospělákem, tedy mnou. #
Romantický západ na proslulé pláži Riviera Beach na Maltě
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KŘÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU
Procestujte letos na jaře Lisabon, Paříž nebo Malagu! Kupte
výhodné letenky a začněte plánovat. Přinášíme vám malou
inspiraci a tipy na místa, která byste neměli vynechat.

až 4 měsíce práce
O Paříži se říká, že je městem lásky
a módy. Neměli byste vynechat
Eiffelovku, Louvre, Notre-Dame
nebo Avenue des Champs-Élysées.
Město na Seině vás ale okouzlí
i v útulné kavárně, kde si dáte víno
a croissant nebo čerstvou bagetu.

se čemu divit. V přístavním městě
můžete obdivovat maurskou pevnost
z 11. století, rodný dům Pabla Picassa nebo jednu z největších býčích
arén ve Španělsku. Z Malagy je to
navíc kousek k nejjižnějšímu místu
Evropy – Gibraltaru.

Všechny cesty vedou do Říma, věčné
město bylo ve starověku centrem
všeho dění. Hlavní město Itálie tak
svým návštěvníkům nabídne řadu
zachovalých památek i muzeí. Jeho
neobyčejná atmosféra na vás ale
dýchne třeba i při romantické procházce kolem Fontány di Trevi.

A na Pyrenejském poloostrově ještě
chvíli zůstaneme. Tentokrát se
přemístíme na západ, do portugalského Lisabonu. Město je vyhlášené
nádhernými vyhlídkami. Nastupte
na proslulou žlutou tramvaj, která
vás vezme na divokou jízdu centrem
města. Poté zavítejte k Památníku
objevitelů nebo Betlémské věži, která je i na seznamu UNESCO. #

Druhé největší město Španělska je
v posledních letech velmi populární. Barcelona je městem katedrál,
muzeí, parků i moderní architektury. Nejznámější místa projdete za
víkend, ale i kdybyste se do města
přesunuli na měsíční home office,
nudit se nebudete.
Španělská Malaga zažívá v posledních letech opravdový boom a není

30 dní cestování

super zážitky

PAŘÍŽ od 3 984 Kč, z Prahy
ŘÍM od 2 808 Kč, z Prahy
BARCELONA od 4 229 Kč, z Prahy
MALAGA od 5 108 Kč, z Prahy
LISABON od 5 055 Kč, z Prahy
www.studentagency.cz
Tam i zpět, včetně všech poplatků
Cena a podmínky jsou platné v době tisku

Work & Travel USA Student Agency
pracovnipobyty

www.pracovnipobyty.cz
542 42 42 42
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KOLIK JE TĚCH JIŽNÍCH PÓLŮ?
Antarktida je svými podmínkami blíž Marsu než zbytku planety Země. Říká se, že když se lidem povede zabydlet právě
tento studený kontinent, pak nám to na Marsu půjde dobře.
No, už jsou místa, kde to nám lidem docela jde…
TEXT: Petr HORKÝ ● FOTO: Petr HORKÝ, Václav PIŠTORA, Vojta PEŠEK
„Když ho uvidíte, prosím otočte se
a běžte pryč! Udržujte ideálně odstup alespoň sto metrů! A večer tam
opravdu nechoďte, ať se nikomu nic
nestane.“ Tento pokyn jsem dostal
o silvestrovském večeru přímo na polární základně na jižním pólu. Nešlo
o to, že by mne měl někdo přepadnout, ani se po Antarktidě nepotuluje nějaká podivná šelma – to jen
obavy ze zavlečení covidu na tento
kontinent a mezi vědce byly a jsou
veliké. Tento pokyn se tedy týkal
situace, kdy bychom se měli setkat
s někým z vědců z Amundsen-Scottovy polární stanice, která byla nějaký
kilometr od nás. Slíbil jsem, že se nepůjdu podívat na přendávání značky
zeměpisného jižního pólu, slíbil jsem,
že nepůjdu blíž k vědecké stanici než
je kýžených sto metrů a slíbil jsem,
že pokud uvidím nějakého vědce,
opět budu držet předepsanou vzdálenost – anebo od něj nejlépe rovnou
uteču. A 1. 1. 2022 ráno jsem vyrazil.

Na vrchol Mount Vinson (4 897 m n. m.) bylo třeba
kvůli počasí vystoupat dvakrát. Poprvé jsme doslova
utíkali z vrcholového high campu před bouří

Už jsem na tom místě byl včera,
hned, jak jsme dorazili po zhruba týdenním pochodu po polárním plató,
ale dnes jsem si chtěl dopřát to potěšení vidět „nový jižní pól“ mezi prv-

ními, ba možná úplně první. Nikde
nikdo, byl jsem na tom fantastickém místě úplně sám. Doslova a do
písmene se jedná o místo fantastické
– tedy vytvořené hlavně v naší fantazii. Ani na severu ani na jihu není
nic, co by nasvědčovalo tomu, že se
tu něco děje – prostě pustina stejná
jako všude kolem. Tady na jižním
pólu, díky tomu, že jsme na ledovci,
který leží na kontinentu, mohou být
postavené stavby vědeckých zařízení.
Na severu by to nešlo, tam se jedná
jen o zamrzlou hladinu Severního
Oslava, kterou pro nás připravili chlapi
v base campu pod Mount Vinson
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Scotta, kdo jako první dojde právě
ledového oceánu, který (jak vědí
sem. V roce 1911 to vyhrál Nor se
všichni odborníci a také milovníci
svými muži a psími spřeženími.
Divadla Járy Cimrmana) je v neustálém pohybu – driftuje.
A aby toho nebylo málo, je
Oba velitelé byli ukázkami
těch jižních pólů hned několik. Vezmeme to popořadě.
mohutného ega… a proto

Společně s Vaškem Pištorou
na zeměpisném jižním pólu

Zdeformovaný svět (a můj
zdeformovaný ksichtík) při
pohledu optikou jižního pólu

se do dneška diskutuje,
Tři póly
Pokud člověk přijede přesně
zda lze dosáhnout úspěchů,
tak jako já s Vaškem Pištorou, tedy na přelomu roku,
a přitom nebýt sobec.
pak má kliku na tři jižní póly:
Ceremoniální, starý zeměpisNa místě nechal stan, trošku jídla,
ný pól a nový zeměpisný pól, který
norskou vlajku a ponižující dopis pro
se 1. 1. kazdý rok přeměřuje – a na
Scotta a jeho tým. Ti dorazili o měsíc
přesném místě se zapíchne nová
později – 17. ledna 1912. Jako na
značka. Vlivem posunu toho mopotvoru to bylo na přelomu roku,
hutného tříkilometrového ledovce –
takže neznalí konzumenti Wikipedie
který se za rok pohne o 5 –10 metrů
je tedy třeba každoročne přeměřovat
a znovu zapichovat novou značku!
Jeden jižní pól se jmenuje Ceremoniální. Je to dřevěná, nahrubo opracovaná pruhovaná tyčka, na ní je opět
dřevěný talířek natřený namodro
a na tom všem je stříbrná koule.
Taková přerostlá ozdoba z vánočního
stromku. A kolem v oblouku vlajky
dvanácti zemí, které 1. prosince 1959
podepsaly antarktickou dohodu,
podle které zde nejsou žádné zbraně,
neprobíhá žádná těžba a vůbec se
tak nějak daří udržovat dojem, že my
lidi jsme nakonec snad doopravdy
schopni se alespoň občas na něčem
dohodnout.
O kousek dál, tak dvě stě metrů
stranou, je už mnohem méně
honosné, ale mnohem více důležité
místo – zeměpisný jižní pól. Cedule
připomínající epochální souboj Roalda Amundsena a Roberta Falcona
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snadno vypálí od pasu, že Britové
dorazili o rok později. Když uviděli
svou porážku (už den před cílem
narazili na psí exkrementy a stopy
saní, takže tušili, co se stalo), když
si přečetli nadřazený dopis vítězů,
jejich psychika se zlomila. A cestou
domů všichni umřeli.
Do dneška se tak lidé přou, jestli
náhodou nebyl morální vítěz Scott,
protože jeho chlapi dělali také vědecké
výzkumy a sáně si táhli úplně sami,
anebo Amundsen, který všechno podřídil vítězství, sáně táhli psi a chlapi
se ničím nezdržovali. Těžko říct. Scott
dělal chyby, Amundsen šel najisto,
protože se na minulých cestách učil od
Eskymáků, nad kterými se Britové ušklíbali, že jsou víc zvířata než lidi. Oba
velitelé ale byli ukázkami mohutného
sebestředného ega… a proto se do dneška také diskutuje, zda lze dosáhnout
úspěchů, a přitom nebýt chorobný
sobec. Můj příspěvek do diskuse je, že
ano, i slušný člověk může být úspěšný.
Ale kdo ví, třeba se pletu.
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Systém náhod
Aniž by si troufl cokoli plánovat do
detailu (znáte to: Chcete pobavit
bohy? Plánujte!), neuvěřitelné náhody mne potkávaly celou cestu – na
vrchol Vinsonu jsem vystoupal jen
pár dní od přesného výročí 55 let od
prvního zlezení. Start mého letadla
z Evropy byl 1. 12. – tedy přesně
v Den Antarktidy, výroční den, kdy
se podepsala ona Antarctic Treaty.
A na jižní pól jsem došel na Silvestra 2021, tedy v roce 110. výročí
Amundsenova triumfu. A o den později to už zase bylo v roce 110. výročí
Scottovy výpravy. To nevymyslíte
ani nenaplánujete!
Při odletu z polární základny jsem
věděl, že se do dvou letadélek de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter
nevlezeme, proto se losovalo. Prohrál
jsem a díky tomu jsem měl čas dojít
si sem úplně sám. A užít si to úžasné
místo… a doufat, že se zde nezdržím
třeba deset dnů čekáním, až počasí
dovolí další přelet.

Čtyri dny jsme čekali, až počasí dovolí přelet na základnu. Ti, co letěli poslední, už měli
na přistání tak bouřlivo, že pilot po závěrečném manévru všechny pasažéry objal
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Jdu na jih – a na sever!
Na trudomyslnost nebyl čas ani
prostor, a tak jsem na pólu natáčel
a fotil ostopéro. Mimo jiné jsem
s úctyhodnou vzpomínkou na pány
Svěráka, Smoljaka a další herce
z DJC natočil právě ono slavné Jdu
na sever – a na jih! v reversní podobě. Když už jsem totéž pořídil na severu, bylo jasné, že tady vyzkouším
Jdu na jih – a na sever! No jo! Fakt
se to neochodí!
Na severu jsme v roce 2008 s Mirkem
Jakešem nafotili sérii živých obrazů
a tady na jihu mne Vašek Pištora natočil, jak hraji na ukulele (které jsem
celou cestu táhl jen za tímto účelem,
fakt!) píseň proti trudomyslnosti
Polární noc má zvláštní moc, každého
přepadne smutek… Kdo mi nevěříte,
koukněte na můj YouTube, obě videa
tam jsou jako důkazy!
Domů, do Podolí!
Nakonec jsem měl štěstí – 2. ledna
se opět udělalo okno v bouřlivém
počasí letošního astrálního léta a letěl
jsem zpět na základnu Union Glacier.
Po úspěšné expedici – kdy jsem za více
než měsíc vystoupal na „nejšpičatější
jižní špičku Zeměkoule“ a pak došel na
lyžích, se stanem a se sáněmi na jižní
pól – se věci zamotaly až tady. Piloti,
co operovali let mezi Antarktidou
a Patagonií v Jižní Americe, dostali

ANTARKTICKÁ EXPEDICE
Petr Horký na přelomu let 2021/22 uskutečnil
expedici se dvěma cíli: vystoupat na nejvyšší
horu Antarktidy Mount Vinson (4 897 m n. m.)
a s Václavem Pištorou dojít na lyžích a se
sáněmi na jižní pól. Oba cíle se podařilo
dosáhnout i přes komplikované počasí. Díky
tomu je prvním Čechem, který dosáhl tří pólů
– severniho, jižního a Pólu chladu. Hlavními
partnery expedice byli Norskamoda.cz,
Bagind.cz, Nadace Karla Janečka, Terdesol,
ESP holding, Český Antarktický nadační fond, Prima
ZOOM, Socrato.cz a Svaz
českých polárníků. Více na
www.petrhorky.cz nebo
YouTube Petra Horkého .

covid a týden jsme čekali, až se dají
dohromady. Nevadilo mi to. Těšil jsme
se domů, to je pravda, na manželku,
na děti… ale byl jsem šťastný, že se
s tím nádherným a podivným kontinentem mohu laskat déle.
Jo a dodatek, abyste o tom případně
nemuseli přemýšlet – jakýkoli pokyn
jak a kam případně utíkat před nějakým místním zvířetem je mimo. Na
pobřeží můžete vidět „na návštěvě“
tučňáky a tuleně, ale všude jinde to
největší zvíře, které můžete vidět, je
bezkřídlá moucha, která dorůstá až
do velikosti jednoho centimetru. #

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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DO AUSTRÁLIE S DĚTMI V PŘEVAZE
Kdy je nejlepší čas vyrazit na druhou stranu světa?
Když si můžete vzít delší volno, nebaví vás dlouhá zima,
a těšíte se, kolik filmů zkouknete během nekonečného letu.
Tak dlouho jsme cestu odkládali, až jsme sbalili nejen plavky,
ale i dítě. Vlastně hned tři.
TEXT: Barbora LÍŠKA ● FOTO: Fox on Board
Sydney při východu slunce. Nikde nikdo. Kromě občasných místních nadšenců běháme okolo ikonické Opery
jen my. Tedy, běhá náš 18měsíční
syn a my se za ním ospale ploužíme.
Naštěstí ještě neběhá moc rychle.
Před pár hodinami jsme se ubytovali v malém bytě kousek od centra,
a udělali jsme první začátečnickou
chybu – vzbudili spícího Patrika ve
snaze rychleji překonat jet lag. Jak
jsme brzy pochopili, s dětmi tyhle
triky nefungují. A tak nám nezbývá
nic jiného, než se přizpůsobit a objevovat Sydney v brzkých ranních
hodinách nebo o půlnoci. Oboje má
svoje kouzlo.

Mornington Peninsula National Park,
skvělý výlet kousek od Melbourne.
Jediná rodinná fotka, kterou
z Austrálie v pěti máme

Někde jsem vyčetla, že děti se s posunem času vyrovnávají polovinu
dní, kolik hodin trval let. Nám to vychází přesně. Šestý den si půjčujeme
auto, a vyrážíme severně po pobřeží
New South Wales. Cíl? Heron Island.
Nejjižnější z ostrovů Velkého korálového útesu. Projíždíme pobřežní
městečka, skatepark nebo dětské
hřiště na každém rohu, o zábavu je
postaráno. Ostrov Heron je velký tak
akorát, celý se dá obejít za hodinku.

Na jedné straně ostrova je resort, na
druhé výzkumná stanice. První věc,
které si všimneme, je všudypřítomný
ptačí trus. Těšili jsme se na přiblížení
se přírodě, ale že budeme ubytovaní
v ptačím hnízdě, to jsme netušili.
Pro malé dítě, co na vše sahá, vše
ochutnává a všude leze, je to výborné
posilování imunity, pro jeho rodiče
trénink trpělivosti. Zdržujeme se tedy
spíše na pláži, a brzy pochopíme, proč
je tento ostrov tak vyhledávaný.
Heron Island a jeho nádherná pláž, kterou
musí každý večer překonat stovky želviček
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V podvečer se okolo nás začnou
hemžit stovky právě vylíhnutých
želviček. Z vajíčka šup do moře. Teď
jsme pro změnu jak malé děti my –
připadáme si jak v National Geographic. V přímém přenosu sledujeme
želvičky, fandíme jim a snažíme se
odhánět racky, kteří přišli na večeři.

Dorrigo National Park.
Krátká zastávka na půl cesty
mezi Sydney a Brisbane

Sydney Opera. Během dne
jsou tu tisíce turistů, východ
slunce si užíváme sami

Cestování s jedním dítětem je pohodlné, jak za pár let zjistíme. Nic
nám nebrání naložit ho do nosiče
a o půlnoci vyrazit jen s baterkou
po obvodu ostrova číhat na želvy,
které na ostrově kladou vejce. Po
dvou hodinách jednu budoucí mámu
i najdeme, přejeme jí štěstí a unavení se vracíme zpátky. To vše s tvrdě
spícím miminem.
Při návratu z Heronu doufám, že se
do Austrálie brzy vrátím. Nejsem daleko od pravdy. Na naší druhé cestě
k protinožcům už je nás pět. Tentokrát míříme o kousek dál, čekají nás
dva měsíce na Novém Zélandu a dva
týdny na Fidži. Na zpáteční cestě
je nám líto se v Austrálii úplně vyhnout, a tak se po Sydney a Brisbane
chystáme poznat další velké město,
Melbourne. Tentokrát nám nosič
nestačí, bereme s sebou náš dvojkočár. Holky právě oslavily první rok,
a na cestách si připadáme jako malý
cirkus. Cestovat s kočárkem není
moc praktické, ale běhat ve dvou za

K objevování street artu v Melbourne slouží
detailní mapy s popisky

třemi dětmi tedy není žádná výhra.
Melbourne sice nemá slavnou operu,
ale má street art. Toulky po ulicích
tím dostávají jiný, barevnější rozměr
a děti to baví víc.
Hřištím a parkům se nevyhneme,
a časem je i sami vyhledáváme.
Někdo rád poznává místní kulturu
v baru, někdo u báboviček. Nejčastější otázka je, jak zvládáme cestovat
se třemi malými dětmi. Odpověď?
A kdy jindy – na cestování na druhou stranu světa je přece mateřská
dovolená ideální. #

OBJEVIMESVET.CZ
Tento web založili Jana a Tomáš Hájkovi proto,
že milují cestování, ale také své děti. Dočtete
se nejen, kam cestovat, ale také, jak děti na
cestách zabavit nebo jak se sbalit.

FOX ON BOARD
Rodina se třemi dětmi cestující po světě a doma. Treky v Alpách
a v Kanadě, pláže v Austrálii, skvělé jídlo v Mexiku, dobrodružství v Malajsii a na Islandu, a další zážitky z cest sdílíme na blogu foxonboard.com. Občas něco napíšeme pro objevimesvet.cz,
a sledovat nás můžete na Instagramu fox_on_board.
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STOPOVÁNÍ
JAKO ŽIVOTNÍ STYL
Slávek Král k cestování nepotřebuje moc peněz.
Stopuje, kempuje a často dobrovolničí. Jak sám říká:
„Svět je bezpečné místo pro život, a rozhodně to není takové,
jak nám cpou v televizi. Nastopoval jsem přes 300 000 km
v 86 zemích světa a 21 státech v USA a lidi mi pořád říkají,
že je to nebezpečný.”
TEXT: Marta DLOUHÁ ● FOTO: Slávek KRÁL

Vánoční surfování u města
Christchurch na Novém Zélandu

Slávku, právě jste se vrátil ze
zimního přechodu Šumavy. Co
vás vedlo k takovému nápadu?
To vzniklo úplně bláznivým způsobem, když jsem moderoval cestovatelský festival v Pardubicích a vystupovala tam Lucka Kutrová, která si
říká Holka s bucket listem. V jejím
bucket listu byly dvě věci, co jsem
chtěl zvládnout taky: přechod Šumavy a spaní v iglú. A tak jsem přechod
Šumavy nadhodil přímo na pódiu
před začátkem přednášky. Ona ale
namítla, že je to hodně vyasfaltovaný
a to není dobrý pro pejsky. Mně se to
v hlavě spojilo s tím iglú, tak říkám:
„Tak to dáme v zimě!“ To se také
stalo. Vzali jsme naše drahé polovičky a naše nejlepší pejsky a vyrazili
jsme. Zimní přechod je úplně jiný
level. Mráz, spaní venku, neustálá
zima, zmrzlý stan, mokrý ponožky,
neustálé řešení, kde se zahřejeme.
Je náročné spát venku, ale doporučuji to každýmu. Skvělý výstup

z komfortní zóny! Parádní zážitek!
A to jsme byli kousíček od domova.
Po světě cestujete převážně stopem. Jak jste začínal?
Stopování pro mě začalo už někdy na
střední škole, ale první větší cesta
byla, když jsem jel na Erasmus do
Turecka, druhá na Novém Zélandu,
kde jsem objel stopem celý Zéland
a třetí už byla cesta kolem světa.
Dá se vůbec dostopovat do Austrálie nebo na Zéland? Stopnete
si letadlo nebo loď?
Šlo by to ☺. Já už teď přes pět let
nelítám, takže se omezuji na stopování nejen aut, ale i lodí a už se mi
to několikrát podařilo. Ale tehdy,
v roce 2012, jsem na Nový Zéland
letěl.
Vy cestovatelé žijete někde půl
roku, rok... Čím se živíte ☺?
Na Novém Zélandu jsem měl Working
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Holiday Visa a zvolil jsem takovou
trošku odlišnou taktiku než všichni
ostatní. Většina lidí si tam najde
jednu práci a tu dělá třeba půl roku,
pak za vydělané peníze procestuje
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jsem Zéland projel pracovně, tedy
zadarmo, a potom jsem cestoval na
jiných kontinentech. Vystřídal jsem
dvanáct různých prací, například to
bylo mytí aut, sbírání kiwi, práce na
farmě, u koní nebo
v pivovaru.

Na jižní polokouli
Tím, že jsem se každý měsíc
jste nemohl vynechat Austrálii.
přesunul někam jinam, jsem
Jak na ni vzpomíZéland procestoval pracovně,
náte?
Tam jsem strávil
tedy zadarmo.
půl roku. Dvakrát
na turistické vízum
a projel jsem ji celou
při dobrovolničení,
což je skvělý, protože Austrálie je
oba ostrovy a vrací se do Čech jen
poměrně drahá. Takže jsem vždycs tím, s čím odletěli a samozřejmě
ky někde dva týdny dobrovolničil
jsou obohaceni o zážitky. Já jsem
a pak jsem dva dny stopoval na další
každé tři týdny práci ukončil, týden
dobrovolničení. Skvělý způsob, jak
jsem cestoval a pak jsem si našel
Austrálii zažít, vyzkoušet si strašpráci novou. Právě tím, že jsem
ně moc zajímavých věcí a vlastně
se každý měsíc přesunul někam
na tom neutratit ani korunu. Byl
jinam, jsem procestoval okolí. Takže
Sněhulák v létě, Mt. Cook, Nový Zéland
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jsem například malíř, sbíral vajíčka
na farmě, brousil a natíral barák,
přesazoval palmy nebo jsem byl
včelař. A to jsou věci, který bych si
normálně nevyzkoušel. Díky tomu
mi Austrálie zůstala hezky v srdci.
Jste vyjímečný tím, že poslední
léta cestujete s fenkou Corey.
Většina lidí si nepořídí psa,
právě proto, že chtějí cestovat.
Přineslo vám to nějaká omezení?
Já rád bořím tady ty mýty, kdy lidi
říkají, že nejde cestovat „až budeš
starej“, „až budeš mít hypotéku“,
„když máš koně“... A postupně
zkouším věci, co se dají dělat. Pořídil
jsem si psa a naše první cesta vedla
do Itálie a Švýcarska. To byla ještě
Corey malinká. Na další cestě jsme
jeli stopem do Řecka a zpátky. Tam
jsem si uvědomil, že cestování se
psem je super, že mě to baví a že
je to zase něco úplně jinýho než při
cestování sólo.
Takže jste si troufli na delší cestu?
Ano – jeli jsme stopem do Japonska! To se nám teda nepodařilo,
protože v Rusku nás nepustili na
trajekt. Naše cesta se tedy změnila na střední Asii a to bylo úplně
super! Bylo to náročný, ale boží! Ta
cesta trvala půl roku, byla extrémně
náročná, protože vydat se s pejskem
do muslimských zemí není úplně
nejlepší nápad. Neubytovali nás
nikde v hotelech, nemohli jsme do
restaurací, celkově tam bylo hodně
velké vedro, ale i tak – ty lidi tam
jsou tak úžasný!
Spávali jste tedy u místních
doma?
Málo. Oni by rádi ubytovali mě, ale

Včelařem v Austrálii

Alláh zakázal, aby psi spali vevnitř,
takže jsme museli spát vždycky
venku. Vlastně jsem půl roku spal
ve stanu.
Neměli jste problém s karanténou pro Corey? A jak jste řešili
krmení?
Očkování pro psa jsme měli všechno
hotové, tam nebyl žádný problém.
A granule pro psa se dají koupit
všude na světě. Každý velký supermarket je má, nejsou úplně kvalitní,
ale jde to. Není to žádná překážka.
Corey vás doprovází i na festivaly. Kolik jich zvládnete?
Cestovatelských festivalů je v Česku
opravdu hodně. Já jich ročně objedu
třeba pětadvacet, i třicet. Protože mě
festivaly extrémně baví a baví mě
dělat si takovou festivalovou tour,
hlavně, když tam jsem jako přednášející nebo moderátor.
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Založil jste vlastní Travel StandUp Festival. Liší se nějak od
ostatních?
Svůj festival jsem rozjel úplně jiným
způsobem. Já si vybírám převážně
stand-upy, aby to bylo vtipné. Jak
objíždím ty hromady festivalů, tak
chodím na přednášky a vybírám si ty
nejlepší pro svůj festival. Můžu tedy
tvrdit, že jako jediný organizátor
festivalu jsem viděl všechny přednášky ještě předtím, než byly u mě.
Zaručím tak nejvyšší kvalitu svého
festivalu.

V Tádžikistánu jsem si
půjčil na cesty oslíka

Chrám Vasila Blaženého
v Moskvě – po cestě stopem
se psem do Japonska
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V současnosti se cestování trošku
zbrzdilo. Čím se „doma“ bavíte?
Momentálně spolupracuji s klukama,
co založili Cestoklub.cz, kde jsou
přednášky on-line. Kluci na tom
strávili opravdu hodně moc času
a už je tam nahráno asi 160 různých
přednášek. Je to právě pro lidi, kteří
teď nemůžou dojít na přednášku
nebo chtějí vidět nějakou starší. Na
Cestoklubu jsou opravdu výborné věci.
Napsal jste také vysoce hodnocenou knížku. Píšete v Česku nebo
si děláte zápisky na cestách?
Dělám si kraťounké zápisky, třeba
jeden řádek denně. Opravdu jen
jména lidí, kde jsem byl, počet
kilometrů, kolik jsem si stopnul
aut. Jenom takovou statistiku, ale
potom to všechno dělám na jednom

STOPAŘŮV PRŮVODCE ZEMĚKOULÍ
Kniha shrnující ty nejzajímavější, nejbláznivější
a nejextrémnější zážitky z osmi let cestování
stopem. Příběhy jsou doplněny základními
pojmy, tipy na cestování a QR kódy s odkazy
na fotky a videa.

místě a snažím se tu velkou „kouli“
dát dohromady, vytáhnout z toho to
nejzajímavější a to pak několikrát
upravím.
Napadlo vás před devíti lety, že
byste se cestováním mohl živit?
Nejenom, že se živím přednáškami,
ale obrovská náplň toho je, že mě
to baví. Takže i to, že mi lidi píšou
dotazy na cestování, na stopování…
Zrovna teď mentoruji několik lidí
před cestou. Když jsem začínal já,
taky jsem se ptal ostatních a teď to
vracím ☺. #

SLÁVEK KRÁL
Cestuje už 9 let, dal dvě cesty kolem světa stopem a na každém
kontinentu strávil minimálně půl roku. Poslední roky stopuje
i se svou borderkou Corey. Vystavuje fotografie, přednáší na
největších cestovatelských festivalech a jeden i založil. V současnosti pracuje na druhé knize.
www.slavekkral.cz
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200 LOKÁLNÍCH
TVŮRCŮ A DESIGNÉRŮ
„POD JEDNOU STŘECHOU“
Do začátku letních prázdnin nás čekají dva Dyzajn
markety – jarní 12. a 13. března, letní pak 21. a 22. května.
Oba se budou konat pod širým nebem v areálu
Výstaviště v pražských Holešovicích.
TEXT: Terezie TUNKOVÁ ● FOTO: Karolina KETMANOVÁ – Dyzajn market
Nakupovat, obdivovat a inspirovat
se budeme moci u 200 tvůrců nejen
z České a Slovenské republiky, ale
také z několika dalších zemí. Vstup
je tradičně zdarma a bez bariér.
Dyzajn market je výběrové prodejní a výstavní tržiště, kde najdete

originální bytové doplňky, neotřelou
módu, autorské šperky, nesmrtelné
batohy i kabelky z pravé kůže, hračky z přírodních materiálů, knížky i papírenské drobnosti. To, co
účastnící se tvůrce spojuje, je lokálnost výroby, v mnoha případech
i zájem o ekologii a bezodpadovou

Kreativní placky od Printintin

Originální móda od Eh Sisters

Veselé kabelky Jitky Chmelíkové

Místo konání v areálu Výstaviště

tvorbu. Kvalita výrobků je zaručena,
neboť je povětšinou prodává sám
autor, je to tedy jeho vizitka. V době
pandemie je více než důležité malé
lokální značky podporovat, často totiž nemají e-shop a Dyzajn market je
akce, kde se mohou potkat se svými
zákazníky naživo.

letenské kavárny i vyhlášená bistra. Anebo mnoho desítek ateliérů
dalších designérů,“ doplňuje Petra
Schmoranzová, pořadatelka Dyzajn
marketů. #

Součástí akce je také jídelní zóna
s domácí kuchyní dvou desítek
streetfoodových stánků: výběrová
káva, veganské speciality z Výčepu Kabelovna nebo Green Leaves,
asijské speciality TamarindTree,
craftové pivo z pivovaru Zichovec,
o kterém natáčel i Lukáš Hejlík díl
podcastu Gastromapa 111, dortíky
z Cakeland Cupcakes nebo od Řepánka, mini koblížky od Gule nebo
nadýchané zákusky od Petrisima.
„Udělejte si výlet do Prahy nejen za
lokálními výrobky našich tvůrců,
navštívit můžete také přilehlý
revitalizovaný park Stromovka,

SOUTĚŽ

o designové dárky
OD KTERÉHO ROKU SE DYZAJN MARKET
KONÁ NA VÝSTAVIŠTI V PRAZE
HOLEŠOVICÍCH?
a) 2018

b) 2020

c) 2019

Po dvou vstupenách získají autoři
správných odpovědí, které přijdou
jako 30., 50. a 70. v pořadí.
Své odpovědi se jménem, poštovní
adresou a telefonním číslem posílejte
na soutez-zluty@studentagency.cz
do 30. 4. 2022. Do předmětu e-mailu
napište DYZAJN.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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POMÁHÁM KLIENTKÁM NAJÍT
PŘIROZENOU KRÁSU
Petra Šestáková je vizažistka, která běžně upravuje celebrity
na obálky časopisů, ale ještě raději pomáhá s líčením ženám
a dívkám na kurzech, které pravidelně pořádá.

Je lehčí ženu profesionálně nalíčit
nebo ji naučit se líčit?
Určitě je lehčí ženu nalíčit. Zážitkové
kurzy líčení, které pořádám, jsou pro
mě zábava, ale i zodpovědnost. Chodí
ke mně ženy všech věkových kategorií, ale i na různé úrovni zkušeností.
Důležité je přizpůsobit tempo úplným začátečnicím a povzbudit i ty,
které už trošku něco umí, jen si nejsou
jisté, jestli vše dělají správně.

Čtení, které
vás pohltí

RozhovoRy s lidmi, kteří mají co říct.
každý pátek po celý Rok.
TÉMA na vás může čekat každý pátek ve schránce. Spolehlivé
doručení a vždy výhodnější cena než na stánku. Navíc digitální
verze ZDARMA včetně kompletního archivu. Objednávejte
na www.etema.cz nebo volejte na 225 555 777.

PředPlatné
se vyPlatí

čtvrtletní / 350 Kč
pololetní / 700 Kč
roční / 1399 Kč

Milujete Japonsko, jak se v tom
dají propojit všechny vaše lásky?
Nově jsem upravila svůj ateliér na
luxusní instafriendly Make-up studio
Šestá krása v japonském stylu.
Uspokojila jsem tím svoji kreativní
japonskou duši. Je v něm teď zeď plná
barevných hedvábných lampionů, kout
se zavěšenými kokedamy a velkým
tahákem je „jeskyně“ s tísíci origami
jeřáby. Z kurzů pak odcházejí klientky
spokojené a navíc si mohou udělat
dechberoucí selfie fotky.
Dívky milují šminky, odkdy je
vhodné naučit je používat líčidla
opravdu správně?
Jeden z mých kurzů je právě pro dívky
9–13 let, a to je podle mě ten správný
věk, kdy je třeba usměrnit touhu slečen
zmalovat se přehnaně moc. Na kurzu

je učím, jak nastartovat rituál s péčí
o pleť a vhodný způsob líčení, který
podtrhne jejich přirozenou krásu.
Daří se vám přeučit lidi se špatnými návyky?
Kurzy pro ženy jsou interaktivní a vše
ukazuji názorně krok za krokem.
Klientky často na chyby přijdou samy,
říkají třeba: „Aha, tak řasenku jsem
nanášela úplně špatně“. Špatnými
návyky jsou třeba vynechávání makeupu anebo špatně aplikovaná rtěnka,
která ubere velikost rtů.
Podílela jste se na vytvoření knihy pro teenagery Teena. Kdy vás
napadlo pomáhat mladým dívkám?
Na nápad mě přivedly klientky, které
měly dcery v pubertě. K napsání jsem
přizvala kamarádku Veroniku Tichou.
Více o projektu najdete na Teena.cz
Využijte 15% slevu: kód ZLUTY15. #
petrasestakova.cz/kurz-liceni
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PAVLOVA
s malinovým pudinkem a kokosovou šlehačkou
Tento lehký dort je typický jak pro Nový Zéland, tak pro
Austrálii. Když jsem pavlovu pekla poprvé, naprosto mě
okouzlila. Tentokrát zkusíme trošku netradiční variantu.

Malinové pyré vyrobíte velmi jednoduše – maliny se svaří s trochou
vody a propasírují se přes sítko.
Místo malin se dají použít borůvky,
ostružiny nebo směs lesního ovoce.
U kokosové smetany si dejte pozor
na složení a kupte takovou, která
obsahuje pouze kokosový extrakt
a pitnou vodu.
SUROVINY
Malinový pudink
● 500 ml mléka
● 2 žloutky
● 30 g kukuřičného škrobu
● 40 g moučkového cukru
● 120 g malinového pyré
Sněhové korpusy
● 4 bílky
● 220 g cukru krupice
● špetka soli
● 1 lžička vinného octa
Kokosová šlehačka
● 1 plechovka kokosové smetany
● 25 g moučkového cukru

POSTUP
Nejdříve si připravte pudink. Do
hrnce dejte 2/3 mléka a přiveďte
těsně pod bod varu. V misce smíchejte zbylé mléko se žloutky, kukuřičným škrobem a cukrem a pořádně
rozmíchejte.
Ve chvíli, kdy mléko skoro vře, do
něj za stálého míchání přilévejte
vaječnou směs a vařte, dokud pudink
nezhoustne. Nesmí v něm být cítit
škrob. Pudink odstavte z plotny
a vmíchejte do něj malinové pyré.
Pudink přemístěte do misky a zakryjte ho potravinářskou fólií tak,
aby se dotýkal povrchu pudinku, tím
pádem se na něm nevytvoří škraloup. Dejte na tři hodiny vychladit
do lednice.
Příprava korpusů – do mísy ve které budete šlehat bílkový sníh, nalijte
lžičku octa a vysušte ji ubrouskem.
Mísa se tím odmastí a bílky se dobře
vyšlehají.

Na pečicí papír nakreslete dva kruhy
o průměru 15 cm a troubu předehřejte na 150 °C.
Bílky šlehejte se špetkou soli do
polotuha, poté po troškách přisypávejte cukr a šlehejte asi 5 – 10 minut,
dokud sníh není krásně hladký
a lesklý. Neměly by v něm být viditelné krystalky cukru. Sníh rozdělte
na oba předkreslené kruhy a lžící ho
rozetřete, aby se uprostřed vytvořil
důlek a boky byly vyšší.
Pečte 45 – 60 minut, dokud pavlovy
nezrůžoví a nezní dutě na poklep.
Nechejte je vychladnout, poté opatrně sloupněte z papíru.

Na závěr si nachystejte kokosovou
šlehačku. Plechovku s kokosovou
smetanou nechejte přes noc v lednici,
aby ztuhla. Až ji otevřete, měla by se
smetana oddělit od vody. Vodu slijte
a smetanu s cukrem vyšlehejte do
podoby husté šlehačky.
Skládání pavlovy – na talíř umístěte první korpus a naplňte polovinou vychlazeného pudinku. Přiklopte
druhým korpusem a pokryjte zbytkem pudinku. Nahoru lžící rozetřete
kokosovou šlehačku.
Pavlovu servírujte ihned. Můžete ji
ozdobit jedlými květinami.
Nechte si chutnat! #

KRISTINA LUND
alias Děvče u plotny je foodblogerka, která peče jen z kvalitních
ingrediencí. Je autorkou knihy FIKA, sladká švédská kuchařka,
o těch nejtradičnějších švédských dezertech, kterou skvěle doplňují autorské fotografie. Momentálně píše druhou knihu o pečení
dortů.
www.devceuplotny.cz
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SVĚT VZHŮRU NOHAMA
Každý milovník Pipi Dlouhé Punčochy ví, že v Zadní Indii
se chodí po rukou. Taktéž jsme jako děti věřily, že kdybychom
na zahradě vyvrtali dost hlubokou díru, končila by
v Austrálii. Na druhém konci světa. U protinožců.
TEXT a FOTO: Barbora JANEČKOVÁ
Mám Austrálii a Nový Zéland na
svém wish listu. Seznam míst, kam
se chci podívat, a věcí, které chci
zažít, je dlouhý, předlouhý, ovšem
přece jen bych nerada čekala na
vpuštění do Austrálie tak dlouho
jako Djokovič. Zatím si mohu přečíst
znovu Ptáky v trní, podívat se na
Krokodýla Dundeeho, zazpívat si
znělku seriálu Skippy (pokud mladší
čtenáři netuší, o co jde, budou si to
muset vygooglit) nebo si na YouTube

sjíždět nejpovedenější videa s maorským haka.
Bez ohledu na to, kam se vydáte, každá cesta otevírá stavidlo inspirace,
zážitků, nových vjemů, chutí a vůní.
Pipi dokázala zažívat dobrodružství
i na vlastní zahradě. Ostatně, když
se postavíte na hlavu, hned uvidíte
svět vzhůru nohama. Je mnohem
zábavnější než běžná realita. Nebe
máte pod nohama a lidé k vám

Můj první cestovatelský zážitek. Bulharsko 1974, bratr a já
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přicházejí po stropě. Když si trochu
protřepete myšlenky, určitě vás
napadne řada dalších destinací,
kam letos vyrazit. Jak dlouhý je váš
seznam přání?
Někdo má na stěně mapu světa
s vlaječkami zabodnutými v místech,
která navštívil. Jiný si vede digitální
deník cest, píše blog nebo postuje
fotky na sociálních sítích. Ale co
je v hlavě, to vám nikdo nevezme.
Tak schválně: Dokážete bez pomoci
vyjmenovat země, jejichž hranice jste
přejeli? Cesta vlakem nebo autobusem je na procvičení paměti jako
dělaná. Pokud to vezmete chronologicky, jaký je váš časově nejstarší
(a věkově nejmladší) cestovatelský
zážitek? A kolika zemí a kolika světadílů jste se dopočítali?
Já si vybavuji útržky z dovolené
v Bulharsku, když mi byly čtyři
roky. Obří mušle, které šuměly
mořem, když se přiložily k uchu.
Námořnické šaty, které jsem nechtěla nosit, ale přesto mě do nich
maminka navlékala. Vůni opalovacího krému Piz Buin. Pocit beznaděje, když jsem mě na malou chvíli
smetla vlna pod hladinu. A zejména
každodenní zábavné stavění přístřešku z padákoviny a čtyř kůlů na
pláži, kde se můj tatínek s extrémně
citlivou kůží schovával před slun-

Opera v Sydney je na mém wish listu hodně
vysoko

cem, zatímco my s maminkou jsme
nabíraly bronz.
Ten obrovský modrý a hrozně těžký
kufr pro čtyřčlennou rodinu někde
doma máme, ale pochybuji, že by
s ním ještě někdo někam jel. Dnes je
všechno výrazně lehčí a pohodlnější.
I děti mají své kufírky na kolečkách,
nemluvě o mladých cestovatelích
s batohem na zádech. Lodní kufry
se už asi nehodí ani na zaoceánskou
plavbu. Ale nikdy neříkej nikdy. Přestože se na lodi bojím a je mi trochu
špatně, dlouhou cestu lodí přes oceán
mám na seznamu taky. Hned za
Orient Expressem a popíjením gruzínského koňaku v Gruzii. Kdybyste
se na hlavu postavili, mě ve spřádání
snů o dalších cestách nezastavíte. #

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. Nyní pracuje jako copywriterka na volné noze.
www.uzasnabara.cz
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KORUPČNÍ RAKOVINA MOZKU
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glosa právního experta NFPK Ondřeje Závodského

ABY STÁT ŠLAPAL JAKO HODINKY!

Korupční rakovina, jež tělo naší země v posledních několika
letech sužovala a do jisté míry stále sužuje, změnila své
projevy. Proto i činnost NFPK doznala zásadní změny.

Fungování státní správy v České republice není vyhovující
ani pro řešení běžných problémů, natož pro zvládání krizí.
Je nejvyšší čas to změnit.

Protikriminální aktivity Fondu se
dříve zaměřovaly na odhalování konkrétních finančních transferů z jedné
osoby na druhou. Na výměny, kdy
osoba B obvykle zneužila svého
postavení ve veřejné správě a přihrála určitou lukrativní věc nebo
službu osobě A. Řečeno onkologickou
terminologií, dříve bylo možné lokalizovat danou zhoubnou aktivitu a její
projevy zdokumentovat tak, aby bylo
možné nasadit odpovídající léčbu
k její eliminaci.

Výhodou této etapy postrevolučního
vývoje bylo, že tělo pacienta mělo
tendenci v boji proti chorobě spolupracovat a na eliminaci nádoru se
podílelo.
Jenomže nemoc v éře premiéra
Andreje Babiše, prezidenta Miloše Zemana a jeho prokremelských

kumpánů zachvátila centrální
nervový systém a využívá jednotlivých tělesných projevů ke své vlastní
obraně. Jakákoliv dokumentace
dílčích součástí korupčního systému
již nepřináší kýžený efekt. Tělo si
systematicky škodí dál a od svých
jednotlivých projevů se může dočasně distancovat.

Dlouhé fronty, nekonečné čekání,
neustálé papírování a nedostatečná
kvalita služeb. To jsou jedny z častých nešvarů, které se lidem vybaví,
když se řekne státní správa. Na
velmi nízkou efektivitu státní správy
upozorňují samotní státní zaměstnanci i experti, nezávislé analýzy
a v neposlední řadě i občané.

ru nabízí vládě pomocnou ruku. Jak
na to? Vláda by se měla soustředit
na tři hlavní oblasti: efektivní řízení,
důsledná digitalizace a vládnutí postavené na faktech, ne dojmech. A co
nám to přinese? Modernizace státní
správy ušetří veřejné peníze, aniž by
musela škrtat v oblastech, které by
pocítili občané.

Boj proti novému nepříteli proto
nemůže být veden pouze poukazováním na lokální projevy choroby, ale
využitím stále fungujících orgánů
a dalších nezasažených částí těla
k vypuzení choroby z mozku. Druhou
nutností je upozorňovat vnější prostředí na neobvyklé chování nakaženého pacienta a starat se o to, aby si
sám více neubližoval. #

Státní správa potřebuje modernizaci,
která reaguje na potřeby občanů.
Vyhrnout si rukávy a pustit se do
ní ale musí hlavně vláda. Modernizace státní správy není lehký úkol,
Rekonstrukce státu proto společně
s dalšími zástupci občanského sekto-

Dává vám to smysl? Staňte se ambasadorem Rekonstrukce státu a komunikujte přímo s politiky. Nebo
se staňte naším dárcem a podpořte
naše aktivity (stačí naskenovat QR
kód níže).
Děkujeme! #

Děkujeme všem donátorům
za podporu!

Ilustrace: Patrik Antczak

Činnost NFPK můžete podpořit i vy finančním
darem na jeden z našich transparentních účtů:
800 111 008/5500

800 111 008/0300

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

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

Strana 58

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Předplatné
MF DNES

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

#

JDEME DO HLOUBKY, ABYSTE VY MÍŘILI VÝŠ.

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

Vyberte si z nabídky předplatného
na www.mfdnes.cz
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UDRŽITELNOST
DÁ KŘÍDLA
I VAŠEMU BYZNYSU.
JEN ZA 49 Kč MĚSÍČNĚ

ekonom.cz/akce
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ŽLUTÝMI AUTOBUSY
NA NEBESKOU PALUBU NEBO
ZA RŮŽOVOU ZMRZLINOU
Zamávejte nudným víkendům za zavřenými dveřmi domova.
S jarem přichází čas výletů, poznávání, cestování a nových
zážitků. Ať už dáváte přednost pravidelnému drnkání železnice
nebo raději z okna moderního autobusu sledujete ubíhající
krajinu, máme pro vás pár tipů na výlety za české hranice.
TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz
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The Edge nebo se projet virtuální
horskou dráhou po Amsterodamu.
Sbalte partu kamarádů a zajeďte si
pro selfie roku.
Zmrzlinová sezona je teprve na začátku, ale zkuste jako první ochutnat
hned tu nejlepší. Udělejte si super
výlet autobusem či vlakem do Budapešti a kousek od baziliky sv. Štěpána najdete jednu z poboček zmrzlinářství Gelarto Rosa. Vynikající
domácí zmrzlinu servírují výhradně
ve tvaru růže, takže schovejte jazyk
a připravte si nejdříve foťáky, protože je to skutečně podívaná.

Jednou z oblíbených destinací naší
mezinárodní autobusové dopravy
je přímý spoj do Amsterodamu.
Najdete zde květinové trhy, malebné
uličky nebo skvělá muzea, kde se
můžete schovat před nepříznivým
počasím. Pokud jste už všechno viděli, ze břehu i z paluby výletní lodi, je
čas na pohled z výšky.

Nebeská paluba je vyhlídková
plošina na vrcholu A'DAM Tower
na severu Amsterodamu s panoramatickým výhledem na historické
centrum, přístav, jedinečnou krajinu
holandského poldru i slavné kanály,
které patří na seznam UNESCO.
Ti nejodvážnější se mohou pohoupat 100 metrů nad zemí na Over

I cestou vlakem z Prahy na východ
můžete dorazit na západ, konkrétně
severozápad Slovenska, do města
zvaného Perla Váhu. V Žilině mají
krásnou radnici se zvonkohrou,
Budatínský vodní hrad a koná se
zde řada kulturních akcí. Z města
se můžete vydat za relaxem do lázní
Rajecké Teplice, při turistice v pohoří Malé Fatry nakoukněte třeba do
Jánošíkových dier nebo vyrazte na

Tento pohled na Amsterodam zažijí jen
odvážlivci

Populární zmrzlinu ve tvaru růže koupíte
v Budapešti

O sto let zpátky se dostanete při plavbě na
pltích na řece Váh nedaleko Žiliny

Historickými uličkami se dostanete až
k Bratislavskému hradu

vodu k Váhu. Užijete si adrenalin
i legraci při sedmikilometrové plavbě
na plti, což je místní tradiční vor.
Cestou do maďarských lázní se určitě zastavte v Bratislavě. Až se pokocháte centrem, vydejte se na hrad.
Pěšky směr ulice Beblavého. Protože
jen tak si užijete krásné uličky
a výhledy, najdete příjemné kavárny
a před výstupem po starých schodech
si můžete oddechnout u Dómu sv.
Martina. Bratislava umí překvapit,
když ji zkusíte objevovat po svých.
Tak co, už máte sbaleno? #

AMSTERODAM od 799 Kč, z Prahy
BUDAPEŠŤ od 399 Kč, z Prahy
BRATISLAVA od 299 Kč, z Prahy
		

ŽILINA od 229 Kč, z Prahy

Ceny platné v době tisku
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POZNEJTE MORAVSKÉ KRÁSKY
I MATIČKU MĚST

VYSOČINA, VYSTUPUJEME!

Zapomeňte na odvěkou rivalitu mezi Prahou a Brnem. Obě
města mají kouzelná místa, která jste ještě neviděli. A pokud
si neumíte vybrat, naše autobusy vás zavezou na výlet
do Olomouce, která bývala kdysi hlavním městem Moravy.

Kdybyste naši republiku rozkrojili jako salám v polovině,
řez povede Vysočinou. Krajem na pomezí Čech a Moravy.
Je tam tak krásně, že jsme se rozhodli přibrzdit naše žluté
vlaky ve Ždáru nad Sázavou a Havlíčkově Brodě.

TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz

TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz

V Praze můžete objevit třeba zapomenutý Nový Svět. Leží jen kousek
od Pražského hradu, ale většina
turistů o něm nemá tušení. Ve starodávných zakroucených uličkách
bývalého předměstí Hradčan, založeného už ve 14. století, se tak trochu zastavil čas. V domě U Zlatého
noha bydlel hvězdář Tycho Brahe,
v Černínské ulici žil a tvořil malíř
Jan Zrzavý. Vychutnejte si malebná zákoutí i dobrou kávu v některé
z malých kavárniček.

Praha

V Brně můžete obdivovat hned
několik objektů, které jinde nenajdete. Povinnou prohlídkou překrásné
Vily Tugenhat můžete začít, ale pak
už se jen bavte. Vyfoťte se zespod
osmimetrové jezdecké sochy Jošta
Lucemburského, odhadněte čas u brněnského orloje a užijte si brněnský
noční život na Jakubském náměstí.

Půlnoční výšlap na Špilberk vám
vyvětrá hlavu.

Brno

Spanilou kráskou Moravy je Olomouc, naše další cílová destinace.
V historickém centru najdete unikátní staré památky, zachovalé kostely
včetně katedrály sv. Václava, slavný
morový sloup Nejsvětější trojice, ale
i řadu kašen od barokních po ty současné. Město si můžete prohlédnout
i při plavbě Ololodí.#

Díky novým zastávkám se místní
dostanou přímými spoji do Prahy,
Brna, Bratislavy, Vídně, Žiliny či
Budapešti. Cestující z ostatních měst
na trase našich vlaků by naopak
měli na Vysočině rozhodně vystoupit.
Tento kraj stojí za prozkoumání.
I kdybyste měli navštívit jen Zelenou
horu s poutním kostelem Jana
Nepomuckého, barokním architektonickým skvostem ze seznamu
UNESCO, nebudete litovat.
Vysočina má spoustu hradů a zámků – třeba Roštejn a Perštejn známe
z pohádky Jak se budí princezny.
Českomoravskou vrchovinou vedou
desítky kilometrů turistických tras,
i na nejvyšší místo Devět skal. Děti

Olomouc

Zelená hora

pobaví zaručeně Muzeum strašidel
a Muzeum rekordů v Pelhřimově.
A pokud hledáte něco skutečně
jedinečného, vydejte se z Lipnice nad
Sázavou k Národnímu památníku
odposlechu s překvapivými skalními
reliéfy.
Všechny vnitrostátní linky jsou jako
stvořené pro výlety po krásách naší
vlasti. Moravu můžete projet ze severu na jih spojem R8 nebo se vydat
z Čech severních do Čech středních
oblíbenou R23. #

PRAHA – BRNO od 99 Kč
		

OLOMOUC od 109 Kč, z Prahy
OLOMOUC od 79 Kč, z Brna

Ceny platné v době tisku

Pernštejn

ŽĎÁR N. SÁZAVOU od 94 Kč, z Prahy
HAVLÍČKŮV BROD od 89 Kč, z Prahy
Ceny platné v době tisku
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Část zákazníků také upřednostňuje
mailovou komunikaci.

PRODÁVÁNÍ ZÁJEZDŮ
vás naučí komunikační obratnosti a flexibilitě
Klienti cestovní agentury Dovolena.cz znají Filipa Brutovského
nejspíše podle hlasu. Už tři roky pracuje ve STUDENT AGENCY
na telefonu jako prodejce zájezdů. Mezi brigádníky patří
k nejúspěšnějším a občas se dočká i pochvaly od zákazníků.
TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv Filipa Brutovského
Jak vypadá práce prodejce zájezdů po telefonu?
Lidem voláme na základě jejich nezávazné poptávky z webových stránek. Náš teamleader nám přiřadí
Filip sám vyzkouší dovolené, které prodává
klientům

klienta a my s ním už podle jeho
představ a požadavků individuálně
řešíme, jestli chce konkrétní zájezd
nebo potřebuje pomoci s výběrem
destinace či hotelu. Prodáváme produkty řady cestovních kanceláří, nabízíme i naše doplňkové služby jako
pojištění nebo parkování na letišti.
Jak dlouho se na takovou práci
brigádníci připravují?
Standardní trénink trvá jeden
pracovní týden. Musí se naučit, kde
najít informace, trénují vyhledávání
v rezervačních systémech a databázích. Velmi důležitý je i trénink
komunikačních dovedností, kde se
učí, jak správně prodávat, jak klienta přesvědčit, jak reagovat na jeho
otázky.
Kolikrát za směnu vám na stole
zazvoní telefon?
V sezoně je zájem velký. Obvykle
vyřídím desítky telefonátů denně,
asi tak 20 až 30 klientů, ovšem
komunikace někdy zabere i více dní.

Strana 65

ZE ŽIVOTA STUDENT AGENCY | Rozhovor

Je to výhoda nebo nevýhoda
nebýt při prodeji vidět?
Mně to vyhovuje, více se soustředím
na samotný prodej. Minulý rok jsem
si vyzkoušel i pár týdnů práce na pobočce, kde jsem jednal s klienty osobně. Je to jiné, když lidé sedí naproti
vám, vyžaduje to jiné dovednosti.
O jaké zájezdy byl v minulých
letech největší zájem?
Poslední dvě sezony byly ovlivněny
covidovou situací, ale každá z nich
byla úplně jiná. Když vzpomenu
třeba na prodej oblíbených vlakových
zájezdů do Chorvatska, tak v roce
2020 byli lidé po lockdownu vystra-

šení, báli se cestovat kvůli možné
nákaze. Loni už klienti brali povinné
testování jako samozřejmost, opatření jim připadala normální. Byla to
mimořádně úspěšná sezona.
Když prodáváte nějaký skvělý
zájezd, nezávidíte trochu tu dovolenou snů?
Je to někdy zvláštní pocit prodávat
destinace, kde jsem nikdy nebyl,
nabízet pětihvězdičkové luxusní
hotely. Ale nikomu nezávidím, je to
moje práce. Spíše se inspiruji pro své
vlastní cesty, protože cestování mám
opravdu rád.
Jakou nejlepší zkušenost s klientem si vybavíte?
Vzpomínám třeba na jednoho pána,

PROŽIJTE
CELÉ LÉTO
NA DOVOLENÉ
HLEDÁME

PRODEJCE ZÁJEZDŮ
pro Dovolena.cz
| brigáda na léto
| plat až 30 000 Kč
| skvělý tým
| teambuildingy
| letní soutěže
www.studentagency.cz/kariera
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Filip si pochvaluje pěkné pracovní prostředí a hlavně výborný kolektiv

který měl velkou spoustu specifických požadavků na destinaci,
umístění pokoje v hotelu, na leteckou
přepravu paddleboardu. Z dovolené
mi zavolal, že je nadšený a chce si
pobyt o týden prodloužit. A další rok
se ozval znovu. To potěší.
Myslíte, že je tato brigáda pro
studenty užitečnou zkušeností?

Určitě ano. Výhodou je trénink
komunikačních dovedností a prodeje.
Mladý člověk se tady dokáže opravdu
hodně naučit, protože škála klientů,
se kterými bude jednat, je velmi široká. Naučíte se vyhledávat informace,
být flexibilní, řešit měnící se požadavky klientů. Schopnost rychle se
adaptovat a najít správné řešení se
v životě určitě bude hodit. #

FILIP BRUTOVSKÝ
Studuje Mendelovu univerzitu v Brně, provozně-ekonomickou fakultu. Poslední tři letní sezony prodával jako brigádník zájezdy
Dovolena.cz – STUDENT AGENCY. Rád cestuje po Evropě na
vlastní pěst, jeho vysněnou destinací je Asie. Po ukončení studia
by chtěl pracovat jako manažer.
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AUSFLUGSTIPPS
68 | REISEN MIT REGIOJET

WOHIN WERDEN SIE IM FRÜHLING REISEN?

Es ist höchste Zeit, die Reisesaison zu öffnen. Fahren Sie mit unseren gelben
Linien in die Slowakei oder nach Rom. Zum Beispiel an Ostern!

TIPS FOR A TRIP
71 | TRAVEL WITH REGIOJET

WHERE WILL YOU GO IN SPRING?

It's high time to start the travel season. Take our yellow lines to Slovakia
or Rome for Easter.
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WOHIN WERDEN SIE
IM FRÜHLING REISEN?
Es ist höchste Zeit, die Reisesaison zu öffnen. Fahren Sie mit
unseren gelben Linien in die Slowakei oder nach Rom.
Zum Beispiel an Ostern!
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: archiv regiojet.cz
Bratislava
Obwohl es zu den jüngsten europäischen Hauptstädten gehört, hat es
seine eigene unverwechselbare Atmosphäre. Einige Menschen lieben
es, und andere hassen es. Wenn Sie
es voll und ganz genießen wollen,
dann sollten Sie auf keinen Fall die
folgenden Orte auslassen.
Bratislava – UFO-Turm

Die Altstadt von Bratislava ist
zwar nicht riesig, dafür aber riesig anziehend. Besuchen Sie die
Kathedrale des Hl. Martin – eine
gotische dreischiffige Kirche aus dem
15. Jahrhundert. In dieser wurden
18 Könige und Königinnen gekrönt,
Ludwig van Beethoven hat hier sein
Werk Missa solemnis uraufgeführt
und Franz Liszt hat hier die Ungarische Krönungsmesse dirigiert. Das
Interieur, das Exterieur und sogar
die Gänge unter der Kathedrale
sind wunderschön. Sicher lassen Sie
auch die Burg von Bratislava, das
Alte Rathaus, die Blaue Kirche im
Jugendstil oder das Primatialpalais
nicht aus.
Bratislava ist für seine große Zahl
an hochwertigen und stilvollen Restaurants und Bars bekannt – diese
finden Sie bei jedem Schritt. Wenn
Sie auf der Suche nach traditioneller
lokaler oder internationaler Küche
sind, dann werden Sie zufrieden
sein. Probieren Sie die städtischen
Brauereien in den Bars oder das
beliebte Street Food in salziger oder
süßer Ausprägung. In einem Wein-

Die Hohe Tatra – Štrba See

keller mit Weinen aus dem kleinkarpatischen Weinanbau sitzen, wird
der beste Abschluss Ihres Besuchs in
Bratislava.
Wir bringen Sie mit gelben Bussen
oder Zügen von Prag und Brünn
nach Bratislava. Bratislava ist
sehr verkehrsgünstig gelegen, eben
darum können Sie von hier aus
Wien oder Budapest weiterfahren.
Auf der Reise genießen Sie einen
tollen Service zu vernünftigen
Preisen.
Die Hohe Tatra
Das slowakische Hochgebirge ist der
wahre Stolz der Slowaken. Auf kleiner Fläche bietet es eine unglaubliche Anzahl an Aktivitäten. Viele
touristischer Wege, Berghütten,
Spaziergänge durch Täler, Museen, Aquaparks, eine Bob-Bahn, ein
Kletterpark, ein Golfgelände – das
ist nur eine schnelle Aufzählung der
Attraktionen, welche die Hohe Tatra
bietet.

Eine sehr intensive Atmosphäre hat
z.B. der Symbolische Friedhof am
Poprader Bergsee. Er ist den Opfern
gewidmet, die in der Hohen Tatra
verstarben. Sie gelangen auf einem
angenehmen 2-stündigen Spaziergang entlang der roten Kennzeichnung vom Štrba-Bergsee dorthin.
In Starý Smokovec wiederum
befindet sich die Familien-Vergnügungs-Galerie Tricklandia voll
optischer Illusionen und Tricks.
Von Prag in die Tatra bringen wir
Sie mit unseren gelben Zügen.
Wenn Sie eine Zugreise in der Nacht
bevorzugen, können Sie ein Abteil
im Schlafwagen reservieren. Sie
sparen damit viel Zeit und um Ihre
Sicherheit kümmert sich während
der gesamten Fahrt ein Steward.
Aussteigen können Sie an der Station Štrba, von wo Sie eine altertümliche Zahnradbahn, die seit
dem 19. Jahrhundert verkehrt, zum
Štrba-Bergsee – dem Zentrum der
Hohen Tatra – bringt.
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Rom
Der größte Stolz der italienischen
Metropole sind die antiken Denkmäler, an deren Spitze das Kolosseum, die Überreste des Forum
Romanum oder der Palast auf dem
Palatin stehen. Der selbständige
Staat Vatikanstadt mit dem Petersdom, der Sixtinischen Kapelle oder
den reichen Kunstsammlungen des
hiesigen Museums ist auch einen
Besuch wert. Sie werden die Ferien in Rom lieben – gehen Sie etwa
auf den Markt auf dem Campo de‘
Fiori, um eine Welle italienischen
Temperaments zu erleben. In dem
Viertel Trastevere können Sie im
malerischen Restaurant zu Mittag
essen und den Abend auf der Piazza
Navona, einem Platz der Straßenkünstler, genießen.
Natürlich dürfen Sie das Foto am
Trevi-Brunnen nicht vergessen.
In Rom wäre es eine Sünde keine
lokalen Restaurants zu probieren, da
die italienische Küche zu den besten
der Welt zählt. Vor allem Pasta auf
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• GRATIS Änderung oder Stornierung
der Fahrkarte bis 15 Min. vor der
Abfahr
• GRATIS Sitzplatzreservierung
• Stewardessen / Stewards an Bord
des Zuges
• Bedienung am Platz, ausgewählte
Getränke GRATIS und Erfrischun-
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WHERE WILL YOU GO IN SPRING?
It's high time to start the travel season. Take our yellow lines
to Slovakia or even to Rome. For example, go for Easter!
TEXT: Diana TÓTH ● PHOTO: archiv regiojet.cz
Rom – Fontana di Trevi

vielfältige Weise wird jeden Gourmet
erfreuen. Die berühmte italienische
Pizza wird an jeder Ecke verkauft
und selbst wenn Sie sie auf einem
Pappteller in die Hand bekommen,
ist sie eine Delikatesse. Läuft Ihnen
das Wasser im Munde zusammen?
Die Busse und Züge von RegioJet
bringen Sie bequem zu diesen Zielen.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.regiojet.de. #

REGIOJET SERVICE
• GRATIS WiFi – auf allen nationalen
und internationalen RegioJet-Linien in der EU
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gen aus dem Bordmenü (außer Tarif
Low cost)
• Unterhaltungsportal mit Filmen,
Audiopodcast und Spielen – entweder am integrierten Bildschirm
oder am eigenen Gerät unter der
Adresse portal.regiojet.cz
(Auf ausgewählten Bus-/Zuglinien.)
• Weitere Informationen erhalten Sie
vom Stewardessen/  Stewards im Zug

Bratislava
Although it is one of the youngest
European capitals, it has its own
unmistakable atmosphere. Some
people love it, and others hate it.
If you want to enjoy it to the fullest,
you should definitely not leave out
the following places.
The Old Town of Bratislava is not
huge, but it is hugely attractive.
Visit the St. Martin’s Cathedral –
a Gothic three-aisled church from
the 15th century. In it, 18 kings
and queens were crowned, Ludwig
van Beethoven introduced his work
Missa solemnis, and Franz Liszt
conducted the Hungarian Coronation
Mass. The interior, the exterior and
even the corridors below the cathedral are stunning. Make sure not to
leave out the Bratislava Castle, the
Old Town Hall, the Art Nouveau
Blue Church or the Primate’s Palace.
Bratislava is known also for its
many quality and stylish restaurants and bars – you can find them
at every step. Whether you will have
an appetite for traditional home
cooking or world cuisine, you will

definitely find what you need. Try
the local breweries in the bars or the
popular salty or sweet street food.
Sitting in a wine cellar with wines
from the Lesser Carpathian region
will be the best end to your visit to
Bratislava.
We will take you to Bratislava from
Prague and Brno with either the yellow buses or trains. Bratislava has
a great location, so you can continue
to visit Vienna or Budapest. On the
Bratislava Castle
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way, you will enjoy great service at
reasonable prices.
High Tatra Mountains
The Slovakian Alps are the rightfully the pride of the Slovaks. Although
they have a small area, they offer
an incredible number of activities.
Many hiking trails, mountain cottages, walks through valleys, museums,
water parks, a toboggan run, a rope
park, and a golf course – this is just
a short list of the attractions the
High Tatra Mountains have to offer.
For example, the symbolic cemetery
near the Popradské pleso mountain lake
has a very strong atmosphere. It is dedicated to the victims of the High Tatras.
You can get there from Štrbské pleso
with a pleasant 2-hour walk on the red
trail. In Starý Smokovec, there is the
fun family gallery Tricklandia, which
is full of optical illusions and tricks.
You can comfortably travel from
Prague to the High Tatras on our

Symbolic cemetery dedicated to clibers

yellow trains. If you prefer a train
ride at night, you can book a compartment in a sleeping car. You will
thus save a lot of time, and a steward will take care of your safety
throughout the journey. You can
get off at the Štrba railway station,
and from there, an old rack railway
that has been operational since the
19th century will take you to Štrbské
pleso, the centre of the High Tatras.

High Tatra Mountains, aerial view from Rysy peak
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Rome
Ancient landmarks are undoubtedly the biggest pride of the city
of Rome, including the Colosseum,
remains of the Forum Romanum or
the Palatine Hill. Other attractions
worthy of your attention include
the independent city-state Vatican
City and its St. Peter’s Basilica, the
Sistine Chapel or large collections of
the local museum. You will love your
Roman Holiday – check out the local
market at Campo dei Fiori for the
full Italian temperament experience.
Or have lunch at one of the many
restaurants in the Trastevere quarter. For genuine nightlife visit the
Piazza Navona square full of street
artists and performers.
Don’t forget to take a selfie in front
of Fontana di Trevi (the Trevi
Fountain). No visit to Rome would
be complete without local dining
because Italian cuisine is among
the best in the world; especially its
countless pasta dishes are what
every gourmet wants. The famous
Italian pizza is sold at basically

Breakfast in Rome

every corner; it is a delicacy even if
sold on a paper plate. Sounds good?
A RegioJet buses and trains will
take you to those destinations in
comfort. See more details at
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
• FREE seat reservation
• A steward/ess on the train
• Seat service, FREE drinks and
refreshments from the on-board

menu (with the exception of the
Low Cost tariff)
• 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.)
• The steward/ess on the train will
provide you with more information

CO Z PRAVÉ LÁSKY
PRAMENÍ,
NIKDY NEVYSYCHÁ.

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

ny
svéDěji
tady psal

Proč využívat aplikaci?
snadná rezervace na pár kliknutí
všechny jízdenky na jednom místě

MALEČ
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nejvýhodnější ceny
storno jízdenky 15 minut před odjezdem – u vybraných spojů

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

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

ZÁMEK
MALEČ

ZAMEKMALEC.CZ
VISITHODSLAVICE.CZ

od 1. 5. 2022
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Nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

+420 222 222 221

Zábavné cestování

Noviny a časopisy zdarma

Zábavní portál ve vlacích: portal.regiojet.cz

Pondělí 3. LEDNA 2022, ČÍSLO 001, CENA 30 KČ, SK 1,50 €

CZK/EUR
24,860 +0,22 %

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.

www.hn.cz

CZK/USD
21,951 +0,16 %

Růst mezd
spolkne inflace

PX
1426,03 +0,07 %

DJI
36338,30 -0,16 %

Seriál HN:

Co dýchá Česko

FTSE
7384,54 -0,25 %

Daňové změny
v novém roce

DAX
15884,86 +0,21 %

BTC/USD
47300 +2,00 %

Těžké časy
autolandu

Mzdy porostou tempem kolem pěti až
šesti procent. Hlavní rozdíl proti roku
2019 je ale v rychlejším růstu cen.

V 80. letech minulého století ulice halil
přísně tajný smog. Dnes je vzduch čistší,
škodí ale topeniště a doprava.

Paušální daň je letos vyšší, nováčci mají
jen pár dní na přihlášení. Může také ztížit
hypotéku. První díl daňového seriálu HN.

Automobilový průmysl čeká další
nelehký rok. Kdo chce nové auto ještě
letos, měl by si pospíšit.
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Volby

Koronavirus

Začíná rok hledání nového
prezidenta. Kandidáti svůj
zájem o Hrad skrývají

Povinné testy na covid ve firmách
uhradí pojišťovny, slibuje Fiala

Češi si už za rok zvolí příštího prezidenta. Přestože už je známých několik
zájemců o post hlavy státu, nikdo z nich nechce svou účast v boji o Hrad ohlásit.
Všichni se však na něj už chystají.
Ondřej Leinert

ondrej.leinert@hn.cz

A

č do nového roku
2022 vstupuje šéf
ANO Andrej Babiš
jako řadový opoziční poslanec a nečekají ho žádné volby, v nichž by měl úmysl kandidovat,
pochlubil se před pár dny nákupem
obytného karavanu, v němž hodlá
objíždět Česko.
„Vždycky jsem snil v něm jezdit
a samozřejmě i spát. A proč? Protože se vracíme do roku 2013, kdy jsem
hlavně jezdil za lidmi. A s tímto obytňákem můžu jezdit všude. Můžu to
i řídit dokonce,“ líčí. Nenápadná zpráva mezi Vánocemi a Novým rokem
byla podle politologů i politických
oponentů dalším důkazem, že byť
do prezidentské volby zbývá ještě rok,
kampaň už začala a Babiš po neúspěchu ve sněmovních volbách má teď
hlavní cíl – stát se příští hlavou státu.
„I když to zatím nepotvrdil, tak už
je to asi jasné. Pokud se nestane něco
mimořádného, kandidovat prostě
bude,“ míní politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně.
Babiš sice před lety tvrdil, že na prezidenta kandidovat nikdy nebude,
protože náplň funkce by ho nebavila
ani na ni nemá předpoklady, postupem času však změnil názor a teď už
přiznává, že o tom uvažuje. Definitivně jasno podle nedávného vyjádření
v Rádiu Impuls má mít v září.
„Plno lidí by si přálo, abych kandidoval, ale rozhodující názor pro mě
bude názor mé rodiny,“ tvrdí. V minulosti Babiš opakovaně říkal, že

jeho rodina by byla nejradši, kdyby
v politice skončil. Podle politologa
Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy
Babiš i proto spíš váhá nad tím, zda
má skutečně šanci uspět.
„Sněmovní volby ukazují, že oslovuje čtvrtinu až třetinu voličů, což
pro úvahy o prezidentské volbě vytváří velmi dobré předpoklady uspět
v prvním kole. V případném druhém
kole volby ale naráží na velmi vysoký
podíl těch, kteří ho volit nechtějí,“
upozorňuje Mlejnek.
„Potřeboval by svůj voličský potenciál rozšířit. Jízda obytňákem pro
něho může být forma veřejného průzkumu. I načasování tomu odpovídá,“ odkazuje Mlejnek na to, že Babiš
hodlá republiku obrážet od února.
Jeho tým tak bude mít do září čas
vyhodnotit ohlas na tuto předčasnou
kampaň. A poznat protivníky. Právě
ti by podle Kopečka mohli být jedním
z mála důvodů, proč by si expremiér
mohl kandidaturu ještě rozmyslet.

platil třeba podle ekonoma a muže,
který se v minulosti též ucházel
o prezidentský úřad, Jana Švejnara na svou nevýraznost. „Spadal
do všeobecných frází, měl málo jasných osobních názorů,“ řekl Švejnar
o Drahošovi Českému rozhlasu.

Fischerové doplatili na svůj start

Lze předpokládat, že v září už bude
o kandidátech jasno. Z dosavadních
zvyklostí v Česku platilo, že kampaň není dobré táhnout více než
rok. Na to v roce 2013 doplatil dlouhou dobu favorizovaný prezidentský
kandidát Jan Fischer, který v závěru
neustál tlak vyzývatele Miloše Zemana a podlehl nakonec i v televizních
debatách dlouho opomíjenému Karlu Schwarzenbergovi.
Na druhou stranu, současný senátor Pavel Fischer, který oznamoval
kandidaturu necelých pět měsíců
před poslední prezidentskou volbou,
doplácel podle průzkumů na nízkou
známost svojí osoby. Oznamovat
kandidaturu na poslední chvíli si tak
Drahoš 2.0 pomůže Babišovi
„Hlavní problém Andreje Babiše mohou dovolit jen osobnosti všeonemusí být on sám, ale to, že by se becně známé, jako je právě Babiš.
Nejvážnějšího soupeře má zatím
proti němu postavil široce přijatelný kandidát. Pokud třeba vládní expremiér, alespoň podle sázkových
koalice Spolu a Pirátů se STAN do- kanceláří, v generálu Petru Pavlovi.
káže někoho takového najít, šance U jedničky na trhu mezi sázkovými
Andreje Babiše ve druhém kole není kancelářemi, Tipsport, si lze na Pavmoc velká. Pokud to nedokáže a bude la vsadit v kurzu 3,3:1, u Fortuny pak
proti němu stát nějaký – škaredě ře- s kurzem 3,5, což je těsně za favoričeno – Drahoš 2.0, bude to poměr- zovaným Babišem, jemuž Tipsport
ně otevřené pole,“ naráží Kopeček vypsal kurz 2,9 a Fortuna 3,0. Další
na současného senátora Jiřího Dra- v pořadí jsou pak podle bookmakerů
hoše, který v roce 2018 prohrál s Mi- zmíněných sázkových kanceláří rektorka Mendelovy univerzity Danuše
lošem Zemanem.
Ačkoli Drahoš zpočátku působil Nerudová s kurzem 10, respektive 9,5
jako široce přijatelný, reprezentativ- a senátor Pavel Fischer s kurzy 10 a 11.
ní kandidát, v závěru kampaně doPokračování na straně 2

V

láda počítá s úhradou tes‑
tů na covid‑19 ve firmách
ze zdravotního pojištění, roz‑
hodnutí přijme v nejbližších dnech.
V CNN Prima News to v neděli řekl pre‑
miér Petr Fiala (ODS). I nadále odmítá
povinné očkování pro věkové skupiny,
debatu o povinné vakcinaci pro určité
profesní skupiny považuje za racionál‑
ní. Lidem poděkoval za chování během
Vánoc a silvestrovských oslav, společ‑
nost to podle něj zvládla.
Šíření nové varianty koronaviru omi‑
kron může znamenat značnou zátěž
pro nemocnice, všechny odhady ale

předpokládají, že v případě rozum‑
ného přístupu předpokládanou vlnu
české nemocnice podle Fialy zvládnou.
Za důležité označil masivní testo‑
vání, nějakou formou testu podle něj
projde celá populace.
Vláda také zvažuje zkrácení karan‑
tény, aby v případě velkého množ‑
ství nakažených nenastalo ochrome‑
ní funkčnosti státu. Podle premiéra
o zkrácení karantény pokračuje de‑
bata v odborných skupinách, která
skončí v „následujících dnech“, poté
přijde politické rozhodnutí.
Strana 2, foto: ČTK
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FILMY
dětské, komedie,
dokumentární, dobrodružné…

Daně
budoucnosti

HRY
hlavně pro děti

Státu chybí peníze.
Co vše lze ještě zdanit?
Třeba roboty.

Firemní
úroky rostou
České banky půjčují
podnikům takřka nejdráž
v Evropě. Podnikatelé se
bojí, že to ohrozí jejich
konkurenceschopnost.

Žralok
Většinový vlastník skupiny
Natland Tomáš Raška
se specializuje na lov
raněných firem.

KNIHY
detektivky, beletrie,
čtení pro ženy, odborná literatura…

AUDIOPODCASTY
zábavné pořady, rozhovory

Foto – tomáš Nosil

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

Kolín –
Ústí n. Labem
BerlínBerlín

od

125 Kč

od

159 Kč

Teplice
Teplice

od

Praha – Liberec

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

139 Kč

Bílina Bílina

od

89 Kč

109 Kč

ČeskáČeská
Třebová
Třebová

Mnichov
Mnichov

Havlíčkův
Brod Brod
Havlíčkův

Amsterdam
Amsterdam

Praha – Jihlava
od

149 Kč

Praha –
Ostrava

Krakov
Krakov
Katovice
Katovice

Kolín Kolín

Londýn
Londýn

od

105 Kč

Lysá n.
Labem
Lysá
n. Labem

Norimberk
Norimberk

od

Brno – Ostrava

139 Kč

od

Praha –
Bratislava

Bohumín
Bohumín

OpavaOpava

od

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

119 Kč

Brno –
Frýdek-Místek

299 Kč

od

Žďár n.
S. n. S.
Žďár
KojetínKojetín
PřerovPřerov
Nezamyslice
Nezamyslice

Paříž Paříž
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

Brno – Jihlava

Děčín Děčín

Žatec Žatec

od

Praha –
Olomouc

Brno – Praha

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

PŮJČTE SI AUTOBUS

BELGIE

Zábava i pohodlí při každé cestě

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
Brno

Štrasburk

Stuttgart

Hegyeshalom
Mosonmagyaróvár
Bern

ŠVÝCARSKO

899

od
Kč
od 35,9 €

Győr

Lauzanne
Ženeva

Lyon

Luzern

Lugano
Como
Milán

MAĎARSKO
od

249 Kč

od 9,0 €

FRANCIE

799

od
Kč
od 31,9 €

RAKOUSKO
od

159 Kč

od 6,3 €

Zkušení řidiči vás dovezou na
teambuilding | školní zájezd | sportovní utkání

ITÁLIE

979

od
Kč
od 38,9 €

nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

+420 222 222 221

www.regiojet
www.
regiojet.cz/pronajem-autobusu
.cz/pronajem-autobusu

Užijte si dovolenou naplno!
S naším netradičním konceptem získáte komfort,
svobodu a relax za skvělé ceny!

Hotel Wallackhaus

Horský hotel Vidly

Habánský dům

RAKOUSKO, HEILIGENBLUT

KARLOVA STUDÁNKA, JESENÍKY

JIŽNÍ MORAVA, DOLNÍ VĚSTONICE

Ubytování v nadmořské
výšce 2 304 m n. m. V zimě
přímo na sjezdovce, v létě
na nejvýše položené silnici
v Rakousku Grossglockner
Hochalpenstrasse.

V nejkrásnější částí Jeseníků
mezi slavnými lázněmi
Karlova Studánka a Jeseník.
Užijte si nedotčenou přírodu
Jeseníků a nejčistší vzduch
ve střední Evropě.

Uprostřed pálavských vinic,
v ráji pro cyklisty, milovníky
vína či odpočinku. Ideální
místo pro poznávání krás
jižní Moravy.

od 40 EUR/osoba
s polopenzí

od 660 Kč/osoba
s polopenzí

od 350 Kč/osoba

Výhody našeho ubytování
Samoobslužný bar

Relax

Herny pro děti

Lounge

Čepujte pivo sobě
a přátelům bez
omezení za výhodné ceny.

Místo pro relax
a odpočinek
s přáteli.

Dětské koutky pro
děti, ale i herny pro
dospělé, jak uvnitř,
tak i venku na
zahradách.

Místo pro relax,
které budete
milovat a kde si
vychutnáte kávu
zdarma.

www.regiojethotels.cz

Důvěra / Svoboda / Přátelství / Respekt

