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EDITORIAL
ještě vždycky můžete koupit letenku
a strávit konec roku někde v teple,
s nohama rozmáčenýma mořskou
vodou. Vsadím se, že lepší dárek pro
sebe ani svou rodinu nenajdete.

Milí cestující,
poslední dva měsíce v roce jsou obvykle ve znamení vánočních příprav.
Nemusíte ale sedět doma a leštit skleničky. Vyrazte na cestu! Pokud máte
rádi tradiční evropské Vánoce, vydejte se po adventních trzích. Zavezeme
vás, kam budete chtít. Do Krakova,
Berlína nebo Vídně (str. 60). Do
Bratislavy, Žiliny nebo Košic. Můžete
se toulat po severních Čechách, nově
jezdíme i do Teplic nebo s námi
vyrazte do Liberce (str. 62–63).
A když už budete mít svařáku dost,

Pokud byste si chtěli splnit jiné
přání, třeba si vyzkoušet novou práci,
nemusíte čekat do Vánoc. Z milých
cestujících se můžete stát našimi
milými kolegy hned teď. Jak by se
vám líbilo křižovat naši zem častěji,
než si zatím umíte představit? Jezdit
na palubách žlutých vlaků nebo je
dokonce řídit? Státní hranice překračovat ve služební uniformě třeba
každý den? Když rozšíříte naše řady,
budu moc rád.
Krásný advent a veselé Vánoce!

Radim Jančura
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o dvě vstupenky
na reprízu Dona Giovanniho
Kolik premiér chystá Opera Národního
divadla na sezonu 2021/2022?
a) 5
b) 11
c) 15

Téma měsíce:

Gratulujeme Denise Chytilové z Přerova
a přejeme hezký kulturní zážitek.

Až se zima zeptá...

OHLASY
Dobrý den,
posílám výtvor svého syna Marka
(téměř 5 let). S pozdravem
Milada Černíková, Praha

Dobrý deň,
oslavujeme dnes narodeniny, máme
štyri roky. Sme vaši velký fanúšikovia. Držíme vám palce a prajeme
veľa úspechov.
Jaroslav Žec, Batizovce

4 | CESTOVÁNÍ

Z pohádkového Kokořínska do dechberoucí
divočiny polárního kruhu

Dobrodruh a světoběžník Honza Drobný cestuje po světě se smečkou čtyř psů.

18 | CESTOVÁNÍ

KAŽDÉ PRAVÉ DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ VE VLAKU

Zuzana Švoncová propadla cestování a zvláště pak dálkovým pochodům.

31 | CESTOVÁNÍ

EXPEDICE NA 13. NEJVYŠŠÍ HORU SVĚTA

Reportáž z výstupu na osmitisícový Gasherbrum II v pohoří Karakoram.

42 | LIFESTYLE

Ženské se podceňují

Rozhovor s první horskou vůdkyní v Jižním Tyrolsku Michaelou Egarter.

67 | REISEN MIT REGIOJET | TRAVEL WITH REGIOJET

Ausflugstipps
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.

|

Tips for A TRIP

CESTOVÁNÍ | Cestospisy Petra Horkého
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Z pohádkového Kokořínska
do dechberoucí divočiny
polárního kruhu
Byl jsem rád, když mě z časopisu Žlutý oslovili, protože kdysi
psali o mé charitativní činnosti pro vážně nemocné a opuštěné děti, takže po 15 letech teď nastala menší aktualizace.
A s ohledem na zimní téma tohoto vydání se hodí, že jsem se
se psí smečkou adopťáků nedávno vrátil po více než roce
od polárního kruhu, kde je šest měsíců bílo.
TEXT: Honza DROBNÝ ● FOTO: Honza DROBNÝ, Dominik HOLUB
Proč právě tam a na tak dlouho? Protože corona opatření mi doslova zničila živobytí postavené na veřejných
akcích. A tak jsem se v duchu mého
přístupu „vždy je cesta“ a „z nevýhody výhoda“ rozhodl splnit si sen žít
v divočině. Minule byl mým domovem na rok tropický ostrov, předtím
rovníkové Peru, a protože mám rád
změnu a jako sběratel zážitků a zkušeností vyhledávám pestrost, daleký
sever byl jasná volba.

Pět přešťastných tvorů
v pusté bílé pohádce

Odjížděl jsem skoro bez peněz, protože jsem v rámci přípravy roku 2020
celou zimu nevydělával. Potřeboval
jsem tedy zemi, kde najdu slušně
placenou práci – a to Švédsko rozhodně je. Navíc je zde nejrozsáhlejší
divočina v Evropě a když jsem tu byl
před třemi lety, bavila mě nejen příroda, ale i lidé. Jsou milí, usměvaví,

ohleduplní, vstřícní. Také mám rád
zvláštnosti – třeba v létě sluníčko
až na pár minut nezapadá, zatímco
v zimě je tma naopak i většinu dne.
A kvůli mračnům kousavých potvor
tři měsíce chodíte ven jen s dlouhým
rukávem, nohavicemi a čepicí s kapucí, ale stejně vás strašně otravují.
Takže pro pobyt venku je paradoxně
nejlíp, když fouká a prší.
Co se týče přístupu lidí, nejlépe to
vysvětlím na příkladu s covidem.
O tom jsem věděl v podstatě jen
v rámci kontaktu s ČR, kde se pomalu neřešilo nic jiného. Na severu je to
jinak, nejedou to pořád dokola. Jsou
nastavená pravidla, která všichni
dodržují a uznají-li to za vhodné, tak
i nad rámec doporučení. Všechno
je otevřené, obchody i restaurace,
bez roušek. Vlivem globálního světa
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a propojených ekonomik ani tam nejsou bez existenčních potíží, ale lidé
se i tak usmívají a třeba jedou na
sněžném skútru rybařit dírou v ledu.
Pohodový přístup mají třeba i k počasí – úplně v pohodě grilují i tehdy,
kdy my nadáváme na „hnus venku“.

s ohledem na tmu jsem měl pocit, že
je noc a tudíž netřeba vstávat. Nicméně na vše se dá zvyknout a jako
u všeho i v tomto případě platí, že
záleží především na našem přístupu
a nastavení, zda budeme nadávat na
nevýhody nebo naopak užívat výhod.

Tma přes den a slunce v noci byly
zvláštní třeba i co se týče spánku
nebo krmení smečky, protože běžné
denní rytmy prostě nefungovaly.
Takže smečka někdy žrala až pozdě
večer, protože absence stmívání mi
to včas nepřipomněla a když jsem
se v noci vzbudil žízní, míval jsem
tendence vstávat (když venku už
praží slunko), ale přitom byla jedna
v noci. Naopak když jsem si po probděné noci šel dát po obědě dvacet,

Velmi se mi také líbilo, že vůbec
nesolí silnice a nejenže je i tak vše
perfektně udržované, ale navíc
i estetické. Všude krásně bílo, i na
autě. Mimochodem v Norbottenu
(nejsevernější kraj, kde jsme žili),
který je rozlohou velký jako ČR
a půlka Slovenska, padá obrovské
množství sněhu, a přesto úplně v pohodě zvládají. To když jsem otevřel
zprávy z maličkaté rodné vlasti, četl
jsem o „kalamitě“ a „Sibiři“ po 10 cm

Na začátku zimy, cestou na veterinu, velmi běžný úkaz
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den odtávalo, ale v noci zas zmrznapadaného sněhu. Mrazy i pod
lo, takže ráno jsem šel po povrchu
minus 40 nebyly až takový problém,
krusty, kolem oběda už se trochu
jak by se mohlo zdát. Naopak byly
propadal a odpoledne, zejména když
svým způsobem příjemnější než
česká vlezlá zima kolem
nuly. Místní tomu mají
uzpůsobené i své aktivity
Záleží na našem přístupu
a zimu si tedy užívají asi
tak jako my léto.

a nastavení, zda budeme
nadávat na nevýhody nebo
naopak užívat výhod.

Přišlo mi vtipné, když mi
třeba fousy na horním rtu
přimrzly k těm pod spodním, takže jsem nemohl
otevřít pusu. Nebo se mi
při mrkání řasy zachytávaly k sobě. Pod minus 30 sníh
už nekřupe, ale hodně hlasitě vrže.
Kapitola sama pro sebe bylo jaro,
kdy to obrovské množství sněhu přes

svítilo slunce, jsem někde zahučel
až po pás. Psi si to náramně užívali,
samozřejmě nejvíc husky, ale i ti
s krátkou srstí (bez kabátků) byli

Smečka někdy běžela vedle čtyřkolky, někdy jsem je kus vezl, podle okolností
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Pánubohu do oken, ale už jsem to
naprosto v pohodě, což je výsledek
neměl ani snahu fotit, protože je to
mého přístupu a výchovy. Docela mě
přece „normálka“.
překvapilo, že když jsem ovšem
nechal běžet před
sámoškou motor auta
(neukradnou vám ho),
V rámci života v odlišných
aby zůstal zahřátý, měl
po mém návratu teplokoncích světa mě baví i to,
měr skoro na nule. I ten
běžící motor vychadl.
jak věci, o kterých lidé celý

Rodinný sobotní jarní
piknik s čerstvými rybami,
doslova uprostřed divočiny

Polární záře uprostřed
října, během zimy je ještě
nádhernější

V některých ohledech
byla pak dlouhá zima už
únavná (i pro oči), což
mi trochu „vadilo“ i na
tropickém ostrově (ta
monotónnost), ale vždy jsem si říkal
„Chtěl jsi to, tak to máš, tedy užívej.“
Jo a nakupovat jsem jezdil 60 km,
z toho polovinu terénní cestou. Na
veterinu jsem jel 4,5 hodiny, to samé
zpět, v husté vánici a se zamrzajícím předním oknem. Prostě jsme se
nenudili a bylo pořád čemu se učit.
Velmi unikátní bylo v „tmavém
období“ svítání, které trvalo velmi
dlouho a plynule přecházelo v západ slunce. V létě přesně naopak,
tedy západ kolem půlnoci přešel
ve svítání, přičemž bylo vidět obojí
ve stejný čas. Na tu chvilku, co
slunce zapadlo, jste na jedné straně
horizontu viděli ještě jeho zbytky
a o kousek dál už se klubalo ven.
Ale největší peckou ze všeho, co
jsem kdy v životě viděl, byla polární záře. V rámci života v odlišných
koncích světa mě baví i to, jak věci,
o kterých lidé celý život sní (včetně
mě), se najednou stanou všedními.
Takže když jsem šel v noci čůrat
ven a pohlédl nahoru, sice mi stejně vždy spadla brada, protože vidět
„auroru borealis“ je jako dívat se

život sní, se najednou
stanou všedními.
Velmi mě bavilo i saunování. Sauny
jsou velmi vkusně postavené, na
nádherných místech s výhledem
ven do té pohádky, kterou pozorujete v atmosféře plápolajícího ohně
(jednou k oknu přišel bílý sob). Navíc
místní saunu používají jinak než
my. Jednak jim nahrazují koupelny
a pak jsou i „chlastacím“ místem –
v rámci rodiny, i s přáteli.
Tohle byl mnohem větší problém, než se
může zdát
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SOUTĚž

o 3 audioknihy
VŽDY JE CESTA
Jak se jmenuje Honzův psí parťák
z jejich společného knihy
odehrávající se v Peru a Thajsku?

AUDIOKNIHA
Po tištěném vydání je nyní v prodeji také audio-

Kód ke stažení audioknihy získají autoři
správných odpovědí, které přijdou jako
20., 40. a 60. v pořadí.

kniha s hlasem Václava Vydry. V listopadu začal
startupový předprodej její dětské kreslené verze,
v březnu pak i fotoknihy z Dalekého severu. Ideální
je přihlásit se k odběru newsletteru (nebo sledovat
sociální sítě) a pak vám nic neunikne.
www.vzdyjecesta.cz

Když jdete do přírody, není třeba
si brát tekutiny, protože voda je
všude a pitná, takže jsem se vždycky napojil společně se smečkou,
což musel být docela srandovní
pohled .
Nebo jednou jsem vylezl z kadibudky, zatímco psi čekali venku a koukám, že upřeně pozorují soby, co chodí kolem. Tak jsem všem dal povel
„čekejte“ a pomalu s holým zadkem
jsem rychle pádil domů pro foťák.

Své odpovědi se jménem, poštovní adresou
a telefonním číslem posílejte na e-mailovou
adresu soutez-zluty@studentagency.cz
do 31. 12. 2021. Do předmětu e-mailu napište CESTA.

... i vaše děti naučíme
anglicky

Bylo by toho mnohem mnohem víc,
co bych rád uvedl, ale bohužel není
prostor, takže na závěr alespoň
stručně, co v nejbližší době chystám:
především to jsou dvě knihy a také
film. Rovněž plánuji zážitkové / průvodcovské služby, kterými bych
lidem nejen zprostředkoval život
v divočině polárního kruhu, včetně
návštěvy Sámů s jejich soby, ale také
základy přežití, k čemuž patří i lov
a rybolov. Více informací hledejte
na webu. #

Honza DROBNÝ
Absolvent hotelové školy pracoval v řadě dalších oborů. V roce
2017 vydal první knihu. Vystupuje na veřejných akcích (cestovatelských, psích, standupech s promítáním). Je sběratelem zážitků, zkušeností, poznání, dovedností a překonaných překážek.
Rád bourá předsudky a mylné mýty.
www.honzadrobny.cz

nejširší nabídka pobytů
evropské i zámořské destinace
tematicky zaměřené pobyty
www.jazykovepobyty.cz
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Se psím spřežením
kolem Bormia
Zažít pocit jako lovci kožešin na drsném severu nebo
jako dobyvatelé severního nebo jižního pólu mohou ti,
kdo si vyzkouší jízdu se psím spřežením. Na farmě tažných psů
Husky Village v italském Bormiu je to možné.
TEXT a FOTO: Pavel NOVÁK
Člověk neznalý drsných alpských
podmínek se tam na několik minut
může stát mašerem, tedy jezdcem se
spím spřežením. Ve stáji je 61 psů,
kteří se po předchozí zimní sezoně
skoupé na turisty těší na nový příliv
zákazníků toužících po adrenalinovém zážitku.
I kdyby vás na psí farmu spolehlivě
nedovedla navigace, po sluchu byste
tam bezpečně trefili. Štěkot nadšených psů čekajících na projížďku je
slyšet až na hlavní silnici spojující
Bormio s Livignem.
Majitel psí farmy Lorenzo Tilli se
naučil psy plemene husky chovat
a cvičit pro tahání saní na Aljašce,
kde žil. Farmu Husky Village provozuje už 19 let. Až dosud se zájem
turistů o jízdu se psím spřežením rok
od roku zvyšoval. Minulou zimu ale
byla situace nejistá.
Je třeba počkat na pokyn profesionálního jezdce ke startu

Podle pana Lorenza se v zimě a na
jaře ocitlo jeho podnikání kvůli

covidovým omezením ve slepé uličce.
Pro něj a pro mnoho dalších podniků
v Alpách to byl velký problém.
„Ale já to nikdy nevzdám. Očekáváme, že příští rok to bude lepší,“
nechal se slyšet pan Lorenzo.
Turistů chtivých vyzkoušet si řízení
saní taženými psy bylo letos na
jaře méně. Až o 90 %. Vůbec bylo
zimních turistů v italských horách
pomálu. Italská vláda se v únoru
na poslední chvíli rozhodla lyžařské
areály neotevřít a místní podnikatelé prožívali horské zklamání. Pár
skalních turistů si ale přece jen do
Husky Village cestu našlo. Paní Elena z Mantovy přijela do Bormia i se
dvěma dcerami.
„Je to opravdu vzrušující, když si
uvědomíte, že vás někam unášejí
saně tažené psy v takové nádherné
krajině s takovou spoustou sněhu.
Máme to rády a dáváme tomu přednost i před lyžováním,“ vyznala se
z lásky k horám paní Elena.
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Celé smečce celkem 61 psů velí spolu
s panem Lorenzem Tillim i dominantní samec, kterého jeho majitel
získal z Norska. Prohlašuje o něm,
že je to dobrý a spolehlivý chlapík.
Huskyové jsou nejen silní a temperamentní, ale také velmi mazliví
a vděční za každý dotyk.
Před startem si musí každý mašer
projít malou instruktáží, jak se
chovat. Kam šlápnout na saně, jak
zpomalit nebo zastavit a jak naopak
dát psům pokyn, že mají jet. Povely
jsou docela jednoduché: hop, hop
znamená: jeď, přidej. A hou, hou
znamená: pomalu, zklidni to.
Psi jsou natěšení na jízdu
stejně jako mašeři

Po výkonu se někteří tahouni
rádi nechají podrbat

Několik spřežení připravených
se svými jezdci vyrazit na trať se
třese nedočkavostí. Psi vyjí, štěkají,
hrabou ve sněhu a vzrušení z toho,
co přijde, z nich úplně čiší. Konečně
jezdci povolí brzdy a v asi desetimetrových odstupech vyjíždějí.
Asi po 20 minutách se devět spřežení i se svými jezdci vrací. Na trati
naštěstí ze sání nikdo nespadl. Paní

Před jízdou je třeba si vyslechnout krátkou
instruktáž

Elena z Mantovy si jízdu se psím
spřežením velmi pochvalovala. Byl to
prý adrenalin, protože měla i trochu
strach. Ale hlavní byl pocit sounáležitosti se psy, kteří táhli sáně. Moc
si to užila a její dočasní parťáci se od
ní dočkali podrbání za ušima a na
hřbetě. #

PAVEL NOVÁK
V ČRo působí od roku 1998. Byl zpravodajem v Polsku, při EU
a v zemích Beneluxu. O zajímavostech zaznamenaných u našich
severních sousedů napsal knížku Polský zápisník. Věnuje se dění
v Evropské unii, Španělsku a balkánských zemích. Spolumoderuje pořad Evropa Plus na Českém rozhlasu Plus.
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

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

TEN SPR

Nečekaně těhotná
Srdce je stejně důležité jako rozum
Těhotenství nemusí být vždy časem těšení a nových
příjemných pocitů. Řada žen v tomto křehkém období prožívá
nejistotu, obavy nebo zklamání. Podporu, vyslechnutí i praktickou pomoc jim nabízí organizace Na počátku. Těhotným
ženám a maminkám s dětmi v tísni pomáhá od roku 1994.

Paní Dana kontaktovala Poradnu Na
počátku ve chvíli, kdy si potřebovala
utřídit myšlenky a promluvit si s někým, kdo ji nezná a může mít nadhled. Vyprávěla, jak se před několika
lety rozvedla a z prvního manželství
má tři děti. Teď žije v novém vztahu
a nedávno zjistila, že je znovu těhotná. To zaskočilo nejen ji, ale i její
dospívající děti, které se s rozchodem
rodičů stále těžko srovnávají.

Ročně se na Poradnu Na počátku
obrátí zhruba 300 žen s podobnými
příběhy. Kromě potřeby promluvit
si a utřídit myšlenky přicházejí řešit
například problémy s bydlením,
s penězi nebo mají konkrétní otázky
z oblasti pracovního práva nebo
sociální podpory. Některé ženy řeší
také potíže ve vztahu nebo domácí
násilí. #

Více informací, včetně možnosti podpory,

Paní Dana i její přítel si miminko
přejí, ale jak se zachovat, když starší
děti nechtějí nového sourozence
přijmout a s mámou chtějí přerušit
veškeré kontakty?

najdete na adrese www.napocatku.cz

Tuto stránku poskytuje STUDENT AGENCY a RegioJet neziskovým organizacím bezplatně.
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Vyzkoušejte novinky
na pečení
Dukáty:

Poleva mléčná:

Když se intenzivní chuť
snoubí s ideální velikostí.
Vyzkoušejte hořkou
čokoládovou novinku Figaro
Dukáty a vykouzlete z každého
dezertu originální chutný
zákusek, nebo jen nechte
rozpustit uprostřed
kakaového těsta a užijte si
intenzivní čokoládou
chuť.

Snadnou práci při přípravě
domácích dobrot budete mít
s mléčnou polevou Figaro, která
vám udělá radost nejen jemnou
chutí, ale i hlaďounkou
strukturou.

Kakao
Holandského typu:
Potěšení z domácího pečení
v novém praktickém balení.
Takové je Figaro Kakao
Holandského typu, které by mělo
být, díky své výrazné kakaové
chuti, absolutním základem
vašich receptů
na pečení.

Čokoláda na vaření:
Ať už chcete vařit, péct nebo
se oddávat domácímu mlsání,
vsaďte na intenzivní chuť poctivé
čokolády Figaro na vaření.

10×
a zapojte se do soutěže
o kuchyňského robota ETA

Ilustrační obrázek
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Soutěž běží od 1. 11. do 30. 11. 2021. Více informací a úplná pravidla na www.figaro.cz.
Vztahuje se jen na výrobky prodávajícího Mondelez Czech Republic s.r.o.
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KAŽDÉ PRAVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ZAČÍNÁ VE VLAKU
Nevím, jak to máte vy, ale každé opravdové dobrodružství
skutečného cestovatele začíná cestou na vlakové nádraží.
Ta dobře známá maličká budova nádraží v Letovicích
mě vždy vítá onou lákavou vůní neznámých krajů
a vzdálených zemí. Vždyť právě tady každá moje
cesta začíná a taky končí.
TEXT: Zuzana ŠVONCOVÁ ● FOTO: Zuzana ŠVONCOVÁ, Jan CHLOUPEK
Nevzpomenu si už, kdy jsem vlakem
cestovala poprvé. Ale bezpečně si
vybavuji svou první jízdu do Brna
v pěti letech s babičkou. Brno je
Mekkou pro nás Moraváky. Ale když
na to tak vzpomínám, tak jsem tu
ryzí dětskou radost měla právě ze
samotné cesty vlakem. Už tehdy ta
dětská duše tušila, že i cesta může
být cíl.

Jízda vysokohorským vlakem
pod Mattehorn. Švýcarsko

Uběhlo pár let a nastaly mi pravidelné přesuny vlakem za studiem. Prvně na jižní Moravu, později trochu
severněji do nádherného historického „Holomóca“. Mezi tím nesmím
opomenout spanilé čundry se starou
partou. Jízdné za pár šupů, svobodně
se toulat českou krajinou a když zbylo pár drobných, tak bylo i na nějaké
to levnější vinné osvěžení. Při jedné
takové památné vlakové jízdě jsem
se přeřekla a pana průvodčího jsem
oslovila pane rozhodčí. Fešák v pěkné uniformě měl pochopení a smáli

jsme se tehdy všichni, až nám tekly
slzy. Dodnes mi to kamarádi připomínají, přestože už to bude skoro
patnáct let zpět. Mladická veselost,
Zdravé nohy a dobré boty – můj recept na
štěstí. Norsko, NP Jotunheimen
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doby mě život odvál pracovně do
naivita a nekonečné odhodlání. Svět
Anglie, Norska a taky do Švýcarska.
nám ležel u nohou, možná i díky
Cestovat ze srdce Švýcarských Alp,
tomu, že jsme o něm nic nevěděli.
které byly ledově studeným královPřed samotným závěrem vysokoškolstvím, směrem k našim úrodným
ských studií to byly také jízdy na
Ukrajinu za vzděláním.
Teprve při vykonávání
potřeby nad dírou v zemi
Svět nám ležel u nohou,
v ukrajinských vlacích,
zatímco vás studený průmožná i díky tomu,
van otravoval v nechtěných partiích, si člověk
že jsme o něm nic
uvědomoval, jak vysokou
úroveň služeb nám vlastnevěděli.
ně vlaky v rodné zemi
poskytují.

Magický jev – vidmo na Trolím
jazyku. Trolltunga, Norsko

Následovala velká cesta vlakem na
letiště poprvé jen s jednosměrnou
jízdenkou. Myslela jsem si tehdy, že
do světa na zkušenou vyrážím na pět
měsíců. Nakonec se to zvrtlo a z pěti
měsíců se stalo pět let. Během téhle

Everest base camp trek, cesta do
prvního výškového tábora, Nepál
Gornegrat, Švýcarsko, 3 100 m n. m.

jižním svahům na milovanou Moravu, která právě tančila v jarních
květech, bylo jedním z nejsilnějších
zážitků v mém životě. Nešlo mi
do hlavy, jak se během pár hodin
jízdy vlakem mohla krajina velehor

CESTOVÁNÍ | Po vlastní ose

Moherské útesy, Irsko

Pravá alpská zima. Zermatt, Švýcarsko

s jednolitou barvou sněhu změnit na
zemi zalitou jarní zelení. Za ta léta
s batohem na zádech to byl pouze
Nepál, v němž jsem se nedopravovala vlakem. Nepálská železnice má
délku neuvěřitelných 51 km. Důvod
je prostý – častá zemětřesení a následné sesuvy půdy. Bohudíky jsme
při naší cestě pod Everest potřebovali pouze vlastní chodidla. I vlaky
ve Švédsku a Norsku na nás udělaly
velký dojem. Ale jeden druh vlaků
mám přece jen ze všeho nejraději. Je
to ten vlak, kterým se vracím domů.

To tajemné neznámo zakončené
otazníky. Co nového tam uvidím?
Koho potkám? S kým se ve vlaku
zapovídám. Stejně tak každým dobrodruhem pulzuje dětská nedočkavost, když nastupuje na vlak, jenž
ho bezpečně přibližuje k domovině.
Vlak, v němž po dlouhé době slyší
konverzaci v rodném jazyce a přilepený na sklo obdivuje krásy té naší
malé skvostné země.

Na začátku každé cesty člověkem
prostupuje určitý druh vzrušení. Jistá příjemná nervozita uvnitř člověka.
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Vždyť on ten život samotný je jako jízda
vlakem. Někdy zažiješ výluku a někdy
třeba malé zpoždění. Ale důležitý je
zážitek z jízdy a skutečnost, že tě vlak
bezpečně dopraví až k cíli. Domů, tam
kam patří dobrodruhovo srdce. #

Zuzana Švoncová
Začínající autorka. Po studiu vyjela za hranice za prací a cestováním. Od roku 2016 propadá dálkovým pochodům. O této
krásné závislosti a o pikantních příbězích vypráví v knize Dlouhej špacír pěšky skandinávskou divočinou, která vyšla vloni na
podzim.
IG: zuzka_world_wanderer, FB: dlouhejspacir

Cena platná v době tisku.

www.dovolena.cz

y
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Láska, smrt, slavný architekt
a zimní sporty
Červené srdce na svetru. Dřevěné boby. A závěje sněhu.
Známý architekt Adolf Loos ve dvojici s dalším závodníkem
se chystají soupeřit ve švýcarském Davosu.
TEXT: David RŮŽIČKA ● FOTO: Adolf Loos Plzeň

Fotografie s Loosem věnujícím se
zimním sportům nabízí trochu jiný
pohled na slavného architekta,
o němž se dnes hovoří až s posvátnou

úctou coby o jednom ze zakladatelů
moderního stavitelského umění. Muž
s geniálními nápady, které předběhly dobu, byl ale především člověkem
z masa a kostí. A hlavně se srdcem.
Do sanatorií totiž doprovázel svou
životní lásku, anglickou tanečnici
Bessie Bruce. Jednoduchá dívka se
silnou vůlí, jež jí pomohla vypracovat
se doslova z ulice, ovšem na Loose
jako jedna z mála platila. Jejich vzájemný vztah trval asi deset let! Déle
než celkem tři Loosova manželství.

Adolf Loos (vpředu) na závodním bobu
v Davosu (1911)

V plzeňském bytě Krausových Loos efektně
vytvořil nekonečný odraz prostoru

Jinde vidíme Loose bobovat v Montreaux. Dráha je obklopená diváky,
většinou pacienty a zaměstnaci
zdejších plicních sanatorií. Horské
léčebny jsou určeny nemocným
tuberkulózou. I když ve vzduchu visí
všudypřítomná hrozba smrti, lidé se
umí bavit.
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Adolf Loos, to byly ovšem také kontakty na významné moderní malíře
a literáty prvních dekád 20. století.
Loosův přítel Oskar Kokoschka, dnes
řazený mezi slavné světové malíře,
portrétoval Bessii na přelomu let
1909/1910. Tehdy se léčila ve švýcarských klimatických lázních Leysinu.
Významný básník Georg Trakl pro
Bessi složil Píseň o Kašparu Hauserovi, zařazenou v jeho sbírce Šebestián ve snu. Tanečnici ovšem miloval
i další z Loosových přátel, brilantní
vídeňský spisovatel a autor například Minutových románů, Peter Altenberg. Bessie ovšem upřednostnila
šarmantního Loose. Při návštěvách
sanatorií Adolf Loos potkal také
významného německého prozaika
Thomase Manna, který doprovázel
svou nemocnou ženu Kattii. Spisovatel inspirován prostředím luxusního
sanatoria pro tuberkulozní pacienty
napsal svoji slavnou knihu Kouzelný
vrch.
V roce 1914 se vztah architektonického génia Loose s tanečnicí rozpadl.
Bessie nebyla ochotná tolerovat Loosova další milostná vzplanutí. I po
rozchodu ovšem Loos Bessie finačně
podporoval. Naposledy se viděli roku
1920 v areálu leysinského sanatoria,
než dívka odcestovala do Londýna.
Cesta ji vyčerpala natolik, že si neúprosná tuberkuloza vybrala svoji daň.
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Loos s Bessie na Semmeringu, nejstarším
lyžařském středisku v Evropě

Za slavnými stavbami Adolfa Loose
je dnes možné cestovat do Plzně,
Prahy, Brna či Vídně. Budoucí architekti se o jeho inovacích a způsobech
tvorby učí na univerzitách. Mnohé
knihy o Loosově díle hovoří až s posvátnou úctou. Jako by byl sochou
z mramoru, jímž tak rád obkládal
své interiéry. Nic z toho však není
vzdálenější podobě muže, jenž uměl
užívat život plnými doušky! Loňské
oslavy 150. výročí géniova narození
narušila opatření kvůli epidemii
covidu. Proč však po architektových
stopách nevyrazit letos? #

David Růžička
Plzeňský publicista, který se zaměřuje na odhalování půvabů
a zajímavostí regionálních památek. V roce 2017 mu vyšla kniha
Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady a vloni další kniha –
Odhalená plzeňská tajemství. Další publikační činnost autor
představuje na webu davidruzicka.webgarden.cz.
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strávit klidně celý den a pořád tu
bude co objevovat.

Pouštní duny
i lyžařské sjezdovky

Zábavy je v arabské zemi dost ale
i pro rodiny s dětmi. Najdete tu desítky zábavních parků, aquaparků,
podmořský svět, zoo, Warner Bros
Studio nebo Legoland. Na atrakcích
se budou bavit děti i dospělí.

V Emirátech se nudit nebudete
Krásné počasí celý rok, úchvatná architektura,
nádherné pláže, výhodné nákupy i lyžařské sjezdovky.
Řeč je o Spojených arabských emirátech. Země v Perském
zálivu vás ohromí svými možnostmi. Zavítejte na stránky
dovolena.cz a zjistěte o této zemi víc.
TEXT: Kristýna ŽEMLOVÁ ● FOTO: www.dovolena.cz
Spojené arabské emiráty leží na
Arabském poloostrově, sousedí
s Ománem a Saudskou Arábií. Hlavní město je Abu Dhabi, což je i název
jednoho ze sedmi emirátů, na které
je země rozdělena. Dalšími emiráty jsou Dubai, Ras al-Khaimah,
Fujairah, Ajman, Umm al-Quwain
a Sharjah. Úředním jazykem je
arabština, ale bez problému se tu
domluvíte i anglicky.
SAE prosluly svojí architekturou.
V Dubaji se nachází nejvyšší budova světa Burj Khalifa, ale i další
stavební skvosty, například Burj al
Arab (tři sta metrů vysoká budova
luxusního hotelu ve tvaru plachetnice) nebo Dubai Frame (sto padesát
metrů vysoká rozhledna ve tvaru
rámu). Země v Perském zálivu ale
fušuje i do architektury přírody.
U pobřeží jsou vybudované uměle
vytvořené ostrovy ve tvaru palmy.

Majestátní mrakodrapy můžete
obdivovat i z bílých písečných pláží.
Ostatně většina lidí sem jezdí právě
kvůli nim. Díky krásnému počasí tu
Úchvatná rozhledna Dubai Frame

Výhled na Dubaj ze střešího bazénu

můžete nerušeně relaxovat po celý
rok. Pokud vás nebaví válení na
pláži, vyrazte za dobrodružstvím.
Oblíbené jsou výlety do pouště.
Cestovní kanceláře nabízejí různé
varianty od sjíždění pouštních dun
na čtyřkolce až po romantické vyjížďky na velbloudech při západu slunce.
Odvážnější mohou i přenocovat.
V Emirátech je celoročně krásné
počasí, za což země vděčí obratníku
Raka. Příjemné teploty jsou tu spíše
v zimních měsících, v letních se totiž
na teploměru může objevit i 50 stupňů. Před horkem se můžete schovat
v lyžařských areálech. Ano slyšíte
dobře. Jeden z nich se dokonce nachází přímo v nákupním centru Mall
of the Emirates, kde kromě sjezdovek a příjemné klimatizace najdete
řadu obchodů nejrůznějších značek.
Nákupní ráj je i v největším obchodním domě Dubai Mall, kde můžete

Poslední, co byste si neměli ve Spojených arabských emirátech nechat
ujít, je jídlo. Ochutnejte kořeněné
jehněčí a velbloudí maso, hummus
nebo tradiční dezert esh asaraya, což
je tvarohovo-sýrový koláč s krémem.
Po večeři se usaďte v čajovně a dejte
si pravou arabskou kávu nebo mátový čaj. Velmi oblíbená je také vodní
dýmka. Tak, kdy vyrazíte?
Dopřejte si jedinečnou dovolenou
plnou zážitků. Podívejte se na naši širokou nabídku a vyberte si zájezd na
míru od dovolena.cz za super ceny. #
Na velbloudech se můžete projet po pláži
i na dunách v poušti
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Leťte s námi do Ameriky
Už je to tady! Amerika od listopadu otevírá hranice pro
očkované cestovatele z Evropské unie. A my vám s radostí
přinášíme inspiraci na cestu do země neomezených možností.

• New York – objevte krásy města,
které je symbolem americké svobody.
Nechte se ohromit září neonů na
Times Square, navštivte sochu Svobody, prohlédněte si město z 86. patra Empire State Building nebo si
vychutnejte piknik v Central Parku.
• San Francisco – kdo by neznal
největší atrakci ve městě, ikonický
most Golden Gate Bridge? V San
Franciscu je toho ale k vidění mnohem
více. Projeďte se v historické tramvaji,
navštivte strašidelný Alcatraz nebo se
kochejte pohledem na nádherně barevné viktoriánské domky. Tohle město si
prostě zamilujete.
• Los Angeles – nechte se zlákat
leskem města, které je mekkou
filmového průmyslu. Vydejte se na
prohlídku studií Studios Hollywood
nebo Walt Disney Concert Hall, po
stopách Pretty Woman na Rodeo
Drive nebo si najděte svou oblíbenou
hvězdu na Chodníku slávy. V Hollywoodu není nic nemožné a i vy se
můžete stát celebritou.

• Miami – lákají vás písečné pláže,
azurově modré moře a karibská
atmosféra? Tak to jste v Miami
správně. A když se válení na pláži
dostatečně nabažíte, zajděte na návštěvu za delfíny, lachtany a kosatkami do Seaquarium parku nebo si
vyjeďte za město do národního parku
Everglades.
• Chicago – v metropoli Illinois
najdete nejvyšší budovu USA –
Willis Tower. Zajít můžete i ke slavné Buckinghamově fontáně, kterou
znáte ze seriálu Ženatý se závazky.
A víte, kde končí proslulá Route 66?
Správně, přímo u fontány. Navíc si
tady v městské části Pilsen můžete
dát pravý český guláš a vychlazenou
Plzeň. #

letenky

od 10
9

10 Kč

Cena letenky do Ameriky:
New York z Prahy od 10 910 Kč
Tam i zpět, včetně všech poplatků.
Cena a podmínky jsou platné v době tisku.

www.studentagency.cz

Cena platná v době tisku.

www.studentagency.cz
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EXPEDICE
NA 13. NEJVYŠŠÍ HORU SVĚTA
Psal se červen roku 2021 a my se v desetičlenné skupině
vydali na 8 035 m vysoký Gasherbrum II v pákistánském
pohoří Karakoram. Expediční lídr má za sebou jednu „osmičku“,
několik „sedmiček“ a zbytek party jsou kamarádi z výstupů na
Manaslu, Muztagh Ata a dalších expedic. Představa,
že spolu strávíme 50 dní v „divočině“, byla super.
TEXT a FOTO: Vít Dubec
Expedice se uskutečnila pod vlajkou
Expedition Clubu a za podpory RockPointu. Po návratu do naší malé zelené kotliny se zase jednou můžeme
naplno radovat z maličkostí všedního
dne, které jsou jinak samozřejmostí.
Třeba taková sprcha – hotový zázrak!
Název Gasherbrum v překladu
z místního jazyka znamená Krásná
hora. O tom, že je opravdu krásná, není pochyb, ovšem výstup na
ni rozhodně není vždy jen krásný.
Dokonce bych řekl, že většinu času
krásný není. Stojí za ním totiž
spousta dřiny, rizika, bolesti hlavy,
zimy a spalujícího horka. Vedoucí
Martin nám stále opakoval: „Lézt na
osmičku je mistrovství světa v čekání.“ Chce to opravdu notnou dávku
odhodlání, železnou vůli a především
žádné pochyby.

Expediční lídr Martin Ksandr
na vrcholu Gasherbrunu II

Překonávání překážek k vrcholu
začalo mnohem dříve, než si kdokoliv
z nás představoval. Vlastně to, že se

celá akce uskutečnila, je malý zázrak
a už naše přistání v Islámábádu
bylo svým způsobem vítězství. Dva
měsíce nejistoty před odletem, které
byly těžkou zkouškou naší motivace,
shrnu jen krátce, i když by vydaly
na samostatnou trilogii. Jádro pudla
byla samozřejmě epidemiologická
situace. V Pákistánu na jaře řádila
třetí vlna moribundusu, což vedlo
k sérii opatření od lockdownu jednotlivých provincií až po úplné uzavření
země a zrušení leteckého spojení.
S napětím jsme každý den sledovali,
jak se to vyvine a dostávali jednu
ránu za druhou.
Long story short – podařilo se! Pak
následoval krátký let do Skardu, přejezd džípy na hotel, brífink s agenturou, brífink s vládním zmocněncem,
brífink se styčným důstojníkem
armády, vydání permitu, zaplacení
více než 1 000 000 Kč v hotovosti,
zasloužený spánek, doplnění zásob
v ulicích Skardu, balení a vážení
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Majestátní vrchol
Gasherbrumu II

Cesta na začátek
treku
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etapy. Během toho jsme postavili
bagáže, poslední večeře, mangový
tři výškové tábory C1 (5 900 m), C2
milk shake a brzký ranní odjezd
(6 400 m), C3 (7 000 m) a vynesli nědžípy do Askole a dál údolím, až na
kolik set metrů fixních lan a desítky
začátek legendárního treku přes
kilogramů vybavení. Po každé etapě
ledovec Baltoro. Dopravit výbavu
a zásoby přes půl světa už
zdaleka není taková výzva
jako před 60 lety, ale pořád to
Kvůli pandemii chyběli
dá docela zabrat. Když po tom
všem člověk vystoupí z džípu,
nepálští šerpové, kteří
protáhne si nohy a nadechne
se čerstvého horského vzduprošlapou a zafixují celou
chu s vědomím, že to má za
sebou a v následujících dnech
výstupovou trasu.
ho čeká jeden z nejkrásnějších
treků planety, to je k nezaplacení.
jsme se vrátili do BC na pár dní zregenerovat, což se nám dařilo hlavně
BC (base camp) Gasherbrumu se
díky skvělému kuchaři Zahirovi.
nachází na rozhraní dvou ledovců.
V polních podmínkách předváděl
Unikátní je tím, že je společný pro
tak famózní výkony, že jsme často
dvě osmitisícovky. Gasherbrum
hlasitě aplaudovali.
I a II (nebo taky K4). Vliv mocného
moribundusu sahá i do nejzazších
První úsek z BC do C1 vede přes
koutů planety, a tak i letošní sezona
nebezpečný ledopád plný trhlin
v Karakoramu byla specifická.
Dorazilo méně expedic a především
zde chyběli nepálští šerpové, kteří
Nebezpečný ledopád na cestě z base campu
si každou horu doslova podmaní
do výškového tábora C1
a nekompromisně prošlapou a zafixují celou výstupovou trasu. Díky
jejich absenci tak vznikaly zajímavé
situace. Řada expedic trpělivě vyčkávala, než jim někdo prošlape stopu
a zafixuje lana do dalšího výškového
tábora. Filozofickou debatu o smyslu
a podstatě horolezeckého sportu,
kterou tenhle přístup nabízí, si teď
raději odpustím. Byl to ale zdroj
mnoha konfliktů. Někteří se zkrátka
svezli na vlně a někteří si to vydřeli.
Tak to ale v horách dneska chodí.
Celý výstup nám od příchodu do BC
trval 22 dní a byl rozdělen na tři
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a ledových bloků, které se čas od času
zhroutí a cesta se tak neustále mění.
Druhý úsek z C1 do C2 vede přes
obávaný Banana ridge – ostré
exponované žebro, které končí 70°
svahem a přechází v krátký hřebínek, ostrý jako žiletka. Následuje
nepříjemná cesta z C2 do C3 – přes
strmý ledovcový svah zvrásněný
trhlinami a seraky, na kterém leží
velké množství sněhu. Spolu s ledopádem mezi BC a C1 je tohle určitě
objektivně nejnebezpečnější část.
Odhad velikosti a vzdálenosti tady
trochu selhává vzhledem ke gigantickým rozměrům všeho kolem. Ze
stanu v C3 se nabízí famózní výhledy
na ledovec a celou skupinu Gasherbrumů I–VI kolem.
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Zbývá už jen poslední úsek z C3 na
vrchol a celý výstup na GII je za
námi. Vrcholová etapa má převýšení poctivých 1 035 m a vzhledem
k tomu, že magická hranice 8 000 m
je na dosah, je to opravdu slušná
porce. Vše začíná skalnatým pásem
s jednoduchým mixovým terénem
zajištěným fixními lany. Fronta lidí
na fixech ve 3 hodiny ráno v -20°C
rozhodně není žádná hitparáda. Přestáváš cítit prsty na nohou, zoufale
bys je chtěl rozhýbat, ale 10 mátoh
sunoucích se po fixu před tebou ti
v tom svým šnečím tempem brání.
Po tomto úseku následuje větrné
plató ve výšce 7 400 m. Odtud navazuje dlouhý vyčerpávající traverz pod
vrcholovou pyramidou až do sedla

JDEME DO HLOUBKY, ABYSTE VY MÍŘILI VÝŠ.

BEZPEČNĚ VÁS
PŘEVEDEME PŘES
ROSTOUCÍ INFLACI.
JEN ZA
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Radostné setkání s posádkou z kuchyně v base campu

v 7 700 m a následně tvrdý firnový
svah pyramidy a ostrý hřebínek
k vrcholu. Ten vám bohužel detailně nepopíšu, protože jsme se spolu
s Filipem otáčeli ve výšce 7 880 m
(respektive byli jsme otočeni) po tom,
co nahoře začal foukat vítr o rychlosti kolem 100 km/h. Já už jsem
tou dobou měl za sebou dlouhý boj
s výškou a dehydratací, který začal
někde v půli traverzu, a tak jsem ani
neprotestoval. Čest naší expedice
však zachránili kluci – Martin Ksandr, Pavel Burda a Josef Zajac, kteří
stanuli na vrcholu Gasherbrumu II!
Následovaly dva dny sestupu, které
většina z nás asi ráda ze vzpomínek

49 Kč MĚSÍČNĚ

vytěsní. Všichni jsme byli na maděru
a není se moc čím chlubit, ale zvládli
jsme to ve zdraví. Highlight byl jednoznačně shledání s klukama z kuchyně,
kteří nám přišli naproti do ledopádu
a přinesli nám čaj, sušenky a nepředstírané nadšení, že nás vidí živé. #

Expedition club
Spolek sdružující nadšence cestování a dobrodružství, pro které organizujeme výpravy. Rádi
posouváme hranice našich možností i možnost
našich kamarádů na netradičních akcích, které
cestovky nenabízejí. Jezdíme do míst, která nejsou
pro každého.
www.expeditionclub.cz

info@expeditionclub.cz

Vít Dubec
Horolezec, horský průvodce a organizátor výprav a expedic
v brněnském Expedition clubu. Zvládá udržet v ruce cepíny se
stejnou jistotou jako housle a kytaru. O osmitisícový vrchol se pokoušel poprvé, má ale za sebou řadu dobrodružství od lezeckých
prvovýstupů v Pamíru po polární přechody se saněmi za zády.

EKONOM.CZ/AKCE

CESTOVÁNÍ | Cestou necestou

Strana 36

Strana 37

CESTOVÁNÍ | Cestou necestou

Cestou necestou NAVZDORY
osudu až do švýcarských Alp
V totálním chaosu změn okolo cestování se mi stále více
rozplývá vidina návratu do milované oblasti Himálaje,
která mi v posledních sedmi letech byla domovem, a ke své
vysněné práci průvodkyně. Než se přiblížím úplnému dnu,
uvědomuji si, že se musím probrat a vzchopit.
TEXT a FOTO: Kamila HRUBÁ
Ale jak dál, bez nejmenší představy
a vize? Jak to tak občas bývá, přihrává mi „náhoda“ opět jednou přesně
to, co potřebuji nejvíce – nakopnutí
v podobě nové výzvy.
Nedovedu si představit lepší evropskou náhradu asijských velehor než
jsou Alpy. A v danou chvíli to bylo
právě Švýcarsko, které mě přilákalo svým rozvolněnějším přístupem
k nově zaváděným pravidlům. Po
pěkném výletu v horách nad alpskou
vesničkou Engelberg, jehož hlavním
cílem byl pracovní pohovor v tamním
horském hotelu Trübsee, jsem měla
jasno alespoň na nastávající zimu.
To jsem ještě netušila, že se toto
„nouzové řešení“ časem promění
v dlouhodobější směřování – ano,
i Alpy si získaly mé srdce.

Za slunečných dnů je na zasněžených
svazích největší dilema rozhodnout se
pro bezvadně upravené sjezdovky nebo
pro dobrodružství ve volném terénu

Natěšeně nahazuji lyže přes rameno
a v přezkáčích se pomalu a nejistě
kolébám směrem k vlekům. Jsem
ráda, že se v nich na namrzlých
chodnících vůbec udržím, ale ne-

vzdávám se. Mou radost z toho, že
jsem se natáhla jen dvakrát, mi kazí
pouze lyžaři, kteří mě s úsměvem na
tváři předjíždějí na kole – ne cyklisti,
ale lyžaři. Jak jinak, když do pedálů
šlapou v lyžařských botách a sjezdovky mají připevněné ve speciálně
upravených nosičích! Na námraze se
k tomu všemu pohybují s naprostou
jistotou a elegancí.
Když se nechávám lanovkami vyvézt
na ledovec pokrývající vrchol hory
Titlis, zjišťuji, že není všemu bláznivému počínání místních konec.
Zatímco doufám, že nezabloudím
z vyznačených sjezdovek, mnu si oči,
abych se přesvědčila, že vidím dobře.
Pode mnou si to dolů po kamenitém svahu sviští parta freeriderů.
Ledovcové převisy a skály, místo aby
jim naháněly hrůzu, se pro ně zdají
být skvělou atrakcí a oni po nich
s lehkostí tančí a skáčou. Toto skvělé
představení sleduji z prosklené
otočné lanovky, díky které nemusím
propásnout ani kousíček z celého
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Na procházce jen kousek nad
Engelbergem je možné prožít
nádherné zimní ticho

Ve volném čase nelze odolat
okolním svahům, a tak téměř
každou volnou minutu
trávím venku
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Kouzelný pohled na ranní Engelberg z hotelu Terrace, kde vůbec nebylo špatné projít si
po příjezdu do země desetidenní karanténou

panoramatu. Okolo jen špičaté vrcholky a sníh.
Nahoře na 3 050 m n. m. mě navíc
čeká překvapení v podobě vzpomínky
na Nepál – vyhlídkový visutý most,
který hned s radostí přebíhám. Ten
mě zavede až do ledovcové jeskyně,
kde je možné pocítit pořádnou alpskou zimu (a potkat veverku z filmu
Doba ledová zamrzlou v kostce ledu).
Místní ledovec se pyšní jednou
zvláštností. Stejně jako jiné horské
ledovce po celém světě postupně
ubývá. Švýcary to ale nenechává
chladnými a snaží se o jeho alespoň
částečnou záchranu. Během letních
měsíců ho přikrývají speciální obří
bílou plachtou, díky které odtává
o něco pomaleji. Smysl pro ekologii
a láska k přírodě se místním také
nedají odepřít.

Jsem ráda, že si Švýcaři lyžování
nenechají vzít ani v době, kdy okolní
státy pod tlakem lockdownu zavírají
svá zimní střediska. Dokážou se
vzdát mnohého, i posezení s přáteli
nad některým z jejich oblíbených zahřívacích kávových nápojů s kapkou
místní pálenky, ale zimní sporty, to
je něco jiného. Ty mají prostě v krvi.
Jedinou výjimkou bylo období vánočních prázdnin, kdy bylo na svazích
pod zastavenými vleky možné potkat
jen skialpinisty a chodce se sněžnicemi. Jinak se celou zimu vesele
lyžovalo.
A že se dá lyžovat i způsoby, které by
mě nenapadly snad ani v těch nejdivočejších snech, jsem se mohla přesvědčit na svahu kousek za Titlisem.
Když jsem malou lanovkou vyjížděla
na skalnatý kopec do stanice Fürenalp, ani trochu jsem nechápala,
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co má v úmyslu skupina s lyžemi
a obrovskými batohy na zádech. Okolo žádné sjezdovky, nedalo by se mluvit ani o sjízdných svazích (a to že už
jsem za sebou měla kdejaká překvapení). Odpověď na sebe nenechala
dlouho čekat. Po výstupu z miniaturní kabinky si mladíci skutečně začali
nasazovat lyže. Jenže pak z batohů
vybalili ještě něco dalšího – paraglidová křídla. Nadšeně zavýskali
a jeden po druhém zmizeli v propasti. Když jsem později měla možnost
na vlastní oči spatřit, jak poletují
těsně kolem strmých špičatých skal
a tu a tam si s odrazem dopomohou
lyžemi, musela jsem co chvíli odvrátit zrak, jak se mi stahoval žaludek.
Ano, odvahu, tu také mají.
I smysl pro humor a kreativitu. Když
byl v restauracích vydán zákaz konzumace u stolů, včetně teras, pobavil
mě důkaz, že když se chce, vyřešit se
dá mnohé. Stůl je stůl, to je jasné. Co
když se ale „náhodou“ stane, že po
obvodu terasy před horskou chatou
je najednou přivázaná celá přehlídka
sáněk? 
Po dni stráveném na čerstvém horském vzduchu zalézám do jednoho
z domků v tradičním stylu – s pevnými okenicemi proti vánicím a větru.
A že jsou občas pořádně potřeba se
mohu přesvědčit na vlastní kůži.
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Hosté z různých zemí jsou na lanovce
z Engelbergu vítáni vlajkami svých zemí –
ani na nás nezapomněli 

Když se během zimy dají v Alpách
živly do pohybu, okna by nemusela
vydržet.
Potřebuji načerpat nové síly. Neustále na mě totiž čekají nové výzvy
i překvapení. Třeba to, že se učím
řídit pozemní i kabinovou lanovku,
abych se ráno ještě za tmy měla jak
dopravit do práce, když mám připravovat snídani pro hosty.
A to jsem si myslela, že jsem ztracená. Ne, jen se nesmím vzdávat.
Možná je i dobré si uvědomit, že jsem
sice měla oči jen pro Asii a Himálaj,
ale i téměř za rohem se dají nalézt
poklady v podobě krásných míst,
magických hor i nových výzev a dobrodružství. #

Kamila Hrubá
Do Nepálu a Indie se poprvé vydala jako dobrovolnice. Rok
pracovala na konzulátu v Káthmándú. V indickém Váránasí
vystudavala půlroční učitelský kurz jógy. V současnosti napjatě
čeká v Alpách, až se vrátí k průvodcování po své milované oblasti Himálaje. Vydejte se na cestu s kamila.opice@seznam.cz.

Výrobní závod Novavax CZ ve středočeské Bohumili nedaleko
Prahy je součástí globální biotechnologické společnosti, která se
věnuje výzkumu a vývoji vakcín proti infekčním chorobám a výrobě
vakcíny proti onemocnění Covid-19. V závodě v Bohumili Novavax
vyrábí antigenní složku kandidátní vakcíny proti Covidu-19.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME
TYTO POZICE
• Techniky výroby a supervisory na oddělení:
• Přípravy médií
• Fermentace
• Purifikace
• Procesní inženýry
• Odborné pracovníky na oddělení Quality Control
• Odborné pracovníky na oddělení Quality Assurance
• Specialisty BOZP a PO
• Specialisty automatizace
• IT Specialisty
• Techniky údržby
Novavax.cz/kariera

321 616 374

nabor@novavax.com
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Ženské se podceňují
Bavili jsme se o tom, jak koukají klienti, když místo chlapa
přijde žena. Jaké to bylo být první ženskou na kurzu horských
vůdců i o tom, co ji přimělo úplně změnit životní dráhu.
Seznamte se: Michaela Egarter je první horská vůdkyně
v Jižním Tyrolsku. Vylezli jsme spolu na vrchol a nahoře
na hoře jsme si povídali.
TEXT a FOTO: Petr HORKÝ
Jak ses stala horskou vůdkyní?
Kdy ses pro toto povolání rozhodla?
Do devětatřiceti jsem pracovala jako
ošetřovatelka v nemocnici v Innichenu. Když můj otec těžce onemocněl,
starala jsem se o něj doma společně
s maminkou. Ta intenzivní doba péče
o něj mě vyčerpala. Po dvou letech,
kdy jsem se měla vrátit do nemocnice, mi k tomu chyběla energie. A tak
jsem se rozhodla navštěvovat kurzy
pro horské vůdce a úplně změnit svůj
životní směr.
Kolik je v Jižním Tyrolsku horských vůdkyň?
Do té doby žádná… v Itálii jsou
různé školy a tehdy v celé zemi byly
snad dvě nebo tři horské vůdkyně.
Byla jsem první žena, které se podařilo absolvovat vzdělání na horského
vůdce v Jižním Tyrolsku.
Michaela ukazuje mé ženě Janě,
kudy budeme stoupat. V pozadí
legendární jihotyrolské Tre Cime.
Jsme kousek od Cortiny d‘Ampezzo
a nádherný výlet začíná

Jsi člověk, který když se rozhodne něco udělat, tak to asi obvykle udělá, že?
Ano. Hodí se to. Pro horského vůdce

je nutné umět se rozhodovat, za rozhodnutí převzít zodpovědnost a stát
si za ním.
Jaké to tehdy bylo, mezi samými
muži?
I když školou pro horské vůdce v Jižním Tyrolsku neprošla přede mnou
ještě žádná žena, nebylo to pro mne
Slavnou fotku s průhledem na tři ikonické
věže možná znáte. Tento pohled se nabízí
cestou na Monte Paterno
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nijak nepřátelské. Vyžadovalo se ode
mne totéž, co od mužských kolegů.
Což je v pořádku, protože všichni
mají stejnou odpovědnost a vydělávají stejné peníze. Ano, horské
vůdcovství je mužská doména, jenže
mnoho věcí, včetně lezení, nemá co
do činění pouze s fyzickou
silou, ale také s mentální silou, s pohyblivostí
a obratností. Proto v tomto
oboru mohou ženy pracovat
velmi dobře.

„V Česku máme přísloví, že
ženská vydrží víc než člověk,“
říkám, a Michaela se směje

Výhled přímo z okna horské
chaty Gardenia

Každý průvodce, kterého jsem
potkal, se musel vyrovnat se
zvláštní samotou. Potkáváš
různé lidi, přesto jsi však pořád
sama. Jak se s ní vyrovnáváš ty?
Velmi často jsme na stejném místě.
Třeba na hoře Paternkofel nejsme za

Největší výzva je,
aby každý odešel domů
spokojený. Nejslabší
článek řetězu je měřítkem
celé skupiny.

Pečovat o členy rodiny,
činit těžká rozhodnutí,
uskutečňovat vize…
Jsem si jistý, že si tě
spousta lidí zamiluje.
Jsi vůdce!
Ano, myslím, že moje funkce jako
nějakého vzoru tu je. Vidím to
u žen – klientek, které se spíše drží
zpátky a méně si věří. Je to poznat,
když jsme na cestě. Ženy jednoduše
potřebují možnost sáhnout si na
své hranice a potom doma, po túře,
pocítit sebevědomí, cítit, že něco
dokážou. To je pro ženy důležité.

Když srovnáš, jak v horách
vedou ženy a jak muži, co se mohou jedni od druhých naučit?
Myslím, že muži se toho od žen
v tomto případě mohou naučit více.
Žena je citlivější – v tom mi pomáhá
i moje bývalé povolání ošetřovatelky.
Když člověk pracuje v nemocnici,
vše pozoruje a pracuje všemi smysly. Například jsem velmi citlivá na
podvědomý strach svých klientů.
Když jej včas rozpoznáš, tak je s nimi
třeba mluvit, každý slyší na správná
slova. Musíš rozptýlit obavy, a na to
mám cit.

celé léto jednou, ale jednou až dvakrát týdně. Je to tatáž hora, tatáž
zajištěná cesta, ale jsi tam vždycky
Chlapy táhne do hor často ego a potřeba
něco dokázat. U žen to někdy bývá útěk
anebo čirá láska k divoké krajině
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Na řadě míst jihotyrolských Dolomitů
najdete tunely z první světové války. Dnes
tudy vedou cesty anebo ferraty

s jinou skupinou. Jiní lidé, jiná
konstelace, jiná dynamika skupiny.
Důležitý je cit, komu můžu do jisté
míry důvěřovat a na koho musím dávat velký pozor. To je největší výzva,
aby každý odešel domů spokojený.
Nejslabší článek řetězu je měřítkem
celé skupiny.
Když se někdo chystá vylézt
těžkou stěnu, je dobré mít průvodce, který ukáže cestu a místo
zná. Mnoho lidí si ale řekne: proč
bych měl mít průvodce na na
ferratu? Polezu sám…
Když má někdo ze zajištěných cest
už zkušenosti, pak je podle mě
naprosto v pohodě, když se vydá na
stěnu sám. Často si ale lidé jenom
půjčí výstroj a nemají žádné zkušenosti. Je spousta věcí, na které je
třeba dávat pozor, jinak se budou
ohrožovat navzájem. V současné
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době kromě kurzů lezení nabízíme
i kurzy pohybu na ferratách. Na začátku jsem si říkala, co budeme lidi
na ferratovém kurzu učit, vždyť to se
dá přece ukázat hned?! Ale ukázalo
se, že je to program na celý den.
Chodíme s klienty ven, ukazujeme,
jak se správně chovat, aby neohrožovali sami sebe, ani další turisty
pod nimi. Pak můžeme navrhnout
kratší a lehčí cesty, které klienti
mohou vylézt s jistotou sami. Ale bez
určité průpravy by člověk neměl ani
na ferraty chodit sám. A co se týče
lezení, tam je třeba ještě víc znalostí
a ještě víc schopností. Zajištěné cesty
jsou spojovací článek mezi horskou
turistikou a lezením.
Jsi tu v Jižním Tyrolsku spokojená? Neuvažovala jsi o Patagonii nebo jiných oblastech?
Když zmiňuješ Patagonii, tak tam by
se mi líbilo, i jinde v Jižní Americe.
Ale žádný Nepál. Co mě vůbec neláká, jsou ty různé „módní“ osmitisícovky. Jako horská průvodkyně mám
práci hned u domu. Máme tu Dolomity, které mají světové renomé,
Jižní Tyrolsko jakbysmet. Většinou
mohu spát doma ve své posteli, ráno
vezmu batoh na den, a ne obrovský
batoh se spoustou materiálu na
ledovec nebo na vysokohorské lezení.
V podstatě pracuji z domu. A to je
luxus. Kdo rád sportuje, má tu tisíc
možností. Kdo není horolezec, může
si tu skvěle zajezdit na kole, a nemusí to být vždycky o překonávání
výškových metrů, je tu spousta cyklostezek, třeba v Pustertalu. Máme
mraky dětských programů, a nezapomeň, že v Jižním Tyrolsku se
taky velmi dobře jí. Máme ale také
původní, tradiční místa, kam nejezdí
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Petr Horký
připravuje další výstupy ze svého úspěšného youtubového kanálu. S historikem Michalem Stehlíkem
vytvořili audioknihu Stehlíkův kurz moderních
dějin – chystá se i její knižní podoba. A začátkem
roku 2022 by v nakladatelství Euromedia měla vyjít
kniha rozhovorů s názvem Na Hausbotě o životě.
Všechny informace najdete na www.petrhorky.cz.

Nádherný konec příjemně turistického
výšlapu na Mont Sassongher (2 665 m n. m.).
Vyrazte se svítáním – budete na cestě sami

masy, takže jsou tu možnosti, kam se
zašít. A to platí v létě i v zimě.
Předpokládám, že tu znáš všechny stěny a vrcholy, ale je nějaké
místo, které máš nejraději? Nebo
které chceš objevit? A máš na to
ještě vůbec čas?
Využívám každou volnou chvíli na
vlastní lezení a chození. Upřímně
musím přiznat, že předchozí zaměstnání ošetřovatelky mi vyhovovalo.
Byly chvíle, kdy už jsem toho harcování měla dost a chtěla se vrátit

do nemocnice. Až se mi soukromé
chození v horách a lezení přestane
líbit, protože budu unavená z celého
dne v horách s klienty, vrátím se do
nemocnice, a lezení a chození si nechám jako koníčka. Bylo by mi líto,
kdybych pohyb v horách ztratila jako
zálibu. Pořád jsou nějaké cíle.
Stalo se, že ti nějaká kamarádka
řekla: „Jsi silná a dokážeš všechno. Já to nedokážu a narážím na
potíže. Co mám dělat?“ Co odpovídáš?
Můj partner je sám také horský
vůdce, ten s tím zatím problém neměl… ale je to tak, že ženy se obecně
podceňují. Chlapi ne, klidně si o sobě
myslí ještě víc, než dokážou. Ale
ženy jsou prostě k sobě skeptické. Je
potřeba ne ani tak vysvětlovat, jako
vzít je jednoduše s sebou. Pak ženská
uvidí, co dokáže, a je na sebe hrdá,
posílí si sebevědomí. Je potřeba vzít
ženu prostě s sebou a nechat ji to
všechno pocítit a zažít. #

Michaela Egarter
První jihotyrolská horská vůdkyně. Původně zdravotní sestra
se jednoho dne rozhodla, že potřebuje radikální změnu života.
Složila přísné a náročné zkoušky na certifikát horského vůdce
a vydala se do hor, kde lidem pomáhá zase jinak. Dodává: „Je to
nádherná práce, někdy to je ale větší dřina než s pacienty…“
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Obdaruj (se) lokální tvorbou
Vánoce se blíží a pražský Dyzajn market nabízí možnost
nakoupit tak trochu jiné dárky než známe z obchodních
center a e-shopů. V polovině prosince si můžeme udělat výlet
do Prahy, projít se parkem Stromovka až k Výstavišti, kde se
zimní Dyzajn market bude konat. Můžete si být jisti,
že s prázdnou neodejdete. A odměníte i sebe.

K naší předvánoční procházce Prahou a třeba i parkem Stromovka si
na Dyzajn marketu můžeme dopřát
navíc i horký svařák, výběrovou
kávu, domácí koláček nebo pořádný
oběd z těch nejvybranějších surovin.
„Stánky s jídlem a pitím pečlivě
vybíráme, aby splňovaly nejen hygienické a estetické nároky návštěvníků akce, ale hlavně aby uspokojily
chuťové pohárky mnohých,“ doplňuje
organizátorka Petra Schmoranzová.

Na Výstavišti v pražských Holešovicích Dyzajn market najdete 11. a 12.
prosince. Pod širým nebem se potkáme se 150 lokálními tvůrci a designéry. Bude možné si vybrat originální,
s láskou vyráběné a kvalitní vánoční
dárky. Hřát u srdce nás může to, že

nákupem podpoříme „zlaté české ručičky“, většinou právě ty, které nám
produkt prodaly. A to je trochu jiný
pocit, než známe z obchodních center,
ne? Příjemný je navíc vstup zdarma
a bez bariér. Dyzajn market se koná
oba dny v čase 10.00 až 18.00.

Pokud jste hraví a rádi podporujete
neziskové organizace, přijďte si koupit balíček „překvap sám sebe“. Celý
výtěžek z prodeje bude darován konkrétní neziskovce, o které se bude
hlasovat na sociálních sítích Dyzajn
marketu během listopadu. Balíček
můžete dát pod vánoční stromeček
sami sobě a očekávat překvapení
v podobě nejrůznějších produktů od
výrobců, kteří byli a jsou součástí
Dyzajn marketů.

Dyzajn market na Výstavišti Praha

Svíčky Moje Hygge

Šperky LesLien

TEXT: Terezie TUNKová ● FOTO: Karolina Ketmanová – Dyzajn market
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Svařák z Dyzajn kafe v hrnku LudmilaSenky

Je možné, že proběhne i druhé zimní
setkání Dyzajn marketu v termínu 18.–19. 12. s místem konání na
náměstí Václava Havla u Národního
divadla v Praze, kde aktuálně probíhá rekonstrukce. Rozhodnutí padlo
na začátku listopadu a zjistíte ho na
sociálních sítích a webové stránce
www.dyzajnmarket.com. #

SOUTĚž

o designové dárky
Kolikáté narozeniny letos
Dyzajn market oslavil?
a) 20 let
b) 11 let
c) 5 let
Po dvou vstupenách získají autoři správných odpovědí, které přijdou jako 30., 50.
a 70. v pořadí.
Své odpovědi se jménem, adresou a tel.
číslem posílejte do 31. 12. 2021 na e-mailovou adresu soutez-zluty@studentagency.cz.
Do předmětu e-mailu napište DYZAJN.

Vánoční
předplatné
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

společenské

se slevou až 40 %

Darujte svým blízkým roční přeDplatné

témA
1279 Kč / 52 vydání

REtRO
228 Kč / 12 vydání

PEStRý Svět
775 Kč / 52 vydání

RYtmuS žIvOtA
827 Kč / 52 vydání

oblíbeného časopisu. iDeální Dárek na celý rok 2022.
snaDno objeDnáte, vytisknete certifikát a je to.

lifestylové tituly

harper´s bazaar
759 kč / 12 vydání

esquire
659 kč / 12 vydání

Cosmopolitan
599 kč / 12 vydání

hobby a bydlení

žena a život
730 kč / 26 vydání

NA ChAluPě
S tEREZOu
BEBAROvOu
600 Kč / 12 vydání

PRImA vYChYtávkY
290 Kč / 10 vydání

luštěNí PRO dětI
179 Kč / 6 vydání

ChvIlkA
v kuChYNI
132 Kč / 12 vydání

televizní tituly

tv max
379 kč / 26 vydání

tv plus 14
283 kč / 26 vydání

týdeník televize
800 kč / 52 vydání

tv revue
340 kč / 26 vydání

VYBÍREJTE Z BOHATÉ NABÍDKY TITULŮ NA
WWW.JENPROCASOPISY.CZ
NABÍDKA pLATÍ OD 8. 11. DO 31. 12. 2021.

LIFESTYLE | Z kuchyně foodblogerů: Zdravě živená
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Celozrnný
pivní chléb s cibulí
Ne každý je schopný doma udržet kvásek a pravidelně z něj
péct domácí pečivo. Skvělý chléb však můžeme získat i za
pomoci droždí. Zkuste si upéct tento celozrnný pivní chléb
s cibulkou a příště budete váhat, jestli místo cesty do pekárny
nezamíříte raději do kuchyně.

Střídka pečiva je krásně vláčná
a měkká. Chléb vydrží takto několik dní. Takže pokud ho rodina celý
nesní na posezení, užijete si jeho
skvělou chuť hned na několik způsobů. K celozrnnému pivnímu chlebu
se hodí různé pomazánky – drožďová, škvarková, rybičková, papriková,
bryndzová a spousta dalších. Když
byla zmínka o bryndze, tento chleba
perfektně doplní sýrové i uzeninové prkénko. A například taková
gulášová polévka s ním bude chutnat
naprosto bezkonkurenčně.

Suroviny
na 1 bochník (forma 25 x 11cm)
● 2 plné lžíce (40 g) sádla
● 1 cibule
● 300 g hladké celozrnné špaldové
mouky
● 100 g hladké celozrnné žitné
mouky
● 1 lžička soli
● 1 lžička drceného kmínu
● 15 g droždí
● ½ lžičky cukru
● 100 ml vlažné vody
● 200 ml světlého piva

POSTUP
Sádlo rozehřejte v pánvi. Cibuli
nakrájejte nadrobno a pozvolna opékejte, dokud nebude do zlatohněda.
Nechte chvíli zchladnout.
Mezitím v míse promíchejte mouky
se solí a kmínem. Doprostřed udělejte důlek a do něj rozdrobte droždí.
Prsty promíchejte s cukrem. Zalijte
vlažnou vodou a nechte 15 minut,
aby se droždí aktivovalo.

Do mísy přidejte restovanou cibulku
a zpracujte těsto. Nechte kynout
hodinu pod utěrkou.
Pak těsto propracujte a přendejte do
pečicí formy na chléb. Já ji vykládám
pečicím papírem. Můžete ale vymazat máslem nebo sádlem. Povrch
uhlaďte navlhčenou dlaní. Pečte při
180 °C 45 minut. Po upečení vyndejte z formy a nechte zchladnout na
mřížce. Přejeme dobrou chuť! #

MARTINA LANCINGEROVÁ
Ve svém foodblogu na zdravezivena.cz spojuje využití základních potravin a úctu ke zdraví. Vyzdvihuje čerstvost a kvalitu
jídla, proto dává přednost co nejméně opracovaným surovinám
a nechává vyniknout jejich chutě. Co naopak obchází obloukem,
to jsou průmyslově zpracované potraviny, cukr a fast foody.
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Dopis těm,
KTEŘÍ letos nebyli u moře
Milí kamarádi,
i když vám letos zůstaly plavky ležet na dně šuplíku a jejich
pravidelné balzamování mořskou solí se nekonalo, nezoufejte!
Indiánské jméno „Ta, která nemá vypálené plavky kolem
bílé zadnice“ nosím i já. A hrdě!
TEXT a FOTO: Barbora JANEČKOVÁ
Výhoda první – je nás málo! Těch, co
otočili alespoň Chorvatsko, někteří
i opakovaně, jsou mraky. A plné
žluté vlaky. Pak taky lidé létali do
Egypta, odkud se vraceli ne nepodobni vysušeným mumiím z nedalekých pyramid, nebo do Dubaje.
Zřejmě v očekávání, že je místní
Pohled na Gibraltar, kousek od Afriky

šejkové zahrnou do dědictví. Pokud
jste letos nesdíleli fotku s nohama
v bílém písku, liduprázdnou pláž
(která pracující lidi stoprocentně
vytočí) nebo selfie s koktejlem na
břehu mořském, patříte do malé,
ale vybrané skupiny suchozemských
zoufalců. Jste výjimeční!
Výhoda druhá – nepřibyly nám
vrásky. Ani horizontální z hmouření
očí, přivírajících se v obraně proti
ostrému slunci, zrníčkům písku
a cenám na jídelním lístku. Ani se
nám neprohloubila vertikální rýha
nad nosem, která miluje nekonečné
stání na státních hranicích, nervy na
letišti nebo břichabol skrčmo na toaletě, na kterou vytrvale klepou další
členové rodiny. Naše pleť je čistě
bílá, což ocení nejen dermatologové
a milovníci viktoriánských časů, ale
zejména české solárium. Být opálený
v zimě, až všichni mořští vlci vybled-

Pohled na moře stačí, abych skákala radostí

nou, to je ten pravý požitek! Náš čas
právě přichází.

všechna ta potěšení, která jsme si
dopřáli, když jsme teda nikde nebyli.

Výhoda třetí – neutratili jsme majlant. Jo, trčeli jsme doma. Jo, ty výlety po hradech a jeskyních nás něco
stály. Ale na účtu nám nekrvácí díra
po zaplacené dovolené all-inclusive
pro pět osob, přičemž děti dosáhly
přesně toho věku, kdy na ně nejsou
žádné slevy, i když nezaplní postel
ani žaludek dospělými porcemi.
To my jsme ušetřili a naše peníze
teď ztrácí hodnotu pěkně postupně,
stoupající inflací a taky útratou za

Ovšem teď je nejlepší čas vyměnit
všechny výhody světa za letenku,
zájezd, jízdenku do vysněné destinace.
Za dobrodružství na cestách, za vrásky ze smíchu. Za zážitky, které nám
nikdo nevezme. Je třeba zvednout své
bílé zadnice a vyrazit do světa. Utřete
prach z kufru či batohu a začněte
balit. Třeba najdeme pod stromečkem
i kousek toho šumícího moře, které
jsme letos neviděli a po kterém se nám
tak stýská. Vaše Úžasná Bára #

Barbora Janečková
„Ta holka bude redaktorka,“ říkávala její babička a měla pravdu. Stala se z ní redaktorka a postupně i podnikatelka, manželka, matka, úřednice, mluvčí, marketingová specialistka či konzultantka. Momentálně pracuje jako PR manažerka.
www.uzasnabara.cz
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Můj stát, moje firma
Investigativní novinář Tomáš Lemešani přichází
za podpory Nadačního fondu proti korupci s novou knihou
Můj stát, moje firma, ve které odhaluje skutečnou výši dotací,
které pobírají firmy, za nimiž stojí oligarcha Andrej Babiš.

Kniha se věnuje také otázce konfliktu zájmů a chvílím, kdy veřejné
peníze slouží zájmům velkopodnikatelů. Osobitě sleduje zneužívání
politicky získaných pravomocí či
pokřivení konkurenčního boje a trhu
jako takového. Každému čtenáři také
srozumitelně vysvětlí, jak na tento
stav doplácí život běžného občana. #

Oblíbené motto „Řídit stát jako
firmu“, které do české politiky přinesl
fenomén Andreje Babiše, definuje
změny, jimiž česká společnost prošla
v letech 2013–2021. Populismus kombinovaný s politikou nenávisti přinesl
na pozadí ekonomické konjunktury
Andreji Babišovi nebývalou popularitu. Společnost zas nebývale rozdělil
a způsobil řadu nevratných změn.
Titul Můj stát, moje firma odhaluje
skutečnou výši dotací, které pobírají
firmy, jejichž konečným uživatelem
výhod je Andrej Babiš; jejich neobvyklý úspěch v získávání veřejných
zakázek či to, jak podnikatelské
impérium oligarchy po jeho vstupu
do politiky vzkvétalo.

LIFESTYLE | Frank Bold
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I VY SE MŮŽETE STÁT HRDINOU
BOJE PROTI KORUPCI
Rekonstrukce státu už osm let prosazuje opatření proti
zneužívání veřejných peněz. Bez aktivních občanů
a drobných dárců to ale nedokáže.

Korupce podle průzkumů stále patří
patří k nejpalčivějším problémům
Česka. Kmotři a šíbři to sice mají
složitější než v divokých devadesátkách, přesto si různé kličky v zákonech najít umí. Proti tomu už osmým
rokem bojuje Rekonstrukce státu,
která si dala za cíl prosadit sadu
opatření pro lepší kontrolu nakládání s veřejnými penězi. A daří se jí
– prosadila třeba majetková přiznání
politiků, registr smluv nebo povinnou evidenci skutečných majitelů
firem, které žádají o dotace a státní

zakázky. S přesvědčováním politiků
o důležitosti takových zákonů jí ale
významně pomáhají aktivní občané,
takzvaní ambasadoři. A tím se můžete stát i vy. Stačí, když se ozvete
na rekonstrukcestatu.cz/zapojse (nebo naskenujete QR kód pod
textem). A pokud víte, že na psaní
e-mailů politikům mít čas nebudete,
ale přesto chcete aktivity Rekonstrukce státu podpořit, staňte se
dárcem a pomozte prosadit férovější
a transparentnější politiku.
Děkujeme! #

Děkujeme všem donátorům
za podporu!
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.
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KOMERČNÍ SDĚLENÍ

PENZIONY A HOTELY
v ČR a RAKOUSKU
nejen pro uzavřené skupiny
až 4 měsíce práce

www.partyja.cz

30 dní cestování

super zážitky

přátelství, důvěra, respekt

samooblužné bary

zóny pro ženy

wellness

Work & Travel USA Student Agency

zóny pro děti

pracovnipobyty

www.pracovnipobyty.cz
542 42 42 42
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Vychutnejte si vánoční
atmosféru v evropských
metropolích
Dopřejte si pohodový víkend v evropských městech bez starostí a stresu za volantem. Žluté autobusy vás dovezou třeba
do Berlína, Krakova nebo Florencie. Vyhlášené vánoční trhy
s kouzelnou atmosférou se konečně vrátí do vyzdobených ulic.
Už cítíte vůni perníčků a chuť horkého punče na jazyku?
TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz
Je to téměř malý vánoční zázrak.
Po roční přestávce se budou ve
většině evropských měst opět konat
vánoční trhy. Stojí za to se vypravit
za těmi nejznámějšími do okolních
zemí. Na sociálních sítích jistě
okouzlíte fotkami rozsvícených a vyzdobených domů, stánků, náměstí
a vánočních stromů. Oblíbený eurovíkend můžete spojit s ochutnávkou
místních dobrot, nákupem vánočních
dárků a poznáváním nových míst.

V Berlíně to žije i v zimě! Vánočních
jarmarků tady bývá od konce listopadu až sedm desítek, včetně speciálního trhu pro psí miláčky. Užijte
si slavnostní menu v berlínských
restauracích, projděte se slavnostně osvětlenými nákupní ulicemi.
Objednejte si lístky na Louskáčka
nebo na některou z mnoha dalších
show. Pokud vás rušný život moderní metropole kolem Postupimského
náměstí, Braniborské brány nebo

Ikonická Braniborská brána ve vánočním
Berlíně

Památky Florencie jsou krásné v každém
ročním období

Pohádková atmosféra Krakova

Vídeň – romantický Herzerlbaum

pod televizní věží na Alexanderplatz
omrzí, můžete se vydat na vánoční
trh v paláci Charlottenburg.

doročně konají na centrálním náměstí
Rynek Glowny v historické čtvrti
města. Své místo zde mají tradiční
rukodělné výrobky, například ručně
malované barevné skleněné koule,
které jsou polskou specialitou. Naše
autobusy vás pohodlně zavezou i na letiště do Katovic, odkud můžete vyrazit
do celého světa za dalšími zážitky.

Náměstí u nádherné baziliky Santa
Croce hostí největší vánoční trh ve
Florencii. Je plné dřevěných stánků
v tyrolském stylu a nabízí kromě
vánočních suvenýrů a pochutin také
tradiční toskánské sýry, maso a víno.
Prohlídka skvostných historických
památek vám zabere celé dny. Pokud
to příznivé podmínky dovolí, mohli
byste si nohy rozhýbat na nejdelším
kluzišti v Evropě, které má délku
300 metrů a stojí okolo fontány v zahradách Fortezza da Basso. Brusle
vám půjčí na místě.
Díky okouzlujícímu centru lemovanému gotickými a renesančními domy,
bohaté historii a výbornému jídlu je
Krakov skvělou destinací v každém
ročním období. Ale ke konci roku se
mění ve třpytivou říši divů, která vás
dozajista ohromí. Vánoční trhy se kaž-

S láskou vás vlaky i autobusy zavezeme do vánoční Vídně. Kdo nemá selfie
z rozsvíceného Rathausplatzu, jako by
nebyl. Děti ocení zvláště jízdu sobím
povozem a zamilovaní nesmí minout
Herzerlbaum, strom ověšený svítícími červenými srdíčky. Pokud věříte,
že láska prochází hlavně žaludkem,
zamiřte na adventní trh místních
specialit před Státní operou. #

BERLÍN od 390 Kč, z Prahy
FLORENCIE od 1 149 Kč, z Prahy
Krakov od 299 Kč, z Prahy
VÍDEŇ od 175 Kč, z Brna
Ceny platné v době tisku.
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Z Prahy na výlet všemi směry
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Nová vlaková spojení
na Slovensko i sever Čech

V Praze je blaze, o tom žádná. Ale výlet po českých
městech nebo víkendová cesta na Moravu vás mohou
příjemně osvěžit. Neseďte doma a vydejte se na sever,
na východ, na západ nebo na jih. Využijte rychlá autobusová
spojení RegioJetu z Prahy a uvidíte, co jste třeba ještě neviděli.

Žluté vlaky Regiojet posílily od října spoje mezi Brnem a Prahou.
Pokud nechcete stárnout v kolonách na D1, využijte naši
pohodlnou dopravu po kolejích.

TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz

TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: archiv regiojet.cz
Čtyři česko-slovenská spojení denně
budou od října jezdit také na trase
Praha – Bratislava a zpět, z toho
jedno odpolední z Prahy pojede až do
Žiliny a ráno zase z Žiliny zpět do
Prahy.

Znojmo

Kromě Znojma máme v nabídce
přímých linek také severočeské
Teplice, Liberec, západočeské
Karlovy Vary nebo Český Krumlov. Stačí sbalit svačinu a dát si sraz
na Florenci. Díky wi-fi na palubě
žlutých autobusů můžete už po cestě
studovat informace a hledat třeba
nejlepší restauraci ve městě.
Nejlepší zážitky jsou ty, které můžeme s někým sdílet. Proto nezapomeňte vzít s sebou rodinu, přátele
nebo kolegy z práce. Když vyrazíte
za wellness, historickými památkami nebo moravským vínem, určitě
vás čeká skvělá zábava, ať už bude
krásně, pršet nebo bude zima.
Ve Znojemském podzemí uniknete
všem plískanicím, v Liberci si přímo

Liberec

v centru města můžete zajezdit na
motokárách na kryté trati dlouhé
450 metrů. Když popojedete o 15 km
dál až do Teplic, pochopíte, proč se
jim přezdívalo „malá Paříž“. Karlovy
Vary ani Český Krumlov není třeba
představovat. Projděte se malebnými
uličkami nebo po lázeňské kolonádě
dříve, než je opět zaplní davy turistů
a cizinců.
Nečekejte na Vánoce a darujte si
zážitek hned teď. #

Ústí nad Labem

V magické datum 12. 12. 2021
spouštíme zbrusu novou linku mezi
Kolínem a Ústím nad Labem. Po
cestě si můžete třeba pochutnat na
oplatcích v lázeňských Poděbradech,
nakouknout do čerstvě opravené ba-

ZNOJMO od 215 Kč, z Prahy

Budatínský hrad nedalo Žiliny

ziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi
nebo v Mělníce zkontrolovat, zda se
Vltava opravdu vlévá do Labe. Cílové stanice Kolín a Ústí nad Labem
jsou ovšem neméně zajímavé. Kolín
získal svůj název ze staročeského
slovesa koliti, a pokud nevíte proč,
je načase se tam vypravit to zjistit.
V Ústí můžete přesednout z vlaku na
lanovku a prohlédnout si celé údolí
z výletního zámečku Větruše. #

TEPLICE od 79 Kč, z Prahy
LIBEREC od 89 Kč, z Prahy
KARLOVY VARY od 139 Kč, z Prahy
ČESKÝ KRUMLOV od 119 Kč, z Prahy
Ceny platné v době tisku.

Kolín

ŽILINA od 229 Kč, z Prahy
Cena platné v době tisku.
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Ze stevarda řidičem
žlutých autobusů
Regiojet je pro Martina srdcovka
V den svých 18. narozenin dostal Martin Kolář (23) ze Zlína
vytoužený dárek a odjel první směnu jako stevard ve žlutých
autobusech. Dodnes si ho cestující pamatují a jsou mile
překvapeni, když ho nyní vídají za volantem. Martin si splnil
svůj sen a stal se profesionálním řidičem RegioJetu.
TEXT: Barbora JANEČKOVÁ ● FOTO: Martin KOLÁŘ
Martine, o tobě se ve Žlutém
kdysi psalo jako o nejmladším
stevardovi Regiojetu. Můžeš nám
své začátky připomenout?
Chtěl jsem dělat stevarda už na
Martin jako stevard RegioJetu...

střední škole a musel jsem čekat, až
mi bude 18. V ten den jsem opravdu
nastoupil na brigádu a do maturity jsem dělal stevarda na různých
linkách. Projel jsem celou Evropu.
Po maturitě jsem v Brně pracoval asi
půl roku jako koordinátor dopravy,
ale i když práce to byla moc zajímavá, zjistil jsem, že mě to v kanceláři
úplně nebaví.
Z Regiojetu jsi na dva roky odešel. Co jsi dělal?
Já jsem měl velký sen, že chci být řidičem autobusu. Takže když mi bylo
21 let, využil jsem nabídky Dopravního podniku Zlín a udělal jsem si řidičský průkaz na autobus i trolejbus.
V září roku 2019 postupně končili na
vnitrostátních autobusových linkách
RegioJetu stevardi a já jsem o měsíc
později nastoupil jako řidič městské
dopravy. Jedna životní kapitola se
uzavřela.
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Nestýskalo se ti?
Stýskalo se mi. RegioJet je pro
spoustu zaměstnanců prostě srdcovka, vždycky tu byla dobrá parta.
Pořád jsem sledoval, jak se firmě
daří. Navíc přišly vlny koronaviru
a složitá doba pro všechny dopravce.
Začal jsem proto s menším autobusem MHD a učil se řídit v hustém
městském provozu. Byla to velká
škola, za kterou jsem vděčný, protože
jsem se takzvaně vyjezdil a začal si
jako řidič více věřit.
Ty ale teď šoféruješ jen ve svém
volném čase? Jak to?
Vybrali mě jako dispečera zlínské
MHD, takže jsem znovu v kanceláři
a znovu mi chybí kontakt s cestujícími. Tak občas řídím autobus

městské dopravy a po dvou letech
jsem se vrátil do RegioJetu jako
řidič – brigádník. Ale moc rád bych
jezdil i delší trasy po Evropě,
takže zvažuju, že bych se vrátil.
Uvidíme.
Jaká byla první jízda v našem
velkém autobuse? Pamatuješ si
ten pocit?
Byl to splněný sen. Pro řidiče je
žlutý autobus asi nejvíc, co může
řídit. Velikostí, délkou, vybavením.
Začal jsem na vnitrostátních linkách, ta úplně první směna byla na
trase Brno – Ostrava. Jel jsem jako
zácvik, ale hned mě čekala výměna
autobusů, nebyl čas nic vysvětlovat, musel jsem skočit přímo
do vody.
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... a jako řidič MHD ve Zlíně

Jsi řidič, ale stevarda už k ruce
nemáš. Zvládáš všechno?
Největší výhoda je v tom, že 99 %
věcí už znám z praxe stevarda. Vím,
jak se odbavuje, co všechno se musí
dělat kolem údržby autobusu, jak
čistit kávovar. Znám i trasy linek,
jako stevard jsem se často díval řidičům pod ruce. Měl jsem díky tomu
velkou výhodu, že jsem nešel do
neznámého, a hodně mi to pomohlo.
Co tě při návratu do RegioJetu
překvapilo, co jsi nečekal?
Nejvíc mě potěšilo, že si mě pra-

videlní cestující i po dvou letech
pamatovali jako stevarda a poznali
mě i za volantem. Také jsem rád, že
potkávám všechny řidiče, které si
pamatuju jako stevard, prostě rád
vídám známé tváře.
Takže závěrečný vzkaz by mohl
znít: Buďte hodní na svého
stevarda. Nikdy nevíte, kdy z něj
bude váš kolega.
Platí to i pro cestující. Nikdy nevíte,
kdo vás příště poveze. Buďte raději
hodní na všechny . #

Martin Kolář
Vystudoval SOŠ logistickou v Opavě, obor provoz a ekonomika
dopravy. Už při studiu jezdil po celé Evropě jako stevard. Chtěl
být strojvedoucím, ale zatím ho pohltila autobusová doprava.
Vlastní řidičák na autobus i trolejbus; řídí autobusy na vnitrostátních linkách RegioJet a jeho snem je dostat se na ty mezinárodní.

Ausflugstipps
68 | REISEN MIT REGIOJET

AUF WEIHNACHTSMÄRKTE MIT REGIOJET

Gelbe Busse und Züge bringen Sie der Weihnachtsatmosphäre
im Ausland näher.

Tips for A TRIP
71 | TRAVEL WITH REGIOJET

CHRISTMAS MARKETS WITH REGIOJET
Yellow buses and trains will get you closer
to the Christmas atmosphere abroad.
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AUF WEIHNACHTSMÄRKTE
MIT REGIOJET
Wir, in RegioJet, lieben Weihnachten! Steigen Sie in den
gelben Bus oder Zug ein und schnuppern Sie ein bisschen
die Weihnachtsatmosphäre schon im November.
Genießen Sie Weihnachtsmärkte im Ausland.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: archiv regiojet.cz
Weihnachten in Polen
Weihnachten ist für die Polen sehr
bedeutend, daher haben auch die
Weihnachtsmärkte eine lange
Tradition. Die größten Weihnachtsmärkte sind auch dem Krakauer
Hauptmarkt Rynek Glowny. Wenn
Sie gerne die örtlichen Spezialitäten
probieren möchten, probieren Sie
Weihnachten in Krakau

die traditionelle polnische Dillsuppe,
Boršč, Grillwürste oder Rippchen.
Eine typische polnische Speise ist
Bigos aus Sauerkraut, Fleisch,
Würsten, geräuchertem Bauchfleisch
und Pilzen. Von Prag und Brünn
bringen wir Sie schon ab 11,90 €
nach Krakau.
Weihnachten in Deutschland
Die zauberhafte Atmosphäre
der deutschen Metropole bietet so
viele Weihnachtsmärkte, dass Sie
sich nicht werden entscheiden können, welchen davon Sie besuchen.
Sehr populäre Märkte sind auf dem
Gendarmenmarkt in Berlin auf
dem Alexanderplatz, vor dem Roten
Rathaus oder vor dem Jüdischen
Museum. Und wenn Sie Hunger
verspüren probieren Sie doch die
Spezialität der Stadt, Currywurst,
oder das geräucherte Fleisch Kasseler. Eine typische Süßigkeit können
die Weihnachtslebkuchen sein. Von
Prag gelangen Sie schon ab 15 €
nach Berlin.

Wiener Weihnachtsmarkt

Steigen Sie in den gelben Bus ein
und bereits in zwei Fahrstunden
können Sie durch die Straßen von
Dresden spazieren. Der älteste deutsche Weihnachtsmarkt,
der Striezelmarkt, gehört zu den
größten Märkten dieser Art und
während der sechs Adventswochen
wird er von über zwei Millionen
Menschen besucht! Der Hochpunkt
der Weihnachtsmärkte ist das Stollenfest. Daneben, dass Sie dieses
traditionelle Gebäck verkosten,
erblicken Sie den Rekord-Stollen
unter den Stollen – er misst beinahe fünf Meter und wiegt auch vier
Tonnen! Die gelben Busse bringen
Sie von Prag nach Dresden zu
einem Preis ab 11,90 €.

Weihnachten in Österreich
Auf den traditionellen Wiener Märkten gibt es 150 Stände mit Weihnachtsspezialitäten – von gerösteten
Kastanien bis zu kandierten Früchten. Auf dem Maria-Theresia-Platz
können Sie handwerkliche Produkte
erwerben, die Weihnachtsliedern
lauschen und durch die Straßen im
historischen Zentrum schlendern.
Nach Wien mit einem Vollservice
von Prag ab 12 €, von Brno ab 7 €.
Weihnachten in Ungarn
Unter den Weihnachtsschönheiten
darf Budapest nicht fehlen. Lieben Sie traditionelle Gerichte wie
Langosche, Pörkölt oder Würstel?
Ungarische Märkte riechen genauso
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CHRISTMAS MARKETS
WITH REGIOJET
Here at RegioJet we love Christmas! Our yellow buses
and trains will get you closer to the Christmas atmosphere
even in November. Enjoy Christmas markets abroad!
TEXT: Diana TÓTH ● PHOTO: archiv regiojet.cz
Weihnachtsschmuck in Budapest

wie diese Spezialitäten. Die Busse
RegioJet bringen Sie nach Budapest im Advent. Sie können sich
über Weihnachtsköstlichkeiten auf
den Märkten an der St. Stephan
Basilika oder auf den Stadtplätzen
Vörösmarty und Erzsébet freuen.
Genießen Sie die Vorweihnachtliche
Atmosphäre mit heißem Getränk
in der Hand und vollem Bauch. Wir

kümmern uns um das komfortable
und sichere Reisen. Sie können Budapest ab 16 € von Prag und ab 9 €
von Brünn und Wien aus erreichen.
Mehr Informationen finden Sie
auch auf www.regiojet.de. Wir
wünschen allen unseren Reisenden
wunderschöne Reise-Weihnachten
und ein gutes neues Jahr! #

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

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

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

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

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

• Weitere Informationen erhalten Sie
vom Stewardessen/  Stewards im Zug

Christmas in Poland
Christmas is an important holiday
for the Poles and that is why Christmas markets have a long tradition
in Poland. The greatest ones are in
the main Krakow square, Rynek
Glowny. If you like to eat local
specialties, try traditional Polish dill
soup, borscht, grilled sausage or ribs.

A typical Polish meal is bigos, made
of sauerkraut, meat, sausage, flitch,
and mushrooms. The ticket price
from Prague or Brno is from 11,90 €.

Krakow

Berlin

Christmas in Germany
The magical atmosphere of the
German metropolis offers so many
Christmas markets that you will
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not be able to decide which one you
should visit. Very popular markets
are in Berlin – in Gendarmenmarkt
Square, in Alexanderplatz Square,
in front of the Red City Hall or at
the Jewish Museum. And when you
get hungry, taste Currywurst, a local
speciality, or Kasseler smoked meat.
A typical sweet treat can be Christmas gingerbread. You can get there
from Prague for 15 €.
Our yellow bus will get you from
Prague to Dresden in two hours.
The oldest German Christmas market Striezelmarkt is among the largest markets of this kind. It welcomes
over two million visitors over the
six-week Advent period and culminates in what is called Stollenfest.
Christmas markets in Dresden
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In addition to having the unique
opportunity to taste this pastry, you
will see the biggest one of them all:
it is almost five metres long and
weighs four tons! The yellow buses
can take you from Prague to Dresden
for 11,90 €.
Christmas in Austria
The traditional markets in Vienna
are 150 stalls selling Christmas
specialties – from roasted chestnuts
to candied fruit. For artisanal products, head to Maria Square Theresa
Square, listen to the carols ringing
out in the squares and stroll up to
through the monuments, which are
in the historic centre. You can do Vienna with a full-service from Prague
for 12 €, from Brno for 7 €.

The beauty of winter Budapest

Christmas in Hungary
If you really enjoy Christmas atmosphere, Budapest must be on your
list. Do you fancy traditional special
ties, such as langos, perkelt or
sausages? This is how local markets
smell, and our buses will get you
there safely and in comfort! You
will find them around St. Stephen’s
Basilica or at Vörösmarty and Erzsébet. Enjoy them even more with

a cup of traditional hot Christmas
beve rage and amazing food. You
can get to Budapest for 16 € from
Prague and for 9 € from Brno and
Vienna.
Check out www.regiojet.com for
more information. We wish to all
of our passengers beautiful traveller’s Christmas and a happy and
joyful New Year! #

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

menu (with the exception of the
Low Cost tariff)

• A steward/ess on the train

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

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

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

• FREE seat reservation

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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Jízdenky v aplikaci ǀ Kreditová jízdenka
Vylepšená aplikace pro ještě
větší radost z cestování
nový design

celkově přehlednější

nové platební metody

jednodušší výběr sedadla i cesty zpět
Proč využívat aplikaci?
snadná rezervace na pár kliknutí

všechny jízdenky na jednom místě
nejvýhodnější ceny

storno jízdenky 15 minut před odjezdem - u vybraných spojů

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

Proč mít Kreditovou jízdenku?

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

Nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet +420

222 222 221

Zábavné cestování

Noviny a časopisy zdarma

Zábavní portál ve vlacích
portal.regiojet.cz

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

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

AUDIOPODCASTY
zábavné pořady, rozhovory

Fun & Relax – autobusy

Individuální dotykové monitory, na kterých
můžete sledovat své oblíbené filmy či seriály
podle nálady.

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

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

Komfortní lounge

Slevy pro cestující

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

husa na provázku | 30 % na vstup, www.provazek.cz
albatros media | 20 % v e-shopu. Kód pro e-shop: „SA19AM“, www.albatrosmedia.cz
technické muzeum v brně | 20 % na vstup, www.technicalmuseum.cz
snowtrex | 800 Kč sleva při nákupu nad 8 000 Kč. Kód pro e-shop: „StudSnow20“, www.snowtrex.cz
Cabaret des Péches | 15 % na veškerá show mimo stand up vystoupení.
		
www.cabaretdespeches.com
scanquilt bytový textil | 10 % na nezlevněný bytový textil.
		
Kód pro e-shop i prodejny: „P1E33“, www.scanquilt.cz
MUZEUM LEGA | 25 % na vstup. Kód pro e-shop: „REGIO25“, www.muzeumlega.cz

Praha Hlavní nádraží | Brno Hlavní nádraží

Wi-Fi připojení zdarma
Káva a soda zdarma *
Klimatizovaný interiér
Stolky a křesílka k posezení
* nabídka pro lounge Brno

Nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet +420

222 222 221

Jak uplatnit slevu najdete na www.regiojet.cz/o-nas/bonusy-pro-cestujici

Nejlevněji po ČR a SR
Praha – Teplice
od

Praha –
Karlovy Vary
od

79 Kč

Praha – Liberec
od

BerlínBerlín

89 Kč

Praha –

Brno – Praha
od

Olomouc

159 Kč

Brno – Jihlava

Děčín Děčín

Teplice
Teplice

od

Labem
n. Labem
Bílina Bílina Ústí n.Ústí

139 Kč

JirkovJirkov

od

109 Kč

105 Kč

od

Žatec Žatec

Krakov
Krakov
Katovice
Katovice

ČeskáČeská
Třebová
Třebová

Kolín Kolín

Mnichov
Mnichov

od

Brno – Ostrava

139 Kč

od

Praha –
Bratislava

Bohumín
Bohumín

OpavaOpava

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

Londýn
Londýn

149 Kč

Praha –
Ostrava

Most Most

Norimberk
Norimberk

Praha – Jihlava

od

119 Kč

Brno –

299 Kč

Frýdek-Místek

Amsterdam
Amsterdam

od
KojetínKojetín
PřerovPřerov
Nezamyslice
Nezamyslice

Paříž Paříž
Curych
Curych

VyškovVyškov

Milán Milán

Praha –
Chomutov/
Jirkov
od

Praha – Brno

129 Kč

od

Praha – Plzeň

Praha – Most
od

Svidník Svidník

Stropkov
Stropkov

Považská
Považská
Bystrica
Bystrica

Spišská
Spišská
Giraltovce
Nová Ves
Nová
Ves PrešovGiraltovce
Prešov

Trenčianská
Trenčianská
Púchov
Púchov
Turčianske
Teplice
Teplá Teplá
Turčianske
Teplice
Břeclav Břeclav

119 Kč

od

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

79 Kč

215 Kč

Praha –
Znojmo

BRATISLAVA
BRATISLAVA

od

Řím Řím

Brno –
Olomouc
od

79 Kč

215 Kč

Praha –
Košice
od

Užhorod
Užhorod
Mukačevo
Mukačevo

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

OBJEVUJTE s námi

BELGIE

879

od
Kč
od 34,9 €

EVROPU

NIZOZEMSKO

799

od
Kč
od 31,9 €
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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
Užhorod

Brno
Štrasburk

Mukačevo

Stuttgart

Hegyeshalom
Mosonmagyaróvár

Győr

Bern

ŠVÝCARSKO

899

od
Kč
od 35,9 €

Lauzanne
Ženeva

Lyon

Luzern

UKRAJINA

Lugano
Como

439

od
Kč
od 16,3 €

Milán

FRANCIE

VÍdEŇ

ŘÍm

MAĎARSKO

799

od
Kč
od 31,9 €

od

RAKOUSKO
od

159 Kč

od 6,3 €

249 Kč

od 9,0 €

londýn
AmstErdAm

ITÁLIE

PAŘÍŽ

979

od
Kč
od 38,9 €

nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

+420 222 222 221

www.regiojet.cz/evropa
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Vychutnejte si termály

v MosonMagyaróváru
K jÍZdenCe vstup

do terMáLŮ jen Za 99 Kč

cena platná
v době tisku.

Budapešť od 399 Kč

www.regiojet.cz

