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TÉMA MĚSÍCE | A přece se točí!

EDITORIAL

Milí cestující,

Řecko

od

7 900

Kč

zdravím vás při čtení časopisu Žlutý,
který znovu najdete na palubě našich
autobusů a vlaků. Těší mě, že vás
opět můžeme doprovázet na vašich
cestách po Česku i do zahraničí.
Prázdniny začaly a my jsme se je rozhodli přivítat hlavně cestovatelskými
články. Věřím, že na následujících
stránkách najdete pořádnou dávku inspirace a navnadí vás, abyste
podnikli nějaké dobrodružství. I když
jsme měli na chvíli pocit, že svět se
zastavil, Země se přece točí .

Dále mi dělá radost váš zájem
o moji srdcovku – žluté vlaky do
Chorvatska. Ten je dokonce o 60 %
vyšší než minulý rok. Je skvělé, že
se nebojíte cestovat a podporujete
odvětví cestovního ruchu, které si
prošlo velmi těžkým obdobím. Snažíme se vám vyjít vstříc i s výjimečně
nízkými cenami. Věřím, že u moře
strávíte nezapomenutelné prázdniny, ke kterým svými službami
přispějeme i my.
Pokud se necítíte na cesty do zahraničí, rádi vás přivítáme v našich
penziónech po celém Česku v rámci
projektu Partyja. Tešíme se na vás
na Pálavě, v Krkonoších, Beskydech
a nově i v blízkém Rakousku. Více
informací o možnostech ubytování se
dočtete na stranách 24 a 25.
Přeji vám krásné léto plné zážitků
a pohody. Opatrujte se!

Proto si nenechejme protékat léto
mezi prsty a pořádně si ho užijme!
(Samozřejmě v rámci opatrnosti.)

Dvouměsíčník Žlutý 07–08/21; MK ČR E 21334
Vychází 13. 7. 2021 v Brně
Vydavatel: STUDENT AGENCY k.s.,
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
IČ 25317075
Uvítáme vaše připomínky a náměty,
které můžete zasílat na e-mailovou adresu:
zluty@studentagency.cz.
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ z 04/20
o designové dárky

o knihu Mise Lombok

Kolikrát do roka se koná
Dyzajn market?
a) 8×
b) 7×
c) 6×

napište nám, kam byste rádi vycestovali
pomáhat a s čím.

Gratulujeme autorům správných odpovědí,
které došly v tomto pořadí:
30. – Hana Stodolovská, Přeštice
60. – Lenka Mužíková, Desná
90. – Natálie Lipowská, Štábovice
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Knihu vyhrála autorka nejzajímavější odpovědi – Anna Zvoníčková, Štítná nad Vláří

Dobrý den,
jsem věřící a mám v sobě
takové sklony Matky
Terezy. Potřebu pomáhat
druhým. Snažím se potlačovat egoismus a rozvíjet
altruismus. Člověk přece jen žije pro
druhé.
Ráda bych navštívila africký chudobný stát Čad. Protože si uvědomuji
význam vzdělání, chtěla bych zde
provozovat školu. Baví mě předávat
vědomosti a myšlenky. A můj život by
měl velký smysl.
Anna Zvoníčková
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V exotike Mayov zázračne zvučali karičky
Slovenský folklórny súbor Ostroha na polostrove Yucatán.

18 | CESTOVÁNÍ

Kam mizí voda z hor?

Nepál, druhá největší zásobárna sladké vody na světě, má problémy s vodou.

VYHODNOCENÍ
SOUTĚŽE z 10/20

30 | CESTOVÁNÍ

27 hodin v Paříži

Po kavárnách a neotřelých místech francouzské metropole nás provede
blogger Lukáš Chmela.

o dvě vstupenky
na koncert festivalu
Struny podzimu
Jak zní název programu, který
na festivalu Struny podzimu uvede
kontratenorista Andreas Scholl?
a) Twilight People
b) Scholl canta Jobim
c) Recitál

40 | LIFESTYLE

Malý kOUSEk Afriky v Jižních Čechách
Rozhovor s Janem Brettem, který propadl kouzlu Afriky.

Gratulujeme autorům správných odpovědí,
které došly v tomto pořadí:
30. – Jiří Kučera, Praha
60. – Zdeňka Kriklová, Olomouc
90. – Ivana Kuběnová, Praha

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.

67 | REISEN MIT REGIOJET | TRAVEL WITH REGIOJET

Ausflugstipps

|

Tips for A TRIP

CESTOVÁNÍ | Cestospisy Petra Horkého
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V exotike Mayov
zázračne zvučali karičky
Slovenský folklór sa Mexičanovi Ferinovi zapáčil. Počas našich
stretnutí vždy s entuziazmom rozprával o svojej rodnej krajine
a meste odkiaľ pochádza – Campeche. A tiež o tom,
že folklórny súbor Ostroha raz pocestuje na polostrov
Yucatán a zažije Mexiko na vlastnej koži.
TEXT: Ajo Gonšenica ● FOTO: Martin JANCEK
Slovo dalo slovo, a keď v januári na
Slovensku udierali mrazy a v Írsku
neprestával niekoľkodňový dážď,
dobrodruhovia z Ostrohy sa stretli
v zelených mikinách na dublinskom
letisku s poslaním spoznať Mexiko.
Krajinu, ktorá prebúdza fantáziu,
ale aj, naopak, ukázať Mexičanom
bohatú kultúru malej krajiny v strede Európy.

Slováci na Yukatáne!

Príjemnosť prvých dotykov
Po 10 a pol hodinovom lete z londýnskeho Gatwicku, počas ktorého mali
možnosť počuť pár slovenských piesní a tóny fujary aj členovia posádky
a ďalší cestujúci, sme vystúpili na
letisku v Cancúne. Teplé mikiny sme
vymenili za krátke tričká, nasadli do
prenajatých áut a vyrazili do prvej
destinácie – mesta Tulum. Náš mexický kamarát Ferino, ktorý sa tam
k nám pripojil, naplánoval zájazd
na dve časti. Prvý týždeň zahŕňal
odpočinok v turistickej časti štátu
Quintana Roo na plážach azúrového
karibského mora a návštevy miestnych atrakcií.

Dva dni sme sa z rezortu snov nepohli. Užívali sme si teplé lúče indiánskeho slnka, ktoré v Írsku počas
zimy len málokedy vidno, dráždili
chuťové poháriky pikantnými omáčkami a exotickým ovocím. Pri západe
slnka pod palmami sme si vychutnávali lahodnú chuť kokteilu Margarita
na jeho domácej pôde.
Nasledujúce dni boli plné poznávania prírodných rezervácií a miestnych atrakcií. Ako prvé sme navštívili ruiny mesta v Tulume. Jediné
zachovalé pozostatky mayskej architektúry na morských útesoch s výhľadom na Karibik. Pri presune do
mestečka Playa del Carmen sme sa
zastavili v zálive Akumal. Tí odvážnejší mali možnosť so šnorchlami
pozorovať morské korytnačky v ich
prirodzenom prostredí.
Navštívili sme Cenotes – zatopené prírodné jamy a jaskyne, ktoré
ponúkajú jedinečný vizuálny zážitok
a možnosť zaplávať si v krištáľovo
čistej vode. Na polostrove Yucatán sa

CESTOVÁNÍ | Cestopis

ich nachádza až sedemtisíc. Vyrazili sme na celodenný výlet do zábavného eko-archeologického parku
Xcaret. Zážitkom bolo potápanie
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týľmi, múzeum mexického umenia,
nádherne vyzdobený cintorín či
akvárium s koralovým útesom. Na
rôznych miestach parku sa počas
dňa konali kultúrne
predstavenia, ktoré znázorňovali mayské alebo
Dvojhodinový program
miestne rituály, ale
tiež konská rodeo show.
odzrkadľoval históriu
Celodenná zábava bola
ukončená nádherným
Mexika, mayské športové
dvojhodinovým programom, ktorý odzrkadľoval
hry a rituály.
históriu Mexika, mayské
športové hry a rituály,
kolonizovanie Európanmi, kristianizáciu kontinentu,
v lagúne, v podzemnej rieke, jaskymexickú revolúciu, ale predstavili
ne, plávanie pri delfínoch a žralonám aj tanečný a hudobný folklór
koch, prechádzka po morskom dne,
rôznych štátov Mexika.
farma s exotickými vtákmi a mo-

Karička na mayskom pódiu
Ráno sme opustili Mayan Rivieru
a presunuli sa do mesta Mérida,
kde sme mali podľa plánu prvýkrát
vystúpiť s naším programom. Po
ceste sme navštívili Kukulkanovu
pyramídu v Chichen Itza. Mayská
kultúra dýchala z každej strany,
a to nám dalo impulz na predstavenie tej našej – slovenskej. A tak sa
dievčatá pochytali do kruhu a na
pôvodnom mayskom tanečnom pódiu
predviedli ženskú karičku z východného Slovenska. Podobné to bolo aj
po odchode od pyramíd Yokdzonot,
odkiaľ sa z 30 metrov hlbokej zatopenej priepasti ozývali mužské spevy
z Raslavíc. Predvedená bola opäť aj
karička, tentoraz v podaní akvabel
z Ostrohy .

Prekrásne mexické pobrežie

Večerná pohodička
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Večer sme dorazili do dvojmiliónového mesta Mérida. Vystúpenie sa
z technických dôvodov zrušilo, a tak
sme mali čas na večernú obhliadku
mesta, niektorí aj z koča konského
záprahu. To už sa začala druhá časť
zájazdu, ktorá pokračovala v štáte
Campeche a rovnomennom pirátskom meste – rodisku nášho amiga
Ferina. V pláne bolo spoznať mesto,
miestnu kultúru, okolité ekologické
a archeologické zaujímavosti. Tiež
sme sa tešili na stretnutie s Ferinovou rodinou a, samozrejme, na
predstavenie slovenského folklóru
Kampečanom.
V predvečer víkendu sme sa ubytovali v hosteli v centre mesta obohnaného hradbami, ktoré v minulosti
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S našimi mexickými kamarátmi po vystúpení (v strede je Ferino)

slúžili ako ochrana pred pirátmi.
Počas týždňa sme priebežne brázdili
ulicami mesta, ktoré bolo v roku
1999 zapísané na Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. V koloniálnej
ére bolo najdôležitejším prístavom
na polostrove Yucatán, z ktorého sa
vo veľkom vyvážalo najmä drevo,
ktoré sa používalo na výrobu farbiva
pre európske textilky.

sme sa vybrali ráno po noci pretancovanej v rytmoch cumbie. Keďže pracovníci predošlého mayského mesta
Chichen Itza rázne naznačili, že so
slovenskou vlajkou sa nie je vhodné
fotiť, tu sme si to vynahradili. Na
tomto turistami nie veľmi navštevovanom mieste vznikli krásne fotky
s oponou poskladanou z mayských
pyramíd.

Na mexickej farme
V sobotu ráno nás Ferino všetkých
zobral na svoju farmu. V rozostavanej haciende sme si mohli sami
osekať palmové orechy a vypiť
čerstvé kokosové mlieko. Jazdili sme
na koni a pochutnali si na tradičných
tortilách, ktoré boli plnené rôznymi
druhmi mäsa a omáčok.

Ďalší deň bola naplánovaná obhliadka priestorov a doriešenie technických otázok v divadle, v ktorom sme
sa o dva dni mali prezentovať. Mali
sme verejnú skúšku na námestí
v centre mesta, počas ktorej sme nepriamo pozývali miestnych na naše
vystúpenie.

Édzna, v preklade „mesto Itzov“, je
archeologické nálezisko vzdialené
cca 45 kilometrov od Campeche. Tam

Slovenský folklór očaril hľadisko
v Calkini
Nasledujúce ráno sme cestovali za
dobrodružstvom na rieke Champoton.
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Strana 9

malé nákupy a podvečer presunúť
Predtým sme navštívili nádhernú
do mestečka Calkini, kde sme mali
pláž Bahia de Tortugas, kde sme
naše prvé oficiálne vystúpenie pre
chytali bronz, užívali si slnečný deň
verejnosť.
na snehobielom piesku a v gýčovo
azúrovom mori. Ešte
predtým, ako zapadlo
slnko, sme na dvoch
Zrazu sa nám zdalo,
člnoch vyrazili na
širokú, ale pokojnú
že zastal čas a my sme sa stali
rieku, ktorá v mestečku Champoton
súčasťou natáčania dokumenústi do mora. Asi
po hodine plavenia
tárneho filmu.
sa hore prúdom za
sprievodu gitary
a spevu nás naši
Do sály s viac ako 300 miestami na
domáci sprievodcovia utíšili a vypli
sedenie sa už polhodinu pred vystúmotory člnov. Zrazu sa nám zdalo,
pením začali zhromažďovať domáci,
že zastal čas a my sme sa stali súktorí mali záujem o kultúru v podačasťou natáčania dokumentárneho
filmu. Všade naokolo nič len stromy,
ktorých vetvy siahali po rieku.
Nechali sme sa unášať riekou
Zarastené brehy, množstvo divých
vtákov rôznych veľkostí a farieb
a zvuky džungle.
Dôvod, prečo sme tam išli bol však
iný. A to pozorovať krokodíly v ich
prirodzenom prostredí. Aj keď sú to
predátori, tentoraz sme predátormi
pre nich boli my. Ukázali sa len kde-tu. Malé červené oči v šere odrážali
svetlo baterky. Po prúde sme sa nechali unášať riekou, vychutnávali si
pokoj a nádhernú hviezdnu oblohu.
Občas sme upreli zrak na breh rieky
na miesto, ktoré nám osvetľoval náš
sprievodca. Keď sme sa vrátili späť
do Champoton, bola už tma.
Ďalší deň sme mali generálku v divadle. Všetko dopadlo podľa predstáv. Zvukárka Esperanza pristupovala k práci veľmi profesionálne,
aby sme sa čím skôr mohli vybrať na
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FS OSTROHA
Folklórny súbor Ostroha bol založený v Dubline v roku 2007 Slovákmi žijúcimi v Írsku. Mnohí
členovia účinkovali vo folklórnych súboroch na
Slovensku, no niektorí privoňali k slovenskému
folklóru až na zelenom ostrove. Súbor má mužskú
a ženskú spevácku skupinu, tanečnú zložku a ľudovú hudbu. Počas svojej existencie vystupovali
so svojím programom na viacerých festivaloch
v Írsku, Českej republike, na Slovensku, v Mexiku,
Kanade, Čile, Číne a ďalších krajinách.

Farebným sombrerám sme neodolali

ní slovenského folklórneho súboru
z Írska. Viac ako hodinové pásmo sa
začalo videoprezentáciou o Slovensku a bolo popretkávané tancami
z Gemera, Parchovian, Telgártu,
pestrou paletou piesní ženskej i mužskej speváckej skupiny, sólistami na
fujare, koncovke aj drumbli a bolo
ocenené veľkým potleskom. Pred
odchodom do hotela sme sa ešte ocitli
na narodeninovej oslave miestnych,
kde hrala „ľudová hudba“ Mariachi
a my sme tak mohli aspoň trochu
zakúsiť prirodzenú fiestu domáceho
obyvateľstva.

da. Vonku pršalo, a to nám robilo
na čele vrásky. Ako nám povedal
Ferino: „Keď prší, Kampečania
nechodia von.“ Naše obavy však boli
neopodstatnené a divadlo pre viac
ako 300 ľudí sa zaplnilo tak, že diváci sedeli aj na schodoch. Program,
ktorý roztlieskal Kampečanov
(v preklade šťastní ľudia), sa končil
mexickou pesničkou „Cielito Lindo“
a divadlom znelo „Viva Eslovaquia!“
Vystúpenie bolo nádhernou euforickou, ale aj emocionálnou bodkou za
naším pobytom v meste Campeche
u amiga Ferina.

Spontánnosť publika – „Viva
Eslovaquia!“
V predvečer posledného dňa
v Campeche bolo naplánovane naše
posledné vystúpenie pre verejnosť,
tentoraz v divadle Juan de la Caba-

Doma nás Írsko vítalo tradične
dažďom a chladom. Naši slovenskí
priatelia z Dublinu nás však na
letisku čakali s chlebom a soľou.
Nie nadarmo sa hovorí Všade dobre,
doma najlepšie. #

Ajo Gonšenica
Hudobník, tanečník a otec dvoch šikovných synov. Slovák
žijúci v írskom Dubline a jedna z kľúčových osobností
„malého slovenského folkloristického zázraku v Írsku“ –
Folklórneho súboru Ostroha.
FB a IG @Fs_Ostroha

I vás
naučíme
mluvIt
www.jazykovepobyty.cz

CESTOVÁNÍ | Zápisník zahraničních zpravodajů
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Jalovcové pivo
starých Vikingů
Ve Finsku se dodnes vyrábí hlavně podomácku, je úzce spjaté
se saunou a přidávají se do něj ingredience, které byste
v běžném pivu nehledali. Sahti je tradiční severský nápoj
a pravděpodobně nejstarší stále vařené pivo na světě.
Žádný zlatavý ležák s hustou bílou pěnou ale nečekejte.
TEXT a FOTO: Filip NERAD

Útroby helsinského minipivovaru Bryggeri

Oli Majanen je vyhlášený
pivní someliér

„Ve venkovských oblastech se sahti
vaří stejným způsobem jako před
více než tisíci lety,“ říká vyhlášený
finský pivní someliér Olli Majanen,
se kterým jsem se setkal v helsinském minipivovaru Bryggeri. Zatímco podnik v centru metropole zdobí
nablýskané měděné varny, sahti se
v „zemi tisíce jezer“ stále připravuje
převážně doma v dřevěných kádích
a v podlouhlé dřevěné vaně s otvorem u dna, zvané kuurna.
„Její dno se pokryje vrstvou z větviček jalovce. Někdy jsou na nich
i jalovcové bobule. Přes ně se pak
přelévá a filtruje horká mladina.
Sahti při tom získává vůni a chuť
jalovce,“ vysvětluje Olli.
Právě jalovec je asi tou nejoriginálnější přísadou tohoto piva. Mnohdy
v něm úplně nahrazuje i chmel.
Jinak se vaří z ječmene, k němuž se
přidává nesladovaný oves nebo žito
a výjimkou není ani starý chléb. Místo pivovarských kvasnic se používá
běžné pekařské droždí.

Výsledkem je žluto-hnědé, občas až
oranžové kalné pivo skoro bez pěny
a bez řízu. V chuti jsou nejvýraznější
tóny banánu a hřebíčku, které má
na svědomí pekařské droždí. Svým
aroma tak sahti asi nejvíc připomíná bavorské pšeničné pivo, známý
hefeweizen.
Kuurna – tradiční nádoba na výrobu piva

CESTOVÁNÍ | Zápisník zahraničních zpravodajů

„Tenhle starý vikingský nápoj chutná i po medu. Ten se při jeho vaření
sice nepoužívá, sahti je přesto také
hodně sladké,“ dodal Olli, když mi
do skleněného půllitru s uchem nalil
tohle prastaré pivo. Na finském venkově se jinak tradičně pilo z malých
dřevěných věder se dvěma držáky
po stranách, která místní nazývají
haarika.
Vikingy nezmínil můj finský průvodce světem sahti náhodou. Pozůstatky
tohoto nápoje byly nalezeny v sudech
pocházejících už z vikingských dob
v 9. století. Přepokládá se proto, že
se jím osvěžovali a posilňovali právě
obávaní severští válečníci. Dost
možná se ve Skandinávii ale dělalo
už mnohem dříve. Jeho název se
odvozuje od starogermánského slova
saf, které znamenalo šťáva.
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Už od pradávna vařily toto pivo
na severu hlavně ženy. Stejně jako
v kuchyni měla každá svůj vlastní
recept, který se předával z generace
na generaci. A podobně jako v minulosti se i dnes podává hlavně při
slavnostních příležitostech, jako jsou
svatby nebo dožínky. Při oslavách ho
nejčastěji pije i sládek z konkurenčního helsinského pivovaru Stadin
Panimo Aki Uutela.

„V hlavním regionu sahti v centrálním Finsku můžete v jedné vesnici
najít i dvacet lidí, kteří ho dělají.
Každé léto se tam koná velká soutěž
mezi těmito vesnicemi o to, která
ho vaří nejlepší,“ doplňuje someliér
Olli. Toto celofinské poměřování
domácích výrobců sahti se pořádá
vždy na začátku srpna a jeho vítěz si
místo poháru odnáší desetilitrovou
zdobenou dřevěnou haariku.

„Většinou si ho dávám, když jsem
u příbuzných mé přítelkyně na
venkově. Řekl bych, že ve Finsku je
tolik druhů sahti, kolik je lidí, kteří
ho vaří,“ tvrdí mladý pivovarník
s dlouhým vousem. Ve skandinávské
zemi dnes toto pivo připravuje i několik komerčních pivovarů, stále ale
zůstává převážně doménou domovarníků.

A jak toto pivo souvisí s jinou tradiční finskou záležitostí, saunou, zmiňovanou v úvodu? „Ve starých dobách
se slad na sahti sušil právě v sauně.
Rozprostřel se na podlahu a nechalo
se na něj působit horko. Mnoho Finů
také k vaření sahti používalo kotel
ze sauny. Sahti a sauna proto ve Finsku patří k sobě,“ zdůrazňuje Olli.

Aki Uutela, sládek z konkurenčního pivovaru, si dává sahti při slavnostních příležitostech

Při jeho konzumaci je ale třeba mít
se na pozoru. I když vizuálně sahti
spíše než pivo připomíná čaj, rozhodně to není žádný „čajíček“. Běžně
obsahuje kolem deseti procent alkoholu. Oproti klasickému českému
ležáku má tedy dvojnásobnou sílu.
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Sahti je dvakrát silnější než náš ležák

„Nejprve po něm lidé zpívají, pak
tancují a potom jsou jako bez nohou,“
přibližuje Olli se smíchem účinky
pravého finského sahti. I přesto ale
stojí tento starý vikingský nápoj s jalovcem za ochutnání a připití si s ním
finsky na zdraví. Tak „Kippis!“ #

Filip Nerad
působil jako zahraniční zpravodaj ČTK v Německu a Českého
rozhlasu v Bruselu a Beneluxu. Zaměřuje se na dění v EU. Pivu
se věnuje dlouhodobě. Napsal knihu Pivní království Belgie.
Nejen o pivu očima zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu,
která teď vychází i v anglickém překladu.
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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AKCE, NA KTERÝCH SE POBAVÍTE
A ZÁROVEŇ PODPOŘÍTE PEJSKY
Spolek Dočasky.cz letos slaví osmé narozeniny.
Od začátku byl pomáhající organizací, která podporovala
psy zapomenuté v útulcích.

Stovkám psů v přímé péči změnili
lidé ze spolku život, další řady spokojených psích miláčků tvoří ti, jež
našli své milující rodiny na akcích
organizovaných či spolupořádaných
tímto spolkem. Atraktivní Moravský

Tým spolku Dočasky.cz

psí den v jihomoravském Lanžhotě,
oblíbený mezi účastníky i veřejností
zabrzdily až covid a vládní nařízení.
Nedošlo ani na další ročníky umisťovací výstavy Chcete nás?
To ale neznamená, že aktivit kolem
útulkových pejsků ubylo, ba naopak.
Teď je čas na ještě lepší plánování
a přípravy, růst a propojování. Dočasky.cz budují komunitní centrum
pro psy a lidi – PSÍ OSTROV. Místo,

kde se psí ztroskotanci mají čas
znovu nadechnout, zapomenout na
křivdy a najít ztracenou důvěru
v člověka. A zároveň místo pro setkávání se zajímavými lidmi, kteří svůj
život zasvětili záslužné práci pro jiné
– výcvikáři, záchranáři, canisterapeuty, psími psychology, zkrátka těmi,
co nám ostatním mají co říct a předat, aby byl život náš a našeho psa
pohodovější, naplněnější a šťastnější.
Zaujala vás myšlenka komunitního
centra Psí ostrov a chcete se dozvědět více? Setkejte se s Dočasky.cz
11. září v dějišti 4. ročníku závodu
Hard Dog Race v nádherném
prostředí Sky areálu v Hynčicích
pod Sušinou nebo na konci září
v brněnském parku Lužánky na akci
Běhejme a pomáhejme útulkům
v Brně. #

Nová 931/59, Lanžhot, 691 51
info@docasky.cz
FB: Docaskycz

www.docasky.cz

Veřejná sbírka: 2601143882/2010

Tuto stránku poskytuje STUDENT AGENCY a RegioJet neziskovým organizacím bezplatně.
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ZNÁTE JEJICH PŘÍBĚH(Y)?
„Začneme tam, kde se to zvrtlo úplně poprvé. V obývacím
pokoji s kuchyní jednoho malého bytu. Kuchyňka s obývákem, jedna ložnice a koupelna. Tolik prostoru pro čtyřčlennou
nefungující rodinu...“

„Matky přítel ji mlátil, já se musela
dívat a pak ten bordel po něm uklízet. Bylo mi pět, když k nám ‚domů‘
přišla sociální pracovnice a navždy
mě odvedla od mé biologické rodiny.“

Podobných příběhů jsme za deset
let činnosti Dejme dětem šanci
slyšeli bohužel mnoho. Proto pomáháme dětem a mladým lidem
z dětských domovů v celé České
republice. Poskytujeme jim komplexní podporu po dobu jejich pobytu
v dětském domově a bezprostředně
po jeho opuštění.
Naše projekty cílíme na konkrétní
děti a jejich potřeby. Plníme jim
přání spojená se studiem, s nápravou zdravotního hendikepu nebo
zájmovými aktivitami, podporujeme
je při studiu, spoříme pro ně peníze
na start do samostatného života.

Pomáhejte s námi! Na stránkách
www.dejmedetemsanci.cz si můžete vybrat, zda přispějete Michalovi
na rovnátka, Natálce usnadníte začlenění do společnosti nebo začnete
spořit někomu dalšímu. Průběžně
je v našich projektech zařazeno více
než 250 dětí, které potřebují naši
pomoc.
Pomůžete-li jednomu dítěti, nezměníte svět. Tomu jednomu dítěti ale
svět změnit můžete! #

Více informací a příběhů najdete na
www.dejmedetemsanci.cz
info@dejmedetemsanci.cz

Tuto stránku poskytuje STUDENT AGENCY a RegioJet neziskovým organizacím bezplatně.
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Kam mizí voda z hor?
Že je stav vody čím dál větší problém, slýchávám již delší
dobu především od obyvatel vesnic, kteří životadárnou
tekutinu čerpají ze soukromých studní. Když ale podobné
výpovědi začnou přicházet i od lidí žijících v zemi, jež je se
svými více než šesti tisíci řekami druhou největší zásobárnou
sladké vody na světě, Nepálu, zdá se mi to alarmující.
TEXT a FOTO: Kamila HRUBÁ
Po zemetřesení v roce 2015 vody ve
vesnických pramenech v Nepálu
výrazně ubylo, některé dokonce
dočasně vyschly

Ledovců jako zásobáren obrovského
množství vody ubývá

Nepál se rozkládá od velkého Himálaje přes předhůří horských velikánů až po téraje – nepálské nížiny
hraničící s Indií. To ze země dělá
obrovskou zásobárnu vody, která
stéká po jižních svazích nejvyššího
pohoří světa z vysoko položených
ledovců a Tibetské náhorní plošiny.
Díky dostatku vody se v Nepálu stále
existující chudoba projevuje v jiných
podobách než je hladomor (např. jako
vysoké procento negramotnosti venkovského obyvatelstva). Jak dlouho
však místní lidé budou moci čerpat
z těchto darů přírody?
Po sérii silných zemětřesení v roce
2015 se začaly problémy jevit jako
palčivější než kdy předtím – v mnoha
nepálských vesnicích místní obyvatelé zoufale přihlíželi, jak jim vysychají
prameny zajišťující jejich přežití na
té nejzákladnější úrovni. V místech,
kde dříve voda z vesnických pramenů tryskala ve dne v noci, zavlažovala políčka na svazích kopců a přebytkem zajišťovala všechny domácnosti

v okolí, se dárkyně života začala
vytrácet. Najednou začalo být nutné
opatřit barely, vodu začít sbírat
a doufat, že jí bude dost pro všechny.
Pohyby půdy patrně změnily tok
podzemních vod.
I hladina podzemních vod klesá.
V hlavním městě Káthmándú neeŘeky v Himálaji již nezaplňují celá koryta

CESTOVÁNÍ | Po vlastní ose
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xistuje systém potrubí, jak ho známe
u nás. Vodu je do domácností třeba
pravidelně dočerpávat z cisteren
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skou, čemuž vysoký Himálaj vděčí za
vznik a neustálý růst. Nedávno jsme
poznali, co takový pohyb tektonických desek dokáže zapříčinit, když se země pořádně
zatřásla, aby se mohlo
Z vrcholků dříve zapadauvolnit nastřádané napětí
způsobené pomalým, ale
ných sněhem se stávají
jistým mizením Indického
ostří, suší skalnatí svědci
subkontinentu pod Tibetem. Čím je pak hladina
probíhajících změn.
spodních vod nižší, tím více
hrozí, že se město nebo jeho
části důsledkem dalšího
silnějšího zemětřesení „propadne“
nebo lépe, z vlastních studní. Zde
a škody budou o to rozsáhlejší.
je však háček. Obyvatel přibývá,
podzemní vody pod městem se čerpá
Smutným svědectvím úbytku vody
stále více a její hladina v posledních
v Nepálu je i rychlost, s jakou mizí
letech znatelně klesá. Nepál leží
himálajské ledovce sloužící jako
v místě, kde se Indická tektonická
velké zásobníky sladké vody. Rok od
deska podsouvá pod desku Euroasij-

roku je postup zřetelnější. Z vrcholků
dříve zapadaných sněhem a pokrytých ledovou vrstvou se s nabývající
rychlostí stávají ostří, suší skalnatí
svědci probíhajících změn. Hlubokými širokými koryty velkých horských
řek dnes protékají malé potůčky,
a ani během období letních monzunových dešťů se průtok vody nedá
ani zdaleka srovnávat se stavem
o pár let nazpět, natož pak když se
ohlédneme o celá desetiletí. Vysušené svahy dále snadno podléhají erozi.
Pokud se toto děje na svazích prudkých, nejsou pak výjimkou mohutné
sesuvy půdy, když v období dešťů
vyschlá půda v krátké době nasákne napadanou vodou. Nejednou se
již stalo, že sesuv půdy postihl celé
rozlehlé údolí nebo zasypal autobus
plný cestujících.

V suchých oblastech Himálaje je rozdíl ještě znatelnější – Horní Mustang, Nepál

Ve velkých říčních korytech často vidíme už jen malé potůčky

Změny tak zásadní jako mizející
voda neodvratně spouštějí řetězové
reakce a silně ovlivňují lidské životy.
Vezměme si jako příklad nomády
v severoindické himálajské oblasti Ladakh, přezdívané též „Malý
Tibet“. Nomádi žijí jako kočovné
kmeny a živí se převážně z toho, co
jim poskytnou stáda vysokohorských
chlupatých krav – jaků. Z jačího
mléka vyrábějí jogurty, sýry a máslo,
z jačích chlupů pak nepromokavé
přístřešky i oblečení tolik nezbytné
k tomu, aby přečkali zimu. Když je
potřeba, poslouží jim občas některý
z jejich jaků jako zdroj masa.
Se svými stády putují po pastvinách
a často podle potřeby stěhují své
příbytky. Celé živobytí se jim však
začne hroutit, když pastvin ubude.

CESTOVÁNÍ | Po vlastní ose
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Protože vysychají horské ledovce
a tím pádem i potoky a řeky, je
stále obtížnější narazit na zelení
porostlé pastviny a stáda nakrmit.
Když není čím jaky krmit, začnou
stáda postupně vymírat. Situace
začala být dokonce tak kritická,
že mnozí nomádi vzdávají způsob
života, jejž vedli jejich předci po
celé generace. Problémem však je,
že nomád zvyklý pohybovat se po
horách a zaopatřovat stádo jaků, se
velice těžko uplatní jinak, zvláště
když k takovému rozhodnutí dospěje v pozdějším věku. Stále častěji
však nomádi nemají na vybranou,
a tak se přistěhují do města a doufají, že narazí na nějakou pracovní
příležitost.
Ve městech však nejsou sami,
a protože byli zvyklí na zcela
odlišný způsob života, jsou v porovnání s měšťany ve velké nevýhodě. Takoví lidé pak často končí
na ulicích jako žebráci. Přišli o to
jediné, co je živilo, a se změnou
neměli moc šancí se vypořádat.
Úbytek vody se zde stává doslova
sociálním problémem. Zde vidíme,
jak je propojený systém křehký
a lehce narušitelný. Problém, který
se zpočátku jeví jako čistě ekologický, má dalekosáhlejší důsledky
a zásadně ovlivňuje životy mnoha
konkrétních jednotlivců.

Vesničané si do domků vodu nosí sami,
jedná se zároveň o společenskou událost

Protože je voda skutečně nad zlato,
stává se i prostředkem k dosahování moci. Čínská velmoc se pustila
do budování ohromných přehrad
v Tibetu. Až takové přehrady zadrží
nezanedbatelné množství vody a horské ledovce budou i nadále mizet,
kolik vody ještě bude stékat do zatím
zeleného úrodného Nepálu, když už
nyní začíná být nedostatek znát? #

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.
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Pojďte do naší Partyje
a zažijte pohodovou dovolenou jako doma
Jaké by to bylo, mít svobodně k dispozici celou chatu
nebo penzion, samoobslužný bar, wellness a za okny panenskou přírodu? Už o tom nemusíte snít, s námi to zažijete!
V Česku a v Rakousku pro vás máme jedinečná místa
k pronájmu, kam můžete jet s partou přátel nebo i sami.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: www.partyja.cz
Důvěra, respekt a přátelství
Na těchto třech pilířích je postaven
náš projekt pronájmu chat a penzionů. Získáte tak nekonečnou volnost
ve využívání občerstvení a všech
služeb, které si naplánujete přesně
podle své chuti. Zároveň ale budete
muset být samostatní. Všechno si
totiž připravíte kdykoliv sami –
načepujete pivo, nalijete limonádu
nebo víno, uděláte kávu, naservírujete k ní koláček nebo upečete

pizzu, která je nachystaná v americké lednici. Placené občerstvení si
jednoduše čárkujete a zaplatíte na
konci pobytu.

Hotel Vidly v krásné přírodě Jeseníků

Habánský dům nedaleko Pálavy

Příjemné ceny a prvotřídní kvalita
Projekt Partyja.cz navazuje na velmi
populární pronájmy chat a chalup
pro uzavřené skupiny, ale i individuální pobyty. Jak máme ve zvyku
u nás ve STUDENT AGENCY
a RegioJetu, snažíme se projekty
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upgradovat do vyšší kvality, a to
za stejnou nebo i nižší cenu. Proto
se v našich objektech můžete těšit
na sodu, limonády, kávu a zákusek
zdarma, ale i na pivo Pilsner Urquell
za 29 Kč, výborné víno z moravského
Vinařství Burian od 110 Kč, pizzu
za 90 Kč nebo vepřové koleno za
110 Kč. Ale samozřejmě máte vždy
k dispozici vybavenou kuchyň, abyste si mohli uvařit i vlastní dobroty.
K dovolené patří relax
Většina našich nemovitostí má
alespoň malé wellness. V penzionech
najdete herny pro děti plné hraček, případně i kulečník, fotbálek,
trampolínu, ping-pong atd. Odpočívat můžete také v relax zónách, což
jsou vlastně gaučové místnosti, kde
si pochutnáte třeba na kafíčku se
zákuskem.

V hotelu lze zajistit ubytování až pro
55 osob.
Habánský dům, Pálava – stylový
penzion v centru Dolních Věstonic je
ideálním místem pro poznávání krás
jižní Moravy. Kapacita je 27 osob.
Chalupa Bílý dvůr, podhůří
Krkonoš – příjemná chalupa s unikátním barem jen pro vás! Krásné
místo pro rekreaci, sport a turistiku.
Maximální kapacita je 15 osob.
Chalupa Gerlitzen, Rakousko
– chalupa je ideálním místem pro
klidnou dovolenou uprostřed hor ve
výšce 1 900 m n.m. V zimě můžete
vyrazit rovnou z chalupy na sjezdovky, v létě se zde naopak schováte
před horkem a můžete relaxovat na
zahradě s krásným výhledem na
Alpy. V chalupě je 14 míst.

Kam vyrazit?
Horský hotel Vidly, Jeseníky –
nedaleko Vrbna pod Pradědem na
vás čeká nedotčená příroda Jeseníků
a nejčistší vzduch ve střední Evropě.

Vezměte „partyju“ kamarádů, dětí
a naplánujte si nezapomenutelnou
dovolenou. Opusťte brány města
a vyrazte do překrásné přírody.
Těšíme se na vás!
Více informací a fotografií najdete na
www.partyja.cz. #

Bílý dvůr v Krkonoších

Chalupa Partyja Gerlitzen
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Dovolená snů v exotice
přímým letem z Prahy
Bílé písčité pláže, azurově modrý oceán, safari, potápění
a vůně koření – víte, o jaké destinaci je reč? Zanzibar přece!
Pravá exotika se dá užívat i v létě nebo na podzim.
A nejlepší na tom je, že si sem zaletíte i přímým letem z Prahy
bez mezipřistátí. Jen osm hodin letu vás dělí
od pohádkově krásných pláží.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: www.dovolena.cz
Exotické souostroví v Tanzanii patří
k nejunikátnějším místům v Africe.
Tropický ostrov na rovníku s nádhernou přírodou a exotickou atmosférou
přitahuje čím dál víc dovolenkářů.
Tanzanie je zase známá skvělým
safari – v místních národních
parcích a rezervacích uvidíte lvy,
zebry, slony a další divoká zvířata.
Dovolená na Zanzibaru bude zase
ve znamení nekonečného oddychu na
pláži a potápění či šnorchlování.
Zanzibarské pláže se od sebe sice
liší, ale něco mají společné – křišťálově čistou tyrkysovou vodu a jemný
bílý písek. Některé jsou rušnější
– s kluby a bary, jiné jsou klidné
a vzdálené od bujarého života. Jediným společníkem vám na nich bude
šum Indického oceánu.
Zanzibar je proslavený i voňavým
kořením. Hřebíček a skořice jsou
sice spojené se zimním obdobím,
tady si je však můžete dopřát po celý
rok. Věděli jste, že většina světové

produkce hřebíčku pochází právě ze
Zanzibaru? Vydejte sa na tzv. spice
tour po místních farmách a poznávejte kuličky černého pepře, citrónovou
trávu, bobulky kardamomu či čerstvé vanilkové lusky. Nezapomeňte
ochutnat také ananas, mango nebo
banán zapečený s voňavým kořením
– je to typický místní dezert.
Příležitost vidět šelmy v jejich přirozeném
prostření

Průzračná tyrkysová voda je pro pláže Zanzibaru a Tanzanie charakteristická

Hlavní město ostrova Stone Town je
sice trochu hlučné, ale i tak zde ucítíte nádech exotiky. Je vyhlášené jako
světové dědictví UNESCO. Starobylá metropole si zachovala většinu
historických památek. Anglikánské
a katolické kostely připomínají koloniální éru; mešity a ománské paláce
zase odkazují na období sultánů.
Nejslavnější rodák Zanzibaru je Farrokh Bulsara. Že vám to nic neříká?
Ve světě se proslavil pod jménem
Freddie Mercury. Ve městě najdete
muzeum v jeho rodném domě.
Průměrná teplota se během celého roku příliš nemění a dosahuje
okolo 30 °C. Nejteplejší měsíce jsou
od listopadu do února. Od března
do května a od října do prosince je
v zemi období dešťů, podle toho si
tedy naplánujte svůj pobyt.
Nezapomenutelnou dovolenou v Tanzanii a na Zanzibaru si můžete
dopřát za přívětivé ceny, stačí využít
naše first minute nebo last minute

nabídky. A vybere si kdokoliv. Zvolte
si hotel se snídaní, polopenzí nebo si
pro dokonalý komfort dopřejte služby
all inclusive. Dlouho neváhejte a vydejte se na dovolenou snů. #
Koloniální architektura Stone Townu

Strana 28

CESTOVÁNÍ | Letenky

CESTOVÁNÍ | Letenky

Strana 29

LEŤTE S NÁMI DO MALAGY
Máte chuť na pořádnou fiestu? Výlet do Malagy vám nabídne
bohatou kulturu, malebná městská zákoutí, koupání ve
Středozemním moři, chutnou španělskou kuchyni a také hory.
Vítejte v perle Andaluzie!

MAte hlAd

po cestovAnI?
letenky do

• PICASSO – slavný kubistický
malíř se narodil právě v Malaze.
Navštivte muzeum věnované jeho
tvorbě, je jedinečné. Založila ho
Picassova manželka spolu s jeho
vnukem. Muzeum se nachází v jeho
rodném domě.
• ALCAZABA – pevnost tyčící se
nad městem patří k nejzajímavějším
místním pamětihodnostem. Vznikla
v 11. století a najdete zde například
pozůstatky románského divadla.
Maurskou pevnost hlídá 110 věží.
• MONTES DE MALAGA – přírodní
rezervace, kterou můžete prozkoumat na kole nebo i pěšky po turistických stezkách.
• GIBRALTAR – pokud jste dobrodružný typ a nebaví vás být celou
dovolenou na jednom místě, udělejte
si výlet na Gibraltar. Stojí tu známá
skála Rock of Gibraltar, okolo volně
pobíhají zvědaví makakové a budete
mít nádherný výhled na Afriku.

• GRANADA – navštivte maurský
komplex pevností, paláců a zahrad Alhambra, osobité čtvrti pod
hradbami Albayzín a Sacromonte
či arabské lázně El Bañuelo.
• SEVILLA – za návštěvu stojí
i hlavní město Andaluzie. Najdete
zde slavný královský palác Alcázar,
gotickou katedrálu s hrobkou Kryštofa Kolumba a také Indický archiv.

E xo t i k y
Kč
od 8 200

Tip:
Pronajměte si za pár euro auto,
ať zažijete a uvidíte mnohem víc.
Můžete si ho rezervovat u nás spolu
s letenkou. #

Cena letenky do Španělska:
MALAGA z Prahy od 5 978 Kč
Tam i zpět, včetně všech poplatků.
Cena je platná v době tisku.

www.studentagency.cz

Cena platná v době tisku.

www.studentagency.cz
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27 hodin v Paříži
Je před jedenáctou večer. Přesouvám se na Florenc, odkud
zmizím pravidelnou autobusovou linkou RegioJet do Paříže.
Píšu zmizím, protože hned za viaduktem autobusového nádraží pro mě přestává existovat Praha a soustředím se jen na to,
co přijde další den. Tak to jde skoro každý měsíc, rok po roce.
TEXT a FOTO: Lukáš CHMELA
Paříž bylo město, které jsem si v začátku chtěl odškrtnout ze seznamu
navštívených měst. Po čtvrté návštěvě bylo jasné, že je to silný vztah,
který se bude těžko opouštět. Jen
v průběhu roku 2019 jsem strávil ve
žlutých busech devět dní. Není proto
divu, že pouhý pohled na kteroukoliv
projíždějící linku ve mně vyvolává
potřebu zase vyjet.
Zabořený v sedadle č. 27, s čajem, ve
sluchátkách Carlu Bruni, a v srdci odhodlání ukrojit zase něco z ulic Paříže,
kde jsem ještě nebyl. Procházím ulicemi, hledám zde příběhy a inspiraci pro
svůj blog. Někdy už po cestě potkám
zajímavé lidi. Nejčastější plán je nemít
plán. Co uvidím a co se stane, se často
odvíjí od obvodu, ve kterém budu bydlet. Paříž pro mě již dlouho neznamená památky a pomyslný „disneyland“
pro turisty, jaký je možné potkat na
jižní straně Montmartre a u Louvre.
To pravé je v ulicích, často pár kroků
od rušných bulvárů.
Paříž pro mě již neznamená památky
a pomyslný „disneyland“ pro turisty.
To pravé je v ulicích, často pár kroků
od rušných bulvárů

Kavárenský povaleč
Jsem kavárenský povaleč pražského
typu. I ve chvíli, kdy píši tyto řádky,

mi voní ruce po kávě. Moje první cesta vede do boulangerie na croissant
a espresso. Sníst croissant v Paříži,
je zásadní chvíle, která navždy uvrhne člověka do porovnávání tohoto
pečiva. A ten francouzský bude
vyhrávat svou chutí másla.
Bydlím tentokrát u kanálu St. Martin, jindy zase třeba v 16. obvodu
v Passy nebo v Čínské čtvrti. Jdu se
Tradiční francouzská snídaně
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„Díky za foto, až zase přijedeš, máš
u nás drink.“ Vzpomínám, jak jsem tu
minule bydlel u studentek ze Sorbony, předčítaly mi Baudelaira v originálu a já je učil říkat česky Miluji
tě, Paříži. Nebo v ateliéru u belgické
fotografky. Nebo u marockého
páru ve čtvrti Barbés, kterému
jsem s modelkou stěhovali
ráno nábytek po pokoji, abychom mohli fotit francouzsky
laděný glamour.

Demonstrace žlutých vest

ubytovat a pak do bistra La Chope
na skvělou omeletu. Přivítám se s číšníkem i kuchařem. Kuchař Yazzid
opravdu umí. V televizi vidím záběry
z příprav na demonstrace. Většinou
sem jedu fotit kavárny, módu a život
v ulicích. Dnes to však vypadá na
účast na demonstraci Žlutých vest.
V hotelu posbírám svou výbavu, včetně roušky a borové vody na případný
výplach očí od slzného plynu. A vyrážím metrem. Je to komplikované, některé stanice jsou uzavřené. Nakonec
se dostanu na spodní část bulváru
Champs-Élysées, zde stojí mobilní
zátarasy a několik řad příslušníků
CRS v zásahové výstroji. Musím se
legitimovat a ukázat batoh. Policisté se chovají zdvořile, dokonce mi
popřejí pěkný den a pustí mě skrze
své řady. S vestami jdu část demonstrace. Nafotím, co potřebuji, a mizím
do klidnějších obvodů. Na Paříž mám
tentokrát jen 27 hodin.

Montmartre
Kavárna Marlette je tak trochu pražský EMA espresso bar. Přinejmenším pokud jde o kvalitní kávu a taky
o pomyslnou ruletu – nikdy netušíte,
zda se dovnitř vejdete, ale vždycky
máte jistotu, že bude plno. Proderu
se s batohem k pultu a dám si rychlé
espresso. Mizím odsud a kličkuji přes
Rue des Martyrs uličkami a obloukem se vracím na Place des Abbesses.
Tady už roky lovím fotoaparátem
módní inspiraci jak myslivec na posedu. Když si zpětně prohlížím fotky
na displeji, objeví se mladý Afričan:
„Vyfotíš mě s přítelkyní?“ Proč ne.
V okamžiku vytáhne z davu dívku
a vezme ji do náruče. Fotím. Poděkují s úsměvem a odchází. Volám na
ně, kam mám poslat foto. Vrací se
a diktují kontakty. Muž se jmenuje
Karim, dívka Emma. Podáme si ruce,
Karim mě obejme, loučíme se jak
staří přátelé. Za týden přijde vzkaz:
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Kousek za náměstím je malý
park se Zdí lásky, na které je
ve stovkách jazyků zvěčněn
ten nejhlubší cit k druhému
člověku. Najdete ho tu i česky. Já
projdu nenápadnou brankou na
konci parku a mizím skrze uličku
vzhůru kolem zelinářství pana Collignona. To je místo známé z filmu
Amélie z Montmartru. Stmívá se
a je čas začít se škrabat na kopec ke

katedrále, protože pokud sem budete
jezdit opakovaně, přijdete na to, že
noční pohled na město a Eiffelovku
je nejlepší ze Sacré Coeur. Ostatně
to vám potvrdí mnoho Pařížanů. Ten
pohled i dnes stál za to.

Noční pohled na město
a Eiffelovku je nejlepší
ze Sacré Coeur.
Vracím se dolů a dávám si večeři
v malém bistru s kebabem, které
patří rodině Mina. Nedávno jsme
se tu hodně nasmáli, když jsem jim
vysvětloval, co to slovo znamená
v češtině. Nočním metrem se vracím
na hotel.

Zeď lásky – můžete zde najít „Miluji tě“ ve stovkách jazyků
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Pařížská rána
Občas se v médiích setkávám s fenoménem tzv. Pařížského syndromu.
Jedná se prý o přechodnou psychickou poruchu, kdy je dotyčný frustrován z toho, jaká je Paříž ve skutečnosti. Zdroje uvádí, že nejnáchylnější
jsou k syndromu turisté z Japonska.
Mám ale dojem, že je to spíše o postoji. Za čím jedete a co vlastně
chcete. U mě převládají zážitky. Za
svítání se sbalím a rychle odhlásím
z hotelu, protože to pravé kouzelné
ráno na mě ještě čeká. Někde mezi
sedmou a osmou ranní je Montmartre
kouzelný. Vystoupím dříve z metra
a jdu několik zastávek pěšky. Prach
a odpadky předešlé noci už nahradila vlhká a lesklá dlažba, vzduch je
syrový a všude klid, jen pár chodců.
Směřuji opět vzhůru přes Rue Lepic
a uličkami se propletu až k jednomu
parčíku poblíž Avenue Junot. Zde je
ukryté malé hřiště na petanque. Nikdo tu není. Fotím. Kolik párů hledá
v ruchu města romantickou Paříž,
a přitom pár kroků od masového turismu můžete mít hřiště jen pro sebe.
A malá cestovní sada na petanque se
vejde do ledvinky.
Cestou nazpět jdu těsně po hranici, kde končí Montmartre a začíná
Barbés. Jedna ulice vlevo a úplně
se mění atmosféra i kultura Paříže.
Na rohu ulic Rue de Clignancourt
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Ájurvéda a její energie
Ájurvéda neboli věda o životě pochází z Indie.
Je to celosvětově uznávaný a zcela přírodní léčebný systém,
který zohledňuje jedinečnost každého člověka.

Karim a Emma. Mám u nich drink 

a Picard je restaurace Le Café du
Commerce. Hipsterská záležitost, ale
už jsem tu trávil deštivé dopoledne
a mělo to svůj styl. Navíc tu mají
super snídaně a velké automatické
počítadlo na lajky.
Metrem se svezu k řece do stanice
Bir-Hakeim a po nábřeží jdu až do
12. obvodu. Cestou fotím street art
a pomalované zelinářské dodávky.
Nakonec nastupuji do žlutého busu,
který se vrací do ČR. Ještě se loučím
pohledem na Bercy, letmo projíždím
fotky a mažu ty, které se nepodařily.
O pár hodin později mě probudí stín
a zvuk kávovaru. Stevard Michal se
usmívá: „Nachystal jsem vám čaj.“
Domů je to ještě pár hodin. #

LUKÁŠ CHMELA
Barista a bloger, který fotí a píše o Paříži. Ulicemi tohoto města
už prošel přes 1 000 km. O tom, co zažije, píše blog Pařížský nomád. Není vyloučeno, že vám v Praze při cestě do práce připraví
kávu, kterou kupujete.
pariskynomad.blogspot.com

Jeho terapie mají dobrý vliv na rovnováhu zdraví. Rovnováha člověka je
založena na třech základních energiích, tzv. dóš: váta, pitta, kapha, které
pracují se základními živly jako je
vzduch, oheň, voda, země a éter. Ty
ovlivňují naše tělo, myšlení, ale i pocity, navíc každý z nás má tyto živly
od narození jinak nakombinované –
jde o tzv. konstituce.
Výchylky od přirozenosti přinášejí
problémy, bolesti a nemoci. Neříkali jste si snad někdy, proč se mi to
děje? Proč mám takové problémy?
Pokud známe svou konstituci, dokážeme tyto výkyvy zvládat, nebo včas
napravit. V našem centru v Třinci
vám pomůžeme na cestě k rovnováze
a ke zdraví. Děláme diagnostiku,
masáže, cvičení, stravování, dýchání
a další techniky.

Doporučujeme nejprve diagnostiku
a pokud řešíte zdravotní problém,
dopřejte si intenzivní péči v podobě
vícedenních procedur, včetně veganské stravy. Ubytování pomůžeme
zajistit. Vše lze rozložit individuálně
i jako prevenci. Pročistí se a nastartuje omlazující proces v těle, promažou se tělesné tkáně, uvolní kosti,
svaly a odlehčí se mysl. Začněte
vlastní cestu k harmonii. #

www.ramiza.cz
tel.: +420 604 278 455, e-mail: info@ramiza.cz
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Žlutým vlakem
nejen po stopách Hry o trůny
Na poslední květnový pátek letos vyšel odjezd prvního
ze žlutých vlaků, které budou až do konce září pojit
Prahu s chorvatským Splitem. Jak cesta probíhala?
Zážitky z nevšední cesty nám převyprávěl kolega Filip Rivola.
TEXT: Daniel KRÁL ● FOTO: Jakub SOBOTKA

Z okýnka netrpělivě
vyhlížíme mořské zálivy

Vítá nás chorvatské
sluníčko. Dobro došli!

„Vyráželi jsme z Prahy kolem páté
hodiny, z Brna pak kolem osmé, což
je ideální čas na to klidně dokončit
pracovní den, vzít si předem zabalené věci a vyrazit. Teplé jídlo se dá
objednat za pár korun, takže není
potřeba ani smažit řízky,“ začíná své
povídání s úsměvem Filip.
Úkolem trojice našich kolegů z marketingu bylo především dokumentovat cestu a tvořit obsah na sociální
sítě. Budoucí cestující určitě ocení,
že se podařilo vychytat i největší
mouchy z loňska: „Konstruktivní
zpětná vazba loni byla především na
absenci zásuvek a hygienu. Zásuvky jsou teď už v každém kupé a ve
vlaku s námi nově jezdí i úklidový
personál, který průběžně udržuje čistotu,“ shrnuje Filip hlavní novinky.
Možná vás zajímá, co za cestující
můžete potkat ve vlaku na Jadranské pobřeží. I to nám Filip přiblížil.
„Ta pestrost byla úžasná. Vůbec
nešlo jen o rodiny s dětmi. Narazil
jsem po cestě na dvě babičky, které
se vydaly na dámskou jízdu. Parta

borců zase mířila na rozlučku se
svobodou. Jedna mladší holka pro
změnu jela na studijní pobyt do Splitu. Skvělé bylo i to, že spolu všechny
tyto skupiny komunikovaly. Bylo
cítit, že po pandemii lidem chybí
sociální kontakt a na tohle je právě
cesta vlakem ideální.“
K moři jsme dojeli pěkně odpočinutí
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Ačkoliv Filip s kolegy cestoval do
Splitu, nejde zdaleka o jedinou
destinaci, do které se lze s RegioJetem dostat. Vlak přijede do Ogulinu,
kde se rozdělí na dvě části – jedna
pokračuje do Rijeky, druhá do Splitu.
„Do Splitu je příjezd až někdy kolem
poledne. Rodinám s dětmi bych tedy
spíše doporučil Rijeku. Ze všech
tří měst ale jezdí dohromady osm
autobusových linek, které rozváží
dovolenkáře do více než padesáti
cílových destinací. Jedná se o partnerské autobusy, nehrozí tedy, že
by při zpoždění vlaku někomu ujely.
V Rijece i ve Splitu jsou u autobusů
navíc čeští koordinátoři.“
Naši kolegové pokračovali vlakem až
do Splitu. Cestou je zaujaly krásné
přírodní scenerie. „Po cestě do Splitu
jede vlak horským vnitrozemím a byl
jsem překvapen, jak je to tam nádherné. Horské pláně byly plné zvířat.
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Z velké nadmořské výšky se pak klesá dolů do Splitu a skutečně se jedná
o takový ten ‚magický okamžik‘, kdy
se cestujícím najednou poprvé zjeví
Jadran.“
Nadšení z příjezdu do Splitu si celé
osazenstvo vlaku přeneslo i do následného vylodění. „To byla naprosto neuvěřitelná věc. Kromě všech
novinářů tam byli zástupci města
Split a Turistické centrály Chorvatska. V Rijece pro první cestující měli
i něco napečeno,“ popisuje Filip nadšení chorvatské strany, které bylo
patrné po celou dobu. „I když jsme
se bavili s místními, všichni věděli,
že přijel první žlutý vlak. Turismus
je pro Chorvaty vážně klíčový. Bylo
to cítit dokonce i na sociálních sítích,
kde nám psali Chorvati.“
Chvály se od Filipa dostalo i samotnému Splitu. „Je to nádherné město,

Přístav ve Splitu má pro nás vnitrozemce kouzelnou atmosféru

Tým RegioJet po letošní první cestě žlutým vlakem na chorvatské pobřeží

kde je všechno blízko. Není to vyloženě
lokalita na válení se u moře, ale pro
toho, kdo na dovolené prahne i po památkách, je naprosto ideální. Památky
tam jsou koncentrované, takže za dvě
hodiny se dají projít všechny hlavní turistické atrakce a další den lze věnovat
třeba výletu na některý z přilehlých
ostrovů. Město navíc už žilo nočním
životem, hlavně promenády, kde byla
spousta pouličních umělců.“

paláce je náměstíčko, kde hrál
hudebník na kytaru, lidé seděli
s drinkem, byla tam vážně příjemná
atmosféra – a takových míst je ve
Splitu hromada. Jako přístavní město je Split skvělý taky k výletům na
okolní ostrovy. Lodí jste za hodinu
na Hvaru a zase je rázem člověk na
úplně jiném místě s jinou atmosférou,“ vzpomíná Filip na chorvatské
zážitky.

A co by Filip doporučil ve Splitu
vidět? „Dominantou je Diokleciánův
palác, dále je zde spousta uliček,
ve kterých se mimo jiné točila Hra
o trůny. Dají se zde najít lokality
z natáčení, stejně jako jediné muzeum Hry o trůny na světě, kde máme
pro klienty domluvenou slevu 20 %.
Jsou zde autentické předměty, modely draků nebo figurína Daenerys
v životní velikosti.“

Nakonec se potvrdilo i staré známé
klišé, že cesta zpět pocitově vždy
trvá déle. I na to ale dle něj existuje
jednoduchý recept: „Plzeň, moravská vína nebo oblíbené dorty a kafe
dokonale zpříjemní a urychlí cestu,
takže za chvilku jste doma.“ Tak
Dobro došli! #

„Split je typický hlavně různými zakoutími – v komplexu Diokleciánova

RIJEKA od 590 Kč
SPLIT od 890 Kč
SPLIT od 890 Kč
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Malý kOUSEk Afriky
v Jižních Čechách
Stačila jedna cesta do Afriky, aby si získala jeho srdce.
Absolvoval několik dalších a lásku přetavil do podnikání.
Jan Brett si v Dolním Třebotíně otevřel centrum Original Afrika
s autentickými řemeslnými výrobky. „Navštěvují nás lidé,
které zajímá, co a od koho kupují, preferují kvalitu před
kvantitou a vyžadují originalitu a luxus,“ říká Jan.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: Jan BRETT
Honzo, jak byste se představil
našim čtenářům?
Pocházím z Jablonného v Podještědí
v krásných Lužických horách na
severu Čech, kde jsem prožil úžasné
dětství. Dlouho jsem hrál volejbal za
libereckou Duklu, ale rozhodl jsem
se vsadit spíš na vzdělání a studovat na Moravě, v Olomouci. Tam
jsem našel svou skvělou manželku,
za kterou jsem po škole putoval do
Českých Budějovic. Právě tady jsem
začal učit na gymnáziu a vysoké
škole. Ale nakonec jsem se rozhodl
pustit do nejistého projektu, a to do
obchodu s jihem Afriky. Takže jsem
trochu rozlítaný.

Místní Jihoafrické republice říkají
„svět v malém“ – dva oceány,
vysoké hory, pouště, savana...

Afriku jste navštívil poprvé
v roce 2008, jaký jste měl pocit
z první návštevy?
Žil jsem v té době kulturou, literaturou a historií a od Afriky nic moc
nečekal, ale byla to láska na první
pohled.

Kde a kdy se potom zrodila vaše
vášeň pro Afriku?
První cesta byla vlastně svatební
dar od rodičů manželky, kteří Africe
propadli jako první, takže jsme si
nevybírali. Ale hned mě zasáhla
neuvěřitelně různorodá příroda,
noční obloha, samota a izolovanost
některých míst. Ale hlavně obrovské
množství a pestrost africké fauny.
Kolik afrických zemí jste dosud
navštívil a která je nejbližší vašemu srdci?
Myslím, že Svazijsko, Jihoafrickou
republiku a Botswanu znám už
docela dobře. Začínám objevovat
i Namibii, Zimbabwe a Mosambik,
ale obecně to myslím není o množství navštívených zemí. Jihoafrická
republika je vetší než Francie s Německem dohromady a sami Jihoafričané jí říkají svět v malém – dva
oceány, vysoké hory, pouště, savana.
Ale i kdybyste stihla projet všechna
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„must see“, zjistíte, že to nejzajímavější je objevit životní styl, místa,
kam nikdo nejezdí, vytvořit si přátelství s místními a od nich zjišťovat,
jaké je to žít v Africe. A to všechno
chce čas. Takto prostě všech 53 států

V čem se nejvíc odlišuje moderní
„bílý muž“ od klasického Afričana? V čem nás může inspirovat?
Opravdu nemám rád stereotypy
a myslím, že lidé všude na světě
si jsou spíše podobní než rozdílní.
Ale zejména na africkém
venkově zjistíte, jak málo
stačí k poměrně spokoZejména na africkém
jenému životu. Afričané
jsou samozřejmě skromní
venkově zjistíte, jak málo
z nutnosti, ale i tak by nás
mohli myslím inspirovat
stačí k poměrně
ke střídmosti. Jednou se
spokojenému životu.
mně jeden Zimbabwan
zeptal, jestli máme u nás
jedovaté hady, nebezpečná
zvířata, malárii a dost deště – právě
Afriky nemůžete poznat. Jihoafrická
o to jde.
republika je pestrá, Botswana plná
zvířat, v Namibii zase zažijete totálMěla jsem spíš na mysli kulturní
ní samotu, sám nevím, která země je
odlišnosti a hodnoty. Je pro ně
můj favorit.
důležitá rodina, sepětí s přírodou, v co věří a další veci, které
v moderní společnosti ztrácejí
Golfové hřiště v Jihoafrické republice
místo?
Vím, kam míříte, ale nemá cenu
porovnávat současné Evropany
s idealizovanými historickými
postavami. V oblasti, kterou dobře
znám já, už prakticky nežijí „přírodní“ etnika. Nositeli znalostí o tom,
jak pečovat o zvířata a krajinu,
jsou spíše bílí farmáři žijící po boku
původního obyvatelstva už stovky let
než místní komunity. Naše společnost například přispívala na projekt
edukace místních obyvatel a popularizaci národních parků i s jejich
zvířaty a boj proti pytláctví, které
je ohromným problémem zejména
pro populace nosorožců dvourohých.
Místní totiž často vnímají zvířata
jako konkurenty a nepřátele nebo
jako cestu k rychlému zbohatnutí.

Safari v Namibii je pro Středoevropana nezapomenutelný zážitek

Mnoho „západních“ organizací se
snaží místní komunity přesvědčit,
že parky a jejich přírodní bohatství
přináší komunitám v dlouhodobém
horizontu víc jak environmentálně,
tak ekonomicky.
Jak je to s rodinou?
Přístup k rodině a rodinným vazbám
je samozřejmě na africkém venkově
mnohem silnější, děti a příbuzní jsou
v jistém smyslu alternativou k neexistujícím nebo slabým sociálním
a penzijním systémům. Na druhou
stranu je ale tento přístup velkým
problém z pohledu intenzivního demografického růstu, a větší toleranci
vůči klientelismu a korupci v těchto
společnostech. Podobně je to i s náboženstvím v jeho různých formách,
které v těchto méně vzdělaných
komunitách vede ke vzniku různých
sekt, pověr, předsudků a netolerance, ztěžuje například boj s HIV atd.
Tyto otázky jsou prostě ohromně
komplikované.

Dokázal byste popsat životní filozofii Afričanů v jedné větě?
Nemyslím, že v pestrosti etnik a kultur Afriky existuje nějaká sofistikovaná filozofie, ale mám rád některá
lidová moudra. Třeba: „Prázdný sud
nejvíc duní“ bych si nechal vytetovat
na záda.
Co vás vedlo k tomu založit si
africký obchod? Jak vznikla
první myšlenka?
Tatínek manželky se rozhodl koupit
v Africe farmu a s jeho podporou
a zázemím na jihu Afriky a mým
zklamáním z některých studentů
jsem se rozhodl pro tento netradiční projekt. Chtěl jsem od začátku
ukázat zákazníkům v Evropě Afriku
jinou, než asi většinou čekají. Afriku,
která umí nabídnout produkty
s vysokou přidanou hodnotou, z kvalitních a netradičních materiálů,
s moderním designem, zároveň ale se
skvěle zvládnutým tradičním řemeslem a se silným sociálním přesahem.
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Jaká byla vaše původní představa podnikání a jaká byla realita?
Neměl jsem jakékoli zkušenosti
s obchodem, takže moje představy byly až legračně naivní. Čekal
jsem, že od prvního dne budeme
mít zástupy zákazníků, ale skoro
okamžitě jsem zjistil, jak těžké bude
oslovit ty správné a vysvětlit jim to,
co je z mého pohledu úplně jasné – že
jsou naše produkty skvělé v každém
směru.
Čelíte i nějakým problémům
nebo výzvám ve spolupráci?
Protože spolupracujeme s dodavateli
na druhém konci světa, jejichž produkty jsou často unikátní, je někdy
problém flexibilita, dodací lhůty nebo
kolísání afrických měn, ve kterých
nakupujeme. Ale největší výzvou
jsou pro mě komplikovanější projekty na míru, jako bylo například
křeslo od oceňovaného designového
studia z George ve Western Cape,
které mi čalounil český čalouník
látkou přivezenou z Dračích hor
v Mpumalanze. Bylo mi až líto vzniklý kousek předat zákazníkovi.
Jak hledáte dodavatele a řemeslníky?
To je opravdu detektivní práce,
protože když jsem začínal, neměl
zdaleka každý můj dodavatel mail,
telefon, natož webovou stránku.
Spoléhal jsem na reference jednotlivých dodavatelů, kteří si často
nejen nekonkurují, ale naopak se
snaží prodat zboží i svých známých
a kolegů. Ve Svazijsku se například
producenti fair trade produktů od
svíček po chilli omáčky spojili do jedné organizace. Sami konsolidují své
zásilky a společně provozují obchod
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Designové kousky z ořechového dřeva

v prestižní čtvrti v Kapském Městě.
Důležité je také hodně v daném regionu cestovat s otevřenýma očima,
vyptávat se a navštěvovat veletrhy.
Dnes máme skoro dvě desítky dodavatelů a troufám si říct, že s každým
z nich máme osobní vztah.
Jaký zážitek si odnese návštěvník vašeho obchodu a kavárny?
Usiluji o autenticitu, mám radost, že
se u nás lidé z nepočetné jihoafrické
komunity žijící v ČR cítí jako doma
a rádi se k nám vracejí. To hlavní ale
je, aby každý, kdo nás navštíví, měl
pocit, že máme svou práci rádi.
Velmi výraznou částí vaší nabídky je nábytek nebo interiérové
doplňky. V jakém množství je
máte i vy u seba doma?
Spolupracujeme s těmi nejlepšími
ve svém oboru a jejich kousky něco
stojí, a to v kombinaci s tím, jak se
nerad obklopuji věcmi vede k tomu, že
věcí, které prodávám, doma sám moc
nemám. Pár solitérním kouskům jsem
ale ani já neodolal, a proto u mě najdete knihovnu a barové židle od Normana Meyera, křeslo od Johna Vogela
a obraz od Lovemora Kambudziho.
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Na který výrobek z vaší nabídky
jste nejvíc hrdý?
Opravdu mám rád úplně všechny
stejně. Každého výrobce znám, za
každým kouskem vidím příběh. Ale
mám radost, že můžeme prodávat
produkty, které získávají ocenění
po celém světě. Takže snad nejsem
jediný, kdo dokáže ocenit jejich
kvalitu. Látky ardmore si vybral
pro spolupráci na kolekci pařížský
módní dům Hermes, zakladatelka
studia Kaross vytvářející úžasné
výšivky se stala finalistkou soutěže
žena roku, Norman Meyer prodává svůj nábytek přes aukční síně
věhlasu Christies, chilli omáčky
ze Svazijska se pyšní londýnským
oceněním great taste. Z afrického
designu se pomalu stává globální
design, a to vidím rád.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Opravdu si myslím, že máme co
nabídnout každému – od výběrové
africké kávy a zákusků od našich
cukrářek, přes drobnosti jako jsou
svíčky a náramky, přes skvělé kabelky až po nábytek a organizování cest
na míru. Ale obecně nás asi raději
navštěvují lidé, které zajímá, co a od
koho kupují, preferují kvalitu před
kvantitou, chtějí produkty na dlouho,
nikoli na sezonu a vyžadují originalitu a luxus. Luxus ručního řemeslného zpracování, luxus materiálů
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Křeslo s potahem z látky ardmore

a sofistikovaného designu, nikoli
imaginární luxus značky.
Která část podnikání je vaše
srdcovka a dělá vám největší
radost?
Největší radostí a terapií je naše cestovní kancelář. Naši zákazníci jsou
často zajímavé osobnosti se specifickými potřebami a zájmy. Připravujeme pro ně cesty na míru, díky čemuž
je každá z našich cest jiná a baví
mě stejně, nebo i více než zákazníky samotné. Kdo by nechtěl dělat
práci, při které můžete zkusit golf
mezi žirafami, rybařit na Indickém
nebo Atlantickém oceánu, bojovat
s agresivní tygří rybou na Okavangu
nebo podniknout trek k nejvyšším
vodopádům světa v Dračích horách?
Ale úplně nejlepší jsou noci ve stanu
v buši. #

Jan Brett
Narodil se v roce 1982 v Jablonném v Podještědí. Vystudoval
obory filozofie a historie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Do Afriky se vydal poprvé v roce 2008. Poté založil centrum
Original Afrika, ve kterém prezentuje současný africký design
a provozuje stylovou kavárnu.
www.original-afrika.cz
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OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA
ZAHAJUJE NOVOU SEZONU
Po dlouhé nucené odmlce se kultura opět vrací zpátky
do našich životů. Vstříc nadcházející sezoně hledí s velkým
očekáváním i operní soubory první pražské scény.
Do Národního divadla, Státní opery a Stavovského divadla se
tak můžete těšit celkem na 11 premiér! I díky tomuto úctyhodnému číslu tak můžeme směle zvolat: „Opera je zpět!“
TEXT: Jan URBAN ● FOTO: Jan HROMÁDKO, Jan POHRIBNÝ
Novou sezonu zahájí celé Národní divadlo již tradičně společnou
velkou oslavou. Stejně jako vloni se
první školní den uskuteční setkání
na pražském Střeleckém ostrově,
kde bude připraven bohatý program, na kterém se podílejí všechny
soubory Národního divadla. Těšit se
můžete na tvůrčí dílny pro děti i do-

spělé, na besedy ND Talks s předními herci, zpěváky a tanečníky
z Baletu, Činohry, Opery i Laterny
magiky. Na závěr zahraje kapela
Základní kameny úrazu, jež je složena z ansámblu Činohry. Těšíme se
na setkání s vámi ve středu 1. září
2021 od 14.00 do 22.00 na Střeleckém ostrově.

Zahájení sezony 2020/21...

... na Střeleckém ostrově v roce 2020

Don Giovanni

Rigoletto

Už na konci srpna, ještě před samotným slavnostním zahájením, se
uskuteční premiéra Mozartova Dona
Giovanniho ve Stavovském divadle,
tedy na místě, kde se v roce 1787
tato opera hrála vůbec poprvé. Tuto
inscenaci jste již měli možnost vidět
v dubnu 2020 v přímém přenosu na
ČT art, nyní vás však zveme, abyste
si představení přišli vychutnat naživo. V titulní roli rebela a svůdníka
debutuje Pavol Kubáň, který se od
nové sezony stává členem souboru.

v nadcházející sezoně plné velkých
děl a výjimečných osobností chystáme. Více informací najedete na webu
www.narodni-divadlo.cz a na
našich sociálních sítích. Těšíme se
na společná hudební setkání. #

Mladá česká režisérka Barbora Horáková vyvolala svým břitkým, propracovaným a poutavým zpracováním
Rigoletta uvedeným taktéž v televizní premiéře na ČT art silné reakce.
Premiéra ve Státní opeře za účasti
diváků plánovaná na 2. září bude jistě
velkou událostí, a to rovněž díky skvělému obsazení pod taktovkou italského dirigenta Vincenza Milletarìho.
To je ale pouze předkrm z nabité
hudební hostiny, kterou pro vás

SOUTĚž

o dvě vstupenky
na reprízu Dona Giovanniho
Kolik premiér chystá Opera Národního 
divadla na sezonu 2021/2022?
a) 5
b) 11
c) 15
Vstupenky získá autor správné odpovědi,
která přijde jako 30. v pořadí. Ten si bude
moci vybrat libovolný termín reprízy Dona
Giovanniho v následující sezoně.
Své odpovědi se jménem, adresou a tel.
číslem posílejte do 31. 8. 2021 na e-mailovou
adresu soutez-zluty@studentagency.cz.
Do předmětu e-mailu napište OPERA.
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pŘedplatnÉ
časopisu
na zkoušku
tV maX

rytmus
ŽiVota

tištěné předplatné
4 měsíce / 16 vydání
jen
Kč

250

tištěné předplatné
4 měsíce / 8 vydání
jen
Kč

120

Žena a ŽiVot

tištěné předplatné
4 měsíce / 8 vydání
jen
Kč

230

Proč zkusit PředPlatné?
• jde jen o několik vydání na zkoušku
• pohodlně doručených až do vaší schránky
• za pár korun a zcela nezávazně
• se slevou oproti ceně na stánku
objednávejte na www.jenprocasopisy.cz/zluty nebo na 225 555 666.
po 4 měsících vám bude předplatné automaticky ukončeno.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
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Brownies z červené řepy
Dlouho, dlouho jsem hledala recept na dokonale vláčné
brownies, které bude zároveň aspoň trochu zdravé.

Zkoušela jsem brownies z ovesných
vloček, ale to nikdy nebylo úplně
ono. Další pokusy se odehrály s řepou, která dodá koláči sladkost, příjemnou zemitou chuť a načervenalou
barvu. Řepa tam opravdu jde cítit,
moc se k čokoládě hodí. A vykouzlí tu
správnou brownie strukturu.

POSTUP
Řepu vložte do hrnce, zalijte vodou
a vařte asi hodinu do změknutí.
Nechejte ji vychladnout, oloupejte
a rozmixujte na hladké pyré.
V mixéru vyšlehejte vejce se solí do
pěny. Máslo rozpusťte a nechejte
vychladnout. K vajíčkům přidejte
máslo, med, pyré a promíchejte.
Suroviny
● 500 – 550 g syrové červené řepy
● 2 vejce
● 1/2 lžičky soli
● 110 g másla
● 50 ml medu
● 60 g kakaa
● 1 lžička mletého kardamomu nebo
skořice
● 115 g hladké špaldové mouky
● 100 g 70% čokolády nasekané
najemno

Do těsta přisypejte prosáté kakao,
kardamom, mouku a polovinu nasekané čokolády. Pořádně promíchejte.

Troubu vyhřejte na 180 °C. Obdélníkovou formu o rozměru 20 x 30 cm
(nebo kulatou o průměru 24 cm)
vyložte pečicím papírem.
Těsto nalijte do formy, posypejte zbylou čokoládou a pečte 20–25 minut.
Když do těsta zabodnete špejli, vyjde
ven téměř suchá. Přepečení a suchého brownies se bát nemusíte, díky
řepě bude vždy vláčné.
Hotový koláč nechejte vychladnout
a pak přemístěte do lednice, kde
vydrží i 4 dny. Dobrou chuť! #

kristina lund
neboli Děvče u plotny je brněnská foodblogerka, která peče koláče
jen z kvalitních ingrediencí. Vydala knihu FIKA, sladká švédská
kuchařka o těch nejtradičnějších švédských dezertech, kterou
skvěle doplňují autorské fotografie.
www.devceuplotny.cz
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Pohlednice z cest 
jako kreativní výzva
Už sundáváte kufr ze skříně a balíte batoh na další cesty?
Chce se skoro zvolat: Už je to tady! Příslib letních výletů,
dovolené u vody, putování jen tak nazdařbůh po městech
i v přírodě. Až dorazíte do vysněného cíle, mám pro vás
bojový úkol. Pošlete si domů klasickou pohlednici.
TEXT a FOTO: Barbora JANEČKOVÁ
Zadržte smích i ťukání na čelo.
Pohlednici? V dnešní době? Všichni
přece posílají pozdravy přes internetové služby, případně v sms nebo
své nové dočasné bydliště rovnou
sdílejí v živém vysílání i se všemi
detaily vyjma vůně. Posílat tradiční
pohlednice je možná hodně oldschool,
ale snadné to teda není. Někdy se to
může změnit až v bojovou hru. Záleží, do jaké destinace jste zamířili.
Vybrat tu nejkrásnější nebo nejvtipnější pohlednici se může jevit jako to
nejsnadnější. Ovšem jsou místa na
světě, kde stěží seženete něco k snědku, natož pohlednici. To je skutečná
příležitost ověřit si svou kreativitu
a vytrvalost. V zákoutí kubánských
uliček. V zemích, kde vám nikdo
nic nerozumí a místo písmen mají
rozsypaný čaj. Na trhu, kde jakýkoliv náznak zájmu o cokoliv pro vás
neskončí dobře. Na konci hlasitého
vyjednávání patrně budete vlastnit
i sáček sušených červů a konvičku

na čaj, která se vám nevleze do kufru.
Přesto to zkuste.
Pravé dobrodružství ovšem začíná,
když se snažíte koupit poštovní
známku. Nám jednou v Izraeli málem uletělo letadlo, když jsme trčeli
ve frontě na poště, umístěné přímo
na letišti. Byla to poslední ze všech
možností, jak odeslat pohled s originální známkou přímo ze Svaté země.
Buď měli na jiných poštách zavřeno
nebo byl šábes nebo jsme neměli
drobné peníze u drobného obchodníka, protože jsme celou dobu všechny věci kupovali a platili společně
kartou.
Ovšem kvůli poštovní známce nemusíte na konec světa, abyste propadli
zoufalství. Někdy stačí zkušenost
z pěkného českého maloměsta, kde
vám v jediném obchodě se suvenýry
sdělí: Známky nevedeme. A je vymalováno. Každopádně i když máte
pohlednici a na ní správnou známku,

Až vás zradí elektronika, budou možná pohlednice to jediné, co si dáte za rámeček

ještě není hra u konce. Další metou
je poštovní schránka. V každé zemi
může mít jinou vizuální podobu
a není dobré podléhat sebeklamu.
Moje pohlednice z Portugalska nikdy
nedorazila, protože jsem ji hodila do
velké nádoby s otvorem v naději, že
to není odpadkový koš. Zjevně byl.
Dejte mi pár let a o podobách poštovních schránek ve světě napíšu
disertační práci.

A proč vás nabádám, abyste poslali pohlednici i sami sobě? Až vám
někdo ukradne účet na Instagramu,
klekne vám počítač nebo si smažete
iCloud, možná bude pohlednice z cest
to jediné, co si můžete dát za rámeček. Napište si proto nějaký milý
vzkaz, který vám bude připomínat
náladu, zážitky a vůně toho okamžiku, kdy jste pohlednici vhazovali do
poštovní schránky. #

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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Protikorupční akademie
Protikorupční akademií provází studenty spolu se členy týmu
Nadačního fondu proti korupci také český aktivista a novinář
Jakub Čech. V průběhu studia se účastníci seznámí
srozumitelnou formou se svými občanskými právy,
nechybí příklady jejich využití.

workshop má podpořit aktivizaci
občanské společnosti především
u studentů dospívajícího věku. #

Přihlaš svou třídu do Protikorupční akademie na
www.nfpk.cz/p/o-protikorupcni-akademii-nfpk
nebo naskenuj QR:

Cílem Protikorupční akademie je
povzbudit studenty k aktivnímu
zájmu o veřejné dění a vytvořit tak
prostor, kde mohou klást jakékoliv
dotazy z oblasti korupce, fungování
státu a politiky.
Detektivka v krabici je napínavá
vzdělávací hra pro středoškoláky. Zábavný workshop studenty
provází 60minutovým vyšetřováním,
při kterém se učí používat nástroje aktivního občana jako Žádost
o svobodném přístupu k informacím
106/1999 Sb., Katastr nemovitostí,
Registr smluv a Databáze expertů
ČR. Každá dvojice studentů má
pomocí krabice plné důkazů odhalit
zápletku neobyčejného příběhu. To je
ale bez používání nástrojů aktivního
občana nemožné. Tento humorný

LIFESTYLE | Frank Bold
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NEVÍTE, KOHO VOLIT?
POMŮŽE VOLEBNÍ PRŮVODCE
Rekonstrukce státu před podzimními volbami hodnotí
volební programy, politické strany i jednotlivé poslance
za jejich výkon v uplynulém období.

V říjnu se konají volby do Poslanecké
sněmovny a volební kampaně jsou
v plném proudu. Rekonstrukce státu
stejně jako v roce 2017 vystavila
poslancům a politickým stranám
vysvědčení za jejich aktivitu ve Sněmovně v posledních letech, a to na základě jejich podpory protikorupčních
zákonů a dalších opatření pro dobrou
správu státu. Kromě toho se podívala
i na volební programy stran a hodnotila, jak moc počítají s podporou
zatím nedotažených protikorupčních
zákonů v dalším volebním období.
„Celé čtyři roky aktivitu politiků
v boji proti zneužívání veřejných

peněz poctivě sledujeme a s některými v něm i úzce spolupracujeme.
Chceme tedy ocenit ty nejaktivnější
poslance a kluby, kterým na zatočení
s korupcí opravdu záleží. Náš volební
průvodce není ultimátním návodem,
koho mají lidé volit. Chceme ale, aby
se lidé ve volbách rozhodovali informovaně, a proto nabízíme informace,
které jim mohou pomoci v konečném
rozhodnutí,“ říká Josef Karlický,
vedoucí týmu Rekonstrukce státu.
Kompletní hodnocení volebních
programů, politických stran i jednotlivých kandidátů najdete na webu
www.volebnipruvodce.cz. #

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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Osobní zpověď
bývalého policisty
Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
Robert Šlachta napsal s novinářem Josefem Klímou knihu.
Biografický rozhovor vypráví o jeho začátcích u policie,
o největších kauzách i tom, jaké je to žít život pod přísahou.

Roberte, jaká byla vaše spolupráce s Josefem Klímou?
My jsme se s panem Klímou předtím neznali. Měl jsem podmínku, že
v knize bude vše, co já budu chtít
uvést, i když se mu to nebude třeba
líbit, a jeho podmínka zas byla, že
budu odpovídat na všechny otázky,
které on položí a že se v knize mohou
vyjádřit všichni, o kterých budu mluvit. S tím jsem samozřejmě souhlasil
a neměl jsem s tím problém. O mnoha lidech, o kterých píši, nemám
naprosto žádné iluze, tak ať se oni

vyjádří i ke mně. Stejně to v médiích
často dělají.
Došlo k tomu, že jste měli každý
odlišnou představu?
Musím říct, že k tomu nedošlo. Možná
ze začátku, než jsem si uvědomil, že
práce novináře je úplně jiná než policisty. Některé informace mi připadaly důležité, ale Josef mě usměrňoval,
že tyto informace nebudou čtenáře
zajímat a že je to bude nudit. Myslím, že jsme se ale postupně pochopili. A to nebudu vůbec mluvit o tom,
jak se mu nelíbila moje přímá mluva
a někdy až příliš strohé odpovědi na
jeho otázky.
Měl jste nápad na napsání knížky
v hlavě dlouho nebo vznikl po
odchodu z poslední funkce?
Začal jsem o tom přemýšlet po docela divoké reorganizaci provedené
pány ministrem vnitra Chovancem,
policejním prezidentem Tuhým
a jeho náměstkem Laubem. Ono
o naší práci a ÚOOZ (Útvaru pro
odhalování organizovaného zločinu)
toho bylo napsáno a řečeno hodně,
ale do současné doby jsem se nemohl
vyjádřit k tomu, jak to opravdu bylo

Autoři: Robert Šlachta...

... a Josef Klíma

a jací jsme byli. Když slyším některé
informace, které o mně kolují a jsou
vytvořeny politiky nebo médii, tak
se tomu musím někdy smát. Proto
jsem se snažil v knize odpovědět na
všechny otázky pana Klímy.

Proč jste se rozhodl část z prodeje každé knížky věnovat podpoře
dětí?
Když jsme v roce 2019 s kolegy
Tomášem Sochrem a Jardou Pelcem
skončili na Celní správě, tak jsem
potkal Báru Nesvadbovou. Pomohli
jsme jí s jednou akcí a musím říci, že
od té doby jsem přemýšlel, jak pomoci i z naší strany. Domluvili jsme se
s nakladatelstvím naší knihy, zda by
byla možnost věnovat 50 Kč z každé
knihy, a oni nám tu možnost dali.
Spolu s Bárou jsme vybrali tři konkrétní děti, kterým byla tato částka
věnována.

Jakému čtenáři je kniha určena?
Víte, jestli někdo čeká nějakou tajnou
Šlachtovu zprávu, tak taková ta
kniha určitě není. Jsou to odpovědi
na otázky novináře a je to průřez mou
službou pro stát, kterou jsem v roce
2019 ukončil. Dostal jsem konečně
možnost vyjádřit se k některým
zásadním kauzám v celé šíři. Těch
kauz je tam několik a potom povídání o tom, jak jsem některé události
vnímal já a lidé, kteří byli kolem mě.
Beru tuto knihu i jako poděkování za
to, co pro stát odvedli, a většinou se
jim jiného poděkování nedostalo.

Jaký je zájem čtenářů o vaši
knihu?
Zatím velký, prodalo se už asi 80 000
výtisků. Tak snad nejsou ti, co si
knihu koupili, zklamáni. #

Robert Šlachta
Bývalý elitní policista, od ledna 2008 do června 2016 ředitel
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), od
srpna 2016 do listopadu 2019 náměstek Odboru pátrání Celní
správy ČR. Jeho kniha Třicet let pod přísahou vyšla v dubnu
loňského roku.
www.podprisahou.cz
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VYRAZTE o prázdninách
DO EVROPSKÝCH METROPOLÍ
Letní prázdniny znamenají dny volna a odpočinek.
Když k tomu změníte prostředí, přijdete na úplně jiné myšlenky.
Cesta našimi busy je pohodlná a bezpečná, dokonce si
užijete spoustu zábavy. I když žijeme v nejisté době,
při dostatku opatrnosti se můžete bez obav vydat
do některé z evropských metropolí.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: archiv regiojet.cz
Návštěva Krakova je příjemným
zpestřením letních dnů. Dominantou
města je hrad Wawel s katedrálou, nevyhýbejte se ani hlavnímu
náměstí Rynek Glówny s vyhlášenou
tržnicí. Úplně jiný zážitek budete
mít v uličkách staré židovské čtvrti
Kazimierz. Synagoga, židovský hřbitov nebo továrna Oskara Schindlera,
kavárny a restaurace upoutají nejen

autentickou architekturou, ale i atmosférou. Zakousněte se do křupavé
zapiekanky, jako dezert si pak přiobjednejte pirohy, a na tento výlet jistě
jen tak nezapomenete.

Krakov

Amsterdam

Město na vodě nebo Benátky severu –
to je slavný Amsterdam! Je to město
kontrastů – nabízí rušná místa,
klidná zákoutí a parky, květinové

Benátky

Řím

trhy, brusírny diamantů, romantické kanály a šikmé domy, bleší trhy
a hlavně muzea. Pokud obdivujete
díla Vincenta van Gogha, musíte
navštívit jeho muzeum. Nespatříte tu
jen jeho uměleckou tvorbu, ale třeba
i korespondenci s jeho bratrem. Děsivou historii připomíná Dům Anny
Frankové, tedy dům, v němž se dívka
ukrývala před nacisty. Její deník je
dodnes hmatatelným svědectvím
nacistické zlovůle. Tip na neobvyklé
muzeum? Muzeum hašiše! Prohlédněte si expozici představující historii
konopí, marihuany a hašiše.

pompézní měšťanské paláce uvidíte
na každém kroku. I proto je město
chráněno jako památka UNESCO.

Nebudeme daleko od pravdy, když
řekneme, že tak opuštěné Benátky,
jako jsou v dnešní době, jste ještě
nezažili. Pokud jste město ještě
nenavštívili, teď je ta správná doba.
Benátky se zapsaly do historie Evropy už ve středověku jako významný
obchodní přístav. Do světa z něj vyráželi odvážní mořeplavci – za všechny
zmiňme třeba Marca Pola. Bohatství
obyvatel Benátek ucítíte dodnes –

Koloseum, fontána di Trevi, Forum
Romanum, Vatikán, Pantheon,
Andělský hrad a další památky jsou
povinností při první návštěvě Říma.
Věčné město nabízí tolik zajímavostí, že tu můžete strávit skutečně
věčnost. Pokud si však chcete dopřát
netradičnější místa, zkuste procházku a večeři v bohémské čtvrti
Trastevere. Leží na pravém břehu
řeky Tibery a je známá tradičními
tratoriemi, sklípky a řemeslnými
obchody. Vyjděte si na terasy zahrad
Pincio nebo do Giardino degli Aranci
na západ slunce a nezapomeňte obhlédnout Cestiovu pyramidu! #

Krakov od 349 Kč, z Prahy
Krakov od 249 Kč, z Ostravy
AMSTERDAM od 799 Kč, z Prahy
BENÁTKY od 1 129 Kč, z Prahy
ŘÍM od 1 299 Kč, z Prahy
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VLAKEM DO BUDAPEŠTI 
LEVNĚ A POHODLNĚ

Nikdy nebyla lepší příležitost prohlédnout si nejznámější
české památky tak zblízka. Nehrozí přeplněné ulice,
davy turistů ani plné restaurace. Vychutnejte si
Český Krumlov nebo Prahu jako nikdy předtím.

Do Budapešti se vyplatí cestovat nejen na vánoční trhy, město
má i v létě své kouzlo. Nechte se odvézt naším vlakem za památkami, termálními prameny a tradiční maďarskou gastronomií.

TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: archiv regiojet.cz

TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: archiv regiojet.cz

Když se řekne Český Krumlov,
mnoha lidem se vybaví voda a vodácké zážitky. Plavby po Vltavě jsou
jistě nezapomenutelné, avšak Krumlov toho nabízí ještě mnohem více.
Krásně zrekonstruované klášterní
komplexy minoritů a klarisek oslní
celou rodinu. Vzniklo v nich moderní
vzdělávací i odpočinkové centrum.

V muzeu Fotoateliér Seidel se můžete vrátit v čase. V secesní vile najdete kompletní zařízení i vybavení
slavného krumlovského fotografa Josefa Seidla. Další slavnou osobností
spojenou s tímto městem je rakouský
malíř Egon Schiele. Jeho matka
Marie Soukupová pocházela z domu
v ulici Parkán, která je i v současnosti nádherně malebná. Malířově
odkazu je v Krumlově věnováno

Egon Schiele Art Centrum. Okouzlující výhledy přináší i návštěva letního
domku, ve kterém chvíli žil.
Praha bez davu turistů má neopakovatelné kouzlo. Můžete znovu
navštívit všechny ikonické památky,
ale také méně známá místa. Park
Grébovka je inspirován italskou
renesancí a kromě krásného výhledu
na město nabízí i procházky mezi
vinicemi. Posezení ve stínu stromů
v Letenských sadech, pozorování západu slunce na Náplavce nebo toulky
uličkami Starého Města a Malé Strany po setmění se zmrzlinou v ruce
patří k letní dovolené. #

ČESKÝ KRUMLOV od 119 Kč, z Prahy
PRAHA od 159 Kč, z Brna
Ceny platné v době tisku.

Budapešť nezklame ani náročného
cestovatele. Slavné maďarské speciality a vína najdete například na hlavní
tržnici, ale i v oblíbených street foodech a bistrech. Projeďte se nejstarším metrem v kontinentální Evropě,
navštivte muzeum na Hradním
vrchu a dopřejte si výhled na neogotický parlament z Rybářské bašty.

Metropole Maďarska je známá
termálními prameny, kterých je
zde až 120. Nejznámější lázeňské
komplexy jsou Széchenyi fürdő
a Gellért fürdő. Pokud jste je už navštívili, vychutnejte si relax v lázních z období turecké nadvlády –
Császár, Király, Rácz nebo Rudas.
V každém případě se připravte na
dokonalý odpočinek a nádhernou
architekturu.

Vlakové spoje do Budapešti jezdí na
lince Praha – Brno – Vídeň a zpět,
a kromě Budapešti zastavují i v maďarských městech Mosonmagyaróvár
a Győr. V Budapešti vlaky stojí na
dvou klíčových nádražích – Budapest Kelenföld a Budapest Deli (jižní
nádraží) s přímým přestupem na
budapešťské metro.
RegioJet je známý přívětivými cenami, a jinak tomu není ani na této
lince. Z Prahy do Budapešti začínají
ceny za jízdenku na 399 Kč, z Brna
do Budapešti na 249 Kč. Vlaky jezdí
2× denně v každém směru a můžete
se spolehnout na náš servis. Bezplatný internet, denní tisk, občerstvení
a káva zdarma jsou samozřejmostí.
Tak szervusz v Budapešti! #
Ceny platné v době tisku.
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PředPlatné
3 měsíce na zkoušku
Jen za 219 Kč
ČtvrteČní
MF DNES
s televizním
magazínem
dneS+tv

rozhovory
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Na vodě nejsi nikdy sám

osobnosti

V České republice je 720 km splavných vodních cest,
které kromě vodní dopravy využívají také další zájmové
skupiny, třeba rybáři, ti, kdo se koupou, nebo vůdci plavidel.

írogramy
n
z
i
v
tele p

za

nky...
á
l
č
vé
jíma

Předplatné objednávejte na 225 555 522 nebo na www.mfdnes.cz/zluty.
Nabídka platí do 30. 9. 2021.

Zásadním předpokladem k zajištění
bezpečnosti na vodních cestách je
dodržování pravidel provozu všemi
účastníky, ale také vzájemná ohleduplnost a tolerance.

Ve snaze tyto hodnoty podpořit
a více propagovat vznikla na půdě
Státní plavební správy kampaň „Na
vodě nejsi nikdy sám“. Vnímáme
totiž nárůst obliby různých sportovně rekreačních aktivit na vodě, které
však mohou mít vliv na bezpečnost
plavebního provozu.
Čtyři spoty dostupné na stránkách
www.sportnavode.cz vás seznámí
s pravidly provozu vodních skútrů,
jetsurfů, wakeboardů a vodních lyží
či paddleboardů.

Zachovávat přiměřenou opatrnost
a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení lidského života nebo zdraví
a bezpečnosti plavebního provozu, je
základní povinností každého účastníka. Jak říká Lukáš Dražil, reprezentant České republiky v jízdě na
vodním skútru, je to o zodpovědnosti,
protože „Na vodě nejsi nikdy sám“. #
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VSTŘÍC MODERNÍM 
TECHNOLOGIÍM A SLUŽBÁM
Petr Pěcha v minulosti sbíral obchodní zkušenosti po celém
světě. Teď se po letech vrátil do RegioJetu, aby mu spolu
s kolegy vdechl moderní vítr do zad. „Chceme udělat ze
STUDENT AGENCY a RegioJetu moderní firmy, které budou
opřené o digitální technologie,“ shrnuje své poslání Petr.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: Anna VAVRÍKOVÁ, archiv RegioJet.cz
Petře, jaká je tvoje náplň práce?
Co máš na starosti?
Jsem obchodní ředitel holdingu, kam
spadá kromě obchodních věcí také
IT oddělení, marketing, digitální
produkt a oddělení back officů. Kromě
těchto věcí se zaměřuji i na aktivity
Petr Pěcha je dnes obchodním ředitelem

STUDENT AGENCY Travel. Před
lety jsem byl u zrodu portálu Dovolena.cz, takže jedna moje část tam stále
patří. Nicméně ty holdingové záležitosti jako marketing, IT a digitální
produkt se týkají hlavně RegioJetu.
Co je tvůj hlavní úkol?
V současnosti je to digitální transformace firmy. Nejenom automatizace
procesů, ale obecně zapojení nových
technologií a zjednodušení. Chceme udělat ze STUDENT AGENCY
a RegioJetu moderní firmy, které
budou opřené o digitální technologie.
Zanedlouho spustíme nové weby
a také aplikaci. Na tom pracujeme
už rok a pořád hledáme nové kolegy,
kteří se s námi budou podílet na
těchto novinkách.
Koho momentálně hledáte do
týmu?
Například web designery UX a UI
designery a další kolegy na IT oddělení. Všechny informace o vypsaných
pozicích jsou na našem webu.
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Když jsi zmínil, že jsi byl u zrodu portálu Dovolena.cz a teď ho
vidíš po několika letech, jaký
z toho máš pocit?
To je těžká otázka. Když se podívám
na ten produkt, tak vnímám, že se
tolik nezměnil. Je to díky tomu,
že prodáváme zájezdy cestovních
kanceláří, ne vlastní produkty. Nemůžeme si hrát s cenou, maximálně
s našimi doporučeními pro klienty
a mikroslužbami k tomu. Strašně mě
mrzí, že spousta cestovních kanceláří se za ty roky nikam neposunula. Dnes je pořád těžké zaplatit za
zájezd kartou, v Německu to funguje
už deset let. V Česku to umí jednotky kanceláří a zavedení tohoto řešení
je dost drahé. Na druhou stranu si
pamatuju dobu, kdy firma neměla

ani jeden vlak. A těší mě, že letenky
od STUDENT AGENCY, Dovolena.cz
i jazykové a pracovní pobyty přispěly k tomu, abychom koupili první
vagony. V rámci celé rodiny produktů přispěla i Dovolena.cz k tomu
velkému dílu vlaků – tak si říkám,
že se to povedlo.
Co tě teď na práci těší?
Mám radost, že jsme vytvořili
v podstatě nový trh, kdy k vlakovým
jízdenkám začínáme prodávat i ubytování. Díky vlakové lince do Chorvatska, kterou jsme spustili minulý
rok, nás napadlo nabídnout cestujícím i možnost ubytování. Většina
lidí k tomu byla nejdříve skeptická,
ale začali jsme to testovat. Tento rok
jsme do toho šli ne úplně naplno, ale

Hledáme

strojvedoucí
linka Ústí nad Labem–Kolín

nástupní mzda až 47 000 Kč
garance stabilní a dlouhodobé práce
pravidelné turnusové zařazení (až 13 hod. výkony)

náborov
ý
příspěve
k

nástupní místo Ústí nad Labem

50 000 K
č
www.regiojet.cz/kariera

539 000 818
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Večere týmu RegioJet ve Splitu, po první letošní jízdě vlakem do Chorvatska

ve větším, a máme tisíce zákazníků.
Takže jsme určitě největší vlaková
cestovka v Evropě (směje se). Do budoucna chceme připravovat podobné
akce pro klienty.
Máš nějaký cestovatelský tip,
kam teď vyrazit?
Podle mě je TOP destinace Chorvatsko, které má skvělou atmosféru. Líbí
se mi třeba Pula se super dojezdem
a Split, což je strategické místo,
odkud se dopravíte kamkoliv. A potom i Řecko; kdyby někoho zajímalo
nezávaznější cestování, tak bych ho

poslal na Lefkadu do malého klidného letoviska Agios Nikitas. Jsou tam
nádherné divoké pláže a hodnotím to
jako jednu z nejlepších dovolených.
Kam se chystáš na dovolenou ty?
Pojedeme do Chorvatska a pojedeme dvakrát. To vnímám jako jeden
z trendů, který pomohl změnit
i RegioJet, že lidi přestávají jezdit na
dlouhé zájezdy a raději jedou na 4–5
dní, klidně i dvakrát. Mě k tomu třeba motivuje dostupnost vlaků – tím
že jezdí každý den, se člověk může
flexibilně rozhodovat. #

PETR PĚCHA
V současnosti obchodní ředitel holdingu STUDENT AGENCY
a RegioJet, kde má kromě jiného na starosti hlavně digitální
transformaci firmy. V roce 2010 byl u zrodu portálu Dovolena.cz.
Následně pracoval pro firmy Seznam a PPF, kde mimo jiné rozjížděl přímo v Číně marketplace pro desítky milionů klientů.

Ausflugstipps
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MIT DEM REGIOJET DURCH EUROPA

RegioJet fährt auch in diesem Sommer wieder seine Nachtzüge nach
Kroatien, die werden Prag, Bratislava oder Budapest mit Rijeka, Split und
auch Zagreb verbinden.

Tips for A TRIP
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WANDERING THROUGH THE EUROPE WITH REGIOJET

RegioJet runs its night trains to Croatia again this summer and connects
Prague, Bratislava or Budapest with Rijeka, Split and also Zagreb.
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MIT DEM REGIOJET
DURCH EUROPA
Der Sommer wird spannend! RegioJet fährt auch in diesem
Sommer wieder seine Nachtzüge nach Kroatien. Die Züge
die werden Prag, Bratislava oder Budapest mit Rijeka,
Split und auch Zagreb verbinden.
TEXT: Diana TÓTH ● FOTO: archiv regiojet.cz
Willkommen in Kroatien
Wissen Sie, was das Beste ist? Die
Komplettpreise beginnen auf dem
gleichen Niveau wie im letzten Jahr
bei 22 € für eine einfache Fahrt im
Sitzwagen und 30 € für ein Ticket im
Liegewagen. Die Preise beinhalten
alle Bordservices und Reservierung
eines Bettes.
Blick von Split nach Brac

Radim Jančura, der Eigentümer
von RegioJet kommentiert: “Wir
sind zurück mit unseren Sommerzügen nach Kroatien. Es ist das
Licht am Ende des Tunnels und wir
freuen uns darauf, in diesem Jahr
über hunderttausend Passagiere in
unseren Zügen nach Kroatien zu
befördern. Dieses Jahr haben wir

RegioJet Stewardessen

Split

mit allen Vorbereitungen früher
begonnen und wir glauben, dass die
Planung des Sommerurlaubs auch
eine positivere Einstellung zu unseren Kunden mit sich bringen wird”.

Zugverbindung von Prag und von
anderen Städten nach Zagreb und
von Budapest nach Kroatien oder
Bratislava anbieten.

Die Zugverbindungen werden einen
ähnlichen Fahrplan wie im letzten Jahr haben – mit Abfahrt am
Nachmittag ungefähr um 17:00 Uhr
von Prag und dann am Abend von
Brünn und Bratislava und etwa um
Mitternacht von Budapest.
Im Juli und August werden die Züge
täglich in beide Richtungen fahren.
Im September verkehren die Züge
dreimal wöchentlich mit Abfahrten
aus Prag am Freitag, Sonntag und
Dienstag, und aus Kroatien am
Samstag, Montag und Mittwoch.
Die Zuggarnitur wird aus Schlafwagen und auch aus Sitzwagen bestehen. Dank der neuen Linie wird
RegioJet auch eine völlig neue direkte

Der RegioJet-Service wird im Zug
verfügbar sein, inklusive kostenlosem Frühstück im Fahrkartenpreis,
Internetanschluss, der Möglichkeit,
das gesamte Bettabteil für vier
Personen zum Preis von drei zu buchen, Fahrradtransport und andere
Dienstleistungen, die RegioJet auch
letztes Jahr in seinen Zügen nach
Kroatien angeboten hat. Für weitere Informationen besuchen Sie
www.regiojet.com.
Geniessen Sie Budapest
Gönnen Sie sich Entspannung und
Entgiftung in Ungarns renommiertem Heilbad und stillen Sie gleichzeitig Ihren Appetit auf Reisen.
Unter Budapest befindet sich eine
geologische Verwerfung, deshalb gibt
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WANDERING THROUGH THE EUROPE 
WITH REGIOJET
Budapest

Gellért Heilbad

es in der Stadt mehr als 120 Thermalquellen und etwa 30 Kurkomplexe. Die bekanntesten sind Széchenyi
fürdő und Gellért fürdő. Seien Sie
nicht nur auf die perfekte Erholung
vorbereitet, sondern auch auf eine
unglaubliche Architektur, die der
ungarischen Monarchie würdig ist.

Palast, der Matyáš-Kirche und der
Fischerbastei vervollständigt. Gehen
Sie rund um die Váci utca für Ihre
Souvenirs einkaufen und schonen
Sie auch Ihre Geschmacksnerven
nicht. Sie werden sich definitiv in
Budapest verlieben.

Das berühmteste Gebäude ist das
Budapester Parlament, das ein
neugotisches Juwel ist. Die beeindruckende Atmosphäre wird durch
den Burgberg mit dem Budaer

RegioJet-Busse fahren von Prag über
Brünn und Bratislava nach Budapest. Sie können auch den gelben
Zug benutzen. Buchen Sie Ihr Ticket
online. Wir freuen uns darauf, Sie auf
den gelben Verbindungen zu sehen! #

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

te 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

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

• Weitere Informationen erhalten
Sie vom Stewardessen/  Stewards
im Zug

Summer will be exciting! RegioJet runs its night trains to
Croatia again this summer. They will connect Prague,
Bratislava or Budapest with Rijeka, Split and also Zagreb.
TEXT: Diana TÓTH ● PHOTO: archiv regiojet.cz
Welcome to Croatia
You know what is the best? Complete prices start the same level as
last year at 22 € for a one-way ticket
in seating coach and 30 € for a ticket
in a couchette coach. The prices
include all on-board service, seat of
bed reservations.
Train to Croatia

Radim Jančura, the owner of RegioJet comments: ’We are back with
our summer trains to Croatia. It is
the light at the end of tunnel and
we look forward to carrying over one
hundred thousand passengers on
our Croatian trains this year. This
year we started all preparations
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The train connections will have
a similar timetable as the last year
– with departure in the afternoon
around 5 pm from Prague and then
in the evening from Brno and Bratislava and around midnight from
Budapest.

The train set will be composed of
sleeping cars and also cars with
seats. Thanks to the new route,
RegioJet will also offer a completely
new direct train connection from
Prague and other cities to Zagreb,
Split

73

for four people for the price of three,
bicycle transport and other services
that RegioJet offered on its trains to
Croatia also last year. For more information visit www.regiojet.com.

much earlier and we believe, that
planning summer holidays will also
bring more positive thinking for our
clients.‘

In July and August, the trains
will run daily in each direction. In
September, trains will run 3 times
a week with departures from Prague
on Fridays, Sundays and Tuesdays,
and from Croatia on Saturdays,
Mondays and Wednesdays.
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Enjoy Budapest
Treat yourself to relaxation and
a detox in the famous Hungarian spa
and at the same time satisfy your
appetite for travel.

Vida Gora – Brač

as well as from Budapest to Croatia
or Bratislava.
The RegioJet service will be available on the train, including free
breakfast as part of the ticket price,
internet connection, the possibility of
booking the entire bed compartment

There is a geological fault below
Budapest, so there are more than
120 thermal springs in the city and
around 30 spa complexes. The most
famous are Széchenyi fürdő and
Gellért fürdő. Be prepared not only
for the perfect rest but also for unbelievable architecture worthy of the
Hungarian monarchy.
The most famous building is Budapest Parliament, which is a neogothic jewel. The impressive atmosphere is completed by Castle Hill
with Buda Palace, Matyáš Church
and the Fisherman’s Bastion. Go
shopping around Váci utca for your

Széchenyi spa

souvenirs and don’t spare your taste
buds either. You will definitely fall
in love with Budapest.
RegioJet buses go to Budapest from
Prague via Brno and Bratislava. You
can use yellow train as well. Book
your ticket online. We look forward
to seeing you on the yellow links! #

REGIOJET SERViCE
• FREE on all domestic and international RegioJet lines in the EU

menu (with the exception of the
Low Cost tariff)

• FREE change or cancellation of
a ticket 15 minutes before departure

• An entertainment portal with
movies, audiopodcast and
games, either on the built-in seat
screens or on your own device at:
portal.regiojet.com

• FREE seat reservation
• A steward/ess on the train
• Seat service, FREE drinks and
refreshments from the on-board

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

Jízdenky v aplikaci ǀ Kreditová jízdenka
Kupte si jízdenku v aplikaci!

Olomouc
léto
na pohodu

Stačí pár kliknutí
snadné vyhledávání
rychlá rezervace

všechny jízdenky na jednom místě
nejvýhodnější ceny

informace o zpoždění

více než 90 měst Evropy

K U LT U R A
ZÁŽITKY
O LO M O U C R E G I O N

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

C AR D K P O BY T U

L ET N I . O LO M O U C . E U

ZDARMA!

Proč mít Kreditovou jízdenku?

podcast

Ušetříte – své jízdenky máte vždy za nejvýhodnější cenu.

TRENDSPOTTING

Rezervujete a platíte online – jízdenky si rezervujete
v aplikaci či rezervačním systému a jednoduše a rychle
zaplatíte z nabitého kreditu.

Společenské fenomény, popkulturní trendy a vše, co zrovna letí

Jezdíte všemi žlutými linkami – jedna „Kreditovka“
platí pro všechny vlaky a autobusy RegioJet.
Kreditovka je doživotní a zdarma!

thea kučerová

pavlína louženská
K poslechu na podcastových aplikacích:

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

Praha Hlavní nádraží | Brno Hlavní nádraží

technické muzeum v brně | 20 % na vstup, www.technicalmuseum.cz

Wi-Fi připojení zdarma
Káva a soda zdarma *
Klimatizovaný interiér
Stolky a křesílka k posezení

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
		

* 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 – Liberec
od

Praha –
Karlovy Vary
od

89 Kč

Praha –

Brno – Praha

BerlínBerlín

od

Olomouc

159 Kč

Brno – Jihlava

Děčín Děčín

od

Ústí n.Ústí
Labem
n. Labem
Bílina Bílina
Most Most

139 Kč

od

109 Kč

105 Kč

od

od
ČeskáČeská
Třebová
Třebová

Kolín Kolín

Mnichov
Mnichov

Brno – Ostrava

139 Kč

od

Krakov
Krakov

Praha –
Bratislava

Bohumín
Bohumín

OpavaOpava

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

Londýn
Londýn

149 Kč

Praha –
Ostrava

Žatec Žatec
Lubenec
Lubenec

Norimberk
Norimberk

Praha – Jihlava

od

119 Kč

Brno –

299 Kč

Frýdek-Místek
od

Amsterdam
Amsterdam
KojetínKojetín
PřerovPřerov
Nezamyslice
Nezamyslice

Paříž Paříž
Curych
Curych

Praha –
Chomutov/
Jirkov
od

Prešov
Prešov

Vranov nad

Turčianske
Teplice
Turčianske
Teplice

129 Kč

od

Praha – Most

119 Kč

od

SečovceSečovce

Bánovce
nad
Bánovce
nad
Trebišov
Trebišov
Ondavou
Ondavou

99 Kč

79 Kč

Praha –
Znojmo

VÍDEŇVÍDEŇ

Praha – Písek
od

119 Kč

Praha – České
Budějovice
od

119 Kč

Snina Snina

Vranov nad
Margecany
Margecany Topľou Topľou
Humenné
Humenné
Spišská
Spišská
Strážske
Strážske
Nová Ves
Nová Ves
Michalovce
Michalovce

Břeclav Břeclav

Praha – Brno
Praha – Plzeň

od

Svidník Svidník
BardejovBardejov
Podolínec
Podolínec
Stará
Stará
Spišská Spišská
Ľubovňa Ľubovňa
Belá
Belá
Stropkov
Stropkov
Raslavice
Raslavice
Giraltovce
Giraltovce

VyškovVyškov

Milán Milán

215 Kč

od

Řím Řím

Brno –
Olomouc
od

79 Kč

od

299 Kč

BUDAPEŠŤ
BUDAPEŠŤ

Split Split

RijekaRijeka
Split Split

Praha – Český
Krumlov
od

215 Kč

Praha –
Košice

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
Vychutnejte si
pravé
BELGIE

od

1 700 Kč
od 67 €

NIZOZEMSKO

PAMÁTKY

799

od
Kč
od 31,9 €

NĚMECKO

299

od
Kč
od 11,9 €

od

249 Kč

od 9,9 €

SLOVENSKO
od

Bruggy

ANGLIE

Praha

2 100 Kč

GASTRONOMIE

POLSKO

Haag

od

maďarsko

129 Kč

od 5,1 €

Ostrava
Brno

od 85 €

Stuttgart

Štrasburk

Hegyeshalom
Mosonmagyaróvár

Győr

Bern

ŠVÝCARSKO

899

od
Kč
od 35,9 €

Lauzanne
Ženeva

Luzern

Milán

MAĎARSKO

Záhřeb

Lugano
Como

Lyon

Rijeka

Ogulin

od

Gračac
Zadar
Sukošan Biograd
Pakoštane
Vodice
Šibenik
Split
Primošten Trogir

FRANCIE

249 Kč

od 9,0 €
Kotor

799

Herceg Novi

od
Kč
od 31,9 €

Budva

CHORVATSKO

RAKOUSKO
od

159 Kč

od 6,3 €

ITÁLIE

od

1 099 Kč
od 44,9 €

nonstop linka autobusové a vlakové dopravy RegioJet

590

od
Kč
od 22,9 €

Budapešť od 399 kč

ČERNÁ HORA
od

1 290 Kč
od 50,9 €

+420 222 222 221

www.regiojet.cz

TERMÁLY

OBJEVUJTE s námi EVROPU

ŘÍm

VÍDEŇ
m

AmstErDA

lonDýn

PAŘÍŽ

www.regiojet.cz/evropa

