Festival otevřených
sklepů v regionu
Kyjovské Slovácko
od 13. do 14. 11.
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Dramatické
chvíle v Krnově

Velký Hektor
zamířil do Lužné

Ve Švýcarsku
vzniká obří tunel

Výpravčí Daniel Petr odvážně
zneškodnil ozbrojeného
lupiče.
STRANA 7

Depo historických vozidel
získalo zprovozněný
technický unikát. STRANA 2

U průsmyku Gotthard se
staví podzemní trať v délce
57 kilometrů.
STRANA 5

krátce

sloupek
Investujeme
do budov

Železničář změnil
šéfredaktora

D

o funkce šéfredaktora
Železničáře byl s účinností od 1. listopadu 2010
jmenován Petr Horálek (34
let). Na této pozici vystřídal
Sandru Gosmanovou, která týdeník vedla od září loňského roku. Petr Horálek je

Za poslední tři roky jsme
investovali do oprav
nádražních budov
částku přesahující
půl miliardy korun.

I

nvestiční akce spojené
s modernizací nádraží
probíhají ve velkých i menších městech. I v příštích
letech budeme pokračovat
s opravami budov, aby cestující mohli čekat na vlak

MILAN
MATZENAUER

součástí redakce Železničáře od května 2009, přičemž
od července letošního roku
vykonával funkci vedoucího
redaktora. V letech 2007 až
2008 pracoval jako zástupce
šéfredaktora deníku Metro.

Listopadové číslo
ČD pro vás

V

pondělí 1. listopadu
vyšlo další číslo oblíbeného časopisu pro cestující Českých drah. V ČD
pro vás, které je k dispozici
ve stojanech v nádražních
budovách a na věšáčcích
ve spojích vyšší kvality,
si přečtete velký rozhovor
s hercem a zpěvákem Vojtou
Dykem, známým například
z vystupování se skupinou
Nightwork. Kromě toho se
čtenáři dozvědí o původu
unikátní technické památky – Ivančického viaduktu.
Na cestovatele čekají tipy
na výlet po Královéhradeckém kraji.

Veletrh cestovního
ruchu v Plzni

V

e dnech 21.–23. října proběhl v prostorách Domu
kultury INWEST-K v Plzni šestý ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP 2010.
Mimo stánků domácích
a zahraničních vystavovatelů zde měly své zastoupení
i České dráhy. Návštěvníci se v hojné míře zajímali o připravovanou novinku,
tzv. Plzeňské linky, o možnosti cestování do Německa
a také o Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka. Velký zájem byl o tištěné
informační materiály.
Z bleskové ankety mezi návštěvníky vyplynulo, že náměty na zlepšení služeb
směřují zejména do oblasti
kvality vozidlového parku.

Změna času měla
vliv na 16 spojů

V

neděli 31. října skončil letní čas. Ručičku
hodin jsme si ve tři hodiny ráno posunuli o hodinu
zpět. Tato změna se dotkla
provozu na šestnácti nočních dálkových vlacích,
které musely uprostřed noci
čekat na odjezd podle středoevropského času. Pokud
by vlaky nezůstaly stát, jely
by ve zbytku trasy o hodinu
dříve. Regionálních vlaků
se změna nedotkla, protože v době změny času žádné
nejely. 
(hop, tis)

Náměstek gen.
ředitele ČD pro
správu majetku

PREVENCE I OPATRNOST. Při výkonu práce musí dodržovat bezpečnostní předpisy nejen zaměstnanci v provozu.

FOTO michal málek

Hlídáme zdraví při práci
Pravidelná prověrka
zjistila, jaký je
stav bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci zaměstnanců.
Kontrola se zaměřila
i na vozidlový park
a úroveň prevence.

K

valitní pracovní prostředí
není jen důležitým předpokladem pro dobře odvedený
výkon. Z hlediska zaměstnance
se jedná také o nárok vyplývající z právních předpisů. Aktuální stav bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na Českých drahách zjišťovaly od ledna do června prověrkové komise složené
podle opatření generálního ředitele pro organizování prověrek
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ze zástupců zaměstnavatele, odborů a lékařů závodní preventivní péče. Výsledky kontrol
byly shrnuty do závěrečné zprávy.
Prověrky proběhly na všech pracovištích se zaměstnanci Českých
drah, tedy i na místech ve vlast-

nictví SŽDC, případně dceřiných
společností. Kontrola se především zaměřila na zajištění a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a výchovu zaměstnanců
k bezpečné a zdraví neohrožující
práci. Kromě toho se věnovala prevenci pracovních úrazů a nemocí
z povolání a hodnotila možná rizika ohrožení zdraví (včetně výskytu
azbestu). Během kontrol požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek bylo v prvním
pololetí 2010 zjištěno devět pozitivních zkoušek. Ve všech případech byl se zaměstnanci rozvázán
pracovní poměr.

Závady na majetku

Co se týče majetku ČD, kontrola odhalila 1 645 závad, z toho 1 505 nově
zjištěných. V průběhu prověrek
bylo 71 těchto závad odstraněno.
K nápravě 15 závad bude zapotřebí
realizace investičních akcí. Zpráva konstatuje, že 140 závad zjištěných z minulých prověrek nebylo
odstraněno, z toho pouze dvě závady jsou starší čtyř let.
Pokud vezmeme v úvahu všechny závady (tedy i na majetku dalších organizací), prověrky jich

PROČ ZPRÁVA
VZNIKLA

P

odle zákoníku práce musí
zaměstnavatel nejen zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví zaměstnance při práci, ale také minimálně jednou
ročně organizovat prověrky
na všech pracovištích. Z tohoto důvodu České dráhy
zajistily v průběhu prvního
pololetí 2010 ve všech organizačních složkách kontrolu.
V rámci prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci provedly fyzickou prohlídku všech pracovišť, kde
pověření pracovníci zjišťovali stav a případné závady bezpečnostního a hygienického
charakteru. Výsledky shrnuli do Zprávy o prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, konaných v roce 2010.
Dokument schválilo v průběhu října představenstvo
Českých drah a následně byl
projednán v souladu se zákoníkem práce s odborovými
organizacemi.

zjistily 2 171. Z dlouhodobého hlediska se jedná o pokles. Ještě v roce
2007 to bylo 2 905 závad a v roce
2006 3 405 závad. Počet neodstraněných závad starších čtyři a více
let se rovněž významně snižuje.

Kontrola vozidel

Každoroční součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
je kontrola pracovních podmínek
na kolejových vozidlech. Cíl kontroly spočívá ve zjištění, zda skutečný stav drážních vozidel odpovídá
schváleným technickým podmínkám a všem nařízeným změnám
schváleného stavu, za kterých byl
Drážním úřadem vydán průkaz
způsobilosti konkrétního vozidla.
Kontrolám byly podrobeny vytipované řady hnacích vozidel a vybrané řady kolejových vozidel.
Z šetření vyplývá, že jednotlivé
složky na všech stupních řízení
přistupují k prověrkám s potřebným důrazem a pozorností. Kladně lze hodnotit i součinnost mezi
ČD a ČD Cargo a SŽDC. Celá zpráva bude zveřejněna na intranetu.

Jan Čermák
Autor je ředitelem
Odboru odměňování a benefitů.

O adventu přijede Betlémské světlo
Zapálený oheň do vlaků
nepatří. Jednou
za rok ale děláme
významnou výjimku.

A

č se to některým zdá možná předčasné, Vánoce jsou
už za dveřmi. K novodobým adventním tradicím, do kterých jsou přímo zapojené České
dráhy, patří rozvážení Betlémského světla po republice. Ani letošní rok nebude v tomto směru
výjimkou.

Tradice ve 25 zemích
včetně Česka

Tato tradice se v českých zemích
poprvé objevila v roce 1989, kdy
skauti donesli plamínek až k soše
svatého Václava do centra Prahy.
V sousedním Rakousku začala
o tři roky dříve, kdy se stala součástí kampaně na pomoc postiženým dětem. A v čem vlastně
tradice spočívá? Plamínek naděje a přátelství putuje Evropou

ke všem lidem dobré vůle, kteří si takto připomínají zažehnutí světla v místě
narození Ježíše Krista –
v Betlémě. V současné
době se tradice rozvážení Betlémského světla udržuje v asi dvaceti
pěti zemích Evropy.
Za České dráhy organizuje pomoc při dopravě
Krajské centrum osobní
dopravy Brno. Betlémské
světlo bude 18. prosince
přepravováno ve vlacích v bezpečnostních lampách
vojenského typu
ve vyhrazených
oddílech. DKV
zajistí kontrolu
a provozuschopnost hasicích
přístrojů ve vozech. Členové organizace
Junák, kteří
budou převoz  
fyzicky pro-

vádět, pojedou na vyhrazených
místech, přičemž České dráhy
jim mimořádně provedou rezervaci zdarma.

Dobrá reklama

V nácestných stanicích v rámci
pravidelného pobytu vlaku dojde
k „odpálení“ Betlémského světla členem místně příslušné regionální organizace Junák. Během
této doby bude vlaková četa dbát
zvýšené pozornosti. Převoz Betlémského světla z Brna konkrétně proběhne v příslušních úsecích
na těchto spojích: R 610, R 644,
R 660, R 672, R 733, R 758, R 774,
R 805, R 866, R 882, R 901, R 988,
R 1110, R 1123, R 1210, R 1231 a Sp 1721.
Celá akce je vzhledem k její
medializaci dobrou reklamou
pro České dráhy. Co se týče převozu Betlémského světla z Vídně
do Brna 11. prosince ve večerních
hodinách, probíhají v tuto chvíli
jednání s rakouskou stranou. Je
pravděpodobné, že světlo doprovodí čtyři členové Junáku ve vlaku EuroCity 74. PETR HORÁLEK

v důstojných podmínkách
a současně měli k dispozici
širokou škálu služeb. Z poslední doby bych rád vyzdvihl některé stanice, kde
již opravy proběhly.
Jedná se například o Třeboň v jižních Čechách. Vedle fasády a výměny oken
jsme nechali opravit střechu, osvětlení i prostory
pro cestující. Rekonstrukce
si vyžádala téměř 3 miliony korun. Dalším příkladem úspěšně provedené
rekonstrukce je nádraží Klášterec nad Ohří v Ústeckém kraji. Na přestavbu
jsme zde vynaložili téměř
14 milionů. Objekt dostal
mimo jiné novou střechu včetně klempířských
prvků. Součástí akce byla
i zcela nová kanalizace
a zpevněné plochy prvního
nástupiště a okolí výpravní budovy. Do třetice mohu
uvést rekonstrukci nádraží v Jablonci nad Nisou. Zde
jsme změnili vnější vzhled
i dispoziční řešení veřejných i služebních prostor.
Stavební práce nás přišly
na 31 milionů korun. Celkový vzhled nyní respektuje původní architektonické
řešení, avšak s uplatněním
moderních materiálů pro
zateplení a rozvody sítí.

anketa
Jak dlouho můžete jet
tunelem beze strachu?
HANA AMBROŽOVÁ

Bruntál, pracovnice sázkové
kanceláře
Nemám problémy při jízdě tunely. Nejspíš
bych si ten let pod zemí
užívala a v duchu skládala poklonu projektantům
a stavbařům za úžasné dílo.

JAN POTUŽÁK

Odolena
Voda, letecký
šéfkonstruktér
Podle mne je to
jako jízda v noci.
Dá se to zvládnout. S vědomím moderního zabezpečení si myslím, že se není
čeho bát.

ZDISLAVA VALENTOVÁ

Ostrava,
důchodkyně
Ještě nikdy jsem
nejela tunelem
déle než pár minut. Možná bych se bála,
kdybychom  v tunelu dlouho stáli, ale během jízdy asi
ne.
(ski)
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INZERCE A SERVIS

43/2010

HLEDÁME
České dráhy hledají zaměstnance na pozici Specialista
systémů managementu ISO.
Úloha pozice:
• tvorba a údržba systémové
dokumentace dle ISO 9001,
• metodické řízení systémů
managementu ISO u ČD,
• poskytování odborného
servisu v oblasti systémů
řízení kvality.
Vzdělání:
• vysoká škola ekonomického nebo technického
směru,
• vzdělání/kurzy v oblasti
systémů managementu.

Místo výkonu práce je v Praze.
Termín nástupu je co nejdříve po úspěšném výběrovém
řízení. Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě
na adresu kristova@gr.cd.cz  
do 23. 11. 2010. Vybraní kandidáti budou pozváni k ústnímu pohovoru.

KUŘÁCI
ODVYKNETE. 90% úspěch!
Tel.: 224 214 617, 604 207 771

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že nás ve věku
84 let navždy opustil bývalý strojvedoucí z turnovského depa pan Josef Hlubuček.
V depu pracoval od vyučení až
do odchodu do důchodu.
Zarmoucená manželka
Božena, děti Zbyněk, Pepík
a Bohunka s rodinami

Vzpomínka
Je tomu již sedm
let, kdy nás 9. listopadu po těžké
a zákeřné
nemoci opustil
kolega, přítel a dobrý
kamarád Josef Bous, výpravčí železniční stanice Praha
hlavní nádraží. I dál zůstává zapsán v našich vzpomínkách a srdcích.
Spolupracovníci z Českých
drah a rodina

Dobrá pověst ženy... (dokončení v tajence).
VODOROVNĚ: A. Africká antilopa; kosí mládě; druh spojení trámů; atletický výkon;
element chůze; hláška v bridži.
– B. Monopolní sdružení podniků; edém; bůžek lásky; měsíc
(bás.); kovbojská potřeba; tatranská rezervace. – C. Versus;
součást éterických olejů; resort;
ocasy; výherní poukázky; okrasní kurovití ptáci; kostra hlavy
(kniž.). – D. Značka rostlinného tuku; prérie; jiným způsobem; patřící Otovi; šedesát
kusů; kornoutnice; linoleum. –
E. Japonská potápěčka; působení; křemenná hornina; posta-

va; výkal; nízká cena; snímek. –
F. TAJENKA. – G. Pobíjet kovem; spolek; balík (zast.);
dušené skopové s rýží; kontrabas; psací potřeby; šitý spoj. –
H. Obilnina; svazek slámy;
silná černá káva; ponoření; tenisové sady; usušená tráva; řemeslnický stůl. – I. Kavkazský
strunný hudební nástroj; dvojice
cvičenců (zast.); náš PZO; lososovitá ryba; přesvědčení; minulého roku; rodička. – J. Zmizelá
pryč; evropské platidlo; mládě
tura; hernie; příjemná; seveřanka. – K. Výklopný úzkokolejný vozík; schůzka; směnečný ručitel;

obyvatel západočeského města;
modla; severští mořští ptáci.
SVISLE: 1. Praskání. – 2. Tábořit
ve volné přírodě. – 3. Vůně; pracovní kombinéza. – 4. Údaje; v pravou
chvíli; stovka. – 5. Pravděpodobně;
scedit; mlha. – 6. Podstavec přístroje; značka zubní pasty. –
7. Zahradní nádoba; způsob rozdávání tarokových karet. – 8. To-
pivo; svazek obilí; drůbež. –
9. Solmizační slabika; vařené vepřové; prodlení dlužníka
(práv.). – 10. Hospodářský pracovník; vůz tažený potahem.
– 11. Asijský jelenovitý savec;

skrblictví. – 12. Zuřivost; stočené sardelové řezy; kočkovitá šelma. – 13. Epidemie;
hýkavec; řezací nástroj. – 14.
Elementární částice; zbytek
po hoření. – 15. Odřezek dřeva.
– 16. Části vět; ženské jméno
(zdrob.). – 17. Malá lesní šelma; forma; do větší výšky. – 18.
Ty druhé; konstrukce střechy;
moc. – 19. Lesní sova; samec
ovce. – 20. Sekané maso v omáčce; žíněnka pro džudo. – 21.
Plemeno; presy; národ. – 22.

Symetrály; ranní nápoj; značka
zápalek. – 23. Určený ke kopání;
školní pouzdro. – 24. Pořád; kolek. – 25. Lavice (v nář.); nula;
šatní motýlek. – 26. Spojka; tibetský mnich; městské sady.
– 27. Karibský kokosový likér;
tiskařské chyby. – 28. Tobolka
na peníze. – 29. Lesní plod.
NÁPOVĚDA: A. slam, 7. ábeles, 9. mora.
Autor: Petr Hajniš

Znění tajenky:
SPOČÍVÁ NA MLČENLIVOSTI VÍCE MUŽŮ

Specifické znalosti:
• koncepční a tvůrčí myšlení, procesní přístup,
• analytické schopnosti,
• znalost ISO 9001 výhodou,
• znalost procesů a činností v železniční dopravě
výhodou,
• dobré komunikační schopnosti, týmová práce,
• ochota cestovat v rámci ČR.

Železnice zachycená v čase a prostoru
Poznávání cizí země
může proběhnout
různými prostředky.
V Polsku k tomu
pomohly fotografie.

O FISAIC

M

ezinárodní federace pro
kulturu a volný čas železničářů byla založena na podnět Francie a Švýcarska v roce
1952 s cílem organizovat
a kultivovat zájmovou činnost
železničářů ve volném čase.
Federace nyní sdružuje již 25
zemí Evropy. Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku
1990.

V

pořadí již 33. festival fotografií FISAIC začal 23. září
a trval čtyři dny. Tato akce
se koná vždy jednou za dva roky
a tentokrát do polského města
Stargad poslalo své práce 384 fotografů ze třinácti zemí. Nakonec
se sešlo přesně 2 117 snímků – barevných, černobílých, spjatých
s kolejemi i s volnou tematikou.
Naši fotografové zde dosáhli velkého úspěchu. Tři diplomy
v kategorii Naše železnice získal

ČR

NEPŘEHLÉDNĚTE!!
Liberec – hotel Babylon – akce děti zdarma prodloužena až
do konce listopadu.
• Německo, IFA Shöneck, dny na zkoušku v období 31. 10.–26.
11. Cena 2 690 Kč/os. zahrnuje: 2 noci, 2x polopenzi (bohaté švédské stoly), 2x volný vstup do tropického zážitkového koupaliště
(bez přerušení), 1x volný let vesmírnou stanicí Space station
(od 6 let). 1–2 DĚTI DO 14 LET V DOPROVODU 2 DOSPĚLÝCH
osob ZDARMA.
Cena nezahrnuje: dopravu a cestovní pojištění.
• Kypr 55+, destinace Pafos nebo Limassol, hotely ****
s vyhřívanými bazény. Cena 9 990 Kč/os. starší 55 let,
doprovodná osoba za stejnou cenu! Cena zahrnuje: 7 nocí,
7x polopenzi (švédské stoly), letenku, transfer letiště – hotel –
letiště, 2x polodenní výlet, 2x zábavný večer, česky hovořícího
delegáta, cestovní pojištění. Odlety každý týden v neděli pouze
z Prahy Ruzyně. Volné pokoje s odlety od 7. 11. (průměrná teplota: listopad voda 21°C, vzduch 22°C, prosinec 18/19°C).
Vánoce a Silvestr za stejnou cenu!
• Autobusový zájezd:
4. 12. Drážďany, cena 590 Kč, odjezd z Prahy
11. 12. Norimberk, cena 660 Kč, odjezd z Prahy

VÁNOČNÍ POBYTY

• Krkonoše, Dolní Mísečky – hotel Idol – nově zařízené pokoje
s vlastním soc. zařízením, TV-SAT, WiFi, termín 21. 12.–27. 12.
2010, cena včetně polopenze dospělá osoba 2 450 Kč, dítě 2–12 let
2 080 Kč, pro klienty nad 55 let jsou v ceně 2 410 Kč ještě dvě masáže.

Uspěly i snímky na téma nosFOTO IVAN GAvendA
talgie.

Ivan Gavenda za fotografie Nostalgie I–III, jeden diplom Jiřina
Marášková za snímek Hlavní nádraží 2. V kategorii volné téma si
diplom zaslouženě odnesla Helena Mašindová za práci s názvem

• Velké Karlovice – hotel Tatra – 24. 12.–26. 12. vánoční relax,
2 990 Kč/os. Cena zahrnuje: 2 noci, 2 snídaně, uvítací přípitek,
slavnostní štědrovečerní večeři, překvapení pod stromečkem,
Svatoštěpánské menu, posezení s koledami, vánočním pečivem
a punčem, relax. program (whirlpool, floating, kyslíková terapie, klasická masáž částečná, fitness bez omezení). Jednolůžkový
pokoj za příplatek 1 000 Kč/pobyt.
• Hotel Tatra, 5denní relax, 22. 12.–26. 12., cena 4 990 Kč/os.
zahrnuje: 4 noci, 4x snídani, uvítací přípitek, slavnostní štědrovečerní večeři, překvapení pod stromečkem, svatoštěpánské
menu, posezení s koledami, vánočním pečivem a punčem, relax.
program (whirlpool, floating, kyslíková terapie, klasická masáž
celková, perličková koupel, parní aromatická lázeň, fitness bez
omezení).
• Poděbrady, hotel Tlapák – vánoční pobyt 22. 12.–26. 12. Cena
6 690 Kč zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, plnou
penzi (snídaně bufet, večeře výběr ze 3chodových menu), pitnou
kúru – minerální voda Poděbradka, relax. procedury: 1x koupel
v bazénu s protiproudem, 1x klasickou ruční masáž, 1x uhličitou koupel v minerální vodě, 1x solnou jeskyni, 1x procházku
po městě s průvodcem, 1x taneční večer s programem, na Štědrý
večer – slavnostní menu s vánoční nadílkou.

Silvestrovské pobyty

• Krkonoše, Dolní Mísečky – hotel Idol , termín 27. 12. 2010–2. 1.
2011 – dospělá osoba cena za ubytování s polopenzí včetně silvestrovského příplatku 5 040 Kč, dítě 2–6 let 3 700 Kč a dítě 6–12 let
4 180 Kč.
• Hotel Javor, Dolní Malá Úpa – volné pokoje v termínu 25. 12.
2010–2. 1. 2011, 2–4lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením,
možnost přistýlky, TV, balkon, WiFi, možnost pobytu se psem.
Cena 4 520 Kč zahrnuje ubytování na 7 nocí a polopenzi na osobu,
děti 3–5 let 2 790 Kč a děti 5–12 let 3 670 Kč.
• Poděbrady, hotel Tlapák – 28. 12.–1. 1. Cena 8 430 Kč zahrnuje:
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, plnou penzi (snídaně bufet,
večeře výběr ze 3chodových menu), pitnou kúru – minerální voda
Poděbradka, relax. procedury: 1x koupel v bazénu s protiproudem, 1x klasickou ruční masáž, 1x uhličitou koupel v minerální

Kukuřičné pole. Odborná porota
dále vybrala k výstavě fotografii
Slunečnice pod Blaníkem Marka
Binka a dílo Panorama od Jarmily Šmerhové. V kategorii promítaných digitálních snímků byla
vybrána k výstavě fotografie Lezec Milana Przybyly.
Spoluorganizátorem výstavy
bylo sdružení KSTiK železničář
Domu kultury Stargard. „Je to
velká čest pro členy našeho sdružení, že hostíme účastníky tohoto festivalu. Díky aktivitě FISAIC
se můžeme na této výstavě osobně
setkat s umělci jiných zemí, seznámit se s jejich úspěchy v oblasti fotografie, rozšířit si poznatky
o jejich zemi a navázat vzájemné
kontakty. Těší nás, že v Stargardě můžeme potkat evropskou že-

lezničářskou rodinu,“ řekl ředitel
Domu kultury železničáře Stanislav Bartniczak. „Tento festival
fotografií slouží pro otevřené výměny zkušeností lidí z různých
krajů, původů a kultur,“ komentoval význam události Horst
Wengelnik, prezident technické
komise fotografie FISAIC.
Práce oceňovala porota ve složení: Ludmila Sabadini, Bohdan
Kowalski a Tadek Surma. „Během
tří dnů jsme nonstop prohlíželi
zaslané fotografie a rozhodování
bylo velmi těžké, jelikož všechny
prezentovaly velmi vysokou úroveň,“ řekla Ludmila Sabadini.
V roce 2012 proběhne akce ve FinJan Týc
sku.
Autor je vedoucí skupiny foto
ZS FISAIC ČD.

vodě, 1x solnou jeskyni, 1x procházku po městě s průvodcem,
1x taneční večer s programem – Silvestr – slavnostní menu.
• Jeseník, LD Bezruč, Ripper, 28. 12.–2. 1. Cena 7 525 Kč zahrnuje: ubytování s polopenzí, lázeňský poplatek, přivítací přípitek,
dárek, 1x silvestrovský večer, 2x bazén, 1x masáž zad a šíje, 1x
aromamasáž, 1x koupel perličkovou – bylinnou, 1x thajskou
masáž nohou, 1x vířivou koupel.
• Lázně Nový Smokovec 29. 12.–2. 1. Cena 7 770 Kč zahrnuje:
ubytování, polopenzi, 1x rašelinový obklad, 1x oxygenoterapii,
1x vstup do Vitálního světa, vstup do bazénu se slanou vodou
a protiproudem za 1 euro, další vstupy do Vitálního světa s 50%
slevou, 31. 12. silvestrovský večer.
• Velký Meder, hotel Orchidea, 30. 12.–2. 1. Cena 6 500 Kč zahrnuje:
přivítací přípitek, ubytování, snídaně bufet, večeře výběr
z menu, 1x proceduru, 1x 3hodinový vstup do relaxačního centra
(sauny, bazénu, vířivky), 30. 12. taneční večer s hudbou, od následujícího dne Happy Hour – 15–17 h (volná konzumace kávy,
čaje, slané a sladké variace), silvestrovskou zábavu s bohatým
programem v hotelu Thermal (bez silvestrovské zábavy cena
5 100 Kč).
• Penzion Rozália, Velký Meder, cena 2 870/4 700 Kč zahrnuje:
3/5 nocí, polopenzi, 3/5 denní vstupenku s jedním přerušením
denně, 1x masáž, místní poplatek, cena platná až do roku 2011.
Nástupy podle volné kapacity penzionu.
• Turčianské Teplice, hotel Vyšehrad, 28. 12.–2. 1. – silvestrovský pobyt cena 5 550 Kč zahrnuje: ubytování, polopenzi,
silvestrovskou zábavu s ohňostrojem, živou hudbou. Cena bez
silvestrovské zábavy 4 500 Kč.
Více a popis zájezdů v našem katalogu Dovolená 2010
nebo na www.cdtravel.cz

Kontakty

ČD travel, s.r.o., Na Příkopě 31,
tel. 972 243 051, 972 243 057, 972 243 055, pobočky: Na Příkopě 31,
tel. 972 243 071, Praha hl. nádraží 972 241 861, Brno hl. nádraží
972 625 874, provozní doba pondělí–pátek 9.00–17.00 h
e-mail: obch@cdtravel.cz, johnova@cdtravel.cz
www.cdtravel.cz/last-minute/
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