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Do Pendolina přes Metro
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R

eaguji na článek Dárkyně krve se Zlatým křížem o Ivetě Mestekové, který vyšel v Železničáři č. 44.
V tomto článku se mimo
jiné uvádí, že odběr krve
trvá 50 minut. Ale to je podle mě nesmysl. Zřejmě došlo k záměně krve a krevní
plazmy. Já osobně jsem také
bezpříspěvkovým dárcem
krve, mám již také všechna ocenění jako paní Mesteková, včetně Zlatého kříže III. stupně, ale za odběr krve, ne krevní plazmy.
Z tohoto důvodu vám mohu
sdělit, že odběr krve trvá
dvě až pět minut. Další rozdíl je v tom, že krev je z lékařského hlediska důležitější a využitelnější než krevní
plazma. A dále krev můžete darovat maximálně v termínech: muži 5x za rok,
ženy 4x za rok, kdežto krevní plazmu lze darovat mnohem častěji (i po 14 dnech).
Závěrem bych uvedl, že
jsem rád, že nás bezpříspěvkových dárců krve i krevní
plazmy je na dráze povícero,
za což bych všem dárcům
poděkoval. Ladislav Kaiser

Jaká je sleva
pro důchodce

P

racuji již několik let
jako osobní pokladník
a měl bych tudíž mít všechny možné slevy, jak se říká,
v malíčku. Ale v úterý 10.
listopadu jsem zjistil, že se
ještě mám co učit. Přišel totiž cestující (držitel zákaznické karty pro důchodce) s výtiskem Mladé fronty DNES, kde toho dne vyšel
celostránkový článek Džungle slev na dráze. V něm se
mimo jiné praví, že ze zákona mají důchodci nárok
na slevu 50 procent; pokud
si ale vyřídí In-kartu, bude
jejich celková sleva 75 procent. Pročetl jsem si ještě
jednou text a usoudil jsem,
že Roman Šulc, na kterého
je odkázáno, zřejmě myslel
zákaznickou kartu pro důchodce, ale ve výši slevy se
bohužel spletl. Zákazníkovi jsem se omluvil a vysvětlil mu, jak je to doopravdy.
Správně by mělo být, že sleva činí 25 procent z obyčejného jízdného na In-kartu
a z toho další sleva 50 procent jako důchodce. To znamená, že celková výše slevy
činí 62,5 procenta.

Josef Hahn

Jak jsme vypátrali, chyba se
stala na straně Mladé fronty
DNES, jejíž redaktor chybně poskládal procenta slev.
Dopisy jsou redakčně upraveny
a kráceny.

Hledáme zprávy
o odbojové činnosti

D

e dnech 20.–23. října se
konal mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno – Central Europe a REHAPROTEX. Liga vozíčkářů byla
spoluorganizátorem doprovodného programu Pro Váš
úsměv. Vedle již tradičního programu, jako je výstava chráněných dílen, rady
neziskových organizací,
ukázky hipoterapie, canisterapie a vycvičených vodicích a asistenčních psů,
přednášky, příjezd Vlaku plného úsměvů a další,
se zde návštěvník mohl setkat s letošní novinkou, což
byl Aktivní koutek, kde si
mohl každý vyzkoušet sporty na speciálně upraveném
invalidním vozíku, chůzi či
jiné aktivity bez používání
zraku a další běžné situace
ze života člověka s postižením. Chci Českým drahám
velice poděkovat za to, že
byly nápomocny při reali
zaci doprovodného programu Pro Váš úsměv. Jsme
za to velice vděčni.

Dárci krve si
ocenění zaslouží

pošta

STÁLE NA CESTÁCH. Do Českých drah přivedl Silvii Klavačovou inzerát, který její syn objevil v bezplatném deníku Metro.

hají bez velkých řečí i v domácnosti. Jsem s nimi v průběžném
telefonickém kontaktu i během
jízdy do zahraničí a určitou jistotu poskytují během mé nepřítomnosti i moji rodiče – tedy babička a děda mého Honzíka a Gábiny.

Ostravská stevardka
Silvie Klavačová
z dceřiné společnosti
Českých drah Jídelní
a lůžkové vozy si prací
v Pendolinu splnila svůj
dávný sen – pracovat
v atraktivním prostředí.

Všechny situace
u baru by se měly
řešit především
v klidu.

P

rávě takovým prostředím
se pro ni staly bistro oddíly
na nejrychlejších českých
vlakových spojích. „K vytouženému zaměstnání jsem se dostala díky inzerátu, který jsem našla v deníku Metro. Noviny přinesl domů jednoho podzimního dne před třemi lety můj syn
Honzík. Společně se svou mladší sestrou Gábinou mě okamžitě
v dobrém slova smyslu tak vyhecovali, že jsem se šla hned druhý
den ráno o místo na Pendolinech
ucházet,“ říká s úsměvem paní
Klavačová. Současně zdůrazňuje, že do doby, než přišla na vlaky Pendolino, nikdy na železnici
nepracovala.

Touha po nekonvenčním
zaměstnání

„Nejdříve jsem se vyučila jako
servírka a později vystudovala
střední hotelovou školu. Po absolvování školy jsem odešla pracovat do restauračních zařízení,
včetně známého stravovacího řetězce Eurest. Nicméně jsem stále toužila po nějaké změně a trochu nekonvenčním zaměstnání v oboru gastronomie. Můj
sen se splnil ve vlacích Pendolino, kde průběžně obsluhuji cestující nejen mezi Ostravou a Pra-

FOTO AUTOR (2x)

ZA PULTEM. Na klienty se snaží být vždy milá a příjemná. I naštvaný cestující si může zlepšit náladu u dobrého drinku.
hou, ale jezdím i na mezinárodních spojích do Vídně,“ sděluje
Silvie Klavačová.
Vzhledem ke svým zkušenostem už může porovnávat zákazníky z různých zemí. Současně je
přesvědčena, že cestující na vla-

díky práci
potkávám hodně
lidí ze západní
evropy i USA.
cích Pendolino jsou zpravidla příjemní a usměvaví. „Setkávám se
nejen s řadou milých lidí z České republiky, ale i s cestujícími
ze západní Evropy či Ameriky. Ti
mně třeba často vyprávějí o svých
zemích, a tím si tak rozšiřuji svůj
kulturní obzor,“ dodává s úsměvem stevardka.

„Tahle práce mě doopravdy
baví. Vždy mě potěší, když si například některý naštvaný zákazník na baru zlepší náladu třeba
malým drinkem či jen tím, že
si spolu popovídáme. Svým přístupem se snažím být na naše
klienty příjemná a milá a záleží mi na tom, aby se u nás cítili jako doma. Jsem přesvědčena,
že se všechny situace na baru
i ve vlaku dají vyřešit v klidu
a s úsměvem.“

Největší oporu má
v Honzíkovi a Gábině

A jak se na máminu práci dívají její dvě děti ve věku jedenáct
a šestnáct let? „Úžasně mně fandí a podporují mě. Vzhledem
k tomu, že žiji jenom s nimi, jsme
na sobě více závislí, ale současně
si i více pomáháme. Mám radost,
že se děti dovedou bez problémů
vypravit samy do školy a pomá-

Babička a děda bydlí asi deset
minut chůze od našeho domu,
což je velká výhoda. A pokud vyšetřím třeba čtyři dny turnusového volna, popadnu děti a jedeme někam na společný výlet třeba do hor, což náš malý rodinný
kolektiv dokonale utužuje. Vzhledem k tomu, že je naše země
pěkná, ráda vyjíždím za krásami naší přírody, kde jednoznačně preferuji Beskydy a Jeseníky.
Toužím sice po cestování do zahraničí, nicméně to plánuji někdy v budoucnu. V současnosti je
pro mě prioritou rodina a práce,“
dodává paní Silvie.
Jak říká, asi nejtěžší ze všeho
je výchova dětí. I když má v dětech oporu, musí se denně potýkat, stejně jako jiné rodiny s dětmi, s řadou problémů, které se
někdy jeví takřka nepřekonatelné. „Každopádně jsem mile překvapena, když se na první pohled hrozivý problém vyřeší hladce. Přes všechny problémy zůstávám optimistkou,“ ukončuje vyprávění spokojená Silvie.
MARTIN HARÁK

ěkuji vám za přílohu o železničních vozidlech za války v časopisu
Grand Expres. Detailní rozbor svědčí o bohatém zdroji
informací. Proto vám píši.
Můj otec Josef Kolovratník z Petrovic nad Orlicí se
za války zapojil do odbojové
činnosti. Vím, že se podílel na vykolejení vojenského
transportu na konci války,
ke kterému došlo mezi žst.
Týniště nad Orlicí a Petrovice nad Orlicí v místě, kde
jsou souběžné koleje, i mezi
žst. Týniště a Bolehošť,
a došlo tak k přerušení dopravy na obou těchto tratích. Podílel se i na dalších
akcích a působil jako spojka
odbojové skupiny.
Otec nikdy nežádal žádné zvýhodnění z titulu své
odbojové činnosti, nepožádal ani o zvýšení důchodu.
Nyní pracuji na rodokmenu naší rodiny a snažím
se objasnit záslužnou činnost svých předků. V této
věci jsem se obrátil například na Vojenský ústřední
archiv, ale bez úspěchu. Nevíte o nějakých záznamech,
které by doložily uvedené
přerušení dopravy za války?

Jana Kolovratník

Informace nám můžete posílat
na Zeleznicar@cd.cz.

ibžd
Krnov
13. listopadu

V

nočních hodinách
v žst. Krnov došlo
k prudkému najetí motorového vozu 843.021-7 na osobní vozy řady Btax při posunu, jeden z vozů po nárazu
vykolejil. Jeden zaměstnanec ČD byl lehce zraněn, škoda byla předběžně vyčíslena na 201 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD
Ostrava.

Benešov – Bystřice
14. listopadu

V

odpoledních hodinách
v km 131 mezi žst. Benešov u Prahy a Bystřice u Benešova se střetl rychlík 645
s nákladním automobilem
Tatra, který stál v průjezdném průřezu provozované
koleje. Nikdo nebyl zraněn,
škoda byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun. Událost šetří RIBŽD Praha.

Česká Lípa
14. listopadu

V

e večerních hodinách
v žst. Česká Lípa vykolejil při posunu motorový vůz
810.012-5 na výhybce číslo 30. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 25 tisíc korun.
Událost šetří RIBŽD Ústí
nad Labem.
(MirKo)

Rumunský Banát očima železničářů
V Pardubicích začala
v pátek 20. listopadu
výstava fotografií členů
skupiny foto Zemského
svazu FISAIC ČD. Téma
zní: rumunský Banát.

KDE A KDY

V

ýstava fotografií se koná
v Hronovické ulici č. 4737
v Pardubicích. Bude otevřena až do 21. ledna příštího
roku vždy od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 13 hodin. Ukázky
z tvorby fotografů FISAIC ČD
můžete vidět i na stránkách
www.fisaic-foto.cz.

N

a vernisáži se kromě sdružení mladých amatérských hudebníků, kteří
překvapili několika irskými baladami, představilo i sedm vystavujících: František Pecho, Tomáš Kazil, Marie Čcheidzeová, Jiřina Marášková, manželé Radka
a Vít Stanovští a Jarmila Šmerhová. Posledně jmenovaná je zároveň výkonnou tajemnicí Zemského svazu FISAIC ČD, ale i hlavní
organizátorkou výstavy.

Krajina jako z pohádky

Jarmila Šmerhová označila
všechny fotografie jako perfektní. Vyzdvihla hlavně roli par-

HUDBA POVZNÁŠÍ. Na vernisáži fotografií z rumunského Banátu
FOTO autor
byly ke slyšení irské balady od amatérských umělců.
dubického fotografa a majitele
galerie Petra Moška: „Je už třetím rokem naším lektorem, věnuje se naší amatérské činnosti, máme u něj i pracovnu, zášti-

tu a perfektní prostředí k tomu,
abychom se dále rozvíjeli. Je pro
nás velká čest moci u něj v galerii vystavovat.“ Petr Moško spolu s Jarmilou Šmerhovou pracoval

na výběru, rámování a instalaci
snímků. Byl to i on, kdo železničáře před časem naložil do auta
a vyvezl do zhruba tisíc kilometrů vzdáleného Banátu, do české
obce Rovensko, kde zajistil zázemí a možnost fotografování nejen v okolí, ale i v odlehlých koutech tohoto zajímavého kraje.
Všichni, kdo venkov Rumunska znají, vědí, že to je svět sám
pro sebe. „Banát je úplně to nejlepší, co člověka může potkat.
Jestli jste někdy viděli pohád-

ku s Ladislavem Peškem Obušku z pytle ven, tak je to přesně
tam!“ doplňuje další z vystavujících Radka Stanovská.

Další výstava?
Možná výtopna Jaroměř

Pod hlavičkou FISAIC působí
i další odborné skupiny, např. železniční modeláři, malíři, filmaři, videoamatéři, filatelisté nebo
esperantisté. Fotografové plánují
v příštím roce setkání v pomořanském Stargardu na mezinárodní výstavě fotografií FISAIC.
„Je dobré, že se díky ČD mohou rozvíjet schopnosti a talent
zaměstnanců. Ti pak pod hlavičkou FISAIC mohou zpětně prezentovat ČD,“ míní Jarmila Šmerhová a říká, že s ostatními fotografy
byli nedávno fotit v železničním
muzeu Jaroměři. „Máme připravenou kolekci fotek z výtopny Jaroměř a velice se těšíme, že to ČD
budou moci nějak využít.“
MARTIN NAVRÁTIL

