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Praha, 26. února 2009 

�eské dráhy zvou na autogramiádu tenist� Tomáše 
Berdycha a Radka Št�pánka v Olomouci 

�eské dráhy po�ádají tuto ned�li autogramiádu našich daviscupových tenist� 

Tomáše Berdycha a Radka Št�pánka. Akce se uskute�ní v Olomouci na hlavním 

nádraží v �ekárn� �D Lounge od 10.45 do 11.30 hodin. Oba tenisté s trenéry  

odjedou pendolinem do Ostravy na zápasy Davis Cupu. 

Vedle internetové sout�že a akcí, které jsou p�ipraveny pro návšt�vníky p�ímo na míst� v ostravské �EZ Arén� 

u informa�ního stánku �D, je tato autogramiáda skv�lou p�íležitostí se osobn� setkat se špi�kovými 

�eskými tenisty. Pro velké i malé fandy budou p�ipraveny pohlednice, které budou oba tenisté 

podepisovat. Oba akté�i budou rádi odpovídat na dotazy fanoušk�, a to i z �ad t�ch nejmenších, pro které jsou 

úsp�šní sportovci vzorem a jejich výkony obrovskou motivací. 

Davis Cup prob�hne od 6. do 8. b�ezna v ostravské �EZ Arén� a �eské dráhy jako tradi�ní partner �eského 

daviscupového týmu p�ipravily pro své zákazníky i širokou ve�ejnost �adu doprovodných akcí. Jednou z nich je i 

autogramiáda našich p�edních tenist�, kte�í v turnaji zm��í síly s reprezentanty Francie, která má patnáct hrá�� 

v první sv�tové stovce. 

Kate�ina Šubová 
tiskové odd�lení �eských drah, a. s. 

 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Osobními vlaky �eských drah, a.s., cestovalo v  roce 2007 celkem 182 milion� cestujících. V této oblasti se spole�nost �adí mezi p�ední 

dopravce Evropské unie. V po�tu cest na jednoho obyvatele pat�í �D mezi novými �lenskými zem�mi EU první místo. 

 

Velká pozornost je v�nována modernizaci vlak� a rekonstrukcím stanic. Jenom do obnovy vozového parku firma v letošním roce investuje 

3,6 miliardy korun. �eské dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky pendolino, a to pod zna�kou špi�kového produktu SC Pendolino. Pokra�uje 

výroba moderních patrových p�ím�stských vlak�, na regionálních tratích se nasazují modernizované motorové jednotky Regionova. 

 

�eské dráhy také kladou velký d�raz na zlepšování služeb. �eské dráhy postupn� rozši�ují internetový a telefonický prodej jízdenek. 

Prost�ednictvím internetového eShopu a telefonického prodeje TeleTiket na lince 840 112 113 v sou�asnosti nabízejí vnitrostátní i 

mezinárodní jízdenky s rezervací na více než 500 spoj� kategorií R, Ex, IC, EC a SC denn�. 

 


