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EDITORIAL
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PŘEDPLATNÉ

19 Kč
za číslo

VÁŽEN Í ČTENÁŘI, M ILÍ S PO LU C E S TU J Í CÍ ,
v pravidelné rubrice Retro jste s námi tentokrát zavzpomínali na cestování vlakem. Při probírání fotografií se vám určitě vybavily příběhy, které jste na svých cestách zažili. Některé možná
dojemné, jiné naopak humorné. I mě to donutilo zavzpomínat na svoji první jízdu vlakem, i když
některé detaily mám spíš zprostředkované od rodičů. Byly mi totiž pouhé dva roky.
Psal se rok 1992, bratr vždy jako ten hodný a rozumný seděl u okýnka a pozoroval okolní krajinu.
Já? Bohužel pravý opak. Houpala jsem se na opěradlech sedadel, běhala po celém voze, povídala
si s cizími lidmi a brala si od nich svačiny. Prostě chování jako divá zvěř. Rodiče prý ze začátku
dělali, že mě neznají, ale když už jsem se od nich hodně vzdálila, museli mě nahánět, abych se
jim přeci jen neztratila. Nakonec se tak styděli, že si kvůli mně museli pořídit své vůbec první
auto. Naštěstí jsem se k cestování po železnici mohla vrátit v dospělosti, protože jinak bych byla
ochuzena o všechny skvělé zážitky, které vlak nabízí. Ale o své svačiny se bát nemusíte, teď už se
ve vlaku chovám spořádaně.
A jaký byl váš první zážitek spojený se železnicí? Vzpomněli byste si vůbec?

www.cdprovas.cz
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Šťastnou cestu vlakem a spoustu nových zážitků vám přeje
Františka Vidnerová

Foťte
kouzlo železnice
a získejte
Kilometrickou
banku ČD!

KOUZLO ŽELEZNICE
Fotografie moderních či historických vozidel ČD a lidí kolem nich posílejte průběžně
na cdprovas@cd.cz, do předmětu zprávy uveďte heslo KOUZLO ŽELEZNICE.
Autory zveřejněných snímků odměníme Kilometrickou bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.
Kilometrickou banku za měsíc září získává: Zuzana Suchanová
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Včasná jízdenka Evropa

Psali jsme…
Lipsko – Erfurt zrychluje.
Megaprojekt míří do cílové rovinky
(č. 17/2015)
Už za několik měsíců bude zahájen komerční
provoz na nové vysokorychlostní trati
spojující Lipsko a Halle s Erfurtem. Jde o další
významný dílek velkého projektu, který má
v Bavorsku umožnit dosáhnout cestovního
času 4 hodiny mezi Berlínem a Mnichovem.

Podzimní eurovíkend za lákavé ceny
Vydejte se na víkend vlakem do oblíbených zahraničních destinací. Nejen že cesta
moderními klimatizovanými soupravami trvá většinou jen pár hodin, ale při zakoupení
zvýhodněné Včasné jízdenky Evropa uspoříte také nemalé finanční částky.
Příklady cen jízdenek a délky cesty do snadno dostupných destinací
Relace

Délka cesty

*Cena od

Relace

Délka cesty

*Cena od

Traťové lokomotivy pro osobní dopravu v Evropě
vymírají. Nastává soumrak dieselů?

Praha – Vídeň

4 h 10 min.

524 Kč

Praha – Drážďany

2 h 15 min.

248 Kč

Praha – Graz

6 h 51 min.

662 Kč

Brno – Vídeň

1 h 31 min.

248 Kč

(č. 17/2015)

Praha – Bratislava

4 h 8 min.

414 Kč

Brno – Graz

4 h 12 min.

386 Kč

Velcí hráči na poli osobní železniční dopravy v Evropě hojně omlazují svůj vozidlový park ve všech kategoriích. S jednou
výjimkou. Řeč je o kdysi nepostradatelných
výkonných motorových lokomotivách pro
traťovou službu.

První nákladní Bobina by oslavila
55. výročí provozu
(č. 18/2015)
Ačkoli byly první poválečné elektrické lokomotivy z plzeňské Škodovky označovány
přídomkem univerzální, šlo spíše o vlastnost teoretickou. Brzy se totiž ukázalo,
že nedisponují dostatečnou tažnou silou
a hmotností.

Praha – Varšava

8 h 1 min.

800 Kč

Brno – Bratislava

1 h 29 min.

193 Kč

Praha – Krakov

8 h 52 min.

524 Kč

Brno – Berlín

7 h 34 min.

1 076 Kč

Praha – Berlín

4 h 45 min.

386 Kč

Brno – Drážďany

5 h 4 min.

662 Kč

*Ceny mezinárodních jízdenek jsou pevně stanoveny v eurech a na koruny se přepočítávají dle platného jednotného
železničního kurzu. Čím dříve jízdenku zakoupíte, tím více ušetříte. Více na www.cd.cz/mezinarodni-cestovani.

Během cesty můžete relaxovat, hrát
společenské hry, věnovat se četbě nebo
si například zajít na kávu či celé menu do
restauračního vozu. Snadno dostupná je
například Vídeň nebo Graz v Rakousku.
Z Prahy a Brna tam jezdí vlaky ve dvouhodinových intervalech. Podniknout lze

eShop ČD

Odměna za nákup

Nejen fandové železné dráhy oslavili
Národní den železnice v Hradci Králové.
Redakce Železničáře připravila speciální
vydání tohoto titulu. Návštěvníkům svátku
se rozdalo tři tisíce výtisků. Předplatitelé
také nelitovali. Speciál, který pro ně vyšel
v nákladu vyšším než 2500, našli zdarma
ve schránce. Fanoušky železnice potěšil
oboustranný plakát se dvěma kalendáři na
příští rok. Na jedné straně jsou vyznačeny
státní svátky, na druhé významné dny,
které provázejí vznik a rozvoj železnice
v České republice.
Čtrnáctideník Železničář (stejně jako
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit
na www.cdprovas.cz/predplatne.

Nakupte během měsíce října v eShopu ČD
a získejte slevu 30 % na thajské masáže TAWAN. Sleva platí na veškeré masáže a dárkové certifikáty zakoupené v období od 1. října
do 31. prosince po předložení slevového
kódu, který získáte v závěru nákupu v eShopu ČD. Masážní centra TAWAN nabízejí vše
od aromatických masáží celého těla přes
reflexní masáže nohou, speciální masáže pro
těhotné až po tradiční thajské masáže. Slevu
můžete uplatnit také na masáže pro páry
i vstupy do wellness a spa. Více informací se
dozvíte na www.tawan.cz.

také cestu do slovenské Bratislavy nebo do
polských měst Varšava a Krakov. Do Varšavy
jezdí z Prahy i z jižní Moravy přímé denní
a noční vlakové spoje. Pokud vás láká návštěva německých měst, vydejte se denním
spojem EuroCity například do Drážďan či do
Berlína, vlaky tam jezdí každé dvě hodiny.

Petr Ginz

Nový název rychlíku na
lince Praha – Děčín
Slavnostní pokřtění speciálního
vlaku věnovaného památce
na nadaného chlapce Petra Ginze, který zahynul
během 2. světové války
v koncentračním táboře
Osvětim, se uskuteční
v polovině prosince. Vlak
projede symbolicky kolem
Terezína a jízdu ukončí před
hranicí s Německem. Petr
Ginz byl stejně jako další děti částečně
židovského původu v roce 1942 internován do terezínského ghetta, kde se
proslavil tvorbou časopisu Vedem. Další
novinky v dálkové dopravě, které začnou
platit s novým Jízdním řádem 2016 (od
poloviny prosince) najdete na straně 54.

NOVINKY
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www.cd.cz/anketa

Oživte s ČD toalety ve vlacích
Líbí se vám některá ze čtyř barevných variant? Na webu ČD
www.cd.cz/anketa můžete návrhy toalet ohodnotit, vítězný
design pak získají další vozy. Nová barevná řešení toalet jsou
v provedení imitace koupelny nebo s polepy stromů. Na grafickém návrhu i realizaci se podíleli lidé se zdravotním postižením.
V rámci pilotního projektu byly upraveny toalety ve voze 1. i 2.
třídy, v běžném provozu jsou nasazeny na lince Praha – Žilina.

reklamní lokomotiva

Jan Perner jako nový reklamní polep
V rámci Dne Jana Pernera
v Pardubicích 12. září měla svou
slavnostní premiéru vícesystémová elektrická lokomotiva řady 380
pořadového čísla 011, přesněji
její reklamní polep připomínající
stavitele železnic Jana Pernera,
„jeho“ trať a současně propagující
železniční nostalgii ČD.

Sleva na zapůjčení
automobilu pro cestující ČD
ÉHO
N
L
D
O
H
Y Z PO
NOVINK NA TRASE
U
OBCHOD

Cestujete vlakem na Slovensko a potřebujete osobní automobil?
Díky službám autopůjčovny Europcar Slovensko můžete snadno
a rychle pokračovat z vybraných nádraží bez čekání na autobus
či MHD. Osobní automobil je nutné objednat alespoň tři hodiny
předem prostřednictvím e-mailu europcar@europcar.sk nebo na
telefonním čísle +421 23 23 62 63 7 v pracovní dny od 8.00 do
15.30 hodin. Na nádraží stačí dojít k dohodnutému místu, kde
na vás bude čekat řidič s klíčky od vybraného vozu. Pro cestující
ČD platí zvýhodněný ceník půjčovného se slevou 15%. Nárok na
zvýhodněné ceny získáte po předložení jízdního dokladu z vlaku
při převzetí vozu. Nabídku můžete využít ve stanicích Bratislava
hl.st., Poprad-Tatry a Košice. Více informací včetně ceníku najdete
na www.europcar.sk/pages/ceske-drahy.

Pohodlné obchody
na trase PONT Market mají co nabídnout
i na podzim. Zastavte se tam třeba pro
českou energii v podobě litrového nápoje
Kofola. Zdarma k němu v říjnu dostanete
plechovku nápoje Semtex. Tak už si na vás
podzimní únava rozhodně nedošlápne.
Personál všech 25 prodejen po celé ČR se
těší na vaši návštěvu.

www.ponty.cz
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pošta

Zářijové soutěže
Soutěžili jste s minulým
číslem ČD pro vás?
Přesvědčte se, zda jste
odpovídali správně.

Soutěž o knihu Jsou světla,
která nevidíme
Hlavní hrdinka knihy
se jmenuje:
A) Marie-Laure

Soutěž o poukazy do wellness
Tajenka zní:
Dokud lak na nehtech
neuschne, je žena prakticky
bezmocná.

Soutěž s Elfíkem o vstupenky
do Království železnic
Československý prezident,
pro něhož byl vyroben
salonní vůz, se jmenoval:
Masaryk

Soutěž pro chytré hlavy

Z dopisů od čtenářů
Dobý večer,
dnes se mi dostal do ruky snad poprvé reklamní
magazín ČD pro vás, byla jsem mile překvapena a po
cestě z Ostravy do Českého Těšína, kterou absolvuji
opravdu často, jsem ho přečetla téměř celý. Chci se
proto zeptat, kde je tento magazín k dostání nebo kde
si ho případně můžu koupit, a ne se těšit, kdy ho zase
paní průvodčí zapomene ve vlaku.

Děkuji, Jana Sniegoňová

lám, neboť během jedné, cirka týdenní cesty, by se děti naučily, pochopily a vstřebaly z historie a ze zeměpisu více než
za roky vysedávání v lavicích. Fascinující je rychlost, jakou
se dá rozličnými vlaky ČD vlastně po celé zemi pohybovat.
Na závěr bychom chtěli poznament, že i přes rozdílnost
míst a krajů všechny spoje fungovaly dobře a všichni
zaměstanci byli nejen profesionální, ale i vstřícní.

S pozdravem Petr Busínský

Hezký den,
Děkujeme za milou zprávu. Časopis je k dispozici
ve více než třech stovkách stanic po celé ČR a ve
více než 100 vlacích vyšší kvality denně pouze do
vyčerpání zásob. Celkový náklad 130 000 kusů
je však z důvodu velkého zájmu poměrně záhy
rozebrán. Proto je stále oblíbenější variantou
možnost předplatného za cenu poštovného,
časopis pak chodí do schránek prakticky v den
vydání. Předplatit magazín si můžete jednoduše
na webových stránkách www.cdprovas.cz. Též je
možné uplatnit body z bonusového programu ČD
Body, a získat tak předplatné zadarmo.

Redakce ČD pro vás
Vážená redakce,
dne 13. července 2015 jsem brzy ráno nastoupil se
svým kamarádem a hlavně Jízdenkou na léto do vlaku
a cestovali jsme a cestovali jsme. Naše nadšení neustále
vzrůstalo neb nikdy jsme si nepředstavovali, že za
akurátní cenu procestujeme podstatnou část republiky,
navštívíme tolik rozličných míst, uvidíme tolik různých
biotopů a pohovoříme s tolika rozdílnými lidmi. Až do
využití jízdenky ČD jsme si nikdy neuvědomovali, jak
rozdílné jsou oblasti v Čechách i na Moravě i přesto, že
jsme relativně tak malá země.Doporučili bychom za
účelem tohoto poznání Českým drahám, aby nabídly
koncepční slevové jízdenky základním a středním ško-

Dobrý den,
v zářijovém čísle ČD pro vás mě zaujal článek o stejnokrojích a reaguji na výzvu v jeho závěru: „Tak designéři,
směle do toho, modrá je pořád dobrá!“ Dle mého názoru
vypadají ČD zaměstnanci nejlépe. Ale několik mých
známých a i neznámých zaměstnanců mi samo řeklo, že
ty materiály uniforem nejsou nic moc. A mnoho lidí mi
říká, že jsem asi nejznámější cestovatel vlaky ČD.Všichni
tři dopravci jsou u stejnokrojů pozadu v pánské módě.
Žádný nenabízí sukňový oděv pro muže, jen dlouhé kalhoty.
Upravená skládaná sukně je pro muže v létě technologicky
znatelně lepší, pohodlnější, ale je i elegantní. Už jsem
navrhl dva střihy, ve kterých je možné si i jakkoli sednout.
Myslím, že reakce zákazníků by byly spíš pozitivní a třeba
by to nalákalo i další nové cestující. Přikládám fotku svého
návrhu sukně, krásně jsem se sladil s railjetem. Jinak bych
místo trička volil samozřejmě košili, ale vhodnou modrou
nemám. Co vy na to?

Pěkný den přeje Tomáš Zahálka

1B, 2A , 3B , 4B , 5A

Jména všech výherců najdete již nyní
na www.cdprovas.cz.

anketa

Články, které vás nejvíce zaujaly
Výsledky ankety o nejúspěšnější článek z minulého čísla ČD pro vás:

1
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ROZHOVOR
Michaela Matějovská,

26 % hlasů

ROMAN ŠMUCLER

foto: Abelsonagency

a archiv Romana Šmuclera

Cestopis – Košice, město dvou tváří a devíti Luníků
(Matouš Vinš, Zděnek Ston)
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24 % hlasů
Cestování po krajích ČR – Karlovarský
(Tomáš Rezek)
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18 % hlasů
Rozhovor s Romanem Šmuclerem
(Michaela Matějovská)
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Při natáčení
reklamy musíte umět

POTLAČIT SVÉ EGO
Jeden z našich nejuznávanějších reklamních režisérů právě dokončil pro České dráhy
autentický spot, který se objevuje na obrazovkách celoplošných stanic od konce září.
Jedná se o součást rozsáhlejší marketingové kampaně na podporu cestování po železnici,
jako rychlé a bezpečné dopravy, která zároveň prošla v uplynulých letech viditelnou
modernizací. Celkem čtyřicet scén se točilo v průběhu čtyř dnů
a mnohdy za plného provozu…
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Vedete si evidenci, kolik reklamních
spotů jste už v životě natočil?
Jsem spíše muž současnosti, bilance si
zatím nedělám. Odhadem si myslím, že to
bude ke dvěma stům.
Jedním z nich byl i spot pro České dráhy.
Jedná se o vůbec první televizní kampaň
ČD. Jak samotné natáčení probíhalo?
Pro mne se jednalo o velmi hezké a zároveň
náročné natáčení. Natáčeli jsme během
čtyř dnů na mnoha lokacích, například
v Praze, Pardubicích, Roztokách u Prahy,
ale i ve Vídni. Průjezdy vlaků a jejich pohyb
nemůžete kontrolovat a eventuálně vracet
tak, jako když třeba pracujete s autem na
uzavřené silnici. Trať pro vás nikdo
neuzavře. Tedy logistika pohybu
vlaků, přejezdy z lokace na
lokaci, samotné natáčení ve
vlacích – měli jsme 3 typy,
bylo náročné zorganizovat
tak, aby se neohrozil skutečný provoz a my současně
měli alespoň nějaký čas na
natočení toho, co bylo třeba.
Pracujete ve značném časovém presu. Pokud se
natáčí v ateliéru, máte
prakticky neomezené

vizitka
Tomáš Mašín
(49)
Narodil se 22. února 1965
v Praze. Patří k nejuznávanějším domácím režisérům
reklamní tvorby. Získal
mnohá ocenění na tuzemských a mezinárodních reklamních festivalech (film
festival Impact, Utrecht,
14.th Tokyo video festival,
Epica, Golden award of
Montreaux, AME awards,
Cresta awards, NY adverising festivals, Effie, The
Golden Drum, Gunn report,
Grammy). Jeho režijním debutem v oblasti celovečerního hraného filmu byl úspěšný
snímek 3 sezóny v pekle. Mezi
další snímky, pod kterými je
režijně podepsán, patří Hotel,
Peníze od Hitlera nebo chystaný Wilsonov.

KOMUNIKACE JE ŽIVOT A
POTŘEBU KOMUNIKOVAT
REKLAMA NAPLŇUJE.
možnosti. Stejně tak ve volném terénu.
Ve vlaku máte ale málo prostoru, vše je
expozičně a technicky omezeno. Je nutné
využívat veškerých režisérských a filmových
zkušeností a kreativity, aby bylo dosaženo
kýženého výsledku. Snažil jsem se točit
filmovým stylem, tedy využívat přirozené
světlo, moc nesvítit, potřebujete mít od snímaného objektu určitý odstup, kamera je
v pohybu, občas jsme v úzkých prostorách
vagonů doslova lezli jeden přes druhého.
Jaké byly vaše dojmy?
Bylo to hezké zadání, cesta vlakem
je zážitek rozvíjející fantazii, mohl
jsem spoluvytvářet příběh spotu
a to mne vždy baví. Navíc jsem typ
člověka, který uchopuje okolní
svět vizuálně, emotivně

a pokud máte témata, která
v tom spotu jsou, jako např.
novomanželé, svatba, cesta
vlakem jako samotný zážitek,
kdy se v člověku něco odehrává, je skvělé mít možnost dát
tomu všemu rámec filmové
vizualizace. Velkou radost
jsem měl i z toho, že ve spotu
vystupují skuteční zaměstnanci
Českých drah.
Poslední natáčení den probíhal ve Vídni. Prozradíte
detaily?
Jednalo se o natáčení s miniaturním štábem jeden večer na
vídeňském hlavním nádraží,
a dokonce nás neminula jedna poněkud horká chvíle. Věděli jsme, že
na natočení příjezdu railjetu máme

jen jeden pokus. Buď se povede, nebo záběr
nemáme a bez něj bude špatně fungovat příběh. Měli jsme informaci, že railjet přijede na
7. nástupiště, připravili jsme si tedy kameru,
objektiv, nastavili úhel a odstup záběru. Vlak
měl přijet za dvacet minut. Asi po 10 minutách mne popadla nervozita, co když vlak
přijede na jiný peron, a my tím pádem záběr
prošvihneme. Poprosil jsem produkci, aby
u dispečera zjistila aktuální stav, zda
skutečně vlak přijede na 7. nástupiště.
Po 9 minutách hlásil, že přijede na 6.,
již se blíží k nádraží a my máme minutu
na přesun. Ani nevíte, jak rychle jsme tu
těžkou kameru, stativ a ostatní věci, včetně
komparsu přesunuli podchodem na správné
místo. V momentě, kdy kamera stála na
svém místě, zbývalo 10 vteřin a vlak přijížděl
k nástupišti. Natočili jsme to a diváci mohou
vidět krásný dlouhý záběr vjíždějícího railjetu na Wien Hauptbahnhof.
Hlavní nosnou myšlenkou
kampaně ČD je "Lepší cesta každý den".
Máte i vy jedinečný příběh spojený
s cestou vlakem?
Konkrétní či jedinečný příběh spojený s cestováním ve vlaku nemám, protože si v něm
nejraději čtu nebo se jen tak dívám z okna
a poslouchám hudbu. Jedná se o dokonalé
propojení smyslů. Nechám před očima
utíkat krajinu, hudba v uších jim dává
atmosféru a v hlavě mi okamžitě začnou
naskakovat krátké filmové obrazy.
Baví vás ještě točit reklamy?
Ano, stále mne to velmi těší! Jedná se o velmi zajímavou a náročnou práci, líbí se mi,
když se věci nedějí jen rutinně, ale jde vždy
o nový a jedinečný kreativní proces. Já sám
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z deníčku vizážistky

jsem velmi komunikativní člověk, potřebuji
dialog, a pokud ho nemám, symbolicky
řečeno umírám. Komunikace je život
a potřebu komunikovat reklama naplňuje
beze zbytku.
Jak vnímáte rozdíl mezi natáčením reklamních spotů a vašich vlastních filmů?
V autorských filmech máte volnou ruku,
v reklamě jste „ svázán“ požadavky klienta. Jak se s tím vyrovnáváte?
Jsem přesvědčen o tom, že reklamní režisér
nemá mít velké ego. Měl by být k zadání
pokorný. Ego je možné si řešit u autorských
děl, ale reklama není autorské dílo a je nut-

né to respektovat. Pracuji pro klienta jako
krejčí, šiji pro něj šaty, snažím se, aby mu co
nejvíce padly, aby ho netlačily a byl s nimi
spokojený a zejména aby se mu líbily. Jedná
se o práci na zakázku, je to tak v pořádku
a já osobně s tím nemám žádný problém.
Klíčové je jít věcně za tím, co má zadání
samo o sobě říci, jak produkt co nejsrozumitelněji představit, jak ho propojit s emocí
tak, aby reklama v cílovém divákovi správně
rezonovala. Každý záběr by měl být proto
velice přesný, ve 30 vteřinách nesmíte mrhat časem, musíte mít na paměti, že záběry
nesmí být samoúčelné. Záběry v reklamě
jsou vlastně 2 – 3 vteřinovým kondenzátem víceméně skutečné situace. Proto je
také, bohužel, někdy reklamní sdělení příliš
zkratkovité a vytváření emocí ustupuje
zobrazení a prodeji produktu.
Pojďme se na chvíli přesunout od reklamy
k filmu. V říjnu měl premiéru váš nový film
Wilsonov. Snímek vznikl na motivy novely
Najhorší zločin vo Wilsonove z knihy
Lovci a sběrači velmi úspěšného mladého
slovenského spisovatele Michala Hvoreckého. Jak k této spolupráci došlo?
V březnu 2014 mne oslovil producent Petr
Bílek se scénářem, který mne nadchnul. Viděl jsem potenciál v tom žánru, který jsem
na rozdíl od původního námětu Michala
Hvoreckého neviděl jako gotický horor, ale
spíše jako parodii se silným prostorem pro

…Natáčecí den pokračuje v Pardubicích.
Na nádraží jsme dostali k dispozici jednu
kolej, na které byl přistaven náš herec
– lůžkový vlak. Jen co filmaři zkušeným
okem obhlédli terén, ke zděšení obsluhy
stanice vzali rozbrušovačku a nemilosrdně pokáceli jednu poměrně velkou
informační tabuli, která clonila záběru.
Na jejich obranu nutno dodat, že ihned
po skončení natáčení ji bezchybně přivařili na původní místo.
Takže. Celý štáb je rozložen na peroně,
kde neustále projíždějí rychlíky, což
sice útočí na naše bubínky, zato to
krásně hraje v záběru. Točíme nevěstu
s ženichem, jak dobíhají vlak. Chudinka
nevěsta absolvovala disciplínu běh po
peroně v lodičkách asi 40krát, než byl
režisér se záběrem opravdu spokojen. Nu
což, pro umění je třeba trpět. Zkušeného
průvodčího nikdo nenahradí, a proto
v této scéně hrál skutečný zaměstnanec
ČD. Potom nevěsta házela kytici skupině
kamarádek – to také nebylo úplně
jednoduché, házet kytici za hlavu, stát
při tom na schůdkách vlaku, trefit se tak,
aby kytice byla pěkně v záběru a ještě
u toho dobře vypadat. Takže se házelo
nanečisto s maketou.
A házelo a házelo a házelo, až bylo nacvičeno a pak se šlo naostro s opravdovou
kyticí. I tak padlo pět svatebních kytic na
oltář krásným záběrem uspokojeného
režiséra. Ještě pár dalších scén a je večer
a máme hotovo. Uf, dlouhý den.
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sarkasmus, výtvarnou nadsázku a stylizované herectví. Ve filmu se mohou diváci
těšit mimo jiné na Jiřího Macháčka a Vojtu
Dyka v hlavních rolích, na Táňu Pauhofovou a Jana Krause. Na kombinaci dobové
romantiky, výpravných kulis, morbidnosti,
originálního humoru, který mísí hned několik filmových žánrů.
Natáčení filmů je náročné jak psychicky,
tak fyzicky. Člověk je v permanentním
kolotoči. Po skončení natáčení může být
mnohdy těžké vrátit se do klidového stavu. Jak odpočíváte?
Když to hodně zlehčím tak tancem, který
zbožňuji, a u sklenky červeného vína.
Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale práce
režiséra je velmi osamělá profese. Ačkoli
máte kolem sebe spoustu lidí, zůstáváte
ve své podstatě na rozhodnutí vždy sám.
Štáb vám může pomoci, ale odpovědnost
je vždy na vás či na producentovi. Všechny
energie na place jdou skrz vás, to pak sedíte
na hotelu a nemůžete i přes velkou únavu
usnout. K odpočinku vám pomůže procházka v přírodě, rozhovor s kamarády, sport
nebo třeba zmíněný tanec, víno, přítomnost blízkého člověka.
Na závěr nejspíše poněkud rozporuplná
a možná ne zcela pozitivně laděná otázka.
Je stále problém získat na české filmy
finance?
Je to velký problém, obzvláště na ty se
zásadnějším tématem, na dramata, na

filmy, které mají ambici hlubší umělecké
čí osobní výpovědi. Pokud se jedná o natáčení vztahové komedie ze současnosti
bez širšího společenského kontextu, lze
finance sehnat výrazně snáz. Jde ale
o celosvětový trend – o tendenci inklinovat k trendu „ubavit se k smrti“. Zábava
je na prvním místě. Lidé jsou unavení
z práce, chtějí si odpočinout, vydechnout. Také mám pocit, že se Češi obecně
vyhýbají zásadním a konfrontačním
či kontroverzním tématům. Nedaří se
nám velká dramata, jako bychom se báli

LIDÉ NECHTĚJÍ HLUBOKÉ EMOCE,
ALE SPÍŠ SE „UBAVIT K SMRTI“.
přiznat emoce či jakýkoli hlubší, niternější
prožitek. Raději se chechtáme, obracíme
k cynismu, zlehčujeme, „švejkujeme“.
Raději si uchechtneme či ušklíbneme, než
abychom si upřímně přiznali, že nás něco
dojímá, nebo že se stydíme. Přiznání chyby, nebo toho, že v nás něco emocionálně
rezonuje, je u nás v Česku stále vnímáno
jako slabost. A to je podle mne chyba.
Důvodem tohoto chování může být
i skutečnost, že jsme v dějinách často
ustupovali, chytračili a nedokázali se
postavit zlu. Čestně, i za cenu té nejvyšší
oběti. Jsme si toho možná vědomi, ale
bojíme se to ukázat, říct nahlas. ▪

na slovíčko s...
Michalem Štěpánem
členem představenstva Českých drah, a.s.
Proč jste se rozhodli natočit televizní spot
a co od toho očekáváte?
Rádi bychom obrátili pozornost i na interaktivní
média, ať už k nim patří televize, internet nebo sociální sítě, a tím oslovili opravdu širokou veřejnost.
Sám jsem se účastnil natáčení a s panem režisérem
konzultoval některé postřehy. Byl jsem nadšený,
když jsem viděl to soustředění a přitom zapálení
a profesionalitu všech členů štábu. Přesně tak by
měl působit na běžného cestujícího i náš personál,
aby si naši zákazníci uvědomili, že jsme tu pro ně
a pro ně tu také budeme, jako největší dopravce
s bohatou a ne vždy jednoduchou historií, nicméně
se zkušenostmi a kvalitním zázemím. Rádi bychom,
aby nás naši cestující vnímali jako přirozenou
součást bohatství naší země – jako svého národního
dopravce.
Proč by si měl stát hýčkat svého, jak tvrdíte,
národního dopravce?
Protože my tu budeme pro stát a jeho obyvatele
připraveni vykonávat služby od prosté přepravy
běžných občanů za svými povinnostmi, po přepravu
handicapovaných občanů, sportovců, školních skupin, rodin i neopomenutelných zvířecích mazlíčků.
Nevybíráme si koho a na jakých komerčně lákavých
tratích přepravíme, v rozsáhlé síti zajišťujeme návaznost, i když to například v době vrcholící stavební
činnosti, kterou bohužel nemůžeme příliš ovlivnit,
není vždy jednoduché. Železnice má strategický
význam a musí sloužit v dobách „mírových“, ale
i v krizových situacích. Mohu jmenovat například
opakující se povodně, loňskou ledovkovou kalamitu
nebo současnou migraci uprchlíků. A my, jako národní dopravce, jsme byli a budeme připraveni svými
kapacitami tyto krizové situace překonat.
Jak jste s výsledkem spokojen?
Chystáte další podobné kampaně?
Je ještě brzy hodnotit, vždyť v době, kdy probíhá
tento rozhovor, byl teprve spot představen širší
veřejnosti na Národním dni železnice v Hradci
Králové. Vidíte a jsme zase u toho slovíčka „národní“.
Vždyť kdo jiný by měl a kdo jiný může představit
tisícovkám zájemců a fandů na jednom místě tolik
různorodé moderní techniky a překrásných starých
exponátů než ten, kdo o ně v rámci svých možností
pečuje, kdo pečuje o historii našich předků a zároveň myslí na budoucnost? Chceme být dopravcem,
na kterého se obyvatelé této země mohou spolehnout a který nejezdí jen na lukrativních tratích
a v časech, které jsou pro něj výhodné.

RETR
Z vašich

O

příspěvků

CESTOVÁNÍ VLAKEM
Spolužačky nasedají v Kroměříži do motoráku, kterým jsme začátkem sedmdesátých let cestovali se střední školu na exurzi.
Ladislav Strouhal
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Veselí cestující
Našel jsem svoji fotografii z roku 1938, kde jedu
vlakem na prázdninový výlet s rodiči, směrem na
Kornatický rybník u Plzně. Doposud je to stanice
na znamení, trať Rokycany – Nezvěztice. Na této
trati motoráčkem (dříve parničkou) jezdím dodnes,
čili skoro 80 let. Vždy jsme jezdili s úsměvem a s písničkou na rtech. 
Pavel Hauzner

Když to nejde dveřmi...
Oknem se do vlaku rozhodně nastupovat nemá. Když však dráhy na poslední den
podzimních prázdnin nasadí na turisticky frekventovanou trať rychlík o dvou vagonech, dělají cestující zoufalé věci. Odehrálo se v Mladé Boleslavi v říjnu 1994.

Jiří Veverka

Přerušený výlet do Sušice
Moji rodiče (sedící dvojice v popředí) se vydali s partou kamarádů
na výlet. Bylo to v době protektorátu, začátkem léta roku 1943. Snímek zachycuje moment, kdy při poplachu před hloubkovými nálety
museli cestující opustit vlak a čekat na odvolání nebezpečí. Všichni
vypadají vcelku v pohodě, ale ve skutečnosti to velká pohoda nebyla. Při jiném takovém náletu byl jeden z mých příbuzných vážně
zraněn a následky zranění si nesl po celý život.
Dana Zažímalová

Vzpomínka na čundr
V roce 1992 se tolik ještě nejezdilo auty a cesta na čundr byla vlakem povinná.
Stejné motoráky do dnešní doby zůstaly, jen místo ČSD máme ČD a na čundr se
jezdí méně a vlakem už skoro vůbec, což je škoda.
Martin Těhel

Milá společnice
V druhé polovině osmdesátých let, jsem pravidelně dojížděl
z Golčova Jeníkova do Kutné Hory. Často mně dělala společnost tato půvabná průvodčí, na kterou rád vzpomínám, ale
bohužel jsem už zapomněl její jméno.
Ladislav Smutný

Staňte se spolutvůrci
našeho časopisu!
Na této dvoustraně najdete i v následujících
číslech vždy několik retro fotografií „s příběhem“
(a datem vzniku před rokem 2000) vztahujících
se k uveřejněnému tématu a vybraných z vámi
zaslaných příspěvků. Fotografie, doplněné
několikařádkovým popisem (datum a okolnosti
pořízení – zejména místo, zobrazení aktéři atd.),
můžete zasílat elektronicky (naskenované)
na adresu cdprovas@cd.cz, případně poštou
na adresu redakce (viz str. 64). Na obálku
nebo do předmětu e-mailu uveďte heslo
RETRO. Fotografie vám budou vráceny pouze
na vyžádání! Každý námi vybraný snímek bude
honorován částkou 600 Kč.
Pro nejbližší čísla magazínu
vyhlašujeme následující témata:

Prvotřídní frajer
Moje cesta rychlíkem do Prahy za babičkou v roce 1994.

č. 2/2015: XXXX
uzávěrka zaslání XXX
Jaroslav Kosek

č. 3/2015: XXXX
uzávěrka zaslání XXX

Tipy a recenze připravuje JAN KÁBRT,
novinář a publicista.
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ZTRACENI V MNICHOVĚ
Po sedmi letech se do kin v roli režiséra i scenáristy vrací Petr Zelenka, autor Knoflíkářů či Příběhů obyčejného šílenství. Název jeho novinky odkazuje k Mnichovské dohodě
z roku 1938, jejíž zákulisí si dobře pamatuje sir P – devadesátiletý papoušek někdejšího francouzského ministerského předsedy Daladiera, který se jednoho dne ocitne
v Praze. Hlasem svého někdejšího majitele dodnes opakuje některé jeho důležité věty
a prohlášení. A ty můžou i po sedmaosmdesáti letech rozpoutat mezinárodní skandál!
ČR, 105 MIN. / REŽIE – PETR ZELENKA / HRAJÍ – MARTIN MYŠIČKA, MAREK TACLÍK, JANA
PLODKOVÁ, JITKA SCHNEIDEROVÁ, VÁCLAV KOPTA, VLADIMÍR ŠKULTÉTY
V KINECH OD 22. ŘÍJNA

ČD
TIP

18 K ULT URA

KINO

FILMY NA DOMA

MLÁDÍ
Jeden z největších hitů letošního karlovarského festivalu míří do luxusního
hotelu ve švýcarských Alpách, kde se
každý rok setkávají dva staří přátelé.
Vtipně a dojemně vzpomínají na své
dráhy hudebního skladatele a filmového režiséra a komentují svá chátrající těla… Originální vyprávění koření
mimořádné herecké výkony Michaela
Caina a Harveyho Keitela.

TEMNÉ KOUTY

Knihy Gillian Flynnové patří
k bestsellerům, a tak po nich hbitě
sáhli filmaři – nejprve po Zmizelé,
teď po Temných
koutech. Vypráví
příběh Libby Day,
která byla svědkem brutálních
vražd matky
a sester, a jejíž
svědectví poslalo
za mříže jejího
bratra Bena. O třicet let později
je Libby nucená vzpomínky oživit.
Její tehdejší svědectví ale začíná
dostávat trhliny.

IT, FR, ŠP, VB, 118 MIN. / REŽIE – PAOLO
SORRENTINO / HRAJÍ – PAOLO SORRENTINO, MICHAEL CAINE, HARVEY KEITEL,
RACHEL WEISZ, PAUL DANO, JANE FONDA, ED STOPPARD V KINECH OD 8. ŘÍJNA

MARŤAN

Stejnojmenná kniha Andyho Weira se loni stala bestsellerem, do kin ji nyní přivádí legendární režisér Vetřelce Ridley Scott. Mattu Damonovi svěřil roli astronauta Marka, kterého během mise na Mars opustí zbytek posádky v domnění, že je mrtvý. Od té chvíle musí využít
veškerý důvtip a znalosti, nejen aby přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi.
USA, 134 MIN. / REŽIE – RIDLEY SCOTT / HRAJÍ – MATT DAMON, KATE MARA, JESSICA CHASTAIN,
KRISTEN WIIG, SEBASTIAN STAN, MICHAEL PEÑA V KINECH OD 1. ŘÍJNA

FRANCIE, 104 MIN. / REŽIE – GILLES PAQUET-BRENNER / HRAJÍ –
CHARLIZE THERON, CHLOË GRACE
MORETZ, NICHOLAS HOULT,
ANDREA ROTH, CHRISTINA HENDRICKS

KOBRY A UŽOVKY

Jeden z nejzajímavějších českých filmů poslední doby, a to
především díky
neustále překvapujícímu příběhu
z pera Jaroslava
Žáčka a neotřelým hereckým
výkonům Matěje
a Kryštofa Hádka.
Bratry hrají i ve
filmu, starší Matěj Užovku, který
by konečně ve svých čtyřiceti
mohl pocítit životní štěstí, mladší
Kryštof Kobru, který mu to pořádně zkomplikuje.
ČR, 111 MIN. / REŽIE – JAN PRUŠINOVSKÝ / HRAJÍ – MATĚJ HÁDEK,
KRYŠTOF HÁDEK, JAN HÁJEK, LUCIE
ŽÁČKOVÁ, LUCIE POLIŠENSKÁ, DAVID MÁJ, JANA ŠULCOVÁ A DALŠÍ

DIVADLO
NAHNILIČKO

VIKTORKA PLZEŇ! ANEB JINAK TO NEVIDIM

Hra, jejímž autorem je moderátor Jan Kraus a kterou mělo léta na
repertoáru pražské Divadlo Na zábradlí, si střílí z rádoby podnikatelů, kteří se u nás vyrojili po Sametové revoluci. Řada z nich se snažila
pomocí všemožných podvodů co nejrychleji zbohatnout – podobně
jako těch několik obyvatel zapadákova, v němž se objevila jedna
bohatá kořist.

Když chce člověk něco dokázat, musí tomu odevzdat i svoji duši
– tak zní poselství muzikálu, který pro plzeňskou (ostatně jakou
jinou) scénu připravili libretista a režisér Tomáš Svoboda a autor
hudby René Rypar. V písničkách sledují vzestup odepsaného klubu
k evropským výšinám i mikropříběhy jednotlivých hráčů, jejich
lásek, osobních vítězství i proher.

DIVADLO PETRA BEZRUČE, OSTRAVA / REŽIE – JANKA RYŠÁNEK
SCHMIEDTOVÁ / HRAJÍ – ONDŘEJ BRETT, MARKÉTA HAROKOVÁ, JAN
VLAS, KATEŘINA KREJČÍ, MARCELA ČAPKOVÁ A DUŠAN URBAN

DIVADLO J. K. TYLA, PLZEŇ / REŽIE – TOMÁŠ SVOBODA / HRAJÍ - ZDENĚK PALUSGA, RADEK ŠTĚDRONSKÝ SHEJBAL, JAN KRAFKA, SOŇA HANZLÍČKOVÁ
BORKOVÁ, ADÉLA PETŘEKOVÁ, ONDŘEJ ČERNÝ, PAVEL REŽNÝ A DALŠÍ
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AKCE A KONCERTY

Na dva koncerty přijíždějí hard
rockoví matadoři, jejichž historie se začala psát v anglickém
Hertfordu v roce 1968. Od začátku zaujala tím, že dokázala
zajímavým způsobem propojit
klasickou hudbu s hardrockovými motivy, díky tomu Deep
Purple patřili v sedmdesátých
letech mezi nejlepší rockové
skupiny, v té době vznikly
i její nejslavnější desky. I díky
nim jsou jejich koncerty i dnes
zážitkem.

KNIHY
POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY
U PŘEDNOSTY DRAHORÁDA

PANTER

Knížek pro děti není nikdy dost a tuhle si malí čtenáři
oblíbí díky panu Otakaru Drahorádovi, přednostovi ve stanici
Záhořice. Ten se rozhodl koupit
vyřazený vagon první třídy, z něhož s paní přednostovou a staničním dělníkem panem Zelenkou
vyčarovali Pohádkový vůz. Půvabné příběhy ještě více
než v minulých dílech zaujmou i dospělé už jen proto, že
akvarelové ilustrace jsou těmi opravdu posledními, které za svého života stihl nakreslit „železniční“ akademický
malíř Jiří Bouda, jenž zesnul 23. srpna ve věku 81 let.

Jemenské Saná je jedno z nejnebezpečnějších míst na Středním východě.
Žije tu i Panter – vysoce
postavený člen al-Káidy,
jeden z hlavních organizátorů bombového útoku
na americkou válečnou
loď Cole. Americká vláda
ho chce dostat za každou
cenu, a tak do města
posílá elitního agenta se svým týmem.
Přijíždějí jako lovci, ale snadno se z nich
stává kořist.

NOVELA BOHEMICA, 298 KČ

KNIHA ZLÍN, 399 KČ

VÝSTAVY

ZASTIHLA JE NOC.
ČEŠTÍ UMĚLCI VE FRANCII 1938-1945
Francie, to byl jednu dobu pro české umělce velký sen a zdroj
inspirace. Konkrétně od poloviny devatenáctého století až
do konce třicátých let století dvacátého, kdy řada českých
výtvarníků jezdila do francouzské metropole nasát
kosmopolitní atmosféru,
inspirovat se za známými
mistry. Výstava ukazuje, jak
se tyto návštěvy projevily
v jejich vlastních prací.

27. ŘÍJNA, ČEZ ARÉNA, OSTRAVA /
28. ŘÍJNA, ČEZ ARÉNA

MORAVSKÁ GALERIE, BRN
OTEVŘENO DO 10. LEDNA

GEN CHOCHOLA

MARIE ROTTROVÁ
Na scéně se pohybuje úctyhodných pětapadesát let, a po celou
dobu patří mezi naše nejvyhledávanější zpěvačky. Není se
co divit, písničky jako Zřejmě
letos nikde nejsou kytky, Řeka
lásky, To mám tak ráda nebo
Měli jsme se potkat dřív nikdy
nezestárly. Od 14. října zavítá se
skupinou Neřež do řady českých
měst, přehled a termíny na
www.marierottrova.cz.
14. ŘÍJNA, DŮM KULTURY, LIBEREC

Málokdo dokázal fotografovat tak, jako Václav Chochola – každý jeho snímek pro vnímavého diváka rozkryje působivý příběh. Ať již fotografoval rodnou Libeň nebo život ve Vietnamu či v Paříži.
S fotoaparátem v ruce začína v šestnácti, a protože byl aktivním sportovcem, byly motivem jeho
prvních snímků atletické závody. Ale brzy svůj záběr rozšiřoval o pražské výjevy, akty, zvířata, divadlo nebo humor. Už tehdy chce zaznamenat co nejvíce příběhů kolem sebe, situace všedního dne,
jejich nenápadné hrdiny i dobu.
Později Václav Chochola portrétuje slavné herečky a herce, spisovatele nebo umělce – Lídu Baarovou, Voskovce a Wericha, Bohumila Hrabala, Milana Kunderu, Zdeňka Buriana nebo Salvadora
Dalího.
Jeho snímkům neutekl
konec války, poválečné
období, první ročníky
Pražského jara…
Každý výřez z jeho prací je
působivý, Chochola prostě
patřil k těm, kteří měli
talent pro každý snímek.
I výstava v pražském Doxu
je toho důkazem.
ARCHIV VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ, GALERIE DOX, PRAHA
OTEVŘENO DO 30. ŘÍJNA

20 T E L E VIZE

ŘIJ N OVÉ M ENU
ATENTÁT
Nový seriál od tvůrců Expozitury líčí
spiknutí s pokusem o atentát na prezidenta republiky a jeho
následné vyšetřování,
při němž kriminalisté
odhalí řadu kriminálních kauz. Prezidenta
hraje Jan Kraus, další role dostali
Hana Vagnerová, Robert Jašków nebo
Marek Taclík.

Dlouho, patnáct let, se moderátor Leoš Mareš nechal přemlouvat k vlastní show. Teď ji
má, ovšem místo uzrání přišlo
naprosté selhání!

NOVA • OD 12. ŘÍJNA / 20:20

STARDANCE

Marešova show: Z K LA MÁ NÍ ROKU !
M

areše původně přemluvila nová Mňam
TV, ovšem ještě před spuštěním jeho
talk show přetáhla Prima. Překvapivě ji nasadila na půlnoc, díky tomu se na ni prakticky
nikdo nedívá. Na druhou stranu je to asi
nejlepší zpráva, která Marešovu show provází
– alespoň tolik neutrpí jeho kredit. Pořad je
totiž esencí trapnosti a nudy.
Vrcholem toho prvního je fakt, že Mareš
nepokrytě kopíruje zámořskou show Jimmyho Fallona – studiem, projevem, soutěžemi
s pozvanými hosty. Jenže k jeho výřečnosti
a přirozené zábavě má podobně daleko jako
seriál Cesty domů ke Hře o trůny.
Marešovi navíc schází schopnost vést se
svými hosty zajímavý rozhovor, pokud za to
tedy nepovažujeme otázky typu: co daný
herec zrovna chystá, jak začínal nebo shrnutí
toho, kde doposud hrál. Jediné, k čemu se
Mareš se svými hosty v úvodních dílech propracoval, byla zmíněná nuda. A to třeba
i v případě Jakuba Koháka, který jinak patří ke
vtipnému koření podobných estrád.
Fallon proslul hříčkami – soutěžemi, které
si se svými hosty dokáže skvěle připravit a při
kterých jsou i jinak neteční diváci občas donuceni vyprsknout smíchy. Až na pár výjimek
se v české verzi naopak neubrání myšlenkám

na to, co je to za hloupost, nebo se rovnou
zadívá do programu, zda jinde nedávají i přes
pokročilý čas něco zábavnějšího. Není divu,
že při svém startu Mareše ve sledovanosti
předběhl i AZ kvíz.
Marešova talk show zkrátka nedopadla
dobře, paradoxně proto, že se v ní moderátor rozhodl vsadit na jinde prověřenou
show. Jenže ta stojí a padá s fenomenálním
moderátorem, na kterého ten domácí zatím
nemá, i poněkud jinou ligou hostů. Mareš se
snaží, dokonce po pár dílech nechal vzpružit
zvadlé publikum, ale moc platné to není.
Nemizí pachuť plagiátu, zoufalé napodobování dokonalé show, ovšem bez její energie,
espritu, nápaditosti i talentu. Díky tomu se
Mareš postaral o největší zklamání letošního
televizního roku. ▪

hodnocení
Show Leoše Mareše
PRIMA

10 %

Důkaz, že i reality show může být inteligentní a nestrádat elegancí. V nové řadě
taneční soutěže, kterou
tradičně moderuje
Marek Eben s Terezou
Kostkovou, se představí
třeba Jitka Schneiderová, Leoš Mareš, Lukáš Pavlásek nebo
Leona Machálková.
ČT1 • OD 17 ŘÍJNA / 20:00

MLČENÍ JEHŇÁTEK
Temný thriller oceněný pěti Oscary, včetně sošek pro Jodie Foster a Anthonyho
Hopkinse v hlavních rolí. Ona je nadějnou
adeptkou akademie FBI,
on za kanibalismus odsouzený psychiatr, který
jí může pomoci v dopadení vraha Buffalo Billa,
jenž své oběti stahuje z kůže.
ČT2 • 17. ŘÍJNA / 21:45

MARTIN A VENUŠE
Marek Taclík a Kristýna Boková v komedii o manželské sázce, kdy se z věčně pracujícího Martina
má stát na měsíc muž
na mateřské. Tváří se,
že nejde o nic těžkého,
jeho počínání však
brzy spouští kolotoč vtipných a nečekaných událostí.
PRIMA • 30. ŘÍJNA / 20:15

TV KUPÉ
■ ČTVRTNÍČEK MUSEL UPRAVIT NÁZEV
Fiktivním rozhovorem s Davidem Rathem odstartoval Petr Čtvrtníček svůj pořad ČTTV na webu
Aktuálně.cz. Proti názvu, který je zkratkou jeho
jména a dne, kdy se pořad vysílá, ale vznesla protest Česká televize, které vadilo ČT v názvu. Videa
proto nyní nesou název Petr Čtvrtníček TV.

■ HBO POKRAČUJE S ČESKÝMI SERIÁLY
Po skvělých seriálových počinech Terapie, Hořící
keř nebo Až po uši přichází tuzemská pobočka
televize HBO s Mamon – mysteriózní detektivkou
z Norska, v níž novinář v podání Matěje Hádka rozkrývá nečistou privatizaci energetického gigantu.
Šestidílná série startuje 25. října.

■ U VODY TOČÍ I NOVA
Zatímco na Primě běží seriál Přístav i štáb Novy
se přesunul k řece, kde chystá komediální sérii Na
vodě. Jejím hrdinou je pětatřicátník Hugo, který od
základu mění svůj život. Hlavní role dostali Lukáš
Langmajer, Tomáš Klus, Veronika Kubařová nebo
Lenka Vlasáková. Nova s nasazením počítá na jaře.
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AT L AN TI DA :

Skvělé výkony potápí zpackaný příběh
Zdálo by se, že sestavit muzikál z notorických hitů známého interpreta je jistým zaděláním na úspěch. Mamma Mia!
(ABBA), We Will Rock You (Queen), Děti ráje (Michal David) nebo Osmý světadíl (Elán) budiž důkazy. Někdy i v tom, že
známé slavné písničky ještě nejsou všechno.

T

o dokazuje jak zmíněný světový kasovní
trhák We Will Rock You, který legendární písničky kapely v čele s mimořádným
Freddiem Mercurym splácal do nudného
a bezpohlavního příběhu z budoucnosti,
pohybujícího se na hranici snesitelnosti, tak
domácí Děti ráje, které při svém pražském
uvedení provedly Davidovy písničky chatrným dějem a mizernými hereckými výkony.
Málokdy se zkrátka povede to, co dalšímu ze zmíněných, muzikálu Mamma Mia!,
který ve své londýnské či broadwayské verzi
přinesl strhující zábavnou show, kde jednoduchý příběh nevadil, naopak překvapil
vtipnými pointami.

Směšné filozofování
Kus před stoprocentním zážitkem zůstala
i Atlantida, kterou nyní uvedlo pražské
Divadlo Kalich. Hnaný úspěchem Osmého
světadílu, v němž zněly písně slovenského
Elánu, vystavěl stejný autorský tým příběh
na základech hitů Miroslava Žbirky.
Proč ne, zpěvák u nás patří k nejoblíbenějším a v rádiích nejhranějším interpretům.
Sám ale do přípravy muzikálu nijak nezasahoval.

Zatímco v Osmém světadílu se Ján Ďurovčík (u obou inscenací též režisér a choreograf), Peter Pavlac a Boris Filan přidrželi modelu Mamma Mia! a libreto celkem šikovně
provázali milostným příběhem, u Atlantidy
(už bez Filana) si vylámali zuby.
Nic na tom, že Žbirkovy songy celkem
očekávatelně oblékli do expedice za bájným
místem. Jenže tohle dobrodružství začínají
brzy kořenit nejen traumaty jeho účastníků,
ale především hrou na drama vyššího intelek-

hodnocení
ATLANTIDA

DIVADLO KALICH, PRAHA /
REŽIE – JÁN ĎUROVČÍK / DÁLE HRAJÍ –
TOMÁŠ SAVKA, ZBYNĚK FRIC,
MICHAELA DOUBRAVOVÁ,
MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ,
ROMAN TOMEŠ, OLDŘICH SMYSL
A DALŠÍ

60 %

tuálního rozměru, které graduje nekonečnou
argumentační hádkou o tom, kdo se obětuje
pro přežití ostatních. Jestliže se při poněkud
kožených spojnicích s písničkami člověk spíše
pousměje, při hře na Godota už silně skřípe
v ústech.

Herci tady nechali duši
Příběh Atlantidy by si zasloužil jasnou nulu,
skoro vybízí k sepsání petice proti mluvenému slovu v muzikálech. Zvlášť při vědomí, že
všechno ostatní by si v Atlantidě zasloužilo
hodnocení naopak stoprocentní. Celý soubor Kalichu v čele se sebevědomým Janem
Křížem nebo kráskou Marií Blahynkovou
zpívá i tančí jako o život. Nikdo nepředstavuje hluché místo, a to je řada písní v náročnějších aranžmá, než originál. Pro herce
a zpěváky navíc nebylo občas jistě jednoduché připojit se k náročné a velmi efektní
choreografii, za kterou Ďurovčík zaslouží
oproti libretu velkou pochvalu.
Škoda, že takové nasazení slouží tak zoufalému příběhu. Vyšší než průměrné hodnocení si ale Atlantida přece jen zaslouží. Kvůli
spolehlivým Žbirkovým písničkám a hercům,
kteří v představení nechali duši. ▪
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Toltécké umění života a smrti:
Příběh objevování

Soutěž o knihu
Toltécké umění života a smrti

Této noci, kdy bylo tolik v sázce, se Sarita přenesla ze svého obývacího pokoje, kde seděla
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte na
v kruhu svých věrných, do světa, jenž existosoutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.
val pouze v jejích představách. Vstoupila do
Jaké povolání vykonával Don Miguel Ruiz
mysli jiného člověka. Byla připravená za to
před tím, než nastoupil cestu hlubokéh
o sebepoznání?
zaplatit, ale až později – teď musela jít dál.
Musela vejít do snu svého syna a přivést ho
A) léčitele
B) právníka
zpátky – přitáhnout ho za ucho jako nepoC) neurochirurga
slušné děcko, když bude muset. Měla
v tom ostatně bohatou praxi.
Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 22. října.
Při vzpomínce na dítě, jímž kdysi býval, potřásla hlavou. Pamatovala si ty černé oči plné
smíchu a šibalství a ručičky, kterýma ji
s láskou hladíval po tváři, když na ni padla
únava nebo smutek. Nic na světě – ani smrt
padl na ten, který hledala. Na nejnižší větvi
– jí ho nemohlo vzít. Ta touha překonávala
toho gigantického stromu, téměř úplně zakrytý
veškerou logiku, dokonce i tu jeho. Za dvaamihotavými stíny a tisícem třpytivých listů,
seděl její syn.
devadesát let svého života poznala všechny
Miguel Ruiz v nemocniční košilce seděl opřeradosti a strasti, jaké může zažít třináctinásobná matka. Přežila dvě ze svých dětí, oba
ný o kmen a tiše chroupal jablko. Když ji spatřil,
své manžely a několik sourozenců, a přesto
oči mu zasvítily a energickým mávnutím ruky ji
měla stále dost sil na to, aby vybojovala ještě
pobídl, ať jde blíž. Matka vykročila ke stromu,
jednu poslední bitvu o to, co milovala. Znovu
opatrně našlapujíc v mohutné spleti kořenů, až
sebrala tašku, setřásla nadpozemský prach z
konečně stanula u větve, která ho nesla. Větev
obrázku Panny Marie guadalupské a rozhlédla
se ohýbala téměř až k zemi, takže mu mohla
se po okolí. Zavětřila ve vzduchu po další stopohlédnout zpříma do očí.
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ HARPERCOLLINS
„Sarito!“ zvolal a špičkou palce si setřel
pě, zarazila se a pak se otočila. Cosi upoutalo
352 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 349 KČ
ze rtů jablečnou šťávu. „Tys za mnou přišla!
její pozornost: cosi, co zatím neviděla. Musí
Miguel… zašeptala. Kdykoli viděla ve snu barvy
To je skvělé!“ Než mohla cokoli říct, obrátil se k
změnit směr. Musí poslouchat intuici – a tu hudbu.
a život, byl za tím on. Sám říkával, že kam přijde,
tomu nepravděpodobnému obzoru. „Vidíš to, co já,
S každým jejím lopotným krokem hudba sílila. Zdálo
tam je hned živo. A tohle bylo živé. Tohle byla magie.
mamá?“ Nadšeně ukazoval vizi Země ve všech jejích
se, jako by duněla současně ze země i z nebe. Tepala v
Kam vkročil, tam bylo hned veselo – na to se mohla
skvostných barvách. Záda jeho nemocniční košilky
hlasitém rytmu… možná v rytmu bubnů znějících v jespolehnout. Zamířila ke stromu a hudba opět zesílila.
se přitom rozevřela a Sarita pod nimi zahlédla kus
jím obývacím pokoji. Mlčky poděkovala Bohu za to, že
Mohlo trvat věčnost, nebo jen pár minut, než k němu
holého zadku. Kdyby ji tak naléhavě neupozorňoval
jí dal tak poslušné děti, a dál vlekla nohy hustým kokdošla. Věděla jen, že jí při chůzi srdce bušilo do rytmu
na něco jiného, možná by podlehla pokušení naplácat
tejlem prosvětleného prachu. Za nedalekým obzorem,
té řízné písně. Ať šla rychle nebo pomalu, musela
mu, dospělý nedospělý.
za hranicemi toho pustého snu, viděla vycházet Zemi,
urazit velkou vzdálenost, protože strom, který se teď
„Sarito, podívej!“
planoucí jasným světlem. Zadržela dech. Pod nebem
před ní rozpínal, byl obrovský – vysoký, mohutný,
Z míst, kde stála, viděla skrz větve obřího stromu
tmavnoucím bouřkovými mračny, v horkém, tetelícím
planetu plující nebem. Zářila jasně a zřetelně na
se vzduchu zahlédla nějakou siluetu. Proti zářivému
majestátní. Jeho větve se rozbíhaly do všech stran,
půlnočním nebi, mimo ten fantastický svět, v němž
zemskému kotouči se před ní v dálce tyčil strom! Jeho
jako by zvaly celý vesmír do své rozložité, vlídné
se nacházeli, a pomalu se otáčela.
mohutné větve se kroutily jakoby smyslnou rozkoší, až
náruče. Sarita zastavila u kořene, který vyčníval
„La tierra,“ povzdechla si. „Oba patříme tam. Tak
se zelené listí na nich chvělo a třpytilo. Pohled na něco
z hvězdného prachu, a zadívala se vzhůru do koruny,
už přestaň dělat hlouposti.“
tak košatého a plodného uprostřed té rozlehlé pouště
která nesla cosi, co vypadalo jako plody zalité neponaplnil Saritu úžasem.
zemským světlem. S úžasem si je prohlížela, až jí zrak
Z anglického originálu přeložil Kamil Pinta

Don Miguel Ruiz a Barbara Emrys

TOLTÉCKÉ U M ĚNÍ
Ž IV O TA A SM RTI

autor
Don Miguel Ruiz (63)
Vyrůstal na mexickém venkově v rodině léčitelů jako nejmladší ze třinácti dětí curandery (léčitelky) a naguala (šamana). Očekávalo se od něj, že přijme stovky let starou tradici a ponese dál učení Toltéků. Místo toho se nechal zlákat
moderním životem, rozhodl se vystudovat medicínu a stal se neurochirurgem, stejně jako jeho starší bratr. Život mu
změnil až zážitek blízký smrti. Otřesen touto zkušeností, nastoupil cestu hlubokého sebepoznání. Z něho vyšla i legendární kniha Čtyři dohody, která vyšla v 38 jazycích, a prodalo se jí přes sedm milionů výtisků. Ruiz si zakládá na tom,
že jeho učení je jednoduché, praktické a uvedeno do praxe může i v malých dávkách změnit člověku život. V roce 2002
prodělal těžký infarkt, po němž strávil devět týdnů v kómatu. Toltécké umění života a smrti je svědectvím o niterné
pouti, již podnikl na pomezí života a smrti, a o duchovních objevech, k nimž na této cestě dospěl.
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Foto: Lib

LIBERECKÝ
Televizní vysílač s hotelem a vyhlídkovou restaurací zdobí vrchol Ještědu už přes čtyřicet let. Unikátní stavba architekta Karla Hubáčka
je zdaleka viditelnou dominantou kraje. Z ptačí perspektivy si ji lze prohlédnout při vyhlídkových letech pořádaných libereckým aeroklubem. Pěšky se na Ještěd můžete vydat po modré turistické značce (3,5 km) od konečné zastávky tramvaje v Liberci-Horním Hanychově,
kam vás od libereckého vlakového nádraží i od železniční stanice Liberec-Horní Růžodol doveze linka č. 3. Daleko pohodlnější je ale jízda
kabinovou lanovkou Českých drah. Lanovka z Horního Hanychova na Ještěd byla postavena už v roce 1933. V 70. letech minulého století
byla zmodernizována a dnes překoná vzdálenost 1188 metrů s převýšením 400 metrů za čtyři minuty. Ještědská lanovka je v provozu
denně kromě pondělí od 8 do 19 hodin, v pondělí pak od 14 do 19 hodin. V zimní sezoně (od 1. 11. do 31. 3.) jezdí lanovka jen do 18 hodin.
Cena jednosměrné jízdenky pro dospělého činí 75 Kč (s In Kartou 55 Kč), zpáteční jízdenka stojí 120 Kč (s In Kartou 90 Kč). Podrobný
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Text: Tomáš Rezek/Foto: archiv Státního zámku Hrubý Rohozec

Na zámku Hrubý Rohozec
O Ž I V ILI ZLATÉ ČAS Y
Při prohlídce zámku Hrubý Rohozec budete mít pocit, jako by si poslední šlechtičtí majitelé jen někam
na chvíli odskočili. Několikaletá práce na obnově zámeckých interiérů se vyplatila.

D

éle než tři sta let patřil zámek Hrubý
Rohozec hraběcímu rodu Des Fours
(Walderode). Zámek koupili Des Foursové
od Albrechta z Valdštejna a vlastnili ho
až do roku 1945. Po druhé světové válce
došlo ke konfiskaci jejich majetku na
základě tzv. Benešových dekretů, protože
se rodina za okupace přihlásila k německé
národnosti. Po zestátnění zmizelo ze zámku mnoho z původního inventáře a v jeho
často necitelně upravených prostorách
se konaly různé výstavy. Před sedmi lety
odstartovaly práce na obnově zámeckých interiérů s cílem vrátit jim vzhled,
který měly za Des Foursů. Díky podrobné
fotografické dokumentaci pořízené ve
30. letech minulého století se podařilo
většinu pokojů a salonů vybavit původním mobiliářem. Při návštěvě zámku si
tak můžete prohlédnout bohatě zařízené
reprezentativní místnosti, soukromá hraběcí apartmá, hostinské pokoje, dětskou
hernu, pokoje hlavních služebných nebo
ložnice dalších členů rodiny.

Kaple s nebeskou kapelou

Na úvod prvního prohlídkového okruhu
zavítáte do zámecké kaple zasvěcené
Nejsvětější Trojici. Kromě hlavního oltáře

zaujmou dodnes funkční varhany s 606
píšťalami a tzv. nebeskou kapelou, tedy
figurkami andělů s hudebními nástroji. Ve
Velké knihovně si vyslechnete zajímavý
příběh, který se stal na jaře 1946. V tehdy
nepřístupném zámku se ukrýval před
spravedlností Karel Chlouba. Po přestřelce
s vojáky se v bezvýchodné situaci sám
zastřelil. Krvavou příhodu dodnes připomínají stopy po kulkách v nábytku
i na obrazech. Z dalších reprezentativních
prostor prvního patra zámku stojí za
zmínku nádherná novogoticky vyzdobená jídelna se sbírkou historických zbraní.

V soukromých pokojích hraběte Mikuláše
Des Fours a jeho manželky se z výkladu
dozvíte řadu pikantností ze života zdejší
šlechty a budete upozorněni na několik
kuriozit, které jinde neuvidíte, například
posilovací stroj z počátku minulého století nebo popelník z koňského kopyta.

Jak pozlobit guvernantku?

O pozoruhodné exponáty není nouze ani
na druhém prohlídkovém okruhu v místnostech druhého patra zámku. V pokoji
hraběnky Marie Immaculata najdete
invalidní vozík z přelomu 19. a 20. století,

spojení
Vlakem k Hrubému Rohozci
Z vlaku vystupte na zastávce Dolánky (trať č. 030), od níž vás k zámku Hrubý Rohozec dovede
červená turistická značka (1,5 km). Pokud se vypravíte na prohlídku zámku o víkendu s rodinou, doporučíme vám Skupinovou víkendovou jízdenku. V sobotu, neděli, ale také ve státní
svátek na ni mohou neomezeně cestovat vlaky ČD (2. třídou) dva dospělí a až tři děti. Skupinovou víkendovou jízdenku koupíte s platností po celé ČR nebo pro cestování ve vybraném
regionu. Bližší informace najdete na www.cd.cz (Vlakem po ČR – Jízdenka).
Příklady cen Skupinové víkendové jízdenky:
celá ČR

650 Kč

region Liberecký

225 Kč

5 N EJ

zá mku H r ubý
Rohozec

1
na

Velká knihov

2

Největší pokoj
druhého patra
zámku – Modrý
salon – byl hostům
přístupný ve dne
v noci a při větších
akcích se v něm
i tančilo. V tomto
salonu také stával
hlavní vánoční
stromek.

3

Nejexotičtějším

4

Nejstarší hodiny

5

Nejzbožnějším

tě v roce 1944, starší Max – cukrovkář –
zemřel o rok později v necelých 22 letech.

Piknik v zámecké zahradě

Ložnice hraběnk

y Gabriely Karol

íny.

v Klenutém pokoji upoutá důmyslné
signalizační zařízení pro služebnictvo
a v pokoji hraběte Kuna Theodora nelze
přehlédnout samurajskou zbroj. V dětské
herně si můžete prohlédnout hračky, s nimiž si hráli synové z druhého manželství
hraběte Mikuláše Des Fours. Nechybějí
autíčka, vláčky, stará dětská promítačka
nebo třeba hrací strojek. O oba kluky se
starala anglická guvernantka. A protože
nebyla u dětí v oblibě, prováděly jí různé
naschvály. Dokonce do jejího prádelníku
nasadily blechy a jednou jí pod postel daly
i mrtvou veverku. Ani jeden z chlapců se
nedožil konce války. Mladší Luis padl jako
příslušník Wehrmachtu na východní fron-

Zámek, který získal současnou empírovou
podobu při stavebních úpravách v roce
1822, vznikl přestavbou středověkého
hradu postaveného někdy na přelomu
13. a 14. století. S nejstarší historií Hrubého Rohozce vás seznámí průvodce na
třetím prohlídkovém okruhu. Zavede vás
do sklepních prostor, které původně byly
obytnými místnostmi starého hradu.
V další části prohlídky si projdete hospodářské zázemí v přízemních prostorách zámku. K němu patřila především
vrchnostenská kancelář, v níž se shromažďovaly peníze a další cennosti, dále
pak lokajna, byt kuchařky, chlebová pec
nebo malá kuchyně. Velkou kuchyň už na
zámku nenajdete. Dnes je z ní kavárna,
kde se můžete na závěr výletu odměnit
něčím dobrým. Z nabídky si určitě vyberete. A pokud si chcete dopřát opravdovou romantiku, objednejte si v zámecké
kavárně piknikový koš plný dobrot, půjčte
si piknikové deky a dopřejte si gurmánský
zážitek uprostřed přírody v zámeckém
parku. ▪

Nejhonosnější
místností zámku
je jídelna, která
získala dnešní
podobu ve 40. letech 19. století,
a patří tak v Česku
k nejstarším
zámeckým interiérům ve stylu
romantické gotiky.

vybavením se může
pochlubit pokoj
hraběte Kuna Theodora. Ten si ze svých
diplomatických
misí v Japonsku,
Číně nebo Turecku
přivezl řadu zajímavých suvenýrů.

na zámku, tzv. Meisterstück Matyáše
Lehotského z roku
1725, zdobí malou
knihovnu. Dodnes
fungují a ukazují
nejen čas, ale také
dny, měsíce a lunární fáze.

místem na Hrubém
Rohozci je barokní
kaple Nejsvětější
Trojice. Vybudována byla na přelomu
60. a 70. let
17. století na
přání manželky
tehdejšího
zámeckého pána.
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Bezděz

Velká Buková

Pec

Borný

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Majestátní vrch nad Máchovým krajem
V jihozápadní části Libereckého kraje se nachází krajina vyhaslých sopek, tajemných hradů
a hlubokých lesů, kam rád utíkal slavný romantický básník Karel Hynek Mácha. Na vrchu Ralsko stojí
jedna ze zřícenin a otevírá se odsud kruhový výhled daleko do kraje.

Text a foto: Matouš Vinš

D

Ralsko

o výšky přes 400 metrů nad údolí
Ploučnice se prudce zvedá vrch
Ralsko, vyšší bratr slavného Bezdězu,
který vzdušnou čarou dělí přibližně 15
kilometrů. Se svou výškou 696 metrů nad mořem je nejvyšším vrcholem
Ralské pahorkatiny, a proto se z něj otvírá
opravdu nezapomenutelný daleký výhled.
Celé údolí říčky Ploučnice odsud budete
mít jako na dlani a uvidíte nejen nedaleké
CHKO Kokořínsko a další vrchy Ralské pahorkatiny, ale i část Českého středohoří, Lužické hory včetně vrchů Luž a Klíč, samozřej-

Výška: 696 m n. m.
Výhled: Bezděz, Dub, Říp, Hazmburk,
Lužické hory, Ještěd
Vrchol: Zřícenina hradu
Nejbližší žst.: Mimoň
Výstup: Náročný

mě Ještěd a také část Jičínské pahorkatiny,
jejíž součástí je i CHKO Český ráj. Všimněte
si i letiště Dlouhé hony ve směru k Bezdězu a nepřehlédnutelného těžebního
území u Stráže pod Ralskem. V 60. letech
minulého století tu byla objevena největší ložiska uranové rudy v tehdejším
Československu a začala se tu stavět
zpracovna uranu. V průběhu stavby ale
horníci zjistili, že zdejší uranová ruda
je jen velmi obtížně vytěžitelná, a tak
se začalo experimentovat s náročnou
těžbou pomocí louhování velmi kyselými roztoky. Těžba se tak ale značně
prodražovala a velmi zatěžovala

C E S T O V Á N ÍC ESTOVÁN
P O K R A J Í CPHO ČČR
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Dub

Lysá hora

Mimoň

Kraví hora
696 m n. m.

výškový profil
315 m n. m.
305 m n. m.

278 m n. m.

žst. Mimoň

Mimoň centrum

životní prostředí, dnes proto probíhá již jen
postupná sanace celého území.
Na vrcholu stojí rozsáhlá zřícenina hradu
Ralsko ze 14. století. V současnosti se
plánuje jeho alespoň částečná rekonstrukce a zakonzervování. Oblast byla mezi lety
1969 a 1990 součástí sovětského vojenského prostoru a v té době také shořela
zdejší vyhlídková věž. Zachovaly se tedy
části dvou obytných věží, hradby a základy
paláce a dalších budov. I samotná hora
Ralsko je velmi zajímavá – už z dálky si
všimnete jejího zvláštního tvaru, kdy se na
vrchu zvedá výrazný úzký hřebínek. Najdete na něm nezalesněné suťovité proudy,
které ještě podtrhují nezvyklý vykousnutý
tvar. Na Ralsku také objevíte několik pískovcových skalních věží, četné skalní stěny

Vranov

a hluboké kaňony vzniklé postupnou erozí
a zvětráváním.
Nejkratší cesta na vrchol vede z nedalekého městečka Mimoň, odkud stačí
následovat červenou turistickou značku.
První část vede dlouhou alejí po úplné rovině, pak ale projdete obcí Vranov a začnete
prudce stoupat. Hned na začátku lesa,
který pokrývá téměř celý kopec, můžete
odbočit na Juliinu vyhlídku a nabrat trochu
sil – budete je potřebovat. První a nejnáročnější část stoupání vede nejdříve jedním
z kaňonů a poté po hřebeni, který oba
kaňony odděluje. Následuje asi kilometr
dlouhá mírnější odpočinková část, další
prudké stoupání začíná na hranici přírodní
rezervace Ralsko ve spodní části suťového
proudu. Nezapomeňte včas odbočit smě-

Ralsko

rem k hradu, rozcestník Sedlo pod Ralskem
není příliš výrazný. K samotnému vrcholu
je to odsud již jen pár stovek metrů a pomalu se vám začíná otevírat krásný výhled
do krajiny. Zpět na vlak můžete buď dojít
stejnou cestou, nebo pokračovat po turistické značce do Pertolic pod Ralskem. ▪

spojení
Vlakem do Mimoně
Z Prahy rychlíkem a osobním vlakem za
2 hodiny 35 minut nebo jedním přestupem
v Děčíně
Z Liberce osobním vlakem za 48 minut
Z Děčína rychlíkem za 57 minut

28 CE S TOVÁ N Í PO K R A J Í C H Č R

Z okna vlaku v Libereckém kraji
Zvonící viadukt Novina

Malebná vesnická stavení

Zámek s gotickou věží

¡¢ Novina – Křižany

¡¢ Novina – Křižany

¡¢ Lvová – Jablonné v Podještědí

Novinský viadukt, postavený v letech 1898 až 1900,
patří k nejkrásnějším mostním stavbám na naší
železnici. Dvě stě metrů dlouhý a 29 metrů vysoký
most s mohutnými pilíři nesoucími 14 oblouků
zaujme jak svými rozměry, tak i zasazením do romanticky zvlněné
krajiny. Mostu nad údolím říčky
Rokytka se také přezdívá zvonící
viadukt. Když po něm přejíždí
vlak, vydává prý zvláštní zvuk,
který připomíná zvonění.

Horská ves Kryštofovo Údolí s navazující osadou
Novina vyniká souborem patrových domků a chalup
roubené a hrázděné konstrukce. Některé se pyšní
krásnými pestrobarevnými štíty. Pozoruhodný je
také dřevěný raně barokní kostel sv.
Kryštofa s opravenou márnicí,
v níž je k vidění osm obrazů Tance
smrti. K turistickým atrakcím
obce patří i muzeum betlémů,
náš první vesnický orloj nebo
kašna s čůrajícím voříškem.

U zastávky Lvová projíždí vlak kolem zámku Lemberk, jemuž vévodí gotická věž. Od zastávky dojdete k zámku asi za 10 minut. Zámek vznikl přestavbou středověkého hradu, v němž pobývala a podle
legendy také zázračně uzdravovala
sv. Zdislava z Lemberka. Kromě
tzv. Zdislaviny světničky zaujme
při prohlídce zámku hlavně Sál
bajek se vzácným kazetovým
stropem s vymalovanými výjevy
z Ezopových bajek.

14
km

15
km

28
km

Podzimní projížďka vlakem
PŘES HORY A DOLY
Tunely, kamenné viadukty, romantická nádraží a poutavé výhledy na Ještěd a Ralsko.
To jsou hlavní lákadla železnice mezi Libercem a Českou Lípou.
Text: Tomáš Rezek

C

o si do vlaku z Liberce do České Lípy určitě
nezapomeňte vzít, jsou brýle na dálku.
Tedy pokud patříte mezi krátkozraké. Byla by
škoda se ochudit o parádní vyhlídky na kopcovitou krajinu nebo do údolí, v nichž jsou jako
drahokamy rozesety malebné roubenky. Už
v Liberci se hlásí o pozornost Ještěd. Hora s proslulým vysílačem se ukáže hned za libereckým

vlakovým nádražím, ale ještě více poutá zraky
cestujících mezi zastávkami Liberec-Horní Růžodol a Ostašov. Nejkrásnější úsek trati začíná
za Karlovem pod Ještědem, kde vlak překonává
náročný terén Ještědského hřbetu pomocí pěti
tunelů a čtyř velkých kamenných mostů. Z nich
vyniká dvě stě metrů dlouhý viadukt Novina
u Kryštofova Údolí. Nedlouho poté, co po něm
vlak překoná údolí Rokytky, zajede do Ještědského (Křižanského) tunelu, který byl s délkou

815 metrů v době svého dokončení v roce 1900
třetím nejdelším v Čechách. Za Křižany ubývá
kolem trati lesního porostu, a z okna vlaku se
tak nabízejí pěkné výhledy na Ralskou pahorkatinu. Podél trati není nouze ani o památky.
U zastávky Lvová je na dohled zámek Lemberk
a v Jablonném v Podještědí ční nad okolní zástavbou kopule baziliky minor sv. Vavřince a sv.
Zdislavy nebo vyhlídková věž bývalého kostela
Narození Panny Marie. A pokud se chcete do-
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Jablonné i s Ještědem

Ralsko se zříceninou

Svatyně v Zákupech

¡¢ Jablonné v Podj. – Velký Valtinov

¡¢ Velký Grunov – Pertoltice p. Ralskem

¡¢ Božíkov – Zákupy

Nejvýznamnější památkou Jablonného v Podještědí
je barokní bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.
Z vlaku nelze přehlédnout ale ani druhou dominantu města – vyhlídkovou věž bývalého kostela
Narození Panny Marie. Asi nejhezčí
pohled na město se vám naskytne od železničního přejezdu, kde
trať kříží silnici do Lady v Podještědí. Mezi věžemi baziliky
minor nalevo a vyhlídkovou věží
napravo uvidíte i Ještěd.

Pokud u Liberce poutal zraky cestujících ve vlaku
Ještěd s vysílačem, pak u Pertoltic pod Ralskem si
získává jejich pozornost zalesněný vrch Ralsko se
zříceninou hradu. Vydat se k němu můžete z Pertoltic nebo Mimoně po značených
turistických trasách. Od roku
2012 má Ralsko nového soukromého majitele, který s ním má
velké plány. Chystá se na něm
vybudovat rozhlednu, přístupové
chodníky, a dokonce i lanovku.

Za Božíkovem si po pravé straně (ve směru jízdy do
České Lípy) všimněte kostela sv. Fabiána a Šebestiána. Současnou pseudogotickou podobu získala
svatyně v roce 1863 na přání excísaře Ferdinanda I.
Dobrotivého, který pobýval na zámku v Zákupech. V kryptě kostela
je pohřbeno 23 příslušníků rodu
Berků z Dubé a také Anna Marie
Františka Terezie, velkovévodkyně Toskánská, která kostelu
věnovala relikviář sv. Felixe.

32
km

Zákupy

Trať č. 086

Novina

Mimoň

zvědět něco blíže o historii železnice v tomto
regionu, navštivte na nádraží v Jablonném
malé železniční muzeum se zajímavými
exponáty. ▪

50

km

Liberec

Jablonné v Podještědí

Česká Lípa

40

km

TIP
Trať Liberec – Česká Lípa, která má v jízdním řádu
č. 086, vede krajem s nespočtem turistických
atrakcí. Pokud se chcete projet vlakem a vystoupit
tam, kde se vám zrovna zalíbí, doporučíme vám
některou ze síťových jízdenek Českých drah. S nimi
lze cestovat neomezeně a přerušit jízdu kdekoliv
a kdykoliv a nastoupit zpět do vlaku, kde se vám
zamane. Například s Celodenní jízdenkou můžete
během jednoho dne – a to ve všední den i o víkendu – uskutečnit libovolný počet jízd vlakem. České
dráhy tuto jízdenku prodávají s platností po celé
republice (za 550 Kč) nebo levnější varianty platné
v rámci vámi vybraného kraje (třeba Celodenní jízdenka region Liberecký stojí 150 Kč). Více informací
získáte na www.cd.cz (Vlakem po ČR – Jízdenka).
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Hledáte tip na výlet nejen v Libereckém kraji?
www.cd.cz/zazitky

Vyzkoušejte si práci ošetřovatele v zoo!

TIP

Asi jen alergici se v dětství netoužili stát ošetřovatelem v zoo. Chcete-li si splnit svůj klukovský nebo dívčí sen a alespoň na chvíli okusit vysněné povolání, máte příležitost. V zoologické
zahradě v Liberci, která proslula chovem vzácného bílého tygra indického a v níž žije přes osm
set exotických zvířat, nabízejí zážitkový vzdělávací program s názvem Ošetřovatelem v zoo.
V rámci tohoto programu si lze na jeden den vyzkoušet zajímavou, ale také náročnou práci
v zoo pod dohledem profesionálního chovatele. Předem si můžete vybrat, v jaké části zahrady
chcete zážitek uskutečnit a o jaká zvířata se starat. K nejoblíbenějším patří úseky žiraf a slonů,
šelem a opů, ale lákává je také práce v pavilonu tropů s cizokrajnými ptáky, ještěry nebo plazy
i u dravých ptáků nebo kopytníků, mezi nimiž nechybějí velbloudi či zebry. O zvířata pečujete
od 7 do 15 hodin s krátkou přestávkou na oběd a po úspěšném zvládnutí získáte absolventský list a na památku služební tričko. Programu se může zúčastnit každý plnoletý zájemce za
poplatek 5000 Kč, jímž mj. přispějete na chov vzácných a ohrožených druhů zvířat. Po skončení
programu lze v zoo zůstat jako návštěvník a prohlédnout si třeba nedávné přírůstky, k nimž
patří mláďata lachtana hřivnatého, žirafy Rothschildovy, zebry bezhřívé nebo malá dvojčata
pandy červené. K zoo se dostanete od vlaku snadno a rychle. Před libereckým nádražím nastupte do tramvaje č. 2 nebo 3, s níž dojedete asi za čtvrt hodiny na zastávku Lidové sady-ZOO.
Nejbližší železniční stanice:
Liberec

Foto: Zoologická zahrada Liberec, p. o.

Milovníkům zvířat nabízí liberecká zoologická zahrada možnost nahlédnut do jejího zákulisí v rámci ojedinělého zážitkového programu. Na
vlastní kůži můžete poznat, jak vypadá jeden pracovní den ošetřovatele.

Foto: Encyklopedie města Brna

Foto: Milan Křiček/Dostihový spolek, a. s.

Foto: archiv Československé obce legionářské

VLAKEM ZA ZÁŽITKY
Po kolejích na Velkou pardubickou

Unikátní Legiovlak putuje Moravou

Šťastný život v secesi se slevou

Letos se koná Velká pardubická v neděli
11. října a půjde už o její 125. ročník. Poprvé
se tento překážkový dostih uskutečnil v roce
1874 a každoroční tradici přerušily pouze
světové války, okupace roku 1968 a dvakrát
nepřízeň počasí. Druhou neděli v říjnu se
tedy koně s jezdci opět postaví na start
závodu dlouhého 6900 metrů, při němž musí
zdolat 31 překážek včetně známého Taxisova
příkopu. Pokud se na Velkou pardubickou vypravíte vlakem, získáte po předložení platné
jízdenky ČD 50% slevu na vstupné. Zastávka
Pardubice závodiště se nachází jen pár kroků
od bran dostihového areálu.

Nenechte si ujít příležitost spatřit věrnou
repliku legionářského vlaku z let 1918–
1920, který sloužil jako pojízdná kasárna při
válečných operacích čs. legií na Transsibiřské magistrále v Rusku. Legiovlak je od
2. do 18. října k vidění v Jihlavě, pak se přesune do Brna (20. 10. až 5. 11.), Zlína
(7. až 19. 11.) a jeho poslední letošní zastávkou bude Břeclav (20. až 24. 11.). Zpravidla je
složen z vozu polní pošty, tzv. těplušky, prodejního, ubytovacího, zdravotního, štábního,
obrněného, krejčovského a dvou plošinových
vozů. Ve vybrané dny bude součástí legionářského vlaku také parní lokomotiva.

Náhled do běžné domácnosti začátku
20. století umožňuje výstava Šťastný život
v secesi, kterou si můžete do 29. listopadu
prohlédnout v brněnském Letohrádku
Mitrovských. Atraktivní formou diorám
výstava přibližuje, jak za našich prababiček
vypadala kuchyně, prostřený stůl v jídelně,
ložnice s nočním prádlem nebo například
s čím si tehdy hrávaly děti. Ve fotografickém
ateliéru si mohou zájemci pořídit zajímavý
snímek v secesní stylizaci. Zákazníci Českých drah mají na výstavu slevu 20 procent.
Stačí se v pokladně Letohrádku Mitrovských
prokázat platnou jízdenkou ČD do Brna.

Nejbližší železniční zastávka:
Pardubice závodiště

Nejbližší železniční stanice:
Jihlava/Brno-Královo pole/Zlín-střed/Břeclav

Nejbližší železniční stanice:
Brno hl. n.

Foto: © Gresei | Dreamstime.com

MINIPIVOVARY
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Kde se pivo vaří,tam se dobře daří…
Pivo ze Svijan, Turnova nebo Vratislavic nad Nisou už ochutnal asi každý milovník zlatavého moku. V kraji pod Ještědem ale vaří
dobré pivo i jinde. Třeba v Liberci v místní části s poetickým názvem Krásná Studánka nebo v Harrachově, kde dokonce tvrdí, že
jejich pivo dvakrát oceněné Zlatou pivní pečetí na pivovarnickém festivalu v Táboře je nejlepší v republice, a tedy i na světě.

Ochutnejte pivo v harrachovské sklárně!
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Známé horské město Harrachov získalo v roce 2002 další turistickou atrakci. V areálu sklárny Novosad, které je nejstarší v Čechách, byl postaven stejnojmenný pivovar. V něm se vaří tři druhy kvasnicových nefiltrovaných a nepasterizovaných piv – světlé Huťské výčepní (8%), tmavý ležák Čerťák (12%) a světlý ležák František (12%). Připravovaná
jsou pouze z přírodních surovin a k výrobě se používá z vlastního pramene, jenž byl ohraničen před více než 150 lety
hraběcí rodinou Harrachů. Piva se servírují v útulné pivovarské restauraci, z níž lze přes prosklenou stěnu pozorovat
práci sklářů. Odpoledne můžete z restaurace vyjít i na ochoz hutní haly, kde z pecí sálá příjemné teplo. Piva jsou
samozřejmě podávaná ve skle vlastní výroby. Pokud se vám půllitr zalíbí, je možné si ho koupit jako
suvenýr. V restauraci si určitě vyberete i z jídelního lístku. Kromě tradičních českých jídel jsou v nabídce také pivní speciality, jako např. pečené buřty na černém pivu, domácí pivní sýr nebo pivovarská bašta. V areálu najdete dokonce pivní lázně, takže se v Harrachově můžete v pivu i vykoupat.
▪ restauraci s výhledem do sklářské hutě

1,5

km

Od harrachovského nádraží (trať č. 036) vás ke sklárně s minipivovarem Novosad dovede červená
turistická značka (asi 2 km). Svézt se ale také můžete místní autobusovou linkou.

V Krásné Studánce nemusíte hasit žízeň vodou

Co kromě piva oceníte?
▪ pestrý jídelní lístek
▪ skleněné pivovarské suvenýry
▪ pivní lázně
▪ příjemné prostředí
▪ rodinnou atmosféru
▪ venkovní posezení
▪ prodej pivního skla s logem
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V liberecké části Krásná Studánka byl v roce 2009 založen rodinný minipivovar Studánka. Pivo se
v něm začalo vařit v květnu následujícího roku. Jak název pivovaru napovídá, při výrobě se používá
voda z místní studánky, jejíž kvalita je vyhlášena široko daleko. Součástí pivovaru je malý výčep a
krytá terasa, takže lahodná kvasnicová piva vyrobená podle tradiční české receptury bez pasterizace můžete ochutnat přímo na místě. A jaká piva tedy v tomto libereckém minipivovaru vaří? Ve stálé nabídce je
desítka Studánecký Antal, světlý Gallasův ležák (12%) a slabě nahořklý polotmavý Studánecký Flik (11%). Kromě
chutného zlatavého moku zakoupíte v pivovaru i pěkné suvenýry – etikety a také půllitry, sklenice nebo džbán
s logem pivovaru a motem Nehas žízeň vodou. Od dubna do října má minipivovar otevřeno v pondělí a od středy
do pátku od 15 do 21 hod., po oba víkendové dny jsou hosti vítáni od 13 do 21 hod. V zimní sezoně (od listopadu do
března) můžete zajít „na jedno“ od středy do pátku mezi 16. a 20. hod., v sobotu a neděli od 14 do 20 hod.

1,5
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Z vlaku vystupte na zastávce Krásná Studánka (trať č. 037), od níž je to k minipivovaru Studánka v Albrechtické ulici
č. 227 nejblíže (asi 1,5 km). Plánek cesty najdete na www.minipivovar.eu.

ze slovníku pivaře

Pivní limonády
Tyto nápoje na bázi piva s ovocnou příchutí mívají obsah alkoholu kolem dvou procent. Jde o mix piva a nealkoholického nápoje v poměru 1:1
nebo o kvašené sladové nápoje. I když u nás získávají na oblibě teprve posledních pár let, v Německu se hojně pijí už od začátku minulého století.
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CVIBAK

Foto:

Pokud to nevíte, cvibak, cvibok, nebo dokonce cviboch představují sudetské názvy pro dvakrát pečené suchary, které jsou pěkně tvrdé, křehké a hlavně trvanlivé. Na Moravě se tohle slovo používá spíš pro piškot,
ale dost možná pro to, že to druhé pečení tak daleko nedoputovalo.

P

átrání po autentickém receptu mě
dovedlo až k Magdaleně Dobromile
a jejímu dobovému zápisu receptu stejného
jména. Přestože byla poněkud skoupá na
slovo, na přesné dávkování a teploty pečení
stačilo pár experimentů a můj novodobý
cvibak byl na světě.
Než přejdu k samotnému receptu a než
zaútočím na vaše útlocitné vlastenecké
smýšlení, abyste cvibak vyzkoušeli
a pomohli mu vrátit se k odpolední kávě,
musím se zmínit o tom, jak cvibak dostal
své jméno.
Protože se jedná o recept z česko-německého pomezí, vliv němčiny se zde sám
nabízí. Mezi německými recepty dodnes

existuje spousta takových, které jsou nazvané Zwieback. Zwieback čili zweimal backen čili dvakrát pečené. Obdobou (nebo
vlastně ještě vzdálenějším původem) jsou

V RECEPTU NENAJDETE PRÁŠEK
DO PEČIVA, ALE NAOPAK VÁS
PŘEKVAPÍ SPOUSTOU KOŘENÍ.
ANI JEDNOHO SE NEBOJTE.
italské biscotti a posléze anglické biscuits,
které mají naprosto stejnou konstrukci
názvu. A my jim u nás v Česku suchopárně
říkáme suchary.

Jelikož se jedná o dost starý recept, má dvě
zásadní charakteristiky. Nenajdete v něm
prášek do pečiva, a naopak v něm najdete
spoustu koření. Ani jednoho se nebojte.
Výsledkem vám bude velká hromada trvanlivých sucharů, které vydrží na nejedno odpolední posezení u kafe. Pokud milujete italské
cantucci, ani zde nebudete mít co řešit.
Jen nezapomeňte, že suchary se musí do
něčeho namáčet, pokud nestojíte o nové
zuby. Hodí se všechno od sklenky džusu,
vína, až po ono prvně jmenované kafe.
A abych nezapomněla, skvěle se hodí i na
cesty vlakem.
Cestování i křoupání zdar.▪
Florentýna

NA 2 PLECHY (A HROMADU SUCHARŮ):
l 4 velká vejce l 250 g cukru krupice l špetka soli l špetka skořice l 6 ks hřebíčku
l 1/2 lžičky fenyklu l kůra z 1 citronu l 100 g loupaných mandlí l 20 g rozinek
l 250 g hladké mouky l 250 g polohrubé mouky
l hrst mouky na posypání pracovní plochy

1

V robotu s míchacím nástavcem utřete vejce, sůl a cukr
do husté světlé pěny, trvá to asi
10 minut. Pokud se rozhodnete
pro ruční tření vařečkou, počítejte
alespoň s půlhodinou míchání.
Mandle a rozinky nasekejte nahrubo, koření rozdrťte v hmoždíři
a prosijte přes jemný cedníček.

2

Do vaječné pěny vmíchejte
koření, citronovou kůru a v několika dávkách také mouku. Měli
byste dostat velmi hutné mazlavé
těsto. Dva plechy na pečení vyložte
pečicím papírem. Vál nebo pracovní plochu posypte moukou.

3

Těsto pomyslně rozdělte na cca
tři díly. Velkou lžící odkrojte
první z nich, obalte ho v mouce
a potom už, bez přidávání další
mouky, vyválejte zlehka na váleček
silný asi 2 cm a dlouhý jako plech.
Netrapte se nepravidelnostmi
a přeneste jej na plech.

SNADNÉ

45
minut

4

Postupně takto zpracujte i zbytek těsta. Oba plechy vložte do
trouby vyhřáté na 140 stupňů se
zapnutým horkovzušným oběhem
(případně na 160 stupňů bez horkovzduchu). Pečte 15 minut, poté
plechy prohoďte a dopečte dalších
10 minut.
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rady a tipy
Podávejte s kávou nebo s čajem,
abyste si cvibak čili suchary měli do
čeho namáčet pro změknutí.

5

Ještě horké světle zlaté šišky
přeneste na vál a nakrájejte
ostrým nožem zešikma na plátky
silné 1 cm. Znovu je rozložte na
plech, řeznou stranou nahoru,
a pečte dalších 10 minut. Každý
kousek poté obraťte a dopečte
ještě 5 minut i po druhé straně do
jemné, piškotově zlaté barvy.

autorka
Jana Florentýna Zatloukalová
Je bývalá šéfkuchařka, spisovatelka, autorka kuchařského bestselleru
Kuchařka pro dceru a volných pokračování (Hovory s řezníkem, Snídaně
u Florentýny). Knihy jsou psány s pochopením pro naprosté začátečníky,
vysvětlují, neobsahují nejasné pojmy, takže podle nich uvaříte skvělé jídlo
hned napoprvé. Každý čtvrtek si můžete přečíst nové rady a recepty do
kuchyně na jejím autorském webu www.kucharkaprodceru.cz.

Soutěž
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Zašlete nám vyluštěnou
tajenku a vyhrajte poukaz na burger!
Správnou odpověď jednoduše zadejte
do formuláře na www.cdprovas.cz
do 22. října.
POMŮCKA:
AAL, AKP,
ALM, ALOI,
MOD

JAPONSKÉ
ODĚVY

MUŽSKÉ
JMÉNO
ŘECKÉHO
PŮVODU

1. ČÁST
TAJENKY

❖

OBCHODNÍ
PŘÍRUČÍ
(ZASTAR.)

AMERICKÝ
SVAZ
STUDENTŮ

DŘEVNÝ
LÍH

PODNĚTY

❖

VADA

NĚKAM
(BÁS.)

ÚŘAD
(ZASTAR.)

ODLIŠNÁ
(SLOV.)

ROSTLINA
PCHÁČ
INDICKÝ
CHLÉB

MÍSTO

ZDECHLINA

VRCHOLNÝ
(PUBL.)

❖

KRÁL
HUNŮ

ZNAČKA
KONZERVAČNÍHO
OLEJE

SEVEROAMERICKÁ
STEP

KAMBODŽSKÁ
TISK. AGENT.
ARABSKÝ
POZDRAV

3. ČÁST
TAJENKY

SEVERŠTÍ
TAŽNÍ PSI

AVŠAK

SVAZKY
SLÁMY

KUDLY
ARABSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

❖

FOSFOREČNAN
VÁPENATÝ

A

DRUH
SPOJENÍ
TRÁMŮ

RESORT

HYBNÁ
ÚSTROJÍ

VOJENSKÝ
NÁRAMENÍK
ST. TECH.
KONTROLY

POLYSACHARID
BIBLICKÁ
PRAMÁTI

ITALSKÝ
HOUSL. ROD
STAVEBNÍ
LEPENKA

PROBĚLKA

RYZOST
MINCE
MĚSÍČNÍ
MOŘE
(ASTRON.)

2. ČÁST
TAJENKY

ÚČTY

ODPOČINEK
(HOVOR.)

TUMÁTE

VODNÍ
ŽIVOČICH

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
BERANA
(ARIES)

JAPONSKÝ
NÁRODNÍ
PARK

Soutěžte o tři vouchery do restaurace
Tom's Burger na burger pro dva v hodnotě
1000 Kč ve Valentinské ulici na Praze 1.

TA DRUHÁ

STAROVĚKÉ
POČITADLO

OPEŘENEC
HUSITSKÁ
ZBRAŇ

ZBYTKOVÁ
TŘÍDA
(MATEM.)

CHOBOTNATEC

PŘEDSTOJNÁ
ŽLÁZA

❖

TRAMPSKÝ
PŘÍSTŘEŠEK

POMATENEC
MLÁDĚ
DRAVCE

NOVELA
VIKTORA
DYKA
VOJENSKÝ
ZÁSOBOVACÍ ODDÍL
SYROVÁ
(BÁS.)
KAPROVITÁ
RYBA

BAŽINNÝ
VÁPENEC
(GEOL.)

MALÝ
ZÁLIV

JEDNOU
(V NÁŘEČÍ)
DRUH LETNÍ
HRUŠKY

❖

DVEŘNÍ
ZÁVĚS

4. ČÁST
TAJENKY

TEKUTÝ
OBVAZ

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

CESTOVNÍ
PRŮKAZ
ZÁRODEK
VÝHONKU

BÝT HODNÝ

❖

Vouchery vám přináší profesní portál jobstime.cz zaměřený na
oblast gastronomie a hotelnictví. Přidejte se k profesionálům,
registrace je zdarma a nabídka pracovních míst veliká.

❖
USAZENINA
NERUDOVA
POSTAVA

ZNOVU
PROBÍRANÉ

VÝTVORY
GOGOLŮV
PSEUDONYM

ÚTOČIŠTĚ
HROMADIT

VEDRA

DOMÁCKY
EDUARD

POBÍDKA

NEZAZPÍVAT
(KNIŽNĚ)

FÁZE
MĚSÍCE

V KTEROU
DOBU

RUSKÉ
UKAZOVACÍ
ZÁJEMNO

CIZÍ
ZNAČKA
LYŽÍ

TVOJI

NĚMECKY
ÚHOŘ

AFRICKÝ
VELETOK

HOLÍ

I. Bergmanová (1915 – 1982) – švédská herečka:
Štěstí v manželství ... (dokončení v tajence).

ČASNÁ

Tajenka z minulého čísla:
Dokud lak na nehtech neuschne,
je žena prakticky bezmocná.

PASTÝŘSKÉ
PÍŠŤALY

JIŽNÍ
PLOD

PROVOZOVÁNÍ
LETECKÉHO
SPORTU

FOTOSOUT ĚŽ
TÉMA: SOCIÁLNÍ DOKUMENT
Vše o soutěži na www.cdprovas.cz/fotograficka-soutez

3
2

1
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w ww.c d p rovas . c z / f otogra ficka -soutez
1 Miroslav Hodeček, 27 let Prolínání světů
2 Laura Szabová, 26 let Milionový úsměv
3 Barbora Hubáčková, 22 let První a poslední cesta
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Čaute lidičky, můj názor je
takový, že na to já mám ještě
čas, kazit si prázdniny! A
stejně by mě nikde nevzali. :)
Ale obecně si myslím, že (a to
mi řikají kámoši) je to většinou
dřina za nic moc prachy a k
tomu takový tý práce, kterou
nikdo nechce moc dělat. Co
bych bral jako plus je, že se
tam můžu seznámit s novýma
lidma a třeba tam i najít pro
sebe nějakou supr holku. Ve
škole mi to totiž zatim ještě
nevyšlo. :( A nebo… to mě teď
napadlo, by mě možná bavilo
brigádničit třeba v KFC nebo
u mekáče, měl bych zadarmo
jídlo a tam chodí tolik holek, že
bych se snad chytil.:) Jinak vim,
že se pracuje kvůli bankovkám
a ty prostě potřebuje každý.
Až trochu „vyrostu“, tak mi asi
nic jinýho nezbyde než makat.
Naši mě totiž na tohle všechno
připravujou, že nic není zadarmo, a když něco chci, musím
pro to něco udělat. Ale já teď
hlavně chci co nejdýl vydržet
v bezstarostným životě prázdnin plných zážitků, odpočinku
a hlavně bez povinnosti. Tak se
mějte a nepředřete se! :)

U

TERKA,

H L E DÁ S E P R ÁCE Z A
V Š E CH N Y P R ACH Y

TÁ H NE MI NA . . .

1 7 LE T

Co může být větší vopruz, než pracovat o prázdninách? Tak asi tohle se
mi honilo hlavou půlku uplynulých
prázdnin a jsem si jistá, že nejsem
jediná. Samozřejmě chápu, že vydělat peníze je prostě potřeba. Když na
něco šetříte a po něčem toužíte, tak
prostě musíte!
Upřímně: kdybych mohla a neměla nějakou pitomou smlouvu a šéfová nebyla
kámoška mojí mamky, co mi to zařídila,
tak bych se na to okamžitě vykašlala
a oželela bych nový telefon i nový
oblečky. Vždycky si říkám, že budu fakt
šikovná a dobrá v nějaké práci a hlavně
zajistím sama sebe, ale asi tak po dvou
dnech brigády jsem se vrátila ke své verzi „Budu mít bohatýho manžela“. Když
tři hodiny třídím nějaký blbý archiv,
který je podle mě a většiny ostatních
pracovníků úplně zbytečný, vážně si
říkám, co budu jednou sakra dělat!
Tohle je tak nudný a strašný. Ale hlavně
když ráno v šest vstávám, nejradši
bych se odstřelila při představě, že můj
bratr bude spát do desíti a pak dělat
cokoliv asi tak 100x zábavnějšího. Je to
dobrý tak na to, abychom si uvědomili,
jak moc budeme muset v budoucnu
makat a že už to nebude žádná legrace,
jen práce a práce… Myslím, že o další
prázdniny se už obírat nenechám.
PS: Na výplatu se ale mooooc těšííím! :)
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Mlha

Mlha je vlastně mrak, ve kterém stojíte. Na
podzim a v zimě nejčastěji vzniká ochlazením
vlhkého zemského povrchu a zbytněním do té
doby neviditelné vodní páry ve vzduchu.

„T

o bylo pořád – modrá je dobrá,“ dumal
Pavouček „a sotva přijde první mlha, už to
neplatí.“ „Já mám nejradši modré lentilky a taky
šmoulovatou zmrzlinu,“ přemýšlel nahlas Žralda.
„To já mám radši jahodovou a vanilkovou,“
nesouhlasil Pantík. „Kluci, to je nápad,“ zaradoval
se Pavouček, „přebarvíme všechny mašiny v depu
do šmoulo-jahodo-vanilkového nátěru. Víc barev
znamená lepší viditelnost!“
Zvířátka se vydala po polední obědové pauze do
supermarketu a nakoupila osm tisíc barelů tmavě
modré, červené a bílé barvy, k tomu půl tuny laku,

aby se mašiny hezky leskly a navrch obří piksly
šmoulí, jahodové a vanilkové zmrzliny, aby jim
přesčasy lépe utíkaly. A vrhla se hned do přetírání
všech lokomotiv, které stály odstavené v depu, i
těch, které postupně přijížděly z větších dálek,
takže za týden byla zvířátka s prací hotova. A se
svým dílem nadmíru spokojena.
Na slavnostní přehlídce za účasti mažoretek ze
železniční průmyslovky a nejdůležitějších ministrů
byl nový nátěr představen. Každá lokomotiva teď
vypadala úplně stejně. „To je skvělé!“ neskrýval
nadšení přednosta depa. „Bravo, bravo!“ tleskal

Text: Zdeněk Ston, ilustrace na dvoustraně:

„Celou zemi pokryla hustá mlha, tak hustá, že jde sotva dohlédnout z točny do hal
a v mlze se ztrácí i modro-modrá barva našich mašin, strojvedoucí protijedoucích
vlaků jsou pak značně nervózní. Vymyslete něco, cokoliv, co by zvýšilo bezpečnost
provozu, i kdyby to mělo stát majlant.“

ministr ptactva a nařídil přebarvit všechny ptáky
do národních barev. „Bravo, bravo!“ tleskal
ministr energie a nařídil přebarvit všechny sloupy
elektrického vedení do národních barev. „Bravo,
bravo!“ tleskal i ministr moudrosti a nechal přebarvit všechny chalupy do národních barev.
„To je jistě – zvláštní,“ neskrývali překvapení
první cestující, pro které přijela nově přebarvená
lokomotiva se soupravou původních vagonů. Překvapení neskrývali ani strojvedoucí: „Jak teď poznáme, že se neblíží chata nebo neletí vlak, nebo
nedej bože, na kolejích nestojí nějaká chata nebo
že nepadají z nebe sloupy trolejového vedení?“
Všichni se poděsili. Tak na tohle nepomysleli.
Slova se ujal ministr pro krizové situace, kterého jako jediného mánie přebarvování nezasáhla:
„Pravda je, že s národními symboly by se mělo
šetřit,“ a nařídil sundat vlajku ze střechy depa.
Všichni mu zatleskali tak, jak měli naučeno.
LOGOTYP

Volá dispečink
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Lom se jmenuje Groapa Ruginoasa, sami
Rumuni mu říkají malý Grand Canyon.
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D R Á K U LY

SE UŽ NEBOJÍM
Je pátek ráno, sedím na pražském letišti a čekám na svůj let do
Bukurešti, hlavního města Rumunska. Ale počkat, něco je jinak.
Nemám vůbec žádný plán cesty, jako obvykle, ani zařízené ubytování.
Vlastně jsem si o Rumunsku téměř nic nepřečetla. Tahle dovolená
bude jiná než ty předchozí. A také že ano.

Rumunsko
Hlavní město: Bukurešť
Rozloha: 238 391 km²
Počet obyvatel: 19 599 506 (2011)
Nadmořská výška: 0-2554 m. n. m.
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umunsko jsem měla již delší dobu na
své cestovatelské listině, ale definitivně o něm rozhodla příznivá cena letenky.
Ze školního zeměpisu jsem si pamatovala
akorát tak Transylvánii. Asi nejznámější
a turisticky nejvyhledávanější památkou
v této oblasti je hrad Bran spojený s historkou o Drákulovi. Bran jsem samozřejmě
při své návštěvě nemohla vynechat. V té
době bylo poměrně chladné počasí a nad
okolními hustými lesy se to mračilo, což
nahrávalo atmosféře jako vystřižené
z nějakého hororu. Z upírů strach nemám,
ale pro jistotu jsem po celou dobu pobytu
v Rumunsku nosila na krku křížek, který mi
mimochodem poslední den před odletem
z řetízku upadl. Až na ty davy turistů jsem
si prohlídku Branu opravdu užila a všem ji
vřele doporučuji. Když jsem se ale zeptala
místních, co bych rozhodně neměla vynechat, doporučili mi Peléš. Tuto památku
bych přirovnala k zámku. Rumuni vám ale
budou zarytě tvrdit, že je to vila. V minulosti
sloužila jako letní sídlo krále. Interiéry jsou
bohatě zdobeny drahými materiály, jako je
perleť nebo ebenové dřevo. Ve své době byl
Peléš velmi moderní díky ústřednímu topení a využívání elektřiny. Dvojici Bran a Peléš
jsem do třetice doplnila návštěvou hradu
Korvín ve městě Hunedoara. Je to honosná
stavba navenek s prázdnými místnostmi
uvnitř. Přesto se turistům líbí a na Tripadvisoru mu dávají skvělé hodnocení.

To pravé Rumunsko
Kromě hradů, zámků, tvrzí a zřícenin v této
zemi můžete navštívit různá historická
města jako je Brašov, Sibiu či Sighisoara. Ničím se však neliší od těch evropských, snad
jen honosnými nápisy na kopcích kopírující
Hollywood. V ulicích narazíte na spoustu
restaurací, kavárniček, obchůdků
i bankomatů. To pravé Rumunsko na vás

Často jsem potkávala tažné koně s naloženým dřevem, pasoucí se kozy a krávy, které
se v poklidu vydají na procházku po silnici.
Tu a tam narazíte na toulající se psy, kteří
vám dělají doprovod při vycházkách do
přírody a čekají na kousek vaší svačiny.
Kdo přemýšlí o dovolené v této zemi,
vybaví si v první řadě asi nádhernou přírodu. Jak by ne – najdete tady vysoké hory,
nekonečné louky, lesy a moře. Co se týče
přírodních krás, má Rumunsko beze sporu
co nabídnout. Národní park Apuseni, ve
kterém jsem strávila 4 dny, charakterizují krasové oblasti s hojným výskytem
krápníkových jeskyní. Opravdovou raritou
je jeskyně Pestera Scarisoara, kde se drží
teplota i v letních měsících pod bodem
mrazu. Vypadá to následovně. Přijdete
v tričku a při sestupu o několik metrů níže
na sebe postupně vrstvíte další oblečení.
Na úplném dně jeskyně je teplota vhodná
pro otužilce. Proto není divu, že se
tady po celý rok setkáte se sněhem
a rampouchy.

Historické uličky Brašova.

TO PRAVÉ RUMUNSKO NA
VÁS ALE ČEKÁ MIMO MĚSTO.
SOTVA JEDNO OPUSTÍTE,
ZAHLÍDNETE STÁDO OVCÍ
S PASÁČKEM, KTERÝ JAKO BY
PATŘIL DO JINÉHO STOLETÍ.
ale čeká mimo města. Sotva jedno opustíte,
zahlídnete stádo ovcí s pasáčkem, který
jako by patřil do jiného století. Vesničky
mají opravdové kouzlo. Lidé tady stále
chovají dobytek a využívají zvířata i k práci.

spojení
VLAK+ letiště
Dojeďte vlakem na pražské hlavní nádraží, odkud vás Airport Express dopraví přímo k oběma
terminálům Letiště Václava Havla. Vše na jeden jízdní doklad včetně zpáteční cesty. Díky výhodné
nabídce Českých drah VLAK+ letiště ušetříte na jízdném (sleva 25 % ze zpáteční jízdenky), jízdenka
má navíc prodlouženou platnost 30 dní, takže z dovolené rozhodně nemusíte pospíchat. Jedinou
podmínkou pro uznání této slevy je nutnost orazítkovat si jízdenku při zpáteční cestě na informační přepážce Letiště Praha nebo v turistickém informačním centru Pražské informační služby.
Autobusy Airport Express odjíždějí od Fantovy budovy každou půlhodinu, stačí sledovat navigaci
od nástupišť. Více informací najdete na www.cd.cz/airportexpress.

Kostelíky kam se podíváš
Rumunsko je také bohaté na kostelíky.
Nejkrásnější jsou ty dřevěné stojící odlehle
na kopcích. Při vstupu do interiéru vás
překvapí, jak bohatě jsou vyzdobeny. Rumuni patří mezi silně věřící národ, což jsem
do té doby vůbec netušila. V neděli jsem
navštívila mši v jednom kostele. Při této
zkušenosti jsem pochopila, jak je pro ně víra
důležitá. Muži jsou slavnostně oblečeni do
nažehlených kalhot a sak, ženy zdobí šaty,
sukně a zejména šátky přes vlasy. V kostele
se všichni příchozí zapojují do modliteb,
zpívají nebo se klaní Bohu až k zemi. Chvíli
jsem posedávala na lavičce před kostelem
a pozorovala, jak se lidé scházejí, povídají si
a pak jdou spolu na mši. Obrázky božstva
uvidíte v mnoha dopravních prostředcích.
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Zastávka u vodopádu Cascada Jarciorog.

Řidiči je mají většinou připevněné v přední
části vozu nad hlavou tak, aby k nim mohli
kdykoli vzhlížet. Zajímavé je, že když jsme
spolu s dalšími spolucestujícími v autobuse
míjeli kostelík, všichni se pokorně pokřižovali včetně řidiče. To se opakovalo při
každém průjezdu vesničkou nebo městem.
Spoustu kostelů lze spatřit také v hlavním městě Bukurešti. Je jich tady tolik, že si
po nich můžete klidně naplánovat celodenní túru a rozhodně vás nebudou nudit.
Každý je totiž jiný. Mně se nejvíce líbil kostel
svaté Anastázie s přilehlou zahradou, kde
se dá odpočívat nebo pozorovat procházející jeptišky. V kostelíku se zrovna konala
zpověď, což byl také nevídaný zážitek.
Kromě kostelů si nejde nevšimnout budovy
parlamentu. Ta je po Pentagonu v USA
druhou nejrozsáhlejší stavbou na světě
a je jednoznačně nejznámější dominantou

města. Jeden z předních světoznámých
průvodců také radí strávit minimálně jeden
den v městských parcích. Tak např. v parku
Herastrau si můžete za pár korun půjčit
kolo a projíždět se kolem jezera nebo si
koupit drobné občerstvení ve stánku a jen
tak pozorovat okolní dění z lavičky.

Skrze jazykovou bariéru
V souvislosti s Bukureští se mi vybaví malé
pekárny, které jsou na každém rohu. Když
do nich přes skleněnou výlohu nakouknete,
uvidíte pekaře, jak pro vás připravují čerstvé
pečivo. To je přehledně vyskládané na
regálech, takže na něj stačí ukázat prstem
a je vaše. Nejvíce se mi stýská po sladkých
závinech, preclíkách a rolkách plněných
párkem. Rumuni jsou, stejně jako Češi,
národem milujícím pečivo. Populární je
také kukuřice v různých podobách. Pouliční
stánkaři ji většinou nabízejí grilovanou.
Nejvíce se ale konzumuje v podobě kaše
mamaliga, přezdívané jako jídlo chudých.
Mamaliga se podává jako hlavní jídlo
s volským okem, smetanou, sýrem a párkem. V restauraci na ni narazíte v různých
obměnách. Často se servíruje jako příloha
k dušeným zelným závitkům sarmale či
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Vesnička Vartop a toulaví psi.
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vypadá stejně, chutná jinak
KFC po Rumunsku

jiným pokrmům. Sarmale je další národní
pochoutka, kterou jsem hned několikrát
vyzkoušela. Plní se mletým masem a rýží.
Nejlepší sarmale jsem jedla ve městě Sibiu
v restauraci Crama Sibiul Vechi. Tu mi doporučila prodavačka z obchodu se suvenýry.
Pokud máte rádi polévky, ochutnejte dršťkovou. Já jsem na ni ale odvahu nenašla.
Seznamování se s novými chutěmi
a zkoušení tradičních pokrmů je jednou
z věcí, kterou na cestování zbožňuji. A kromě národní kuchyně dělají národ národem
také místní obyvatelé. V Rumunsku mi ale
navazování konverzace kazila jazyková
bariéra. Čekala jsem, že alespoň na strategických místech s větším výskytem turistů
bude někdo mluvit anglicky. Spletla jsem
se. Přesto jsem pár Rumunů hovořících
komunikativní angličtinou potkala
a ty jsem důkladně vyzpovídala. Mladí lidé
se angličtinu učit nechtějí, protože nevěří,
že ji někdy ve své zemi uplatní. Třeba pro
mladého Stefana představovala lukrativní
studijní obor informatika, protože věřil,
že hned po škole najde práci. Ostatní jeho
kamarádi chtějí zemi po vystudování školy

Jídelna v Peléši
a interiér dřevěného kostelíku
v Albě Iulii.

Ačkoli na to nevypadám, miluji smažené kuřátko z Kentucky. Chuť kuřecích
prsíček v pikantním těstíčku se pro mě
stala natolik návyková, že si je dopřávám
i v zahraničí. Vždycky mě totiž zajímalo,
jestli chutnají všude stejně. Přestože se
prošedivělý strejček s brýlemi na zákazníky
usmívá až povědomě potutelně, ať už jste
v Anglii nebo Gruzii, produktová nabídka
se liší. A také chutě jsou přizpůsobeny
místním jazýčkům. Tak např. v Bangkoku
jsem dostala dobře známý T wister, který
mě překvapil velmi pálivou chutí chilli
dresingu. V Dubaji byla ke kuřátku nabízena vedle hranolek také kari rýže a tak
by se dalo pokračovat. Rumunské KFC mě
příliš nenadchlo. Maso bylo překořeněné
a špičaté hranolky se
mi div nezapíchly do
krku. Cena za meníčko
je srovnatelná s Českou republikou, což je
na rumunské poměry
docela dost. Přesto
bylo v KFC restauraci
narváno, a tak se
strejček z Kentucky
mohl dál spokojeně
usmívat.

opustit. Nelíbí se jim totiž vysoká míra
korupce, nízké platy nebo špatná situace
v souvislosti s toulajícími se a nebezpečnými psy v Bukurešti.

Veřejná doprava zaostává
I v Rumunsku se mi potvrdilo, že na vesnicích jsou lidé přátelštější než ve městech
a více se vám snaží pomoci. Možná je to
z toho důvodu, že jsou zvyklí pomáhat si
navzájem. Například při přesunech. Autobusy projedou vesnicí jednou nebo dvakrát
denně a lidé nemají možnost se dostat
z místa na místo jinak než pěšky. Proto
vám auta sama od sebe zastavují a nabízejí
svezení. Zažila jsem to několikrát.
Doprava je ostatně v celém Rumunsku
velkým oříškem. Spoje na sebe nenavazují,
pokud vám tedy zrovna nějaké pojedou.
Pár dní mi trvalo, než jsem se v místním
dopravním systému zorientovala. Doporučuji se obrnit velkou trpělivostí. Na trhu
operuje více dopravců a každý má jiné
odjezdové místo, jiný systém platby, jiné
okénko, u kterého koupíte jízdenku. Celko-

vě je cestování veřejnou dopravou na místní poměry drahé. Dražší, než jsem čekala.
A proto si mnohem více vážím každého
dopravce v České republice, protože jezdí
podle pevného řádu a za přijatelné ceny.
Ubytování jsem řešila až na místě.
Díky předem pevně stanovenému rozpočtu
a poměrně drahé místní dopravě jsem vo-

RUMUNSKO JE JEDNOU
Z NEJCHUDŠÍCH ZEMÍ EU, JE
ALE BOHATÉ NA PŘÍRODNÍ
KRÁSY, PLNÉ VÍRY V BOHA
A DOBROTY LIDÍ NA VESNICÍCH.
lila spaní v hostelech. Bylo to pro mě zase
něco nového a hned první noc jsem si spaní v hostelech zamilovala. Každý byl totiž
úplně jiný: jeden moderní, druhý rodinný
a další alternativní. Navíc jsem tam potkala tolik zajímavých lidí z různých koutů
světa. S jedním párem ze Singapuru jsem
se sešla i v Praze, kde jsem je vzala na
kachnu a smažák s tatarkou. Evidentně
jim neublížil. V kontaktu jsme do
dnešního dne.
Troufám si říci, že už jsem něco procestovala. Za posledních 7 let jsem navštívila
23 destinací, většinu v Evropě a Asii. Začínala jsem jezdit v pohodlí péče cestovních
kanceláří, poté už jsem si postupně troufala
cestovat na vlastní pěst. Vždy jsem si ale
cestu naplánovala. Rumunsko bylo v tomto
ohledu jiné a posunulo mě zase o kus dál.
Nyní už stopuji, spím v hostelech, o cílovém
místě se rozhoduji impulzivně nebo jedu
tam, kam mě pošle někdo z místních.
Rumunsko je jednou z nejchudších zemí
Evropské unie, je ale bohaté na přírodní
krásy, plné víry v Boha a dobroty lidí na
vesnicích. ▪
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Místa, která stojí za návštěvu
Delta Dunaje
I v Evropě si můžete vychutnat divokou přírodu nespoutané řeky, která se věrně podobá jihoamerické
Amazonii. Nevěříte? Pak se vydejte prozkoumat končiny Dunajské delty. Asi před 16 000 lety se na
jihovýchodě Rumunska začala tvořit rozsáhlá oblast protkaná močály, mokřady, slanými jezery, ale
i plovoucími ostrovy z rákosin. Je domovem 1200 druhů rostlin a více než 3400 druhů živočichů.
Můžete tu vidět labutě, volavky, kormorány, orly zlaté a orly bělochvosté. Ze zvířat se zde setkáte s vydrami, norky, ondatrami, liškami, kanci nebo vlky. Dunajskou deltu můžete proplout na lodi. Vstupním
přístavem do vodního ráje je město Tulcea, kde si lze pronajmout i menší plavidla a čluny vydat se na
jejich palubě do odlehlých ramen, kam se velké lodě nedostanou. V srpnu 1990 byla Dunajská delta
za pomoci UNESCA a známého francouzského vědce Jacques-Yves Cousteaua vyhlášena za památku
světového dědictví. Od té doby je striktně ohraničeno osmnáct zón, které jsou pod ochranou zákona
a do kterých je možný vstup pouze na povolení Správy rezervace biosféry v Dunajské deltě.

Hrad Bran

České vesnice v Banátu

Rumunsko bez hraběte Drákuly jako by
nebylo. Vydejte se na prohlídku hradu Bran,
sídla neslavnějšího upíra na světě, které je
velkou turistickou atrakcí země. Krutovládce,
jehož historie zná pod jménem Vlad III., proslul
tvrdostí, o níž se vypráví mnoho legend.
Oblíbeným způsobem popravy bylo kruté,
pomalé a bolestivé narážení na kůl. Vysloužil
si tak přezdívku Napichovač. Traduje se také,
že jednou pozval všechny chudáky v zemi na
velkou hostinu. Všechny je upálil a prohlásil, že
tím snížil chudobu v zemi a ukončil jim trápení.

Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Eibentál,
Bígr a Šumice. Že vám názvy nic neříkají? Pak
vězte, že se v šestici takto pojmenovaných
vesnic budete cítit jako doma. Rodným jazykem je totiž čeština. Obyvatelé vesnic v banátských horách po dvě století žijí v cizině,
a přesto mluví česky a zpívají naše písně. Řídí
se heslem „Host do domu, Bůh do domu“.
Nebudete-li mít kde složit hlavu, banátští
Češi vás rádi pohostí i ubytují. Okolí vesniček
je kopcovité, bohaté na louky, lesy i jeskyně
a vyzývá k túrám kratším i delším.

Hory a pohoří
Vodní krásy Dunaje vyměňte na čas za horské masivy.
Pohoří Retezat je jedním z nejnavštěvovanějších v Rumunsku. Jeho chloubou jsou azurová jezera. Báječný
pohled se na ně naskytne z hřebenů, které se táhnou do
všech stran. Krasové útvary můžete prozkoumat v pohoří
Apusemi, které se rozkládá v Sedmihradsku a je oblíbeným cílem českých cestovatelů. Kde jinde také můžete
procházet tajemné jeskyně, propadliny a zkoumat, kam
se ztrácí krasová voda. Pokud si chcete dopřát výšlap bez
použití horolezeckého materiálu, vydejte se do pohoří
Fagaraš. Český překlad, Větrné hory, je pro charakteristiku pohoří výstižnější. Zdatní horalé se mohou vydat na
vrchol Moldoveneu (2543), nejvyšší v Rumunsku. Osvěžení opět najdou v horských ledových jezerech.

Do Rumunska na lyže
Nestačí vám Alpy a toužíte po lyžařských terénech, které
nejsou přeplněné? Až udeří zima, vydejte se na rumunské
svahy. Jedním z nejznámějších a nejkvalitnějších středisek je Sinaia, které leží v údolí Prahova v Karpatech. Na
sever od něj leží lyžařská centra Predeal, před ním Azuga
a také resort Busteni. Charakterem hory připomínají
slovenský Chopok a na své si v něm přijdou i milovníci
freeridu.
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM SUŠENKOVÉHO ZÁVODU MONDELEZ V OPAVĚ

Kde se rodí Fidorka?
V září propojil Prahu s Opavou nový spoj Českých drah, na jehož
slavnostním uvedení do provozu se podílela i společnost Mondelez,
přední hráč na trhu cukrovinek a snacků s výrobní továrnou v Opavě.
Spoj má velký úspěch, a bude dokonce posílen. Jak hodnotíte jeho význam pro kraj?
Pro nás v Mondelez je mobilita klíčová, a proto
zlepšování podmínek pro přesun pracovní síly
velmi vítáme. Přímé spojení je jasnou výhodou,
podporuje nejen naše aktivity na univerzitách
v Praze, ale také podtrhuje význam opavského
regionu jako takového. Úspěšnost spoje mne
velmi těší také proto, že s ČD spolupracujeme
a cestující mají možnost přímo ve vlaku, na
palubě ranního spoje Opava-Praha, ochutnat
klenot Opavska a opavského závodu, Fidorku.
Právě v těchto dnech uvádíme na trh její limitovanou edici s karamelovou příchutí.
Ředitelem opavské továrny společnosti
Mondelez jste již déle než dva roky. Jaké
produkty z vaší výroby mohou na pultech
českých obchodů naši cestující ochutnat?
Z portfolia opavského závodu si může vybrat
každý a pro jakoukoli část dne. Ráno lze dobít
energii se skvělými Bebe belVita Dobré ráno. Dopoledne se potěšit Fidorkou nebo Crispellem od
Milky. Po obědě pak kávu nebo čaj nejlépe doplní
sušenky Zlaté anebo na světě nejoblíbenější,
mlékem milovaná sušenka Oreo. Navíc
chystáme i novinky, na pultech se brzy
objeví nové Bebe belVita Dobré ráno
Na Měkko, které skvěle zapadají
do našeho snídaňového portfolia.

Může do tajů výroby opavské továrny nahlédnout také veřejnost? Existují například
otevřené dny, případně pořádáte nějaké
akce pro veřejnost?
Den otevřených dveří už jsme organizovali a setkal se s velkým zájmem. Kvůli výstavbě nové
haly jsme však museli tyto aktivity bohužel na
nějaký čas utlumit. Hned, jak to ale situace dovolí, otevřeme dveře závodu veřejnosti znovu.
Minulý rok v červenci byla u stávající továrny, která brzy oslaví výročí 175 let, zahájena
výstavba zmíněné nové haly na výrobu
sušenek. Jak hodnotíte budoucí přínos této
výstavby pro kraj i pro stávající výrobu? Cítíte v souvislosti s výročím závazek k tradici
provozu továrny i do budoucna?
Tento rok tomu skutečně bude již 175 let od
doby, kdy se v Opavě začaly péct první sušenky.
Co může být hezčím dárkem k oslavě takového
výročí než spuštění supermoderní výrobní linky
v nové výrobní hale. Už dnes se řadíme k významným zaměstnavatelům v rámci Opavska
a rozšíření výroby naši pozici ještě více upevní.
Již v této fázi vytváříme více než 200 nových
pracovních pozic a kapacita nové haly
poskytuje prostor pro jejich další
navyšování. Na výstavbě haly
se podílelo mnoho českých,
a dokonce i regionálních

Slavomír Pudiš
Pracuje pro společnost Mondelez již
dvanáct let, před nástupem do Opavy zastával funkci ředitele maďarského závodu.
Ředitelem opavské továrny je déle než
dva roky a jeho cílem bylo zvýšit produkci
a především motivaci celého týmu. Nyní
se vše stává skutečností, továrna pod jeho
vedením oslaví tento rok 175leté výročí
své existence otevřením moderní výrobní
haly, která nabídne kromě supermoderní
výrobní linky i nová pracovní místa.

firem. Neumím si představit lepší navázání na
tradici výroby a fungování Mondelez v kraji s jasnějším signálem pro budoucnost. O tom tato
investice je, o budoucnosti Opavy. Nová hala je
milníkem na cestě k nejlepšímu sušenkovému
závodu v Evropě.
Mohou se také cestující z Prahy do Opavy
těšit na nějaké nové výrobky?
V nové hale se budou vyrábět sušenky Oreo
a produkty Bebe belVita Dobré ráno. ▪

CE
I
N
Z
E
ŽEL
Z NDR

POS

Y
DÁVK pro Železničář
O
D
Í
Weber, re
LEDN

Text: ČD,

foto: Petr

hard

Polák, Ric

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
ANEB PROČ TO NEŠLO
UŽ V 80. LETECH
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Téma modernizace vozového
parku a zvyšování kultury cestování se stalo na českých kolejích
aktuálním i před třiceti lety,
tedy v době, kdy železnice byla
na hranici svých kapacitních
možností a dosud hrála prim
nákladní doprava. Jedním z kroků
k realizaci těchto vizí byl i nákup
nových vozů řad Amee/Bmee
pro dálkové vnitrostátní expresy. Zatímco jejich „koženkoví“
předchůdci řad A a B dnes dosluhují v téměř nezměněné podobě,
prošly si tyto relativně mladé
vozy hned několika zajímavými
proměnami. Zatím poslední reinkarnací je řada Bdmpee233.

...PO
(2014)
PŘED...
(1987)

V

sedmdesátých letech minulého století
se na Západě pomalu začalo ustupovat
od konceptu luxusních Trans Europa Expressů
směrem k lidovějším spojům kategorie InterCity. Ve východním bloku se začal v půli osmdesátých let rodit podobný
systém pod názvem Interexpres. Vlaky měly dosáhnout průměrné cestovní rychlosti 70 km/h, snížit doby pobytu na hranicích na 15 minut
a nabídnout celkově vyšší úroveň poskytovaných služeb. Na jednom
z těchto spojů, jmenovitě IEx Progress, spojujícím Prahu s Berlínem,
byly od roku 1986 zkušebně řazeny nejnovější vozy DR z východoněmecké vagonky v Bautzenu. Vínovo-bílá souprava s tónovanými skly
a klimatizací po právu budila pozornost cestujících.
Tehdejší Československé státní dráhy nezahálely ani u vnitrostátních
spojů. Již před zavedením vlaků IEx vznikla nová kategorie povinně
místenkových expresů propojujících Prahu s Bratislavou a Prahu s Košicemi. Spoje nesly názvy Tatran, Ostravan, Košičan a Slovenská Strela.
Dvěma prvně jmenovaným se dokonce dostalo zvláštního značení
v podobě textového loga a patronátu SSM nad provozem těchto vlaků.

(1995)

Proměna řady Bmee
na Bdmee. Snímek rekonstrukce z roku 1995
ukazuje původní oddíl
1. třídy (Amee) změněný na 2. třídu (Bmee248).

Nové vozy se starým obsahem
Zároveň s těmito kroky padlo i rozhodnutí objednat pro tyto vnitrostátní expresy nové moderní vozy. První vlaštovka dorazila z východoněmecké vagonky v Bautzenu v roce 1984. Jednalo se o 20 vozů řady
BRcm, vycházející z unifikovaného typu UIC-X a kombinujících pět
lehátkových oddílů s bufetem. Interiér se od předchozí generace vozů
typu UIC-Y (dnešní postupně nahrazované vozy řad A, B, AB, BDsee)
bohužel moc nelišil. Opět zde neomezeně vládl notoricky známý uma-

(2001)
Lůžkové vozy WLABmee je dnes možné potkat
již v novém korporátním nátěru na spojích ve
směru na Slovensko, Polsko či Chorvatsko. Na
snímku je zachycen původní vzhled s motivy
českých památek UNESCO.
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kart a oproti vozům DR určeným pro vlaky IEx
(Amhe/Bmhe), představeným jen rok poté,
zde stále chyběla vymoženost v podobě klimatizace. Přesto šlo o jistý posun vpřed. Kromě
nižší střechy, která opticky zvýrazňovala větší
délku vozu, se jednalo především o předsuvné dveře, které bylo možné dálkově zavřít
a během jízdy spolehlivě blokovat. To ocenily
především ženy a starší cestující, pro které byly
klasické zasekávající se skládací dveře při vystupování častým zdrojem stresových situací.
Jiné byly i podvozky, jmenovitě typ GP 200,
vybavené kotoučovou brzdou. Ta kromě většího brzdného účinku skýtala naději i pro citlivé
uši cestujících, kteří si je u vozů se špalíkovou
brzdou musí při zastavování vlaku zacpávat.
Vývoj tohoto podvozku probíhal ve spolupráci vagonky Görlitz a VÚKV Praha (GP je tedy
zkratka Görlitz – Praha) a číslice 200 značí jeho
maximální konstrukční rychlost při dosazení
elektromagnetické kolejnicové brzdy.

PŘED...
(1988)

InterCity po československu

...PO
(2014)
Zásadaní proměnou prošel u vozu Bbdgmee

236

oddíl pro invalidy.

Zásadnější dopad na kvalitu cestování měla
ale až následující dodávka 90 vozů 2. třídy
Bmee a 40 vozů 1. třídy Amee mezi roky 1986
a 87. Kromě výše uvedených novinek na první
pohled upoutal nový barevný koncept, kdy obligátní tmavě zelenou doplňoval 60 cm široký
žlutý pruh. Zvláště v prvních letech provozu tak
vozy na tehdejších nádražích doslova zářily.
V jejich útrobách se zabydlela technická
novinka v podobě centrálního zdroje energie
(CZE). Ve zkratce to znamená, že do vozu je
přiváděna elektrická energie vysokonapěťovým kabelem a přes elektronický měnič jsou
pak napájeny jednotlivé spotřebiče jako zářivky, dobíjení akumulátorů či ovládání dveří.
Změna uvnitř čekala i na cestující u vozů
2. třídy, kde byly v oddílech částečně polohovatelné sedačky – do té doby ve „dvojce“ věc
nevídaná. Kladně šlo hodnotit i prodyšný látkový potah cihlově červené barvy, byť hrubá látka
působila na omak poněkud uměle (inu NDR).
Velkým minusem naopak bylo zachování
8 míst v kupé. Dle požadavků ČSD totiž neměl
mít nový vůz menší kapacitu než staré Ypsilonky. A blízko k sobě měli i cestující v 1. třídě, kde
„více místa“ bývá jedním z hlavních argumentů, proč si připlatit. Výrobce bohužel v té
době ještě neměl dokončenou skříň pro verzi
s devíti oddíly, která by při prodloužené celkové
délce naopak nabídla více prostoru pro nohy.
U ČSD ovšem nechtěli čekat další dva roky na
dokončení, a tak i vůz Amee měl stejně jako
řada Bmee 11 oddílů. V případě vyšší obsazenosti kupé tedy nešlo o nějak zvlášť pohodlné
cestování. Sice se uvažovalo o následném pře-
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zací řady Amee/Bmee. Spočívala v dosazení
novějšího CZE, přeznačení řady Amee na vůz
druhé třídy a snížení počtu sedadel z osmi na
šest v kupé ve vozech Bmee. Rekonstrukci prováděly ŽOS České Velenice, Česká Lípa a MOVO
Plzeň v letech 1994 – 1995 a její součástí bylo
i přelakování na tehdy aktuální barevnou kombinaci sv. zelená/sv. šedá. Vozy tak konečně
bylo možné nasadit i na mezinárodní spoje.
Kromě moderních vozů pro denní spoje řešily ČD i absenci lůžkových vozů, které by bylo
možné nasadit na spoje do Německa. Na přelomu tisíciletí proto došlo u devíti vozů Bmee
k vcelku radikální přestavbě na lůžkové vozy
řady WLABmee, splňující požadavky kladené
v kategorii EuroNight. Byla dosazena klimatizace, zásuvky na 230 V v každém oddílu a na
jednom z představků vznikl i sprchový kout.
Pro svou velkou poruchovost v počátcích
provozu si vysloužily přezdívku Temelín (podle
jaderné elektrárny, která při svém spouštění
též vykazovala množství závad).
Po dalších 15 letech přestávaly upravené
osobní vozy vyhovovat aktuálním požadavkům na kulturu cestování, a tak došlo na

Vozy BDmtee (původně Bymee) byly od počátku nasazeny v okolí velkých aglomerací. Dnes jsou k vidění
nejčasteji ve spojení s řídícím vozem Bfhpvee295.

značení na 2. třídu a dokoupení nových vozů
1. třídy, to však fakticky proběhlo až s více než
desetiletým zpožděním v podobě pořízení řady
Apmz v roce 1997. Tehdejší odborný tisk přesto
tvrdil, že jejich konstrukce se řadí mezi evropskou špičku. Ve skutečnosti vozy obou tříd od
počátku nesplňovaly podmínky pro nasazení
na mezinárodní spoje a v jistých ohledech byly
už v době dodání morálně zastaralé.
Zpočátku navíc nastávaly problémy
s kotoučovými brzdami. Při delší jízdě bez
brždění docházelo k samovolnému přestavování vzdálenosti mezi kotouči a destičkami,
což mělo za následek nižší brzdicí účinek.
Do doby, než došlo ke kompletní výměně
brzdových jednotek, tak musela být snížena
maximální povolená rychlost vozů.

a menším počtu sedaček v oddíle pro invalidy.
Řada BDmeer navíc byla opatřena žlutým
pruhem ladícím s vozy Amee/Bmee.

Honeckrova pomsta
Vozidlový park ještě před revolucí doplnila
objednávka vozů pro osobní vlaky, šlo zároveň
o poslední objednávku z NDR vůbec. Byly to
vozy řady Bymee (dnes BDmtee) vyráběné
v letech 1989 – 1990. Nahradit měly značně
přestárlé osmidveřáky By (Bai). S tím souvisel
i jejich strategický úkol, zajistit kromě přepravy obyvatel do práce a škol i funkci lazaretních
vlaků v případě vypuknutí války. Pro tento případ bylo možné snadno vymontovat sedačky
a nahradit je až 48 lůžky či operačním sálem.
V každé ze tří oddílů byly k dispozici zatem-

Bdmpee233

Bbdgmee236
Původní výrobce

VEB Waggonbau Bautzen (1987 – 1988)

Původní výrobce

VEB Waggonbau Bautzen (1986 – 1987)

Rekonstrukce

Pars nova Šumperk, MOVO Plzeň,
ŽOS Trnava (2012 – 2014)

Rekonstrukce

Pars nova Šumperk (2013 – 2014)

Počet

40

Počet

64

Délka

26 400 mm

Délka

26 400 mm

Maximální rychlost

160 km/h

Maximální rychlost

160 km/h

Míst k sezení

80

Míst k sezení

41

Následovníci
V souvislosti s kotoučovými brzdami vznikl
i další požadavek na nové vozy. Z důvodu odlišné charakteristiky kotoučových a špalíkových
brzd dochází při kombinování vozů s oběma
typy brzd v jedné soupravě k nežádoucím
rázům. To se dělo i u nových zelenožlutých expresů doplněných o klasické služební vozy řady
D, které navíc neměly průběžné vzduchové potrubí pro ovládání předsuvných dveří (značí se
žlutou barvou). Bylo tedy nutné pořídit vhodné
služební vozy. Na základě kladných zkušeností
s tehdejší řadou BDs padla volba na služební
vůz kombinovaný s oddíly pro matky s dětmi.
Zcela nově pak přibyl požadavek umožnit alespoň u části spojů i přepravu imobilních cestujících. Výsledkem byla dodávka celkem 100 vozů
řad BDmee a BDmeer. Rozdíl jednotlivých řad
spočívá v dosazení zvedací plošiny pro invalidy

ňovací rolety, zásuvky na 230 V a v podlaze
odtokové kanály. Coby zvláštní příslušenství
nechyběla ani skládací klec pro agresivní pacienty zasažené nervovým plynem.
Když koncem roku 1989 akutní nebezpečí
války opadlo, snažily se ČSD dodávku vozů
i s ohledem na zavedení měnové unie ve
sjednocujícím se Německu přerušit. Výrobce
však hrozil vysokým stornopoplatkem, a tak
byla nakonec převzata celá 320 kusová série.
Vozy dodnes slouží ryze mírovým účelů a boje
propukají pouze o místa pro nohy cestujících,
jehož je u těchto vozů zoufalý nedostatek.
Proto si lidé záhy vozy překřtili na Honeckrovu
pomstu a později jen zkráceně na Honeckry.

Konečná stanice
Po rozdělení Československa a s ním i železniční techniky se započalo také s první moderni-

další modernizaci. Nejprve u řady BDmee(r),
která se v letech 2012–2014 proměnila
v multifunkční vůz Bbdgmee236. Tlakotěsné
klimatizované vozy nabízejí komfortnější přepravu nejen tělesně postiženým a cestujícím
s malými dětmi, ale též cyklistům, kterým je
k dispozici 12 háků pro přepravu kol. Velkoprostorový oddíl je zde kombinován se čtyřmi
kupé. Samozřejmě nechybí bezbariérové WC
a oddíl pro vlakvedoucího.
Multifunkční vozy následovalo i zbylých 40
vozů Bmee, které v Pars nova Šumperk prošly
proměnou v řadu Bdmpee233. Kupé zde
nahradil velkoprostorový oddíl s 80 pohodlnými sedačkami. Byla též dosazena klimatizace,
zásuvky a informační systém. Pokud si odmyslíme poslední dvě položky, de facto tak vozy
dostaly podobu, kterou mohly (a vlastě měly)
mít už v době dodání před třiceti lety. ▪
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Jízdní řád 2016
Novinky v dálkové dopravě
Nové menu ČD Restaurant
Vydejte se za chutí podzimu
Můžete potkat ve vlaku
Rozhovor s The Tap Tap

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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JÍZDNÍ ŘÁD 2016

PŘEDSTAVUJEME NOVINKY
v dálkové dopravě
Jízdní řád 2016 sice nemá ještě konečnou podobu, ale již
nyní vám přinášíme některé novinky v dálkové dopravě, díky
kterým bude cestování vlakem komfortnější.
6x denně vlakem EC
Hamburg (Berlin, Kiel, Rostock)

3x denně vlakem EC
Varšava

Fr. Lázně

8x denně vlakem SC, EC, EN
Žilina, Košice

4x denně vlakem Ex

Mnichov

7x denně railjetem

7x denně vlakem EC

Bratislava, Budapešť

Vídeň (Graz)

3x denně vlakem Ex

Linz

H

lavní novinkou je rozšíření počtu vlaků
do Polska. Příjemnou zprávou je také
zrychlení vlaků na některých úsecích. Například výrazně pocítíte zkrácení časů při cestování spoji z Prahy do východních Čech a na
Moravu. Zrychlení se týká také mezistátních
vlaků do Vídně, Budapešti či Bratislavy. Nový
jízdní řád bude zapracován do elektronických

vyhledávačů a mobilní aplikace Můj vlak
a následně zveřejněn v průběhu listopadu.

Které spoje zrychlí?
Cestování ze Zlína do Olomouce by se mohlo
zrychlit přibližně o 8 minut, z Prahy do
Brna o 7 minut přibližně na 2 a půl hodiny.
Rychleji pojedou například vlaky mezi Prahou

Příklady zrychlení dopravy podle prvního návrhu jízdního řádu
Relace

JŘ 2016 (návrh)*

JŘ 2015

JŘ 2005

Praha – Brno

2 h 30 min.

2 h 37 min. – 7 min.

2 h 41 min – 11 min.

Praha – Bratislava

3 h 58 min.

4 h 08 min. – 10 min.

4 h 18 min. – 20 min.

Praha – Budapešť

6 h 43 min.

6 h 53 min. – 10 min.

7 h 05 min. – 22 min.

Praha – Vídeň

3 h 59 min.

4 h 10 min. – 11 min.

4 h 28 min. – 29 min.

České Budějovice – Praha

2 h 23 min.

2 h 33 min. – 10 min.

2 h 37 min. – 14 min.

Cheb – Ústí nad Labem

2 h 40 min.

2 h 49 min. – 9 min.

3 h 28 min. – 48 min.

Porovnání vlaků srovnatelné kategorie a počtu zastavení.
* Údaje podle návrhu jízdního řádu, konečné cestovní časy v JŘ 2016 mohou být ještě upraveny

a Českými Budějovicemi, kde by cestující
mohli ušetřit až 12 minut, či po Krušnohorské
magistrále mezi Chebem a Ústím nad Labem,
kde by měla být úspora času okolo 5 minut. Se
zrychlením se počítá také u spoje z Prahy přes
Ostravsko do Žiliny.

Nové linky EuroCity
Velkou změnu zaznamenají cestující v dálkové
dopravě, kde dojde k rozšíření počtu vlaků
do Polska ze současných tří párů na dvojnásobek. Do Varšavy pojedou nové přímé vlaky
EuroCity Comenius z Ostravy, Porta Moravica
z Prahy přes Pardubice a Olomouc a Varsovia
z Budapešti a Bratislavy přes Břeclav a Přerov.
Další změnou v dálkové mezistátní dopravě
bude rozdělení ramen vlaků EuroCity Praha –
Berlín – Hamburk a Praha – Brno – Bratislava –
Budapešť. Zachován bude pouze jediný přímý
vlak Hungaria Budapešť – Hamburk. U ostatních spojů bude zajištěn přestup v Praze
hlavním nádraží. Na rameni Praha – Hamburk
bude jeden vlak prodloužen až do Kielu. ▪
Nejrychlejších deset soutěžících od nás obdrží
ještě horký Jízdní řád 2016 přímo z tiskárny v den
vydání. Stačí na adresu redakce cdprovas@cd.cz
zaslat e-mail s vaším jménem a adresou.
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PRAVIDELNÍ ZÁKAZNÍCI u nás bodují
Nakupujte své jízdní doklady v eShopu ČD a aktivujte si věrnostní program ČD BODY.
Za své nákupy získáte body, které pak proměníte v zajímavé benefity. Věrnostní
program ČD Body využívá již přes sedmdesát tisíc zákazníků.

M

ezi nejoblíbenější benefity patří například
90 % sleva na rezervaci místa do 2. třídy
SC Pendolino či voucher na zlevněný vstup do
Království železnic, kdy zákazník za 50 bodů
získá slevu na vstupném ve výši 230 Kč. Dále
můžete získat 90% slevu na jednosměrnou jízdenku do 2. třídy a sami si zvolíte, na které trase
a který den chcete jízdu za body absolvovat.
Oblíbeným benefitem nadále zůstává voucher na představení do divadel ABC a ROKOKO.
Zákazník opět za pouhých 50 bodů a po předložení voucheru získá při zakoupení 1 vstupenky
na pokladně divadel druhou vstupenku zdarma.

Vnitro → 10 Kč → 1 bod
Mezinárodní do 50 km → 5 bodů,
nad 50 km → 10 bodů

Bodujte hned 2x
Pro zákazníky, kteří cestují mezi Prahou
a Ostravou, stále platí velmi zajímavá akce.
Každý registrovaný zákazník ve věrnostním
programu, který si zakoupí v eShopu ČD nebo
prostřednictvím mobilní aplikace Můj vlak
jízdní doklad na vybraný vlak Ex a EC v určené

dny a v kterémkoli traťovém úseku na trase
Praha – Ostrava, získá dvojnásobek bodů!
Podmínkou je kontrola jízdního dokladu vlakovou četou v daném vlaku.
ČD připravují pro své zákazníky stále nové
benefity. Od září je nově možné objednat si
nejen roční předplatné časopisu ČD pro vás za
400 bodů, ale také půlroční předplatné za 250
bodů. Novinkou je také voucher na zapůjčení
jízdního kola z půjčoven ČD za pouhých 50
bodů. Kompletní pravidla a podrobné informace o věrnostním programu ČD Body naleznete
na www.cd.cz/cdbody.▪
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VLAKEM ZA CHUTÍ A VŮNÍ PODZIMU

VYCHUTNEJTE SI CESTOVÁNÍ
s novým menu ČD Restaurant
Babí léto láká k toulkám přírodou, která se už brzy zahalí do barev podzimu. Když vyrazíte na výlet
dálkovými vlaky, můžete si toto krásné roční období vychutnat se všemi jeho chutěmi i vůněmi.
Nová sezona ve vozech ČD Restaurant je totiž stejně pestrá jako česká krajina, kterou budete projíždět.

O

riginální menu vonící domácí kuchyní
našich babiček vytvořil se svým týmem
šéfkuchař Jaroslav Sapík. V sychravém počasí
se můžete zahřát například zelnou polévkou
s klobásou a nočkem zakysané smetany. Sílu
na cyklistický výlet Polabím či jižní Moravou
dodá vepřová pečeně protkaná domácí slaninou
s restovanou barevnou paprikou a opečenými
bramborami.
A pokud se chystáte ztratit pár kilo pěším
výšlapem třeba někam na hradní zříceninu,
neuškodí ani tvarohové taštičky s borůvkovou
omáčkou, skořicovým cukrem a šlehačkou. Na
své si ve vozech ČD Restaurant přijdou také
milovníci zvěřiny. V menu najdou opravdovou
mysliveckou delikatesu – zvěřinový guláš na
červeném víně se špekovými knedlíky.
Kuchaři ale myslí i na děti, diabetiky a na
ty, kteří si musí kalorie přeci jen trochu hlídat.
V podzimní nabídce proto naleznete také zelný
salát s karotkou julienne, římským salátem,
ředkvičkou a citronovou majonézou nebo
makarony s jemným zeleninovým sugem z drcených rajčat, oliv a kaparů, posypané sýrem
parmezánského typu. U každého pokrmu je
zároveň uveden obsah případných alergenů
a jeho nutriční hodnota.
Podzimní nabídku si můžete vychutnat ve
všech jídelních a bistro vozech ČD Restaurant
se servisem JLV. Pochutnáte si na nich také
v modrých railjetech mezi Prahou a Grazem
nebo v Pendolinu jedoucím do Košic. Právě na
palubách těchto vlaků můžete dobrou krmi
dokonce spláchnout sklenkou čepovaného
českého piva.
Pro více informací sledujte facebook JLV
nebo www.jidelnivozy.cz.
Tak na zdraví a dobrou chuť!

Vepřová pečeně protkaná domácí
slaninou, s restovanou barevnou
paprikou, opečené brambory

159 Kč*
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Zelný salát s karotkou julienne,
římským salátem, ředkvičkou
a citronovou majonézou

Tvarohové taštičky s borůvkovou
omáčkou, skořicovým cukrem
a šlehačkou

99 Kč*

49 Kč*
Zvěřinový guláš na červeném víně,
špekové knedlíky

145 Kč*

Zelná polévka
s klobásou a nočkem
zakysané smetany

49 Kč*

Makarony s jemným zeleninovým sugem z drcených rajčat,
oliv a kaparů, Gran Moravia

115 Kč*
Kapiový sendvič s dijonským crème
fraîche, mozzarellou, sušenou šunkou
a baby špenátem

59 Kč*

Sýrová galantina s bylinkami,
lískovými oříšky a ostružinovou
omáčkou, bagetka

79 Kč*

* Ceny happy hours – nabídka
nově platí až do Vídně! Aktuální
nabídka se z provozních důvodů
na různých typech vozů může lišit.
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

S humorem život není až tak těžký
Procestovali republiku, koncertovali od Aše až po Jablunkov. O překonávání bariér
nejen ve vlaku v dvojrozhovoru promluvili tiskový mluvčí kapely The Tap Tap
Ladislav Angelovič a kapelník Šimon Ornest.
Na koncert jste se vlakem
ještě nevydali. Není na čase to
vyzkoušet?
Šimon Ornest: Plánujeme s ČD den
cestování vlakem spolu se zátěžovými testy bezbariérových úprav
vagonů a plošin na nástupištích.
Na poslední schůzce vznikl koncept
koncertů například v Berlíně nebo ve
Vídni a následně na hlavním nádraží
v Praze. Taková akce by byla ideální.
Nemuseli bychom se z místa, kam
dojedeme, vzdalovat a zahráli bychom
přímo v nádražní hale, která nám
připadá jako ideální prostor vzhledem
k tomu, že je zakrytá a je tam vždy
hodně lidí.

The Tap Tap
Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova
ústavu. Na hudební scéně se pohybuje od roku
1998, za dobu své existence si vybudovala místo
v českém showbyznysu. Mnohokrát úspěšně
reprezentovala ČR v zahraničí. Na skladbách
spolupracovala například s Vojtěchem Dykem,
Danem Bártou či Xindlem X. Zároveň se snaží
o minimalizaci psychologických bariér a změnu
přístupu společnosti k osobám s handicapem.

Ladislav Angelovič: Vlak je v poslední době
všeobecně oblíbený pro různé netradiční akce.
Pořádají se v něm šachové turnaje, autorská
čtení, takže nevidím důvod, proč nevyzkoušet
a neotestovat možnosti ČD.
Co dalšího s kapelou v nejbližší době
chystáte?
Š. O.: Už zhruba pět let připravujeme představení, které vzniklo na motivy předlohy
francouzských autorů. Je to o klukovi,
který se sice narodí bez rukou a nohou,
ale svou odvahou a chytrostí dosáhne
úspěchu a najde i lásku. The Tap Tap
zajistí živou muziku a drobné herecké
role. Nyní vznikají speciální kulisy
a loutky, do nichž budou zapojené
a začleněné elektrické vozíky, které jimi
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budou pohybovat. Premiéra se uskuteční na
jaře příštího roku na Nové scéně Národního
divadla. Teď v listopadu nás čeká velký koncert ve Státní opeře. Potom budeme připravovat slaňování z Nuselského mostu a boxerské
zápasy v rámci festivalu Pojď dál a hudební
program u budovy škol Jedličkova ústavu.
Na jedné z vašich nejúspěšnějších písniček Řiditel autobusu jste spolupracovali
s Xindlem X. Plánujete nějakou podobnou
spolupráci?
Š. O.: Momentálně máme pět nových skladeb, takže začínáme myslet na nové CD.
Jeden text písničky je dokonce od vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Oslovíme ještě Xindla
X, Jardu Svobodu a možná další skladatele.
V poslední době hodně spolupracujeme s Tomášem Belkem a jeho synem Matějem, kteří
pro nás složili už druhou písničku. A rozhodně nevylučujeme, že jedna z písniček by se
v budoucnu mohla týkat cestování s Českými
drahami.
Momentálně s Českými drahami spolupracujete na zlepšování informovanosti
o možnostech přepravy osob s handicapem. Vnímáte za poslední dobu nějaký
posun?
Š. O.: Mile nás překvapilo vstřícné setkání
s vedením ČD. S propagací dostupných materiálů, s prací na jejich srozumitelnosti a zároveň v kombinaci s tím, že by lidé využívali
možnosti zpětné vazby, když by s něčím nebyli spokojení, máme šanci společně v tomto
duchu do budoucna něco zlepšit. Stejně tak

S ČD bez překážek
České dráhy v posledních letech výrazně
pracují na zpřístupnění železnice osobám
upoutaným na vozík. Mezi roky 2010
a 2015 zvýšily počet svých bezbariérových
vozů a souprav přibližně o 250 kusů, z cca
350 na 600, a počet bezbariérových spojů
v jízdních řádech stoupl přibližně o 2 a půl
tisíce, z 2 122 na 4 612 vlaků. Webová aplikace „S ČD bez překážek“ umožňuje lidem
na vozíku jednoduché vyhledání bezbariérového spojení i zajištění bezbariérové
přepravy díky novému objednávkovému
systému. Jen za první pololetí využilo k objednání přepravy nový systém ČD 2 262
osob na vozíku.

mohou lidé sdělovat některé problémy nám
a my je můžeme předávat dál. Je to dobrý
způsob, jak lidi pozitivně motivovat, aby byli
aktivní a nenadávali doma nebo v hostinci.
L. A.: Vždycky je těžké překonat bod, kdy jsem
naštvaný, ale ještě mě to nestojí za nějakou
odezvu, a dostat se dál, kdy už se rozhodnu
s tím něco pozitivně udělat. A čím víc bude
takových lidí, kteří jsou ochotní svoji energii
transformovat do něčeho pozitivního, do
snahy o změnu, tím to bude jednodušší.
Protože každý dělá občas chyby a každý
potřebuje dobře míněnou a konstruktivní
zpětnou vazbu.

Ladislav Angelovič a Šimon Ornest při jednom z koncertů.

Kde vidíte největší prostor pro zlepšení?
L. A.: V současné době jsou k dispozici nová
kupé, ve kterých se poměrně dobře cestuje. Ale
nedostatky stále vidím v zaškolení zaměstnanců, například při práci s plošinou. Nedávno
jsem jel na festival do Karlových Varů, kam
jezdím vlakem každý rok, a místy byla v tomto
směru vidět velká bezradnost.
Š. O.: České dráhy investovaly hodně prostředků, aby byl jejich systém srovnatelný s evropským standardem, a k tomu by určitě mělo
patřit i to, že si zaměstnanci vědí rady v situacích, které nejsou úplně běžné. To je cesta, ve
které si můžeme vyjít vstříc. Můžeme se ale
bavit i o tom, kde už vstřícnost končí, protože to
je také poměrně důležitá informace. Člověk si
nemůže ze zaměstnance ČD ani z nikoho dalšího, například na úřadě, dělat asistenta. To je ta
hranice, za kterou by se jít nemělo. Samozřejmě
je možné ustoupit na obou stranách v nějaké
výjimečné situaci. My nabízíme možnost vyzkoušet si to prakticky s námi i na nás.
Jste známí svým černým humorem. Dala
by se vtipně pojmout i kampaň na zlepšení
informovanosti v oblasti přepravy?
Š. O.: Určitě by to šlo, ale my si hodně zakládáme na tom, že buď věci neděláme vůbec, nebo
pořádně. Natočit video, které v sobě bude mít
prvky sitcomu a černého humoru, může být
hodně nákladné. A udělat video dobře, aby nebylo na úrovni Šlágr TV, je náročné. Zakládáme
si na kvalitě a to znamená, že by to mělo být
podobně jako Řiditel autobusu sympatické,
hezky režijně i výtvarně řešené a srozumitelné
pro všechny cílové skupiny.
Černý humor používáte i na vašem facebookovém profilu. Stalo se vám, že někoho
tento styl humoru urazil?
L. A.: Máme zkušenost, že většina lidí legraci
bere. Ale samozřejmě humor má každý člověk
jinak nastavený a s tím do toho jdeme. Naše
zkušenost je z 99 % pozitivní, protože si neděláme legraci z nikoho cizího, ale sami ze sebe.
A vlastně tím ukazujeme lidem, že náš život,
který jim na první pohled přijde nesnesitelně
těžký, zase tak těžký být nemusí.
Š. O.: Začali jsme si uvědomovat a pořád se
to ještě učíme, že je potřeba budovat si vztah
s veřejností. Všechno je o dialogu, o vzájemné
snaze pochopit se, protože odlišnosti vždycky
byly a budou. Snažíme se náš facebookový profil
vést jako určitou redakci, vkládáme tři příspěvky
denně a snažíme se lidi bavit. Chceme, aby na
naše stránky chodili a věděli, že tam vždycky najdou zábavu, informaci a třeba i účinnou pomoc
a podporu. ▪
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MŮJ VLAK

HLASUJTE O NEJLEPŠÍ APLIKACI
Můj vlak patří
k nejpopulárnějším
dopravním aplikacím.
Pokud se řadíte
mezi cestující, kteří
její možnosti rádi
využívají, můžete ji
svým hlasem podpořit
v prestižní soutěži
Křišťálová lupa.

S
Podpořte aplikaci

mobilní aplikací Můj vlak vždy
víte, za jak dlouho váš vlak přijede. Snadno si v ní vyhledáte spojení
a zakoupíte jízdenku. Sama vás
upozorní na výluky, opatření či na
blížící se přestup nebo nově vzniklou
mimořádnost, která ovlivní jízdu
vlaku. Dozvíte se také nástupiště

MŮJ VLAK
v soutěži

Křišťálová lupa 2015
Hlasujte na
www.kristalova.lupa.cz!

a kolej, odkud konkrétní spoj odjíždí.
Aplikace je určena pro chytré
telefony a tablety. Uživatelé zařízení
se systémem Android si ji mohou
stáhnout prostřednictvím Google
Play, pro zařízení iOS je ke stažení na
App Store. Více informací se dozvíte
na stránkách www.cd.cz/mujvlak.▪

Křišťálová Lupa 2015
Populární aplikace Můj vlak postoupila do hlasování v kategorii Nástroje a služby v anketě Křišťálová Lupa 2015 – cena českého internetu. Pokud se vám líbí a využíváte ji, můžete ji podpořit hlasováním na webové stránce www.kristalova.lupa.cz do 25. října 2015.

aplikace_Muj_vlak_Krestalova-lupa_52x88_v03_tisk.indd
22/09/15
1
17:29

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST!

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST

V současné době připravuje ústředí Klubu českých turistů vydání „Obrazového atlasu regionů, cyklotras a Dvanácti
českých
divůdobě
světa připravuje
UNESCO“. ústředí Klubu českých turistů vydání
V současné
kých map a periodik má 130ti leté

„Obrazového atlasu regionů, cyklotras a Dvanácti českých divů světa UNESCO“.
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ho ruchu u Vás i okolí vám přeje

Ten vlak ještě stihnete!!!

Klub českých
Mnoho
úspěchůturistů.
v rozvoji cestovního
ruchu u Vás i okolí vám přeje Klub českých
turistů.
Ten
vlak ještě stihnete!

BUDOUCNOST PATŘÍ ŽELEZNICI

PŘEHLED říjnových výluk
Přinášíme aktuální přehled výluk, které mohou sice krátkodobě znepříjemnit
vaše cestování, ale výsledkem budou nová nástupiště, modernizované trati
a méně času stráveného na cestách.

N

apříklad ve stanici Praha hl. n. je z důvodu další stavební činnosti omezen
provoz na několika kolejích. Platí také
opatření v podobě odklonu osobních vlaků
z Úval a rychlíků z Děčína na Masarykovo
nádraží a ukončení vybraných osobních
vlaků z Berouna na smíchovském nádraží.
Rozsáhlé rekonstrukce pokračují také ve
stanici Olomouc hl. n., kvůli této stavební
činnosti je omezen provoz vlaků ve směru
Prostějov a Senice na Hané. Na obou tratích
platí výlukový jízdní řád, kterému je nutné
věnovat pozornost při plánování cest.
Dále pokračují rekonstrukce železničních
stanic Český Těšín, Strakonice, Horažďovice
předměstí, Týniště nad Orlicí a Plzeň hl.n.,
které nebrání provozu. Mohou zde vznikat
pouze menší zpoždění vlaků a na některá
nástupiště je komplikovaný přístup.
Na stanici Horažďovice předměstí počítejte
v měsíci říjnu se zavedením náhradní autobusové dopravy do Strakonic. Pro vlaky R je
bude platit výlukový jízdní řád v úseku Plzeň
hl.n. – Strakonice. Vlaky pojedou z Plzně
dříve a přijedou do Plzně později.

Dokončování nových úseků
Modernizace se týká nejen nástupišť, ale
i některých tratí. Například na trati v úseku
Praha-Běchovice – Úvaly pokračuje rekonstrukce kolejí i nástupišť. Provoz vlaků
osobní dopravy však není výrazně omezen.
Spoje pojedou dle pravidelného jízdního řádu
a může docházet jen k drobným zpožděním. Dokončovací práce pokračují na trati
Sudoměřice u Tábora – Chotoviny, Soběslav

až Dynín. Do konce roku by měl být v těchto
úsecích zaveden provoz po dvoukolejné trati,
odpadne tak čekání vlaků na křižování a plánuje se zvýšení rychlosti vlaků.
Na dvoukolejných tratích v úsecích Chomutov – Most, Golčův Jeníkov – Vlkaneč, Brno
hl.n. – Blažovice probíhají rozsáhlé výluky,
které omezují drážní provoz. Na těchto tratích
jsou některé spoje vedeny dle výlukových jízdních řádů. Dále také pokračují práce na zdvoukolejnění trati v úseku Stéblová – Opatovice.

Náhradní autobusová doprava
Cestující, kteří využívají trati směřující na
Šumavu, musí počítat s náhradní autobuso-

vou dopravou v úsecích Klatovy až Železná
Ruda-Alžbětín a Křemže – Hořice na Šumavě. Na obou tratích se rekonstruuje stanice,
zabezpečovací zařízení a nástupiště, aby se
v budoucnu mohla mírně zvýšit rychlost.
Rekonstrukce trati s náhradní autobusovou
dopravou, která je organizována dle výlukových jízdních řádů, probíhá také na tratích
Bludov – Jeseník, Všetaty – Turnov, Frenštát
– Frýdlant n.O., Brno – Nesovice, Benešov
n.P. – Rumburk, Teplice n.M. – Trutnov. Na
modernizaci trati se pracuje rovněž v úseku
Žatec – Chomutov. Vlaky jsou zde nahrazeny
autobusy, které pojedou podle výlukového
jízdního řádu. ▪

Za nepříjemnosti způsobené výlukami se omlouváme
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BlueTrains
úvod

galerie

připravujeme

diskuze

Elektrická lokomotiva řady 150
Ž

ivoucí rychlíková legenda, pro mnohé jedna
z nejkrásnějších v současnosti provozovaných mašin, byla určená výhradně pro vozbu
těžkých dálkových spojů na tehdejším prvním
hlavním tahu. Konstrukčně vychází z naší vůbec
první dvousystémové lokomotivy řady 350
a stala se vrcholným dílem produkce plzeňské
Škodovky v 70. letech minulého století. Lokomotiva řady 150 se poprvé představila veřejnosti roku 1978 a začala nahrazovat výkonově
nedostačující Bobiny řad 140 a 141. Postupně
byly stroje řady 150 modernizovány a upraveny
na maximální rychlost 140 km/h (řada 150.2),
resp. 160 km/h (řada 151). Přestože slouží v provozu již téměř čtyři desítky let, stále v plné síle
a spolehlivě dopravují dálkové rychlíky i prestižní
spoje EC/IC. ▪
Základní technické údaje
Označení

150 (původní E 499.2)

Rok výroby

1978

Počet kusů

27 (25 v provozu)

Maximální rychlost

140 km/h

Trvalý výkon

4 000 kW

Hmotnost

82 t

Stanoviště strojvedoucího.

Strojovna.

Virtuální prohlídka elektrické lokomotivy 150 a dalších vozidel na www.bluetrains.cz
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JUNIOR PROGRAM ČD

HRAVÝ ARCHITEKT 2015
J

iž 3. ročník mezinárodního
výtvarně-architektonického
projektu Hravý architekt, který
je určen pro žáky třetích a čtvrtých tříd základních škol, se
tradičně koná pod záštitou paní
Ivany Zemanové a ve spolupráci
s kraji, městy, institucemi, společnostmi a organizacemi, které
se podpoře aktivit pro školáky
dlouhodobě věnují.
Cílem projektu Hravý architekt je přiblížit obor stavitelství
žákům základních škol adekvátní formou. Výchova dětí
k vnímání architektury prostřednictvím vlastní výtvarné práce
rovněž přispívá k dalšímu rozvoji
dětí, jejich estetického cítění
i logického myšlení. Odměnou
za nejlepší práce je den strávený
na Pražském hradě.
České dráhy dovezou 250 dětí
z mnoha měst České republiky

architekti a další odborníci, kteří
se dětem s nadšením věnovali.
Organizátoři věří, že si malí
návštěvníci svůj den na Pražském hradě opravdu užijí a ze
zážitků a vědomostí získaných
v průběhu projektu budou čerpat
i ve svém dalším životě.
Další informace najdete na
www.hravyarchitekt.cz nebo
na fb stránce Hravý architekt.

do Prahy, kde na ně čeká bohatý program. Kromě toho, že si prohlédnou výstavy, budou rovněž provedeny po Pražském hradě
a zapojí se do výtvarných dílen v Plečnikově vyhlídce v Jižních zahradách Pražského hradu, které povedou výtvarníci a architekti.
Na koordinaci a přednáškách se v průběhu celého roku podíleli

Manažerka Junior programu ČD
Elen Mátéová

křížovka

V

íte, milé děti, jak se jmenoval generální tajemník NDR, podle kterého se přezdívá
vozům řady Bymee (dnes BDmtee)? Nápovědu najdete v rubrice Železnice.
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Syn krále
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n
IN.i tajenku zadejte do formuláře na
Vyluštěnou
kaF
pen
stu
KZv
www.cdprovas.cz
do 22. října. Tři z vás, kteří
správně odpovědí, získají rodinnou vstupenku
do Království železnic.
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S
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1

Jak se jmenuje nový film režiséra Tomáše Mašína,
který měl v říjnu premiéru?

2

Ze které stanice se můžete vydat na
Ještěd lanovkou ČD?

3
4
5
6

A
B
C

A
B
C

3 sezóny v pekle
Život je život
Wilsonov

Horní Hanychov
Krásná Studánka
Horní Růžodol

Kolem kterého zámku projíždí vlak
u zastávky Lvová?
A
B
C

Veltrusy
Berchtold
Lemberk

Za kolik bodů ve věrnostním programu
ČD Body si můžete objednat roční předplatné
magazínu ČD pro vás?
A
B
C

400
500
600

Jak se jmenuje aplikace
Českých drah, která je určená
pro osoby s handicapem?
A
B
C

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své
odpovědi zasílejte poštou do 22. října 2015.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.
Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s.
nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.
Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou bankou
ČD – poukazem na volné cestování
vlaky ČD v hodnotě 2 200 Kč – a další tři z vás
obdrží poukázky do obchodní sítě PONT v celkové
hodnotě 1 000 Kč.
Výherci z minulého čísla:
KMB: xxxxxxxxxx
PONT: xxxxxxx
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Tabu, 2 – relikviář sv. Maura, 3 – Salingburg,
4 – 5., 5 – Bobina
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Hrajte o Kilometrické
banky ČD za 2 200 Kč
a o poukázky v hodnotě
1 000 Kč do obchodní sítě PONT.

S ČD bez překážek
Bezbariérové cestování
Vlakem bez bariér
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Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal? *
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* Na tuto otázku je nutné odpovědět,
její správnost se však neposuzuje.
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