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Jeďte vlakem
na Rock for People,
Colours of Ostrava
nebo Sázavafest
● se zpáteční jízdenkou VLAK+
o 50 % levnější cesta

● s In Kartou 10% sleva vstupenky
na Colours of Ostrava

Soutěž
o vstupenky!
Sledujte náš

www.cd.cz/zazitky

EDITORIAL
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PŘEDPLATNÉ

30 Kč
za číslo

VÁ ŽE N Í ČTEN ÁŘI, M ILÍ S PO LU C E S TU J ÍC Í ,
mezera a moc. Spolu to nesouvisí vůbec, ale s obsahem červencového magazínu velmi. Asi netřeba
vysvětlovat, že slovo mezera se dá nahradit výrazem proluka. To je foneticky mnohem zajímavější,
jenže v určitých souvislostech zní prostě divně. Třeba osobnost tohoto vydání, známý bouřlivák
Matěj Ruppert, je na svou mezeru mezi předními zuby hrdý. Ale na proluku? No to asi ani omylem.
A co taková štěrbina, je to lepší?
Podobné je to s mocí. V železničním tématu popisujeme, že některé vagony se staly kulisami
pro rozhodování mocných o bytí či nebytí národů, vyhlašovaly se v nich války a podepisovaly
kapitulace. Nahradit moc moc nejde. Vliv není totéž jako moc a vláda je už zase moc adresná.
Že je toho moc? Je.
Bez mezer a moci by to ale nebylo ono. Mimochodem, na těchto slovech je zajímavé také to,
že výměnou jednoho písmena v každém z nich dostanete významy taky zdánlivě nesouvisející,
ale o tom, jak souvisí mizera s močí, zase někdy příště.
Šťastné cesty a radostné návraty přeje
Václav Rubeš
šéfredaktor
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Foťte
kouzlo železnice
a získejte
Kilometrickou
banku ČD!

TISK
MORAVIAPRESS s.r.o.
POKYNY PRO AUTORY:
V případě nároku na honorář
je nutné, aby autoři redakci
uvedli jméno, příjmení,
bankovní spojení, rodné číslo
a adresu.
		
V opačném případě nemůže
být honorář vyplacen.

Kilometrickou
banku za měsíc
červen získává:
Václav Křovina

KOUZLO ŽELEZNICE

Fotografie moderních či historických vozidel a lidí kolem nich posílejte přes
webové rozhraní www.cdprovas.cz. Autory zveřejněných snímků odměníme
Kilometrickou bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.
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Psali jsme…
ČD Cargo rozšíří flotilu lokomotiv
o další Vectrony

Praze kraluje Winton,
Ostravě manželé Zátopkovi

(č. 11/2017)
Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo
pokračuje v modernizaci svého vozidlového parku. Dozorčí rada firmy 25. dubna
schválila nákup dalších lokomotiv Vectron
od společnosti Siemens. Jednalo se o poslední krok, který předsedovi představenstva ČD Cargo Ivanu Bednárikovi umožnil
podepsat smlouvu na nákup dalších tří
strojů, respektive uplatnit smluvní opci
na jejich pořízení.

ČD Muzeum v Lužné zahájilo další sezonu
(č. 11/2017)
Milovníci historie si opět nenechali ujít
zahájení letošní sezony v ČD Muzeu Lužná
u Rakovníka. O prvním parním víkendu,
který se odehrál 13. a 14. května, sem navíc zavítala zvláštní návštěva ze slovenského Popradu – parní lokomotiva Papoušek
477.013.

Internet se rozšíří do dalších vozů
(č. 12/2017)
Internet zdarma bude dostupný v dalších
vlacích Českých drah. Vedení společnosti
schválilo nákup a instalaci potřebného
technického vybavení do desítek vozů řad
ABmz, ABpee a Bdpee. Služba wi-fi se objeví i na linkách do západních Čech.

První vlak IC u nás vyjel před 25 lety
(č. 12/2017)
Dnes už je považujeme za samozřejmost,
na začátku 90. let však vlaky kategorie IC
představovaly určitý posun v komfortu.
Od první jízdy spoje IC na našem území
nedávno uplynulo neuvěřitelných pětadvacet let. V neděli 31. května 1992, čtvrt
hodiny po poledni, se na cestu vydal první
vlak kategorie InterCity na síti Českých
drah. Z pražských Holešovic do Hamburku
na severu Německa vyrazil pod číslem 174
a s názvem Porta Bohemica.

Čtrnáctideník Železničář (stejně jako
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit
na www.cdprovas.cz/predplatne.

Salonky ČD Lounge na pražském hlavním nádraží a v Ostravě slouží cestujícím
od června v nové podobě. Pražský je umístěn
nedaleko ČD Centra, původní provizorní
prostory v prvním patře Fantovy budovy byly
nahrazeny novými reprezentativními. Cestujícím je k dispozici připojení k wi-fi zdarma,
občerstvení, nabíječky pro mobilní telefony
a klimatizace. Pro nejmenší cestovatele je
připraven dětský koutek. Komfortně střižené

E-shop ČD

Audiokniha jako
odměna za nákup
Jste vášnivým čtenářem, ale můžete
cestovat jen s malým zavazadlem? Ať
už vyrazíte s Českými drahami kamkoli
do světa, audioknihy jsou pro vás to
pravé! Stačí si do telefonu (iOS, Android,
Windows) nainstalovat aplikaci Audioteka a můžete si vybrat z více než 3 500
titulů různých žánrů. Kupte si během
července jízdenku v e-shopu ČD a získejte zdarma jednu z pěti audioknih (Jíst,
meditovat, milovat; Pistolník; Spalovač
mrtvol; Příběhy zvířátek; Útočník). Více
na www.audioteka.cz/ceske-drahy.

čekárny nabízí nejen příjemné prostředí, ale
i informace ze života osobností, které jsou
spjaty se železnicí nebo daným regionem.
Pražský salonek ČD Lounge je zasvěcen siru
Nicholasi Wintonovi, muži, který zachránil
bezmála sedm stovek dětí především židovského původu před transportem do koncentračních táborů. Opravený salonek na ostravském hlavním nádraží je zase věnován
úspěchům a životu manželů Zátopkových.

ČD taxi

Zavolejte si odvoz
v nových lokalitách

Služba ČD Taxi se rozrůstá do dalších
měst. Od června si můžete objednat
odvoz také v Zábřehu na Moravě, Šternberku, Šumperku, Přelouči, Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou. Zavolejte
bezplatně na telefonní číslo 800 252 252.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.cd.cz/cdtaxi.

NOVINKY

Vlak+ Festivaly

Vlakem na Sázavafest
za polovinu jízdného
Od 3. do 5. srpna 2017 se v zámeckém lesoparku ve Světlé nad Sázavou uskuteční již sedmnáctý ročník Sázavafestu. Využijte nabídku VLAK+Sázavafest a získejte 50% slevu ze zpáteční jízdenky
do 2. vozové třídy. Jízdenky s touto slevou, které zakoupíte v pokladnách Českých drah, mohou být vystaveny z kterékoli železniční stanice nebo zastávky Českých drah výlučně do cílových stanic Světlá nad Sázavou nebo Světlá nad Sázavou město. Pro uznání slevy si před
cestou zpět nechte jízdenku
na její přední straně orazítkovat na stánku Českých drah
v areálu festivalu.

5

O2

Využijte 50% slevu na Celodenní jízdenku

České dráhy a společnost O2 pro vás připravily speciální akci. V rámci
programu O2 Extra výhody může každý zákazník O2 získat slevu 50 %
na Celodenní jízdenku pro víkendové cestování v období od 24. června
do 27. srpna 2017. Podrobnější informace naleznete na internetových
stránkách www.o2extravyhody.cz.

LETNÍ TIPY Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE

Prodejny PONT Market, které najdete na většině významnějších nádraží
po celé České republice, mají co nabídnout i v průběhu léta. Můžete si
do nich zajít pro potřebné osvěžení v podobě populárního cideru značky
Strongbow. Tři varianty tohoto nápoje vás překvapí svou nefalšovanou
přírodní chutí plnou bezinek, jablek i lesního ovoce. To vše sbalené
na cestu vlakem do praktické plechovky. Kterou z příchutí si v prodejně
PONT vyberete vy?

www.ponty.cz

Dobijte se energií na cesty
Vyzkoušejte v průběhu července libovolný druh energy drinku SHOCK a získejte k němu energetickou tyčinku s tropickou příchutí zdarma. To už je pořádná
dávka energie, která se vám při letním cestování bude hodit. Více informací
o akcích na www.ponty.cz.
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pošta

Červnové soutěže

Z dopisů od čtenářů
Dobrý den,
moje cesta do Prahy přinesla příběh s nečekaným rozuzlením. Ve 14:40 vyskakuju
před turnovským nádražím z auta. Doběhnu
pro jízdenku a hurá na sraz. Po asi pěti
minutách jízdy vlaku při kontrole jízdenek
zjišťuji, že nemám klíče od auta. Prohledám
všechno, nejsou. Volám na turnovské nádraží. Paní je ochotná, auto parkuje venku a je
zamčené. „U pokladny klíče nezůstaly,“ říká,
když se projde v mých stopách. Kdyby něco
našla, prý zavolá. Volám manželovi: „Vezmi
náhradní klíče a rychle ho odvez.“ Prosím
kamarádku, aby auto pohlídala, než manžel
dorazí. Na klíčích je totiž dálkové ovládání,
takže stačí jen pípnout a odjet. Manžel
odváží auto mimo nádraží. Za 30 minut

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

volá paní z nádraží. Vzpomněla si, že se
kolem auta motal jeden chlápek, kterého zná
od vidění. Vrátil se na nádraží, tak mu paní
statečně oznámila, že auto už odvezl majitel
a že jestli ty klíče má, ať jí je dá. Chlápek vytáhne ztracené klíče a dá jí je. „Až se budete
vracet, stavte se, jsou u mě na stole!“ říká
paní z nádraží. Přivezu jí největší bonboniéru
za to, že byla statečná, udělala mnohem víc,
než musela, a že jí to nebylo jedno. Nevezme
si ji. „To se přece může stát každému,“ řekne
a usměje se. Tak ještě jednou VELKÉ DÍKY!

Olga Žáková
Pozn. redakce: Za statečnost a velkou
ochotu pomoci cestující v nouzi děkujeme osobní pokladní Evě Škodové.

Soutěž o knihu Do vody
Kde se odehrává příběh nového románu spisovatelky Pauly Hawkins s názvem Do vody?
A) Beckford

Soutěž o 5 CD české zpěvačky Debbi
Tajenka zní: Někteří lidé žijí v přepychu
pro nedostatek důkazů.

Soutěž o vstupenky na Mighty Sounds
Jaké národnosti je zpěvák americké kapely
Gogol Bordello, Eugen Hütz?
B) ukrajinské

Soutěž o vstupenky na Čisté festivaly
Kolik piv rozdal Čistý festival jako odměnu za vytříděné plastové kelímky?
A) 87 200

Soutěž pro chytré hlavy
1A, 2B, 3B, 4C, 5A

Vlakem za zážitky

Na zámek

V Šumperku najdete Království mašinek

Ve Slavkově u Brna řeší děti záhadu ztracené koruny

V Muzejíčku Vlastivědného muzea v Šumperku se
do 10. září koná výstava s názvem Království mašinek.
Užijí si ji hlavně děti, ale na své si přijdou příznivci světa na kolejích každého věku. Kromě modelů lokomotiv a vagonů různých velikostí je největším lákadlem
pro malé návštěvníky vláček jezdící na vlastní pohon.
Výstava také připomíná významné železniční stavitele
a podnikatele 19. století – firmu bratří Kleinů. K vidění
jsou nejrůznější předměty se železniční tematikou z bohatého sbírkového fondu šumperského muzea. V rámci výstavy se 27. července uskuteční na dvoře muzea Prázdninový den se zajímavými atrakcemi, dílničkami a soutěžemi.

Pro letošní sezonu si na zámku Slavkov-Austerlitz
připravili speciální prohlídkovou trasu pro rodiny s dětmi,
v rámci níž malí návštěvníci pátrají po ztracené koruně.
Za pomoc při řešení záhady dostanou na závěr prohlídky
malou odměnu. Vítané jsou děti v kostýmech – buď
ve vlastních, nebo si mohou na zámku nějaký pěkný
převlek vypůjčit. Prohlídka Tajemství ztracené koruny, určená dětem od 5 do 10 let, trvá asi půl hodiny. V červenci
a srpnu se prohlídky konají každý den, v září jen o víkendech. A kolik zaplatíte za vstupné? Dospělí 80 Kč, senioři 60 Kč, vstupné pro děti od tří let
stojí 50 Kč a v nabídce je také rodinné vstupné za 250 Kč. Více na www.zamek-slavkov.cz.

Nejbližší železniční stanice: Šumperk

Nejbližší železniční stanice: Slavkov u Brna

Za notami

Na výlet

Prague Proms opět nabízí hudební skvosty

Sobotní nostalgické vlaky Králický Sněžník

I letos si na začátku léta mohou hudební příznivci užít
v metropoli pestrou směs klasiky a jazzu. V červenci se
v rámci festivalu Prague Proms konají jedinečná vystoupení. Už v pondělí 3. 7. zve do Smetanovy síně Obecního
domu šéfdirigent Českého národního symfonického
orchestru Libor Pešek na koncert složený z jeho nejoblíbenějších skladeb. Na stejném místě vystoupí v sobotu
15. 7. americká zpěvačka Denise Donatelli, několikrát
nominovaná na Grammy za nejlepší jazzové album roku.
Na pódiu ji mj. doprovodí trumpetista Bobby Shew, který následující den vystoupí
na Občanské plovárně v improvizované jam session. Více na www.pragueproms.cz.

I letos se můžete svézt každou sobotu až do 30. září historickými vlaky Králický Sněžník, které jedou z České Třebové přes Ústí nad Orlicí, Letohrad a Dolní Lipku až do Hanušovic a stejnou trasou i zpět. Vlaky budou střídavě vedeny
parní lokomotivou (423.009 nebo 464.008) nebo soupravou složenou z motorového vozu Krokodýl (ř. 850) a jednoho přívěsného vozu. Součástí parního vlaku je i bufetový vůz. Nově je zařazen také služební vůz pro přepravu
jízdních kol. Vlak odjíždí z České Třebové v 8:24 h a do Hanušovic přijede v 11:26 h. Na zpáteční cestu se z Hanušovic vydá ve 14:03 h.
Více informací na www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky.

Nejbližší železniční stanice: Praha hl. n., Praha Masarykovo nádraží

Foto: Dreamstime.com

Foto: Vlastivědné muzeum v Šumperku

Na výstavu

Nejbližší žst.: Česká Třebová/Ústí n. O./Letohrad/Dolní Lipka/Hanušovice

Foto: © Karel Gallas | Dreamstime.com

Jména výherců najdete na www.cdprovas.cz/vyherci.

Na pódiu se svlékám
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Jeho poznávacím znamením je mezera mezi zuby, ale i extravagance a nespoutanost. Je to on, kdo na scéně
mává tričkem, hecuje fanoušky a obyčejný koncert proměňuje v zábavnou show. Přesto se necítí být
frontmanem. Bavičem je od přírody a díky své energii občas šplhá na pódiové podpěry nebo skáče přímo
do davu, což odnesl i zraněním nohy. Za rok oslaví čtyřicítku a za pár týdnů očekává radostnou událost –
narodí se mu druhá dcera. Na focení titulní stránky odmítl pózovat s mikrofonem. Proč?

8 ROZHOVOR

Fotka zpěváka s mikrofonem vám připadá
jako klišé?
Jistě, jako to největší a já nemám klišé rád.
Zpěvák s mikrofonem, kytarista s kytarou,
bubeník s paličkama, fuj. Takových fotek už
vzniklo milion.

Jaká role by vám sedla?
Necítím se být hercem a neobrážím castingy. Ale když mi někdo svěří svou důvěru a obsadí mě do nějaké menší role nebo i do té
hlavní, tak ji velmi rád přijmu, ale musím mít
pocit, že na to mám, že to zvládnu.

Místo mikrofonu jste si tedy přinesl úžasně barevný a originální kostým s potiskem. Máte jich doma víc?
Ano, kostýmy vymýšlíme s kapelou, ale
hlavním mozkem je kolega Pavel Mrázek,
který má úplně šílené nápady, a my ho musíme vždycky trochu mírnit. Kostýmy jsme si
vlastně na sebe ušili bič, protože nikdo z nás
není metrosexuál ani ponořený do světa
módy, takže nesledujeme módní výstřelky,
ale snažíme se, aby měly nějaký vtip hlavně
pro nás, ale samozřejmě i pro lidi, kteří přijdou na koncert.

Přesto spousta herců nemá vystudované
herectví a stejně jsou na roztrhání…
To je pravda, není to úplně nezbytné, ale
člověk musí perfektně ovládat grimasy. Taky
mám strašnou trému z toho, že mi vypadne
text a že na mě bude štáb čekat, než se ho
doučím. Ale musím říct, že poslední dobou
jsem měl velmi milé příležitosti hrát.

Když jsem viděla, kolik grimas sázíte během cvakání spouště, hned mě napadlo,
že se v tom vyžíváte. Nepřemýšlel jste
někdy, že se dáte na hereckou dráhu?
Čekám na příležitost. Snad si mě brzy
všimne nějaký dostatečně vnímavý režisér,
který pochopí, jaký talent ve mně dřímá, leží
ladem a obrůstá mechem. Kde jsou všichni ti
aspiranti na oscarová klání?
Matějovo dětství

například, když je v první řadě nějaká mimořádně obdařená fanynka, pak se člověk lehce
zapomene…
Teď jste mi nahrál. Využíval jste známého obličeje k balení slečen, které si přišly
poslechnout koncert Monkey Business?
No nevím, jestli jsem toho úplně využíval. Ale
je jasné, že když je člověk trochu známější
a zpívá na pódiu, tak na sebe logicky strhává
pozornost. A ta se poté přesouvá i do časů
pokoncertních. Ale že bych toho využil? Spíš si
myslím, že toho leckdy využila nějaká fanynka.

KDYŽ JE POD PÓDIEM
OBDAŘENÁ FANYNKA, SNADNO
ZTRATÍM POZORNOST.

Jeden známý herec mi prozradil, že k oslovování slečen používá sociální sítě, prý je
to velmi účinné. To nebyl váš případ?
Určitě ne, já obecně sociální sítě moc nepoužívám. Možná tak k prezentování kapely
nebo vyjádření politického názoru, ale ženu
jsem si tam nikdy nehledal.

Jaká byla vaše dosavadní největší role?
V televizním filmu Automechanik ze série
Nevinné lži, kde jsem si po boku Vojty Dyka
a Táni Vilhelmové zahrál automechanika. A kolegové mi moc pomohli, protože
dokázali navodit příjemnou atmosféru
a říkali mi: „Hele Rupperte, tak se ten text
neuč tejden dopředu, zase takový špalíry
tam nemáš. Mrkni na to ten den, kdy jdeš
na plac, a na nic jinýho nemysli.“ Tím jsem se
psychicky uvolnil a opravdu nemyslel na to,
že jdu natáčet.

Vystudoval jste pedagogickou školu, chtěl
jste být v mládí učitelem?
Nechtěl a na té střední pedagogické škole
jsem se v tom jen utvrdil. Být učitelem je
nesmírně těžké povolání a často je opomíjené, i když je jedno z nejdůležitějších. Učitelé
vychovávají naše děti, budoucnost národa.
Pokud chce být učitel dobrý, musí se perfektně připravovat na každou hodinu a ta mu
nekončí poté, co opustí třídu, práci si bere
i domů. Takže ty dva měsíce volna během
prázdnin jsou vskutku zasloužené.

Když vystupujete na pódiu, tak výpadky
textu nemíváte?
Tam se to dá zahrát, protože máme skoro
všechny texty v angličtině, takže si za zapomenuté můžu dosadit jiné slovo, a nikdo
nic nepozná. Ale výpadek textu je většinou
způsobený nepozorností. To se mi stává

Vyzkoušel jste si to na vlastní kůži
alespoň během praxe?
Ano, měl jsem na starosti družinu v mateřské škole. Tam jsou mimochodem učitelé
taky opomíjení, vždyť veškeré základy společenského života a sociální návyky se naučíte
právě ve školce.

ROZHOVOR
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Matěj Ruppert (39)
Narodil se v Praze, kde žije
téměř 40 let. Jako středoškolák se zúčastnil tehdy populární pěvecké soutěže Caruso
Show, kterou vyhrál. Studoval
zpěv na konzervatoři, po prvním
semestru ale školu opustil. Od jednadvaceti let je nepřehlédnutelnou postavou
české hudební scény coby zpěvák úspěšné a dnes
už legendární české kapely Monkey Business. Dvakrát
získal prestižní hudební cenu Anděl. Spolupodílí se i na projektech G-Point Hunters a Neruda. Kromě zpěvu ho baví herectví,
skvěle ztvárnil třeba roli Švejka ve videoklipu singlu Be a Man, ale zahrál
si i vedlejší role v několika filmech. Má dvouletou dceru Anežku, které už brzy
přibude sourozenec.

Sám jste rodičem. Aplikujete svou zkušenost i doma?
To ne, doma si dávám pozor, abych nepraktikoval schematické postupy, které v pedagogice existují. Ale zpátky k té škole – já jsem
se na učiliště necítil, protože nejsem vůbec
manuálně zručný, a věděl jsem, že chci mít
maturitu. Moje teta mi tehdy poradila, ať
zkusím „peďák“.
Vzpomínáte na studijní léta rád?
Jistě, protože na střední pedagogické škole
je asi 90 procent děvčat. Tam jsem zažil
i první lásky a přišel jsem se spolužačkou
o panictví. Bylo to na chatě, kam jsem se
s tou slečnou, která se jmenovala Šárka,
přepravil vlakem.

UMÍM DOKONALE NAPODOBIT
HNED NĚKOLIK JAZYKŮ, ALE
NIKDY JSEM SE JE NENAUČIL.
Po maturitě jste se dostal na pražskou
konzervatoř. Po půlroce jste to ale vzdal.
Není to škoda?
Že jsem odešel, mělo dva důvody. Mezi ukončením střední školy a nástupem na konzervatoř jsem žil rok ve vakuu, během kterého jsem
zvlčil. Začal jsem navštěvovat restaurační
zařízení, měl jsem první kapelu, se kterou
jsme hráli po klubech, a najednou bylo těžké
znovu nastoupit do školního režimu.
Takže se vám nechtělo ráno vstávat a jít
studovat?
To taky, člověk si odvykl na disciplínu, ale
navíc jsem dostal možnost přejít do Monkey Business. Začali jsme nahrávat a já
zkrátka neměl čas chodit do školy. Dalším

důvodem odchodu bylo,
že má konzervatoř pro mě
nepochopitelná omezení.
Například, když jste v prvním
ročníku, nemůžete nikde vystupovat. Tomu nerozumím dodnes.
Jaký je důvod takového zákazu?
Ptal jsem se na to a bylo mi řečeno,
že škola chce do světa vypouštět už
hotové produkty, zpěváky se vším
všudy. Ale podle mě je to nesmysl,
protože zrovna zpěvák je hotový už
od začátku. Pokud zpívat umí, tak
mu škola může pomoci s navazováním kontaktů, naučí ho teorii
hudby, ale co se týče výuky zpěvu,
může si brát soukromé lekce. A to
jsem taky udělal.
Pak jste se začal živit koncertováním s kapelou a dařilo se vám.
Od začátku jste byl vnímán jako
bouřlivák a rebel, což vám vydrželo
dvacet let. Kdy jste se zklidnil?
Když jsem potkal svou druhou ženu.
To víte, když je člověk sám a nemá
stálého partnera, tak se ten divoký
hudební život udržuje lépe. Ale po určitém čase přijdete na to, že to vlastně
nemá žádný smysl. Najednou zjistíte,
že ačkoli máte kamarády v kapele
a spoustu kamarádek, tak jste vlastně
sám. A po třicítce jsem zjistil, že život
je i o něčem jiném než o užívání si.
Do své druhé ženy Terezy jste se zamiloval
hned?
Ano, ale až po nějakém čase, kdy jsme
spolu žili, jsem si uvědomil, že je to žena pro
moji budoucnost a že ten vztah je krásný

a láskyplný.
Také jsme oba
chtěli mít dítě, takže
jsem se uklidnil.
K vašemu divočejšímu
období patřil také alkohol. Neměl jste někdy
problémy to všechno
ustát a nepropadnout
závislosti?
To ne. Víte, míru spotřeby alkoholu
má každý jinou. Pro někoho jsou
dva, tři mejdany týdně moc,
pro jiného zoufale málo. Já jsem
měl období, kdy jsem pil hodně
tvrdého alkoholu, ale zjistil jsem,
že mi to nevyhovuje, tak jsem s tím
přestal. Dnes jsem klasický pivař
a pivo je milosrdnější, dá se s ním
víc vydržet. Nikdy se mi nestalo, že
bych popíjel víkend v kuse a nevěděl o sobě. Jeden můj kamarád mi
řekl, že se na to mám moc rád.
A jak to máte s večírky dnes?
Trpím šíleně na kocoviny, takže se
snažím pít jen tehdy, když druhý
den nic nemusím a mám volno. Ale
nesnažím se to léčit „vyprošťováky“, že bych
šel do hospody a dal si deset piv.
Na pódiu jste se také pravidelně svlékal…
To dělám pořád.
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Takže jste exhibicionista?
To ne, ale když mám pocit, že je to zábavné,
tak proč ne? Myslím, že tím bavím fanoušky.
Spontánní ale jste, ne? První ženu jste si
bral po půlroce známosti.
To je pravda a tuhle zkušenost pak trochu
odnesla moje druhá žena, protože mi déle trvalo, než jsem ji požádal o ruku. A to i přesto,
že už jsme uvažovali o potomkovi. Chápu, že
to nenesla úplně dobře právě proto, že jsem
to první manželství uspěchal. Nicméně toho
nelituju, užili jsme si s první ženou Karolínou
spoustu krásných chvil a své druhé ženě
jsem vysvětloval, že do druhého manželství
nechci jít po hlavě.
A co vaše kapela – berete ji jako druhou
rodinu?
Určitě. Taky mi kolikrát moje rodina
v Monkey Business pomohla. Není to pro
mě jenom práce.
Vážně jste neměl nikdy pocit, že jdete jen
do práce?
Naštěstí ne. Někdy, když jedete pořád dokola stejný set list (stejné skladby – poznámka
autorky), tak se z koncertů může stát rutina.
Pak používáte i stejná průvodní slova, u kterých máte ověřeno, že fungují, a najednou si
tu práci začnete ulehčovat. A to není dobře.
My se snažíme ten náš set list obměňovat
zhruba třikrát do roka právě proto, abychom
to vystupování nevnímali jako rutinu.

Monkey Business

A co ponorková nemoc, na tu jste
netrpěli?
My máme štěstí, že jsme si všichni sedli
a kapela se za dobu své existence téměř neobměňuje. Hráli jsme 16 let s Tonyou Graves,
ta tedy pak odešla, ale nemyslím si, že by
to bylo způsobené ponorkou, prostě chtěla
změnu v životě, chtěla se postavit na vlastní
nohy a to je legitimní.
Vy jste nikdy neuvažoval, že se odtrhnete
a půjdete sólovou cestou?
Ne. Mám to tak, že na pódiu jsem rád ten
vepředu, dělá mi to dobře, ale zároveň jsem
rád součástí týmu. Navíc nejsem úplně
kreativní, neskládám písničky, nemám úplně
nejlepší nápady na texty. Proto jsem rád, že
jsem v kapele, kde takoví lidi jsou. A možná
je to i klíčem úspěšného soužití té kapely,
že každý z nás má svoje místo, svoji úlohu,
kterou se snaží plnit co možná nejlépe.

DNES JSEM KLASICKÝ PIVAŘ.
PIVO JE MILOSRDNĚJŠÍ, DÁ SE
S NÍM VÍC VYDRŽET.

V Lucerně na charitativním galavečeru Díky tanci

Proč Monkey Business nevydali žádnou
desku v češtině?
My jsme chtěli, to byl taky důvod, proč
jsme poslední desku vydali skoro po čtyřech
letech. V podstatě jsme na dva roky zamrzli
a zkoušeli dělat české texty. Oslovili jsme
nespočet textařů, ale ono to nefungovalo. Já mám s češtinou při zpívání docela
problém, nezní moc dobře a je to taky tím,
že psát české texty do hudby naší kapely je

Česká popfunková kapela, která vznikla
v roce 1999 jako projekt textaře a hudebníka Romana Holého, který mimo
jiné působí ve skupině J.A.R. Od jejího
počátku je hlavním zpěvákem Matěj
Ruppert, zpěvačka Tonya Graves skupinu
opustila po 16 letech kvůli sólové kariéře.
Mezi další členy patří Tereza Černochová
nebo Ondřej Brousek.

mnohem těžší než třeba do folkových písní
s kytarou. Angličtina je na tenhle druh hudby zpěvnější. I když třeba kolegové z J.A.R.
to umí perfektně.
Říká se o vás, že mluvíte několika jazyky.
Je to pravda?
Není, umím je jen dobře napodobovat.
Zvládnu napodobit angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu… Ale nikdy jsem se
ty jazyky nenaučil, protože jsem od přírody
děsně líný. A jak jsem starší, tak si říkám,
že jsem asi promarnil slušnou šanci se je
naučit, protože ta imitace mi opravdu jde,
dokonce jsem několikrát přesvědčil lidi, kteří i žili nějaký čas třeba v Německu, že jsem
Němec. Cítím to jako velkou chybu, protože
ve 40 letech je to všechno těžší.
Když jsme si povídali před rozhovorem,
zmínil jste, že moc rád jezdíte vlakem.
Ano, vlaky mám moc rád. Naštěstí je už
pryč ta doba před revolucí, kdy jste se
ve vlaku báli jít na záchod, hygienické podmínky byly otřesné. Dnes paradoxně jezdím
vlakem mnohem častěji než před deseti lety
a může za to dálnice D1. Jet autem z Prahy
do Brna nebo do Ostravy je o nervy. V Pendolinu mám komfort, luxusní jídlo, pivo
a nic mi tu nechybí. Vystoupím odpočatý
a naprosto spokojený. Jsem nadšený. ▪
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VEČÍRKY, ČAJE
A MEJDANY
Silvestr 1965 se sousedy v panelákovém bytě v Litovli. Naše přátelství přetrvává dodnes.
Helena Pšenčíková
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Silvestr 1980
Moje matka, mladá a plná optimismu tlačí
do nového roku...

Radim Lhotecký

Mejdan tety Zdeňky
Ve fotoalbu tety Zdeňky lze najít kromě tradičně střízlivých fotografií také snímky
z podobně laděných oslav. Na této, z první poloviny osmdesátých let, nechyběly kromě
tety a jejích kamarádek také jednohubky, sifon a alkohol.
Jana Hájková

Vajíčkový mejdan
Na večírku pořádaném
v rámci podnikové dov
olené se uskutečnila
partnerka protáhnou
soutěž, kdy musela ma
t přes partnerovo obl
nželka či
ečení syrové vajíčko
Kdo ho rozbil, ten mě
od krku až po nohavic
l smůlu.
e.
Martin Těhel

Padesátiny s Leninem
Až příliš odvážná byla oslava padesátin bratra
Zdeňka na jeho chatě v červnu 1982, když vlevo
zobrazená hlava Lenina měla být recesí. Naštěstí
se to obešlo bez následků.

Karel Pokorný
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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) přes
webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka
soutěže/retro), případně poštou na adresu redakce
(viz str. 64). V případě zasílání poštou uveďte
na obálku 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:

č. 8/2017: LETADLEM NA DOVOLENOU
uzávěrka zaslání 12. července

Mejdan podle plánu

grafie byla pořízena
v bytě na sídlišti v Praze 8. Foto
Tak takhle se slavilo v roce 1984
mladá léta
e jen vzpomínku v albu na rušná
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č. 9/2017: OÚNZ ANEB SOCIALISTICKÉ
ZDRAVOTNICTVÍ
uzávěrka zaslání 9. srpna

ROZJEĎ LÉTO
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CREDITEM

Půjčte si od 4 000
do 50 000 Kč...
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K U LTURN Í TIPY
A R E C EN Z E
COLOURS OF OSTRAVA

ČD
TIP

Hudební festival s atraktivnějším programem už tady během letošního léta
nebude. Přehlídka, která zve fanoušky tradičně do industriálního areálu v Dolních
Vítkovicích, byla ne náhodou prestižním britských deníkem The Guardian zařazena mezi desítku nejlepších akcí v Evropě a vysoký standard si drží. Letos má na programu
více než 350 položek na dvaceti venkovních i krytých scénách. Důkazem bezbřehé hudební
pestrosti festivalu jsou i letošní hlavní hvězdy – američtí rockeři Imagine Dragons, jemná
písničkářka s řadou cen Grammy Norah Jones, současná dobyvatelka hitparád – řízná LP,
rockoví bardi Midnight Oil, berlínské elektronické trio Moderat, indie rockový kvartet Alt-J,
legenda funku a acid jazzu Jamiroquai nebo mladičká, ale šikovná a velmi úspěšná britská
zpěvačka Birdy. Z domácích interpretů se představí Tata Bojs, Aneta Langerová, David Koller
nebo Michal Hrůza, který chystá vystoupení s padesátičlenným orchestrem ostravské Janáčkovy filharmonie. A bude toho mnohem víc, nejen koncertů, ale také divadelních vystoupení,
filmových projekcí, výstav nebo workshopů. Více informací najdete na www.colours.cz.
DOLNÍ VÍTKOVICE, OSTRAVA 19.–22. ČERVENCE
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KINO

FILMY NA DOMA
ŽIVOT

V UTAJENÍ
Silně herecky obsazený špionážní thriller hraje o čas, aby zabránil připravovanému útoku na Londýn. Konkrétně je to na bedrech špičkové agentky CIA Alice Racine, která byla po nevydařené akci
přeřazena právě do britské metropole. Má hlavního podezřelého, ale během jeho výslechu vyjde
najevo, že ji někdo podvedl a ven unikly tajné informace, čímž se i ona sama ocitá v ohrožení…
VB, 98 MIN. / REŽIE – MICHAEL APTED / HRAJÍ – ORLANDO BLOOM, NOOMI RAPACE, JOHN MALKOVICH,
MICHAEL DOUGLAS, TONI COLLETTE, JESSICA BOONE, MAKRAM KHOURY V KINECH OD 6. ČERVENCE

OKLAMANÝ
Režisérka Sofia Coppola, dcera
legendárního Francise Forda Coppoly,
na sebe výrazně upozornila filmem
Ztraceno v překladu. Nyní přichází
s příběhem z izolované internátní
školy v časech americké občanské
války, jehož chovanky poskytnou azyl
zraněnému nepřátelskému důstojníkovi. Ten si postupně získává náklonnost jedné za druhou, což vyvolává
nebezpečně dusnou atmosféru.
USA, 94 MIN. / REŽIE – SOFIA COPPOLA
HRAJÍ – ELLE FANNING, KIRSTEN DUNST,
NICOLE KIDMAN, COLIN FARRELL,
ANGOURIE RICE, OONA LAURENCE
V KINECH OD 13. ČERVENCE

DIVADLO

Šestičlenná posádka mezinárodní
vesmírné stanice je na pokraji
fenomenálního objevu – prvního
důkazu o existenci mimozemského života
na Marsu. Vzorek
ze sondy opravdu
vykazuje známky
života. Jenže to,
co astronautům
přišlo zprvu jako
nádherné, se během pokračujícího
výzkumu začne chovat mnohem
inteligentněji a agresivněji, než
kdokoli čekal.
USA, 104 MIN. / REŽIE – DANIEL
ESPINOZA / HRAJÍ – JAKE GYLLENHAAL, REBECCA FERGUSON, RYAN
REYNOLDS, HIROJUKI SANADA,
ARIYON BAKARE

KRÁSKA A ZVÍŘE

Emma Watson, proslavená Hermionou v Harrym Potterovi, opět dokazuje, že u dětských rolí její kariéra
neustrne. Nyní září v klasickém
Disneyho muzikálu
o krásné dívce, kterou ve svém zámku
uvězní děsivé zvíře.
Navzdory strachu
se spřátelí se zakletým zámeckým
služebnictvem
a uvědomí si, že se
pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.
USA, 130 MIN. / REŽIE – BILL CONDON / HRAJÍ – EMMA WATSON,
DAN STEVENS, LUKE EVANS, JOSH
GAD, EMMA THOMPSON, EWAN
MCGREGOR, KEVIN KLINE, IAN
MCKELLEN

VALMONT

KOMEDIE OMYLŮ

Příběh Markýzy de Merteuil a vikomta de Valmonta proslavil především Hollywood. Cynické, morálkou a zodpovědností nesvázané hry,
které realizují pro své pobavení a na něž doplácejí jak nevinné oběti,
tak ve výsledku i jejich samotní iniciátoři, můžete vidět v představení
na pomezí činohry a tanečního divadla na otáčivém hledišti v zahradě
českokrumlovského zámku.

Před deseti lety tahle místní inscenace v Ostravě Letní shakespearovské slavnosti zahajovala, setkala se s nebývalým ohlasem
a nyní se do jejich programu na chvilku vrací. Frašku, v níž dvě
dvojice dvojníků (dvojčat) rozehrávají šílený kolotoč zaměněných
identit, v němž po chvíli nikdo neví, kdo je kdo, režíroval Peter
Gábor.

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ, ČESKÝ KRUMLOV /REŽIE – LIBOR VACULÍK
HRAJÍ – ZDENĚK MLÁDEK, JULIE DE MEULEMEESTER, BARBORA COUFALOVÁ,

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD, OSTRAVA / REŽIE – PETER GÁBOR
HRAJÍ – MAREK HOLÝ, PETR SÝKORA, VLADIMÍR POLÁK, JIŘÍ SEDLÁČEK,
PAVLÍNA KAFKOVÁ, TEREZA DOČKALOVÁ, HANA VAŇKOVÁ A DALŠÍ

ALKISTI ANGELATOU, ISTVÁN VARGA, SEBASTIANO MAZZIA A DALŠÍ
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HUDEBNÍ FESTIVALY

ČESKÉ HRADY.CZ
U hradu Točník se 14. července
roztočí soukolí tradiční letní
přehlídky, která navzdory názvu
nabízí hudební víkendy na hradech i na Moravě. Na Točník
po týdnu naváže Kunětická
hora, po ní přijde na řadu
Švihov. V letošním programu se
objevuje legendární Olympic,
zpěvačka Anna K, skupiny Mig
21, Arakain s Lucií Bílou nebo
zpěváci Richard Müller, Vladimír
518 a Tomáš Klus.

KNIHY
TEN MIZERNEJ BUCKY DENT!

BYLINKY

DAVID DUCHOVNY
Hvězda seriálů Akta X a Californication je nejen hercem, ale
i spisovatelem. Ve své druhé
knize vypráví příběh Teda,
prodavače arašídů na baseballovém stadionu, který sní
o dráze spisovatele. Když se
dozví, že je jeho otec nevyléčitelně nemocný, snaží se ho udržet v co nejlepší
náladě. Jenže co dělat s tím, že jeho milovaný
baseballový tým je na konci tabulky?

RENATE HUDAK
V obchodech je nepořídíte zrovna lacině, navíc tu vaši často
nemají. Bylinky si ale můžete
docela pohodlně vypěstovat
sami doma na zahradě, nebo
i na balkoně či terase. Kniha
vysvětluje, jak správně připravit
půdu, založit záhon nebo vonnou cestičku a jak úspěšně byliny, kterých je
tu více než osmdesát, pěstovat. Nechybějí ani
nejčastější otázky a odpovědi.

KNIŽNÍ KLUB, 249 KČ

VAŠUT, 229 KČ

VÝSTAVY
JAROSLAV RÓNA 1997–2017
Jeden ze zakladatelů legendární skupiny Tvrdohlaví měl
před dvaceti lety první velkou samostatnou výstavu
v pražském Domě U Kamenného zvonu. Tam se nyní vrací
a na díla z roku 1997 navazuje sochařskými a malířskými
pracemi z posledních dvou desetiletí. Video na výstavě
navíc mapuje jeho vášně vzbuzující realizace ve veřejném
prostoru, ať již jde o pomník Franze Kafky v Praze nebo
jezdecký pomník markraběte Jošta v Brně.

RŮZNÁ MÍSTA OD 14. ČERVENCE
INFO NA WWW.CESKEHRADY.CZ

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU, GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
OTEVŘENO DO 29. ŘÍJNA

PEVNÉ VAZBY

ROZMARNÉ LÉTO
Festival, který zve na 22. července k Máchovu jezeru na pláž
Klůček, je příjemnou rodinnou
akcí, která myslí i na děti.
Budou tu mít vlastní stage,
na které vystoupí Čiperkové,
Pískomil se vrací, Divadlo
Kůzle, Škola písničkou a Krejčík
Honza, větší návštěvníci se
mohou těšit na zpěváky Michala Hrůzu a Pavla Calltu nebo
kapely Wohnout a Sto zvířat.
PLÁŽ KLŮČEK, MÁCHOVO JEZERO
INFO NA WWW.ROZMARNE.CZ

HANA PUCHOVÁ
Ač Hana Puchová (1966) strávila prakticky celý život v Ostravě,
dávno svůj region umělecky překročila, a tak ji směle můžeme řadit
mezi nejzajímavější výtvarníky u nás. Celý život malovala obyčejné
věci obyčejným způsobem, z čehož ovšem vycházely neobyčejné výsledky. Ve svých plátnech se sice vyjadřuje jednoduchými
prostředky, nikdy však nepostrádají jistou básnickou poetiku. Už
během studií zaujala svými portréty a zátišími, které také ovlivnil
studijní pobyt ve Francii v druhé polovině devadesátých let minulého století. Její malby vyvolávají pocit nostalgie, vždy však s nádechem tajemna, nečeho neproniknutelného, z portrétů vyzařuje
život v podobě emocí těch, kteří stojí modely, tedy jistá slavnostnost i rozechvění.
Hana Puchová vyniká ve znázorňování nejrůznějších zátiší, nejčastěji květinových. Maluje však i předměty každodenní potřeby, jako
jsou zubní pasta, mobil, láhev s minerálkou, v nichž se minimalismus vzrušujícím způsobem pere s výraznou barevností. Dalším
jejím velkým tématem jsou obyčejná lidská obydlí, jež jsou v podstatě verzí krajiny, kterou člověk obývá. I zde, podobně jako v řadě
ostatních svých prací, autorka lavíruje mezi přímočarou realitou,
kterou zjemňuje drobným, až něžným detailem značícím její pochyby, plachost či citlivost.
DŮM UMĚNÍ, GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
OTEVŘENO DO 3. ZÁŘÍ

20 T E L E VIZE

Č ERV EN C OVÉ M E N U
VINNETOU

Vítěz letošního léta?
DE TE KTIV KA ZA S K LOM !
Televizní léto teprve začíná, přesto už má svého vítěze. Nad záplavou repríz
a několika málo novinek jasně vyčnívá povedená slovenská detektivní série.

V

každoročním předletním lavírování,
zda se spolehnout pouze na reprízy,
nebo do vysílání přeci jen zařadit nějakou
novinku, to letos šalamounsky vyřešila Prima. V letním schématu má dvě novinky, ale
sáhla pro ně do archivu spřátelené slovenské
stanice Joj.
Vedle komediálního seriálu Prázdniny si
vybrala loňskou detektivní sérii Za sklom.
A ta je v roky zatuchlém televizním létě
velmi příjemným osvěžením.
V jejím čele stojí dva elitní policisté Tibor
a Norbert, jejichž kolega je v úvodu brutálně zavražděn. Po slibu vdově, že najdou
a usvědčí jeho vraha, postupně odhalují
strom organizovaného zločinu, prorostlý prodejem drog, pašováním utečenců,
únosy a vraždami. Policejní vyšetřování

přes řadu komplikací odhaluje propojení
zločinu až na nejvyšší místa. Seriál, který
snese srovnání se žánrovou zahraniční
konkurencí, či z domácí produkce s Raplem
nebo Labyrintem, má svižně napsaný scénář
(jeho autorkou je Valéria Schulczová), věrné
dialogy, velmi slušné herecké výkony, dokáže
se vyvarovat dějovému balastu, hluchým
místům. Možná mají Ján Koleník a Tomáš
Maštalír v hlavních rolích policistů až příliš
kovbojská srdce, ale scénář je pokaždé dokáže zkrotit, určit jim mantinely.
Tihle dva připomínají německé kolegy
z Kobry 11, ale jejich seriál je lépe napsaný,
a především se mu daří vytvořit osobitou,
ponurou atmosféru a napětí. Až takové, že
byste si pokaždé při závěrečných titulcích
nejraději okamžitě pustili další díl. ▪

hodnocení
ZA SKLOM

SERIÁL, SR / PRIMA, KAŽDÉ ÚTERÝ OD 4. ČERVENCE
REŽIE – P. BEBJAK, R. ŠVEDA, Z. MARIANKOVÁ / HRAJÍ – JÁN KOLENÍK, TOMÁŠ MAŠTALÍR, JURAJ LOJ, KAMILA MAGÁLOVÁ, MILAN ONDRÍK, REBEKA
POLÁKOVÁ, JIŘÍ BARTOŠKA, ĽUBOŠ KOSTELNÝ A DALŠÍ

80%

Příběhy s náčelníkem Apačů a jeho
pokrevním bratrem
Old Shatterhandem se
během let staly jedním
z pilířů letní televizní
nabídky. Prima uvede
nejprve Poklad na Stříbrném jezeře
a potom snímky Vinnetou, Vinnetou –
Rudý gentleman a Vinnetou – Poslední
výstřel.
PRIMA • OD PONDĚLÍ 3. ČERVENCE / 20:15

INDIANA JONES
Harrison Ford v hlavní roli archeologa a neohroženého
dobrodruha v sérii
režiséra Stevena Spielberga, která započala
v roce 1981 hledáním
Dobyvateli ztracené archy a prozatím
skončila Královstvím křišťálové lebky
uvedeným před devíti lety.
PRIMA • OD NEDĚLE 9. ČERVENCE / 20:15

BÍDNÍCI
Čtyřdílné zpracování nejslavnějšího
románu Victora Huga
o bývalém galejníkovi
jménem Jean Valjean,
věčně se skrývajícím
před neústupným
stínem inspektora Javerta, který je
přesvědčen o jeho nepolepšitelnosti, se
zčásti natáčelo i u nás.
ČT1 • OD SOBOTY 15. ČERVENCE / PO 21:10

DRAZÍ SOUSEDÉ
Druhá šance pro seriál, který loni Nova
z vysílání stáhla kvůli
nízké sledovanosti.
Trojice vnoučat v něm
má šanci zdědit po dědovi 30 milionů korun,
ovšem pod podmínkou, že stráví rok
života na vesnici v jeho zpustošeném
domě.
NOVA • KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN 17:25

TV KUPÉ
■ NOVA MÁ CENU ZA ZNĚLKY
Na soutěži Promax BDA Global Excellence Awards,
která oceňuje nejlepší počiny v oblasti televizní
reklamy a grafiky, získaly TV Nova a s ní spolupracující studio Oficina třetí místo v kategorii Art Direction & Design v podsekci Sports Program Image
Spots za nové znělky pro stanice Nova Sport.

■ VZNIKNE TELEVIZE O VÁLKÁCH
Československá filmová společnost, která už provozuje stanice CS Film, CS Mini, Horor film KinoSvět
a portál Film Popular, připravuje novou stanici War
svět válek. Odstartovat má na přelomu září a října,
objeví se na satelitu i v kabelu. Vysílat bude v češtině
a slovenštině pořady z oblasti vojenství.

■ ROBINSONŮV OSTROV POKRAČUJE
V plném proudu je natáčení pokračování reality
show Robinsonův ostrov. Přihlásilo se přes šest
tisíc lidí, vybraná skupina z nich pak odletěla
na izolovaný filipínský ostrov, aby na něm bojovala
o výhru v hodnotě 2,5 milionu korun. První sérii
na Nově sledovalo v průměru 612 tisíc diváků.
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CHIN A SKI S H RŮ ZOU
nabízejí mnoho dobrých písní
Když vydá desku skupina Chinaski nebo zpěvák Michal Hrůza, znamená
to už nějaký čas hudební událost. Teď se svými novinkami přišli v rychlém
sledu za sebou. Pojďme se podívat, jaké jsou.

A

ť to neprotahujeme, obě jsou dobré, nadprůměrné, a neurazí ani ty, kteří zrovna
nepatří do tábora jejich fanoušků.
Zatímco Hrůzovu desku dlouho dopředu
propagovaly filmové hity Pro Emu nebo Padesátka, Chinaski zvolili jako úvodní rádiový
singl nejslabší skladbu celé desky, která jí dala
i název – Není nám do pláče. Píseň o tom,
že kapela už nenapíše další hity, jakými byly
Klára, Kutil, Tabáček, Signální a další, které
v písni vyjmenovávají, totiž plačtivě působí,
dýchá rezignací, jako by měla omluvit to, co
přijde. A pokud tohle zní z rádií, může kdekdo
s poslechem desky zaváhat.

jako tamaryšek / a lesní jahody voní jako ty“
(Tamaryšek), „Venku je na nule / milujem
minulé /svůj klid a stálý příjem“ (Venku je
na nule), „Už navždy spolu zůstanem / jak
propan s butanem“ (Propan s butanem), nebo
„Je mi to jasný, bude to krutý / přesto jedeme
dál jako pominutý“ (Záhada). To všechno jsou
slogany, které z písní dělají hity.
Díky tomu je zbytek desky jízda, která občas pro konzumenty rádiových hitů překvapivě přitvrdí, ale nezapomínejme, že i přes současnou popovou produkci mají Chinaski ryzí
rockové základy. Ať měkčí či tvrdší, všechny

Fungující slogany
Přitom zbytek alba je skvělý. I tím, že písně
ctí dva pilíře, na kterých Chinaski už řadu let
boří hitparády a vyprodávají koncerty. Zaprvé
umí v písních vyprávět příběhy, hned druhá
skladba s refrénem „Mám chuť řvát jak na
lesy / že mám pro tebe postel s nebesy / pořád
schovanou“ je toho důkazem a na rozpačitý
úvod desky dá rychle zapomenout.
A zadruhé mají Chinaski cit pro zapamatovatelné a úderné refrény, které se člověku
zaryjí pod kůži už napoprvé. „Včerejšek voní

hodnocení
CD

CHINASKI
Není nám do pláče
MICHAL HRŮZA
Sám se sebou

90%

písně díky zahraničním producentům dostaly
plný, světový zvuk, který k jejich celkovému
vyznění samozřejmě přispívá.

Hrůza má cit na hity
I Michal Hrůza těží z toho, čím vyniká
nad jiné, a to takřka básnickým, chytrým
poskládáním jednoduchých slov, kterými ve
svých písních vytváří ojedinělou atmosféru
i srozumitelný příběh. A že je autorsky při
síle, dokazuje nejen z éteru prověřenými,
filmovými skladbami, ale i celým zbytkem
desky.
Z písní dýchá mimořádný klid, přirozeně,
deska není žádnou terapií po těžkém zranění
z hospodského napadení před třemi lety
v Ostravě, ač se na některých textech tato
zkušenost, respektive následné období návratu do života po ní, pravděpodobně podepsala.
Ve zmíněném klidu, potřebě jistého zastavení
i touze vrátit se. Patrné je to třeba v závěrečném Polárníkovi: „Našel jsem pochopení /
uprostřed ticha po setmění / samota volá po
probuzení / chci zase plout ve vlnách dění.“
Je dobře, že Michal Hrůza pluje dál. Takových nenápadných hitmakerů u nás moc
nemáme. ▪
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Soutěž o knihu
Zmizení Šimona Šťopky
Proslulá vílí detektivní kancelář Křídla
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte na
a spol. měla problém. Dost velký problém.
soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.
Vlastně by se dalo říct, že obrovský. Zmizel
Která pohádková bytost je pohřešována
obr Šimon Šťopka, a jako by to nestačilo,
v detektivním příběhu Zmizení Šimona
zanechal v péči detektivů – kocoura Šídla,
Šťopky?
Emily Voleové a Bustera Ignácia Spicera –
A)
skřet
svou šestiletou dceru Prvosenku.
B)
víla
Potíž byla v tom, že Prvosenka coby obří
C)
obr
dcerka byla den ode dne větší a větší. Hrozilo,
Odpověď zadejte do příslušného
že pokud detektivové Šimona Šťopku brzy neformuláře na www.cdprovas.cz
najdou, bude tak velká, že už neprojde dveřmi
do 21. července 2017.
obchůdku. Jak ale Emily věděla z předchozích
případů, když přijde na pohádkové bytosti,
ať už jsou to čarodějnice, elfové, skřeti nebo
a venku lilo. Léto nic moc, pomyslela si Emily.
obři, nic není jednoduché.
„O tom údolí jsem nikdy neslyšela. Je to
Strážkyně klíčů Emily Voleová zdědila
někde poblíž Podgy Bottom?“ zeptala se.
Křídla a spol. po slečně Stringové, okouzlu„No to potěš porybného! Rozhodně ne. Je to
jící stařence a někdejší sousedce Emilyiných
v zemi obrů,“ vysvětlil Šídlo.
příšerných adoptivních rodičů, manželů
„Odkud se s Šimonem Šťopkou znáš?“
Dashwoodových. Emily u nich tehdy dělala
vyzvídala Emily.
neplacenou služku lomeno chůvu a slečna
„Byl dobrým přítelem slečny Stringové,“
Stringová ji před nimi v podstatě zachránila.
řekl Šídlo.
Naučila ji číst a psát a spoustu dalších věcí.
Všechno, co nějak souviselo se zesnuKdyž Emily s Šídlem řešili svůj první společný případ, našli slavného vílího detektiva
lou slečnou Stringovou, Emily neobyčejně
Bustera Ignácia Spicera, kterého zlý skřet
zajímalo.
zmenšil a zavřel do ptačí klece. Emily klec
Šídlo a slečna Stringová Šimona Šťopku
koupila a Bustera osvobodila, ten měl však
poprvé potkali kdysi dávno pradávno, když vílí
stále pocit, že a) Emily se neměla stát dědičdetektivové řešili případ zmizelé harfy. Než se
obr odstěhoval, chodíval k nim potom často
kou detektivní kanceláře a b) neměla se stát
na čaj a kus řeči.
strážkyní klíčů. Nebyla totiž víla a její místo
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ MLADÁ FRONTA
„Opravdu?“ ujišťovala se Emily, na kterou
po právu náleželo Busterovi, který byl vílem
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to udělalo značný dojem. Zkusila si představit,
rodem i výchovou. Hlavní důvod jeho ustajak obr sedí v jednom ze skládacích lehátek
vičné nabručenosti byl však nejspíš ten, že už
slečny Stringové a popíjí čaj z příšerně mrňavého šálku.
„Proč?“ zeptala se Emily.
mu asi sto let bylo jedenáct a jediné, co na tomhle věku
„A kam se odstěhoval?“
Od chvíle, kdy se s Šídlem seznámila, zažila už
ještě neznal, byl způsob, jak zestárnout o další rok.
„To jsme nezjistili, princezničko,“ řekl Šídlo. „Tak už
spoustu podivných věcí, takže skutečnost, že se kocour
Pak tu byl Šídlo. Emily si dokázala představit mnoto s obry bývá. Mají velmi dlouhé nohy. Každopádně
zná s obrem, ji nijak zvlášť nepřekvapila.
hé, ale rozhodně ne život bez svého milovaného Šídla.
teď jsem od něj zčistajasna dostal zprávu.“
„Protože hraje na fagot v kapele Smutnící tatíci.
Šídlo byl krásný dlouhosrstý želvovinový kocour vysoký
„Jak?“
Dali se po čase znovu dohromady a mají koncert.“
metr devadesát, a než ho čarodějnice Harpyjona
„Poštou,“ pravil Šídlo.
„A proč nemůže vzít dceru s sebou?“ zeptala se
proměnila v kočku, pracoval jako stavitel u jednoho
„Myslíš tím, že ti poslal dopis? Se známkou a tak?
Emily.
kouzelníka.
Žádný e-mail?“
„Kvůli Pidlookému Potvorovi,“ odpověděl Šídlo.
A tihle tři teď tedy měli obrovský problém. Začalo to
„Ne, žádný e-mail – a taky žádné známky,“ odpově„Kvůli Pidlookému Potvorovi…,“ zopakovala Emily.
jednoho deštivého pondělí, když Šídlo oznámil Emily,
„Jo. Žije v jeskyni v údolí Osudu,“ řekl Šídlo. Seděl
že jeden jeho kámoš, obr Šimon Šťopka, by potřeboval,
děl vlídně Šídlo. „Někdy se musím štípnout, princezničve svém oblíbeném křesle, pletl čepici ve tvaru ryby
aby mu někdo o víkendu pohlídal dceru Prvosenku.
ko, abych si připomněl, že nejsi víla.“

Sally Gardnerová

ZMIZENÍ
ŠIMONA ŠŤOPKY

autorka

Z anglického originálu přeložil Vratislav Kadlec.

Sally Gardnerová (1954)
Narodila se a stále žije v Londýně. Jako dyslektička neuměla do svých čtrnácti let číst ani psát, byla poslána
do školy pro nepřizpůsobivé děti. Nakonec vystudovala londýnskou uměleckou školu a získala stipendium
v divadelní škole. Po studiích dostala práci v divadle a stala se úspěšnou návrhářkou kostýmů. Po narození svých dvou dětí se začala věnovat nejprve ilustraci a poté i psaní převážně knížek pro děti. Jedna z nich,
Zmizení Šimona Šťopky, která se může stát hezkou odměnou pro školáky za dobré vysvědčení, je dalším ze
zapeklitých případů vílí detektivní kanceláře Křídla a spol.
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Sklářsk
Nový Bor,

NOVÝ BOR

hlavní město českého skla
Město v podhůří Lužických hor možná
neoplývá přemírou památek, ale pyšní se
jedinečnou a stále živou tradicí – proslulou
sklářskou výrobou. Se sklem se v Novém Boru
setkáte takřka na každém kroku. Ulice zdobí
jedinečné skleněné artefakty, k návštěvě láká
Sklářské muzeum a k posezení vybízí unikátní
restaurace propojená se sklářskou
dílnou, v níž si lze vyzkoušet
i foukání skla.
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J

en málokdo by doma nenašel sklenku nebo
vázu vyrobenou v Novém Boru. Ve městě se
nachází jak největší výrobce užitkového skla
u nás, tak i další sklárny včetně firmy slavného jména Egermann. Bedřich Egermann
patřil k nejvýznamnějším osobnostem sklářského průmyslu první poloviny 19. století
a jeho nové technologické postupy přispěly
k větší konkurenceschopnosti borského
sklářství na zahraničních trzích. Zajímavosti,
které souvisejí se sklářskou tradicí v Novém
Boru, propojuje naučná stezka Po stopách
sklářského řemesla. Má 17 zastavení a její
mapu získáte v turistickém informačním
centru, které sídlí v ulici T. G. Masaryka
č. 46 v jednom z nejhezčích a také nejstarších
měšťanských domů. Poslední dvě zastávky
naučné stezky najdete na Lesním hřbitově
na východním okraji města. Jde o unikátní
lesopark, v němž jsou umístěny kaple, hroby
a hrobky starých sklářských rodů.

Muzeum plné skleněné krásy
Ve městě skla – jak se Novému Boru přezdívá
– samozřejmě nechybí Sklářské muzeum.
Založeno bylo už v roce 1893, a patří tak
k prvním sklářským muzeím na světě.
Od roku 1952 jeho sbírky vyplňují patrový
dům s vysokou mansardovou střechou
a honosným pozdně barokním portálem
na náměstí Míru. Při prohlídce ojedinělé
expozice novoborského muzea se seznámíte
s vývojem výroby skla v oblasti Lužických

V Novém Boru není nouze o zachovalé příklady lidové architektury typické pro Českolipsko.

hor od 18. století do současnosti. Expozice
je rozdělena do čtyř částí, které představují
jednotlivé sklářské techniky – malování, rytí,
broušení a hutní tvarování. Prohlédnout si
můžete nejen unikátní skleněné exponáty
dokládající řemeslnou zdatnost, výtvarný cit
a vynalézavost místních sklářů, ale také modely sklářských dílen nebo historický model
sklářské pece. V muzeu pořídíte i nějaký ten

skleněný dárek. Součástí muzea je prodejna
se suvenýry, kde lze zakoupit kopie historického skla nebo skleněnou bižuterii.

Sklo v ulicích a Havlova lavička
V parku před muzeem najdete kromě skleněných plastik také unikátní Lavičku Václava
Havla. Po Washingtonu, Dublinu, Barceloně
a Praze se Nový Bor stal pátým městem,
kde byl tento symbol dialogu a porozumění
instalován. Autorem celosvětového projektu
je známý designér a architekt Bořek Šípek,
jemuž se stal Nový Bor druhým domovem.
Ve městě ho mimo jiné připomíná i jeho
plastika Strom, která zdobí kruhový objezd
na náměstí Míru. I další novoborské „kruháče“ ozvláštňují umělecká díla. V ulici Liberecká je to Spirála, která vznikla podle návrhu
Vladimíra Kleina, a ve středu kruhového
objezdu ulic T. G. Masaryka a Husova stojí
skleněná skulptura Bojovníka od nizozemského umělce Hanse van Bentema. Pokud
vás přepadne hlad nebo žízeň, navštivte
netradiční sklářskou restauraci Ajeto v ulici
T. G. Masaryka. Přes prosklenou stěnu můžete pozorovat při práci zručné skláře.

Po červené ke skalnímu hradu
Uprostřed kruhového objezdu na náměstí Míru stojí
od roku 2006 plastika Strom vytvořená podle návrhu
designéra a architekta Bořka Šípka.

Skleněná plastika Bojovníka od nizozemského výtvarníka Hanse van Bentema má město ochraňovat
od všeho zlého.

Spojení
Vlakem do Nového Boru
Kromě osobních vlaků zastavují v Novém Boru také rychlíky, které jezdí po trase Kolín – Mladá
Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor – Krásná Lípa – Rumburk. Například z České Lípy hl. n. do Nového Boru trvá jízda rychlíkem 13 minut, osobním vlakem o dvě minuty déle. Nejvýhodnější
vlakové spojení si snadno vyhledáte na www.cd.cz/spojeni. Do chytrého telefonu nebo tabletu
si můžete nainstalovat bezplatnou aplikaci Můj vlak, s jejíž pomocí si zjistíte, kdy vám jede vlak
kdekoli a kdykoli.

Návštěvu Nového Boru se hodí spojit s výletem k nedalekému skalnímu hradu Sloup.
Z novoborského náměstí Míru vás k němu
dovede červená turistická značka (3,5 km).
Máte-li toulavé boty, nechte se ve Sloupu zlákat na procházku po některém z turistických
okruhů. Třeba zeleně značený vás provede
po nejkrásnějších skalních vyhlídkách. Pokud
rádi podnikáte výlety v sedle bicyklu, pak se
z Nového Boru můžete do Sloupu v Čechách
svézt po pohodlné cyklostezce. Po sportovním výkonu se pak osvěžte na koupališti
s písečnou pláží na břehu Radvaneckého
rybníka. ▪
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SOUDOBÁ ARCHITEKTURA V ČR

1

2

Ojedinělou kolekcí skla od 18. století
do současnosti se může návštěvníkům pochlubit novoborské Sklářské
muzeum. Založeno bylo už v roce 1893,
a patří tak k prvním na světě.

U příležitosti 25. výročí tzv. sametové
revoluce byla v parku na náměstí Míru
instalována Lavička Václava Havla –
symbolické dílo připomínající odkaz
prvního polistopadového prezidenta.

Technologické centrum ACL v Liberci
P

3

4

Součástí Ajeto Art Glass musea v ulici
T. G. Masaryka je restaurace propojená
se sklářskou dílnou. Hosté mohou přes
prosklenou stěnu pozorovat, jak zruční
skláři vytvářejí křehké klenoty.

Na východním okraji Nového Boru se
nachází Lesní hřbitov. U unikátního
lesoparku s kaplemi, hroby a hrobkami
místních podnikatelských rodů se nachází také pomník Rumburské vzpoury.

od Ještědským hřebenem v průmyslové zóně Jih na okraji Liberce se
nachází budova ACL Technology nominovaná na Stavbu roku 2015. Projekt
technologického a administrativního
centra, který je součástí výrobního
komplexu mateřské firmy ACL Automotive, vznikal v několika etapách. Nejprve
byl postaven bílý dům s konzolou odlitý
z monolitického betonu. Vzhled budovy byl navržen tak, aby poukazoval
na příslušnost firmy k automobilovému
průmyslu. Kromě místností, kde se
vyvíjejí a zkouší nové produkty a technologie, jsou uvnitř také kanceláře nebo
reprezentační prostory pro jednání
s klienty. U domu byl vybudován heliport.
S přistávací plochou pro firemní vrtulník
sousedí hangár. Ten je ukrytý v umělém
kopci a jeho zelená střecha plynule navazuje na okolní park. Atraktivní projekt budovy ACL Technology zpracovala liberecká
společnost SIAL architekti a inženýři. Tato
mezinárodně uznávaná architektonická
kancelář vznikla v roce 1991 jako přímý
nástupce studia SIAL založeného světoznámým architektem Karlem Hubáčkem
v roce 1968.

Autor: Ing. arch. Michal Hušek
Projektant: SIAL architekti a inženýři,
spol. s r. o., Liberec
Řešení zeleně: Ing. arch. Kateřina Tomanová
Realizace: 2013–2015

Připraveno ve spolupráci se soutěží:
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Borný

Bezděz

Jestřebí

Pruský kámen

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

NOVOZÁMECKÁ Mekka ornitologů
Když si za cíl výletu vyberete
místo s vyhlídkou na krajinu,
většinou se vyplatí přibrat
do výbavy pevnou obuv a trekové
hole. Tentokrát ale určitě
nezapomeňte na dalekohled, nebo
budete mít po ptákách. Doslova.

Text: Michal Málek, foto: Václav Rubeš

N

ovozámecký rybník je totiž vyhlášenou lokalitou pro pozorování volně
žijících ptáků. K vidění (a slyšení) jich zde
je na 220 druhů, často ohrožených, a tedy
i chráněných. Za všechny je možné jmenovat orla mořského, bukače velkého, jeřába
popelavého, moudivláčka lužního či sýkořici
vousatou. Pokud v rozeznávání opeřenců
nejste zrovna dvakrát kovaní, nainstalované

informační tabule vám pomohou s identifikací alespoň těch nejzajímavějších zástupců
ptačí říše.
Vznik Novozámeckého rybníku je společně
s nedaleko navazující soustavou Holanských
rybníků datován do období vlády Karla IV. Ze
stejného období pochází i v pískovcové skále
vytesaný hluboký odtokový kanál, známý
i pod názvem Novozámecká průrva. Kvůli
utlumení případných povodňových vln je trasa průrvy dvakrát ostře lomena. Jen škoda,

výškový profil
260 m n. m.

žst. Srní

250 m n. m.

Novozámecký rybník (pozorovatelna)

282 m n. m.

žst. Zahrádky

C ECSESTOVÁN
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Vlhošť

že toto unikátní středověké dílo dnes z větší
části zakrývá divoce rostoucí zeleň.
To, že je dnes rybník doménou ptactva, je
dáno i tím, že vodní hladina je z velké části
prošpikována rákosem – v rámci Česka dokonce zdejší rybník drží co do velikosti vodní plochy zarostlé rákosím
primát. Zato hloubkou příliš neoslní,
maximum je dva metry. V každém
případě: Na koupání tady můžete
zapomenout, sem se chodí výhradně
„na koukačku“. Proto také byly během
rekonstrukce hráze mezi lety 2011 až
2012 vybudovány na březích rybníku
dvě ornitologické pozorovatelny. Na levém břehu vzniklo dřevěné vyhlídkové
molo, na pravém břehu u obce Karasy
5 metrů vysoká věž.
Z ní je kromě již zmíněných ptáků možné i v poklidu pozorovat okolní krajinu,
kdy na horizontu tvořeném mihotajícím
se rákosem vyčnívají zdejší kopcovité
dominanty. Na první pohled upoutá dvojice
hradů. Ten bližší – Jestřebí – je sice již jen
zříceninou, zaujme však rafinovaností stavitelů, kteří jej částečně zapustili do skalního
suku. Díky tomu ani v dobách aktivní služby
nepotřeboval tradiční cimbuří. To se naopak
dochovalo na Bezdězu, slavném gotickém

rybářská bašta

hradu vybudovaném na stejnojmenném kopci, viditelném
při příznivých podmínkách i z pražského Petřína či libereckého Ještědu. Pokud vám zdejší romantika hradů, skal
a rybníků učaruje, jistě si z dob povinné školní docházky
budete pamatovat, že v tom nejste sami. Vždyť i jeden
z nejslavnějších českých básníků, Karel Hynek Mácha,
tady s oblibou pobýval. Kromě nedalekého a pro letní radovánky oblíbeného jezera v těsné blízkosti Doks
je po představiteli českého romantismu pojmenován i celý zdejší mikroregion. Stačí jen vystoupit
v železničních stanicích Srní či Zahrádky a vydat
se v jeho stopách. ▪

Novozámecký rybník
Výška: 250 m n. m.
Výhled: Bezděz, Ronov, Jestřebí
Vrchol: vodní plocha
Nejbližší žst.: Srní

spojení
Srní
Z Prahy rychlíkem
s přestupem v Bakově nad Jizerou
Z Liberce rychlíkem
s přestupem v České Lípě

Výstup: snadný
Z Hradce Králové rychlíkem
s přestupem v Nymburce a České Lípě

Českem po značkách

NA KOLE ZA PYŠNOU PRINCEZNOU
z Nového Boru do České Lípy
V sedle bicyklu se vydejte z Nového Boru do obce Polevsko, odtud pak pokračujte
po cyklotrase č. 211 asfaltovou cestou do Práchně (části města Kamenický Šenov)
na křižovatku s hlavní silnicí, za kterou se už tyčí Panská skála, známá také jako
Varhany. Od romantického čedičového útvaru se můžete vypravit po 17 km
dlouhé cyklostezce vedené po tělese zaniklé železniční trati až do České Lípy.

Panská skála neboli Varhany
Na jižním okraji Lužických hor se nachází turisty hojně vyhledávaný čedičový útvar Varhany s malým jezírkem. Panskou skálu – jak zní oficiální název – zná většina z filmové pohádky Pyšná princezna, natočené
v roce 1952 Bořivojem Zemanem. A proč je skála vlastně Panská? Z německého názvu Herrnhausfelsen
(Herrnhaus = panský dům) odvozeného od staršího lidového označení Gehörnhaus. Slovem Gehörn se
ve zdejším kraji kdysi označovaly strmě čnějící skalní útvary.

Hasičské muzeum
s unikáty
V Novém Oldřichově navštivte známé
hasičské muzeum, kde najdete i několik opravdových unikátů. Od června
do října je otevřeno v pondělí
a ve středu od 8 do 16 hodin
a v sobotu od 14 do 17 hodin.
Těšit se můžete např. na dřevěnou
čtyřkolovou ruční stříkačku z roku
1764, sanitní vůz zn. Renault, který
byl zapůjčen na natáčení filmu Tmavomodrý svět, kolový, koňmi tažený
žebřík Magirus s dostupnou výškou 24 m
z roku 1900 a dalších zhruba 600 exponátů
ve dvou budovách.

Kamenický Šenov

Nový
Oldřichov

Skalice u České Lípy

Volfartice

Zelený vagon
s občerstvením
Mezi Kamenickým
Šenovem a Českou
Lípou byla vybudována ve třech etapách
cyklostezka Varhany.
Celá 17 kilometrů
dlouhá trasa byla
dokončena v roce
2013 a záhy se stala
oblíbenou nejen mezi
příznivci cykloturistiky,
ale i u in-line bruslařů.
Cyklostezka vznikla na tělese
bývalé železniční trati, na níž byl
ukončen provoz osobních vlaků v roce 1979.
Drážní minulost této oblíbené turistické komunikace připomíná například zelený služební
vagon s občerstvením ve Volfarticích.
Text: Monika Vacková
Foto: autorka, Jiří Vacek, Hasičské muzeum Nový Oldřichov, Princeznino pohádkové divadlo

Nový Bor

Horní Libchava

Stružnice

Česká Lípa, střelnice

Zámek Horní Libchava
Příroda a krajina kolem jsou moc
pěkné, až váháte, zda se spustit rychle po stezce dolů, která
chvílemi opravdu sviští, nebo
rozpálit brzdové špalky a kochat se
okolím. Po cestě projedete i kolem
obce Horní Libchava. Pokud zajedete
do vsi, k návštěvě se nabízí zámek
Horní Libchava. Komentované prohlídky
zámku jsou zaměřeny především na malé
návštěvníky. Konají se v něm různé oblíbené
akce, jako třeba Maňáskový den nebo Velký šermířský den (www.princezninodivadlo.cz).
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MÍSTNÍ MŇAMKY
Michaela Bugrisová #BackPackLady
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje lidi, autentičnost, tradice a dobré jídlo. Zavedu vás na
méně známá, či skoro zapomenutá místa a veselice a ochutnáte se mnou místní speciality.

S T R ÁŽ E CKÝ V RC H O L

zmrzlinové bizarnosti
Na tuhle mňamku se stojí i hodinová fronta, ale ani to zákazníky
nedokáže odradit. Zmrzlinárna s nejširší nabídkou druhů ledového
pokušení u nás táhne zejména na neotřelé až bizarní příchutě.
Na kterou stojí za to do Stráže pod Ralskem přijet?

T

ohle místo jako by bylo pro prodej zmrzliny stvořené. Nenápadná budova stojí
pár kroků od vodní nádrže, kolem které se
můžete s kornoutkem v ruce příjemně projít.
V parném létě je to ideální kombinace. A protože se počasí během mého výletu umoudřilo,
odjížděla jsem s nevšedním zážitkem. Interiér
je i pro tak velkou nálož zmrzliny skvěle uzpůsobený. Uvidíte v něm několik velkých vitrín,
kde se těsná jedna zmrzka vedle druhé. A rozhodně není jednoduché si vybrat, protože
mají momentálně v prodeji 110 druhů!

Nic pro řidiče
Můžete si dát klasiku v podobě jahodové,
vanilkové nebo čokoládové. Zajímavé jsou
například alkoholové druhy. Ta slivovicová
fakt píše! A když si jí s chutí dáte tři kopečky,

tak rovnou odložte řidičský průkaz. Bylo by
to na pokutu. I ve zdejší zmrzlinárně se potvrzuje obecná pravda, že Češi jsou národem
pivařů. Jednou z nejprodávanějších zmrzlin je
totiž pivní. Dnes je připravená ze Svijan, ale
příště bude z Kozlíka!
Já ale nejvíce doporučuji ochutnat speciality, na které se zmrzlinárna zaměřuje
především, a tím se od jiných konkurenčních
podniků odlišuje. Zachutnala mi
koprová, hořčicová nebo
máslová. Tu si zákazníci
často dávají v kombinaci s chlebovou
do dvojkornoutku.
Asi nejbizarnější mi
přijde čabajková,
kterou bohužel v pultíku zrovna nemají.
„Jak se taková zmrzlina vůbec připravuje?“
ptám se nechápavě. „Pro
čabajky chodím normálně
k řezníkovi. Ty se jen pomelou,
zahustí a dají zamrazit,“ usmívá
se Ivana, která mě vůbec nešetří a podává
na lžičce další ochutnávku: „Zkuste uhádnout tuhle příchuť!“ Převaluji zmrzlinu chvíli
na jazyku. „No jo, vždyť to je úplně jasný
balkánský sýr!“

Vymyslete si vlastní druh
Přijít s nápadem na nový druh mohou ale
i samotní zákazníci. A jsou v tomto ohledu
velmi aktivní. Ovšem ne každý uspěje. Sítem
neprošla třeba hlemýždí zmrzlina stejně jako
mnou navrhovaná hmyzí. Všechny přísady
totiž musí vždy ochutnat Ivana, která zmrzlinu připravuje, takže se vlastně ani nedivím,
že si pečlivě vybírá. Je obdivuhodné, kolik
času celému byznysu věnuje. Někdy stojí
na nohou i 20 hodin. Přesto svou práci miluje, což se viditelně odráží i na dobré pověsti
podniku. V letních měsících personál obslouží až 2 500 zákazníků za jediný víkend! Když
se ještě jednou rozhlédnu po interiéru, tak
trošku nechápu, kam se všichni ti lidé vejdou.
I na tuto otázku dostávám záhy odpověď,
když mi Ivana ukazuje fotografii dlouhého
„lidského“ hada, který se kroutí poměrně
malým prostorem až ven na ulici.
Takže, až zavítáte do Stráže, nenechte
si zmrzlinářský svatostánek s názvem
H. V. Schwarzkopf ujít. Tady si totiž vybere
i ten, kdo „normální“ zmrzlinu nemusí. ▪
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Z OKNA VLAKU
Máchovo jezero neboli Blaťák

Českolipský Špičák s rozhlednou

¡¢ Okna – Doksy

¡¢ Doksy – Staré Splavy

¡¢ Č. Lípa, střelnice – Skalice u Č. Lípy

Kamenný hrad Bezděz byl postaven v druhé polovině
13. století. V následujících staletích neprošel žádnou
výraznější proměnou, a tak se jako jeden z mála našich hradů dochoval v původní podobě a je gotickou
chloubou Čech. Veřejnosti je přístupný od dubna do října. V rámci
prohlídky navštívíte hradní kapli,
královský palác, velkou věž, purkrabský palác nebo manské paláce
na druhém nádvoří. Základní
vstupné stojí 80 Kč, rodinné 220 Kč
a senioři či studenti zaplatí 60 Kč.

I když se zrovna nevydaří počasí na koupání, u Máchova jezera se nemusíte nudit. Pokud patříte mezi
příznivce nejdéle vycházejícího českého komiksu s Fifinkou, Piňďou, Bobíkem a Myšpulínem, můžete se
vydat po naučné stezce Se Čtyřlístkem
kolem Blaťáku. Znalci kresleného
seriálu vědí, že Máchovo jezero se
stalo předlohou komiksového rybníku Blaťák a že Třeskoprsky jsou
Doksy. Výlet zakončete návštěvou
Muzea Čtyřlístek, které najdete
v městské knihovně v Doksech.

Na severním okraji České Lípy se nachází kopec Špičák
(459 m n. m.), po němž bylo pojmenováno i přilehlé
sídliště. Z centra města se ke Špičáku můžete vydat
po modré turistické značce (2 km). Už po cestě se
nabízejí pěkné výhledy na město
a jeho okolí. Na vrcholu Špičáku
stojí 14 metrů vysoká rozhledna,
slavnostně otevřená 10. května
1885. V současnosti je rozhledna
přístupná jen výjimečně. Obklopena vysílači a anténami je využívaná jako telekomunikační věž.

Foto: archiv Město Česká Lípa

Královský hrad Bezděz

25
km

31
km

47
km

Po kolejích Máchovým krajem

ZA VRCHOLKY LUŽICKÝCH HOR
Na trati mezi Bakovem nad Jizerou a Jedlovou poutá pozornost cestujících
ve vlaku hlavně hrad Bezděz a Máchovo jezero. Zaujmou ale také pěkné
výhledy na malebně zvlněnou krajinu.
Text: Tomáš Rezek

A

ž pojedete vlakem z Bakova nad Jizerou
do Jedlové, sedněte si k oknu napravo
ve směru jízdy. Na této straně spatříte více
zajímavostí. Už za Malou Bělou se můžete kochat pohledem na poutavé scenérie,
které tu vytváří říčka Bělá a okolní zeleň. Asi
po dvaceti minutách dojedete zalesněnou
krajinou na zastávku Bezděz. Stejnojmenný

hrad je vidět už z daleka. Od rozcestí nedaleko
bezdězského nádraží se k němu můžete vydat
po modré turistické značce (3 km). Pokud
se ale ve vlaku zapovídáte a zapomenete
vystoupit, nepropadejte panice. Vystupte
v následující stanici Okna. Od ní vás k Bezdězu dovede zelená turistická značka (4 km).
Případně jeďte až do Doks a nechte se dovést
k hradu červenou značkou po tzv. Máchově
cestě (8 km). Mezi Doksy a Starými Splavy

se vám mezi stromy ukáže další atrakce této
trati – Máchovo jezero. Na nádraží v Doksech
si můžete od dubna do října vypůjčit jízdní
kolo (více na www.cd.cz/cdbike) a krajinu
kolem „Mácháče“ objevovat v sedle bicyklu.
V České Lípě upoutá hlavně nová výpravní
budova hlavního nádraží nebo kopec Špičák
s rozhlednou. Krajina se začíná stále více vlnit
a u Nového Boru se objeví hora Klíč – jedna
z nejznámějších a také nejhezčích domi-
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Skalický kostel sv. Anny

Kolem nápadné hory Klíč

Barokní kaple ve Svoru

¡¢ Skalice u České Lípy – Nový Bor

¡¢ Nový Bor – Svor

¡¢ Svor – Nová Huť v Lužických horách

Dominantou Skalice u České Lípy je kostel sv. Anny.
Barokní svatyně postavená v letech 1712–1720
zednickým mistrem Hötzelem podle projektu neznámého pražského stavitele zaujme bílo-oranžovou
fasádou. Uvnitř jednolodní stavby se
nachází oltář z období kolem roku
1725 a také dva postranní oltáře.
Kromě řady soch světců stojí z vybavení kostela za zmínku varhany
z první poloviny 18. století nebo
šest obrazů Křížové cesty od Josefa
Müllera, skalického rodáka.

Pokud by se hlasovalo, z kterého místa je v Čechách
nejkrásnější výhled, pak by jistě mnoho výletníků zvolilo horu Klíč (759 m n. m.). Po Luži, Pěnkavčím vrchu
a Jedlové je čtvrtou nejvyšší v Lužických horách.
K jejímu vrcholu se můžete vydat
po červené turistické značce ze
Svoru (3 km) nebo z Nového Boru
(5 km). Za příznivých podmínek se
z této výrazné hory kuželovitého
tvaru nabízí úžasná vyhlídka
na kopce blízké i vzdálené. Spatřit
můžete i Bezděz, Ještěd nebo Říp.

Ve Svoru nedaleko železničního mostu stojí kaple
Nejsvětější Trojice. Z vlaku je vidět v pěkných kulisách
Lužických hor. Kaple s mansardovou střechou a věžičkou byla postavena v roce 1788 na místě původní
dřevěné svatyně. U kaple se nachází
kříž z roku 1826. Obec Svor patří
k oblíbeným rekreačním místům
na severu Čech, najdete v ní
několik penzionů. Její malebnost
umocňují roubené chalupy, které
jsou ukázkou lidové architektury
lužického typu.

54
km

Jedlová

hora Klíč

Skalice u České Lípy

60
km

63
km

Nová Huť v Lužických horách

Svor

kaple Nejsvětější Trojice

Nový Bor
kostel sv. Anny
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Jestřebí
nant Lužických hor.
Od Svoru brání
Máchovo jezero
Staré Splavy
výhledu z vlaku lesy,
Doksy
ale zelená prý uklidňuje,
hrad Bezděz
a tak můžete až do Jedlové příjemně relaxovat.
Okna
Bezděz
V Jedlové se občerstvěte
v nádražní restauraci a pak se
Bělá pod Bezdězem město
vydejte na túru po některé ze
značených tras. ▪

st.

Srní u České Lípy

Bakov nad Jizerou

Celou trať Bakov nad Jizerou – Jedlová, která má
v jízdním řádu číslo 080, si můžete projet tam i zpět
s Celodenní jízdenkou region Liberecký za 159 Kč.
S touto jednodenní síťovou jízdenkou lze cestovat
ve vybraném regionu bez omezení počtu najetých
kilometrů a použitých vlaků. Vystoupíte prostě
tam, kde se vám to zalíbí, a budete pokračovat
v jízdě, kdy se vám zachce. Celodenní jízdenka se
prodává nejen pro cestování vlaky v jednotlivých
regionech, ale také s platností po celé republice
(za 579 Kč). Chystáte se na výlet i s jízdním kolem?
Využijte letní nabídky Českých drah – celodenní síťovou jízdenku pro přepravu jízdního kola za 99 Kč.
Koupit si ji můžete do konce září. Více informací
získáte na www.cd.cz.
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D O S ASKÉ ŽITA V Y

Zittau

nejen za postními plátny

Johannskirche

Zveme vás na výlet do Žitavy. V bezmála třicetitisícovém saském městě
Zittau, které leží nedaleko českých a polských hranic, jsou na turisty
dobře připraveni. Historické centrum je poseto informačními tabulemi,
z nichž se i v češtině dozvíte zajímavosti o místních památkách.

Hrádek
nad Nisou

Lázně Jonsdorf
Lázně Ojvín

Text: Tomáš Rezek

SRN

ČR

dylické příhraniční město patřilo odnepaměti k nejbohatším v Sasku. Dokonce se mu
říkalo Die Reiche (tedy Bohaté). Za blahobyt
vděčilo především své poloze na staré obchodní stezce mezi Čechami a Baltským mořem
a pak také místním soukeníkům, kteří Žitavu
proslavili až v zámoří. Ve městě se zachovala
působivá městská architektura. Pozornost
poutá hlavně neorenesanční radnice, sedmipatrová Solnice (Salzhaus) a také spousta
okrasných kašen. Nejvzácnějšími památkami Žitavy jsou nicméně dvě postní plátna
(Zittauer Fastentücher). Velké postní plátno
z roku 1472 o rozměrech 6,80 × 8,20 metrů
je vystaveno v největší muzejní vitríně na světě v kostele sv. Kříže (Kirche zum Heiligen
Kreuz). Jde vlastně o unikátní středověký
komiks, obrovskou obrazovou bibli s 90 biblickými výjevy. Druhé, neméně cenné Malé
žitavské postní plátno z roku 1573 si můžete
prohlédnout v městském muzeu, které sídlí
v bývalém františkánském klášteře.

Foto: Rainer Weisflog

I

Žitavské Tržní náměstí (Markt), kterému dominuje neorenesanční radnice, zdobí Rolandova kašna.

Historické centrum města obklopuje tzv. Zelený okruh (Grüner Ring) tvořený městskými
parky. Jeho hlavní atrakcí jsou unikátní květinové hodiny u Řeznické bašty (Fleischerbastei) se zvonkohrou z míšenského porcelánu.

Plnou parou do Žitavských hor
Z ptačí perspektivy můžete na město
nahlédnout z vyhlídkové věže kostela
sv. Jana (Johannskirche). Do jejího ochozu
ve výšce 60 metrů vystoupáte po 266
schodech. Příznivci světa na kolejích by si
neměli nechat ujít projížďku po Žitavské

úzkokolejné železnici (Zittauer Schmalspurbahn), kterou místní nazývají Bimmelbahn. Po této romantické dráze, která
vede přírodním parkem Žitavské hory, vozí
parní vlaky výletníky už od roku 1890. Ze
žitavského nádraží se vydávají táhlým
obloukem kolem historického centra
města, projedou podél jezera Olbersdorfer
See a po zhruba osmi kilometrech dorazí
do stanice Bertsdorf. Z Bertsdorfu můžete
dál jet do Lázní Ojvín (Kurort Oybin) nebo
se svézt jiným parním vlakem do Jonsdorfu
(více na www.parnizaziteksasko.cz). ▪

Spojení
Vlakem do Žitavy
Z Žitavy se můžete svézt parním vlakem po Zittauer
Schmalspurbahn – nejvýchodnější úzkokolejné parní
železnici v Sasku.

Po česko-polsko-německém příhraničí se vyplatí cestovat na jednodenní síťovou jízdenku EURO-NISA-Ticket. S touto jízdenkou můžete uskutečnit výlet z Liberce do Žitavy a zpět, a dokonce se
svézt i parním vláčkem po žitavské úzkokolejce. Jednodenní jízdenka EURO-NISA-Ticket pro jednoho
cestujícího stojí 160 Kč, pro dva až pět cestujících bez ohledu na věk 320 Kč. Za jednodenní přepravní
doklad EURO-NISA-Ticket pro jízdní kolo nebo psa zaplatíte 90 Kč. Jízdenku koupíte v pokladnách ČD.
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RYCHLÍKOVKY
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

ZELENINOVÉ ŠPALÍČKY

D

ovedou posloužit mnoha vyšším záměrům! Umí přimět děti i dospělé, aby snědli
svůj denní příděl zeleniny. Jsou dobrým a lehkým uždibovacím občerstvením k večernímu
posezení. Splňují záměr mít večeři za půl hodiny na stole. Zbytky se dají druhý den zabalit
na cestu. Pokud si je vybalíte v kupé, zaručeně
zabodujete zajímavou vůní.
Seznam surovin se dá napsat na malý
kousek papíru: strouhanka, vajíčko, cibule,
zelenina, sůl, něco na dochucení – koření,
bylinky, sýr, případně česnek. Prostě jaké si je
uděláte, takové je budete mít. Recept je tak
univerzální, že ho budete chtít zkoušet znovu
a znovu, pokaždé s jiným druhem zeleniny.
Můžete použít zeleninu čerstvou, ale taky

klidně uvařenou nebo pečenou z předchozího
dne. Na receptu nehledejte žádné složitosti.
Vezměte zeleninu a nastrouhejte ji nahrubo,
případně ji rozsekejte v robotu. Některé druhy
zeleniny, které mají krátkou dobu vaření, můžete bez obav použít čerstvé. To bychom měli
květák, brokolici, cuketu, kedlubnu, mladý
hrášek, chřest, papriku. Jiné druhy zeleniny je
lepší předem uvařit, případně upéct: mrkev,
celer, řepu, petržel nebo dýni.
Co se týká strouhanky, zde bych se velmi
přimlouvala, abyste bleskově vyrobili strouhanku čerstvou, z měkkého pečiva. Budete
mít placičky podstatně vláčnější.
Jakmile budete mít směs připravenou, stačí
ručně stručně uválet placičky nebo špalíčky,

naskládat je na plech a při 200 stupních upéct
v troubě dozlatova, což zabere zhruba
20 minut. V polovině pečení špalíčky otočte.
Nakonec nezapomeňte, že dobrý kuchař
myslí na to, aby jídlo klouzalo do krku. Jinými
slovy, nezapomíná, jak je důležitá omáčka
nebo šťáva. Proto i tyto špalíčky volají po
samostatně připravené a nejlépe studené
omáčce, která je doprovodí do úst. Klidně
použijte domácí kečup, ochucenou majonézu,
zakysanou smetanu nebo jogurt, bez takového dipu by nebylo jídlo kompletní.
Nechte si chutnat na tisíc způsobů a slavte
každý den, kdy můžete pustit zeleninu do vlaku, který vás doveze k prázdninovému cíli.
Florentýna

PRO 2 OSOBY

l 50 g čerstvé strouhanky nebo 40 g strouhanky suché l 200 g čerstvé nebo vařené a vychladlé zeleniny l 1 malá cibule
l 50–70 g sýra (můžete vynechat, pokud držíte dietu) l 1 velké vejce l 1/2 lžičky soli (2–3 g) l bylinky a koření podle chuti

1

Troubu začněte
předehřívat na
200 stupňů. Pokud
děláte čerstvou strouhanku, nejprve v robotu
rozmixujte měkké pečivo
na strouhanku a vysypte
ji stranou.

2

Do robota vložte
zeleninu překrájenou
na kousky, sýr a společně
rozsekejte nahrubo.
Pokud nemáte kuchyňského robota se sekacím
nástavcem, zeleninu i sýr
nastrouhejte na struhadle.

3

K rozmixované
zelenině přidejte
sůl, vejce a strouhanku
a promíchejte, aby se vše
spojilo. Cibuli oloupejte
a nakrájejte nadrobno.
Vmíchejte ji společně
s bylinkami a kořením
k zeleninové směsi.

4

Plech vyložte papírem na pečení a ze
směsi rukama vytvarujte
menší válečky nebo placičky. Pokud chcete, aby
se placičky rychleji a lépe
zapekly, jemně je na povrchu potřete rostlinným
olejem.

5

Placičky vložte
do horké trouby
a pečte 10 minut.
Po uplynutí této doby je
obraťte spodní stranou
nahoru a ještě 10 minut
dopékejte, až zezlátnou
po obou stranách.

6

Podávejte teplé,
vlažné i studené,
vždy však s omáčkou
na namáčení. Bohatě
stačí zakysaná smetana
jemně ochucená solí
a bylinkami, sáhnout
můžete i po kečupu.

POZOR!

NOVÁ PUBLIKACE
Z EDICE BLESK EXTRA!

ČESKO Z VÝŠKY
VÝLETY 2017:
TIPY NA CELÉ LÉTO
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LA
NA JÍZDNÉ VÍ, NA ATRAKCE...
RESTAURAC

N,
132 STRA !
JEN 69 KČ

PUBLIKACI NAJDETE U DOBRÝCH PRODEJCŮ NEBO OBJEDNÁVEJTE PŘES SMS

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 902 11 VE TVARU:
CESKO mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ADRESA mezera MĚSTO mezera PSČ
Příklad: cesko Jan Novak Prubezna 233 Olomouc 77900
Cena každé přijaté SMS je 69 Kč vč. DPH (zahrnuje poštovné i balné). Provozuje CZECH NEWS CENTER, a. s.,
infolinka 296 363 199 ve všední dny 8–16 hod., mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz
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Zašlete nám vyluštěnou
tajenku a vyhrajte CD!
Správnou odpověď jednoduše zadejte
do formuláře na www.cdprovas.cz
do 21. července 2017.

POMŮCKA:
AMAT, IKAT,
LEMMA

DÉMONICKY
SVŮDNÁ
ŽENA

OPŘENÍ
(TĚLOCV.)

1. ČÁST
TAJENKY

UGROFINSKÝ
PÁD

❖

POMOCNÁ
VĚTA
(MATEM.)

ZAKONČENÍ
MODLITBY

DÁLNICE

❖

BEZPLATNĚ

PATŘÍCÍ
INĚ

KARETNÍ
HRA

❖

VOJENSKÉ
ODDÍLY
(ZASTAR.)

ČÁST
VÍDNĚ

ZDRHOVADLO

MÍSTO
TOHO

VÝZVA

AUSTRALSKÝ
PŠTROS

SOUHLAS

SVISLÁ
JESKYNĚ
(GEOL.)

HESLA

ODBORNÍK
V METODICE
ZPŮSOB BARVENÍ TKANIN

DROP
(ZOOL.)

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC
USRKNUTÍ

ÚLOHA
PAPOUŠEK

SYMETRÁLY
ST. JEDNOTKA TLAKU
PRODEJNA
S NÁBYTKEM

JMÉNO
BÝVALÉHO
HERCE
PRACHAŘE

PORUB
(SLANG.)
SVINOVACÍ
ZÁVĚSY

LYŽAŘSKÝ
VOSK
MYKACÍ
STROJ

SPODEK
NÁDOBY

RÝNSKÝ
ČLUN

POLOVINA

INDONÉSKÁ
JEDNOTKA
HMOTNOSTI

ŘÍMSKY
1095

TISÍC
KILOGRAMŮ
SETŘÍT

ÚDOLÍ
(BÁS.)
ZDOLÁVATI
PŘESKOKY

SLOVENSKÝ
DENÍK

STROMOŘADÍ

KLAP
ČERNOMOŘSKÉ LÁZNĚ
EVROPANÉ
(SLOV.)

COUL

JAMAJSKÁ
HUDBA
TAMTA

LAHODNÝ
NÁPOJ
POUZE
(V NÁŘEČÍ)

ZVÝŠENÝ
TÓN
TŘPYT

SEVŘENÍ

SLOVENSKÝ
SOUHLAS

3. ČÁST
TAJENKY

OPRAVÁŘ
MOTORŮ

ÚMRTÍ
TOHOTO
DNE
ZN. KANCEL.
POTŘEB

Z VNĚJŠKU

DRUH
CUKROVINKY
PŘIBLIŽNĚ
MODELÁŘSKÁ
SOUPRAVA

OSMIVESLICE

NÁČINÍ
(SLANG.)

KOPNUTÍ

SEKNUTÍ

ÚTVAR
CVIČENCŮ
PRK. STROP
(V NÁŘEČÍ)

ZAKRSLÝ
STROM (ŘIDČ.)
OBEC
U TIŠNOVA

ŽVÁST
DRUH
SVETRU

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT

CESTOVAT
VOZIDLEM

Vyhrajte s námi 5 CD
s výběrem hitů
od skupiny Kryštof.

DĚLATI
STÍNY

DIVOČÁK

STUDIJNÍ
POBYTY

HUTNICKÉ
PALIVO
PROUDY

BÝVALÝ
OSTRAVSKÝ
HEREC

❖

NA JINÉ
MÍSTO

JIHOASIJSKÁ
ŠELMA
VZÁCNÝ
JEHLIČNAN

ZNAČKA
ÚSTNÍ VODY

ZÁHADA
(KNIŽNĚ)

❖

MLÁDĚ
SKOTU

RODINNÝ
DŮM
STÍRAČ
PRACHU

VÝKLENEK
VE ZDI
ANGLICKY
SŮL

SEMENÁŘSKÝ PODNIK

❖

ZDRAVOTNICKÉ
NAKLADATELSTVÍ

O

2. ČÁST
TAJENKY

❖

STÁT USA

ZATELEFONOVAT

A

STAROŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

OTÁČET SE
HLÍNA NA
KOŘENECH

OPATŘOVANÁ
OBALEM
MANDEL

TATRANSKÉ
ELEKTRICKÉ
ŽELEZNICE
(ZKR.)

SVLAČCE
(V NÁŘEČÍ)

ANGLICKY
LED

Aischylos (525–456 př. n. l.) – řecký dramatik:
Lidé nenávidí smrt neprávem, ...
... (dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla:
Někteří lidé žijí v přepychu pro nedostatek důkazů.

FOTOSOUT ĚŽ
VOLNÉ TÉMA
Vše o soutěži na www.cdprovas.cz/fotosoutez

3
2

1
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h t t p :/ / w ww. c d provas . cz/fotosoutez
1 Jakub Žák, 15 let Motýlí krása
2 Johana Kovářová, 17 let Silueta
3 František Majer, 16 let Osvěžení
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KOLOŤUK
SLUŽEBNÍ SLIPY
Tak už se mi to krátí. Posledních šest šichet a bude
po všem. Začínám propadat sentimentu. Čtyřicet let u kolejí a najednou mě nebudou potřebovat. Posledních šest neuvěřitelnejch
vzpomínek. Doufám, že v důchodu ještě něco zažiju a nedopadnu
jako chudák Míra. Byl přesně měsíc emeritním ajznboňákem, když
si večer lehnul a už se neprobudil. Jo, asi je to krásná smrt, pokud
se o tom dá vůbec takhle uvažovat, ale zrovna von! Taková veselá
kopa, chlap plnej života. Co my jsme spolu všechno vymysleli
za bejkárny! Asi nejvíc jsme se nasmáli u finty, která dostala
do kolen Chobota.
To byl chlap, kterej měl tak velkej nos, že by mu mohla
závidět i princezna ze Tří veteránů – proto Chobot. Ale
kromě toho to byl děsnej kolenovrt. Pořád koukal, kde
ušetřit, nejlíp na vlastní rodině. Nejhorší to bylo na Vánoce. Ty ho strašily už od července, když v největších vedrech mudroval, že přes ty svátky zase finančně vykrvácí.
„To máš pičifuk pro starou, kluk zase chce hovadinu na počítač, a to nepočítám tchýni. Tý sice nic nekupuju, ale
víš, kolik toho u nás přes svátky sežere?! To by bylo
piv… Dokonce chodí v noci na tajňáka do ledničky
a myslí si, že to nevim.“
Byl to takovej folklór a prakticky nikdo to už
nevnímal. Proto jsme byli všichni paf, když
najednou Chobot nebrečel nad svým údělem.
„Tak co koupíš rodině pod stromeček?“ píchl
do něj Míra, když měli spolu noční. „Ženu už
mám z krku, koupil jsem jí značkovej parfém
za pár kaček. Tady to prodávala bába na peróně. Víš ta, co jezdí každej den do Prahy,“ prohlásil
vítězoslavně Chobot. „Myslíš tu, co tady nedávno honili
policajti, protože vydává falešný krámy s hodnotou
nula za značkový věci, a ještě u toho kunčafty okrádá?“
smál se Míra, což Chobot radši jako neslyšel. „No
a kluk kupodivu nechce žádnou drahou elektroniku,
ale nějaký pěkný trenky. Asi je po mně a chce se
líbit i v choulostivějších situacích,“ rozchechtal
se Chobot, ale hned zase ztichnul, když se
podíval na svůj pivní „baťoh“. „Trenky přece
nemůžou stát majlant,“ čímž vysvětlil
důvod, proč je tentokrát nezvykle v klidu.
Míra ale vycítil šanci na další povedený
vtípek: „Hele, a nechceš mu nafasovat
ty naše nový služební slipy? Ty budeš
mít úplně grátis! Já už je mám a jsou
pěkný, kvalitní, dokonce je maj u nás
ve skladu ve dvojím provedení – bílý a modrý. Jen je na nich
logo ČD, ale pěkný, vyšitý. Fakt
vypadaj dobře.“ Chobot nevěřil:

12
František Nechranický
„Ty si ze mě zase děláš srandu, že jo! Nikdy jsme spodní prádlo
nefasovali, a i ty ponožky, co nám dávaj, jsou spíš pro mrtvoly. Nic
nevydržej.“ „No vopravdu,“ přesvědčoval ho kolega, a protože nechtěl vypadnout z role, slíbil mu, že si služební slipy vezme na příští
šichtu. Doma pak přemluvil manželku, aby mu na jeden kousek
normálních bílých slipů, který vyštrachal ze šuplíku, vyšila logo ČD.
Pro šikovnou švadlenku to nebyl žádnej problém.
„Tak ukaž,“ vyhrkl Chobot ještě dříve, než kohokoli
po svém příchodu do dopravní kanceláře pozdravil.
Přišel právě včas – Míra se zrovna převlékal v šatně
a „služební“ slipy zářily na dálku. „No, fakt si nekecal,“
pronesl se zaujetím, když se soustředil na vyšité
logo. „A takovou práci si s tím dali, nitka vedle
nitky. To muselo stát peněz, hlavně že na nový
vagóny nejsou prachy,“ zhodnotil Chobot keš flou
chlebodárce. S fasováním nespěchal, věděl, že
v zásobovacím skladu budou i dva dny před
Vánocema. Chodíval tam tou dobou
pravidelně, aby vyčerpal zbývající
body za nádražáckej mundúr.
„Tak co to bude tentokrát?“
ptala se ho ženská v zásobovacím skladu. Chobota si dobře
pamatovala, na jeho figuru se
kromě kravaty musela uniforma
objednávat extra. „Jdu si pro ty nový
slipy. A nebojte se, nemusíte hledat
mojí velikost, chci je pro svýho kluka
a ten je hubenej jako lunt. Vezmu
si jich rovnou dvacet,“ vysvětloval
a tahal z tašky výstrojní list. „Slipy?
To jako myslíte pánský spodní prádlo?“
nechápala ženština za pultem. „No vlastně,
kdybyste měli i dámský, tak bych mohl
překvapit i manželku…“ Bába místo odpovědi vyprskla smíchy a Chobotovi došlo, že
zase naletěl. Rudej jako rak se odporoučel
a spěchal do obchoďáku, kde musel pustit
chlup za kvalitní trencle. Jestli se díky nim
stal synátor více žádoucím, se Chobot nikdy
nezmínil. Co ale dával rád k dobrému, byl dovětek, že tenkrát přeci jen rodina pod stromečkem dárek s logem ČD našla. Tchyni věnoval
noční výpravku, prej aby si při nočních výletech
do ledničky mohla posvítit. Mírovi dlouho
nemohl odpustit jeho fórky, ale když se dozvěděl, že je po smrti, rozbrečel se jako malej
kluk. Až tehdy mi došlo, že ho měl fakt rád.

Z Á B A V A 39

Legendy
o mašinkách

5. Bobina
Námět: Frej
Ilustrace: Angelart

Tož, a kdo natáhne
všechny ty dráty?!

Plzeň, 1952

Komunističtí předáci se rozhodli využít obrovské popularity trojnásobného
olympijského vítěze Emila Zátopka a v téměř ročním předstihu představují
některé prvky nově vyvíjené rychlíkové elektrické lokomotivy. Údiv budí
především trolejový sběrač Quattro 372 vyrobený ve švýcarské licenci. Nová
Zátopek se
málo angažuje!

lokomotiva s výrobním označením 12E má být díky své rychlosti a výkonu
následující rok pokřtěna jako „Emil Zátopek“. Jenže na jaře 1953 umírá Dmitrij
Almazov Bobina, v Československu téměř neznámý šéfdirigent sovětského
armádního souboru, a příkazem shora je o pojmenování rozhodnuto.

Cože? Tři medaile?

Jaký
trénink?

Bude to Bobina!

Dostanete čtvrtou s věnováním od generalissima!

Jéé, Zátopek…

Praha, 1953

V květnu u příležitosti oslav osvobození a jako manifestace československo-sovětského přátelství vyjíždí z bran plzeňské Škody nová elektrická lokomotiva.

V březnu 1953 umírá generalissimus Stalin. Lokomotiva řady 140
(E 499.0), při jejímž vývoji byly použity některé osvědčené švýcarské
licenční prvky, se stala první poválečnou elektrickou lokomotivou
vyrobenou v Československu. Celkem jich vyjelo v letech 1953–1958
z bran plzeňské Škody 100 ks a plně se osvědčily především v osobní

Psst, to je Bobina!

dopravě, nahrazeny byly až o dlouhých 30 let později. Přezdívku Bobina
získala lokomotiva podle uspořádání náprav Bo´ Bo´ (dva samostatné
podvozky, každý se dvěma samostatně hnanými nápravami). DJ Bobina,
vlastním jménem Dmitrij Almazov, je současný úspěšný ruský hudební
skladatel a producent, kterého proslavil mj. singl Quattro 372.

40 CE S TOPIS

PIS
O
T
S
C E NÁ KOMORA
OL

S
RGUT/

MME
ALZKA

S

ubeš, Jan

Václav R
eš , foto:

v Rub
rýzl, Václa

tyáš G
Text: Ma

a

Chaloupk

Linz

Gmunden
Bad Ischl
Hallstatt

Horní
Rakousko

Vorarlbergsko

Tyrolsko

Štýrsko

Salzbursko
Tyrolsko

Dolní
Rakousko

Vídeň

Burgenland

Korutany

Horní Rakousko
Hlavní město: Linz
Rozloha: 11 982 km²
Počet obyvatel: 1 400 000
Nejvyšší hora: Hoher Dachstein 2 995 m n.m.
Největší řeka: Dunaj s 349 km z celé své délky
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HORNÍ
RAKOUSY

v rytmu císařského kvapíku
Ukážeme vám to nejzajímavější z Horního Rakouska! V Praze sednete
na vlak a bez přestupu vystoupíte přímo v Linci! Garantujeme
vám, že si to tady zamilujete! V tomto duchu se neslo pozvání
na novinářskou cestu. Znělo to skvěle: plavba na parníku, který vozil
Sissi s Franzem, návštěva muzea technologií budoucnosti, prohlídka
solných dolů, procházka po ledovci. K tomu jsme se měli cpát těmi
nejvyhlášenějšími majstrštyky hornorakouských kuchařů a cukrářů.
To všechno za pouhé tři dny. No, právě…

Halštatské jezero z vyhlídky 5fingers
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J

edeme tři, protože každý umí něco. Jeden
fotí a často fušuje druhému do psaní (což
je i tento případ). Ten druhý výborně píše
a má smysl pro atmosféru a detail, ale jakmile mu dáte pod nos prvotřídní gáblík, stane
se z cestopisce gastronomický kritik. A ten
třetí? Je to trošku bohém (čti neřízená střela), ale má umělecké oko, takže točí. Jenže
to oko se v podstatě pořád soustředí na něco
jiného, než má být nakonec v záběru. No
prostě trojka k pohledání – však nás také
naše průvodkyně Jitka vítá s nejistým: „Tak
to jste vy, představovala jsem si vás… jinak.“
Začínáme v Salzwelten, solném dole
ukrytém v masivu, který se pne nad Halštatským jezerem. Přes oblečení navlékáme neforemné jednobarevné mundúry,
ve kterých si připadáme jako odsouzení.
Každý z nás dostal ohoz jiné barvy, jako
by se obsluha v šatně snažila odhadnout
a rozlišit naše povahy a míru trestní odpovědnosti. Nevíme, proč stejnou fialovou
dostala i rodinka Asiatů, ale definitivně
se utvrzujeme v tom, jak vypadáme. Jako
vězni v pracovním táboře. Ujímá se nás průvodce Marcel v hornické uniformě, shovívavě si nás očima přeměří a zavelí ke zteči.
Vstupujeme do solného světa.

Klouzačkou do solné historie
Procházíme tmavou štolou podepřenou
dřevěnými trámy, Marcel před námi svítí čelovkou a němčinu střídá s precizní angličtinou. „Rusky ani česky neumím, budete to
se mnou muset vydržet takhle,“ omlouvá
se s nevinným úsměvem a často si naši skupinku přepočítává. Asiaté se co chvíli někde
zapomenou, fotí si tmu i trámy, jako by nic
podobného v životě neviděli. Ujdeme stovky
metrů a vstupujeme do větší solné komory.
Nad námi sůl, pod námi sůl, vedle nás sůl.
Marcel zvedne ruku, dotkne se stropu a přejede po něm prsty. Strop se drolí a na zem
padá – hrubá sůl. Nabádá nás, ať zhluboka
dýcháme, vzduch prosycený solí má prý
léčebné účinky. Nasvícené krystalické bloky
tomuto místu dodávají syrově ledovou
atmosféru. A chutnáme, i když Marcel to

nedoporučuje, bůhvíkolik lidí tu na stěny komory před námi sahalo! Když to vidí Asiaté,
stěny rovnou lížou. A smějí se jak malé děti.
Stěny jsou totiž překvapivě slané!
Napadá nás zásadní otázka: Jak se vlastně
sůl dostala z moře až sem, do útrob alpských
masivů? Chceme se na to Marcela v průběhu
prohlídky zeptat, ale než zformulujeme německo-anglickou otázku na odborné téma,
dostáváme se do dalších částí expozice,
která nám pomocí interaktivního promítání
poskytne odpověď tak srozumitelnou, že ji
pochopí i malé děti. Mimochodem, právě
děti (a nejen ty) bude bavit i sjíždění po dřevěných trámech, které propojují jednotlivá

SOUČASNÁ RAKOUSKÁ
KUCHYNĚ OBECNĚ VYCHÁZÍ
Z TRADICE, MÍSTNÍCH SUROVIN
A NEBOJÍ SE I MODERNĚJŠÍCH
VARIACÍ A ÚPRAV.

Salzkammergutbahn

tip

Jedna z nejkrásnějších rakouských tratí. Jednokolejná elektrifikovaná trať protíná oblast Solné
komory, vede v jinak těžko přístupném údolí kolem velkých jezer Traunsee a Halštatského. Koleje
se sice drží v údolí a nejvyšší bod překonávají jen něco málo nad 800 metry nad mořem, ale z vlaku
jsou krásné výhledy na okolní kopce a horské masivy. Trať začíná ve stanici Steinach-Irdning
a vede přes Halštat, Bad Ischl, Gmunden do stanice Attnang-Puchheim (hlavní trať Vídeň – Linec –
Salzburg). Regionální expresy jsou vedeny ze Steinach-Irdningu až do Lince, odkud existuje přímé
spojení do Prahy. Kuriozitu představuje nádraží v Halštatu – do městečka na druhé straně jezera je
možné se dopravit pouze lodním přívozem, který však navazuje na vlakové spoje a je provozován
celoročně.
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těžební patra. A že je to chvílemi fičák – ti
nejlepší dosahují rychlosti 30 km/h, jak
nám dole ukazuje elektronický rychloměr.
A pak se řítí Marcel a sviští téměř čtyřicítkou. Za uznání děkuje, hladí si své bříško
a vymlouvá se na dnešní dobrý oběd od maminky – samozřejmě dostatečně prosolený
halštatskou solí.
Ukazuje nám i historické těžební zařízení
a na plátně pak promítá další film – tentokrát o moderním „důmyslně“ jednoduchém
způsobu těžby, kdy je přímo do solného ložiska navrtána trubice, tou se přivádí voda,
která sůl rozpouští, a tento silný roztok zvaný solanka je potrubím, jakýmsi solnovodem, přes kopce a horská údolí přečerpáván
do solivaru vzdáleného 40 km. Proč to jen
naši předci dělali tak složitě, když stačí „pár“
trubek… Následuje závěrečná spanilá jízda
důlním vláčkem v úzkém tunelu, až máme

obavu, že si sedřeme kouty ve vlasech. Ale
vyšlo to, kouty se nám teď hezky lesknou
na slunci, Marcel se s námi loučí a na pozadí panoramatu Halštatu věnuje každému
na památku oválnou pixličku pravé alpské
soli z oblasti Bad Ischl.

Vzhůru k Pěti prstům
My ale nemáme moc času užívat si splendidních výhledů do údolí. Musíme rychle
dolů, do vesničky Obertraun u Halštatského
jezera, abychom se mohli nechat vyvézt zase
nahoru. Tentokrát na vrchol Krippenstein.
Nebe se začíná zatahovat, takže do kabiny
lanovky nasedáme s trochou obav a přes
mezistanici se necháváme vyvézt do výšky
2 100 metrů. Cestou si začínáme připadat
jako ve filmu Anděl na horách. Pár desítek
metrů pod vrcholovou stanicí zahalí kabinu
taková mlha, že by se dala řezat. A do toho

mléčna prosvítají ostré sluneční paprsky,
odráží se od sněhu a dráždí naše oči. Je to
horské bílé peklo, rukou si zakrýváme oči
a snažíme se přehlédnout kotlinu, nicméně
to vzdáváme a raději usedáme do Bergrestaurantu.
A děláme dobře. Dokonce tu mají
k dispozici jídelní lístek v češtině a číšník
se chlubí i maďarskou mutací. Protože je
to Maďar. Sám ale uznává, že moc krajanů
tady nepotkává. Zkoušíme halštatské pivo
a objednáváme rakouské klasiky – vývar
se třemi druhy knedlíčků (játrový, masový,
houskový), vepřovou pečeni, nějakou tu
roštěnku a Tafelspitz, což je vlastně pomalu
vařené hovězí maso ve vývaru s kořenovou
zeleninou. Těžko popisovat chutě nebo
kvalitu jídla, současná rakouská kuchyně
obecně vychází z tradice, místních surovin
a nebojí se i modernějších variací a úprav.
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Nicméně i v průměrné rakouské hospůdce
je kladen absolutní důraz na kvalitu surovin
a na přesné dodržení technologie přípravy. A mimochodem, lepší zelí okořeněné
slaninkou prosušenou alpskými větry jsme
už dlouho nejedli, jestli vůbec. To kouzlo
spočívá v surovinách a – možná to bude znít
překvapivě – také v jablkách.
Opět ale nemáme času nazbyt – program
je nabitý. Na doporučení číšníka si nazouváme sněžnice, jež tu mají připraveny pro
hosty, kteří si myslí, že když dole u jezera
propukne jaro, jde o nakažlivou alpskou
pandemii. K těm hostům patříme i my.
Zvlášť naše divadelní polobotky už na první
pohled kontrastují s hromadami tajícího
sněhu. Ale nenecháváme se odradit a podle
míry šikovnosti, s jakou se nám podařilo
naše botky ukotvit do sněžnic, vyrážíme
v mlze na zteč vyhlídky 5fingers, tedy Pět
prstů. Mimo jiné zjišťujeme, že do sněžnic
zatéká a že v mlze se na horách blbě chodí,
takže na vyhlídku dojde polovina z nás. Ta
druhá se naštěstí nakonec najde. Obloha
se na chvíli otevře a je nám dopřáno zírat
na krásné třítisícovky naproti, na Dachstein, což je mimochodem nejbližší ledovec
naší domovině.

Na rande se Sissi
Podél řeky Traun se zrychleným tempem
přesouváme do milého lázeňského městečka Bad Ischl. Kopírujeme tak vlastně
historickou „solnou“ cestu, která využívala
vodní toky a jezera (k nám do Čech pak pokračovala koněspřežka). Ano, je to ten „Išl“,
ve kterém potkal Franz Josef I. svou životní
lásku, Alžbětu Bavorskou, čili Sissi. Tenhle
legendární příběh samozřejmě známe i díky
několikadílnému filmu s Romy Schneiderovou. Hned proto poznáváme nábřeží, kde se
natáčela jedna ze scén. Jsme také potěšeni,
že budeme ubytováni v příjemném hotýlku
s atmosférou zájezdního hostince, jehož
jméno je Goldener Ochs, tedy Zlatý vůl. Stojí
totiž přesně na místech, kde štáb tehdy
natáčel. Třeba tu spala i Romy. Nebo snad
Sissi…?
Ale dost spekulací. Faktem je, že císař
tu téměř každý rok 18. srpna slavil své

narozeniny, na což vždy místní byli a jsou
hrdí, a také si to každoročně připomínají.
Takže pokud chcete zažít dotek monarchie
na vlastní kůži, nenechte si ujít návštěvu
Bad Ischlu právě v tento den. Stejně jako
návštěvu Císařské vily, kde císařský pár nejen
odpočíval, ale také zde bylo podepsáno vyhlášení války Srbsku, tedy předehra k první
světové válce. My jsme to štěstí neměli – náš
časově napěchovaný plán byl o pár minut
překročen, a tak se dostáváme jen do zahrady. Samotné sídlo je již zavřené. Náplast je
ale sladká – v cukrárně Zauner ochutnáváme
vyhlášený zákusek – nugátovou štolu – hned
po prvním soustu chápeme, proč si tuhle
cukrárnu vybral za dvorního dodavatele
i císařský pár.
Cestou do hotelu ještě nakukujeme
do nasvícených výloh a přesvědčujeme se,
že na tradice se tady dbá pořádně. Obchody totiž běžně nabízí lidové kroje, jež

ANO, JE TO TEN „IŠL“, VE KTERÉM POTKAL FRANZ JOSEF I.
SVOU ŽIVOTNÍ LÁSKU, ALŽBĚTU BAVORSKOU, ČILI SISSI.
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byly ještě před 150 lety
považovány za obyčejný
venkovský oděv, kterým se
lišili lidé z vesnic od měšťanů. Teprve když
císař chtěl ukázat svou náklonnost k lidu,
nechal si ušít Lederhosen a při svých pobytech v Solné komoře a loveckých výpravách je vždy nosil. Ty současné využívají
moderní materiály i střihy a jde o poměrně luxusní záležitost. Z cenovek ve výši
ojetého auta střední třídy se nám protočily
panenky a krojovaní fešáci a fešandy měli
od té chvíle náš obdiv.

Nejhlubší jezero pohřbilo i stíhačku
Následující den pokračujeme do Gmundenu, městečka s atmosférou francouzské riviéry, rozkládajícího se na břehu
nejhlubšího rakouského jezera Traunsee
(hloubka 192 m). Po něm se plavil na palubě parníku Gisela i císařský pár při svých
cestách do Bad Ischlu. A teď se podržte:
Tenhle starý parník je pořád v provozu,
a to zejména díky jednomu šikovnému
strojníkovi z Liberecka. A to měla Sissi
k Čechům (diplomaticky řečeno) ambivalentní vztah…

Pro milovníky válečné historie nebude
novinkou, že v roce 2005 byl z hlubin Traunsee
vyloven vrak posledního spojeneckého letadla
ztraceného ve 2. světové válce – P 47 Thunderbolt. Zbystřit ale mohou i fandové železniční
prehistorie – ano, právě tady končila (začínala)
slavná koněspřežka, na kterou se z lodí překládala sůl a další zboží a dost možná i křehká keramika, kterou je Gmunden proslulý a místní
jsou na ni patřičně hrdí. I když nás by asi nejvíc
bavila projížďka historickou úzkorozchodnou tramvají po trati s úctyhodnými sklony
a několika výhybnami, nesmíme urazit naši
hostitelku a účastníme se exkurze v manufaktuře Gmundner Keramik. Abychom nemuseli
čekat, zařazují nás do skupiny důchodců, kteří
jako by z oka vypadli českým účastníkům
předváděcích akcí. Hrnou se dovnitř, jsou
hluční, všichni chtějí být první v řadě a sondují,
co by si odnesli. To, jak rychle mizí pod rukama
důchodců válec kaolinové hmoty „na suvenýrové uždibnutí“, nás fascinuje víc než tradiční
ruční výroba a technika zdobení.
Fantastický výhled na jezero, město
i okolí se však nabízí z vrcholu Grünberg,
kam nás opět pohodlně dopravila lanovka.
Bohužel opět není prostor na delší procház-

Po stopách koněspřežky
Koněspřežná dráha České Budějovice – Linec byla první železnicí tohoto druhu na evropském kontinentu. Do provozu byla postupně
uvedena v letech 1827–1836 na trase České Budějovice – Linec – Gmunden. Sloužila především nákladní dopravě soli z hornorakouské
Solné komory do Čech. Stavba mezi Českými Budějovicemi a Lincem v délce 129 km byla dokončena v roce 1832, do roku 1836 byla trať
prodloužena do Gmundenu. Na prvním úseku trati bylo 10 stanic, z toho 6 bylo tzv. přepřahacích, v nichž se vyměňovaly koňské potahy.
O stav trati se starali hlídači v 52 strážních domcích, ke službě bylo připraveno kolem 800 koní, 762 nákladních a 69 osobních vozů. Náklady se solí nebo dřevem se převážely po celý rok. Zato osobní doprava mohla fungovat pouze v létě. Osobní vozy se podobaly dostavníkům
s kapacitou od šesti do čtyřiadvaceti míst ve dvou třídách a cesta trvala 14 hodin.
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ku, protože čas přesunu do další destinace
Horních Rakous se nachýlil. Tentokrát
míříme v rytmu kvapíku do hlavního města
regionu.

Za harmonií světa
V Linci prý všechno začíná, ale my tady
budeme na just končit. Vlakem do Prahy
pojedeme až zítra ráno, takže máme volné (!)
odpoledne. To ještě netušíme, že nás večer
čeká jeden ze zásadních zážitků, teď však
špacírujeme na nábřeží, kde se rozhodujeme
pro vyhlídkovou plavbu moderní lodí. Prospekt slibuje, že poznáme hned několik tváří
Lince – historickou, moderní, průmyslovou,
zelenou a uměleckou. A musíme uznat, že
něco na tom je. Dvousettisícová metropole

Soutěž
o jízdenky
Jak se jmenuje ledovec,
který najdete nejblíže hranicím ČR?
A)
B)
C)

Kaprun
Dachstein
Stubai

Soutěžte na webu www.cdprovas.cz
až do 21. července 2017. Jeden výherce získá
zpáteční jízdenky pro dvě osoby z Prahy
přes Linz do Hallstattu.

TADY VÁS PROSTĚ ZBLBNOU
TAK, ŽE UVĚŘÍTE, ŽE TEN
ROZTOMILÝ „TULEŇ“,
KTERÝ REAGUJE NA VAŠI
PŘÍTOMNOST, HLASY
I HLAZENÍ, JE ŽIVÝ.
je ceněna pro vysokou kvalitu života, což
potvrzují i naši krajané, které jsme během
cesty potkali. Pracují tady, nebo dokonce žijí,
a za nic na světě by neměnili. Patří mezi ně
i manažerka plavební společnosti, která se
s námi dává do řeči. „Je Dunaj někdy modrý?“
„A dá se odsud dojet lodí až do Vídně?“ ptáme
se zvědavě. Zajímá nás, jak dlouho to trvá
– nějakých 8 hodin po proudu Dunaje. Tolik
času nemáme.
Čeká nás ještě Ars Electronica Center –
muzeum budoucnosti. Budova s prosklenou
fasádou působí na první pohled futuristicky
a pojem „muzeum“ se k ní příliš nehodí.
Zaměřuje se totiž na futuristické technologie a jejich propojení s uměním a působením
na společnost a živé tvory. Procházíme
jednotlivými patry, kde jsou tematické expozice, a náš úžas je provázen pootevřenými
ústy. Máte doma 4K televizi? Pche! Tady
mají 8K projekční plochu o rozloze
16x9 metrů, na které nám postupným přibližováním ukázali, jakou
barvu duhovky má horský vůdce
skupiny alpinistů, která se na původním panoramatickém snímku
zdála být jen smítkem prachu na jinak dokonale ostrém obrazu. Tady
vás prostě zblbnou tak, že uvěříte, že
roztomilý „tuleň“ Paro, který reaguje
na vaši přítomnost, hlasy i hlazení, je živý.
Není, je to „jen“ robot.

A je tu kulturní finále. Navlékáme košile
a míříme do Musiktheateru, jednoho z nejmodernějších a nejpohodlnějších divadel
v Evropě. Na pozoruhodnou geometrickou budovu z roku 2013, projektovanou
slavným londýnským architektem Terrym
Pawsonem, jsou v Linci nesmírně hrdí. Sice si
nejsme jisti, jestli je po třídenním maratonu
ve stylu japonských turistů (přijeď – vyfoť –
pokračuj) dobrý nápad chtít po nás soustředit se na umění, ale co – aspoň budeme
chvíli sedět. No, nebudeme chodit kolem
horké kaše: Jsme sice divní, ale pro pochopení vrcholného díla Paula Hindemitha
s názvem Harmonie světa asi málo. A tak si
z Musiktheateru, ve kterém se snoubí noblesa s modernou, odnášíme zásadní poznání
z této cesty: Vidět je málo. Horní Rakousko
musíte zažít! ▪

spojení
Horní Rakousko vlakem
Jižní Expres Českých drah urazí cestu
z Prahy do Lince za cca 4 hodiny a nabízí
spojení české a hornorakouské metropole čtyřikrát denně. Přestupní vazby
v Linci umožňují pokračovat jak regionálními spoji do bližšího okolí, tak dále
do západního a jižního Rakouska.
Cestu Praha – Salzburg urazíte za
5 hodin 46 minut, do Innsbrucku se
dostanete za 7 hodin 42 minut.
Nákupem Včasné jízdenky Evropa je
možné výrazně ušetřit.
Podrobné informace najdete na www.cd.cz.
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Žij, cestuj. Užívej!

BRATISLAVA
od 329 Kč
POPRAD
od 356 Kč
Objevte kouzlo noční Bratislavy, dopřejte si výlet
do Tater nebo se vydejte třeba až do Košic. Pojeďte
s námi z Prahy za krásami Slovenska. Jízdenky
nakupujte nejvýhodněji na našem e-shopu.

www.cd.cz
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NĚMÍ SVĚDCI
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Vůz 2419D se stal nejznámější železniční proprietou obou světových válek. Kapitulaci tu podepsalo jak Německo (1918), tak Francie (1940).

Kapitulace Německa v první světové válce byla podepsána v železničním vagoně. Potupa Francouzů
se v červnu 1940 odehrála tamtéž. Salonní vůz vyrobený pro TGM vozil Háchu, Heydricha i Gottwalda.
Duel Dubček – Brežněv se v létě 1968 odehrál také ve vlaku. Vozy, kterými kráčely dějiny, měly často
podobný osud jako ti, kterým sloužily. Byly milovány, nenáviděny, zapomenuty nebo zničeny.

Ž

eleznice byla nejen symbolem pokroku,
ale bohužel se stala i nástrojem pohánějícím soukolí válečného běsnění, a tak se zapsala do dějin řady novodobých lidských konfliktů. Fascinující, ale i smutný je například příběh
jídelního vozu společnosti Wagon-Lits.

2419D – miláček Francouzů
Ten se stal rekvizitou obou světových válek. Vše
začalo jedenáctý den jedenáctého měsíce roku 1918 v jedenáct hodin. Nedaleko městečka
Compiègne, asi sedmdesát kilometrů severně
od Paříže, byl tento vůz odpojen od zbytku soupravy vlaku francouzského maršála Ferdinanda
Focha a v jeho útrobách stvrdilo Německo podpisem kapitulace konec jedné z nejstrašnějších
válek dějin. Ve chvíli, kdy maršál Foch přijal z rukou německého státního tajemníka Matthiase

Erzbergera podepsaný dokument, se tento vůz
stal miláčkem francouzského národa.
Přitom vůz vyrobený v roce 1913 nebyl ničím výjimečným a po Evropě jezdil jako běžný jídelní vagon. Teprve v létě 1918 byl přestavěn na konferenční vůz a zařazen do Fochova
vlaku. Po skončení války až do podzimu 1919
opět plnil funkci běžného jídelního vozu, než
ho odkoupila francouzská vláda a uvedla
do autentického stavu z 11. listopadu 1918.
Jeho významu odpovídalo i umístění a péče
o něj. Po vystavení přímo v Paříži byl roku 1927
převezen do místa kapitulace, kde pro něj
Francouzi vystavěli speciální halu. Až do roku
1940 jim připomínal vítězství nad Německem
v první světové válce a zdálo se, že jeho historická úloha pro Francii skončila. Běh dějin ale
měl všechny přesvědčit o opaku.

Hitler ho chtěl zničit
Bylo 22. června 1940, když do místa oficiálního
ukončení 1. světové války dorazil Adolf Hitler.
Po bleskové válce s Francií měl jeho příjezd triumfální ráz a vagon, který připomínal potupnou porážku Německa před dvaadvaceti lety,
byl příležitostí, jak se pompézně pomstít. Kapitulaci – tentokrát francouzskou – přijali noví
páni Evropy opět na tomto místě a v tomto voze. Hitler dosáhl svého a hodlal vůz zničit. Velice záhy ale své rozhodnutí změnil a triumfu využil v propagandě. Vůz 2419D vystavil v Berlíně
jako němého svědka zadostiučinění německému národu. Budoucnost slavného vozu zdála se být neslavná, ale osud byl ještě cyničtější.
V obci Ohrdruf v Durynsku, kam byl vůz z Berlína transportován, byl 2419D prakticky zničen
spojeneckým bombardováním. Na konci vál-
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Potupný převoz salonního vozu maršála Focha do Berlína...

Soudobá podoba vozu

... a instalace jeho repliky do budovy památníku Smíření v září 1950

Návrat Tomáše Garrigua Masaryka do vlasti zachycený 21. 12. 1918 v Horním Dvořišti

ky dílo zkázy dovršili vojáci SS, když při ústupu
praktikovali princip spálené země. Z dřevěného
vozu nezbylo skoro nic.
Zdálo by se, že tím historie nejslavnějšího kapitulačního vagonu skončila, ale 2419D
„vstal z mrtvých“. Francouzská vláda totiž zakoupila od společnosti Wagon-Lits další vůz,
tentokrát 2439D z roku 1913, a upravila ho
přesně podle originálního vzoru. Ten stojí dodnes v Compiègne a připomíná nejen historii

obou světových válek, ale i smutný příběh jejich nechtěného svědka.

Vůz osvoboditele znectil protektor
Jestliže pro Francouze je historicky nejznámějším vozem 2419D, významné české události
jsou spojeny se salonním vagonem označeným
Aza 80. Ten byl vyroben pro našeho prvního
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka ve smíchovské vagonce v letech 1928 až 1930. Kromě

určení hlavě státu se stal výjimečným také konstrukcí a vybavením. Nejenže byl zařízen podle
Masarykova vkusu, který si sice na okázalost
nepotrpěl, ale vzhledem k svým častým cestám
měl rád pohodlí, ale šlo také o první celokovovou konstrukci smíchovské vagonky. Do té doby byly vozy stavěny jen s dřevěnou skříní. Naopak uvnitř se dřevem nešetřilo a interiér, který
navrhl architekt Albert Jonáš, zdobilo obložení tmavou australskou třešní, přičemž nábytek
byl z pařené hrušky. Však také jeho cena
(2,7 milionu tehdejších korun) byla čtyřikrát
vyšší oproti nejmodernějšímu rychlíkovému vozu. Mimo hlavního salonku v něm byly ložnice
pánská a dámská, dva oddíly pro doprovodný
personál, oddíl pro zavazadla, kuchyňka a toaleta – diskrétně označená jako úborna.
Do provozu byl nasazen v den Masarykových 80. narozenin (odtud také číslice v označení) 17. února 1930 a v jeho službách zůstal
až do roku 1936, kdy se prezidentem republiky
stal Edvard Beneš. Masaryka však vůz doprovázel ještě jednou, když se stal součástí smutečního vlaku s jeho ostatky převáženými z Prahy
do Stochova 21. září 1937. Prezident Beneš využil Aza 80 naposledy na Nový rok 1938 a později, když se nad první republikou stahovala
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mračna mnichovské dohody, postával vůz
v opravnách a na revizích. Proto unikl osudové cestě protektorátního prezidenta Emila Háchy na setkání s Hitlerem v předvečer okupace
14. března 1939. O měsíc později už ale Háchu
do Berlína za neradostných okolností přeci jen
vezl. Během okupace jeho pohodlí využil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, a to
v květnu 1942 – jen pár dní před atentátem.
Údajně si cestu do Berlína za Vůdcem velice pochvaloval a hodlal Aza 80 využívat častěji…

Gottwaldovi vadil původ
O tři roky později, téměř na den přesně, měl
prezidentský „salon“ mnohem veselejší a důstojnější úkol. Zvláštní vlak vyrazil vstříc Edvardu Benešovi, který se přes Moskvu a Košice vracel do země z anglického exilu. Protože
byla železnice válkou poničená, v úvahu připadala cesta vlakem až z Blanska u Brna. Když
tam prezident Beneš přestupoval z automobilu
do zvláštního vlaku číslo 11554, ve kterém byl
Aza 80 zařazen, technický rada státních drah
Ing. Skála mu předpisově ohlašoval připravenost k odjezdu a sjízdnost trati až do Prahy. Nakolik tomu pan prezident věnoval během ovací pěti tisíc lidí pozornost, je otázkou. Faktem
zůstává, že i Beneš cestoval po válce prezidentským salonem rád a často. Ještě v srpnu 1945
na Slovensko a do Varšavy, později do Topol
čianek a Tábora. Díky historickým okolnostem
však mohl využívat salon jen necelé tři roky. Jeho dalším pánem se stal Klement Gottwald.
Mohlo by se zdát, že komunistům mohl být
vagon „buržoazního“ prezidenta trnem v oku
a chtěli ho zničit. Gottwaldovi sice spojitost
s Masarykem opravdu vadila, ale pohodlí, které nabízel, už nikoli. Proto se v letech 1948 až
1966 objevil v Berlíně, Brestu, Čopu, Sofii, Var-

Čierna nad Tisou, červenec 1968. Salonní vůz, který
přivezl Dubčeka, byl starý jen několik týdnů.

ně, Budapešti, a dokonce v Římě nebo v Paříži. Bohužel přísné utajení cestujících i důvodů
cest zabraňuje alespoň odhadnout, čeho všeho mohl být vůz, původně určený pro prezidenta – osvoboditele, svědkem.

Dubčekova cesta za arbitrem
V roce 1967 už prominenti Masarykův salonní
vůz nepotřebovali. Takže jen postával na různých nádražích a plán jeho dalšího využití počítal i s absurditou ve formě kulturního vozu stavebního vlaku – jakéhosi pojízdného
„rudého koutku“. Tou dobou byly totiž ve východoněmecké vagonce v Budyšíně vyrobeny nové salonní vozy pro československou politickou elitu. Všechny byly použity k přepravě
významných osobností doby a sporadicky se
používají dodnes. Ale jen jeden z nich byl sou-

částí vlaku, který zastavil ráno 29. července
1968 ve stanici Čierna nad Tisou.
Vezl politiky, kterým v tu dobu drželi palce
všichni svobodomyslní Čechoslováci. Do stanice, která tehdy byla největším železničním překladištěm mezi ČSSR a SSSR, se vydal Alexander Dubček s dalšími předními představiteli KSČ
na setkání se sovětskou delegací. V tu dobu sice
nejvyšší představitelé už běžně využívali leteckou dopravu, ale Dubček a jeho lidé odmítli letět do ukrajinského Lvova, Leonid Brežněv jim
oplatil stejnou mincí, když odmítl slovenské Košice, čímž potvrdil veřejné tajemství – bál se létat. Proto byla vybrána neutrální půda.
Po čtyři dny vždy ráno přijel sovětský vlak,
proběhla jednání obou delegací a na noc se
Sověti vrátili na své území – do Čopu. Zatímco první den se jednání vedla v kulturním domě železničářů u nádraží, druhý den vzkázal
Brežněv Dubčekovi, že je zdravotně indisponován a zůstává ve vlaku. Dubček proto odešel
jednat do sovětské soupravy. Výsledek tohoto „vagonového jednání“ zůstává dodnes zahalen tajemstvím, neboť z něho neexistují žádné
oficiální zápisy a oba protagonisté ho s odstupem času interpretovali rozdílně.
Když se po dalších dvou dnech jednání prvního srpna oba vlaky definitivně rozjely do Prahy a do Moskvy, byl salonní vagon Čechoslováků naplněn falešným optimismem. I když
někteří už v tu chvíli tušili, že jednáním ve vlaku to rozhodně neskončilo. Ve skutečnosti je
zvláštní vlak dovezl ke konfrontaci, na které se
potvrdilo, že širokorozchodný arbitr nebude
tahat za kratší konec, což okupace zahájená
21. srpna podtrhla. Co tedy zůstalo po sovětském vlaku plném příslušníků KGB a kontrarozvědky v Čierne nad Tisou? Ano, správně, vakuové toalety tenkrát ještě neexistovaly… ▪

Göringova Asia a Robinson Crusoe

Počátkem 90. let byl salonní vůz Aza 080 v Českých Velenicích kompletně renovován a od té doby začal opět sloužit k cestám našich prezidentů.

V kontextu světových dějin a železnice je zdaleka nejzajímavější příběh
říšského ministra letectví Hermanna Göringa. Miloval cestování vlakem
a vzhledem k jeho zalíbení v luxusu mu nestačil jeden vůz, a tak měl
rovnou dva celé vlaky. Nesly jména Asia a Robinson Crusoe. K jeho
nejdelším cestám patřily inspekční jízdy na východní frontu. Traduje se,
že během každé vystřídal jeho vlak až 46 lokomotiv a doprovod čítal
na 170 lidí. Polní maršál měl extra vůz pro svou garderobu a vyznamenání, vůz upravený na kinosál, další jako koncertní síň nebo speciální vagon
napěchovaný vínem, cigaretami a doutníky. Vozy byly kvůli bezpečnosti
zvenčí pancéřovány olověnými pláty. Kromě speciálního restauračního
vozu měl k dispozici výpravně zařízený salonní vůz a pochopitelně vůz
lůžkový. Další, svým určením zcela ojedinělý vagon, byl telegrafní vůz,
ze kterého se Göring mohl kdykoli spojit s Hitlerem a v němž byl zvláštní
oddíl jen pro vojenské mapy. Ten ale podle pamětníků moc nevyužíval
a mnohem raději zamířil do vagonu s luxusní koupelnou...

P RUVODC E

ČD Šumava
Prázdniny na jihu Čech
ČD Nostalgie
Léto nejen s párou
Můžete potkat ve vlaku
Martin Bouda
Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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SLUNCE, SENO, ŠUMAVA
aneb prázdniny na jihu Čech
Hluboké lesy, ledovcová jezera, čisté říčky i romantické železniční tratě – to všechno je
Šumava. Nejen pro tyto přednosti se zdejší kraj stává lákavou destinací. Vydejte se i vy
do nejkrásnějších zákoutí jižních Čech a prožijte cestovatelské prázdniny či dovolenou.

I

v letošní prázdninové sezoně nabízí národní dopravce
řadu nejen vlakových, ale i autobusových spojů. Díky
spolupráci se zahraničními dopravci se přitom nemusíte omezovat jen na českou stranu Šumavy. Cestovat
za hranice je možné za velmi výhodných podmínek.
V tomto regionu je také k dispozici hned
několik půjčoven jízdních kol, které
si můžete vypůjčit a následně vrátit
na úplně jiném místě. Přepravu
kola z půjčovny Českých drah máte
navíc zcela zdarma. Nebo máte v plánu jet na vodu? Na jihu Čech je běžnou
praxí přeprava lodí i závodníků např.
při raftařských soutěžích v Čertových
proudech na Vltavě. Ať už jste zapálení
turisté, cyklisté, hledáte nevšední zážitky
nebo jen rádi objevujete dosud nepoznaná
místa naší země, z bohaté škály nabídek
ČD Šumava si určitě vyberete. ▪

Šumavské léto s párou
Od 21. července do 12. srpna, vždy v pátek a v sobotu, se můžete svézt parními vlaky z Volar podél rašeliniště Mrtvý luh, Vltavy
až do Nové Pece. Odtud vlak zajíždí do pohraniční stanice Nové
Údolí pod mohutným Třístoličníkem. Následuje jízda do Kubovy Hutě – nejvýše položené železniční stanice v ČR. Jako tečka
za tímto výletem se nabízí objevování půvabů podhorské trati
směrem na Prachatice do Chrobol. Celodenní jízdenky, spolu
s rezervací můžete zakoupit v kterékoli pokladně ČD.
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Zvláštními vlaky
za kulturou
Máte rádi neotřelé zážitky? Vlak Ecce Libri
vás 2. září sveze po na vybraných železničních mostech, kde se uskuteční autorská
čtení. Čertova stěna inspirovala Bedřicha
Smetanu ke složení stejnojmenné opery,
a i vy můžete načerpat atmosféru při výletu
v otevřeném vagonu v rámci výletních jízd
nazvaných Dakarem pod Čertovkou. Seidelovský vlak je zase lákadlem pro milovníky
historie, spolu s odborníky světoznámého
muzea Fotoateliér Seidel navštívíte Stožecko. V zahradách romantického zámku
Kratochvíle se každoročně koná divadelní
léto a České dráhy zde nemohou chybět se
svým Vlakem za divadlem.

ČD Šumava Bus
Koleje nevedou vždy až do těch nej destinací, jako doplněk železničních tratí vám tedy
budou k dispozici autobusy ČD. Ve všech
platí i vybrané jízdenky ČD, např. Skupinová
víkendová jízdenka, či Celodenní jízdenka.
Linka Černá v Pošumaví – Lipno nad Vltavou
propojuje turistické resorty na břehu
Lipenského jezera. Do tajemného česko-rakouského pomezí se dopravíte pod hrad
Vítkův kámen autobusem linky Lipno nad
Vltavou – Svatý Tomáš. Jedinou možností,
jak se dostat veřejnou dopravou z české
strany na hlavní hraniční šumavský hřeben,
je spojení z Nového Údolí na Třístoličník.

Z Prahy až do Krumlova

Jednoduše k sousedům
Jižní expresy na lince Praha – České Budějovice – Linec jsou ideálním způsobem, jak
poznat Šumavu i od sousedů. Bavorská
strana otevírá svoji pomyslnou bránu
ve stanici Nové Údolí, kde na vlaky o víkendech navazují autobusové linky do Kostelce
(Waldkirchen). Odtud můžete s celou rodinou využít skupinovou víkendovou jízdenku
nebo výhodný Vltava-Dunaj Tiket a pokračovat třeba do Pasova, perly na soutoku
tří řek. Vybrané jízdenky Českých drah jsou
uznávány i v dalších autobusových linkách,
lze tedy pohodlně cestovat například
na mytickou horu Luzný nebo do šumavského skansenu ve Finsterau.

Pokud cestujete dálkovými vlaky linky
Plzeň – České Budějovice – Brno, můžete
ve Strakonicích přestoupit do autobusové
linky, jež směřuje přímo do srdce Šumavského národního parku na Kvildu, a pokračovat podél pramene Vltavy až do Lenory
a navázat na další vlaky ČD. Z Kvildy
můžete také využít Zelené autobusy, třeba
až do pohraniční osady Bučina.
Kdo ještě nenavštívil Holašovice,
typickou jihočeskou vesnici zapsanou
na seznamu UNESCO, může tak učinit
třeba v některé z letních sobot, kdy bude
v provozu linka České Budějovice – Holašovice, jež pokračuje až ke stanici lanovky
na vyhlídkovou horu Kleť. Cestovatelským
bonbonkem je v naší nabídce autobusový
spoj, který dvakrát za sezonu spojí železniční stanici Vyšší Brod klášter s nejjižnějším bodem České republiky u Studánek.

Letošní novinkou je přímé expresní spojení
vlaky Ex531/Rx 631 Josef Seidel/František
Seidel. Vlaky složené z kvalitních klimatizovaných vozů vás za 4 hodiny 14 minut
přepraví z centra Prahy až do srdce šumavského národního parku v Novém Údolí,
popř. do některé z mezilehlých populárních
turistických destinací, jako je např. Český
Krumlov či Horní Planá.
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NA LÉTOFEST? S InKartou druhá vstupenka gratis!
Vydejte se s námi na LétoFest a využijte slevy
na vstupenky. Na celkem osmi hudebních festivalech
napříč Českou republikou vystoupí mnoho hvězd
československého nebe, jako je Karel Gott, Marek
Ztracený, Ewa Farna, Tata Bojs a řada dalších.

P

ro všechny držitele In Karty a zároveň
hudební fanoušky máme dobrou zprávu:
Na jednodenní festivaly, které se během
prázdnin konají v Pardubicích, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě, Brně, Liberci,
Plzni a v Karlových Varech, se můžete nejen
pohodlně dopravit vlakem, ale navíc získat
druhou vstupenku zdarma!
Na všech festivalech vystoupí legendy české
hudební scény Wanastowi Vjecy. Dalšími interprety, kteří zahrají na většině festivalů, jsou
Michal Hrůza s kapelou Hrůzy, zpěvačka Lenny,
slovenští punkeři Iné Kafe, skupina Čechomor,
Portless, Slza a další zajímaví umělci, kteří však
nejsou jediným lákadlem festivalů. LétoFest
podporuje začínající talenty, vybraní z nich tak

Soutěž
o vstupenky na LétoFest
Odpovězte správně na soutěžní otázku
a vyhrajte vstupenky na LétoFest.
Která kapela si letos zahraje
na všech LétoFestech?
A) Mandrage B) Wanastowi Vjecy C) Hrůzy
Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz nejpozději do 21. července 2017. Osm z vás vyhraje dvě vstupenky
na jeden z festivalů.

dostanou možnost
předvést se v mezičasech
před celým publikem.
Na nejmladší návštěvníky čeká bohatý
doprovodný program s nafukovacími atrakcemi, tvořivými dílnami, malováním na obličej
a dalšími aktivitami. K létu neodmyslitelně
patří grilování, budete-li mít chuť, předveďte
své dovednosti v exkluzivně vybaveném
grilovacím stanu. Ti nejoriginálnější z vás
budou odměněni zajímavými cenami.
Vstupenky už můžete zakoupit v předprodeji na www.ticketlive.cz. Stačí zadat číslo
vaší In Karty a druhou vstupenku získáte
zdarma. Informace o termínu a místu konání
jednotlivých festivalů, včetně dalších aktualit,
najdete na www.letofest.cz. ▪

MASIV – jediný etapový závod dvojic v Čechách
Letos v září startuje první ročník
etapového závodu na horských
kolech inspirovaný těmi
nejdobrodružnějšími závody
světa. Ten český je ale v mnohém
unikátní. Zaregistrujte se, šlápněte
do pedálů a poznejte nejkrásnější
místa Českého masivu.

V

e čtyřech dnech od 20. do 23. září 2017
zkuste čtyři různé etapy ve čtyřech
unikátních destinacích. Spojte síly se svým
parťákem a projeďte společně Křivoklátsko,
Slavkovský les, šumavský Špičák a Mosteckou
pánev. Během závodu si skutečně šlápnete
do pedálů, trasy nepřesahují délku 80 kilometrů, ale překonáte více než 6 000 výškových

metrů. Na vlastní kůži tak pocítíte nasazení,
které podstupují účastníci nejslavnějšího
etapového závodu Cape Epic v Jihoafrické
republice.
Na převoz mezi jednotlivými závody můžete
využít speciální vlak vypravený ve spolupráci
s ČD. O vaše kolo bude v cíli postaráno, na startu další etapy ho budete mít k dispozici.

Odevzdejte přihlášku mezi prvními a startovné vás vyjde na 3 900 Kč místo původní
ceny 5 000 Kč. Váš tým tak dohromady ušetří
2 200 Kč. Ti nejrychleji přihlášení mohou využít jedinečné možnosti ubytování v lůžkovém
voze přímo ve vlaku. Neváhejte, kapacita je
omezena. Více na internetových stránkách
www.masivmtbrace.cz. ▪
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Letošní léto
NEJEN S PÁROU
Máte rádi atmosféru dob dávno minulých? Vzpomínáte na svá dětská léta, kdy jste cestovali
vlaky, které vaše ratolesti už v běžném provozu nikdy neuvidí, a chtěli byste jim podobný zážitek
zprostředkovat? Pak není nic jednoduššího než se vydat do historie po kolejích s ČD Nostalgií.

L

etošní přehled nostalgických akcí je
nejdelší v historii – čítá přes 180 položek a rozhodně je z čeho vybírat. Jednotlivé
historické jízdy najdete v každém kraji naší
republiky, poběží ale i několik projektů, které
se budou v sezoně pravidelně vracet. Na své
si přijdou nejen milovníci páry, ale i obdivovatelé motorových i elektrických mašin a vozů
z 60., 70. a 80. let minulého století. Svézt se
ale můžete i naprostými unikáty – například
Křižíkovým elektrickým vozem Elinka z roku
1903. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější,
ale zdaleka to není vše. Přehled všech plánovaných nostalgických jízd najdete na webu
www.cd.cz/nostagie. K dipozici je i kompletní
přehled plánovaných akcí. Pozvánky na ně
a navíc i působivé snímky z proběhnuvších
jízd najdete na facebookovém profilu 
ČD Nostalgie. Takže, vzhůru do historie!

Léto na Bechyňce
Historická lokomotiva Bobinka a elektrický
vůz Elinka vás zvou na 2. ročník letních nostalgických jízd po naší nejstarší elektrifikované trati z Tábora do Bechyně. Na vybraných
pravidelných spojích pojede každou
sobotu, neděli a o státních
svátcích až do 

17. září historická souprava s Bobinkou, zvláštní jízdy Elinkou se uskuteční ve dnech 1., 5., 15.
a 29. července, 12., 26. srpna, 9., 16., 17. září.
Během Léta na Bechyňce je připraven i pestrý
doprovodný program v Bechyni a v Táboře.
Z důvodu omezené kapacity Elinky upozorňujeme na nutnost zakoupení povinné místenky
k jízdence v kterékoli pokladně v síti ČD.

Mattoni expres
Vydejte se na návštěvu lázní Kyselka stylově – historickým motorákem Singrovka z 60.
let. Pravidelné nostalgické jízdy z Karlových
Varů dolního nádraží přes Vojkovice nad Ohří
do Kyselky a zpět proběhnou 9., 16., 23. a 30.

července a dále 6., 13. a 20. srpna. V Kyselce je
možné navštívit Mattoni muzeum věnované
Heinrichu Mattonimu a historii stáčení minerálních vod nebo absolvovat komentovanou
prohlídku bývalých lázní.

Z muzea do muzea
Dva svatostánky železniční historie spojí
zvláštní vlaky, které pojedou z Lužné u Rakovníka do Chomutova, kde bude během prázdnin
od čtvrtka do neděle zpřístupněn depozitář
Národního technického muzea. Ten mimo
dalších pokladů ukrývá naši nejrychlejší parní
lokomotivu – Albatrosa 498.106, která vytvořila rekord s hodnotou 162 km/h. Zvláštní vlaky
z muzea do muzea budou vedeny motorovým
vozem řady M 262.0 přezdívaným Kredenc
a pojedou 2., 9., 16., 23. a 30. července.
V srpnu pak: 6., 13., 20. a 27. Datum 26. srpna
si v kalendáři zatrhněte červeně, protože vlak
potáhne parní Šlechtična 475.111, která se
v Chomutově setká s dalšími dvěma stroji řady
475.1. Na setkání tří Šlechtičen nemůže žádný
fanda železniční nostalgie rozhodně chybět! ▪

TIP Redakce
Nenechte si ujít ani návštěvu největšího železničního muzea v republice – ČD Muzea v Lužné
u Rakovníka. Během sezony se v jeho prostorách odehraje řada tematických akcí a na trati
z Krupé do Kolešovic bude také probíhat pravidelný parní provoz. Podrobné informace najdete
na www.cd.cz/nostalgie.
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

DRÁZE SE NEVYHÝBÁM,

tátovu posedlost jsem ale nezdědil
Příjmení Bouda vnímá většina z nás jako synonymum pro díla
ztvárňující především železnici a život kolem ní z dílny legendárního
grafika Jiřího Boudy. Jeho syn Martin se „potatil“ a v profesní tradici
pokračuje. Jaký má vztah k otcovým velkým láskám – vlakům a kolejím?
Text: Martin Harák, foto: autor
Váš děda Cyril byl slavný kreslíř, malíř a grafik. Tatínek Jiří – grafik, navíc nadšený pro
železnici, kterou tak často zobrazoval. Výtvarnou prací se zabývala i vaše maminka.
Jak se vyrovnáváte se slavným příjmením?
Považoval jsem za běžné a naprosto přirozené, že oba moji rodiče kreslí, podobně to
bylo i s dědečkem. Rodiče pracovali doma,
protože součástí domu na Babě, který nechal
postavit dědeček Cyril, byl i ateliér. Jinak mě
ale moc netěšilo být nositelem jména Bouda
a třeba po nástupu na střední grafickou školu
jsem si užil docela hodně poznámek, že jsem
„ten Bouda“. V době mládí to pro mě byla spíše přítěž. Dnes už je to naštěstí úplně jinak,
ale dostávám se do druhého extrému. Jezdím
například tisknout litografie studentům
grafické školy v Jihlavě a je docela zajímavé,
kolik z nich jméno Bouda vůbec nezná.
Kolem vás bylo v rodinném kruhu takřka
samé umění, jak vás to ovlivnilo?
Jako tříletý jsem byl při tom, když tatínek
s maminkou začali rekonstruovat Langweilův
model Prahy, který je umístěn v Muzeu hlavního města Prahy. Jeho části si několik let postupně vozili domů, kde je pečlivě opravovali,
chybějící části doplňovali papírmaší a zároveň
je čistili. Rodičům jsem později jako větší dítě
v rámci svých možností pomáhal a hodně mě
to bavilo. Tam někde byl asi položen základ
mého životního poslání stát se výtvarníkem,
potažmo litografem. Dnes vytvářím drobnou
grafiku, ex libris nebo třeba novoročenky. Živí
mě ale tisk, s nímž mi už pomáhá syn Matěj,
kterého práce chytla a baví ho, takže náš rod
má snad dalšího pokračovatele. Doufám, že
vydrží, protože nejde o práci ke zbohatnutí,
jde spíše o srdeční záležitost.

Jiří Bouda, který bohužel předloni zemřel,
byl známým milovníkem železnice. Traduje se, že dědečkovi Cyrilovi jeho zájem
o dráhu nebyl po chuti. A jak jste na tom
s náklonností ke kolejím vy?
Dědeček tátovi řekl, že nejdříve musí vystudovat něco pořádného a pak si může dělat, co
chce. Tatínek to splnil do puntíku. Vystudoval
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a odešel
pracovat k tehdejším Československým
státním drahám. Čtyři roky pracoval na dráze jako signalista na bubenečském nádraží
v Praze a kreslil vše, co viděl okolo sebe. Já jako
malý kluk chodil každou volnou neděli s tátou
na procházky, které končily, jak jinak, na nádraží Praha-Bubeneč. Tam se otec dal u kafe do povídání s bývalými kolegy a já, abych se nenudil,
jsem mezitím pozoroval projíždějící vlaky. Budu
upřímný: Jsem spíše orientovaný na přírodu
a krajinu, takže tátovu posedlost železnicí jsem
nezdědil. Ale vlakům se vůbec nevyhýbám, ba
naopak, občas se objeví i v některé mojí grafice.
Na železnici jste ale jako táta nepracoval...
Ano, to je pravda, skončil jsem v litografické
dílně. Ale vlaky, hlavně v okolí Prahy, často
využívám. Jezdíváme s rodinou CityElefanty
do divadla do Horních Počernic nebo do Dobřichovic za našimi přáteli. Velkým zážitkem pro
mě byla třeba jízda railjetem do Brna a zpět.
Ocenil jsem ticho, čistotu a velký komfort,
na který bych před pár lety ani nepomyslel.

Martin Bouda
Po studiu Střední odborné školy výtvarné
(dnes Výtvarná škola Václava Hollara)
v Praze odešel v roce 1983 na praxi do litografické dílny a o rok později začal studovat Akademii výtvarných umění v ateliéru
grafiky u profesora Čepeláka a docenta
Černého. Po ukončení studií v roce 1990
odchází na náhradní vojenskou službu
a od poloviny roku 1992 se věnuje užité
grafice. V letech 1997 až 2002 pracoval
jako restaurátor a od roku 2002 pracuje
v litografické dílně v Říční ulici v Praze.

Litografii jste začal dělat hned po studiích?
Už jako malého kluka mě fascinovaly litografické stroje, takže jsem k tomu jednoznačně směřoval. Ale cesta nebyla přímá.
Mezi střední a vysokou školou jsem se v dílně
v Říční sice na rok „kmitnul“, ale nejprve jsem
musel dostudovat. Na Akademii výtvarných
umění jsem pak zažil revoluční rok 1989, kdy
jsem pomáhal tisknout letáky a plakáty pro
Občanské fórum, což byla perfektní praxe,
kterou jsem zúročil. Po studiích jsem odešel
pást ovce a sklízet ovoce a zeleninu do Ústavu sociální péče ve Svojšicích u Kolína, kam
jsem každý týden dojížděl z Prahy vlakem,
což bylo takové idylické. Tím jsem si odbyl
náhradní vojenskou službu, ale uživit se
volnou tvorbou bylo dost složité. Proto
jsem kreslil vystřihovánky hradů a zámků
pro časopis Ohníček a ToJa, které byly tehdy
populární. Pak jsem dělal restaurátora a až
od roku 2002 pracuji v litografické dílně, kde
jsem měl tu čest spolupracovat i s tatínkem,
na kterého často vzpomínám. ▪
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INDUSTRIÁLNÍ SRDCE OSTRAVY
láká objevitele nových dimenzí
Oživlý areál Dolních Vítkovic je dostupnější, než si možná myslíte. Cesta vlakem z české
metropole trvá jen tři hodiny a pak už můžete objevovat nejen svět uhelných dolů
a průmyslových památek, ale pobavit se v expozicích pro celou rodinu.

V

ydejte se s rodinou do centra Ostravy
a máte o celodenní zábavu postaráno. Na své si tu přijdou návštěvníci
všech věkových kategorií. Dolní Vítkovice jsou díky zachovalé industriální
architektuře ve spojení s přírodou
a mnoha společenskými prostorami
velice pestré. Programy pro školy
i rodiny s dětmi se nesou v duchu
poznání prostřednictvím zábavy a her.
Vyzkoušet si můžete špičkově vybavené laboratoře nebo dílnu na zpracování
dřeva v expozicích Malého i Velkého světa techniky. Výlet můžete navíc okořenit
návštěvou populárně-vědecké science
show v Divadle vědy nebo shlédnutím
3D filmů v kině Světa techniky.
Pro odvážnější je ideálním místem vyhlídka Bolt Tower, která je jedním z hlavních bodů prohlídkových tras po stopách
výroby surového železa. Kromě pohledu
na celý areál i do dalekého okolí Beskyd
můžete posedět u dobré kávy v nejvýše

Užijte si retrojízdu
do Dolních Vítkovic
Na netradiční výlet se můžete vypravit stylově.
Zvláštní vlak Retro Ostravan v duchu 70. a 80. let
vyjede v sobotu 28. října 2017 z pražského hlavního nádraží přes Pardubice, Olomouc, Ostravu
střed až do Dolních Vítkovic a zpět. V jeho čele pojede legendární elektrická lokomotiva E 499.004
(Bobina). Součástí zážitkové jízdy je i dobové
občerstvení. Podrobnější informace najdete
na stránkách www.cd.cz/nostalgie.

položené kavárně ve městě. Toužíte-li
po vzdělání a kultuře, zamiřte k budovám
bývalého černouhelného dolu Hlubina či
do multifunkční auly Gong. Tato národní
kulturní památka a bývalý plynojem
dnes poskytuje nadstandardní zázemí
pořadatelům konferencí, společenských
aktivit i koncertů.
Máte-li více času a nespěcháte domů,
vyražte do příměstské rekreační zóny
Landek Park, vzdálené jen několik kilometrů od Dolních Vítkovic. Její součástí je
sportovně relaxační areál včetně kempu.
Staňte se na jeden den horníkem v největším hornickém muzeu v ČR, sfárejte
do skutečného důlního prostředí,
poznejte práci báňských záchranářů
a vyzkoušejte si jízdu důlním vláčkem
z 60. let minulého století. Areál
Landek Park nabízí kromě poznání
a relaxace i krásnou přírodu s mini
zoo a gastronomické zážitky v místních vyhlášených restauracích. ▪
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Klaďas a Záporák
Celou hrou provází děti mimozemšťan To-to, který
je nositelem umění cestovat v čase. Tento průvodce
v rámci misí předkládá jednotlivé úkoly a radí, co
udělat. Hra má i svého padoucha Timora Temnonoše,
který v lidech probouzí slabost a strach. Celkovým
cílem hry je s pomocí To-to najít zlého Timora a zabránit tak tomu, aby ovládl naši budoucnost.
Hra Skryté příběhy nabízí unikátní mix zábavy,
pohybu a poznávání, který ocení děti i dospělí.

Vydejte se vlakem
ZA SKRYTÝMI PŘÍBĚHY
Dostat děti od počítačů a mobilů ven do přírody je čím dál těžší.
Proto parta nadšených rodičů vymyslela mobilní hru Skryté
příběhy, která motivuje děti k výletům, a slouží těm, kdo hledají
nové nápady, kam vyrazit s dětmi. Díky této hře poznáte nejen
nová zajímavá místa, ale navíc můžete „cestovat v čase“ a udělat
z každého rodinného výletu neobyčejné dobrodružství.

H

ra je rozdělena do jednotlivých misí,
což jsou v podstatě krátké výletní trasy.
Na každé trase se zaposloucháte do příběhu
vyprávěného historickou postavou, která je
spojena s daným místem a právě řeší nějaký
malér nebo zápletku. Na jednotlivých zastaveních pomáháte posunovat historii tím, že
řešíte drobné úkoly, a za to sbíráte body. Čím
víc bodů máte, tím více z obsahu hry se vám
otevírá.

Stačí chytrý telefon
Abyste se mohli zapojit, potřebujete chytrý
telefon s operačním systémem Android
nebo iOS, v obchodě s aplikacemi si
zdarma nainstalujte mobilní aplikaci Skryté
příběhy a vyberte si místo, kam vyrazíte.

Jednotlivé mise jsou v aplikaci seřazeny
tak, abyste na prvních místech viděli vždy ty
nejbližší. Kompletní herní instrukce i s mapou dané trasy si můžete stáhnout doma
na wi-fi do mobilu, a tak následně už nepotřebujete datové připojení.
Jestliže vaše děti něco rády sbírají, mohou
si vytvořit kolekci svých portrétů s historickými postavami, protože na konci každé trasy
si můžete udělat selfie s postavou, které jste
pomohli.
Jednotlivé trasy jsou dlouhé od jedné
do dvou a půl hodin, aby bylo možné kromě
hry stihnout návštěvu blízkého zámku, koupaliště nebo oběd u babičky.

Pomůžete Františku Křižíkovi?
Většina her je dostupná vlakem, a dokonce je i mise, která se železnice přímo týká.
Najdete ji na předměstí jihočeského města
Bechyně a jmenuje se Křižíkova Elinka. Tahle
výprava vede do období kolem roku 1900,
kdy se uznávaný český vynálezce František
Křižík snažil vybudovat první elektrifikovanou
železniční trať u nás. Křižík věří v budoucnost
elektřiny a chce, aby elektrické vlaky nahradily ty parní, ale rakousko-uherští úředníci jeho
nadšení nesdílí a nechtějí stavbu trati povolit.
V bechyňské misi jde tedy o to pomoci najít
panu Křižíkovi spojence a přesvědčit klíčové
lidi, aby dali vynálezci důvěru a prostředky
na zavedení převratné technické novinky.
Mise Křižíkova Elinka je dlouhá tři kilometry a vede z centra Bechyně kolem zdejšího
zámku, do svahu nad řekou, kde jsou výhledy
na město, a pak k takzvanému Duhovému
mostu, který je českým technickým unikátem. Ten díky svému devadesátimetrovému
rozpětí a výšce třicet osm metrů skutečně
připomíná oblouk duhy. Patří k vzácným
mostům, které sdružují železniční a silniční
dopravu. ▪
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Z POLICEJNÍCH PROTOKOLŮ 2

Cesta za STO PADESÁT TISÍC
Nechali jste už někdy
bez dozoru v kupé bundu
s peněženkou a doklady?
Chyba! Můžete přijít
o mnohem víc než jen o pár
bankovek…
Text: Radek John

K

dyž máte štěstí a vyjde na vás prázdné
kupé, je cesta vlakem pohoda a milionkrát
příjemnější než autobusem nebo autem. Student stavařiny na ČVUT František z jihočeského Písku jezdíval domů většinou jednou za čtrnáct dní. Vždycky vytáhl notebook a pustil si
film nebo něco četl. Byl velký fanoušek Terryho
Pratchetta. Spoje, ve kterých bylo málo lidí,
měl už vytipované. Jednou, když se ještě hrál
Zaklínač 2, se takhle vezl směrem do Prahy.
Byl podzim a stromy za okny se oděly do rezavých odstínů. Franta to ale nevnímal. Byl ponořený ve světě Severních království. Jenže pak
se mu začalo chtít na záchod. Nebyl včerejší.
Uložil hru, zaklapl počítač a vzal ho na toaletu
s sebou. Bundu ovšem nechal v kupé. Pak se
vrátil a zase počítač otevřel.

Vybraná kapsa
Teprve na proslulém strahovském Silicon Hillu
zjistil, že mu z bundy ve vlaku kdosi uzmul peněženku. Okamžitě zavolal do banky a zablokoval kreditku. Na živobytí si půjčil od spolubydlícího. S občankou si hlavu nelámal. Žijeme snad
v roce 1984? Požádal si o novou až doma, kam
se shodou okolností vrátil teprve po měsíci.
O to víc ho překvapilo, když za tři roky – už
se hrál Zaklínač 3 a Franta pracoval v nechutně bohaté stavební korporaci – dostal
doporučený dopis. Advokátní kancelář Žrout,
Žráč a Hrabal mu psala, že dluží společnosti
Prachy na dřevo s. r. o. sto padesát tisíc. Kdosi
si je totiž půjčil na jeho občanku, kterou ještě
jako student nechal nehlídanou v prázdném
vlakovém kupé. ▪

Policie varuje
Dnes si lze na doklady zařídit jakýkoli úvěr
nebo hypotéku. Nebankovní společnosti
často ani nepožadují osobní návštěvu, stačí
jim scan dokladů. Důkladně prověřují své
žadatele pouze velké banky. Nesplacený
drobný úvěr vás tak může přijít draho. Že
jste o něj nikdy nepožádali, exekutora příliš
nezajímá. Obrana samozřejmě existuje,
je ale slabší, než by se dalo čekat. Často
záleží na ochotě věřitele zastavit exekuci,
ta však bývá pochopitelně nízká. Nejlepší
je prevence. Snažit se nic neztratit, vše
si hlídat a nosit u sebe jen to, co opravdu
nutně potřebujete.

Co dělat
při ztrátě dokladů
Ztrátu nebo krádež občanského průkazu
neprodleně ohlaste. Jedná se o zákonnou
povinnost. U občanského průkazu je lhůta
na oznámení patnáct dní, u řidičského
dokonce jen pět. Neplatnost svých ukradených dokladů si můžete ověřit na webu
ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.
cz/neplatne-doklady/). Potřebujete k tomu
ovšem znát jejich číslo. Kreditní kartu banka zablokuje hned po nahlášení, může se to
ale prodražit.
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Velká Elfíkova letní soutěž
Ahoj, holky a kluci,
prázdniny jsou zase tady a s nimi i naše letní
soutěž. A protože se vám ta loňská líbila,
tak jsem si pro vás opět připravil malý sešit
plný zábavy a poznání, který se jmenuje
Velká Elfíkova letní soutěž. Průvodčí jej
budou rozdávat dětem ve vlaku.
V něm na vás čeká trochu té zábavy,
omalovánka, křížovka, bludiště a další věci
a také mapa, do které si můžete zakreslovat svoje cesty vlakem. Důležitý je hlavně
kupon se soutěží. Nově jsme také připra-

vili s autory aplikace Skryté příběhy objevitelskou hru přímo ze železničního prostředí, kterou si můžete zahrát v Bechyni.
Soutěž je jednoduchá – při svých
cestách vlakem na zadní stranu sešitu nasbíráte ve vlacích Českých drah od průvodčích vlaková razítka, odpovíte na 4 otázky
a kupon pošlete do 31. 8. 2017 na adresu
na něm uvedenou.
Hezké prázdniny a mnoho krásných zážitků ve vlaku 
Elfík

Elfík slaví 10. narozeniny – soutěž
Holky a kluci,
moc se vám omlouváme, že jsme zapomněli dát do ČD pro vás
otázky Velké roční soutěže z Mého vláčku. Chybu ale
napravujeme, opakujeme všechny otázky, které již byly
publikovány, a další čtyři pro vás budou připraveny v číslech v září
až prosinec. Připomínáme, že soutěžní kupon najdete v lednovém čísle
ČD pro vás. Odpovědi najdete v časopise Můj vláček, pokud vám nějaké číslo
uniklo, najdete ho na Elfíkově webu www.elfikuvweb.cz. Hezké soutěžení!

ÚKOL 1

Pohádkové počítání.
Kolik jahod stačila Maruška nasbírat?

1.
2.
3.
4.

Kolik vlaků vypraví denně
České dráhy?
Do kolika let mohou jezdit
děti vlaky ČD zadarmo?
Kolikrát vyšlo prázdninové
dvojčíslo časopisu Mého vláčku?
Kdy se v časopisu Můj vláček
poprvé objevil Elfíkův
kamarád, pes Čenda?

5.

Kdy začala v časopisu
Můj vláček vycházet
Angličtina nejen do vlaku?

6.

Ve kterém roce zprovoznil Elfík
svůj web (www.elfikuvweb.cz)?

ÚKOL 2
a

Která z kartiček nepatří do obrázku?

b

c

d

e

Maruška musela pro
macechu a Holenu
najít jahody. „Pospěš
si, Maruško,“ přikázal
jí Červen, „na sbírání
máš jen jednu minutu,
pak musím předat vládu
zase Lednu.“ Kolik jahod
stačila Maruška nasbírat,
když víme, že jich za 10
vteřin nasbírala 5?
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ÚKOL 3

Co je to za divnou řadu stanů?
Nějaká šifra? No jasně – morseovka.

Dášin příběh
Třináctiletá Dáša, zaposlouchaná do hudby, přecházela
koleje se sluchátky na uších. Tam ji zachytila lokomotiva
motorového vlaku a odhodila ji do příkopu. Školačka utrpěla
otřes mozku a tržnou ránu na zátylku. Měla obrovské štěstí,
že nehodu přežila.

ÚKOL 4

Doplň písmena.
Doplň chybějící písmena do slova z textu
„Za uši a do notýsku“.

N – – – LE – – N – J

Za uši a do notýsků
Dášo, ty už si jistě budeš pamatovat, že se sluchátky na uších, přes
puštěnou hudbu nebo telefonický hovor chodec neslyší blížící se
vlak. Moderní vlaky jsou velmi tiché, takže je člověk zaznamená
až na poslední chvíli. V blízkosti kolejí, na ulici a na silnici buď vždy
ostražitá. N - - - LE - - N - J, sluchátka sundej. Dávej pozor!

ĚŽ
S O U THLAVY
HYTRÉ

PRO C

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své
odpovědi zasílejte poštou do 21. července 2017.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.

1

A
B
C

2

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.

na kruhovém objezdu
před železniční stanicí
v městském parku

Výherci z minulého čísla:
KMB: Stanislav Švestka, Zuzana Frömlová, Zdeněk Košek
PONT: Alena Janská, Radek Řehořek, Tomáš Hrbáček

Na které trati se můžete v průběhu léta svézt historickou
soupravou s lokomotivou Bobinkou?
A
B
C

4

pana Vorla
Františka Nebojsu
Švejka

Kde je v Novém Boru umístěna plastika Strom vytvořená
podle návrhu designéra a architekta Bořka Šípka?
A
B
C

3

Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s.
nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.

Kterou postavu ztvárnil Matěj Ruppert v singlu Be a Man
kapely Monkey Business?

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Anděl, 2 – Zámek v Novém Městě nad Metují,
3 – 30, 4 – Náchod, 5 – Michelin

Lužná u Rakovníka – Chomutov
Tábor – Bechyně
Karlovy Vary – Kyselka

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Jak místní nazývají úzkokolejku vedoucí
přes přírodní park Žitavské hory?
A
B
C

Bummelbahn
Bimmelbahn
Bammelbahn

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

Kilometrická
banka ČD
2000 km
ČD 0735 2 4270

5

Pro kterého prezidenta byl vyroben
salonní vůz Aza 80?

Kilometrická
banka ČD
2000 km
ČD 0735 2 4270

A
B
C

Tomáše Garrigua Masaryka
Edvarda Beneše
Klementa Gottwalda

www.cd.cz

Kilometrická
banka ČD
2000 km

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd 1

PONT-10-2014_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd 1

13.11.2014 10:19:33

13/01/16 10:07
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6

Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal? *

13.11.2014 10:19:33

ČD 0735 2 4270

www.cd.cz
PONT-10-2014_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd 1
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* Na tuto otázku je nutné odpovědět,
její správnost se však neposuzuje.
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Dotkněte se
baroka
České lázně vyhledával pro rozjímání
i společenský život nejeden z velikánů minulosti.
Přijeďte pocítit doteky uvolňujících masáží,
léčivých pramenů a bahenních koupelí
do lázeňské oázy odpočinku a relaxace.

Zažijte baroko všemi smysly.
Navštivte Mariánské Lázně a objevte české
baroko v celé jeho unikátní kráse.

www.ceskozemepribehu.cz

Mariánské Lázně

pohodlně vlakem

Žij, cestuj. Užívej!

JÍZDENKA

NA LÉTO
7 dní od 690 Kč
14 dní od 990 Kč
neomezeně

S naší letní jízdenkou si všichni užijete ty nejkrásnější
prázdniny. Nemusíte plánovat, nemusíte spěchat.
Po celé České republice cestujte vlakem bez omezení.
Nejvýhodněji s In Kartou nebo průkazem ISIC.

www.cd.cz

