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editorial

Vážení čtenáři, milí spolucestující,

máte rádi staré věci? Takové ty, o kterých víte, že je nikdy k ničemu nevyužijete, ale prostě je nemůžete
vyhodit? A teď zrovna nemyslím předměty, ke kterým máte emocionální vazbu, protože patřily vašim
předkům, ale prosté, obyčejné věci. Pokud ano, pak jste sběratelé podobně jako Petr Brukner. Tento
legendární cimrmanolog sbírá skoro všechno a občas z toho prý něco vytvoří. To je možná dobrý návod
na to, jak umlčet své blízké, kteří sběratelům moc nerozumí, respektive míra jejich porozumění se odvíjí
od toho, jak rozměrné artefakty
ukládáte do sbírky a kolik jich
máte. Totiž abyste rozuměli –
jeden můj kamarád sbíral
krabičky. Od čehokoli. Vyznal se
v tom a věděl, která je vzácná
a proč. Bydlel s rodinou v malém
panelákovém bytě a krabiček měl
opravdu hodně. Byly všude, což
dost popuzovalo jeho manželku –
a jeden čas to vypadalo na rozvod. Jenže pak se o jeho
sbírce dozvěděl stejně postižený Japonec a našel v ní
skvosty ceněné na mezinárodním trhu šestimístnými
částkami. Zkrátím to: kamarád sbírku prodal a za utržené
peníze koupil rodině dům a zajistil ji na dost let dopředu.
To jiný známý sbíral stará auta.
Jeho manželka byla nadšená,
protože mít hodně veteránů
znamená být jednou strašně
bohatý. Nebo ne? Kdyby
na jednom z nich nedošlo
k závadě elektroinstalace a celá
sbírka asi 30 historických
aut neshořela na popel i se
stodolou, možná by to tak bylo.
Ale po tom, co se stalo, tohle
manželství nenaplněné materiální ambice kamarádovy ženy nepřežilo. Zkrátka, shromažďovat
něco by měl člověk hlavně proto, že mu to dělá radost. A to je přece dostatečný důvod k tomu, aby
bylo jeho okolí shovívavé i přes komplikace, které to přináší. Mít o něčem encyklopedický přehled je
mnohem více než peníze. Pokud ovšem nejste rovnou sběrateli peněz…
Pohodlné cesty, šťastné návraty a správnou ruku při výběru přeje
Václav Rubeš, šéfredaktor
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Novinky
Pendolina budou
bezpečnější a rychlejší
Ikonická Pendolina získají moderní evropský vlakový zabezpečovač
ETCS (European Train Control
System). ČD - Telematika ve
spolupráci se společností Alstom
vybaví všech sedm souprav řady 680
národního dopravce mobilní částí
této špičkové technologie. Předpokládaná hodnota zakázky je asi
410 milionů korun. Nově vybavená
Pendolina budou moci i po 1. květnu
2025, kdy začne na vybraných
tratích výhradní provoz pod dohledem ETCS, pendlovat mezi Prahou
a Ostravou. Díky úpravě budou
na vhodných úsecích infrastruktury
připravena na provoz rychlostí až
200 km/h.

E-shop ČD

Odměna za nákup

RYCHLÍKY LUŽNICE
SPOJÍ PRAHU A VÍDEŇ

devětkrát týdně přes jižní Čechy
České dráhy ve spolupráci s rakouským dopravcem ÖBB obnoví
přímé vlakové spojení mezi Prahou a Vídní po historické trati
Františka Josefa přes Tábor. Jeden pár vlaků v pracovní dny a dva
páry o víkendu propojí turistické regiony Čech a Dolního Rakouska.
Vlaky vyjedou s novým jízdním řádem 11. prosince 2022.

V

e spolupráci s partnery v Rakousku
připravují České dráhy od nového jízdního řádu jeden pár rychlíků Lužnice, který
bude každý den dopoledne odjíždět z Vídně
do Prahy a odpoledne bude jezdit v opačném směru. Druhý pár pojede o sobotách
a nedělích ráno z Prahy a z Vídně se bude
vracet odpoledne. Na vlaky nasadí národní
dopravce moderní klimatizované soupravy,
počítá se i s bezbariérovým vozem upraveným pro cestování osob na vozíku nebo
s vozy s místy pro uložení jízdních kol.
Cesta mezi Prahou a Vídní po dráze Františka Josefa bude trvat něco málo přes pět
hodin. Vlaky zastaví například v Benešově
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u Prahy, Olbramovicích, Táboře, Soběslavi,
Veselí nad Lužnicí, Třeboni, Suchdole nad
Lužnicí, Majdaleně a Českých Velenicích.
V Rakousku budou pokračovat do Gmündu (NÖ),
Schwarzenau, Sigmundsherbergu a svou
jízdu ukončí na nádraží Františka Josefa
ve Vídni. Kvůli neelektrifikovanému úseku
mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Velenicemi jsou na trase plánované dvě výměny
lokomotiv. Předpokládá se, že v další fázi
dojde k rozšíření provozu na dva páry vlaků
denně. Obnovené spojení Prahy a Vídně přes
Benešov u Prahy, Tábor a Třeboň nabídne
nové možnosti pro cestovní ruch a více propojí regiony na obou stranách hranice.

Pokud během měsíce června
nakoupíte v e-shopu ČD,
získáte odměnu v podobě slevy
20 % na nákup na stránkách
www.eshop.prazdroj.cz.
Internetový obchod Plzeňského
Prazdroje nabízí široký sortiment
originálních pivních dárků,
které potěší každého
milovníka zlatého
ležáku. Vyberte
si z pivního skla,
kolekcí značkového oblečení
nebo originálních
bednářských výrobků. Sleva se nevztahuje
na poštovné, zlevněné zboží ani
dárkové poukazy. Slevový kupon,
který obdržíte e-mailem, lze uplatnit
do 15. července 2022. Na zdraví!

SLEVA
20 %

Dvě vstupenky za cenu jedné
do loutkářského muzea v Chrudimi
Za 20 ČD Bodů z věrnostního programu Českých drah si nyní
můžete v pokladně Muzea loutkářských kultur v Chrudimi k jedné zakoupené vstupence vyžádat druhou zdarma. Muzeum bylo
v renesančním Mydlářovském domě
otevřeno před 50 lety. Oslavy tohoto
výročí vyvrcholí 2. července během
divadelního festivalu Loutkářská
Chrudim a budou mít podobu pouličního festivalu v centru města.
V muzeu bude navíc zahájena výstava Všechno nejlepší!, která představí
nejvýznamnější exponáty ze sbírek
muzea. Více na www.puppets.cz.

Děčínskou Lízu čeká oprava kotle,
pomůže jí veřejná sbírka
Parní lokomotiva 475.179 Šlechtična, známá také jako Děčínská
Líza nebo Pětasedma, přišla o způsobilost kotle. České dráhy
chtějí tuto krásku, která byla vyrobena v roce 1948 v plzeňské
Škodovce a má za sebou 30 let aktivní služby i nespočet nostalgických jízd, uvést zpět do provozuschopného stavu. Oprava bude
ale nákladná – v řádu milionů korun. Národní dopravce se proto
ve spolupráci s Locomotif.cz rozhodl zřídit transparentní účet a požádat o pomoc širokou veřejnost. Číslo transparentního účtu je
2102184014/2010, variabilní symbol 475179.

První vodíkový vlak
se představil v regionech
Ve druhé polovině května vyrazil na přehlídkové jízdy po
tuzemské železnici první vodíkový vlak pro osobní dopravu
Coradia iLint od společnosti Alstom. Moderní jednotka s téměř
nulovými emisemi se za podpory Českých drah nejdříve představila v Praze a poté zavítala například do Vraného nad Vltavou, Olomouce, Ostravy, Hradce Králové, Liberce, České Lípy nebo Ústí nad
Labem. Jednotka, která využívá mobilní vodíkovou čerpací stanici
od společnosti Air Products, by mohla být podle výrobce využívána
hlavně na regionálních tratích bez elektrifikace.

KUPUJ KRUŠOVICE

VYHRÁVEJ TELEVIZE

Červnový tip z pohodlných obchodů na trase

1x TÝDNĚ

Soutěž s pivem Krušovice
OLED TV
x
oxtelevizory
PHILIPS 48” s Netflixem

7

3x DENNĚ

141

POUKÁZKY

NETFLIXPONT
NA ROK
MALL.CZ
Nádražní+prodejny
to go a PONT Market
vás v červnu
zvou na chlazené pivo. Věděli jste, že právě v této době
můžete vyhrát skvělé ceny? Nová televize se hodí do každého
VKLÁDEJ KÓDY Z VÍČEK ČI VRŠKŮ NA
bytu nebo na chalupu, ne? A k ní roční předplatné na službu
Netflix není také k zahození. Stačí vkládat kódy z víček
a vršků na stránky www.krusovice.cz. Soutěž probíhá
do 8. července 2022. Tak už víte, co si dáte, až vystoupíte
Soutěž probíhá od 23. 5. do 8. 7. 2022
z vlaku? Pivo Krušovice z prodejny PONT je jasná volba.
1000 Kč

www.krusovice.cz

Určeno pouze pro starší 18 let

www.ponty.cz
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Vlakem
navýlet

všechny tipy najdete v aplikaci Vlakem na výlet

Slunce už pálí v plné síle a vás to táhne čím dál více na čerstvý vzduch do přírody
nebo prostě ven do tajemných dálek. Někdo se rozhodne pro menší či větší
cyklistickou projížďku, jiný dá přednost pořádné nebo relaxační túře. Ani při
vysokých teplotách ale nezapomínejte na kulturní akce, kterých se teď koná
po celé republice velké množství. A některé jsou snadno dostupné i za hranicemi.
Při cestování samozřejmě můžete sbírat ČD Body ve věrnostním programu
národního dopravce, a to i přes aplikaci Vlakem na výlet.
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Za každý
výlet vás
odměníme
ČD Body

DO PŘÍRODY

ZA SPORTEM

ZA KULTUROU

Do Mladečských jeskyní
za kromaňonci a krápníky

V pražské Chuchli
vyvrcholí dostihová sezona

Středočeské kulturní léto
trvá čtyři měsíce

Mladečské jeskyně byly objeveny
v letech 1826–1828 při těžbě vápence.
První návštěvníci se do nich mohli podívat až v roce 1911. Dnes je zpřístupněný
okruh o délce 380 metrů, jehož prohlídka trvá přibližně 40 minut. Vzhledem
k tomu, že se zde našly doklady osídlení
lidmi už od starší doby kamenné, lebky
a kostry lidí kromaňonského typu staré
přes 31 tisíc let, jejich nástroje a zbraně
a také kosti vyhynulých obratlovců, jsou
Mladečské jeskyně světově významnou lokalitou. Zajímavým prostorem
podzemního labyrintu jsou Modrá a Panenská jeskyně nebo síň Chrám přírody
s krápníky mnoha zajímavých tvarů.

V neděli 26. června se na závodišti
Chuchle Arena Praha koná už 102. ročník
nejprestižnějšího dostihu sezony – Českého Derby. V něm se představí výkvět
tříletých koní a také do ostatních dostihů
nastoupí řada hvězd, v jejichž sedle
budou ti nejlepší žokejové. Přijeďte se podívat, kdo letos vyhraje, a děti rozhodně
vezměte s sebou. Pro malé návštěvníky
budou připravené jízdy na ponících
a zábavu si užijí také na venkovním hřišti
s trampolínami, kolotočem a skákadly
nebo v krytém dětském koutku v přízemí
tribuny. Areál se otevírá v poledne, první
dostih startuje ve 14 hodin, poslední
z celkových osmi pak v 18:30 hodin.

Těšte se na Středočeské kulturní léto.
Letos je program rozprostřen do čtyř měsíců a nabízí divadelní představení, hudební vystoupení a také cirkus. Zajeďte
si za kulturou vlakem. Vždyť do Roztok
se po železnici jezdilo na prázdninové
pobyty už v 19. století. Více se o tomto
fenoménu dozvíte na roztockém zámku
v expozici Život v letovisku aneb jak se
jezdilo do Roztok na letní byt. V Kutné
Hoře se představení koná v zahradách
galerie GASK, poblíž stanice Kutná Hora
město. Vystoupení se odehrávají také
v Rakovníku, odkud to máte kousek
do železničního muzea v Lužné. Více
na www.stredoceskekulturnileto.cz.

Nejbližší železniční zastávka:
Mladeč jeskyně

Nejbližší železniční zastávka:
Praha-Velká Chuchle

Nejbližší železniční stanice:
Roztoky u Prahy / Kutná Hora město a další

FOTO: RADEK MÍČA

NA KOLO

FOTO: SAM MULVEY, 2021

FOTO: © COFO ENTERTAINMENT

Připomínáme si 80 let
od tragédie v Lidicích

NA VÝSTAVU

NA FESTIVAL

Přijeďte do Vídně
za Klimtovým uměním

Brněnská hudební show
se světovými hvězdami

Letos uplyne 160 let od narození Gustava
Klimta, jenž se na přelomu 19. a 20. století
stal průkopníkem modernismu ve Vídni
a který je neodmyslitelně spjatý s rakouskou metropolí. Do 4. září najdete ve
vídeňské Marx Halle jedinečnou multimediální výstavu s názvem KLIMT –
The Immersive Experience. Za pomoci
inovativního 3D mapovacího projekčního
systému jsou v hale vystavené dvě stovky
Klimtových děl jako trojrozměrné objekty.
Působivá projekce je doplněna sladěným
hudebním doprovodem. Na závěr prohlídky si můžete prohlédnout sedm nejslavnějších Klimtových děl očima umělce
prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu.

Druhý ročník festivalu Pop Messe, který
proběhne 29. a 30. července, je oproti
premiérovému větší, delší a propracovanější. Do Brna přijede 26 zahraničních
umělců a stejný počet českých interpretů, kteří vystoupí na šesti scénách.
Čtyři pódia budou pod širým nebem
na fotbalovém stadionu Za Lužánkami,
dvě taneční stage najdete pod střechou
přímo v Zoner BOBYHALL. Mezi hlavní
hvězdy patří Skepta, Bicep, Son Lux,
Kae Tempest nebo Ride, těšit se můžete
i na Ivu Bittovou nebo Moniku Načevu.
Návštěvníci festivalu mohou u pořadatele získat kód na slevu 25 % na zakoupení
jízdenky v e-shopu ČD.

Nejbližší železniční stanice:
Wien Hbf

Nejbližší železniční stanice:
Brno hl. n.

Proč se vydat právě teď na cyklovýlet do Lidic? Abychom si
připomněli 80 let od tragické
události, která se krvavě zapsala
do české i světové historie. Psal
se 10. červen 1942 a celá obec
Lidice ve středních Čechách byla
srovnána se zemí, muži zastřeleni
a ženy a děti odvezeny do koncentračních táborů. Projeďte se
na kole za minulostí, kterou není
radno zapomenout. Na trase navíc
natrefíte na další zajímavosti.
Vyrazte z Prahy po cyklotrase ze
sídliště Řepy až do Hostivice. Ještě
než dorazíte do Lidic, projedete
Dobrovíz s chráněnými venkovskými usedlostmi. V Lidicích si prohlédnete památník, jehož součástí
je i expozice Stavíme nové Lidice
a Růžový sad, který drží rekord
za největší počet růžových keřů
na jednom místě. Pokračujte dále
do Buštěhradu, na Okoř, do Únětic
a Roztok, odkud se zpět do Prahy
pohodlně svezete vlakem.

Nejbližší železniční stanice a zastávky:
Kladno / Kladno-Vrapice /
Středokluky / Dobrovíz

5

rozhovor

Petr Brukner

T e x t : To m á š Vo ž e n í l e k
Foto: Dan Materna, Jan Chaloupka a archiv Petra Bruknera

JSEM STÁLE KLUK
ODCHOVANÝ PÁROU

stejně jako Jára Cimrman

Režisér Jaroslav Papoušek ho označil za největšího českého žijícího naivního herce.
A skutečně, většina rolí Petra Bruknera jsou důvěřiví a nesmělí, někdy ale i pěkně
poťouchlí lidé. Jeho komediální talent využila dvojice Svěrák–Smoljak nejen
v divadle, ale i v dodnes populárních filmech. Se souborem Žižkovského divadla
Járy Cimrmana, kde začínal jako oponář a kulisák, právě končí 55. sezonu.
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rozhovor
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rozhovor

Jste píseckým rodákem, ale cesty osudu vás ve dvaceti zavedly do Polabí.
Kde se cítíte více doma?
Už přes půl století jsem doma v Brandýse nad Labem. Vlastně jsem se tam přiženil. Ale do jižních Čech se vracím moc
rád. A vždy mě to tam chytne za srdce.
Jednak vyrážíme na výlety, občas spolupracuju s kluky z písecké filmové školy.
Pořád mě to na jih táhne. Vždyť jsem
tam strávil dětství a mládí.
Jistě máte na tohle období mnoho
vzpomínek…
Vzhledem k tomu, že jste drážní magazín, přidám hned několik vlakových.
Všichni v souboru jsme staří pánové
a na vlacích jsme vyrostli. I náš génius
Jára Cimrman s nimi dost zažil. S celou
rodinou jsme všude jezdili vlakem. Z Písku do Tábora například, a to si dodnes
pamatuju: Vrcovice, Červená, Veselíčko,
Branice. Vzpomínám také na železnici
Tábor – Bechyně. O té se u nás v rodině
vyprávělo, že když tam jela babička,
vystoupila v jedné stanici, a zatímco
vlak pomalu pokračoval, ona prošla
lesem, nasbírala houby a na další stanici
do téhož vlaku nastoupila.
Slyšel jsem, že jste jeden čas snil o koupi drážního domku.
A to ještě mnohem dříve, než jsme
začali hrát Švestku, představení, kde se
to železničními motivy spolu s vechtrovnou jenom hemží. Mně se už jako klukovi líbila ta mezi Záhořím a Vlastcem.
Echt vechtrovnička s malou zahrádkou
a vechtrem s červenou čepicí a praporem v podpaždí. A já si vždycky říkal:
Kdybych chtěl chalupu, koupil bych si
nějaký drážní domek u trati, kde vláček
jede párkrát za den.
Na svou manželku, právničku Evu,
nedáte dopustit. Jste spolu stejně
dlouho, jako existuje Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana.
Ale to je jaksi normální skoro u všech
členů našeho souboru – Zdeňka Svěráka, Jana Hraběty nebo Miloně Čepelky.
Jsme se svými ženami padesát let i více.
Neznáme pojem rozvedené manželství.
To, co je dnes běžné, je pro nás nepředstavitelné.
Z čeho se dnes radujete? Je to stále
ještě vaše divadlo?
To nás všechny kluky takříkajíc drží při
životě. Překonali jsme koronavirové
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Pracovna Petra Bruknera
v Brandýse nad Labem

Očima autora
Když se Petr Brukner dozvěděl, že bude
odpovídat pro ČD pro vás, přichystal si
celou řadu železničních vzpomínek. Pro
zajímavost, on sám bydlí u trati. „Pojď
k oknu, koukej a poslouchej,“ říkal mi
vzrušeně. „Zrovna se tu budou křižovat
vlaky ve směru z Neratovic a Čelákovic.
A v noci tu občas projede i nákladní
vlak,“ poznamenal pyšně. Jeho pracovna
připomíná ateliér plný fotek, obrazů,
dýmek, zapalovačů a dalších sběratelských
úlovků, mezi nimiž je snímek číselné
tabule z lokomotivy. Když jeho manželka
a manažerka Eva přinesla čaj a zákusek,
napadla mě hláška z představení
Dlouhý, Široký a Krátkozraký: „Já bych si
s dovolením také vzal.“

člověk učí. A když náhodou něco zapomeneme, napovědí nám diváci, kteří
znají naše hry dokonale.

období, hraní pro lidi s rouškami na ústech nebylo nic pro mě. Potřebujeme
vidět a cítit reakce diváků. Dnes hraju
tak osm, maximálně deset představení
do měsíce, více už nezvládám.

Budete hrát i v létě?
Tentokrát bych rád na červenec a srpen
vypnul telefon. Klukům z divadla řeknu,
že budu odpočívat. Čas strávím se
ženou a kamarády geronty. Chci si dát
opravdu lehárko po Česku.

Přitom z původní party jste jeden
z těch mladších.
Ne-li nejmladší. Ale vezměte si, jaký elán
má dodnes Zdeněk Svěrák. Je pravda, že
poměrně často někdo z nás onemocní,
a tak se alternujeme, což může přinést
tu a tam chybu. Ale víte, nás už to zase
až tolik netrápí. Chybami na jevišti se

Použil jste trochu drsný výraz…
Jsme ve věku, v jakém jsme. Proč ho
nepřijmout? Nebo se za něj mám stydět?
Na druhou stranu, nemyslete si, že
sedíme, koukáme na televizi a dlabeme
přitom dortíky. Jsme důchodci, takže
nejsme nikterak chudí, a proto často
podnikáme výlety.

rozhovor

pro mé přátele. Rád vytvářím fóráže,
tedy vtipné koláže z obrazů. A samozřejmě, mou láskou zůstává focení. Modely
mi byli kromě kluků z divadla i Václav
Havel, Jiří Menzel, Jiří Suchý, Miroslav
Ondříček. Rád zachycuju momenty
okamžiku i naprosto běžné situace. Největším zdrojem je ulice a je jedno, jestli
je u nás, nebo v cizině.

Na oslavu jeho sedmdesátin přišel Zdeněk Svěrák...

... a gratuloval mu i herec Miroslav Táborský

Vy osobně si dáváte kančí se šípkovou,
nebo se zelím?
Já si ho s oblibou dávám se šípkovou.
Kam se ještě s kamarády vydáváte
na výlety?
Třeba před časem jsme se vypravili, částečně vlakem, na trasu Český Šternberk –
Sázava, kde jsme byli ubytovaní v hotelu.
Pobavil nás místní domorodec, který se
nás, když viděl partičku šedovlasých lidí
o trekových holích, zeptal: Prosím vás,
ze kterého domova důchodců jste?

S manželkou Evou
jsou spolu už 56 let

Třeba do Kerska, místa, kde se odehrávají Slavnosti sněženek a kde jste před
kamerou skolil legendárního kance?
Hájenka v Kersku, Lesní ateliér Kuba,
místní pramen, to jsou každoroční
povinnosti. Tam prostě musíme v létě
vyrazit stůj co stůj. Už to tam sice není
tak hrabalovsky poetické jako v dobách
natáčení filmu s Jirkou Menzelem, ale
vzpomínky zůstávají.

Po vaší postavě se jmenuje úspěšná
komedie Jáchyme, hoď ho do stroje.
Jste to právě vy, kdo na začátku filmu
hodí lístek osudu Františka Koudelky
do stroje. Jaké koníčky předepsal kondiciogram vám?
Sbírám dýmky, vyřezávám ze dřeva,
tvořím předměty ze sběru. Nedávno
jsem například našel skleněnou rouru.
Vzpomněl jsem si na jednoho skláře,
který barví sklo zevnitř. Proč to tedy
nezkusit? A tak jsem do roury lil různé
barvy a vznikl zajímavý světelný objekt

Kdybych chtěl chalupu,
koupil bych si nějaký
drážní domek u trati,
kde vláček jede párkrát za den.

A co vlaky? Ty také fotíte?
Doma mám celý cyklus fotek s názvem
Lokomotiva. Co byste čekal od kluka
vychovaného párou? Chystám se také
podpořit kamaráda fotografa Dana Maternu, který spolu s dalšími nadšenci dává
dohromady starou lokomotivu Kremák.
Je pravda, že jste jako kluk poháněl
parní lokomotivu?
Ano, naproti nám bydlel přednosta
písecké zastávky, tátův známý, nějaký
Pepíček Veselý. A on občas zařídil, že
jsme se mohli svézt parní lokomotivou. Až na hlavní nádraží v Písku. A já
jsem měl to privilegium, že jsem mohl
přiložit uhlí do kotle. Takže jsem vlastně
poháněl vlak. Sice jenom chvilku, jednu
zastávku, ale i tak.
Je o vás známo, že jste milovníkem
mostů, které také často fotografujete.
Mosty mám moc rád. Písecký, bechyňský, dva nové mosty u Zvíkova přes
Vltavu a Otavu a pak neblaze proslulý
Žďákovský most nad Orlickou přehradou. Ale mám rád i řadu mostíků přes
místní říčky, třeba v Lomnici a Skalici.
To je úplná nádhera po nich jít. Najdete na nich sochy nebo kapličku. Mým
favoritem je na trati Tábor – Písek
nádherný most přes Vltavu u Červené.
Jde o nejvyšší železniční most u nás,
i když to kvůli vysoké hladině na první
pohled nevypadá. Počítá se to, myslím,
ode dna Vltavy. Nevím, jak je to teď
s jeho záchranou, ale slyšel jsem, že má
být vedle něj postaven most nový a ten
původní zůstane jako kulturní památka
pro turisty. Zaplaťpánbůh.
Na zájezdy asi vlakem s kolegy
nejezdíte...
To bohužel není organizačně ani technicky možné. Ale už si nějaký čas slibujeme, že společně vyrazíme po železnici
do Vídně. Podle našich známých je to
pohodlnější než autobusem. Ostatně,
Jára Cimrman jezdíval vlakem do Vídně
a zpět také často.
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rozhovor

Chybami na jevišti se člověk učí.
Když náhodou něco zapomeneme,
napovědí nám diváci, kteří znají naše hry dokonale.

Abyste nedopadli jako on a nebyli
vyhozeni z vlaku!
Ano, vzpomněl jste naši oblíbenou trať
Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. A zastávku Kaproun, kde byl Mistr kvůli jízdě
načerno vyhozen. Několikrát jsme tam
byli, mají tam mohylu z kamenů. Každý,
kdo tam jede, veze si s sebou šutr. A kdo
ho nemá při sobě, jde pro něj do lesa.
Místní nám říkali, že tamní háj už je
kvůli tomu slušně vysbíraný. Naposledy
jsme tam jeli vláčkem taženým dieselovou lokomotivou, parní byla v opravě.
A představte si naše nadšení, když jsme
zjistili, že jeden z vozů je jídelní. Pivo
do nás jen zahučelo.
Slovy z filmu Vrchní, prchni, další klasiky dvojice Svěrák–Smoljak: Polívčička
byla?
Polívčička nebyla. Ale připomněl jste mi
jinou dobrotu spojenou s železnicí –
párky. A teď vám zase uteču do let,
která vy nemůžete pamatovat, i když to
znám jen z vyprávění. Skvělými párky
byly proslavené Zdice. Právě tam vlak při
cestě do Písku stavěl. Trať se tu rozděluje ve směru na Plzeň a právě na Písek.
Ve Zdicích na peroně prý vždycky chodil
chlap s košíkem a teplými párky s hořčicí. K nim samozřejmě čerstvé rohlíky
nebo housky. To je opravdu historie.

Petr Brukner
Od roku 1967 pracuje v Žižkovském divadle Járy Cimrmana,
původně byl kulisák a oponář, než se vypracoval mezi
kmenové herce. Pro jeho výraz je typický nesmělý, naivní,
vysoko položený hlas. Jako herec se uplatnil i ve filmu,
obvykle v menších, ale výrazných rolích: Jáchyme, hoď ho
do stroje, Marečku, podejte mi pero, Slavnosti sněženek,
Vesničko má, středisková nebo Nejistá sezóna. Loni mu
vyšla kniha vzpomínek Jen tak jsem šel kolem. Stejný název
měla i jeho výstava fotografií, která budila úspěch v Czech
Photo Centre v pražských Nových Butovicích. S manželkou
Evou žije už přes padesát let.
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Železniční poetiku si i dnes udržuje
legendární Orient Expres. Ten by vás
nelákal?
To je přímo můj sen! Inspiroval mě
dokument Poirot řídí Orient Expres.
V něm vlak zastavoval i na Smíchově. Byl
jsem nadšený – luxusními sedačkami,
broušeným sklem, livrejovanou obsluhou. Toužili jsme po tom s Jaroslavem
Weiglem, někdejším kolegou z divadla
Járy Cimrmana. Jarda vždycky říkal, že
by si na to i našetřil, ale nějak jsme ten
výlet nestihli zrealizovat. Snad se nám
to se ženou Evou někdy podaří.
Do té doby ale zvládnete i jiné výlety.
V létě chceme vyrazit do milovaného
Písku – jako za mlada ze Smíchova courákem. A pak bych rád navštívil muzeum
v Lužné u Rakovníka, o kterém jsem se
dozvěděl díky televiznímu cyklu o technických památkách v Česku. A opravdu
rád vyrážím na kolo. Mimochodem,
řada kluků z divadla jezdí na elektrokole,
ale to já odmítám. Tento prostředek si
pořídím, až budu starý. ▪

NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE V ČR

Navštivte Muzeum ČD v Lužné
u Rakovníka a zažijte na vlastní kůži
jedinečnou atmosféru nostalgické
kolejové dopravy.
•
•
•
•
•
•

NÁ

U R A KO V N

Sezona 2022

největší sbírka parních lokomotiv
motorové lokomotivy a vozy
historické osobní a nákladní vozy
interaktivní exponáty
modelové kolejiště
expozice zabezpečovací a sdělovací techniky

PLÁNOVANÉ AKCE

• 14. května
Parním vlakem do Bochova
• 4. června
Rodinný den v Muzeu ČD
• 11.–12. června
25 let muzejnictví v Lužné u Rakovníka
• 2. července
Parním vlakem k Berounce
• 16.–17. července
TATRA den v Muzeu ČD
• 6. srpna
Parním vlakem k Berounce
• 20.–21. srpna
Model víkend v Muzeu ČD
• 8.–9. října
Setkání Sergejů
• 29.–30. října
Ukončení sezony v Muzeu ČD

DALŠÍ INFORMACE
Skupinové návštěvy mimo otevírací dobu po předchozí domluvě
na tel. 313 537 700 nebo na e-mailu nostalgie@cd.cz

www.cdnostalgie.cz
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Výlety

FOTO: JIŘÍ BARAN

Cestování
po ČR
Beskydy

Týden v Beskydech! Tak se rozplýval Jan Koníček v podání Oldřicha Nového nad nečekaným dárkem pod
stromečkem v posledním díle populárního seriálu Taková normální rodinka. Do moravskoslezského pohoří
se samozřejmě můžete vydat na výlet v kteroukoli roční dobu. Při své návštěvě nezapomeňte vystoupat na
horu Radhošť, kde se na vás zamračí socha mocného boha Radegasta, projít se kolem skokanských můstků
u Frenštátu pod Radhoštěm nebo si odpočinout v novém venkovním relaxačním centru Brána Beskyd ve
Frýdlantě nad Ostravicí (viz foto).

cestování po ČR l naše města

FRÝDLANT JAKO
BRÁNA DO BESKYD

už není městem těžké dřiny
Vyrazit do Beskyd a nenavštívit Frýdlant nad Ostravicí by
bylo stejnou chybou jako se v Praze vyhnout Starému Městu.
Desetitisícové sídlo je totiž považováno za bránu do kouzelných
hor a jeho poloha v široké kotlině řeky Ostravice pod masivem
Ondřejníka a Lysé hory tomu dává za pravdu. Navíc sem jezdí
moderní dvoupodlažní vlaky.
Text: Josef Všerub
Foto: autor a archiv ČD

V

dávných dobách to bývala jen malá
osada a lidem se tu nežilo zrovna
lehce. Většině obyvatel obživu přinášela
jen okolní pole a lesy. Vzestup významu
Frýdlantu přišel s průmyslem a hamry
na řece Ostravici daly lidem práci. Sice
náročnou, ale s řadou privilegií, jako
bylo zrušení roboty. Z Frýdlantu se postupně stalo správní i kulturní centrum
a po přesunu výroby železa z dřevouhelných vysokých pecí do vysokých koksových pecí v ostravských Vítkovicích se
úspěšně adaptoval do nové role centra
turistického ruchu Beskyd.
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Ráj turistů i sportovců
Frýdlant je jako stvořený pro lehčí i náročnější turistiku – ať už pěšky, nebo
na kole. Nabízí se tu výšlapy na nedaleký Ondřejník, Smrk a Lysou horu.
Podél toku řeky Ostravice je vyznačena naučná stezka Kamenec. Spoustu
vyžití ale najdou návštěvníci i přímo
ve městě. Skvělým místem pro trávení
letních dní je koupaliště s tobogánem,
beachvolejbal, volejbalové a tenisové
kurty nebo fotbalové hřiště. A i když
počasí zrovna nevyjde, dá se aktivně
vyžít v relaxačním centru s bazénem,
squashem, v kryté tenisové nebo
pingpongové hale a na řadě dalších

sportovišť. V zimě je v okolí města
terén vhodný pro turistiku na lyžích.
Sjezdové lyžování nabízí v okolí několik areálů, z nejbližších jmenujme
Palkovice, Malenovice, Pstruží, Bílou,
Ostravici.
Úplnou novinkou, slavnostně
otevřenou v dubnu letošního roku, je
multifunkční hřiště pro děti a oddychová zóna pro širokou veřejnost
nazvané (jak jinak) Brána Beskyd. Pro
návštěvníky jsou tu připravené netradiční herní prvky, hřiště, lezecká stěna,
amfiteátr, ale i lavičky v klidnější části
areálu. Menší děti ocení trampolínky
nebo prolézačku ve tvaru námořní

naše města l cestování po ČR

Osobnost regionu
 Metoděj Dominik Trčka

lodi. Větší mají k dispozici parkour
a workoutové hřiště. A pro všechny je
tu pak kavárna.

Je libo dotyk historie?
Pokud dáváte přednost spíše duchu
než tělu, i pro vás se ve Frýdlantě najde
dostatek „potravy“. Mezi nejvýznamnější historické památky a dominanty
města patří kostel sv. Bartoloměje,
který má zajímavou atmosféru především v nočních hodinách díky nedávno
instalovanému slavnostnímu nasvícení.
Nevynechte ani bývalý klášter (dnes

domov pro seniory), který založil arcibiskup kníže Fürstenberg jako dívčí
školu pro dcery svých zaměstnanců.
Také barokní sochy Panny Marie Karmelské a sv. Jana Nepomuckého určitě
potěší oko každého milovníka historie
umění. Architektonickou zajímavostí
může být i několik původních dřevěných
domků, které ve Frýdlantě zůstaly ze
staré zástavby. A až se nabažíte všech
tváří města, není nic jednoduššího
než nastoupit do vlaku, popojet jednu
zastávku do Čeladné a ocitnout se v beskydském Aspenu. ▪
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Frýdlant nad Ostravicí má
velmi dobré vlakové spojení
s centrem regionu i dalšími
sídly. Každou půlhodinu
jezdí ve špičce linka S6 z Ostravy a zpět, na které jsou
nasazeny moderní dvoupatrové jednotky typu push-pull. Linkou S5 je možné
dopravit se každou hodinu
do Ostravice. Některé spoje
linky S6 jsou o víkendech
a svátcích vedeny přes
Frýdlant až do Frenštátu
pod Radhoštěm. Pro vyhledání nejlepšího spojení
využijte www.cd.cz nebo
aplikaci Můj vlak.

:
TO
FO

Vlakem
do Frýdlantu
nad Ostravicí

Mezi nejvýznamnější frýdlantské
rodáky se řadí Metoděj Dominik
Trčka, katolický kněz, řeholník a mučedník. Narodil se 6. července 1886
a studoval gymnázium v Místku,
později gymnázium redemptoristů
v Července. V roce 1910 byl vysvěcen
na kněze a do roku 1919 misijně působil v Praze, na Svaté Hoře, v Plzni
a v Brně. Během první světové války
se staral o utečence z východu a Balkánu. V roce 1919 začal působit mezi
řeckokatolickými věřícími na východním Slovensku, kde plnil misijní
a farní úkoly a zakládal kláštery
redemptoristů. Přitom přijal řeholní
jméno Metoděj. Byl představeným
klášterů ve Stropkově a Michalovcích a stal se viceprovinciálem
nově zřízené slovenské provincie
redemptoristů.

V roce 1949 komunistická vláda
tuto viceprovincii zrušila a o rok
později násilně zabrala kláštery
na území celého Československa.
Řeholníci byli internováni v koncentračních táborech a Trčka byl obviněn
ze spolupráce s biskupem Gojdičem
(odsouzen za údajnou velezradu
a špionáž) a 21. dubna 1952 byl
ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 let za špionáž a pokus
o útěk za hranice. Byl vězněn v Ilavě,
na Mírově a nakonec v Leopoldově,
kde v důsledku krutého zacházení,
mučení a odepření potřebné léčby
zemřel. Papež Jan Pavel II. Metoděje Dominika Trčku spolu s biskupem Pavlem Peterem Gojdičem
slavnostně blahořečil 4. listopadu
2001 na Svatopetrském náměstí
ve Vatikáně.
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cestování po ČR l slavná filmová místa

Text: Zdeněk Ston
Foto: archiv ČD a Wikimedia

ŠTIKA V RYBNÍCE

Budovatelská veselohra
o zednících a zedničkách
Db: 40 %

ČSFD: 42 %, IM

FOTO: ŠTIKA V RYBNÍCE (1951, REŽISÉR: VLADIMÍR ČECH) © SFK / ZDROJ: NFA (2X)

V ukázkové politické agitce z 50. let se jedné z hlavních rolí ujal
oblíbený a dobrosrdečný herec Jaroslav Vojta. Pro roli zkušeného
zedníka Doubravy, který byl zvyklý plnit plány výrazně nad sto
procent, i kdyby se měl vzdát svého oblíbeného rybaření, byl díky
mohutné postavě doslova předurčený. Humoru ale ve filmu moc
není, zato kladní hrdinové se smějí od začátku až do konce.

M

ladý zedník Franta a dělník Béla se
během výletu seznámí se sličnou
Mařkou a Vlastou. Sotva mohou tušit,
že se s dívkami brzy opět setkají, tentokráte na stavbě bytového komplexu.
Obě totiž právě dokončily studium
zednického řemesla a do praxe si odnáší
progresivní systém práce ve „trojkách“.
Doubrava, zarputilý vedoucí party stavařů a současně otec Franty, ale jejich
novátorství dlouho odmítá přijmout.
Nakonec sám přichází se zlepšovacím
návrhem práce „ve čtyřkách“. Všichni
jsou šťastní a zdá se, že dokončení stavby v termínu už nic nebrání.

Budovat a utužovat
Film oslavující kolektivizaci natočil
režisér Vladimír Čech podle divadelní
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„Počkat, počkat!
Tady mám já co děkovat,
že jsme dnes o patro výš…“
„Myslím, pane Doubravo,
že jsme dneska skočili o sto
pater kupředu, když jsme
vás viděli pracovat.“
hry Karla Stanislava Stavěli zedníci. Jeho
hlavní hrdinové jsou dělníci z prostého
lidu, kteří při šestidenním pracovním
týdnu považují za největší čest, když
mohou přijít na mimořádnou nedělní
směnu. A nejenže se u práce nezastaví
zbytečným plkáním, ještě si u toho
hezky zazpívají Zednickou polku podle

autorského textu Františka Hrubína.
Traduje se, že budovatelské nadšení
se přeneslo i na samotné herce, kteří
dobrovolně ve volném čase na stavbě
pomáhali.

Před příchodem panelů
Doba, ve které film vznikal, byla
přinejmenším pohnutá. Nacistickou
propagandu vystřídala ta komunistická.
Většina lidí se ještě radovala z konce
válečného běsnění a věřila ve světlé zítřky. Sám režisér Vladimír Čech neváhal
ve prospěch znárodněné kinematografie
natočit později na politickou objednávku i další filmy, mimo jiné Expres
z Norimberka (1953). Z dnešního úhlu
pohledu jsou nejzajímavějším přínosem
Štiky v rybníce nadšené studentky zed-

slavná filmová místa l cestování po ČR

Cihly, malta,
zednická lžíce

První záběr filmu na přejezdu se závorami

Dnešní realita už tak poetická není

nického učiliště připravené nasadit svá
cyklistikou a volejbalem vypracovaná
těla ve prospěch dělnické společnosti.

byli příznivci narůstajícího automobilismu a zaměnitelných tvarů.

Rudá hvězda na čele

Určitě se najde spousta důvodů, proč se
projet po regionální trati spojující Ostravsko s Valašským Meziříčím přes Frýdlant
nad Ostravicí nebo Frenštát pod Radhoštěm. A pokud se rozhodnete vystoupit
přímo v Kunčicích pod Ondřejníkem, ocitnete se najednou v malebné obci v podhůří
Beskyd, která byla už od konce 19. století
vyhlášeným rekreačním střediskem. Největší raritou Kunčic se stal dřevěný kostelík
zasvěcený patronům horníků sv. Prokopovi
a sv. Barboře, odhadem ze 17. století. Kvůli
záchraně sem byl dopraven po částech
na nákladních vagonech z Podkarpatské
Rusi a v roce 1931 vysvěcen. ▪

Natáčelo se převážně v oblasti Beskyd
a na skutečných stavbách v Ostravě.
Úplně první záběr filmu vznikl na železničním přejezdu v Kunčicích pod
Ondřejníkem. Z dnešního pohledu
téměř epochální průjezd mohutné
parní lokomotivy s obří hvězdou na čele
a pěti připojenými vagony budí respekt
a současně zavání poetikou. Scénu okořeňuje i nevrlý autobusák s naleštěným
zánovním vozem Škoda 706 RO. Dnes
už tolik romantiky na silnici spojující
Kunčice pod Ondřejníkem s Frýdlantem
nad Ostravicí nenajdete, ledaže byste

Svezení po kolejích

ŠTIKA V RYBNÍCE
Československo, 1951, premiéra 1952, 73 min.
 Režie: Vladimír Čech
 Scénář: Vladimír Čech, Jaroslav Mottl,
Karel Stanislav (divadelní hra)
 Kamera: Bohumil Kolátor
 Hudba: Jaroslav Křička
 Hrají: Jaroslav Vojta, Ludmila Vendlová,
Josef Pehr, Eman Fiala, Jana Hrdličková,
Táňa Hodanová, Otakar Vážanský,
Lydie Filová, Marie Brožová a další

Lžíce k nanášení malty a hladítko
byly vždy považované za základní
nástroje zednických mistrů, kteří
se těšili odpovídajícímu respektu.
Zedníci museli často pracovat
nepřetržitě od úsvitu do setmění,
neboť v zimní sezoně byla většina
stavebních prací přerušena.
V 50. letech se v Československu
podle sovětského vzoru skutečně
učila i děvčata. Říkalo se jim
zedničky. Velký úpadek řemesla
nastal za normalizace, kdy
do učení často nastupovali ti,
kteří neměli žádné ambice nebo
se nedostali na jinou školu.
Mistr jim musel vše vyměřit
a připravit, oni pak nebyli schopní
samostatné práce a po revoluci
byla většina z nich propuštěna.

Dobová recenze
„Film jasně ukazuje rozdíl mezi
starým způsobem zdění a zděním
podle nových method. Dále
dokazuje, že v tomto povolání
mohou úspěšně pracovat i ženy.
Většina herců tohoto filmu
pracovala ve svém volném
čase brigádnicky na staveništi
a natáčení bylo prováděno
za vedení zkušených odborníků
ve stavebnictví… Film celkem
plní své poslání. Formou
lehkého humoru řeší závažné
problémy a můžeme jej proto
pokládati za kladný přínos naší
kinematografie k aktuálním
problémům současné doby
budování socialismu v naší
vlasti.“ (Filmový přehled 5/1952)

Další libůstka
pro pokročilé
znalce nejpodivnějších let čs. filmu.
Když převrátit svět
naruby, tak pořádně.
NinadeL, ČSFD.cz
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NA VELKÝ JAVORNÍK
A ZPĚT DO FRENŠTÁTU

podél skokanských můstků

Výhled z rozhledny na Velkém Javorníku,
v popředí turistická chata, v pozadí
uprostřed Lysá hora

Rozhledna na Velkém Javorníku

Moravskoslezské Beskydy patří k našim nejkrásnějším a zároveň
nejrozlehlejším pohořím. Jejich západní část, kterou od masivu
posvátného Radhoště odděluje Frenštátské sedlo, nazýváme
Veřovické vrchy, a to podle jedné z obcí na jejich severním úpatí.
Společně se vydáme na pěší trasu, při níž zdoláme nejvyšší
vrchol tohoto geomorfologického okrsku – Velký Javorník.
me a o pár set metrů dále procházíme
osadou Papratná, abychom se dostali
do lesa a pokračovali prudce k vytyčerasa začíná i končí na stejném
nému cíli. Z rozcestí Malý Javorník je to
místě – na železniční zastávce
na vrchol Velkého Javorníku po červené
Frenštát pod Radhoštěm město.
něco málo přes kilometr a dalších
Poblíž prochází modrá turistická
zhruba 150 výškových metrů.
značka, na kterou se napojíme
Na Velkém Javorníku
V aplikaci
v místním parku s památným
(918 m n. m.) stojí turistická
Vlakem na výlet
stromem a několika sochami.
chata z roku 1935 s nabídzískáte za tuto
Z města půjdeme na jih,
kou teplého občerstvení.
trasu
směr Malý Javorník (rozc.),
V létě 2013 přibyla přímo
20 ČD Bodů
kam je to od nádraží asi
u vrcholové kóty také
5,5 kilometru, ale také skoro
25 metrů vysoká dřevě400 výškových metrů.
ná rozhledna, která nabízí
dechberoucí kruhový rozhled
Kruhový rozhled bere dech
a navíc je přístupná zdarma. Spatříme
Začínáme ale chůzí po rovině mezi
Ondřejník, Radhošť, Kněhyni, Smrk
zástavbou. Poté uvidíme skokanské
i nejvyšší vrchol Moravskoslezských
můstky v areálu Jiřího Rašky a spatříme
Beskyd – Lysou horu. Za dobré viditelpamátnou lípu s takřka pětimetrovým
nosti zahlédneme Frýdek-Místek, nebo
obvodem. V tu chvíli již mírně stoupádokonce Ostravu. Na severu ukazuje

Text a foto: Lukáš Nekolný

T
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Zvonička Strážkyně Beskyd
na Horečkách s pohledem na Velký Javorník

svou typickou siluetu věž Štramberská
trúba, rozpoznatelné jsou i Šostýnské
vrchy a Palkovické hůrky.

Propojení tradice
a budoucnosti
Můžeme pokračovat dolů po zelené
značce. Po necelém kilometru a půl
vyjdeme z lesa a po následujících dvou
kilometrech se již dostaneme ke kapli

poznej Česko pěšky l cestování po ČR

zast. Frenštát pod Radhoštěm město
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radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm

T. G. M.

památník
T. G. Masaryka

ot

vk

or

Vlakem do Frenštátu
pod Radhoštěm město

Živ

kaple Panny Marie Lurdské

zvonička
Strážkyně Beskyd

skokanské
můstky

Z Ostravy
Regionálním vlakem s přestupem
ve Frýdlantě nad Ostravicí, o víkendech
a svátcích též přímým osobním vlakem

rozcestí Papratná

Turistická chata na Velkém Javorníku

Z Olomouce
Vlakem vyšší kvality do Valašského Meziříčí
a dále regionálním spojem
Velký Javorník

DÉLKA
TRASY
15 KM
rozcestí Malý Javorník

Stezka Život v korunách stromů

Skokanské můstky v areálu Jiřího Rašky

Kaple Panny Marie Lurdské

Panny Marie Lurdské, která vznikla
v roce 1902. Na blízkém rozcestí Koliba
se od zelené značky oddělíme a odbočíme doprava na naučnou stezku Beskydské nebe na lokalitu Horečky. Ta nás
kolem discgolfu a vyhlášené restaurace
dovede ke zvoničce Strážkyně Beskyd,
jež vznikla jako symbol odporu místních
obyvatel proti otevření černouhelného
dolu. Stavba se skládá z osm metrů

Pohled z radniční věže ve Frenštátě pod Radhoštěm

vysoké zvonice a vedle stojícího přístřešku. Tradičními metodami zpracovaný
objekt s moderním designem symbolizuje propojení tradic a budoucnosti.
Místo má nevšední atmosféru, již podtrhuje výhled na Velký Javorník.
Zájemci si mohou vyzkoušet bosý
chodník či odbočit pár set metrů po louce dolů, kde v zatáčce silnice objeví
pozoruhodný Masarykův památník.
Slavnostního odhalení pomníku se
24. července 1938 zúčastnilo 5 000 lidí.
Zdejší socha prvního československého
prezidenta měla komplikovaný osud.
Nejprve ji strhli nacisté, pak sice přežila
válku, ale následně ji odstranila komunistická bezpečnost a skončila v kovošrotu. Nové tisíciletí přineslo aspoň
částečné obnovení areálu.

Život v korunách stromů
Od zvoničky se dále držme naučné stezky Beskydské nebe, která nás zavede
k věži skokanského můstku, k amfiteátru, kde se v létě konají různé akce,
a také na unikátní dřevěnou lávku Život
v korunách stromů, jež představuje
hlavní bod stezky a v některých místech
vede až 16 metrů nad zemí. Navíc je

plná zajímavých informací a interaktivních prvků. Děti se zde určitě vyřádí.
Naučná stezka dále pokračuje
po schodech dolů podél skokanských
můstků. Zde je nutné se připravit na
428 schodů. Kdo by se chtěl tomuto
náročnému úseku vyhnout, může se
vrátit na rozcestí Koliba a pokračovat
po kopci dolů po zelené. Ale i tam je
potřeba počítat s výraznějším klesáním.
Obě trasy se poté spojují u říčky Lubina.
Po zelené pokračujeme až do historického centra města a podél Lomné a kolem
kostela sv. Martina na hlavní frenštátské náměstí Míru.

Co skrývá radnice
Zastavíme se u novorenesanční radnice
z let 1889–1891, která je během otevírací doby přístupná veřejnosti. Pokud se
vydáme na její prohlídku, čeká nás několik originálů soch, mimo jiné od místního rodáka Albína Poláška (1879–1965),
který se uznání dočkal hlavně v Americe,
kde mu věnovali muzeum. Jeho nejproslulejší dílo však určitě známe všichni –
jedná se o sochu bájného boha úrody,
hojnosti a pohostinnosti Radegasta.
Originál sochy se v roce 1998 přesunul z beskydského pohoří do prostor
schodišťové haly radnice. Zde také objevíme vystavené dvojice fotografií města,
které zobrazují stejná místa s odstupem
zhruba 50 let. Mnoho chaloupek padlo
za oběť masivní sídlištní výstavbě, a tak
se některé lokality změnily k nepoznání.
Z radniční věže se můžeme pokochat
dalšími výhledy – na náměstí, Radhošť
i Velký Javorník. Zpět na železniční
zastávku se dostaneme po modré turistické značce. ▪
A DOMA TO ZNÁTE?

www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu.
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Od 4. července 1998 stojí
na Radhošti replika původní sochy

Sochař Albín Polášek

POHANSKÝ KULT
BOHA RADEGASTA

vedle hlasatelů křesťanství
Jméno Radegast znají nejenom konzumenti piva, ale
hlavně turisté pochodující po hoře Radhošť. Právě
zde se nachází proslulá socha pohanského boha, a to
v sousedství pomníku křesťanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje. Ačkoli byste v tom možná hledali souboj
náboženství, opak je pravdou. Obě sochy byly vytvořeny
stejným autorem a odhaleny ve stejný den.
Text: Filip Martinec
Foto: Wikimedia

B

uďme k sobě upřímní. Naše názory
na život v pradávných dobách jsou
postaveny především na novodobých
pohádkách. Kolik lidí si asi minulost
představuje podle charismatického
Jiřího Bartošky ve filmu Osada Havranů,
komediální divadelní hry Dívčí válka
od Františka Ringo Čecha nebo Jiráskových pohádkově laděných Starých
pověstí českých?
O skutečném světě v prvním tisíciletí
našeho letopočtu máme jen střípky
autentických písemných informací. Platí
to i pro krvavou éru, kdy ve středoevropské společnosti ustupovalo pohanství
ve prospěch dravě se prosazujícího
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Původní sochu Radegasta dnes najdete na radnici ve Frýdlantě nad Ostravicí

křesťanského náboženství. Zatímco
hollywoodské filmy ukazují prostý lid
na přelomu starověku a středověku
obvykle s kompletním nezkaženým
chrupem, perfektním účesem a zdravou
pletí, v Česku máme tendenci k idealizaci údajné pospolitosti tehdejších kmenů.

Stylizovaný pohled do minulosti
Romantické vnímání historie se začalo
prosazovat nejen ve střední Evropě
od počátku 19. století. I Češi se tehdy
rozhodli, že chtějí mít svou velkou minulost – stejně jako Francouzi, Angličané,
Rusové a hlavně Němci, se kterými
po staletí sdíleli zemi. Na obrazech a doprovodných ilustracích se nám většinou
prezentují Slované z pradávných dob
jako vysocí a mohutní hrdinové včetně
starých kmetů. Obvykle mají zamyšlený,

až charakterní obličej, často provozují
stylizované pohanské rituály. S realitou
to ale nemá moc společného. Vždyť
dospělí jedinci v raném středověku byli
podle dochovaných rytířských brnění
běžně vysocí 140 až 160 centimetrů
a obvykle umírali kolem třicítky až
čtyřicítky. Že by jejich předchůdci o pár
staletí dříve vypadali tak odlišně?
Ale to už se dostáváme do roviny spekulací. Jisté je, že i naši předci z prvního
tisíciletí museli mít svá božstva. Dochované písemné prameny o slovanské
mytologii jsou ovšem velmi chudé. Všechny jsou navíc zatížené křesťanskou (nebo
výjimečně muslimskou) vírou svých autorů. V českém prostředí se jedná zejména
o Kosmovu, Dalimilovu a (ve své době
velmi populární) Hájkovu kroniku, která
však byla napsána až v roce 1541.

tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

Pohanští bohové
podle dohadů






Poláškův Souboj dobra se zlem ve Frenštátě pod Radhoštěm
Sousoší Cyrila
a Metoděje na
Radhošti

Podle původního záměru chtěl umělec
zobrazit celý soubor pohanských bohů
ze slovanské mytologie, zůstalo však jen
u jednoho, respektive u toho prvního.
V Poláškově provedení má Radegast
mužské tělo a na hlavě, která připomíná
lva, mu sedí přilbice s býčími rohy. Na bohatě zdobené suknici nelze přehlédnout
výraznou sponu ve tvaru slunce. V pravé
ruce drží roh hojnosti, na kterém sedí
kachna, levou rukou se opírá o sekeru
s dlouhým topůrkem. Socha, vážící
1,4 tuny a měřící 3,2 metru, je vyrobená
ze směsi betonu a žulové drti a navíc vyztužená železnou kostrou. A proč byl instalován zrovna na Radhošti? Je to snad
proto, že staří Slované v tomto regionu
prokazatelně uctívali tohoto boha? Ale
kdepak. Albín Polášek se narodil v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm a chtěl
přispět k rozvoji svého kraje, kde také
často trávil dovolenou.

Cyril a Metoděj jako vítězové?

V zahraničí se pak dochovaly kroniky různých křesťanských autorů z 11. a 12. století,
například Dětmara z Merseburku.
O pohanských božstvech se z nich
dozvídáme jen útržky, rozhodně si z nich
nelze o slovanském náboženství jako
celku utvořit věrohodnou představu.

Bůh první a poslední
Navzdory tomu se však Češi bojující
za Rakouska za svá ekonomická a politická práva nechtěli svých romantických
pohledů na staré Slovany vzdát. Platilo
to však i pro období první republiky, kdy
světoznámý umělec Albín Polášek začal
v zámoří pracovat na proslulé soše Radegasta, boha plodnosti a úrody. Dílo vznikalo od roku 1924 a o několik let později
si Polášek najal v Praze Novákův ateliér,
kde vytvořil jeho konečnou podobu.

Slavnostní odhalení sochy Radegasta
proběhlo 5. července 1931. Datum vás
možná zarazilo. Ano, bylo to na výročí
Cyrila a Metoděje. A nejedná se o náhodu. Ve stejný den totiž na hoře Radhošť
oficiálně přibylo bronzové sousoší obou
věrozvěstů v nadživotní velikosti. Nachází se na místě za kaplí, kde původně
stával dřevěný a od roku 1735 kamenný
kříž. Autorem této sochy je rovněž Albín
Polášek. Z hlediska náboženské symboliky si můžeme všimnout, že součástí
díla je i torzo pohanského bůžka, který
bezmocně leží u nohou obou křesťanů.
Je však třeba ironicky poznamenat, že
5. červenec nemá žádnou souvislost se
životem nebo prací Cyrila ani Metoděje.
Původně jejich svátek připadal na 9. březen. Teprve v polovině 19. století (přesněji s platností od roku 1863) rozhodl
papež Pius IX. o přesunu těchto oslav
na začátek léta. Důvodem bylo mimo
jiné utlumit rozmáhající se kult „kacíře“
Jana Husa, a odvést tak pozornost od
6. července, tedy od výročí jeho upálení
v Kostnici. ▪

Perun – bůh hromu a blesku
Dažbog – bůh slunce
Stribog – bůh větru
Mokoš – bohyně země, vláhy a úrody
Rod – prabůh a prvotní stvořitel

Některé názvy pohanských bohů mají čistě
lokální charakter. Například Trihlav by mohl
být bůh uctívaný v oblasti dnešního Štětína.

Kde je druhý Radegast?
V pražské Maškově slévárně byly
v roce 1930 (nebo přibližně v této
době) odlity dvě téměř identické
sochy boha Radegasta. Zatímco
ta první, instalovaná na Radhošti,
měla barvu bílo-černou, druhá,
kterou si chtěl sochař Albín
Polášek vystavit doma na zahradě,
vznikla v červeném odstínu. Kvůli
politickému vývoji v Československu
(druhá světová válka, nástup
komunistické moci) se ale
světoznámý umělec rozhodl zůstat
trvale v zahraničí. Druhý Radegast se
považoval za ztraceného.
Teprve na přelomu 50. a 60. let
(tehdy Polášek ještě žil) objevili
dělníci na zahradě bývalé Maškovy
slévárny pod nánosem zeminy
a listí ztracenou sochu Radegasta.
Nejspíše ji tam kdosi (velmi dobře!)
ukryl před německými okupanty
během války a pak na ni zapomněl.
Místně příslušný úřad následně
rozhodl, že vzhledem k údajným
zvířecím rysům zamíří dílo do pražské
zoo. Tak se v roce 1961 i stalo.
V roce 2015 byl druhý Radegast
zrestaurován a doplněn o kachnu
na rohu hojnosti, která se předtím
neznámo jak ztratila.
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Aby děti
nezlobily
tipy najdete v aplikaci Vlakem na výlet

Přelom jara a léta patří k nejatraktivnějším obdobím roku. Děti už se těší
na vysvědčení a především na prázdniny. Než se ale vydají na tábor nebo
k moři, můžete si s nimi zadovádět uprostřed přírody, ať už ve sportovním
či zábavném areálu, nebo jen tak na kopcích.
UPROSTŘED LESŮ

Po naučné stezce
Beskydské nebe

Rubrika vzniká ve spolupráci s webem OvěřenoRodiči.cz.

Jen kousek od Frenštátu pod Radhoštěm
se nachází naučná stezka Beskydské nebe.
Kromě skokanského můstku zaujme
děti stezka v korunách stromů, kde se dozvědí
zajímavosti o životě ptáků. Stezku si můžete
projít sami nebo s průvodcem. Na trase najdete
stylovou restauraci s názvem Rekovice, která
vyniká jak krásnou architekturou, tak úžasnými
pokrmy. Pokud není restaurace otevřená, skvěle
poslouží i sousední rychlé občerstvení Šopa,
kde doporučujeme topinku s tvarůžky. Mají zde
i dětské hřiště a tříkilometrovou trailovou dráhu
pro kola. Bohatou historii přírodního areálu
Horečky vám osvěží informační tabule.
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SPOKOJENÁ RODINA

TURISTIKA

HRAVÝ DEN

Rehabilitační centrum
s rozhlednou a kozami

Nenáročný výšlap
za bazénem a klouzačkou

Lesopark Dobratice
se schovanými zvířátky

Údolíčko čeladenské nade všechna
údolí, hojakání mužské, ženské ze
všech strání hlaholí. Tyto a další verše
místního učitele a spisovatele Josefa
Kaluse vás přivítají z reproduktoru
v areálu Beskydského rehabilitačního
centra. Přidáme-li k tomu kávičku
u fontány, relaxační pyramidu
a minizoo, máme výletní dopoledne
jako z katalogu Spokojená rodina. Čeká
na vás i čtrnáctimetrová vyhlídková
věž, z jejíž plošiny uvidíte celý hřeben
Beskyd. Děti nějakou dobu vydrží
u výběhu s kozami kamerunskými,
potom budou hledat vodníka nebo
medvěda. Jen kilometr odtud se nachází
nádraží v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Tento výlet je ideální, pokud chcete
dětem ukázat pravou turistiku
a současně je úplně nezničit. V cíli
navíc máte hned několik možností
vyžití: hřiště, koupaliště nebo
lanový park. Z nádraží v Ostravici se
vydáte po červené značce do kopců
a po necelých dvou kilometrech natrefíte
na Medvědí stezku. Není příliš náročná
na převýšení, vede hlavně po vrstevnici.
U hotelu Sepetná je krásné venkovní
hřiště s obří klouzačkou. Mají tady
i bowling a součástí areálu je celoročně
přístupný krytý bazén s tobogánem
a brouzdalištěm. Pokud budete mít
během návštěvy krásné počasí, využijte
i přilehlé koupaliště Sluníčko.

Nový lesopark se nachází
v Dobraticích u Frýdku-Místku.
Hlavní vstup je přes bránu u fotbalového
hřiště. Může být zavřená, ale není
zamčená, nenechte se odradit. A co
v areálu najdete? Řadu dřevěných
herních prvků od houpaček po skluzavky,
lezecké sestavy a lanové překážky,
naučné herní tabule, prolézací tunel
nebo kladkovou lanovku, pro rodiče
potom posilovací nářadí, většinou
dřevěné, hrazdy a bosonohý chodníček.
Na pořádek tu dohlíží vyřezaný medvěd
a strážce lesoparku Zlobrata. Parádní je
i horní část parku s cestičkou, podél které
se schovávají makety zvířátek – bystré
oko najde jezevce, veverku nebo sojku.

železnice
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Dobová reklama
Text: Rostislav Šmída
Foto: archiv ČD

PROPAGACE ČSD
ZA PRVNÍ REPUBLIKY
útočila na smysly zákazníků

Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu. Slavný
výrok amerického podnikatele a miliardáře Henryho Forda dokládá, jak
velký význam měla reklama ve světě podnikání a obchodu. V dnešní
záplavě inzerce je velmi náročné zaujmout nějakou kampaní v televizi
nebo v novinách. Ve světě před asi 100 lety to měly železniční společnosti
výrazně jednodušší.

železnice

Ž

eleznice neměla v 19. století prakticky žádnou konkurenci. Její plakáty
proto představovaly spíše oznámení
o zavedení nových spojů a možnostech
využít výletní vlaky. Reklamní plakáty
připomínaly vyhlášky, které se snažily
zaujmout hlavně různě velkým písmem.
Když došlo v 80. letech 19. století
ke zdokonalení litografie, začaly se
objevovat nové, atraktivní plakáty plné
barev. Jejich tvorbě se věnovali známí
umělci. Mezi ty, kteří se plakátovou
tvorbou proslavili, patřil i Alfons Mucha.
Jeho jméno si spojujeme s velmi dekorativním secesním stylem, pro nějž jsou
typická zdobená písmena, množství
ornamentů, květinové vzory a ženské
motivy. To všechno se začalo objevovat
i na plakátech železničních společností.
Jak se ale vyvíjely umělecké styly, měnily
se i plakáty. Kubismus, futurismus, symbolismus, art deco. Na smysly zákazníků
útočily jednoduché dynamické symboly,
atraktivní jména vlaků, známé destinace a obdivuhodné cestovní časy.

Plakáty, titulní stránky a výstavní stánky od 19. století po 30. léta 20. století z českých zemí i zahraničí dokládají pestrou propagaci železnice

Zacíleno na movitou klientelu
Cílem inzerátů na dráze bylo především
přilákat více movitých cestujících, kteří
zatím seděli doma. Kampaně sázely
na stoupající popularitu prázdninových
pobytů u moře nebo v horách. Mezinárodní společnost lůžkových vozů
(CIWL), Gotthardbahn, francouzská dráha
PLM (Paříž – Lyon – Středomoří), horské
dráhy Švýcarska a mnohé další společnosti lákaly zákazníky barvou překypujícími
plakáty. V šedi a špíně velkoměst, jako byl
Londýn, Paříž nebo Hamburk, působily
jako pozvání na jinou planetu.
Cestující na nich našel všechno
podstatné, co k naplánování cesty
potřeboval. Jízdní řád, případně i ceník,
mapu a především množství pohádkových obrázků krajiny a měst, kam ho
železniční společnosti lákaly. Kouzelná
letoviska, pláže a hory. Na pohodlí
lůžkových kupé, pojízdných restaurací
a luxusních vozů tehdy vábila snad jen
mezinárodní společnost CIWL. V dobách Rakouska-Uherska zvaly železnice
do Alp a v Maďarsku do Tater.

Republika potřebovala devizy
První úlohou propagačního oddělení
státních drah v mladém Československu
bylo přilákat zahraniční turisty do nové
republiky, která potřebovala devizy. Jak se
to dařilo, lze posoudit z dochovaných, byť
neúplných statistik. Mezi lety 1924 a 1927
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stoupl počet turistů z Německa o 38 %,
z Rakouska o 20 %, Maďarů přijelo o 10 %
více, Američanů přibylo o 5 % a Britů o 2 %.
V dalších letech se ČSD zaměřovaly
na propagaci domácího cestovního ruchu. Nejenže zaváděly výletní vlaky, ale
nabízely i různé turistické a prázdninové
tarify a ve velkém propagovaly trávení
prázdnin a dovolených v Československu. Činnost státních drah suplovala
tehdy neexistující turistické centrály
a informační střediska.
Činnost propagačního oddělení
v prvním desetiletí republiky lze shrnout
do několika čísel. Bylo zhotoveno a vyvěšeno 4 000 fotografických zvětšenin,
které zdobily železniční čekárny

po celé zemi. Velké černobílé fotografie z různých koutů Československa
krášlily stanice a zastávky ještě
na konci minulého století. Do roku
1928 rozeslalo propagační oddělení
ČSD také 30 000 alb, 40 000 brožur,
577 000 letáků, 60 000 plakátů,
72 orientačních map a připravilo
i propagační film o Vysokých Tatrách.

Československo
jako velké tábořiště
Mezi populární propagační materiály
30. let patřily publikace Mezinárodní
spoje ČSR, vydávané ministerstvem železnic. Nebyl to jen obyčejný jízdní řád,
ale reprezentativní dílo představující

železnice

O čem psaly
drážní časopisy

naši republiku jako oázu klidu, odpočinku a rekreace. Ostatně, jedna z kapitol
začíná slovy, že „Československo bylo již
mnohokrát – dokonce i cizinci – charakterizováno jako jediné nesmírné
rekreační tábořiště“.
Jiná část téže knihy zase propaguje
celoroční výlety. Píše se v ní: „V československé veřejnosti dosud převládá
názor, že turistiku lze pěstovat pouze
ve střední části roku. Budiž tedy ihned
konstatováno, že je to trestuhodná pověra, hříšný blud, zásadní omyl. Československo je země turisticky vděčná
ve všech ročních obdobích, neboť téměř
každý měsíc má své charakteristické
kouzlo a osobitý půvab.“ A toto konstatování jest na sousední straně potvrzeno
čtveřicí romantických snímků představujících vždy po jednom ročním období.
Kniha o více než 100 stranách, jež je
vázaná do tvrdých desek, má několik
částí. Po představení republiky následuje největší část, věnovaná jízdním
řádům. Autoři věděli, že strohé tabulky
plné názvů stanic a časových údajů
o odjezdech a příjezdech nepůsobí zrovna lákavě. Proto je doplnili schematickými mapkami jednotlivých mezinárodních tratí na území republiky. Na nich
jsou vyobrazeny kromě stanic také řeky,
hrady, zámky a zříceniny či významné
průmyslové podniky.

Z Prahy až k moři
bez přestupu
Čtenář mohl obdivovat záběry Střekova, Trojského zámku, Svatého Jana pod
Skalou, čedičových skal u Kamenického
Šenova, Strečna, Macochy, Štramberka, Vysokých Tater nebo dřevěných
kostelíků v Polance na Podkarpatské
Rusi. Samozřejmě nesměl chybět popis
tratí v češtině, němčině, francouzštině
a angličtině. Jízdu rychlíkem od Saska
například autoři popsali takto: „Trať
sleduje od státních hranic až po Lovosice proslulé údolí labské, lemované
po Podmokly bizarními pískovcovými
skalami Českého Švýcarska, odtud pak
sopečnými kužely Českého středohoří (romantické zříceniny Vrabinec,
Střekov, Kamýk).“ Kdo by odolal tak
přitažlivé cestě do Prahy?
Když jsme u jízdních řádů, určitě se
musíme podívat, jaké tratě ČSD propagovaly, kam všude se dalo cestovat
nebo odkud mohli přijet zahraniční
turisté. Publikace Mezinárodní spoje
ČSR přinášela informace o jízdě vlakem
napříč celou Evropou: ze severu z Osla
a Stockholmu, ze západu z Londýna,
Paříže nebo Nice, z jihu z Říma, Splitu,
Athén nebo Istanbulu a z východu až
z Moskvy, Minska a Varšavy. Ne všude
však fungovaly přímé vlaky a vozy.
Přesto byla nabídka ČSD a společnosti

V časopise Šťastnou cestu jste se
mohli dočíst, že úklid vlaků je prací
doslova sisyfovskou, kterou mnozí
zákazníci přehlíží, a jiní dokonce
maří. Za jediný rok pouze na
pražském Wilsonově nádraží
130 čističů vozů spotřebovalo na
238 proutěných košťat a 67 rýžových
a 616 dalších různých smetáků.
V jiném příspěvku zase železničáři
vysvětlovali, že výměna vozů se
zastaralým vybavením se vymyká
hospodářským možnostem ČSD,
a pokud by chtěly dráhy v roce 1937
vyřadit osobní vozy starší 40 let,
musely by zároveň investovat
300 milionů korun do nových.
Ve čtení na cesty nesměla chybět
zábava. Své místo v časopisech měly
anekdoty. Jak by se vám dnes líbila
třeba tato? „Je pravda, že je na zdejším zámku strašidlo? Ano, ale teď
právě stávkuje, žádá zrušení noční
práce a osvobození od řetězových
pout.“

CIWL, se kterou státní dráhy v Československu spolupracovaly, bohatá.
Z Prahy se dalo cestovat bez přestupu
třeba do italského přístavu Ancona,
Splitu, Basileje, Bukurešti, Paříže,
Říma, Istanbulu nebo Athén.
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Oslava úspěchů
Oblíbenou formou propagace ČSD byla
účast na výstavách a veletrzích. Dráhy
patřily mezi tradiční vystavovatele
na Pražských vzorkových veletrzích,
na hospodářských výstavách v různých
koutech republiky a také v zahraničí.
Když se v roce 1938 uskutečnila v Košicích velká Výstava východu ČSR, oslavující úspěchy 20 let budování republiky,
zaujímala prezentace ČSD celou čtvrtinu plochy pavilonu Technika a průmysl.
Návštěvníci tehdy obdivovali modely
starých i moderních lokomotiv ČSD,
motorových vozů a železničních mostů.
Největším lákadlem byl vystavený oddíl
2. třídy z nového osobního vozu.

Světelná mapa
vzbudila senzaci
Velký úspěch sklidily prezentace ČSD na
pobočkách cestovní kanceláře Čedok, kde
se mimochodem kupovaly i mezinárodní
jízdenky. Začátkem roku 1938 si získala
popularitu světelná elektrická informační
mapa Československa na hlavní pobočce
Na Příkopech v Praze. Řada světel a pásů
červené, zelené, žluté nebo modré barvy

12×

5. KV ĚTNA 2022

|

ROČNÍK 29

|

C ENA 42 KČ

|

ročně

V Y DÁVA J Í Č E S K É D R Á H Y

3. B
ŘEZ

NA

202

2

|

ROČ

NÍK

29

|

CEN

A 42
KČ

|

VYD

ÁVA

JÍ Č
ES

KÉ D
RÁ

HY

6.

5

3

1

28

LE

DN

A

20

22

|

RO

ČN

ÍK

29

|

CE

NA

42

KČ

|

VY

DÁ

VA

JÍ

ČE

SK

É

DR

ÁH

Y

přitahovala pozornost kolemjdoucích.
Dobový tisk o ní napsal: „Celá prosvětlená
mapa působí radostným dojmem, jako
by byla složena z drahokamů vesele působivých, a má skutečně charakter účinné
atrakce, která musí každého diváka
chytnout za srdce.“
Když to dnes čtete, asi nabudete
dojmu, že ve výkladní skříni musel být
pořádný barevný kýč. Ale zřejmě to
fungovalo. Obdobná mapa ve vídeňské filiálce si prý vyžádala přítomnost
policie, aby dohlížela na plynulý provoz
okolo výkladní skříně. A také díky ní byl
o Vánocích vypraven zvláštní vlak z Vídně
do Brna a Prahy s více než 300 turisty.

Zábava i osvěta
v tištěné podobě
Po vzoru mnohých zahraničních společností začaly ve 30. letech vydávat
jednotlivá regionální ředitelství ČSD
zákaznické časopisy, se kterými se
cestující setkali ve stanicích a vlacích.
Veřejnost na jejich stránkách nacházela
praktické informace, například o konání
jízd výletních vlaků nebo zavedení zlevněných zpátečních jízdenek. Časopisy
propagovaly různé služby, třeba zimní
úschovu lyží v horských střediscích, ale
sloužily také k osvětě. Železničáři třeba
veřejnosti přibližovali, jak funguje dispečink, vysvětlovali příčiny zpoždění vlaků
a komentovali nepravdivé a zavádějící
zprávy v denním tisku – třeba o údajné
drahotě na dráze. ▪

Nejkrásnější
domácí dovolená
očima čtenářů
V roce 1936 připravil velký ilustrovaný týdeník Ozvěny společně s ministerstvem železnic a ČSD anketu
nazvanou Nejkrásnější dovolená
v Československu s cílem propagovat
dovolenou ve vlasti, aby se zbytečně
neutrácelo v cizině. Pro účastníky ankety, kteří ve svém příspěvku napsali
10 až 15 řádků o cestě vlakem, byly
připravené tři zajímavé ceny od ČSD.
Byly to volné zpáteční jízdenky
2. třídy na vzdálenost 400, 250
a 200 kilometrů.
Zajímá vás, s jakými tipy čtenáři
přišli? Tak třeba Ludmila Čistecká
zvala do Bavorova na Šumavě. Lákala
na jedinečné lesy, spoustu hub, jahod
a borůvek. Padlo i doporučení na samotu Jarov s bytem a hojnou stravou
za 20 korun denně pro dospělého.
Paní učitelka Röschlová z České Lípy
zase doporučovala Horní Mísečky.
Jak napsala, bylo to znamenité místo
k zotavení. Navštívila ho s matinkou
a platila 32 korun denně za celé
zaopatření, což bylo pro velké jedlíky
uspokojující. Některé boudy nabízely
však veškeré zaopatření i za 25 korun
za den. Jak je vidět, reklama a propagace patřily k železniční dopravě po
celou dobu její existence.

Zajímá vás železnice hlouběji a chtěli byste si přečíst více
článků s touto tematikou? Zkuste oborový magazín Železničář,
který koupíte v ČD centrech a pokladnách nebo si jej můžete
předplatit a získat navíc 4× ročně oboustranný plakát
ve formátu A2. Více informací na stránkách zeleznicar.cd.cz

Přihlášky
k magisterskému
studiu přijímáme do

DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

do 30. 6.

U nás najdete svůj směr

Co u nás můžete studovat v magisterském studiu:
Dopravní management, marketing a logistika
Technologie a řízení dopravy
Provoz a údržba vozidel
Stavba vozidel
Dopravní stavitelství
Elektrická trakce a elektromobilita

Více informací na webu:
dfjp.upce.cz
studuj.upce.cz

Letní cestování
Výhodné jízdenky
po Evropě i Česku
Colours Expres
Zvláštní spoj
na festival v Ostravě
Naše tváře
Vlakvedoucí
Jan Bambušek

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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LETNÍ CESTOVÁNÍ
DO CIZINY I DOMOVINY

se vrací do normálních kolejí

Do mezistátních i tuzemských vlaků Českých drah se vrací cestující. Národní dopravce
aktuálně nabízí dálkové spoje i cenově výhodné Včasné jízdenky Evropa v plném rozsahu.
Po dvou letech omezení mezistátních expresů v důsledku uzavírání hranic a opatření proti
koronaviru si letos Češi mohou užít letní dovolenou a eurovíkendy naplno. Na milovníky
domácích výletů zase čeká oblíbená Letní skupinová jízdenka a chystá se Jízdenka na léto.

P

optávka po cestování mezistátními
vlaky roste. Je patrné, že lidé mají
po dvou letech omezení větší chuť cestovat. V této souvislosti se nabídka mezistátních expresů a Včasných jízdenek
Evropa vrátila do normálního stavu.

Přímá a častá spojení
přes hranice
České dráhy v současnosti vypravují
148 mezistátních expresů a rychlíků.
Přímé spojení nabízí do více než
130 míst na Slovensku, v Maďarsku,
Rakousku, Švýcarsku, Německu a Polsku. Z významných evropských destinací lze zmínit Vídeň, Budapešť, Berlín,
Hamburk, Mnichov, Krakov, Varšavu,
Gdaňsk, Poprad, Bratislavu, Štýrský
Hradec. Na hlavních transevropských
linkách jezdí spoje ve dvouhodinových
intervalech.
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Vlaky railjet a EuroCity nabízí pohodlné cestování do evropských metropolí.
Spoje jsou klimatizované, v řazení najdete restaurační vozy, k dispozici je připojení k internetu pomocí wi-fi a elektrické
zásuvky nebo USB porty k dobíjení drobné elektroniky. Většina vlaků umožňuje
bezbariérové cestování, případně v nich
najdete místa pro přepravu jízdních kol.
Do Budapešti, Popradu a Košic nebo Varšavy lze využít noční spoje s komfortními
lůžkovými vozy.

Levně po Evropě,
když nakoupíte včas
Základní ceny Včasné jízdenky Evropa
se nezvýšily! V nabídce jsou tak nadále
jízdenky za příznivou cenu, například
z Prahy do Berlína, Mnichova nebo Vídně
od 14 eur, což v květnu odpovídalo ceně
350 korun, do Varšavy od 19 eur, tedy

475 korun, a do Budapešti od 20 eur,
tedy v přepočtu 500 korun. Jak už jejich
název napovídá, nejvýhodnější cenu lze
získat v předprodeji a pro časy mimo
přepravní špičku.
Včasné jízdenky Evropa lze zakoupit
prakticky ze všech stanic a zastávek
Českých drah do velkého množství míst
v sousedních zemích. Díky tomu můžete
plánovat cestu i s několika přestupy
do různých destinací a není nutné cestovat jen do zastávek na trase přímých
vlaků. Například z Prahy do Frankfurtu
nad Mohanem s přestupem v Drážďanech na rychlovlak ICE lze dojet
za cenu od 475 korun a jízdenka z Prahy
do Kolína nad Rýnem přes Berlín, odkud
do Porúří a Porýní míří také rychlovlaky
ICE, začíná na 925 korunách.
Pro cesty s přestupem je možné
zakoupit Včasné jízdenky Evropa rovněž
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Kam jezdí
noční spoje ČD

Noční vlaky
Pohodlnými nočními vlaky Českých
drah se tuto sezonu můžete
vydat mimo jiné do metropolí
na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Nejmodernější lůžkové vozy
WLABmz s oddíly Deluxe, které
nabízí v rámci kupé i vlastní sprchu
a toaletu, najdete ve spoji
EN 443 (97443) na Slovensko nebo
ve spojích přes Krakov do Varšavy.
Při cestě do Košic a v pátek
i do Popradu lze využít oblíbený
noční autovlak.

Jízdenka na léto
Oblíbená Jízdenka na léto letos
zahajuje předprodej 15. června.
Prvním dnem platnosti může být
nejdříve 1. červenec a posledním
31. srpen 2022. S touto síťovou
jízdenkou může jedna osoba jezdit
neomezeně všemi vlaky národního
dopravce ve 2. třídě po dobu sedmi
nebo čtrnácti po sobě jdoucích dní.
Základní cena sedmidenní verze
činí 890 korun a čtrnáctidenní
1 290 korun, s In Kartou s jakoukoli
platnou zákaznickou aplikací nebo
platným průkazem ITIC pak

do vybraných míst v Chorvatsku, ve Slovinsku, v Belgii, Nizozemsku, Lucembursku a Dánsku. Díky tomu uskutečníte
cestu z Prahy do Amsterdamu přes
Berlín od 1 475 korun nebo z Prahy
do Bruselu přes Cheb a Norimberk
od 1 375 korun. Pro vícedenní putování po zahraničí jsou výhodné jízdenky
Interrail, nabízené v mnoha variantách
podle věku držitele, počtu dní na cestě
a množství navštívených zemí.

Jednodenní jízdenka
až pro pět osob
Aktuálně vstoupila v platnost oblíbená
Letní skupinová jízdenka. Tu si často
pořizují fanoušci tuzemské dovolené,
zejména rodiny s dětmi nebo táborové
party. Jízdenku lze použít od 1. června
do 31. srpna 2022 a její hlavní předností
je, že na ni může současně cestovat až
pět lidí, z toho maximálně dvě osoby
starší 15 let. Letní skupinová jízdenka
umožňuje v uvedeném období neomezený počet jízd všemi vlaky národního
dopravce ve 2. vozové třídě (doplatek
do 1. třídy není možný). Platí v libovolný

790 korun, respektive 1 090 korun.
Jízdenka na léto je nepřenosná
a obsahuje jméno a příjmení nebo
číslo průkazu cestujícího. Lze si k ní
přikoupit jednorázový doplatek
do 1. třídy.

den v týdnu (v pracovní dny, o víkendech
i státních svátcích), a to do 24.00 hodin.
Den platnosti je na ní uveden.
Jízdenku si lze pořídit u všech pokladních přepážek, ve vlacích u pověřených
zaměstnanců Českých drah nebo
v e-shopu. Prodává se ve dvou základních variantách: celosíťové a regionální.
Zatímco v prvním případě s ní mohou
cestující jezdit po tratích v rámci celé
České republiky, ve druhé verzi platí
pouze na tratích vyhlášeného obvodu.
Až si tedy budete plánovat dovolenou
nebo konkrétní výlety, nezapomeňte si
dopředu v klidu porovnat, která z našich
cenových nabídek je pro vás nejvýhodnější. Určitě si vyberete. Přejeme vám
příjemné léto bez starostí. ▪

Ceny Letní
skupinové jízdenky
Druh síťové jízdenky

Cena v Kč

Celosíťová

699

Region Středočeský

329

Region Moravskoslezský

289

Region Jihočeský

269

Region Pardubický

279

Region Královéhradecký

269

Region Olomoucký

279

Region Karlovarský

239

Region Liberecký

229

Region Vysočina

239

Region Zlínský

229

Obvod platnosti včetně tratí u regionálních
verzí najdete na www.cd.cz.
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ZVLÁŠTNÍ VLAK NA
COLOURS OF OSTRAVA
za atmosférou, která vás pohltí

Festival Colours of Ostrava se po dvouleté pauze vynucené
koronavirem vrací – naživo, naplno a s prvotřídním programem
se světovými hvězdami. Bude to veliká akce, která vás uchvátí
atmosférou, na niž jste byli zvyklí. Návštěvníci mohou pro cestu
tam i zpět využít zvláštní vlaky Českých drah.

L

etošní, už 19. ročník festivalu proběhne od 13. do 16. července v unikátní industriální oblasti ostravských
Dolních Vítkovic. Zaujme především
bohatým programem v čele s hudebníky
The Killers, Twenty One Pilots, Martin
Garrix, Franz Ferdinand, MEDUZA, Hiromi, Inhaler, Modest Mouse, Princess
Nokia, Tindersticks, Wardruna a dalšími. Z českých a slovenských interpretů
zahrají například 7krát3 live band, Bára
Zmeková, Beata Hlavenková s Kapelou
Snů, Circus Brothers, Hrubá Hudba,
Irena & Vojtěch Havlovi, Jan Fic a kapela,
Jiří Krhut & Štěpán Kozub, Kapitán
Demo, Markéta Irglová nebo Permoník
Choir Karviná s Michalem Žáčkem.

Herci a řečníci na scénu
Nebude chybět ani divadelní program
s řadou oceněných inscenací. Divadlo
Petra Bezruče uvede hudební „dokumentární fikci“ Špinarka, Cirk La
Putyka pohybově-cirkusové představení

Runners a soubor Lenky Vagnerové
taneční inscenaci Panoptikum. Nespoutanou improvizaci přivezou do Ostravy
soubory Vosto5 a My kluci, co spolu
chodíme. Sílu populárních písní pak
v představení This Is Not a Love Song
prozkoumá trojice Ufftenživot.
Po boku Colours of Ostrava proběhne
také již tradiční mezinárodní fórum
Meltingpot, které na osmi diskusních
scénách přivítá více než 150 řečníků
z různých částí světa. Těšte se také
na workshopy, filmy či výtvarné instalace. Návštěvníci mohou využít stanové
městečko, Chill Village s luxusními
stany, rodinnou zónu s bohatým programem i slevy na vstup do ostravských
turistických cílů.

Živá kapela za jízdy
A spolu s festivalem se vrací i speciální
festivalový vlak Colours Expres, který
vás doveze nejblíže areálu Dolních
Vítkovic. Další výhodou je, že si během

cesty můžete vyměnit vstupenku
za pásku na ruku a ušetřit díky tomu
čas před festivalovými branami. Cestu
vám zpříjemní živá kapela i ochutnávky
a dárky od partnerů festivalu. Ve zvláštních vlacích platí běžné jízdné se všemi
slevami, ovšem s povinnou místenkou.
Všem zájemcům doporučujeme
zakoupit si jízdenku a místenku na
tyto vlaky co nejdříve. Podrobnější
informace o Colours Expresu i o dalších spojích do Ostravy a zpět najdete
na www.cd.cz. ▪

Více na www.colours.cz a www.cd.cz/colours
Colours Expres
Zvláštní vlak Colours Expres vyráží
13. července ze stanice Praha hl. n.
v 10.33 hodin a staví v Kolíně,
Pardubicích, České Třebové a Zábřehu
na Moravě. Vystoupit můžete ve stanici
Ostrava-Svinov, Ostrava hl. n. nebo
ve stanici Ostrava střed, která je vzdálená
asi 700 metrů od vstupu na festival.
Pro zpáteční cestu si můžete vybrat
ze dvou zvláštních vlaků. Jeden vyjíždí
17. července po ukončení festivalu
ve 2.33 hodin ze stanice Ostrava střed,
druhý v 11.02 hodin ze stanice
Ostrava hl. n. a v 11.09 hodin
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zastavuje ve Svinově.
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FESTIVAL DOKOŘÁN
USPOKOJÍ NADŠENCE

hudební i činoherní scény

Festival Dokořán pro hudební divadlo, který od
10. do 14. června pořádá Městské divadlo Brno, nabídne
velmi pestrou ochutnávku pozoruhodných uměleckých
počinů. Do moravské metropole se sjede celkem šest
tuzemských a dva zahraniční soubory.

C

elý festival zahájí inscenace hostícího Městského divadla Brno,
kterou bude elegantně excentrický
muzikál Grand Hotel. Ten za doprovodu
swingové hudby nechá nahlédnout
do poutavých osudů hotelových hostů
a zaměstnanců. Před představením
proběhne slavnostní vyhlášení a předání
Cen magazínu Musical-opereta za rok
2021. Poté se na hudební scéně rozezní
nezaměnitelné písně Věry Špinarové,
jejíž neobyčejný životní příběh poodhalí
ostravské Divadlo Petra Bezruče ve své
výtečné inscenaci Špinarka.

Cesta

Jeviště pod nebem
V jeviště se promění i Divadelní
dvůr Městského divadla Brno, kde
bude během festivalu probíhat
bohatý doprovodný program se
vstupem zcela zdarma! Dvoranu
rozezní koncert skupiny Sixmen,
poeticko-hudební matiné nazvané

David Bowie i rodina Smolíkova
V sobotu 11. června vtrhne na scénu
Trio ze slovinského Divadla Koper, jež
nabídne brilantní hudební klauniádu
o třech sestrách a jedné kapele, která
se věnuje šlágrům z 50. let. V hledišti
by v tento den neměl chybět žádný
fanoušek Davida Bowieho. Městská
divadla pražská totiž představí oceňovaný komorní muzikál Lazarus o smutku
i naději, v němž zazní řada hitů tohoto
výjimečného interpreta.
V neděli 12. června budou tančit radostí všichni milovníci pohybu a tance.
Pohybové divadlo Lindo, hop! a Originální pražský synkopický orchestr vás zvou
na hudebně-taneční grotesku Pingls
aneb Hot Café Revue, v níž budete
k tanci vyzváni i vy! Také pondělí
13. června přinese skutečné lahůdky.
Díky inscenaci pražského Studia DVA
ožijí legendární SMOLÍKOVI a jejich nová
obdivuhodná dobrodružství. Hra vznikla
na motivy kultovního animovaného
seriálu o této svérázné rodince. Také
bude k vidění Něco shnilého! (Something Rotten!), a to v podání plzeňského
Divadla Josefa Kajetána Tyla, které vás
přenese do časů Williama Shakespeara,

Pocta Janu Skácelovi a v rámci oslav
jubilea hudebníka Karla Cóna se
odehraje koncert Karel Cón „70“.

Grand Hotel
Zem pamätá

Lazarus

kdy se ho jeho méně populární kolegové
pokusí předčit napsáním vůbec prvního
muzikálu.

Pocta Karolu Duchoňovi
A zkrátka nepřijdou ani mladší diváci.
Divadlo Drak z Hradce Králové se v úterý
14. června pochlubí road movie Cesta.
Tento nezapomenutelný zážitek by si
neměl nechat ujít nikdo, kdo má v sobě
aspoň kousek touhy po dobrodružství.

Závěrečným představením festivalu se
stane muzikál Slovenského komorného
divadla Martin Zem pamätá, jenž je hudebním životopisem slavného zpěváka
Karola Duchoně. Vstupenky na všechna
představení činoherní a hudební scény
jsou v prodeji na webu či v pokladnách
Městského divadla Brno (Lidická 16). ▪

Více na www.mdb.cz
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Patrik Toman

MOJE BOTY
POMÁHAJÍ LIDEM

a nenápadně přidávají výšku
Říká se, že dobrý nápad je základem úspěchu. V případě
Patrika Tomana by to však nestačilo. K založení firmy a rozjetí
úspěšného byznysu bylo zapotřebí i jeho obrovské odhodlání
překonat vlastní handicap. V úplných začátcích svého
netradičního podnikání musel často stěhovat svou kancelář
do vlaku. Všechno proto, aby uspěl s výrobou a prodejem
netradičních, i když na první pohled normálních bot.

Co bylo impulzem ke spuštění výroby
a prodeje zvyšovací obuvi?
Když mi nebyl ještě ani rok, projevilo se
u mě závažné onemocnění. Díky lékařům,
rodině a notné dávce štěstí jsem se sice
uzdravil, ale náročná léčba v tak nízkém
věku mě připravila o možnost vyrůst
do běžné výšky. Od malička jsem však
koukal na filmy se slavnými hollywoodskými hvězdami a postupně jsem si začal
všímat, že i když jsou herci jako Tom
Cruise či Robert Downey Jr. menšího
vzrůstu, není to ve filmech ani na akcích
jako předávání Oscarů vůbec znát. Snažil
jsem se tomu přijít na kloub, až jsem
zjistil, že mají zvyšovací obuv. Chtěl jsem
si takové boty také pořídit, jenže u nás
nebyly k sehnání. A nápad byl na světě.
Co na vaši myšlenku říkalo okolí,
rodina, přátelé? Věřili jí?
Dokud firma nebyla založená, moc jsem
se nikomu nesvěřoval. Rodině se to
líbilo, ale měli podle mě jisté pochybnosti, zda projekt dokážu postavit na nohy.
Nejtěžší bylo získat základní kapitál pro
společnost. V tak útlém věku bylo pořádnou výzvou ho nejen najít, ale také
přesvědčit potenciální investory, aby
mému plánu důvěřovali. Kvůli podnikání
jsem se musel nechat v šestnácti zplnoletnit. Měl jsem i obavy, aby případní
investoři tuto ideu nepřevzali a nerozjeli
věc beze mě.
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Boty Pat Shoes
vypadají na první
pohled jako každé jiné

Měl jste pro podnikání inspiraci
v zahraničí?
Věděl jsem, že hollywoodští herci či světoví politici si zvyšovací obuv nechávají
šít na míru. Objel jsem proto několik
ševců v České republice a ptal se jich,
zda by bylo něco takového možné ušít
i u nás. S jednou dílnou jsem se nakonec
dohodl na spolupráci. Co se konfekčních
velikostí týče, inspiroval jsem se anglickou firmou, která je dnes partnerem
Pat Shoes.
Kolik producentů se vůbec
tomuto sortimentu věnuje?
V České republice evidujeme kromě nás
ještě jednu společnost zaměřující se
na konfekční zvyšovací obuv, nicméně
zvyšovací obuv šitou na míru do rámu nabízíme pouze my ve spolupráci s renomovanou dílnou Švienty, jež dbá na tradici
a celý proces výroby provádí ručně. Šijeme
samozřejmě také nezvyšovací zakázkovou obuv. Na celý proces výroby dohlíží
jeden z nejlepších ševců u nás – Pavel
Švienty, který má s produkcí nejluxusnější
obuvi na trhu dlouholeté zkušenosti.
Jaký je rozdíl mezi obyčejnou
a zvyšovací botou? O kolik dokáže
prodloužit postavu?
Zvyšovací obuv vypadá na první pohled
zcela běžně, tudíž ani nepoznáte, že ji
člověk zrovna má. Uvnitř boty se nachá-

zí zvyšovací klín z odlehčeného materiálu, takže chůze není nijak nepříjemná.
Zvyšovací obuv obvykle přidává na výšce
kolem sedmi centimetrů. Pokud by to
bylo více, už by se to promítlo do komfortu chůze. Chceme, aby naše obuv
byla i na dlouhé procházky, a proto jsme
zůstali u sedmicentimetrových variant.
Pokud ani to nestačí, můžete si ještě
vyčesat vlasy nahoru. (směje se)
Kde se boty Pat Shoes vyrábí?
Obuv na míru šijeme ve spolupráci s již
zmíněnou dílnou Švienty v Pardubicích,
zatímco tu konfekční vyrábíme v rámci
partnerství s britskou firmou. Kvůli
brexitu nicméně hledáme nové možnosti po Evropě.
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Vizitka
Patrik Toman se narodil v Praze,
kde nyní studuje veřejnosprávní
činnost na střední škole. Zároveň se
v šestnácti letech stal zakladatelem
firmy na zvyšovací obuv Pat Shoes.
Podnikání je pro něj prací i koníčkem
zároveň. Mezi jeho další záliby patří
saunování, adrenalinové zážitky
a osobní rozvoj.

Jaké máte ohlasy od zákazníků?
I když jsem věřil, že možnost zakoupit si
zvyšovací obuv mnoho lidí ocení, ohlasy
mě přesto mile překvapily. Často dostávám děkovné zprávy za možnost být
vyšší a lidé jsou spokojení i s kvalitou.
Každá zpráva od šťastného zákazníka
mě vždy velmi potěší.
Předpokládám, že většina klientů jsou
muži. Najdou se ale i ženy, které chtějí
být vyšší a neřešit to botami na podpatku?
To bylo mé další překvapení. Poté,
co jsme začali distribuovat zvyšovací
vložky, které lze dát do mnoha typů
obuvi, přišla spousta objednávek právě
od něžného pohlaví. Dotazů na dámskou kolekci bylo navíc tolik, že jsme se
rozhodli ji zrealizovat.

Existují ještě další doplňky
pro postavy s nevelkým vzrůstem?
Jedná se zejména o již zmíněné zvyšovací vložky, které vám přidají na výšce
od tří do sedmi centimetrů, avšak
komfort není tak vysoký jako u zvyšovací obuvi.
Zmínil jste, že stále studujete.
Jak se vám daří skloubit budování
firmy se studiem?
Po startu podnikání jsem opustil osmileté gymnázium a v posledních čtyřech
letech studuju distančně školu se
zaměřením na veřejnosprávní činnost,
protože nabízí předměty týkající se
právě podnikání – například ekonomiku,
právo nebo účetnictví. Zároveň se mohu
na zkoušky připravovat během cest
na obchodní schůzky.

Kam nejčastěji vyrážíte vlakem a proč?
Vlak byl především v začátcích Pat
Shoes mou druhou kanceláří. Jelikož jsem
ještě nebyl plnoletý, auto nepřipadalo
v úvahu a na delší trasy byl častokrát
jedinou pohodlnou možností. Musím
přiznat, že i dnes často volím železnici, neboť během cesty mohu v klidu pracovat,
studovat nebo jen tak relaxovat.
Máte v plánu další projekty?
Rozhodně se nadále hodlám aktivně
věnovat Pat Shoes a pracovat na rozvoji
společnosti. Nadto se jako každá moderní
firma snažíme podílet na dobročinných
projektech. Část zisku z prodeje obuvi
investujeme do vysazování stromků
a revitalizace Masarykova lesa v Izraeli.
Zároveň mám v plánu i další projekty, ale
o tom až někdy příště. ▪
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NAHLÉDNĚTE POD
POKLIČKU PIVOVARU
a ochutnejte místní dobroty

Potěšení z dobrého jídla a pití patří k těm nejhezčím.
Představte si posezení nad prostřeným stolem jako tečku
za výletem, na kterém jste viděli něco nového a dověděli
se zajímavé věci. Takové příjemné pocity můžete prožít
v návštěvnickém centru, které v Humpolci na Vysočině
otevřel Rodinný pivovar BERNARD.

Z

brusu nový moderní objekt vyrostl
za plného provozu a na pivovar je
bezprostředně napojený. Seznámíte
se tak s výrobním procesem, potkáte
lidi, kteří pivo vaří, na vlastní smysly
poznáte základní ingredience tohoto
nápoje a na závěr prohlídky v útulné pivnici ochutnáte i finální výsledek práce
zdejších pivovarníků. To ale zdaleka není
vše, co vás tu čeká.
Součástí nového centra je kinosál se
skvělým obrazem, kvalitním zvukem
a pohodlnými sedačkami. Je jediným
místem, kde je možné zhlédnout nový
krátký film, příběh pivovaru a značky

Bernard, který skvělým způsobem
zpracoval herec, scenárista a režisér
Jiří Mádl.

Čerstvé lokální suroviny
V nejvyšším podlaží najdete pivnici
Na Štokách. Kromě širokého výběru
čerstvých piv přímo z pivovaru nabízí
také kvalitní sezonní gastronomii.
Kuchyně se může mimo jiné pochlubit
pecí dodanou z USA, ve které kuchaři
připravují na ohni před zraky návštěvníků
excelentní hlavní chody a pečivo nebo
moučníky. Vaří se tu ze surovin dodaných
především z nejbližšího okolí města včetně čerstvých ryb, sýrů, ovoce a zeleniny.
Poprvé sem možná dorazíte sami,
s rodinou nebo přáteli, příští zastávka
ale může být pracovní nebo slavnostní.
Návštěvnické centrum má zázemí a vybavení i pro školení, porady, přednášky

a besedy, oslavy, svatby, menší koncerty či promítání. Před cestou domů se
zastavte pro suvenýr na památku nebo
pro blízké, který si vyberete ve značkové
prodejně v přízemí objektu.

Rozhledna kolem komína
S návštěvnickým centrem otevřel
pivovar i rozhlednu postavenou kolem
funkčního pivovarského komína. Výšlap
na ochoz ve výšce 33 metrů vás odmění
krásným rozhledem do všech stran.
Pivovar, humpolecké Horní náměstí
s kostelem sv. Mikuláše, celé město
a jeho okolí jsou odtud jako na dlani.
Vidět je nedaleká zřícenina hradu Orlík,
vzdušnou čarou osm kilometrů vzdálený
hrad Lipnice, vrch Melechov, Havlův
kopec, Trucbába… Počítejte ovšem
s tím, že s ohledem na soukromí sousedů pivovaru je rozhledna ve všední dny
otevřená do 17 hodin, v sobotu do
13 hodin a v neděli má zavřeno. Návštěvníci pivovaru dostanou při vstupu
jako dárek lístek na rozhlednu a zároveň
i poukázku na malé pivo v pivnici zdarma. Tak na zdraví! ▪

Noví majitelé
pivovar zachránili
Nechybělo mnoho a výroba piva
by v Humpolci skončila. Zachránili
ji noví majitelé, kteří ekonomicky,
technologicky i reputačně
zkrachovalý pivovar před 30 lety
koupili a doslova zvedli z prachu
a popela. Od té doby si pivo Bernard
vydobylo velkou oblibu u zákazníků
u nás i v zahraničí, nemluvě o již
stovkách vysokých ocenění z celého
světa. Značka piva Bernard dnes
patří k těm nejzvučnějším v Česku.

Více na
www.testese.cz
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Jan Bambušek
Po vystudování gymnázia a Vyšší
odborné školy zahraničního
obchodu v Jablonci nad Nisou
pracoval u firmy Letiště Praha při
odbavování cestujících. Později
se vznesl do oblak jako stevard.
Po krachu letecké společnosti přešel
do Českých drah, kde si splnil dětský
sen a pracuje jako vlakvedoucí
na proslulé zubačce do Kořenova.
Kromě toho se zapojil do projektu
Locomotif.cz s upomínkovými
předměty s železniční tematikou.
Velmi aktivně zveřejňuje fotografie
nebo videa na Instagramu.

FOTÍM A TOČÍM ŽELEZNICI
PRO RADOST FANOUŠKŮ,

poznávají mě i maminky s dětmi

Můžete ho potkat:
 jako vlakvedoucího
na trati Liberec – Tanvald –
Harrachov – Szklarska Poręba
 při focení na pražském hlavním
nádraží i všude jinde u trati
 v prodejním stánku Locomotif

Příznivcem železnice a dopravy se Jan Bambušek stal už v dětství, které strávil v Jizerských
horách. Na zubačku jezdil jako kluk na výlety, dnes na ní pracuje coby vlakvedoucí. Lidé, které
obsluhuje, se s ním občas dávají do řeči, protože poznávají jeho usměvavou a výraznou tvář ze
sociálních sítí i z projektu Locomotif.
Jak stíháš natáčet videa a fotit v takovém množství pro sociální sítě?
Rozhodně se nepovažuju za profesionálního fotografa, kolejovou a lanovou
dopravu fotím hlavně pro radost. A je
super, že se to líbí i dalším lidem. Snímky
vznikají náhodně během cest, spojuju
tak příjemné s užitečným. Přiznávám, že
o cíli výletu nebo dovolené u mě rozhodují dopravní zajímavosti.
Kolik máš fanoušků na Facebooku
nebo Instagramu? Neobtěžují tě oni či
spamy?
Facebook není mým hlavním komunikačním kanálem, téměř ho nepoužívám.
Vnímám ho jako takovou knihu stížností.
To Instagram mi připadá mnohem interaktivnější a veselejší, i když je mi jasné, že
příspěvky na něm mohou být iluze. Můj
profil sleduje přes 3 000 uživatelů, což je pro
mě ohromné číslo a velká podpora! Spamy
jsou samozřejmě na denním pořádku, je to
podobné jako s e-mailovou schránkou –
kdo z vás ještě na Instagramu nevyhrál
nový telefon? (směje se) Pro stalkery naštěstí
asi nejsem dostatečně zajímavý.

Jak často se ti stává, že cestující zírá
na tvou tvář a přemítá, odkud ji zná?
Oslovují tě pasažéři?
Sem tam mě poznají nebo se se mnou
dají ve vlaku do řeči fanoušci železnice,
tvoříme jednu takovou velkou rodinu.
Navíc, trať z Tanvaldu do Harrachova je
obecně velmi oblíbená a navštěvovaná.
Ale až díky spolupráci s Locomotifem
mě poznávají třeba maminky, které
svým ratolestem pořídily nějaké to
tričko s mašinkou.
Jaký nejbizarnější dotaz od cestujícího
jsi dostal?
Jeden člověk mi přes videohovor
nabídl ruku své dcery i s věnem.
Některé bizarní dotazy od fandů
nelze uveřejnit.
Původně jsi bydlel v Praze, ale přestěhoval ses za zubačkou do Jizerských
hor. Proč?
Pocházím odtud. Po škole jsem se
nechal zlákat velkoměstem, letištěm
a nočním životem. Ale začaly mi chybět
hory, lyže, příroda, klid. Díky změně

zaměstnání a nástupu do Českých drah
jsem se pak do svého rodiště vrátil.
Proč ses zapojil do projektu
Locomotif? A jaká je tvoje úloha
v týmu?
Spolupráce s Locomotifem vznikla, jak
už to tak v životě bývá, úplnou náhodou. Moc se mi líbil minimalistický a čistý styl železničních motivů. Neodolal
jsem tričku s Laminátkou. Jako spokojený zákazník jsem poslal zpětnou vazbu
spolu s fotkou a pozdravem z Jizerských
hor. Tehdy zrovna potřebovali nafotit
lokomotivu Rakušanka, slovo dalo slovo
a vznikla z toho úžasná spolupráce
a přátelství. Dnes už by se dalo říct, že
jsem i tváří Locomotifu.
Co bys vzkázal cestujícím
Českých drah?
Chtěl bych jim poděkovat, že si po nelehkých letech s koronavirem opět našli
cestu do vlaků, zůstali nám věrní, a rád
bych jim řekl, aby se i přes občasné
komplikace spojené s provozem nezapomněli usmívat. ▪
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POČKÁ NA MĚ PŘÍPOJ PŘI ZPOŽDĚNÍ?
Tuhle otázku si klade pravidelně skoro každý cestující. Počká na mě navazující vlak, když jedu
zpožděným vlakem? A postačí, když to nahlásím vlakové četě? Problematice přípojů jsme se
v našem seriálu věnovali už loni, dnes se na ně však podíváme také očima dispečerů.
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J

ak se vlastně připravují plány pro čekací doby mezi vlaky? Základem jsou
požadavky objednatelů dopravy, kteří
mají z pravidelných sčítání cestujících
konkrétní představu, kde a kolik lidí
přestupuje či jaké relace jsou více nebo
méně využité. Na základě těchto údajů
si následně určí, které přestupné vazby
považují za důležité. Nejedná se jen
o přípoje mezi vlaky, ale rovněž o přípoje
mezi vlakem a autobusem.

doslova každá minuta v konkrétních
stanicích. Z tohoto dokumentu se
výpravčí a dispečeři dopravců i Správy
železnic dozvědí, jaké vlaky na sebe
čekají a jak dlouho, jaké jsou odchylky
víkendů od pracovních dnů, ale též jaké
vlaky na sebe určitě nečekají, což cestující pozná v jízdním řádu podle značky
kolečka s tečkou uprostřed. Základní
pravidlo zní: pokud má vlak příliš velké
zpoždění, přípoj na něj nečeká.

Základem je dobře
promyšlený plán

Pustit vlak, nebo
prodloužit čekání?

Při přípravě plánu na čekání vlaků se taktéž bere v potaz, co se stane, když přípoj
počká. Na první pohled to vypadá pro
cestujícího pozitivně, ovšem tento krok
se může negativně projevit na zpoždění
u dalších vlaků, například při křižování
ve stanicích nebo při předjíždění na vícekolejných tratích. Cílem pracovníků ČD
je sestavit takový plán, který nezpůsobí
řetězec zpoždění a zároveň pomůže
co nejvíce zákazníkům. Detailní návrh
přípojů nakonec dostanou pracovníci
Správy železnic. Ti mimo jiné prověřují,
zda jsou návrhy proveditelné, třeba z hlediska počtu kolejí ve stanicích.
Výsledkem je pomůcka s přesně
napsanými pokyny, ve kterých se řeší

Stejně jako v životě platí i na dráze výjimky z pravidla. Cestující by proto neměli
jen pasivně spoléhat na to, že přestup
vyjde, avšak v případě zpoždění se jim
vyplatí obrátit se na vlakovou četu. Ta by
měla i sama od sebe, pokud to situace
umožňuje, zjišťovat, kdo chce na jaký
vlak přestupovat. Požadavky cestujících shrnuje a posílá elektronicky (už se
nemusí volat) dispečerům Českých drah,
kteří prověří, zda zpoždění vyhovuje
parametrům zmíněné pomůcky. Pokud
ne, připadá v úvahu ještě mimořádné
prodloužení čekací doby přípoje.
Při rozhodování se posuzuje asi deset
parametrů, mimo jiné počet dotčených
cestujících, za jak dlouho jede další na-

vazující vlak, zda jsou na trati výluky, jak
to ovlivní obraty lokomotiv a železničního personálu nebo podmínky smlouvy
mezi dopravcem a objednatelem. Pokud
dispečeři národního dopravce chtějí prodloužit čekací dobu a mají to podložené
argumenty, zašlou požadavek kolegům
ze Správy železnic. Ti pak mají ve věci
poslední slovo.
Všichni pracovníci na dráze se snaží,
aby zákazníci dojeli včas. Každý případ
zpoždění řeší operativně a relativně
krátce před odjezdem přípojného vlaku.
Zavděčit všem se však bohužel nejde.
Tak to prostě na železnici a v dopravě
obecně chodí. ▪

Zpoždění kvůli
čekání na přípoj
Za rok 2021 způsobilo čekání
na přípoje celkem 18,6 % všech
zpoždění vlaků národního
dopravce. Další 2,5 % zpoždění
byla způsobena mimořádným
prodloužením čekacích dob,
o kterém rozhodli dispečeři
Českých drah a získali souhlas
správce infrastruktury.

ČD Restaurant
Česko předsedá EU.
Tak si přece dáme
české speciality, ne?

Pojeďte s námi.

www.jidelnivozy.cz

• pestrá nabídka, sezonní pokrmy
• menu od špičkových šéfkuchařů
• příznivé ceny

cestopis
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Šrí Lanka

Text a foto: Eva Fraňková

SE DVĚMA
DĚTMI NA
TROPICKÉM
OSTROVĚ
plném slunce,
pláží a lenošení

Myšlenka strávit dovolenou na Šrí Lance
mě napadla v listopadu, kdy náš syn
Eduard oslavil tři měsíce. S mužem jsme
zvyklí jezdit hlavně během zimních měsíců,
protože oba milujeme teplo a česká zima
nám připadá dlouhá. Cestování jsme se
nevzdali ani po narození dcery Emily, které
jsou tři a půl roku. Tak proč to nezkusit teď,
když už jsme čtyři?
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L

etenky jsme koupili na začátek ledna
s tím, že v tropech strávíme měsíc.
Žádné větší obavy jsem před cestou
neměla, věděla jsem, že na Cejlonu, jak
se ostrov dříve jmenoval, panují celkem
dobré hygienické podmínky. Kamarádky se mě už dva týdny před cestou
ptaly, zda mám sbaleno. Já jsem ale
stejně jako za svobodna balila den před
odletem. Příprava věcí do země, kde panují třicetistupňová vedra, je mnohem
snadnější, než když se pakujete na hory.
Hlavní jsou plavky, pokrývka hlavy, žabky, silný opalovací krém a sluneční brýle.
A pro jistotu samozřejmě spousta léků.
Naštěstí jsme z naší cestovní lékárničky
nakonec až na pár náplastí nemuseli
použít nic.

Ze zimy do parného léta
Cesta letadlem probíhala nad očekávání
dobře a obešla se bez dětského pláče.
Emilce jsme do tabletu stáhli nové
pohádky a hry, přibalili knížky a vybavili se lízátky a sušenkami. Edík jako

Hned na letišti nás do nosu
praštil horký suchý vzduch.
Zběsile jsme se převlékli
do tílka a kraťasů.
kojenec trávil většinu cesty tam, kde
mu bylo nejlépe – na prsu. Po přestupu
v Dubaji a následujícím pětihodinovém
letu do Kolomba, hlavního města Šrí
Lanky, jsme konečně přistáli. Unavení,
nevyspalí, ale šťastní, že máme více
než čtrnáctihodinovou cestu za sebou.
Hned na letišti nás do nosu praštil horký
suchý vzduch. Zběsile jsme se převlékli
do tílka a kraťasů.
Objednali jsme si řidiče a odjeli
do hotelu, který se nacházel v západní
provincii ve městě Wadduwa, asi jen

Resort Green Parrot v Tangalle se nám stal útočištěm na celý měsíc

Ani čtrnáctihodinová cesta letadlem
s kojencem a batoletem nás
od dovolené na Cejlonu neodradila

Moře bylo plné divokých vln a teplé jako kafe
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Pohladit si jen
týden staré želví
miminko byl pro
Emilku zážitek

hodinu a půl cesty od letiště. A splňoval všechno, co jsme si přáli. Dcerka
ocenila bazén, kde se naučila potápět.
Já s mužem jsme zase byli nadšení
z široké pláže, která se táhla přímo
od vchodu hotelu. Denně jsme si chodili zaplavat do oceánu, kde byly vlny
velké tak akorát, aby se v nich člověk
mohl vyřádit. Ten pocit, když jsem se
v lednu ponořila do teplé mořské vody,
nechala se jí nadnášet a přitom se
dívala na palmy a mořské racky na obloze, byl k nezaplacení! A vynahradil
i veškeré nepohodlí a únavu, kterou
péče o dvě malé děti obnáší.

Pohladit si želvu
Po pár dnech mě povalování u bazénu
přestalo bavit a byl čas vyrazit na menší
výlet. V nedaleké restauraci jsme se
seznámili s průvodcem Rajim, který se

cestopis

nabídl, že nás druhý den vezme na místa, která budou fajn zejména pro Emily.
První na programu bylo vodní safari
na řece Bentota. Z auta jsme se přemístili do elektrického člunu a vydali se
na plavbu po rozlehlé řece. U břehu jsme
viděli několik krokodýlů, jedno aligátoří
mládě jsme si mohli dokonce pochovat,
dále jsme zahlédli leguána, spící netopýry, jednoho hada a orly kroužící nad
vodou ve snaze ulovit potravu.
Na lodi obě naše děti usnuly, a když
se probudily, seděli jsme už zase v autě
a blížili se k želví záchranné stanici
v Kosgodě. Cestou jsme se dozvěděli,
že na Šrí Lance žije pět druhů mořských
želv (nejznámější je kareta obecná) a že
místní obyvatelé sbírají na pláži jejich
vejce brzy ráno ještě před vylíhnutím, aby je pak prodali na trhu. Kvůli
tomu tam těchto zvířat prudce ubývá.
Jízda na slonovi se líbila i tatínkovi

Záchranná stanice vejce odkupuje,
uloží je do písku na slunci, a až se z nich
vylíhnou želvičky, umístí je do vodních
kádí. Když jsou dostatečně velké, pustí
je do moře. Želvy si ve stanici můžete
pohladit po krunýři. Přispěchají k vám
hned, jakmile ve vodě zašploucháte
rukou. Emilka si z vody vytáhla teprve
týdenní želví miminko a mazlila se
s ním. Asi je vám jasné, jakého domácího mazlíčka si od té doby přeje nejvíce.

Jízda na slonovi
Ten den jsme ještě stihli koupání v řece
s vodopádem a jízdu na slonovi. Výlet
do oblíbeného sloního sirotčince ve vesnici Pinnewala jsme zavrhli, protože byl
vzdálený dvě hodiny cesty, ale Raji si
vzpomněl na kamaráda, jenž chová dva
slony přímo na zahradě. Tak jako u nás
máme psa u boudy, na Šrí Lance mají
někteří vesničané slony přímo u domu.
Muž, kterého jsme navštívili, má své dva
kousky primárně kvůli náboženským
ceremoniálům, které se pořádají několikrát do roka.
Řeknu vám to popravdě – odvahu vylézt tomu mohutnému zvířeti vážícímu
dvě tuny na hrb jsem nenašla. Můj muž
ale ano a okamžitě na něj vyskočil, a to
prosím bez sedla, jen tak. Tříletá Emily
nejdříve brečela, že nahoru nechce, nakonec se ale nechala přesvědčit. A pak
jsme ji pro změnu ze zvířete nemohli
sundat. Slon se loudal a kolíbal ze strany
na stranu asi patnáct minut, za což jsme
ho odměnili pořádnou porcí sladkých
banánů. Nabíral si je chobotem z našich
dlaní a cpal si je do tlamy.

Koupání
jen pro otrlé
Pokud máte rádi klasické
dovolené u moře, pozor. Ostrov
má sice krásné pláže, hory,
památky i národní parky, ale také
silné spodní proudy, a tak na klidné plavání v moři není zrovna
ideální. Při velkých vlnách se
vstup do vody doporučuje jen
otrlým nebo velmi zdatným
plavcům. Moje rada proto zní:
volte vždycky ubytování v objektu s bazénem. Nejkrásnější
pláže nicméně najdete na jižním
a západním pobřeží, zejména
pláže Bentota, Beruwala, Mirissa
a Hikkaduwa. A když na nich
už budete, počkejte si na západ slunce, který má v tomto
prostředí naprosto dechberoucí
atmosféru.

45

cestopis

Pokojíček v džungli
Po týdnu v hotelu jsme opustili komfortní zónu a vydali se do vesničky
Midigama, která leží poblíž turistického
letoviska Weligama, oblíbeného hlavně
surfaři. Naši čeští známí tu provozují
už osmým rokem guesthouse (něco
jako penzion). Přímo v džungli vysekali
kus půdy a postavili na ní dva domky.
Z prostorného hotelového pokoje jsme
se najednou ocitli v pokojíčku o pár
metrech čtverečních, kde nás v noci
budili nejen komáři, ale i zvuky džungle.
Jednou jsme nemohli usnout vůbec, a to
kvůli velkolepé party, kterou místní rodina uspořádala na počest toho, že jejich
dcera dostala ve dvanácti letech poprvé
menstruaci.
Snídaně se v guesthousu podávala
od osmi, což je trochu oříšek, pokud
vaše děti vstávají v půl šesté. Abychom
zabavili tříletou Emily, chodili jsme
každé ráno k chrámu se sochou Buddhy
a po vzoru místních žen jsme k ní nosili
květy jasmínu nasbírané cestou. Díky
tomuto rituálu jsme si čas do snídaně
ukrátili a pořádně nám vyhládlo. Dokázali jsme pak spořádat kvanta čerstvého
šťavnatého ovoce, o němž se mi zdá
ještě dnes.

Abychom zabavili
tříletou Emily, chodili jsme
každé ráno k chrámu
se sochou Buddhy
a po vzoru místních žen
jsme k ní nosili květy
jasmínu nasbírané cestou.
jedná o špatný vtip. „Bohužel, madam,
náš resort je určený pouze pro dospělé.
Děti tu nemůžeme ubytovat, je mi líto.“
Následujících několik minut jsme se
dohadovali o tom, proč místo nesoucí název Dobrá karma nemá tuhle
zásadní informaci uvedenou na webových stránkách. Kromě omluvy jsme
se ničeho nedobrali. Byl podvečer a my
nevěděli, kde budeme spát. Zase jsme

tedy naložili bagáž do auta včetně
spících dětí a poprosili řidiče, aby nás
co nejrychleji odvezl pryč. Naštěstí se
situace vyřešila celkem rychle. Jen pár
set metrů od Dobré karmy jsme úplnou
náhodou objevili resort Green Parrot,
kde navíc nebyla ani noha. Majitel nás
nadšeně přivítal.

Tržnice plná barev a vůní
V Tangalle čas ubíhal pomalu. Vychutnávali jsme si nekonečné procházky
po písčité pláži, která je dvanáct kilometrů dlouhá. Potulovali se po ní divocí psi.
Strach ale není namístě, protože jsou
přátelští. V této části se nacházelo jen
pár resortů a chatrčí. Vždy ráno jsme pozorovali práci rybářů při vytahování ryb
chycených do velké sítě a také vyplouvání na širé moře. Můj muž se do lovení
ryb několikrát zapojil a přinesl si pár
sardinek, kterými ho rybáři odměnili.

Sochy Buddhy jsou přítomné na každém rohu

Ubytování s dětmi? Nelze!
Po dvou týdnech strávených v rušné surfařské lokalitě jsme zatoužili
po klidnějším místě. „A znáš Tangalle?
Určitě tam musíte jet, je to ráj na zemi!“
napsala mi bývalá kolegyně SMS. Proč
ne, řekla jsem si a s mužem jsme během
pár minut našli resort vzdálený asi
patnáct kilometrů od doporučeného
města. Po dvouhodinové cestě autem
v úmorném vedru jsme konečně dorazili
na místo. Než jsme vyložili a přenesli
všechna zavazadla na recepci, byli jsme
pořádně splavení. Děti zrovna neměly
nejlepší den a my se už viděli v pokoji
s klimatizací a následně v bazénu.
Manažer resortu se na nás ale nedíval
zrovna mile a začal něco vehementně
řešit s kolegou. Tušila jsem problém. „Že
by neměli volný pokoj?“ napadlo mě. Rezervaci jsme ale měli vytvořenou, takže
jsem nerozuměla tomu, v čem by mohl
být háček. „Omlouvám se, madam, ale
nemůžeme vás tu ubytovat,“ řekl pak
stroze manažer a poručil personálu,
aby odnesl džus na přivítanou, který
jsme nestihli vypít. V tu chvíli jsem stěží
popadala dech. „To nemyslíte vážně, že
ne?“ vypadlo ze mě a doufala jsem, že se
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Jízda tuk-tukem
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Každou středu a neděli se v centru
města konají trhy. Sama jsem se na tržnici vydala několikrát a atmosféra byla
přesně taková, jakou jsem si ji představovala. Moře barev a vůní, prodejci
překřikující se navzájem, stovky pytlů
s rýží a kořením a obrovské množství
ovoce a zeleniny vyskládané přímo
na zemi. Doslova za pár kaček jsem tu
nakoupila tašku plnou ananasů, šťavnatého manga a papáji. Řidič tuk-tuku
mě zavezl ještě do přístavu, kde byl sice
šílený zápach, ale návštěva stála za to.
Vybrala jsem čerstvého tuňáka vážícího
skoro kilo, a to v přepočtu za 70 korun.
Hospodyně v resortu nám ho připravila
na másle, česneku a zázvoru. Chutnal
výtečně.

Tuk-tukem do Galle
Zmínila jsem jízdu tuk-tukem. Na Šrí
Lance je to nejpohodlnější a nejlevnější
způsob přepravy. A jak tento dopravní
prostředek vypadá? Představte si zastřešenou motorku s pohodlnou vypolstrovanou sedačkou, na kterou se vejdou tři
dospělí nebo klidně čtyřčlenná rodinka,
což byl náš případ. Řidiče tuk-tuků

najdete i v nejzapadlejší vesnici. Jízda
po místních silnicích ale určitě není pro
nervově slabší jedince, jelikož neustále
čelíte autobusům, dodávkám i osobním
autům řítícím se na vás zběsilou rychlostí v protisměru. Tady platí, že kdo více
troubí, ten má přednost. A jezdí se vlevo.
Tuk-tukem jsme se vydali i na půldenní výlet do historického koloniálního města Galle, o kterém se právem
mluví jako o nejkrásnějším na ostrově.
Kamenné masivní hradby s děly, bílý
maják, protestantské kostely a hlavně
malebné uličky plné útulných kaváren,
bister, obchůdků a galerií. S jedním
dítětem v nosítku a s druhým ve vypůjčených golfkách jsme brouzdali
starobylým městem, pili výbornou kávu
a lízali už několikátou zmrzlinu. Na útesech jsme nakrmili havrany a připadali
si jako v Nizozemsku nebo Portugalsku.
Právě portugalští kolonizátoři město
v roce 1505 založili a o 100 let později
převzali vládu nad šrílanským pobřežím
Nizozemci, kteří tu postavili nespočet
domů a vil. Mimochodem, mohutné
hradby dokázaly uchránit město i před
obří vlnou tsunami v roce 2004.
Historická část města Galle

Zvířata,
kam se podíváš
Co se nám kromě pláží a moře
na ostrově líbilo nejvíce, byla místní
fauna. Díky deštným pralesům
tu na každém kroku narazíte na
zvířata nejrůznějších druhů. Třeba
ještěry varany, jichž je zde opravdu
hodně, ale kterých se nemusíte
obávat, protože jsou velmi plaší.
Dopravu pravidelně brzdí stáda
krav a buvolů líně se procházejících
po silnici. Zvědavé opice v čele
s makakem a hulmanem šedým
si zvesela poskakují po stromech
nebo po drátech elektrického vedení a přehrabují se v odpadcích. V resortech se běžně prohání veverky,
na plážích můžete narazit na kraby
a ve večerních hodinách také
na želvy. Za městy se pasou daňci
a jeleni, v řekách plavou krokodýli.
Jezera jsou zase domovem vodních
ptáků, všude kolem poletují
pestrobarevní motýli a v národních
parcích i papoušci.
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Bez nosítka bychom se tu neobešli

Pobyt se Sobotou
Tři dny před odletem jsme se přestěhovali do luxusního hotelu v Bentotě,
abychom to pak neměli příliš daleko
na letiště. Když jsme se ubytovali, šli
jsme obhlédnout bazén. „A jéje, slyším
češtinu. Dobrý den,“ pozdravil nás pán
na lehátku. Byl to náš krajan a rovnou
herec Luděk Sobota. Tak to bylo překvápko! Zapovídali jsme se s ním a dozvěděli se, že na Šrí Lance je s manželkou poprvé. Vzhledem k velkým vlnám
a zralému věku se prý rozhodli trávit
čtrnáctidenní dovolenou jen u hotelového bazénu, vyjma jednoho půldenního
výletu na safari. „Pane Soboto, to je ale
velká škoda, tahle země je tak pestrá!
Stojí za to poznat ji trochu blíže,“ radili
jsme mu. Komik nás ale odbyl s tím, že
už si na nějaké to kodrcání nepotrpí.
„Tady je všechno, co potřebuju, a dobré
pivo k tomu,“ pochvaloval si s úsměvem.
Kvůli pandemické situaci doma jsme
se nakonec rozhodli prodloužit si pobyt
o další tři a půl týdne. Dohodli jsme se
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s majitelem resortu a za dny navíc jsme
zaplatili polovinu z běžné ceny. Měl
radost, že se nám u něj líbí. A také ano!
Z jedné strany místo obklopuje jezero
s vodními ptáky, z druhé šumí nekonečný oceán. A všude kolem palmy a neskutečné západy slunce! Jasně, nestihli
jsme zajet do královského města Kandy,
neprojeli se vlakem podél čajových plantáží ani jsme si nevyšlápli na posvátnou
Adamovu horu (Šrí Páda). Na nic z toho
jsme si s tak malými dětmi netroufli.
I tak jsme ale stihli vstřebat tolik zážitků, že z nich budeme žít ještě dlouhou
dobu. Minimálně do příští zimy. ▪

Řidiče tuk-tuků najdete i v nejzapadlejší
vesnici. Jízda po místních silnicích ale
není pro nervově slabší jedince...
Tady platí, že kdo více troubí,
ten má přednost.

ČD Bike
Půjčovny kol
a služby pro
cyklisty

• 70 půjčoven kol (ve vybraných stanicích si lze vypůjčit
i elektrokola a koloběžky)
• k dispozici kvalitní kola s předpisovou výbavou
a pravidelným servisem
• přeprava a úschova vypůjčených kol zdarma*
* Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

kolo
/den
od 190 Kč
elektrokolo
/den
od 340 Kč

TIP

Kolo si můžete
bezplatně zapůjčit
na jeden den
za 50 bodů
z věrnostního
programu ČD Body.

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/cdbike

zábava l takoví jsme (ne)byli

Takoví jsme
(ne)byli
Text: Michal Petrov
Foto: archiv autora

PROZKOUMÁVÁME VESMÍR,

ale na zemi některé věci vidět nechceme
V 80. letech byla naše média plná oslavných reportáží a článků o sovětském vesmírném
programu, do kterého se zapojovaly východní i západní země. S naší ekonomikou už to tak
růžové nebylo. Stranický tisk proto vychvaloval i zdánlivé samozřejmosti jako stáčení zmrzliny
do kelímků. O moderních autech nebo vlacích jsme jen snili, nebo se na ně dívali aspoň v kině.

 Rozsudky za vraždu
Po dlouhých letech vyšetřování začal
v Bratislavě soud se sedmičkou mladíků,
kteří v roce 1976 znásilnili a brutálně
zavraždili studentku medicíny Ľudmilu
Cervanovou. Po intervenci rodičů vyvolané průtahy v pátrání se o případ začal
údajně zajímat osobně i prezident Gustáv
Husák. Pachatelé si od soudu odnesli
tresty od 4 do 24 let. Nejvyšší verdikt byl
vynesen nad mladíky, na něž padl los,
který v rámci party rozhodl o tom, kdo
nešťastnou dívku přímo sprovodí ze světa.

 Hrad otevřený zavřený
Návštěvníkům se právě před 40 lety otevřela
nejmohutnější věž opevnění Pražského
hradu – ta Prašná. Slavnostní zpřístupnění
ovšem kalil fakt, že nebylo úplné – okna
vedoucí do Královské zahrady byla zaslepená, o čemž se noviny samozřejmě nezmiňovaly. Zvědavé pohledy by totiž mohly vadit
Gustávu Husákovi, který obýval rezidenci
nacházející se hned za Jelením příkopem. Byl
poslední hlavou státu, která v tzv. prezidentském domečku žila dlouhodobě.

 Francouzi hledí vzhůru
Gustáv Husák byl v Moskvě, aby převzal vyznamenání a zavítal do Leninova rodiště
v Uljanovsku. Zatímco toho si ve světě nikdo nevšiml, mnohem větší publicity se dostalo
prvnímu Západoevropanovi, který se na palubě sovětské vesmírné lodě dostal do kosmu.
Šňůru zahraničních „kosmonautů průzkumníků“ začal v rámci programu Interkosmos
Čech Vladimír Remek v roce 1978. A ani ne o pětiletku později ho následoval Jean-Loup
Chrétien. Ten se na rozdíl od Remka proletěl i v americkém raketoplánu.
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před 40 lety

takoví jsme (ne)byli l zábava

 Legenda přijíždí
Před 40 lety měl premiéru horor Juraje
Herze Upír z Feratu – příběh o sporťáku, který vítězí jen díky tomu, že se
napájí lidskou krví. Rudé právo sice
napsalo, že „je za ním vidět víc řemeslo než zralý kumšt“, ale to nic neměnilo na tom, že film vyprodával kina
a probouzel debaty. Nejen o snímku
samotném, ale i o tom, jaká by se
u nás mohla vyrábět auta, kdyby nebylo režimu. Jediný prototyp původně
bílé, ale pro účely filmu černo-červené
atraktivní škodovky 110 Super Sport
je dnes k vidění v továrním muzeu
v Mladé Boleslavi.

 Jaká zmrzlina to bude?
Pod titulkem „To jsou
služby!“ by v partajním
tisku člověk čekal spíše povolenou dávku
komunální kritiky, ale
tehdy se za ním skrývala pochvala – za to,
že v jedné prostějovské cukrárně točili
nejméně 12 druhů
zmrzliny. To opravdu
nebylo obvyklé stejně
jako to, že – jak psalo
Rudé právo – „za několik málo sekund připraví i autozmrzlinu“.
Znamenalo to, že jste
chladivou pochoutku
nedostali do kornoutu, ale do kelímku
a mohli jste si k ní
přikoupit plastovou
lžičku. Od té doby
se výběr samozřejmě změnil, co však
zůstalo u české točené
zmrzliny totožné, je,
že základem její výroby je přípravek, který
se jmenuje Mixar.

 Zapíchnutý šíp
Unikát české železnice – vlak
Stříbrný šíp – se rozhodně
nenarodil se stříbrnou lžičkou
v puse. Vznikl v době nastupujícího protektorátu a během
války ani po ní neměl nikdo zájem rozvíjet projekt designově
výjimečného vlaku esteticky tehdy srovnatelného snad jen se
Slovenskou strelou. Jediná vyrobená souprava byla odstavena v 50. letech a nejspíše by skončila ve šrotu, nebýt toho, že
si ji před 40 lety vyprosili Svazarmem zastřešení nadšenci pro
železniční modelářství z Ústí nad Orlicí jako klubovnu. Dneska už Stříbrný šíp, zrekonstruovaný do posledního detailu,
zase sviští po trati – při nostalgických jízdách.

 Tisící Vlaštovka
Celou tisícovku vydání za sebou měla v červnu 1982 relace
Pionýrská vlaštovka. Časově to obnášelo téměř čtvrtstoletí,
přičemž ze začátku u ní přívlastek „pionýrská“ chyběl. Byl to
žánrově hodně rozkolísaný pořad pro blíže nespecifikovanou
mládež. A Rudé právo vcelku trefně poznamenávalo, že „jednou se tváří až dětinsky, podruhé skoro jako Televizní klub
mladých“, což byl tehdejší magazín pro teenagery. U dalšího
soudu partajního deníku – „někdy vzniká pocit, že je Vlaštovka málo pionýrská“ – si ovšem musíme říct: Zaplaťpánbůh.
Z d ro j re p ro d u k c í : Digitální archiv časopisů
Ú s t av u p ro č e s k o u l i t e r a t u r u AV Č R
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Tajemno
a záhady
Text: Martin Karlík
Foto: Jakub Bouček

?

HŘBITOV BLÁZNŮ
S HROBY BEZE JMEN
přitahuje zloděje i vandaly

Přezdívá se mu hřbitov bláznů. Je to prý děsivé místo a láká
zejména teenagery z nedalekého sídliště. Místo posledního
odpočinku se rozkládá na ploše dvou a půl hektaru poblíž
psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a je
magnetem pro milovníky tajemna. Dodnes se k němu vážou
historky o tajných hrobech významných osobností nebo
namačkaných mrtvolách hluboko v zemi.

H

řbitov vznikl v souvislosti se stavbou léčebny v Bohnicích. Rozhodnutí o zřízení ústavu padlo v roce 1903,
když kapacita zdravotnického zařízení
Kateřinky na Novém Městě přestala
stačit. Vybráno bylo místo, které tehdy
leželo za Prahou. Z velké části se využil
pozemek velkostatku.

Největší léčebna na vesnici
Jak vysvětluje Jan Pomykacz z lékárny
bohnického ústavu, na výstavbě se
podíleli i pacienti z Dobřan u Plzně, kde
podobný areál postavili o deset let dříve.
Další pracovní silou, která při budování
areálu pomáhala, byli vězni. Bohnická
léčebna byla vlastně samostatným
malým městem. Měla svou elektrárnu,
vodárnu, pekárnu, prádelnu, vlastní
vinici, divadlo, lázně, statek, vilu pro
ředitele a faráře, vilky pro primáře a kolonii domků pro dělníky.
Bohnice tehdy byly obyčejnou vesnicí
s necelými sedmi stovkami obyvatel.
Ústav, postavený v secesním slohu,
který tehdy patřil spolu s vídeňským
k největším nejen v celém Rakousku-Uhersku, ale dokonce i v Evropě,
zaměstnával 1 800 osob a měl
3 000 pacientů. Logicky tady lidé žili
i umírali. A protože hřbitov ve vesnici byl
dost malý, bylo potřeba vybudovat nové
místo posledního odpočinku.
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Bohnický ústavní hřbitov byl vysvěcen
v září 1909 a ještě týž měsíc na něm
pohřbili prvního pacienta – jedenáctiletého chlapce s vodnatelností mozku.
Věčný klid tady však našla i řada lékařů
a sester nebo dalších zaměstnanců
léčebny. Do roku 1951, kdy se přestalo
na ústavním hřbitově pohřbívat, zde bylo
do země uloženo asi 4 500 lidí.

V. I. P. nebožtíci
Rozšířila se pověst, že v Bohnicích jsou
pohřbeni italští váleční zajatci. To není
tak úplně pravda. I když lidé z území
dnešní Itálie v Bohnicích pochovaní
skutečně jsou. První světová válka si totiž
vynutila evakuaci obyvatel z Tridentska,
přes které se pohybovala fronta. Tehdy
šlo o území Rakouska-Uherska. Z této
oblasti proto přivezli do Bohnic, které ležely přece jen v klidnější části monarchie,
skoro 300 pacientů.
Říká se rovněž, že tu najdeme hrob
Gavrila Principa, který v Sarajevu zastřelil 28. června 1914 následníka trůnu
Františka Ferdinanda d’Este, což se stalo
záminkou pro rozpoutání světového
konfliktu. Jenže Princip zemřel v dubnu
1918 ve vězení v Terezíně na tuberkulózu. Ředitelka bohnické léčebny po tom
v 70. letech pátrala a zjistila, že na hřbitově se jen pár dní po Principově smrti
objevili vojáci z Terezína. Konkrétní místo

Lovci duchů jsou tady častými hosty

s tajným hrobem ovšem nenašla. Jistotu, že atentátníka pohřbili právě zde,
tak stále nemáme.
Dalším tajemným nebožtíkem má být
podle legendy vrah luxusní prostitutky
Otýlie Vranské. Nicméně její smrt, ač
k ní došlo v roce 1933, nebyla dodnes
objasněna. Případ se stal známým kvůli
brutalitě pachatele, který tělo Vranské
rozřezal a poslal ve dvou kufrech vlakem
do Bratislavy a Košic. Ke spáchání
vraždy se během léčby v Bohnicích přiznal četař Pavlíček. Problém byl, že šlo
o psychicky nemocného člověka, takže
jeho výpověď nepůsobila důvěryhodně.
Navíc se během léčby ke stejnému činu
přiznali i další pacienti.

Mrtvoly všude, kam kopneš
Vyloženou nepravdou, která se o tomto
místě šíří, je, že se tady pohřbívalo
ve více vrstvách. Někdo mluví o třech,
někdo zase o deseti. Dobrovolný správce

 Pro děti z paneláků se hřbitov stal místem,
kam se vydávaly na stezky odvahy nebo
kde experimentovaly se satanistickými rituály.

pohřebiště Jiří Vítek to jednoznačně
vyvrací. „Místa tady okolo bylo dost.
Hřbitov se mohl podle potřeb rozšiřovat.“ Ke stejnému závěru dospěl i Jan
Pomykacz ze zdejší lékárny. „Už za dob
Marie Terezie platily normy, jak hluboko
se mají těla ukládat,“ zdůrazňuje.
Kdybychom tyto zvěsti měli brát vážně,
musely by mrtvoly ležet i v patnáctimetrové hloubce! Po celou dobu, kdy
se bohnický ústavní hřbitov používal,
ho měla v péči církev, která se o něj
s patřičnou úctou starala. Pohřbívání
ve vrstvách opravdu nedává smysl.

Odpadky ze sídliště
V počátcích byla kolem hřbitova jen
prkenná ohrada. Zeď s masivními železnými branami vznikla až později. Od
50. let však hřbitov chátral. V 70. letech
pak v Bohnicích vyrostlo velké panelákové sídliště a pohřebiště se začalo plnit
odpadky. Celkem tam navozili 40 tun od-

Řada hrobů je nenávratně zničená

padu. Pro děti z paneláků se stal místem,
kam se vydávaly na stezky odvahy nebo
kde experimentovaly se satanistickými
rituály. A tak vznikaly různé legendy, jako
třeba o otevřených hrobech. Ve skutečnosti šlo o staré nádrže na vodu.
Po sametové revoluci začali zloději
krást kříže a náhrobky, takže tu dnes

najdeme hroby porostlé břečťanem bez
jakéhokoli označení. I to může podněcovat fantazii k vytváření děsivých
historek. Omšelé místo se zalíbilo též
filmařům. V roce 1984 zde Miloš Forman
točil svůj asi nejslavnější film Amadeus.
Konkrétně šlo o poslední scénu, kdy je
Mozart pohřben jen v zašitém pytli. ▪

Pověst o ženě s úbytkem mozku
Kolem bohnického hřbitova vznikla i pověst, že se tu nachází hrob ženy, jejíž
jméno se nesmí vyslovit. Ona dotyčná osoba se jmenovala Maria Tuma a měla
dvě děti. Zemřela v roce 1912 v pouhých 29 letech. Trpěla nemocí, které se říkalo
úbytek mozku. Její náhrobek tu existuje, dokonce patří k několika z mála čitelných na celém hřbitově. Najdeme ho kousek od kaple, která vinou vandalů v roce
1989 vyhořela.
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JŠ Í
N E JL E V N Ě
PRO
JÍ Z D E N K Y
AV U
JI Ž N Í M O R

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

CESTUJTE VÝHODNĚ
PO JIŽNÍ MORAVĚ
Na výlet vlakem, autobusem a MHD
s jednodenními jízdenkami IDS JMK
24hodinová jízdenka Celosíťová 190 Kč*
V so+ne+svátek se základní jednodenní jízdenkou
může jet až 5 osob / kol / psů.
Kombinace jsou možné, povoleny max. 2 osoby nad 15 let.

Kupujte v aplikaci POSEIDON
nebo na eshop.idsjmk.cz
Brno • Lednice • Znojmo • Retz (A)
Vranovská přehrada • Drosendorf (A)
Laa/Thaya (A) • Mikulov • Břeclav • Hodonín
Strážnice • Skalica (SK) • Myjava (SK) • Kyjov
Slavkov • Bučovice • Moravský kras • Vyškov
Blansko • Boskovice • Letovice • Tišnov
Nedvědice • Kunštát • Lysice • Náměšť n.O.
Ivančice • Oslavany • Moravský Krumlov
* další varianty jednodenních jízdenek a
vyhledávač spojení na jižní Moravě
naleznete na www.idsjmk.cz.

Hezky
česky

Rychlé občerstvení
pochází z celého světa

podle Markéty
Gregorové

Také byste řekli, že rychlé občerstvení pochází ze Spojených států? Není to tak docela pravda.
Díky americkým fastfoodovým řetězcům se u nás všechny ty hamburgery, sendviče a bagety sice
rozšířily, ale jejich původ najdeme v různých koutech světa. Napoví nám to i jejich názvy.

V

ezměte si třeba hamburger. Nabízí se rozložit si jej na slova ham
a burger, přičemž ham je anglicky šunka a burger by mohla být
bulka, do níž se náplň hamburgeru vkládá. Teorie je to jistě hezká,
ale ke skutečnosti má pořádně daleko. Hamburger je totiž odvozený
od názvu německého města Hamburg. Jakmile se označení hamburger ujalo, jeho příhodnou stavbu slova využili pozdější imitátoři
k umělému vytvoření variant jako cheeseburger nebo veggie burger.

Anglický karbaník a francouzská hůlka

Dochucovadlo z Číny nebo ze Středomoří?
K rychlému občerstvení neodmyslitelně patří klasická dochucovadla. Kečup dnes známe jako rajčatovou omáčku, ale jeho
původní receptura neměla s rajčaty pranic společného. Slovo
kečup se rozšířilo z Asie. Podle jednoho výkladu pochází z čínského dialektového výrazu ketsiap, který označuje slaný rybí nálev.
Podle další teorie byl prapředkem kečupu malajský výraz ketjap,
což znamená sójová omáčka.
Původ tatarky je opředen řadou mýtů. Téměř jisté je, že tatarskou omáčku pojmenovali Francouzi, a to podle Tatarů. Název
může být zavádějící, protože tatarku považujeme za tradiční
součást francouzské kuchyně, nikoli za vynález turkotatarských
národů. S určitostí lze říct, že pravá tatarka se neobejde bez
majonézy. Za pojmenováním i způsobem přípravy majonézy stojí
opět francouzští šéfkuchaři. Slovo majonéza je totiž spjato se
středomořským ostrovem Menorca a nese v sobě název místního
hlavního města – přístavu Maó-Mahón. Až si tedy příště budete
dávat rychlé občerstvení, můžete si říct, že si právě vychutnáváte
mezinárodní kuchyni ze všech koutů světa. ▪

Ilustrace: Digishock

Za původem sendviče se musíme vydat na Britské ostrovy. I sendvič
si své označení vypůjčil od už existujícího vlastního jména. V tomto
případě se na názvu podepsal jistý John Montagu, hrabě ze Sandwiche. Tento aristokrat byl prý vášnivý karbaník, a aby nemusel
kvůli jídlu přerušovat hru, poroučel si přinést svačinu, která by se
dala pohodlně sníst i při hraní karet.
Když už teď víte, že hamburger je náš soused Němec a sendvič
Angličan s modrou krví, možná jste se trošku zalekli. Snad vám
nebudu tvrdit, že bageta nepochází z Francie a pizza nemá nic společného s Itálií? Nebojte se, nebudu! Bageta je skutečně štíhlá Francouzka, i když její jméno pochází z latiny. Slovo bageta vzniklo jako
zdrobnělina latinského baculum, což v překladu značí hůl. Bageta
je tedy doslova hůlka, přeneseně štíhlé jídlo. A pizza? Ta má původ

opravdu na Apeninském poloostrově. Pizza v italštině označuje
různé druhy slaných koláčů.
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Kulturní tipy
a recenze
Jana Kábrta

V KINECH
OD
1. ČERVNA

 Film měsíce

KDE JE ANNE FRANKOVÁ

 Výstava
NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK

BELGIE, FRANCIE, IZRAEL, LUCEMBURSKO,

S animovaným příběhem Valčík s Bašírem z nedávných dějin Blízkého východu
to scenárista a režisér Ari Folman před
čtrnácti lety dotáhl až na nominaci
na Oscara. S novinkou Kde je Anne
Franková se zase loni blýskl nominací
na Evropskou filmovou cenu. Klíčem
k vyprávění slavného příběhu z druhé
světové války je zázrak – Kitty, imaginární kamarádka, které Anne Franková psala svůj legendární deník, ožije v dnešním
Amsterdamu.
Dívka si neuvědomuje, že od války
uběhlo 75 let, a je přesvědčená, že když

 Divadlo

NIZOZEMSKO, 99 MIN.
REŽIE – ARI FOLMAN
V ČESKÉM ZNĚNÍ – KAROLÍNA KŘIŠŤÁLOVÁ,
MARIANA FRANCLOVÁ, MATĚJ PŘEVRÁTIL,
PETR ČTVRTNÍČEK, KRISTINA JELÍNKOVÁ

je naživu ona, musí být i Anne. S pomocí
kamaráda Petra, který provozuje tajný
úkryt pro uprchlíky bez dokladů, sleduje
stopy Anne od úkrytu až po její tragický
konec během holokaustu. Je také znechucená nespravedlností, kterou musí
snášet dětští uprchlíci v současnosti,
a chce stůj co stůj naplnit Annin odkaz.

PREMIÉRA
28. ČERVNA

MACBETH
O slovo se po roce hlásí tradiční přehlídka shakespearovských inscenací, která se kromě Prahy
podívá i do Brna, Ostravy a Bratislavy. Novinkou je
Macbeth, nejtemnější hra nejznámějšího britského
dramatika. Napsal ji v roce 1606 a inspiroval se postavou skotského krále Macbetha I., respektive tím, jak
ho vyobrazili kronikáři a historici. Ti z jednoho z nejoblíbenějších skotských panovníků učinili 300 let
po jeho smrti tyrana a uzurpátora, což se promítlo
i do Shakespearovy hry. Hlavní roli si zahraje
seriálová hvězda Marek Němec.
PRAHA/BRNO/OSTRAVA
REŽIE – JAKUB KROFTA
HRAJÍ – MAREK NĚMEC, LENKA KROBOTOVÁ, DAVID MATÁSEK,
FILIP KAŇKOVSKÝ, TOMÁŠ MĚCHÁČEK, KLÁRA ISSOVÁ, VÁCLAV VAŠÁK
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U příležitosti 80. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha nabízí výstava nepříliš známý
pohled na jeho pražské aktivity. Do okupovaného města totiž sezval řadu pseudoodborníků, rasových poradců, kterým
uložil pracovat na definici parametrů
ideálního prototypu člověka a vytvoření
koncepce nového uspořádání evropského jihovýchodu podle rasových principů.
Heydrichova vize se sice nenaplnila, ale
i vzhledem k současné situaci na Ukrajině je dobré si připomenout, že s každým
útokem na cizí území se pojí též ideologie
agresora. Vstup je zdarma.
KŘÍŽOVÁ CHODBA KAROLINA,
UNIVERZITA KARLOVA, PRAHA
OTEVŘENO DO 12. ČERVENCE

 Film na doma
THE BATMAN
Nečekaná filmová lahůdka v podobě
oprášené legendy netopýřího muže, který ve jménu msty za zavražděné rodiče
potírá zločin v korupcí a kriminalitou
prolezlém Gotham City, je zároveň odvážným tahem režiséra Matta Reevese.
Nedávná batmanovská trilogie Christophera Nolana se totiž považuje za nedostižnou. Reeves však dokázal stvořit
podobně působivý temný svět podsvětí
s polidštěným Batmanem, jehož superhrdinské dovednosti mají své limity.
HBO GO / USA, 176 MIN.
REŽIE – MATT REEVES
HRAJÍ – ROBERT PATTINSON, ZOË KRAVITZOVÁ,
JEFFREY WRIGHT, COLIN FARRELL, PAUL DANO,
PETER SARSGAARD, BARRY KEOGHAN
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NEPŘISLAZENÁ PSÍ ROMANTIKA
Po dvou televizních scénářích vycházejících z její prózy
se spisovatelka Irena Obermannová pustila do svého
celovečerního debutu. Romantickou komedii Řekni to psem
režíroval Robert Sedláček. V kinech bude od 7. července.

N

echybělo mnoho a byl to čistě rodinný
projekt. Scénář napsala matka Obermannová, dcera Berenika Kubín Kohoutová
si zahrála hlavní roli a její sestra Rozálie měla
film režírovat. Tu poslední nakonec vzhledem k jejímu požehnanému stavu nahradil
Sedláček, autor snímku Promlčeno, druhého
dílu Dědictví nebo thrilleru Pravidla lži.
Obermannová příběh vystavěla na konstrukci české Bridget Jonesové – reklamní
specialistky Dity, kterou podvedl přítel a její
nejlepší kamarádka a jež nemá větší vyhlídky
na nový vztah, natož rodinu. Ovšem je zároveň jediná, kdo nechápe, že pes, kterého
nazapřenou dostala, obrátí její svět k lepšímu, že soused pejskař, jenž se tu a tam

mihne kolem, bude spásou její lásky a že „zápletka“ s jeho dívkou bude banální záměnou
sestry za milenku.
Přesto Řekni to psem neurazí a ve výsledku je naopak milým romantickým příběhem, kterým neustále probíhají mraky psů,
občas se v něm podaří vtipná scénka a jehož
romantické limity udrželi představitelé
hlavních rolí (partnerem Kubín Kohoutové
je zde Štěpán Benoni) v příjemně civilních
mantinelech bez zbytečného přislazování.
Na druhou stranu film nenabízí nic, co by ho
nominovalo na velké plátno. Svým provedením je to spíše projekt televizní, jednohubka
na sobotní večer. Od kina člověk přece jen
čeká o něco větší zážitek.

 Kniha
PŘITAŽLIVOST
PLANETY KRYPTON
JIŘÍ MÁDL
Autorem milostného románu je herec a režisér Jiří
Mádl. První myšlenku na něj dostal asi před dvěma
a půl rokem. „Začal jsem ale pak psát až tak za rok.
Nejdřív jsem pár lidem rozeslal první dvě kapitoly
a čekal na reakce,“ popisuje autor vznik své knižní
prvotiny. Ta vypráví o neobvyklém několikaletém
vztahu dvou lidí, kteří si dopisují ve virtuálním
prostoru zvaném Planeta Krypton. Během konverzace opouští stále těsnější dětské šaty a následují
vzrušující, ale vzhledem k jizvám z minulosti současně náročnou cestu k dospělosti.

tv

POSLEDNÉ VECI
MIRO ŽBIRKA
Písnička Nejsi sám, kterou bylo
možné v posledních měsících často
slyšet, předznamenala vydání definitivně posledního řadového alba Mira
Žbirky. Dojemný duet se synem Davidem byl dokonce v dubnu nejhranější
skladbou v tuzemských rádiích. David Žbirka se také postaral o produkci
celého alba, které díky tomu dostalo
působivou nálož moderních zvuků.
Je na něm celkem dvanáct nových
písní, jež legendární zpěvák československého popu stihl dokončit před
svým náhlým odchodem na sklonku
loňského roku.

 TV tip
CLARICE

k

Psychologický krimi seriál
navazuje na slavný oscarový
thriller Mlčení jehňátek. Má
stejnou hrdinku – zvláštní
agentku FBI Clarice Starlingovou, jež se rok poté, co jednoho
nebezpečného psychopata
vlastními silami chytila a s jiným se nedobrovolně sblížila, stává členkou
zvláštního týmu vyšetřovatelů, který má za úkol zarazit řádění dalšího
sériového vraha. Šéf týmu ale schopnostem mladé agentky nevěří a je
rozhodnutý držet ji mimo důležité dění.
PRIMA KRIMI / OD 12. ČERVNA KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI / 22:00
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Skupina U2 zahrála
v kyjevském metru

Vyjádřit podporu ukrajinským bojovníkům
bránícím svou zemi před ruskou agresí
a také všem obyvatelům měst, kteří
se týdny a měsíce skrývají v bunkrech,
přijela část slavné irské kapely U2 – zpěvák
Bono a kytarista
The Edge. Dorazili
na pozvání prezidenta Zelenského
a vystoupili na nástupišti kyjevského
metra, které nyní
slouží jako úkryt pro
tisíce lidí.

Frajírek
ze Sixtinské kaple
Jako by si řekl, že pro něj
pravidla neplatí. Herec
Jason Momoa, hvězda
populární Duny, zavítal
při návštěvě Říma i do vatikánské Sixtinské kaple.
V ní je přísně zakázáno
fotografovat, ovšem Momoa na Instagram umístil
sérii snímků, ze kterých je
patrné, že mu tento zákaz
nic neříkal. Herec se později
za své chování omluvil.

Soutěž o voucher
na film Mstitel

NOVÁ SÍŤ JDE
PROTI INSTAGRAMU
Kdyby svět vypadal jako na Instagramu, bylo by vše zalité
sluncem. Fotky štěstí a úspěchu, portréty prohnané filtry,
na kterých nikdo nesmí vypadat hůře než na titulce módního
časopisu. Kdekomu s tím ale došla trpělivost – a právě na ně
cílí síť BeReal.

V

posledních týdnech
si BeReal (v překladu
Buďte opravdoví) stáhlo
více uživatelů než Instagram nebo TikTok. Na svá
zařízení si tuto sociální síť
nainstalovalo už přes osm
milionů osob, a to většinou
v poslední době (existuje
od roku 2019).
Raketový vzestup se dá
přičítat jistému znechucení ze stávajících sítí, kde
fotografie často nemají

?

Zpěvačka Adele
svým fanouškům
prozradila, že se
se snoubencem –
americkým
sportovním
agentem Richem
Paulem – stěhují
do nového
domu, prvního
společného
bydlení.

Na který slavný film
navazuje TV seriál Clarice?
Vetřelec
Mlčení jehňátek
Návrat do budoucnosti

Odpověď zadejte do
příslušného formuláře na
www.cdprovas.cz
do 15. června 2022.
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kamerou telefonu. Podle
BeReal právě tím uživatelé
poskytnou dostatečně
reálný vhled do svého
života. Když se vám fotky
nelíbí, můžete je pořídit
znovu i mimo stanovené
časové okno, ale síť u nich
tuto skutečnost zmíní.
A pokud fotografie nějaký
den nesdílíte, nevadí,
ovšem tím pádem si nemůžete prohlížet ani obrázky
ostatních.

 To nej z Instagramu

Anton býval slavný divadelní herec. Jenže
ředitel ho vyhodil z práce a manželka ho chce
vyhnat z bytu. V zoufalství začne pít a namluví
synovi, že se chystá na misi na Mars. A rozjede
se kolotoč vtipů. Udělejte si radost a vyhrajte
voucher na přehrání českého filmu Mstitel
v iTunes zdarma. Snímek je dostupný také
v O2 Videotéce a na Starmaxu.

A
B
C

s realitou mnoho společného. BeReal na autentičnost naopak sází a nabízí
především sdílení fotografií
s přísným zákazem jakýchkoli úprav.
Zajímavý je také proces
sdílení. Síť dá uživatelům
jednou denně pokyn, že
můžou snímky vyfotografovat a zveřejnit. Potom je
potřeba udělat dvě fotky
během dvou minut. Jednu
z nich zadní a druhou přední

Svou krásnou dcerou Apple
se pochlubila hollywoodská
herečka Gwyneth
Paltrowová. „Nemohu být
více hrdá. Jsi vším, o čem jsem
kdy snila,“ napsala k fotce.

Herečka Daniela
Šinkorová
překvapila
své sledující
nenalíčenou
tváří. Moc jí to
na fotce sluší.

Fejeton
Případy inspektora
Bohemíra
Text: Zdeněk Ston
Ilustrace: Digishock

ROZKAZ
B

yl to poměrně komplikovaný
případ. V hlavní roli figurovala jistá
paní Kundrátková, postarší dáma,
která po svém manželovi zdědila byt
v prostorné řadovce přímo naproti
hlavní elektrifikované trati. A protože
se nudila, pozorovala vlaky. Jednou
takhle navečer se jí zdálo, že lokomotivy od projíždějících vlaků dělají tím
ošklivým zařízením na střeše, jak se
vyjádřila, přímo před jejím domem
jiskru. Tím zařízením myslela sběrač,
čehož se později dovtípil dispečer, který
s paní Kundrátkovou mluvil jako první.
Jenže paní Kundrátková si nebyla jistá,
jestli to nejsou blesky, protože ten večer
mohutně hřmělo, občas se zvedl silný
vítr a liják skropil jarní krajinu.
Přestože telefonát paní Kundrátkové
nebyl příliš vypovídající, zpravil dispečer všechny výpravčí na hlavní trati,
aby raději do služebního rozkazu pro
strojvedoucí poznamenali, že doporučují místem projíždět se staženým
sběračem. A že tam pro jistotu pošle
na kontrolu „dráteníky“, tedy opraváře.
O dvacet minut později místem projel

rychlík směřující na hlavní nádraží, to
nehezké zařízení na střeše lokomotivy
děsivě zajiskřilo, v bytě paní Kundrátkové stejně jako v celé čtvrti nastala tma
a vlak začal prudce brzdit. Přímo před
jejími okny zastavil poslední vagon,
ve kterém se k milému překvapení
staré dámy dosud svítilo. Takže mohla
konečně v klidu pozorovat všechny ty
zajímavé lidi ve vagonu sama schovaná
pod rouškou tmy. Méně nadšení už byli
dispečeři, výpravčí, strojvedoucí a hlavně všichni cestující, jejichž vlaky kvůli
poruše na vedení nabraly zpoždění.
Výpravčí, který psal ten den mimořádný rozkaz pro strojvedoucího, tvrdil,
že udělal maximum. Strojvedoucí si stál
za svým, že o jiskření spatřeném paní
Kundrátkovou neměl ponětí. Případu
se ujal Bohemír. Nejprve se rozhodl vyslechnout výpravčího Duraje a následně
strojvedoucího Sochora. Výpravčí Duraj
vypověděl: „Dělal jsem na poslední chvíli,
co bylo v mých silách, rozkaz o mimořádnostech, a že jich ten den na trati
kvůli opravám bylo, jsem měl už dávno
připravený, tak jsem za pět minut dva-

náct vystavil další, rychlík už stál na třetí
koleji. Panu Sochorovi jsem papíry položil
na podlahu stanoviště. V ten moment
jsem měl totiž telefon, volali dráteníci,
že už jedou na místo, ale špatně jsem je
slyšel, hrozně foukalo. No a s prominutím, věřte staré Kundrátkové…“
Strojvedoucí Sochor přidal svou verzi:
„Jo, jasně, výpravčí mi klasicky dával
podepsat kopii rozkazu o mimořádnostech, v tu chvíli mi signalizovala diagnostika poruchu předvolby, musel jsem
na pár sekund odběhnout a vyřešit to.
Ale pak jsem převzetí rozkazu podepsal
jako vždy, pečlivě ho samozřejmě nastudoval a vyrazil na cestu. Nic zvláštního
tam ale napsáno nebylo.“

?

Jak se mohlo stát,
že výpravčí Duraj
i strojvedoucí Sochor
si byli jistí tím, že
udělali vše akurátně,
a přesto před domem paní
Kundrátkové způsobili
poruchu vedení?

Řešení:

Ve chvíli, kdy si výpravčí a strojvedoucí předávali na poslední chvíli rozkaz, rozptylovala každého z nich jiná činnost. Z výpovědí aktérů je očividné, že ten den silně foukalo.
Mohlo se stát, že zvláštní rozkaz o mimořádnostech, který vystavili v nejzazší moment, odnesl vítr. Strojvedoucí Sochor totiž nepočítal s tím, že rozkazů bude více. Běžně se to nestávalo.
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KuchyňAPP
Sadahrkare
Text: Zdeněk Ston
Foto: Shutterstock

MĚKOUČKÉ HOVĚZÍ RAGÚ
SE ZELENINOU A ŽAMPIONY

pomalu dušené na růžovém víně

Ve spěchu a v honbě za nejnovějšími výdobytky moderní techniky,
jako jsou pomalé či speciální parní nebo elektrické univerzální
hrnce, často zapomínáme na to nejdůležitější. A to je sada
hrnec–kastrol–rendlík, která by měla být základní výbavou
každé kuchyně. Ač mohou laikovi všechny tři nádoby připadat
zaměnitelné, třeba bez kastrolu se dá pokrm jen těžko dobře podusit.

J

e zbytečné doma skladovat početnou
sadu různých druhů hrnců a dalšího nádobí, které ze skříně vytáhnete jednou za rok.
Stačí mít k dispozici silnou a kvalitní trojici,
která dostojí očekávaným kulinárním nárokům. Hrnec je vyšší nádoba s menším průměrem dna, která se hodí třeba k vaření brambor
nebo polévek. Kastrol je naopak nižší a širší,
ideální k dušení. A rendlík s velmi praktickou
dlouhou rukojetí využijete například k ohřívání mléka, přípravě jíšek nebo vaření vajec.

Zaměřte se na detaily
V jednoduchosti je síla, jak praví klasik, ale
v případě základního kuchyňského vybavení existují kritéria pro jeho správný výběr
za odpovídající cenu. Nejdůležitější je typ
varné desky, tedy zda používáte desku sklokeramickou, indukční, nebo plynové hořáky.
Raději si přeměřte i plotýnky. Výhodné je,
když se vám sada všech tří zmíněných pomocníků vejde vedle sebe. Na cenu má velký

Nejlepším
způsobem napojení
úchytů jsou nýty –
skvěle drží a jsou
odolné vůči rzi
a špíně.
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vliv materiál, ze kterého je nádobí vyrobeno.
Pomyslnou hvězdou v kuchyni profesionálů
se stala měď, která sice dobře vypadá, ale
také vás bude něco stát. Kompromisem jsou
klasické nerezové kousky. Nezapomeňte ani
na detaily. Silné (sendvičové) dno sice zvyšuje hmotnost, ale lépe vede teplo. Úchyty pomocí šroubků patří do historie, jsou nejvíce
náchylné k rezivění a poškození.

Menší množství tekutiny
Dušení je kuchařská metoda podobná vaření,
která spolu s menším množstvím tekutiny,
často vlastní šťávou, využívá horkou páru
v uzavřeném kastrolu. Připravit se tak dají pokrmy masité i čistě vegetariánské. Důležité je
suroviny napřed rychle orestovat, aby získaly
barvu a lepší chuť, následně je podlít tekutinou. Může jít o vodu nebo vývar, ale například
ve francouzské kuchyni jde často o víno. Platí
základní pravidlo, že suroviny by měly být
ponořeny zhruba ze dvou třetin.

Řapíkatý celer
JAK K NĚMU PŘISTOUPIT?
 V mnoha středo-

mořských zemích
nebo v americké kuchyni
je populárnější než celer
bulvový. Po uvaření má
celkově jemnější, ne tak
zemitou dochuť.
 Dá se konzumovat
tepelně upravený
i syrový. U nás se
nejčastěji podává jako
zeleninová příloha
ve formě dlouhých
tenkých nudliček
k pečeným nebo
grilovaným kuřecím
křídlům.
 Je bohatým zdrojem
vitaminu C a dalších
zdraví prospěšných
látek.
 Při nákupu vybírejte
kousky s neovadlými
listy na konci. Ty se dají
použít do polévek nebo
salátů.

Ze starých kuchařek
Ragú je dušený pokrm
z větších kousků masa,
vnitřností nebo zeleniny.
Originální název ragoût
pochází ze staré francouzštiny
a poprvé je zmiňován v roce
1642. V širším významu se
dnes používá k označení
rozmanitých dušených jídel
od italské boloňské omáčky
přes maďarské lečo až po různé
druhy gulášů. Ve své proslavené
domácí kuchařce se mu
v různých variacích nevyhnula
ani Magdalena Dobromila
Rettigová. Její míšenka (ragout)
z ryb sestává z několika kousků
kapra a štiky, čtvrt „kopy“ raků,
dvou růží karfiolu (květáku),
hrstkou čerstvých smržů
a posypu ze strouhané žemličky.

Hovězí ragú se zeleninou a žampiony

NA 4–8 PORCÍ
PŘÍPRAVA: 30 MINUT RESTOVÁNÍ: 30 MINUT DUŠENÍ: 90–120 MINUT

I 1 kg kvalitního libového hovězího masa I 4 cibule I 2 mrkve I česnek I řapíkatý celer I 5–10 žampionů I sůl, pepř, bobkový list
I 4 lžíce cukru krystal I rajčatový protlak I citronová šťáva I 1 láhev růžového vína I rostlinný olej nebo sádlo

1

Maso pokrájejte na kostičky velké asi
2 × 2 centimetry, cibuli na měsíčky,
mrkev a řapíkatý celer na kolečka, česnek
na tenčí a žampiony na širší plátky.
Žampiony zatím zakápněte citronovou
šťávou.
Nejprve v kastrolu na menším množství tuku zprudka orestujte maso ze
všech stran. Uvnitř by mělo zůstat syrové.
Vkládejte ho po částech, aby byly mezi
jednotlivými kousky mezery. Osolte ho
a odložte stranou.

2

3

Doplňte tuk a orestujte zeleninu.
Nejprve cibuli a mrkev, pak přidejte
řapíkatý celer a nakonec česnek. Osolte,
opepřete. V úplném závěru restování nechte zkaramelizovat cukr společně s rajčatovým protlakem.
Podlejte vínem a promíchejte, chvíli povařte. Do hrnce vraťte maso, vložte pár
bobkových listů a případně dolejte vodu či
vývar. Za mírného varu nechte probublávat
zhruba dvě hodiny.
Před koncem dušení orestujte na pánvi
žampiony, aby se zbavily tekutiny, krásně zhnědly a přidejte je do směsi. Případně
dochuťte. Hotové ragú můžete podávat
samostatně nebo s rýží či těstovinami.

4
5

Množství vína je na vás,
v českém stylu se jedná
o jedno až dvě deci,
Francouzi už jinou tekutinou
snad ani nepodlévají.
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Široký výběr
kusových
koberců

Různé druhy
koberců

Velký
výběr PVC

Vinylové
podlahy

Jablonec
nad Nisou

Mladá Boleslav

Sokolov
Cheb

Rakovník

Kladno

Trutnov
Jičín

Mělník

Doplňky

Jsme tu pro vás na více
než 40ti pobočkách
po celé ČR!

Vrchlabí

Turnov

Roudnice
nad Labem

Nymburk
Mariánské Lázně
Tachov

Praha 4
Beroun

Kutná Hora
Vlašim

Rokycany

Pardubice

Šumperk

Přerov
Blansko

Jindřichův Hradec
Třebíč

Brno-Žabovřesky

Znojmo

koberce-trend.cz

Krnov

Bohumín

Frýdek-Místek
Nový Jičín

Havlíčkův
Žďár
Brod nad Sázavou

Pelhřimov
Klatovy

Travní
koberce

Kyjov
Hodonín

Kroměříž
Staré Město

Veselí
nad Moravou

Kopřivnice

SLEVA

-20%
Sleva bude odečtena
po předložení tohoto kupónu,
nevztahuje se na již zlevněné
zboží, slevy se nesčítají,
platnost do 15.7.2022

?

Soutěž o dárkové předměty
Dopravní fakulty Jana Pernera

o hodnotné ceny

Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a na tři z vás čekají praktické dárky od
Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ke stylovému termohrníčku
se zámečkem dostanete i poznámkový blok s tužkou a balíček zdobených perníčků.

Douglas Adams (1952–2001),
anglický spisovatel, humorista a dramatik:

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 15. června 2022.

POMŮCKA:
MASON,
PONS

VÁLEČEK
K TISKU
OBRAZU
(FILATEL.)

STAROGERMÁN

3. ČÁST
TAJENKY

OBILNINA

JIHOAFRICKÁ
PROVINCIE

Křížovka

?

STÁTNÍ OPERA
PRAHA
(ZKR.)

Nic necestuje rychleji než světlo, s možnou výjimkou...
(dokončení v tajence).

VČELÍ
PRODUKT

SUMA

ODPOČINEK
(VOJ. SLANG)

?

SVOBODNÝ
ZEDNÁŘ
(HISTOR.)

ROZEPŘE

OZNAČENÍ
SOVĚTSKÝCH
KOSMICKÝCH
LODÍ

JIŽNÍ
PLOD

PODMÍTKA

2. ČÁST
TAJENKY

SPOČÍVAT
NA LŮŽKU

BALZACŮV
HRDINA
HRDINA
(KNIŽNĚ)

BOHOSLUŽ.
STŮL
VYČINĚNÁ
KŮŽE
NA TOM
MÍSTĚ

TOHOTO
ROKU
TURISTICKÁ
CHATA

ZÁHADA
(KNIŽNĚ)

BOJOVÝ
POKŘIK

JAS

MRAVOUK

OCHOTNĚ

SARMAT

DÍLENSKÝ
STŮL

ŘADOVÁ
ČÍSLOVKA

SVEDENÍ

STAROVĚKÝ
STRUNNÝ
DRNKACÍ
NÁSTROJ

LITINOVÝ
PLÁT

ZAŘÍZENÍ
K PEČENÍ
VLASTNIT

STAROŘEK

MĚSTO NA
ČESKOLIPSKU
ČERNOMOŘSKÉ LÁZNĚ

Z VNITŘKU
PRYČ (SLOV.)
INDIÁN

VERDIHO
OPERA
KAM
TULENÍ
KOŽEŠINA

KRYT
LODNÍHO
TRUPU

ZÁMOTEK
HRANICE

EPOCHA
ČESKÝ
BÁSNÍK
ALKALOID
V RULÍKU

ZBAVENÉ
LISTÍ
NÁRODNÍ
ÚŘAD PRO
LETECTVÍ
A VESMÍR
KLUB
ČESKÝCH
TURISTŮ
(ZKR.)

PAPOUŠEK

MAĎARSKÝ
ZÁPOR

ŠITÉ SPOJE

PŘEDLOŽKA

POL. LIDOVÁ
STRANA
ČAPKOVO
DRAMA

1. ČÁST
TAJENKY
TAMTA
STOVKA

ERUPTIVNÍ
HVĚZDA
VÝHERNÍ
POUKÁZKA

BEZBARVÁ
KAPALINA
ÚKON
(KNIŽNĚ)

JÍLOVITÉ
HORNINY

JEDEN (PŘI
POVELU)
TAŽNÁ
ZVÍŘATA

PŮVODCE
DÍLA
PŘESVĚDČENÍ

KOPNUTÍ

ZNAČKA
DŽUSŮ

SÍLA

ODBOROVÉ
SDRUŽENÍ
ŽELEZNIČÁŘŮ
(ZKR.)

?

VÉZT SE

DŘEVORUB.
NÁSTROJ
POLSKÝ
TANEC
USAZENINA
BASKETBAL.
ASOCIACE

KNIŽNÍ
SPOJKA

?

MOZOL

HANA

VYSLANEC

?

VYKLEŠTĚNÝ
BERAN

ŠATNÍ
MOTÝLCI
SEMIŠ
ZNAČKA
PŘÍPRAVKŮ
DO MYČKY

PATŘÍCÍ
IVONĚ
BELGICKÝ
ZPĚVÁK

ZÁSTUPCE
TŘÍDY
OBRATLOVCŮ

KARABÁČE

PLYNNÝ
NASYCENÝ
UHLOVODÍK

SILNÉ
PROVAZY

JEDNOTKA
SÍLY ZVUKU
PODMOŘSKÝ
ÚTES

ZNAČKA
ÚSTNÍ
VODY
ZKOUŠKA
DOSPĚLOSTI
OBYVATEL
SVĚTADÍLU
DOMÁCKY
TOMÁŠ

PSICE

Citát z minulého čísla:
Cestujeme, abychom hledali, a vracíme se domů, abychom tam našli sami sebe.
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Soutěž pro
chytré hlavy
Soutěžit
můžete na
www.cdprovas.cz
Na webových stránkách
vyplňte příslušný formulář
a své odpovědi zadávejte
do 15. června 2022.
Nezapomeňte uvést svůj
e-mailový kontakt nebo zpětnou
adresu. Jednoho výherce
odměníme Kilometrickou
bankou ČD – poukazem na volné
cestování vlaky ČD v hodnotě
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží
poukázky do obchodní sítě PONT
v hodnotě 1 000 Kč.

1

S jakou přílohou má rád
kančí Petr Brukner?

A
B
C

se zelím
se šípkovou
s bramborem

2

K čemu dnes slouží klášter
ve Frýdlantě nad Ostravicí?

A
B
C

jako domov pro seniory
jako mateřská a základní škola
jako továrna

3

Kde se v Praze kupovaly
mezinárodní jízdenky
za první republiky?

A
B
C

na ministerstvu dopravy a spojů
na magistrátě
v pobočkách kanceláře Čedok

4

Na které trati vás
obslouží vlakvedoucí
Jan Bambušek?

A
B
C

Praha – Kolín
Liberec – Harrachov
Olomouc – Krnov

5

Který televizní pořad
měl v červnu 1982
už tisíc dílů?

A
B
C

Večerníček
Studio Kamarád
Pionýrská vlaštovka

6

Který článek v tomto
čísle vás nejvíce zaujal?

Správné odpovědi
z minulého čísla:
1 – k jedenáctým
2 – historické město roku 2016
3 – uprchlíky
4 – na 20
5 – portugalského

Na tuto otázku je nutné odpovědět,
její správnost se však neposuzuje.

Květnové soutěže
Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás?
Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.
Soutěž o vstup
do Muzea slivovice
Co můžete ochutnat
v Muzeu slivovice?
A švestkový koláč

Soutěž o voucher na film
Krotitelé duchů: Odkaz
Jak pojal Lukáš
Příkazký
postavu krále
Richarda III.
v Dejvickém
divadle?
A jako
mistra
přetvářky

Soutěž o roční předplatné
časopisu Železničář
Tajenka zní:
… vracíme se domů,
abychom tam našli sami
sebe.
3. BŘ
EZ

N
6. LED

2
A 202

|

ROČN

ÍK 29

|

CENA

42 KČ

|

V Y DÁ

ESK
VA J Í Č

H
É DRÁ

Y
3. ÚNORA 2022

1

|

ROČNÍK 29

|

C ENA 42 KČ

|

NA 2
022

V Y DÁVA J Í Č E S K É D R Á H Y

|

ROČN

ÍK 29

|

CENA

42 KČ

|

V Y DÁ

VA J Í

ČESK

É DR
Á

3

2
ZEL_3_2022.indd
1

04.01.2022

ZEL_02_2022.indd 1

11:55:01

01.02.2022 11:56:07
01.03.2022

ZEL_01_2022

64

X.indd

1

12:08:41

HY

Každý měsíc s námi
můžete vyhrát
Kilometrickou
banku ČD,
poukázky PONT
a další ceny.

Vlakem
až na festival

Z Prahy
do Ostravy
ve středu
13. 7. 2022
• prodej jízdenek
online
• ve vlaku můžete
vyměnit vstupenku
za pásku na ruku
• v průběhu jízdy
program

www.cd.cz/colours
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Z Ostravy
do Prahy
v neděli
17. 7. 2022
Více na našem webu.

