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PETR JÁKL
Češi nejsou horké hlavy,
ale dokážou i bojovat

Rychlostní rekordy
Den železnice 2022
Cestování po západních Čechách
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ČÍSLO VYJDE
29. 9. 2022

editorial

Vážení čtenáři, milí spolucestující,
křídla, mít křídla, ta touha prastará. Křídla, mít křídla, inženýra Kašpara… Tak to zpívali
ve výpravném bijáku jménem Trhák v roce 1980. Každý z nás občas zatouží podívat se na zemi
z výšky – a nedopadnout přitom jako Ikaros, kterému se na slunci roztekl vosk v umělé konstrukci
na zádech. Rádi překonáváme bariéry, ať už fyzikální, nebo ty v nás. Jak říká Petr Jákl v hlavním
rozhovoru, 70 procent úspěchu spočívá v psychice. Když je člověk cílevědomý, dosáhne (prý)
všeho. Aspoň v jeho případě to bude pravda. Navzdory obrovským zdravotním problémům se
dostal na olympiádu a ze
země vydupal nejdražší
film v dějinách české
kinematografie (inflaci raději
neberme v úvahu). Mám
respekt k lidem, kteří dokážou
zdánlivě nemožné a vytvoří
hodnotu prospěšnou pro
celek, ať už pro město, pro
region, pro republiku, nebo pro
mnoho generací lidí. Klidně i historický velkofilm
s hollywoodským obsazením. Nebo například
nadčasovou loutku, která baví už jedno století
nespočetné množství dětí i dospělých. Když přišel
Josef Skupa se Spejblem do zákulisí a pak na scénu,
neměl úspěch na dosah ruky.
Naopak, musel o něj dlouhá
léta bojovat – a nevzdat se. Ale
obdobně to platí pro každého,
kdo se chce prosadit. Například
„slezská“ spisovatelka Lydie
Romanská pocházela z čistě
dělnické rodiny, kde se ani
nezpívalo, a stejně prorazila
v uměleckém prostředí. Nebo
konstruktéři vozidel. Mohli
by si říct, že jejich mašiny jezdí už dostatečně rychle a bezpečně, a přesto zkouší další
fígly, jak vylepšit technické parametry lokomotivy nebo jednotky. A rovněž cestující zase
vymýšlí způsoby, jak si vzít v práci delší dovolenou, aby mohli jet do zahraničí a zkoumat
tam fungování městské a dálkové kolejové dopravy. Každý má své sny a touhy. Ať se vám
splní, aniž byste si museli nasazovat umělá křídla.
Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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Novinky
Cestující se vrací, roste
i přepravní vzdálenost

PŘEDPRODEJ REZERVACÍ
SE ZKUŠEBNĚ PRODLOUŽIL
na půl hodiny před odjezdem

U vybraných spojů Českých drah se prodloužila doba
předprodeje místenek o 90 minut. Nově je možné koupit si
standardní rezervaci až do 30 minut před odjezdem vlaku.
Data se automaticky nahrají do informačního systému
a zobrazí na displejích u obsazených sedadel. Cestující
tím pádem mají k dispozici širší výběr míst i krátce před
odjezdem vlaku z výchozí stanice.

N

ěkteří zákazníci si kupují jízdenky
a rezervace s větším předstihem,
jiní volí nákup na poslední chvíli a další se
nechtějí vázat na konkrétní spoj. Hlavně
poslední dvě skupiny ocení novinku,
kterou národní dopravce nyní testuje
na celkem 48 spojích Krušnohor (Praha –
Ústí nad Labem – Cheb), Moravan
(Brno – Břeclav – Olomouc) a Západní
expres (Praha – Plzeň – Cheb). Jedná se
o prodloužení prodeje všech volných
místenek až do 30 minut před odjezdem
vlaku z výchozí stanice oproti běžným
dvěma hodinám. Poté už je možné rezervovat si jen omezené množství zbylých
volných míst, tzv. expresní rezervace.
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Doba dvou hodin před odjezdem bývala
třeba kvůli označení rezervovaných míst
papírovými lístečky s určením úseků,
v nichž je místo rezervované. Lístečky bylo
nutné vytisknout a roznést na jednotlivá
místa. Například u osmivozového vlaku se
může jednat o více než 500 míst a délka
soupravy činí kolem 200 metrů. Nový systém zkracuje díky elektronickému šíření
dat dobu, kdy končí předprodej rezervací,
na nezbytné minimum 30 minut. Rovněž
zohledňuje lhůtu, kdy již mohou cestující nastupovat do přistavené soupravy
ve výchozí stanici vlaku, přičemž svá
zakoupená místa naleznou již označená
na displejích u jednotlivých sedadel.

Během prvního pololetí roku 2022
přepravily České dráhy celkem
75 milionů cestujících, kteří ve vlacích
ujeli 3,6 miliardy kilometrů. V meziročním srovnání jde o nárůst o zhruba
25 milionů lidí. Pozitivní trend souvisí
s postupným rušením opatření, která se
vztahovala k boji proti koronaviru. Rychlejší růst byl zaznamenán hlavně ve druhém čtvrtletí, kdy zmizela povinnost nosit
roušky a respirátory ve veřejné dopravě.
Cestující se vrátili především do dálkových vlaků. Průměrná přepravní
vzdálenost činila 48 kilometrů, což
je dokonce více než v roce 2019. To
ilustruje, že železnice má dominantní postavení v dopravě ve velkých
aglomeracích a na dálkových linkách.
Na změny chování po pandemii, hlavně
při pravidelných cestách do zaměstnání
na kratší vzdálenost, zareagovaly České
dráhy zavedením nového typu traťové
měsíční jízdenky, která umožňuje cestovat v libovolně zvolených deseti dnech
v měsíci.

E-shop ČD

Odměna za nákup
Pokud během měsíce září
nakoupíte v e-shopu ČD, získáte
odměnu v podobě slevy ve výši
25 % na nákup knih v hodnotě nad
399 Kč na www.albatrosmedia.cz
s dopravou zdarma. Knihkupectví
Albatrosmedia.cz nabízí více než
11 000 knih pro čtenáře každého věku. Ty
nejkrásnější tituly
pro děti i dospělé
získáte právě
zde. Navíc ke každé objednávce
dostanete knihu
zdarma jako dárek.
Slevový kód můžete využít až do
15. října 2022.

SLEVA
25 %

Nový sortiment v minibarech:
pivo Matylda a křupavý hmyz
Pivní speciál Matylda je žhavá novinka v minibarech Českých
drah! Jde o limitovanou sérii plechovkového piva z plzeňského
minipivovaru Proud. Část tržeb z jeho prodeje půjde na opravu
lokomotivy 313.432 s přezdívkou Matylda, která by měla v Lužné u Rakovníka probíhat do konce roku.
V rámci služby ČD Minibar si také můžete
nově koupit i jedlý hmyz, konkrétně
křupavé červíky a cvrčky, kteří jsou plnohodnotným zdrojem bílkovin a pestré škály
mikroživin. Jako zdroj proteinů si je oblíbili
zvláště sportovci.

Získejte zdarma druhou
vstupenku do kina Ponrepo
Za 40 ČD Bodů z věrnostního programu Českých drah si můžete v pokladně kina Ponrepo v Bartolomějské ulici v Praze k jedné zakoupené vstupence vyžádat druhou zdarma. Ponrepo je
jedním z posledních kin, která promítají z tradičních filmových kopií, zejména ze sbírek Národního filmového archivu. Na programu
má jak němé snímky s živým hudebním doprovodem, tak kultovní
filmy i aktuální trháky. Více na Ponrepo.nfa.cz.

Tip z pohodlných obchodů na trase

Další české Taurusy mají
povolení jezdit do Rakouska
Od srpna mohou zajíždět do Rakouska další lokomotivy
řady 1216 Českých drah, známé pod přezdívkou Taurus.
Jedná se o čtveřici strojů zakoupených od rakouského
dopravce WLC. Taurusy obsluhují vlaky EC/IC na trasách Bohumín –
Vídeň a Bohumín – Praha. Lokomotivy řady 1216 jsou nejrychlejší
stroje ve flotile Českých drah. V pravidelném provozu mohou jezdit
rychlostí až 230 km/h. Lokomotiva 1216.903 dosáhla při zkušebních jízdách v Rakousku rychlosti 253 km/h, takže je v současnosti
vůbec nejrychlejším hnacím vozidlem národního dopravce.

Začátek školních povinností
může být krásně sladký
Cestou do školy si spousta z nás kupuje svačinu v Pohodlných
Obchodech Na Trase, tedy v prodejnách PONT to go a PONT
Market. K právě rozpečeným Minitkám nebo čerstvě
obloženým sendvičům si v září přibalte třeba bonbony
M&M’s či Maltesers. Jde o prověřenou klasiku v praktickém
balení. A osladit si tohle náročné období se určitě vyplatí.

www.ponty.cz
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Vlakem
navýlet

všechny tipy najdete v aplikaci Vlakem na výlet

Nepropásněte poslední dny, kdy ještě můžete nechat odpočívat bundu
a teplý svetr v šatníku, a pojeďte si s námi užít babí léto. Kam? Třeba
na nějaký pohádkový hrad či zámek, do přírody, kde už problikávají barvy
podzimu, nebo šlápněte do pedálů a projeďte se na kole po vinařských
stezkách. Nechte se inspirovat v aplikaci Vlakem na výlet, která za výlety
rozdává odměny – body do věrnostního programu ČD.
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Za každý
výlet vás
odměníme
ČD Body

ZA HRANICE

NA KOLO

ZA EXOTIKOU

Do rakouského Retzu
za jízdními koly i do mlýna

Po Labské stezce
kolem pískoven

Zoopark Olovnice se
zvířaty na dosah ruky

Malebné vinařské městečko Retz se
nachází jen pár kilometrů za hranicemi.
Najdete tu největší historický vinný sklep
v Rakousku, jedno z nejkrásnějších a největších dolnorakouských náměstí a také
jediný funkční a plně vybavený větrný
mlýn u našich jižních sousedů. Od nádraží dojdete do centra na Hauptplatz asi
za dvacet minut. Hlavnímu rynku vévodí
historická radnice a oranžovo-bílý palác
rodiny Verderberů. Nejen na příznivce
cyklistiky zde čeká muzeum jízdních kol
s více než stovkou historických exponátů. Mlýn stojí na kopci nad městem
a v letní sezoně se k němu můžete svézt
z náměstí turistickým vláčkem.

Projeďte si část Labské stezky, která vede
napříč Evropou. Vydejte se na ni z Kolína
a šlapejte do pedálů až tam, kam vám
budou síly stačit. Trasa vede podél železniční tratě, a výlet tak můžete kdykoli
ukončit v nejbližší stanici či zastávce.
Cestou si prohlédnete město Kolín s upraveným Bartolomějským návrším, ale
také lázeňské Poděbrady, kde se osvěžíte
léčivou vodou, nebo historií opředený
královský Nymburk, obehnaný podmanivými hradbami. Téměř na každém
kroku nabízí okolí stezky možnost koupání v některé z pískoven: v Hradišťku,
ve Veltrubech, v Jezeře Poděbrady, v Sadské,
v Kostomlátkách nebo u Čelákovic.

Už více než dvě dekády se rodina Vedralových v Olovnici stará o odložená nebo
odebraná exotická zvířata. Původní
farmička se rozrostla na zoopark, který
spolupracuje se zoologickými zahradami
v Plzni, v Ústí nad Labem a v Praze.
Zvířata zde máte doslova na dosah ruky.
Některá lze nakrmit na místě pořízeným
jídlem, s jinými se můžete vyfotit. Samozřejmě to závisí na rozhodnutí chovatele.
A kdo se vám v zooparku ukáže? Kromě
lvů budí respekt rysí sameček. K nejroztomilejším patří lemuři, miniaturní
oslíci a klokani. Nechybí velbloudi, lamy,
papoušci nebo želva ostruhatá. Při troše
štěstí zahlédnete i dikobrazí rodinku.

Nejbližší železniční stanice:
Retz

Nejbližší železniční stanice:
Kolín

Nejbližší železniční stanice:
Olovnice
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NA VÝSTAVU

V Českém Krumlově poznáte,
čím a jak se bavila šlechta

HRAVÝ VÝLET

DO SKLÍPKŮ

Na túru ze Židlochovic
k rozhledně Akátová věž

Po vinařských stezkách
Znojemska za burčákem

Svezte se vlakem do Židlochovic a vydejte se na túru po pozoruhodné krajině
Výhonu. Rozhledna Akátová věž, která
nabízí poutavé výhledy, není její jedinou
zajímavostí. O dalších se dozvíte z informačních tabulí naučné stezky, které
se věnují místní flóře a fauně, archeologickým pokladům nebo vinohradnictví
a sadovnictví. Přírodní park Výhon patří
k nejbohatším paleontologickým, ale
i archeologickým lokalitám na Moravě.
Nalezeny tu byly mamutí kosti, žraločí
zuby nebo čelist velryby, ale též lidský
hrob s bohatou výstrojí a šperky. Trasa
stezky není příliš náročná a zvládnete ji
ujít asi za tři hodiny.

Máte rádi dobré víno a toulky po jižní
Moravě? Pak se v sobotu 17. září vypravte
do Znojma na cykloturistickou akci Tour
de burčák. Pro cyklisty jsou připraveny
dvě značené trasy (42 kilometrů a 31 kilometrů) a pro pěší jedna 14 kilometrů
dlouhá stezka. Start a cíl jsou v areálu
znojemského Louckého kláštera, kde od
9 do 11 hodin probíhá registrace účastníků. Startovací balíček si můžete koupit
v předprodeji za 200 korun, zbylé pak
na místě za 250 korun. Cestou do slosovatelného pasu sbíráte razítka ve vinných
sklepech nebo u oblíbených turistických
cílů a vychutnáváte si vína nebo čerstvý
burčák přímo od vinařů.

Zajeďte si do Českého Krumlova
na výstavu Šlechtické slavnosti a zábavy. Do konce října ji najdete v nově
otevřené galerii Mincovna. K vidění je
na 400 autentických předmětů včetně
vzácných šperků, historických divadelních kostýmů nebo turnajové zbroje.
Výstava se věnuje plesům, maškarním
rejům nebo turnajovým kláním. Můžete
také nahlédnout do zákulisí barokního
divadla, zúčastnit se opulentní hostiny,
při níž jsou pokrmy servírovány na vzácném nádobí, nebo si užít velkolepé
ohňostroje. Mezi exponáty objevíte
drahocenný soubor renesančních šperků
z Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze
nebo fascinující obraz od Hanse Jacoba
z roku 1610, který zachycuje hromadnou
jezdeckou turnajovou scénu. Na druhém
zámeckém nádvoří nechybí dobové
hřiště s kuželníkem. A na památku se
můžete zvěčnit ve fotokoutku.

Nejbližší železniční zastávka:
Židlochovice

Nejbližší železniční stanice:
Znojmo

Nejbližší železniční stanice:
Český Krumlov
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rozhovor

Petr Jákl
Text: Eva Fraňková
Foto: Lenka Hatašová a archiv Petra Jákla

FILM O ŽIŽKOVI
JE MŮJ ŽIVOTNÍ SEN

stejně jako kdysi olympiáda

Rád překonává výzvy a věří v sílu přání. Možná proto se mu daří vše,
na co sáhne. Ať už se jedná o úspěchy v judu, účinkování v akčních
trhácích, produkování hollywoodských filmů nebo režírování.
Po měsících odkladů kvůli pandemii má v kinech konečně premiéru
jeho režijní počin Jan Žižka, který se s rozpočtem 450 milionů korun stal
nejdražším snímkem v dějinách české kinematografie.
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rozhovor
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rozhovor

Váš tatínek byl judista a zakladatel
české kaskadérské školy. Bral jste ho
jako vzor?
Jasně, táta byl první olympionik v judu
a já jsem tento sport dělal už na sportovním gymnáziu. Tam jsme se o něm
dokonce učili. K filmu i ke sportu jsem
se dostal díky němu, i když mě do toho
nikdy netlačil. Samozřejmě jsem měl
z toho důvodu, že byl známý, spoustu
výhod a dostal se na místa, kde by to
jinak nebylo myslitelné. Ze začátku jsem
ale v judu vůbec dobrý nebyl a spolužáci
se mi smáli.
Říkali vám, že jste protekční dítě?
Ano, bylo v tom lehké opovržení, často
jsem totiž na závodech prohrával. Ptal
jsem se trenéra, jestli mě na sportovní
gymnázium vzali kvůli tátovi, ale řekl
mi, že ne. Viděli ve mně potenciál díky
mé síle, rychlosti a morálním předpokladům. Jen bylo potřeba, abych na sobě
tvrdě pracoval. První rok na střední
škole jsem byl každý den mlácený, domů
jsem odcházel úplně vyřízený a potlučený. O prázdninách, kdy měli všichni
volno, jsem se do toho opřel a začal
intenzivně posilovat a trénovat. V září
už jsem byl skoro na stejné úrovni jako
spolužáci, přišla první vítězství na
turnajích a ve druháku jsem se stal
poprvé mistrem republiky v judu.
Takže už od puberty jste si šel tvrdě
za svým?
Určitě. Cílevědomost je klíčem k úspěchu. Když si dnes vybírám lidi do týmu,
dívám se na ně stejnou optikou. Naučit
se dá všechno, proto nejsou tolik důležité zkušenosti, ale chuť pracovat a učit
se novým věcem.
S judem jste kvůli zranění skončil
v sedmadvaceti letech…
Můj plán byl zůstat u juda do pětatřiceti, i když jsem byl už občas placený coby
kaskadér. To jsem však bral jen jako
zábavu. Ve chvíli, kdy mi řekli, že kvůli
těžkému zranění páteře musím s judem
okamžitě skončit, se mi zbortil celý svět.
To bylo rok před olympiádou. Tehdy mě
doktoři varovali, že můžu ochrnout.
Já si ovšem řekl, že se na tu olympiádu
dostanu. Ze závodů jsem jezdil rovnou
do nemocnice na kapačky. A věděl jsem,
že musím soupeře vyřadit během prvních dvou minut, protože moje tělo déle
nevydrží. A fungovalo to! Zjistil jsem, že
psychika dělá 70 procent výkonu.
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Dobře vybraný příběh
a hvězdné obsazení,
to je záruka úspěšného
projektu, který lidi zaujme.
Líbí se mi, když má film
i nějaké poselství.
Co se stalo v roce 2000, když jste se
dostal na olympijské hry v Sydney?
Byly to nejlepší dny, jaké jsem kdy zažil,
ale pak jsem se smířil s tím, že je s judem
konec. A začala mi nová éra. Tehdy jsem
dostal role v akčních filmech xXx a Česká
spojka a pozvali mě do Ameriky, kde
jsem strávil tři roky a chodil na hereckou
školu. Film xXx s Vinem Dieselem byl
ohromně populární a kampaň v Americe
na jeho podporu masivní. Po premiéře
nás lidé poznávali na ulici, chtěli se
s námi vyfotit, všude jsme se dostali
zadarmo, zvali nás na party. Byla to
prostě jízda!
Nechtěl jste v Americe zůstat?
Jenže já jsem patriot, nedám na Česko
dopustit. Mám tu skvělou rodinu, se
kterou se vídáme každý víkend, super
kamarády, s nimiž jsem vyrůstal. Miluju
naši chatu na Orlíku. Nebyl jsem schopný to opustit, věděl jsem, že bych nebyl
šťastný. Po třech letech, během kterých
jsem se naučil dobře anglicky, jsem se
rozhodl vrátit natrvalo domů. Tehdy
v roce 2003 mi volal režisér Franta Brabec, abych hrál hlavní roli Krysaře. Film
mě začal ohromně bavit. Pomáhal jsem
v té době tátovi s produkcí, naučil se
shánět pro film peníze a také jsem psal
scénáře, zatím do šuplíku. To byl i případ
Kajínka. Pro tenhle film jsme dlouho
nemohli najít režiséra, až mi řekli, ať si
ho natočím sám. A tak se stalo.

Očima autorky
Je pracovitý, úspěšný, dobře se s ním
povídá a ještě k tomu výborně vypadá!
Navíc si na vás ve svém nabitém diáři udělá
vždy čas. S takovými pocity jsem mířila
na rozhovor s Petrem Jáklem. O své práci
producenta hollywoodských trháků mluvil
s nadšením. Když vyprávěl o režírování
Jana Žižky, pochopila jsem, že mám před
sebou hrdého patriota, což se dnes moc
nevidí, ale i velkého detailistu, který
potřebuje mít všechno perfektní. Přeju
mu, aby jeho film o Žižkovi lámal rekordy
v počtu návštěvníků a aby se divákům líbil.

Práce na filmu o Žižkovi byla extrémně náročná

Jaká to byla zkušenost?
Vůbec jsem netušil, co režie obnáší. Měl
jsem ji ale naštěstí odkoukanou. Jsem
typ člověka, který se nejvíce naučí právě
pozorováním, dokážu se zaměřit na
detaily. Myslím, že mi to dalo více, než
kdybych studoval FAMU. Byla to škola
života. Po prvním dnu režírování jsem
byl vyřízený, bolely mě nohy, neustále
jsem někam běhal.
Jak vlastně sháníte miliony
na zahraniční velkofilmy?
Klíčem je udělat si dobré vztahy s investory. Oni už vědí, že když jim něco slíbím, tak to dodržím. Daleko složitější je

rozhovor

Natáčení s Vinem Dieselem
v Praze znamenalo přelom v jeho kariéře

V historickém filmu o Žižkovi si zahrál
oscarový Michael Caine

získat pro film správné herce, scenáristy
a režiséra. To mi zabere nejvíce času.
Dobře vybraný příběh a hvězdné obsazení, to je záruka úspěšného projektu,
který lidi zaujme. Líbí se mi, když má
film i nějaké poselství. A hlavně se u něj
diváci nesmí nudit. Důležitý je i konec
nabitý emocemi, ať už je to nadšení,
nebo smutek.
Produkoval jste filmy s hereckými
hvězdami, jako je Robert de Niro,
Al Pacino, Samuel L. Jackson,
Michael Caine. Měli tito herci nějaké
zvláštní manýry?
Tihle lidé jsou v podstatě skromní, ale
mají své agenty a manažery, kteří kolem
nich dělají zbytečný humbuk. Herci
první třídy většinou chtějí za prací létat
soukromými letadly, což chápu, protože
potřebují svůj klid. Rozumím i tomu,
když žádají vlastní posilovnu nebo
kadeřníka, na kterého jsou zvyklí. Nebo
vlastní ochranku.
Ve čtvrtek 8. září má v kinech
premiéru váš dlouho očekávaný
film Jan Žižka, který vznikal osm let.
Proč to trvalo tak dlouho?
Delší dobu jsem nebyl spokojený se scénářem, na kterém se podílelo plno lidí

S Draganem Mićanovićem a Peterem Stormarem v České spojce

Samuel L. Jackson a Petr Jákl při natáčení akčního snímku xXx

Dost mě zarazilo, že jste ještě dva
měsíce před natáčením neměl
hlavního herce?
Byly to šílené nervy. Už jsme utratili asi
40 milionů, hledaly se lokace, vyráběly
se zbraně a pořád jsem neměl zprávy od oslovených herců. Kostymérky
za mnou chodily v panice, že nemají
na koho šít, že to nestihnou. Nechápu,
že jsem se z toho nezbláznil. Prostě jsem
věřil, že to dobře dopadne.

S Anthonym Hopkinsem se setkal během natáčení České spojky

a neustále se měnil. Nakonec jsem ho
po letech celý přepsal. Největší problém
měli Američané s politikou, protože jí
v ději bylo hodně, já jsem na ní nicméně
za každou cenu trval. Nakonec mi řekli,
že je děj kvůli politice sice pořád komplikovaný, ale už o něco méně a že to natočíme. Ve střižně jsem následně spoustu
scén musel vyházet, protože to opravdu
bylo složité a filmu to ubližovalo.
Po politickém thrilleru Kajínek a temném hororu Ghoul jste si vybral historickou látku. Proč ta změna?
Proč jsem natočil film o Žižkovi? Protože
jsem opravdu hrdý na to, že jsem Čech.
Myslím si, že Češi mají dobrou náturu
v tom, že se umí dohodnout. Nejsme horké hlavy, jdeme cestou kompromisů. Ale
když je potřeba bojovat, dokážeme i to.

Takže sehnat herce bylo opravdu to
nejtěžší?
Přesně tak. Snažil jsem se samozřejmě
vybírat také z našich herců. Problém
byl, že buď neodpovídali typově, nebo
nezvládali práci v anglickém jazyce. Několik skvělých českých herců ale ve filmu
každopádně hraje, ať už Karel Roden,
Ondra Vetchý, nebo Honza Budař.
Primárně jsem ale cílil na hollywoodské
hvězdy, což jsem také slíbil investorům.
Jaký je Ben Foster v roli Jana Žižky?
Je trochu jiný, minimalistický. Byly
i scény, kdy jsem mu říkal, aby se usmál,
a on odvětil: Už to tam máš, uvidíš to
na velkém plátně. Byl jsem zoufalý, ale
když jsem se pak podíval na velké plátno, tak jsem opravdu ten malý úsměv
nakonec viděl. Jeho herectví je o tom, že
čím méně toho dělá, tím je zajímavější.
Postavu ztvárnil nakonec tak, že pro mě
je Jan Žižka Ben Foster.
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rozhovor

V detailu spočívá kvalita filmu
a já chtěl mít všechno vyladěné.
Proto jsem trávil rok a půl od rána
do večera ve střižnách.
Po natáčení jste se nadlouho zavřel
do střižny. Proč jste to nenechal
na odbornících?
Jsem hrozný puntičkář. Právě v detailu
spočívá kvalita filmu a já to chtěl mít
všechno vyladěné. Proto jsem trávil rok
a půl od rána do večera ve střižnách,
i když jsem přitom samozřejmě ještě řešil producentské věci. Režiséři v Americe
přijdou na kontrolu střihu třeba jednou
za týden, ve střižnách tam za ně sedí
producenti. Mě to však baví, rád vybírám záběry a mluvím do distribuce.
Kromě filmu vzniká kniha, videohry
a další reklamní předměty. Tak to
dělají v Americe velká studia. Nechal
jste se jimi inspirovat?
Je to tak. Mají to skvěle vymyšlené a funguje to. Kniha o natáčení vychází spolu
s filmem. Lidé si budou moci prohlédnout kostýmy, zbraně nebo vystřižené
scény. Už několik let vyvíjíme i počítačovou hru, kde bude hlavní postavou Michael Caine, který hraje fiktivní postavu
pana Boreše. Chystáme i geolokační hru
pro mobilní telefony.
Po Žižkovi asi musíte být dost unavený. Přesto, máte v hlavě už námět
na další scénář?
Víte, kdybych už žádný další film nikdy
nerežíroval, jsem s tím v pohodě. Protože
Jan Žižka – to je splněný sen stejně jako
tenkrát ta olympiáda. Samozřejmě chci
dál produkovat filmy a mám napsaných
několik věcí, kterých se zase chytili američtí producenti, z čehož mám radost.
Kdybych ale už zbytek života strávil
jenom na chatě, nevadí mi to. ▪

Petr Jákl
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V letech 1995–1999 působil jako profesionální judista, desetkrát se
stal mistrem České republiky a skončil třináctý na olympiádě v Sydney v roce 2000. Potom pracoval jako kaskadér a herec v českých
a zahraničních filmech (například ve snímcích Johanka z Arku, Vetřelec vs. Predátor, Česká spojka, xXx ad.). Jeho režisérským,
scenáristickým a producentským debutem se stal thriller Kajínek (2010). Za horor Ghoul (2015) získal hlavní cenu na přehlídce
Grossmann Fantastic Film and Wine Festival. Letos v září jde do kin jeho třetí režijní počin Jan Žižka s hvězdným hollywoodským
obsazením a nejvyšším rozpočtem v dějinách české kinematografie.
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Výhodné

firemní cestování
Síťová jízdenka
IN Business

Firemní účet
na e-shopu ČD

▪ business karta vhodná
pro jednoduché služební cestování

▪ nakupujte jako firma a ušetříte
za služební cesty
▪ nákup jízdenek kdekoliv a kdykoliv
▪ sleva až 10 %
▪ místenka zdarma*
▪ možnost platby na fakturu

▪ neomezené cestování v 1. a 2. třídě
ve vlacích ČD v rámci ČR
▪ přenosná (jedna jízda = jedna osoba)
▪ elektronické místenky zdarma*
* neplatí pro SC Pendolino, railjet ve třídě Business
a povinně místenkové vlaky

Pro více informací
nás kontaktujte
na obchod@gr.cd.cz.

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/firmy

Turistická
jízdenka

JESENÍKY
Procestujte vlakem
Moravskoslezský a Olomoucký kraj
▪

jízdenka nabízena pro 1 osobu a pro max. 5 osob bez ohledu na věk

▪

cena za 1 osobu 100 Kč, skupinová jízdenka 250 Kč

▪

platnost jízdenky vždy v daném dni, kdy byla zakoupena

▪

platí celoročně v zónách ODIS a IDSOK dle Tarifu ODIS a Tarifu IDSOK

www.cd.cz

Corporate Identity Manual

MINILOGOTYP IDSOK

www.palec.net | 2015

IDSOK

IDSOK

IDSOK

IDSOK

Cestování
po ČR
Západní Čechy

Kdysi se tudy vyvolení mohli dostat vlakem či autem do kapitalistické
ciziny a nesmělo se příliš nahlas připomínat, že toto území osvobodila
americká armáda. Dnes je to nádherný kout naší země, který láká turisty
z celé Evropy, ať už na loutkářskou tradici, ve které se za první republiky
proslavil nezapomenutelný Josef Skupa, nebo na architektonické skvosty,
jako je například klášter v Chotěšově. Není divu, že třeba Horšovskému
Týnu (viz foto) se přezdívá Český Krumlov západu.

cestování po ČR l naše města

HORŠOVSKÝ TÝN
OKOUZLIL I KRÁLE,
ale poklady odkrývá všem

Anglický král Eduard VII. zavítal do Horšovského Týna hned
čtyřikrát. Přijal pozvání na zdejší vyhlášené hony. Jeho
pobyty připomíná pamětní deska na zámecké zdi a také
naučná stezka Královská rokle, která vede parkem.
Projdete-li se po ní, dozvíte se zajímavosti nejen o místní
zeleni, ale i o návštěvě slavného mocnáře.
T e x t : To m á š R e z e k
F o t o : M K Z H o r š o v s k ý Tý n , a r c h i v N P Ú

S

etkání anglického krále Eduarda VII.
a rakouského císaře Františka
Josefa I. v Mariánských Lázních v srpnu
1904 se účastnil i kníže Trauttmansdorff. Ten s anglickým vladařem sdílel
stejnou vášeň – lov. Už o několik dní
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později uspořádal kníže pro anglického
panovníka na svém sídle v Horšovském Týně královský hon. V té době
nejmocnější muž světa se sem vrátil
ještě třikrát. Při příležitosti 100. výročí
první královy návštěvy byla na zámku
v roce 2004 za přítomnosti zástupců
britského velvyslanectví odhalena
pamětní deska.

Český Krumlov západu
Trauttmansdorffům patřil Horšovský Týn přes 300 let. Po Bílé hoře ho
koupili jako levný konfiskát a v roce
1945 jim byl odebrán na základě
Benešových dekretů. Hradozámecký
areál patří k našim nejhodnotnějším
šlechtickým sídlům. Říká se mu Český
Krumlov západu a dodnes si zachoval
původní renesanční podobu z přelomu
16. a 17. století. Řadí se také k nejvíce
zpřístupněným hradům a zámkům.
V sezoně tu nabízí pět prohlídkových
okruhů. S průvodcem se můžete vydat
do nejstarší části hradu, reprezentativních místností zámku, jízdárny s unikátní sbírkou kočárů a saní, zámecké

naše města l cestování po ČR

Osobnost regionu
 Josef Jan Littrow

tě parku objevíte loretánskou kapli,
později přestavěnou na vyhlídkový pavilon. Od ní se dá dojít starou lipovou
alejí k tzv. glorietu. Tato vyhlídková
věž vznikla na místě gotické hlásky,
z níž mívala strážní hlídka dokonalý
přehled o tom, co se v okolí děje.
kuchyně nebo si prohlédnout výstavu
o hraběnce Micuko, Japonce žijící
na přelomu 19. a 20. století v nedalekých Poběžovicích.

V zámeckém parku
Nevynechte ani procházku zámeckým
parkem. Najdete v něm informační
tabule naučné stezky Královská
rokle, z nichž se dozvíte zajímavosti
o historii hradu a zámku, místní flóře
i fauně, návštěvě anglického krále
a také o třech stavbách, jež se v parku
nachází. A které to jsou? Blízko zámku
stojí tzv. vdovský dům, letohrádek,
v němž kdysi pobývala vdova jednoho
ze zámeckých pánů. Na nejvyšším mís-

Na Šibeničním vrchu
Pokud dokážete ocenit pěknou vyhlídku, vypravte se kousek za město
na Šibeniční vrch. Na místě, kde se
ve středověku popravovalo, byla před
12 lety postavena 21,5 metru vysoká
dřevěná rozhledna. Z její vyhlídkové
plošiny, kam vystoupáte po 65 schodech, je pěkný rozhled po okolí. Kříž
na vrcholu rozhledny připomíná, že tu
dříve stála poutní kaple Panny Marie
Lurdské. Poslední pouť se k ní konala
v roce 1939. Po válce a odsunu Němců
kaple chátrala a v 60. letech ji srovnala
se zemí armáda. Dnes po ní zbyl jen
vyznačený půdorys. ▪

IA
I M ED

W IK

Chystáte se na výlet o víkendu?
Třeba z plzeňského hlavního
nádraží vás s jedním přestupem
v Holýšově dopraví vlak ČD
do Horšovského Týna už za
58 minut. Z Prahy hl. n. vám
cesta zabere asi 2,5 hodiny.
Nejvýhodnější vlakové spojení
si snadno vyhledáte na
www.cd.cz nebo v aplikaci
Můj vlak. A pokud se do
Horšovského Týna vypravíte
s aplikací Vlakem na výlet,
navede vás od nádraží do centra
města a navíc získáte ČD Body
do věrnostního programu.

:
TO
FO

Vlakem
do Horšovského
Týna

Od horšovskotýnského nádraží
se můžete vydat do historického
centra po zelené turistické značce.
Za kostelem sv. Apolináře vede trasa
vlevo do ulice Jana Littrowa, kterou
projdete až pod hradozámecký
areál. Tato ulice se původně jmenovala Svatojánská, ale na počest
významného rodáka – hvězdáře
světové pověsti – byla přejmenována. V Horšovském Týně, německy
Bischofteinitzu, spatřil Josef Jan
Littrow poprvé nebe plné hvězd.

Na svět přišel 13. března roku
1781 do rodiny místního barvíře.
Zde také navštěvoval německou
školu. Po dovršení plnoletosti
dal rodnému městu vale a odešel
za vzděláním do Prahy na Univerzitu
Karlovu. Studoval právo a teologii,
ale zajímal se i o další obory, až u něj
nakonec zvítězila matematika
a astronomie. V nich záhy získal
takové znalosti, že byl už v roce 1807
jmenován profesorem na univerzitě
v Krakově. Poté působil v ruské Kazani a v uherském Budíně. Nakonec
zakotvil jako profesor astronomie
na univerzitě ve Vídni, kde se stal
ředitelem univerzitní hvězdárny.
Publikoval odborné i popularizační knihy, z nichž největší zájem
vyvolalo dílo Die Wunder des
Himmels (Zázraky nebe). Za svůj
přínos vědě byl v roce 1837 povýšen
do šlechtického stavu. O tři roky
později v rakouské metropoli zemřel. Jeho jméno se opravdu dotklo
hvězdných výšek. Kromě ulice v rodném městě po něm byl pojmenován
také kráter na Měsíci.
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cestování po ČR l slavná filmová místa

Text: Filip Martinec
Foto: Wikimedia

MRAVENCI NESOU SMRT
Angažovaný thriller varoval
mládež před účinky drog

Db: 43 %

ČSFD: 42 %, IM

FOTO: MRAVENCI NESOU SMRT (1985, REŽISÉR: ZBYNĚK BRYNYCH) © SFK / ZDROJ: NFA (2X)

Ze západního Německa se pašují drogy do Československa. Bdělá
komunistická policie bojuje ze všech sil, aby síť distributorů rozbila
a současně zachránila životy ohrožené mládeže. Téma narkomafie
tehdy působilo atraktivně, ale provedení bohužel selhalo. Skoro
to vypadá, jako by tvůrci filmu dostali za úkol natočit propagandu
a dát jí co nejatraktivnější balení.

T

ěžko říct, zda je na vině spíše režisér,
nebo scenárista. Z dialogů i příběhu
čiší většinou strojenost a neznalost reálií.
Je evidentní, že herci tápali a nikdo z produkce jim nedokázal poradit. Úroveň filmu zachraňují především výkony Josefa
Vinkláře jako hlavního kladného hrdiny
soudruha podplukovníka a ve druhé polovině i Rudolfa Jelínka coby profesionálního vraha Bartáka, který má na příkaz
západoberlínské mafie zamést stopy.
Pomáhá i přesvědčivá Jana Březinová
jako tajemná paní Krausová.

Kam se poděli mravenci?
Titul snímku zůstává nedořešenou metaforou. Ve filmu se totiž o mravencích
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„Od momentu předání
budeme sledovat cestu
drogy k rozdělovačům.
Distributory stejně tak jako
konzumenty ale nemůžeme
okamžitě zajistit.“
ani jednou nemluví, takže divák si jen
domýšlí, jestli jsou jimi míněni drogoví
dealeři (označovaní jako rozdělovači),
nebo narkomani. Soudruh podplukovník
však jedno přirovnání z říše fauny přece
jen použije, a to když upozorňuje své
kolegy z Bezpečnosti, že nelze zatknout

dopředu ani jednoho distributora či
konzumenta – ostatní by se pak rozprchli
„jako vrabci“. Ale co, i ve filmu Slunce,
seno, jahody (1983) od Zdeňka Trošky
jedí Blažena a Venca na půdě pouze
třešně.
Poslední film režiséra Zbyňka Brynycha
šel do kin jako přístupný od 12 let, takže
si k němu středoškolská mládež přece
jen cestu našla. Diváci se bavili a byli
ochotní přehlédnout řadu nesmyslů.
Proč třeba policistka Barborka (Zora
Jandová), převlečená za distributorku
Krausovou, otevírá knihu s penězi tak,
aby je v restauraci vidělo co nejvíce lidí?
Proč nájemný vrah utíká místo do lesa
na haldu hlíny, aby se do něj bylo snadné

slavná filmová místa l cestování po ČR

Propaganda
v akčním vydání

Hraniční přejezd Folmava / Furth im Wald dříve připomínal pevnost. Dnes je tu skoro obyčejná silnice

trefit? A proč se na luxusně vyhlížející
diskotéce za zvuků písničky Céčka,
sbírá céčka poflakují narkomani,
kteří jako by vylezli z kanálu?

Ach, ti dvojníci
Vzpomínáte na seriál Hříchy pro pátera Knoxe z roku 1992 s desaterem
pravidel pro čistotu detektivního žánru? Poslední přikázání znělo: Nesmí
se vyskytovat dvojčata nebo dvojníci.
V Mravencích si dvě role zahrál Jan
Kanyza – příslušníka Bezpečnosti
a současně distributora drog. Jako
policista využil své náhodné podoby
(a údajně i maskování) s jedním
z padouchů, a zasáhl tak do předání
kontrabandu ze Západu. Zřejmě
si nacvičoval také hlas, pohyby
a vypůjčil oblečení, protože i divákovi
dělá potíže rozeznat, kterou postavu
vlastně sleduje.

Grandhotel Pupp se dříve jmenoval Moskva

Přes železnou oponu
Pokud se na staré filmy díváte proto, abyste odhalili, jak dříve vypadala známá místa, zde se vám dostane značného množství
záběrů na Karlovy Vary. Například u Vřídelní kolonády přepadne dvojice narkomanů
(Nela Boudová a Marek Brodský) spořádaného občana. V Sadové kolonádě zase
dochází mezi distributory k předání zásilky,
kterou ovšem Veřejná bezpečnost zaměnila za bezcenný prášek. Grandhotel Pupp se
ještě jmenuje Moskva.
Doslova šokem ale pro vás možná bude,
jak dnes vypadá místo bývalé celnice
Folmava, kudy se cestovalo autem přes železnou oponu. Ve filmu tu dochází ke konspirační schůzce dvou agentů. Dnes je to
prostě silnice a kolem ní řada obchodů. Nic
mimořádného. A na závěr lahůdka pro milovníky dráhy. Když nájemný vrah likviduje
první oběť, ve vedlejším pokoji jezdí vláčky
na modelovém kolejišti. ▪

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech

MRAVENCI NESOU SMRT
Československo, 1985, premiéra 1986, 82 min.
 Režie: Zbyněk Brynych
 Scénář: Vojtěch Měšťan
 Kamera: Josef Pávek
 Hudba: Jiří F. Svoboda
 Hrají: Josef Vinklář, Jan Kanyza, Zora Jandová,
Rudolf Jelínek, Jana Březinová, Vladimír Kratina,
Jiří Zahajský, Ladislav Potměšil, Ladislav Mrkvička,
Jiří Klem, Rudolf Hrušínský ml.,
Nela Boudová, Marek Brodský,
Michal Pešek a další

Film Mravenci nesou smrt posloužil
minulému režimu k propagandě
a osvětě. V první řadě varoval
mládež před konzumací narkotik.
Názorně ukázal, že drogy své
uživatele dokonce zabíjí. K hlavním
sdělením filmu patřilo, že Veřejná
bezpečnost pečlivě a statečně
chrání obyvatele socialistického
Československa, a to dokonce
i drogově závislé. Mezi
nejzajímavější dialogy patří, když
otec a matka mrtvého narkomana
obviňují policii, že zanedbala své
povinnosti. Soudruh podplukovník
naopak zdůrazňuje roli rodičů při
výchově. Největší propagandistická
„bomba“ však vybuchne, když
šéf mafie v západním Berlíně
vychvaluje komunistickou policii
v Československu jako chytrou,
a ne špatnou. No, nevěřte mu!

Tak trochu tabu
O drogách se v době normalizace
příliš nemluvilo ani nepsalo.
Do oficiálních médií se informace
o nich ovšem dostávaly. V rámci
televizní produkce se skoro kultem
stala epizoda Mimikry (měla
premiéru v roce 1980) ze seriálu
30 případů majora Zemana,
ve které parta uživatelů omamných
látek přepadne letadlo, aby se
dostala do Mnichova. Před rokem
1989 však vznikly výrazně lepší
filmy s touto tematikou než
Mravenci. Vzpomeňme třeba
na detektivku Zlaté rybky (z roku
1978), ve které narkoman zabije
v afektu svou dealerku. V roce 1987
šel do kin téměř přelomový snímek
Pavučina, v němž sledujeme svět
osmnáctileté drogově závislé dívky
na psychiatrickém oddělení.

Na svou dobu
slušná kriminálka,
i když dnes už působí
víc komicky než
napínavě.
Paascha, ČSFD.cz
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Chotěšovský klášter

Z CHOTĚŠOVSKÉHO
KLÁŠTERA DO HRADCE

za pozitivní energií a čistou vodou
Při dnešním výletu budeme objevovat turistické perly při trati
z Plzně do Domažlic. Nejdříve se podíváme do impozantního
kláštera v Chotěšově, který se z ruiny pomalu stává chloubou
kraje a láká nejen filmaře. Na kopci kdysi zvaném Vrabina budeme
hledat zázraky a pozitivní energii. A skončíme v historií nabité
vesnici Hradec, která se může pochlubit i jezírkem s průzračně
čistou vodou, jež při dobrém počasí láká ke koupání.
Text: Svatava Pátková
Foto: Svatava a Vít Pátkovi

Stavba obřích rozměrů

Chodby, které vedou po stranách
konventu, měří přibližně 80 metrů.
d železniční zastávky ChotěV budově bylo napočítáno 365 oken –
šov u Stoda je to jen pár kroků
symbolika s počtem dní v roce zřejmě
k místnímu klášteru, do kterého se
není náhodná. Rekonstrukcí již prošlo
pomalu vrací život. Chotěšovští dosáhli
jihozápadní křídlo, jež zve k prohlídce
před více než deseti lety prohlášení
lapidária soch Plzeňského kraje
zchátralé dominanty své obce
a také na moderní muzejní
národní kulturní památkou.
expozici. Mezi nejatraktivV aplikaci
Ačkoli záchranné práce stále
nější části patří kapitulní
Vlakem na výlet
pokračují, část kláštera, který
síň, vyzdobená v letech
získáte za tuto
zaujímá rozlohu zhruba
1754–1756 malbami Frantrasu
sedm hektarů, už má pro
tiška Julia Luxe. Původní
20 ČD Bodů
návštěvníky dveře dokořán.
krása se vrátila i malířově
Urozený pán Hroznata nejprve
fresce, jež zdobí dřevěný
založil mužský klášter v Teplé
strop nad hlavním schodištěm.
a poté dal pro sestry premonstBěhem prohlídky se dá narátky zbudovat konvent v Chotěšově.
hlédnout do prázdných komnat. Jak
Ten byl postaven mezi lety 1202 a 1210
je měly kdysi řádové sestry zařízené, si
a do jeho čela Hroznata jmenoval svou
můžete po načtení QR kódu u přísestru Vojslavu. Jako vdova nemohla
slušných dveří prohlédnout ve svém
do řádu vstoupit ani se stát matkou
mobilním telefonu. Více než návštěvnípředstavenou. Působila tedy jako
ci ale zatím znají klášter spíše filmaři.
správkyně.
Natáčely se v něm třeba záběry do Kun-

O
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Freska od Františka Julia Luxe v chotěšovském klášteře

derova Žertu, do seriálů Dobrodružství
kriminalistiky a Borgiové, zahlédnout
jej můžete ve Třech mušketýrech, v Troškově Andělské tváři či v České spojce
s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli.

Kopec, kde se udál zázrak
Z Chotěšova vede značená cesta
na kopec, jemuž se dříve říkalo Vrabina. Tehdy stával na jeho vrcholu kříž,
který se údajně zčistajasna 27. srpna
1746 před očima mnoha přítomných
otočil. Na památku události získal
kopec nové jméno – Křížový vrch –
a probošt chotěšovského kláštera
Schmiedl na něm nechal postavit první
poutní kostelík. Věřících přicházelo
hodně, avšak svatostánek měl život
jepičí. Po třiceti letech od výstavby byl
na základě josefínských reforem (stejně jako klášter) zrušen a poté zbořen.
Časem sice vyrostl na kopci kostelík
další, jenže ten zase kvůli výhodné
strategické poloze obsadila v roce
1967 armáda. Jí také sloužil pro účely

poznej Česko pěšky l cestování po ČR

zast. Chotěšov u Stoda

klášter Chotěšov

Vlakem
do Chotěšova u Stoda

Pohled z úbočí Křížového vrchu

Jezírko u Hradce

žst. Stod

DÉLKA
TRASY
AŽ 19 KM

zast. Hradec u Stoda

Z Plzně
Přímým regionálním vlakem

Z Prahy / Chebu / Českých Budějovic
Rychlíkem, případně vlakem vyšší kvality (včetně spojů
InterJet) do Plzně a dále regionálním vlakem

rozhledna
Křížový vrch

protivzdušné obrany státu, takže se
území stalo až do poloviny 90. let pro
běžného člověka nepřístupným.

Blahodárné účinky na kameni
Lapidárium soch v chotěšovském klášteře

Cesta na Křížový vrch

Když vojáci odešli, měnil se již kostel
v ruinu. Naštěstí tehdy podalo pomocnou ruku město Stod a v jeho péči vrchol
Křížového vrchu opět zkrásněl. Od dubna do října na něj navíc o víkendech láká
výletníky rozhledna, která se tváří jako
kostelní věž, ale ke stěně svatostánku
byla ve 30. letech minulého století
přistavěna skutečně jen jako vyhlídková.
Kousek od kostela údajně vyvěrá silný
proud pozitivní energie. Místo označuje
tzv. nabíjecí kámen, na němž prý stačí
chvilku postát a hned pocítíte blahodárné účinky. Pro malé návštěvníky je velkým lákadlem nová stezka s množstvím
herních prvků, jež pozvolna stoupá
na Křížový vrch jeho úbočím.

Z hradiště Hradec

Schodiště v závěru křížové cesty
Vesnice Hradec

a nasednout na vlak. Komu zbude dost
sil, může po značené cestě pokračovat
proti proudu Radbuzy další čtyři kilometry do Hradce. Už v 9. století stálo
nad údolím řeky mohutné hradiště,
s rozlohou šest hektarů zřejmě největší
v jihozápadních Čechách. Jeho posádka
sledovala čilý ruch na cestě vedoucí
podél Radbuzy k Plzni.
Počátkem 15. století opuštěné valy
hradiště sousedily s vesnicí Hradec. Její
dominantou je kostel sv. Jiří, ozdobený
bohatě tvarovaným gotickým portálem
a dvěma věžemi. Patří mezi nejstarší
v Plzeňském kraji, však se jeho historie
začala psát roku 1352. Před pár lety
převzala chátrající chrám Páně do péče
obec a je vidět, že to s jeho opravami
myslí vážně. Kostel stojí pár kroků od
železniční stanice. Budete-li mít do odjezdu vlaku trochu času, zajděte se určitě podívat ještě na okraj vsi ke zdejšímu
jezírku, jež vzniklo zatopením lomu.
Je v něm voda čistá jako málokde.
Zásluhu na tom prý mají rybí přistěhovalci z Asie – tolstolobikové –, které tu
vysadili místní rybáři. ▪

My však budeme pokračovat po červené
značce, vedoucí společně s naučnou
stezkou Stodsko do Stoda. Tady lze trasu po zhruba deseti kilometrech ukončit

A DOMA TO ZNÁTE?

www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu.

Nabíjecí kámen
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Spejbl a Kašpárek zůstali dvojicí aspoň v knížkách

ROZVERNÉ POTÝKÁNÍ
KAŠPÁRKA SE SPEJBLEM
podle geniálního Josefa Skupy

Spejbl v prvním
zvukovém filmu
(1931)

Po dlouhou dobu měl v rodině českých loutek výsadní postavení Kašpárek. Právě před 100 lety
ale narazil na nečekaně těžkou konkurenci v podobě Josefa Spejbla, ke kterému přibyl drzý
synek Hurvínek. Umělecké potýkání tradičního a moderního loutkářství neprobíhalo vždy jen
s úsměvem, ale z dlouhodobého hlediska skončilo šťastně pro obě strany.
Text: Filip Martinec
Foto: Wikimedia a archiv autora

V

19. století byl Kašpárek neoficiálním králem českého loutkového
divadla. Přišel k nám sice z německého
prostředí, ale díky obrozencům, zejména Matěji Kopeckému, si ho masově
oblíbilo venkovské i městské publikum.
V tradiční hře s ním obvykle vystupovali
král, rytíř, čert, princezna a čarodějnice.
Na počátku 20. let minulého století ale
na jevišti přibyly loutky moderní. Obří
popularitu si na plzeňských a následně
pražských prknech získala zcela nová
postavička v černém fraku, dřevácích
a (později) bílých rukavičkách – Spejbl.
Josef Skupa, duchovní otec Spejbla
a Hurvínka, navázal na konci první světové války spolupráci s amatérským divadlem v Plzni, které vedla loutkoherecká rodina Nováků. Po čase mu dovolili,
aby promlouval za Kašpárka, který svou
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prořízlou pusou kritizoval společenské
poměry. A protože staré loutky vodit
nesměl, vymýšlel si Skupa nové. Jednou
z prvních byl Kukuřičňák Duha. Šlo o karikaturu pomocného strážce veřejného
pořádku, který v ulicích dohlížel na fronty na potraviny, především na kukuřičný
chleba nevalné kvality.

Spejbl na scéně
A kdy se vlastně objevil Josef Spejbl? Textaři Frank Wenig a Karel Koval tvrdili, že
se tak stalo už v září 1919. Nejčastěji se
ale uvádí podzim 1920. A bylo to vůbec
v Plzni? Podle Jiřiny Skupové, manželky
Josefa Skupy, se Spejblova premiéra
odehrála v Plasích v prostorách starého
barokního kláštera. Nejstarší zachovaný
plakát se Spejblovým jménem pochází
každopádně až z října 1921, a to z představení Dračí nevěsta: Kašpárek a Spejbl.
Spejbl zpočátku plnil roli terče Kašpárkových vtipů. Vystupoval jako nešikovný

akrobat, zpěvák, popletený nekňuba, milovník piva – prostě měšťák. Cvičil třeba
na hrazdě a zpíval sprosté a lechtivé šlágry. Publikum si ho začas natolik oblíbilo,
že na konci hry skandovalo a vyžadovalo
přídavek s ním. Ačkoli Spejblova popularita rostla a přinášela souboru peníze,
v divadle byl stále tak trochu trpěný.
Dokonce ho vyvěšovali stranou od
ostatních loutek – v omšelém pytlíku.

Koho do páru?
Jako dvojice působili moderní Spejbl
a tradiční Kašpárek stále nesouroději.
V roce 1923 se proto Spejblovým spoluhráčem stal na tři sezony dobrý voják
Švejk. K tomu pravému historickému
setkání ale došlo 2. května 1926. Byla to
neděle. Onoho odpoledne bylo na programu Kašpárkovo dobrodružství,
večer pak hra Počestný dům. V přídavku
se Spejbl porozhlížel po své oblíbené
židličce. A najednou si vzpomněl, že
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Protistátní ukolébavka
Ještě během první světové války se
na jevišti plzeňský Kašpárek vyjadřoval
hlasem Josefa Skupy k aktuálním
společenským problémům. Byl
drzý a odvážný. A v této nelehké
době povzbuzoval publikum
protirakouskými vystoupeními. Je
historicky doložené, že 23. září
1918 za nadšených výkřiků ze
sálu pohřbíval habsburskou
monarchii ironickou ukolébavkou.
Skupa přitom zpíval vroucně
sentimentálním hláskem, občas
přeřvával pláčem za těchto slov:
„Dobrú noc, Rakousko, spi, jen spi.
Nech sa ti snívajú c. k. sny. Sladce
spi, dobrú noc, už se neprosíme
o pomoc!“

Kašpárek a Spejbl na ilustracích Josefa Skupy

Kukuřičňák Duha

Manželé Skupovi při představení

musí publiku něco důležitého říct. Ode
dneška mu prý bude pomáhat „takové
to“ – a najednou vstoupil Hurvínek v bílé
košilce, nesa vyžadovanou židličku.
A publikum propuklo v jásot. Ozvalo se
zapípnutí: „Rukulíbám,“ a ovace zesílily.
O tři dny později už Hurvínek vystoupil
samostatně.
Nějakou dobu se Spejbl s Hurvínkem
objevovali společně s Kašpárkem i Švejkem. V polovině roku 1927 však nastala
v divadle krize. Rodina Nováků už nechtěla dělat umělecké kompromisy a se
všemi profesionálními loutkami odešla.
Tím umožnila, aby obě moderní postavy
zazářily naplno. Na Silvestra 1927 byla
uvedena první hra napsaná pro dvojici
S + H: Páté přes deváté.

Kašpárek je nesmrtelný
Ne všichni byli z nových postav nadšení.
V tisku se objevovala kritika, že Spejbl
není vzorným otcem a Hurvínek správným synem. V časopise Naše loutky
v čísle 1/V. 1929–30 vyšla dokonce
následující slova od autora, který se
podepsal jako Kašpárek: „Hurvínek mne
nikdy nevytlačil a nevytlačí z přízně dětí.
Přežil jsem již mnoho generací a ještě

více jich přežiji. Jak dlouho bude žít
Spejblova rodina, to je otázka… Neláká
mne býti blbem, kterým je Spejbl, a blahořečím osudu, že jsem se nenarodil
synem blba se všemi vyhlídkami na následky dědičnosti.“
Uměleckého zápolení si všimli i v Českém slově, kde 8. června 1929 Jindřich
Vodák napsal: „Proti Hurvínkovi poklesl
dnes červenolící, šišlavý Kašpárek hluboko ve vážnosti a významu, vystupuje
skoro stísněně a ostrá červeň jeho
lící bude brzy asi pokládána za projev
studu, že se dal šťastnějším nástupcem
překonat a vytlačit stranou do nicotné
podružnosti.“
Po roce 1930 vystupoval Kašpárek
na jevišti Skupova divadla jen sporadicky. Společně se Spejblem a Hurvínkem se
však objevoval v knižních příbězích pro
děti. Ke společnému divadelnímu comebacku došlo v září 1937, v době ohrožení republiky Německem. Všichni tři si
zahráli v titulu Jdeme do sebe. Kašpárek
tak připomněl, že neodešel na odpočinek. I dnes stále baví děti – podobně jako
Spejbl a Hurvínek. ▪
S využitím knihy Spejbl a Hurvínek… na nitkách osudu

Kašpárek a Spejbl
na cestách
I poté, co Spejbl našel na jevišti
svého finálního spoluhráče Hurvínka,
se kolem něj občas pohyboval
Kašpárek. Z této doby (patrně
kolem roku 1930) se dochovala
mimo jiné knížka Kašpárek a Spejbl
na cestách, kterou napsal Frank
Wenig a ilustroval sám Josef Skupa.
Dobrodružství dvou pohádkových
postav začíná takto:
„Naši kamarádi, Kašpárek a Spejbl,
zrovna nevěděli, co dlouhou chvílí
počít. Spejbl sice navrhoval, aby tu
dlouhou chvíli ustřihli, ale Kašpárek
pravil, že musí dělat něco pořádného,
poutavého, co by je zabavilo. A tak
tedy hráli spolu hru Člověče, nezlob
se! Ale nazlobili se při ní tolik, že Spejbl
toho nechal a prohlásil, že by se ta hra
měla jmenovat Člověče, dopal se.
Ale že něco dělat musili, chtěli si
povídat pohádky. A už se zase hádali.
Spejbl chtěl vypravovat báchorku
o kouzelném autu, Kašpárek ho
nechtěl pustit ke slovu. Kdoví, jak
by to bylo dopadlo, možná by z toho
byla bývala hádka, a ne pohádka,
inu, zkrátka: velké štěstí, že zrovna
někdo zazvonil.“
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Aby děti
nezlobily
tipy najdete v aplikaci Vlakem na výlet

Školy a školky jsou sice už otevřené, ale počasí stále láká k výletům
do přírody, na hřiště nebo na hrady a zámky. Vyzkoušejte
zážitkové a sportovní areály v blízkosti železnice nebo se vydejte
po stopách pohádek. Dětský úsměv vám bude odměnou.
V LESE

Do bývalého lomu Hřeben
za pohádkovými příběhy

Rubrika vzniká ve spolupráci s webem OvěřenoRodiči.cz.

Vydejte se na výlet k bývalému lomu
Hřeben ve Starém Plzenci, kde vzniklo
nové dětské hřiště s pohádkovou chaloupkou.
V přilehlém lesíku vás čeká dřevěná chaloupka,
kde si rodiče s dětmi připomenou čtyři pohádky –
O Budulínkovi, O Červené karkulce, O perníkové
chaloupce a O Koblížkovi. Vedou odtud trasy
s malovanými obrázky, na cestě vás překvapí
třeba sova či divoká prasátka, máma liška s liščaty
nebo lesní skřítek. Vedle chaloupky najdete
houpačku, prohazovadlo, lanový můstek nebo si
můžete zkusit složit z kostek dřevěného puzzle
lesní zvíře. Volný plácek přímo láká k roztažení
deky a odpočinku.
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Ždírecká zoologická
s dřevěnými zvířátky

Do parku a na rybník
za smutnou princeznou

Zážitkový park Škodaland
pro venkovní aktivity

Pokud se budete pohybovat poblíž
Plzně, určitě stojí za návštěvu zoo
ve vesnici Ždírec, kam se snadno
dopravíte vlakem. Areál se nachází
v dubovém hájku u rybníčku. Naleznete
zde dřevěná zvířátka s připravenými
soutěžemi. Nejlepší hra (i pro dospělé)
je ta, při které dáte ruku do dutiny
stromu a podle hmatu poznáváte, co
je uvnitř za „zvíře“. Pro děti jsou zde
houpačky a lavičky, pro cyklisty stojany
na kola u vchodu. Pejsci sice dovnitř
nemohou, ale je zde místo ve stínu
na uvázání i miska s vodou. A jaká
„zvířátka“ tu najdete? Třeba mravence,
netopýra, divočáka, zajíce, veverku
a přibývají další.

Blatná je krásný zámek na pomezí
jižních a západních Čech. Kromě
klasické prohlídky se můžete občerstvit
v kavárně a projít parkem. Anebo si
půjčit lodičky a projet se po rybníku,
kde se plavila šíleně smutná princezna
z populární pohádky s Helenou
Vondráčkovou a Václavem Neckářem.
Po výtečných dortících se příjemně
projdete rozlehlým parkem, jehož cesty
vedou i do sousedního lesa. Zpestřením
pro děti může být krmení daňků.
Přímo u zámku pro ně koupíte krmivo.
Společnost vám zpestří i kačenky a pávi.
Pokud budete mít dostatek energie, jen
kousek odtud se rozkládá westernové
městečko Fort Hary.

Sportovní areál Škodaland
najdete v Plzni hned vedle Borské
přehrady. Nachází se zde hřiště
obehnané nízkým plotem, takže máte
ratolesti v rámci možností pod dozorem.
Na kopečku vystavěli i velký hrad se
skluzavkami a prolézačkami, pokladem,
pavučinou a dalšími srandičkami.
A vyzkoušejte i velkou trampolínu nebo
workoutové hřiště, kde si každý může
zacvičit nebo si zařádit. V areálu je také
ovál, na kterém lze jezdit na kolečkových
bruslích, kole či odrážedle, s prostorem
uprostřed na míčové hry. O kus dále
najdete hřiště na minigolf. V létě se
dá vykoupat v jezírku se speciálně
upravenou vodou bez chloru.

Děti na cestách
Nebojte se vyslat své děti na cestu vlakem
samotné. Seznamte je se základními pravidly
a cestování si v klidu užije každý!
Průvodce bezpečným a snadným cestováním pro děti
▪ Bylo ti už 6 let? Tak to se můžeš vydat na cestu i bez rodičů. Pokud jsi mladší,
vezmi si jako doprovod bráchu, ségru nebo kamaráda, kterým už bylo 10.
▪ Popros rodiče, ať ti jízdenku koupí předem, ideálně v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak.
Pak nebudeš muset čekat frontu na jízdenky na nádraží.
▪ Na nástupiště nechoď přes koleje. Využij podchody nebo nadchody.
▪ Na nástupišti čekej na vlak za žlutou čárou, která je vyznačená na zemi. Tam budeš v bezpečí.
▪ Žlutou čáru překroč a do vlaku nastup, až když úplně zastaví. Jakmile průvodčí pískne
do píšťalky, výstup a nástup je zakázaný, protože vlak odjíždí.
▪ V některých vlacích můžeš využít místa pro děti do 10 let a jejich doprovod.
▪ Pokud se ti cestou ve vlaku něco nezdá, najdi průvodčího a řekni mu to. On si s tím poradí.
▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.
Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda?
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho
pobíhat po vlaku samotného.

em?
Samy vlak

V pohodě!

Pojeďte s námi.

www.cd.cz

železnice

Železniční rekordy

Text: Petr Šťáhlavský
F o t o : a u t o r, W i k i m e d i a , a r c h i v D B M u s e u m , Č D

HONBA ZA RYCHLOSTÍ
PŘINÁŠÍ PRESTIŽ I POKROK
ku prospěchu dopravců i pasažérů

Již Jan Amos Komenský prý prohlásil, že „všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré
jest“. V té době se však na cestách pospíchalo leda na koňském hřbetu nebo povozem,
navíc po nekvalitních cestách. Dneska se spěchá všude: u jídla, v práci, při odpočinku
a samozřejmě také v dopravě. Honba za rychlostí zachvátila rovněž koleje. Posouvání
rychlostních rekordů se zrodilo ve stejnou chvíli jako sama železnice.
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železnice

Albatros

Taurus

Vlak TGV vytváří rekord 574,8 km/h
Německá lokomotiva 05 002

Britská lokomotiva Class A4

K

dyž na začátku 19. století spatřila
v Anglii světlo světa první lokomotiva,
pohybovala se po zkušební dráze nemotorně rychlostí chodce. Když byl o zhruba
dvě desetiletí později zahájen provoz
na první veřejné železnici Stockton – Darlington, postavili pro ni průkopníci George
a Robert Stephensonovi stroj pojmenovaný Locomotion. Podobnost s obecným
označením hnacích vozidel ve většině
jazyků světa není náhodná.
Podle dobových zpráv vyjel první vlak
s Locomotion 27. září 1825. Za lokomotivou bylo zapojeno 11 vozů s uhlím,
20 vozů s cestujícími, hmotnost byla asi
80 tun a jeho délka zhruba 120 metrů.
Vlak údajně dosáhl nejvyšší rychlosti
12 mil za hodinu, tedy zhruba 19 km/h.
Dneska jsou tyto parametry úsměvné,
ale ve své době to byla senzace.

Jak vybrat nejlepší stroj
Pak stačily pouhé čtyři roky, aby byl
vytvořen první obecně uznávaný
železniční rekord. V té době vrcholila
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stavba dráhy Liverpool – Manchester
a její majitelé chtěli vybrat tu nejlepší
lokomotivu, kterou tehdejší strojírny
nabízely. Proto zorganizovali závody. Porovnávala se řada parametrů,
hlavně výkon, spolehlivost a rychlost.
Z pěti strojů však splnila všechny
zkoušky a do pomyslného cíle dorazila jediná, a sice ta z dílny Roberta
Stephensona se jménem The Rocket.
Bez problémů splnila požadavek
na dosažení průměrné rychlosti 10 mil
za hodinu, tedy 16 km/h, ale dokázala
vyvinout také 30 mil za hodinu, tedy
48 km/h. Některé zdroje uvádí, že jela
dokonce 56 km/h.
Už závody lokomotiv v Rainhillu
ukázaly, že lámání rekordů není samoúčelné. Celá soutěž vznikla vlastně proto, aby porovnala technický vývoj a um
konstruktérů prvních mašin. A po právu zvítězil Robert Stephenson, který
ve svém řešení spojil řadu inovací, jež
se staly základem konstrukce parních
lokomotiv na dalších 150 let.

Rekordy a jejich překonávání ilustrují,
jak se vylepšují konstrukční řešení
a zavádí nová technika. Vytvořený
rekord potvrzuje, že zvolená konstrukce
a provedení pohonu, podvozku, brzd,
aerodynamického designu a mnoha
dalších technických celků je správná
sama o sobě i ve spojení s ostatními díly.
Na rekordy se můžeme dívat z národního hlediska, podle typu pohonu,
rozchodu, své rekordy mají experimentální vozidla, sériově vyráběné stroje
i pravidelné spoje vedené podle jízdních
řádů. Porovnávat se dá délka vlaků,
jejich hmotnost, nicméně u veřejnosti je
stále nejpopulárnější kategorie rychlosti. Tou je člověk stále fascinovaný, i když
dnes dokážeme létat nadzvukovou, ba
dokonce kosmickou rychlostí.

Lokomotivy z Libně
Své rekordy máme i my. Můžeme začít
ještě za života císaře Františka Josefa I.
Když mu bylo 71 let, to se psal rok 1901,
opouštěly libeňskou První českomoravskou továrnu na stroje nové rychlíkové
lokomotivy s koly o průměru 2,14 metru.
Tehdy nesly označení 108 a později u ČSD
řadu 275.0. Státní dráhy je nasadily
do čela prestižních rychlíků. Když se
nové stroje zkoušely na tratích v Dolních
Rakousích, dosáhly rychlosti 143 km/h.

železnice

Odborníci
děsí veřejnost

Kyklop

V cizině však padaly podobné rekordy
o něco dříve. Ve Francii jela lokomotiva
číslo 604 konstrukce inženýra Cramptona s více než dva metry velkými koly
rychlostí 144 km/h už v roce 1890.
A postupně se zrychlovalo. Angličané
pokořili symbolickou hranici 100 mil
za hodinu, v metrické soustavě 164 km/h,
v roce 1904.

Zlaté období páry
Vrchol parních rychlovlaků přišel ve
30. letech minulého století. V té době
padly rekordy parních lokomotiv. Ten
všeobecně uznávaný vytvořila mašina
Mallard typu Class A4 britského konstruktéra Nigela Gresleyho 3. července 1938. S vlakem těžkým 244 tun
dosáhla rekordní rychlosti 201,2 km/h,
a podle dodatečných výpočtů udávají
některé prameny dokonce 202,8 km/h.
Někdy je však tento rekord zpochybňován, protože se udál při jízdě po spádu.
Konkurenci mu tvoří o dva roky starší
rekord německé lokomotivy 05 002,
který vytvořila při prezentační jízdě
z Hamburku do Berlína s nacistickými
pohlaváry. Maximální rychlost byla
200,4 km/h a některé zdroje uvádí, že
špičkové tempo bylo po krátkou dobu
201 km/h.
Českým, vlastně ještě československým, rekordem v parní trakci se pyšní
elegantní modrý Albatros 498.106,
zachovaný budoucím generacím
ve sbírkách Národního technického
muzea. Kdo by chtěl vidět naši nejrychlejší „páru“, může se vydat do muzejního depozitáře v Chomutově. Rekord
vznikl dne 27. srpna 1964 na okruhu
u Velimi při zkouškách nové konstrukce
východoněmeckých osobních vozů.
Na stanovišti lokomotivy se nacházeli
strojvedoucí Robert Procházka a topič
Miloslav Houba.

Slovenská strela

Kyklop a Slovenská strela
Na železničním zkušebním okruhu vznikly
i naše další rekordy. V motorové trakci
ho dodnes drží lokomotiva T 499.0001,
přezdívaná Kyklop. Při testech ve Velimi
v srpnu 1976 dosáhla rychlosti 176 km/h.
Předcházely mu rekordy Slovenské strely
3. června 1936. Na krátkém úseku mezi
Olomoucí a Zábřehem na Moravě jela
148 km/h, a v roce 1946 naměřili
u motorové jednotky M 494.0 dokonce
165 km/h. Spíše šlo o rekord našich
tratí než samotného vlaku, protože ho
vytvořila původem německá motorová
jednotka, která v zemi vzniku jezdila
160 km/h i v běžném provozu.
V dieselové trakci jsou nositelkami
rekordů především motorové jednotky. Přes 40 let platný rekord 230 km/h
vytvořil 21. června 1931 v Německu
experimentální vůz poháněný vrtulí.
Pro vzhled podobný vzducholodi se
mu říkalo Schienenzeppelin. Schienen
znamená kolejový a hrabě Zeppelin se
celý svůj život věnoval stavbě vzducholodí. Jeho jméno se stalo synonymem
pro tyto vzdušné koráby. Další rekordy
už patřily víceméně klasickým konstrukcím. V roce 1936 dosáhla sériová
motorová jednotka německých drah
typu Leipzig rychlosti 205 km/h, v roce
1987 britský motorový rychlovlak HST
238 km/h a v roce 2002 jelo španělské
Talgo XXI 256 km/h. Rekordmanem
v nezávislé trakci se stalo TGV 001 poháněné plynovou turbínou, která dodávala
elektřinu pro trakční elektromotory.
Dne 8. prosince 1972 dokázalo vyvinout
rychlost 318 km/h.

Elektrická trakce
Jednoznačně nejúspěšnější v pokoření
rychlostí je však elektrická trakce. Když
německý inženýr Werner von Siemens
předváděl v roce 1879 na berlínské vý-

Zejména v začátcích železnice se veřejnost bála rychlostí, na které dosud
nebyla zvyklá. Před vlaky varovala
i leckterá pomazaná hlava pyšnící se
doktorským titulem. Dokonce i v seriózních odborných kruzích se objevovaly názory, že se lidem v rychle se
pohybujících „ocelových monstrech“
musí odkrvit mozek a cestu nepřežijí
nebo přinejmenším zešílí. Lidé měli
i jiné představy o vlivu železnice.
Třeba že rachotící kouřící „příšera“
řítící se rychle krajinou vyděsí krávy
natolik, že přestanou žrát a ztratí
mléko. Jak se později ukázalo, vlaky
překonávaly další rychlostní rekordy
a nikdo kvůli tomu nezešílel a dobytku se dařilo pořád stejně dobře. Jen
předsudky mezi lidmi zůstaly dodnes,
jak dokazuje příprava moderních
vysokorychlostních železnic.

Neoficiální rekordy
Existují i rekordy, které nebyly řádně
zdokumentovány, ale přesto se o nich
mluví. Patří velkým americkým vozidlům s futuristickým aerodynamickým designem a obřími koly. Stroje
označené jako Class A, Class S1
nebo Class T1 měly ve 40. letech
20. století dopravovat pravidelné
expresy rychlostí kolem 190 km/h
a prý dosahovaly rychlosti přes
220 km/h. Podle amerických zdrojů
dokonce 227 km/h. Můžete tomu
věřit, pokud chcete.
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Francouzská lokomotiva BB 9004 dosáhla rychlosti 331 km/h

Český rekordman Pendolino

stavě první elektrický vláček, který jezdil
na třísetmetrovém okruhu jako pouťová
atrakce, nikdo netušil, že za pár let pokoří elektrický vlak rychlost 200 km/h. Stalo
se tak už 28. října 1903 na testovací
dráze nedaleko Berlína. Zkušební vůz jel
úžasnou rychlostí 210 km/h. Dvoustovku
překonal také sériově vyráběný italský
rychlovlak ETR 200, který ve 30. letech
minulého století zahájil spojení Neapole,
Říma a Milána. Italové s ním prováděli
i vytrvalostní zkoušky. Tehdy absolvoval
316 kilometrů dlouhou cestu z Florencie
do Milána za pouhých 115 minut.
Podle legendy měl vlak řídit sám Benito
Mussolini, ale vůdce italských fašistů
tehdy nebyl ani na palubě.
Po druhé světové válce se na studium
vysokorychlostní dopravy vrhli hlavně
Francouzi. Na jaře 1955 vytvořili s lokomotivou BB 9004 dlouho platný rekord
331 km/h. Speciální souprava měla
zakryté přechody mezi vozy, odmontovaná madla a na zádi byla umístěná
speciální nástavba ve tvaru kapky, která
měla snížit odpor vzduchu. Tento rekord
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padl až o 50 let později, když 2. září
2006 vytvořila elektrická mašina Taurus
ÖBB nový rekord 357 km/h.
Říkáte, že to není pravda? Že současný
světový rekord drží speciálně upravený
francouzský rychlovlak TGV s rychlostí
574,8 km/h? Vidíte, a přesto máme pravdu všichni. V tom je svět rekordů zrádný
a často záleží na jejich definici. Taurus
totiž dosáhl světového rekordu v kategorii elektrické lokomotivy. Francouzi však
drží absolutní světový rekord.
V roce 1981 pokořila jednotka
TGV PSE 16 rychlost 380 km/h. V roce
1988 převzalo štafetu nejrychlejšího
vlaku světa německé experimentální ICE
(406,9 km/h), aby si ji o dva roky později
vzali Francouzi s rychlostí 515 km/h zase
zpátky. Dnes platný rekord 574,8 km/h
vytvořila v dubnu 2007 speciálně upravená jednotka vycházející z vlaku TGV.
Dostala větší kola, více motorů a při rekordní jízdě bylo zvýšeno napětí v troleji
z 25 000 V na 31 000 V.

Kdo je nejrychlejší u nás doma?
Naše rekordy jsou o poznání skromnější,
ale o to méně přehledné. Ten dlouho
platný oficiální vytvořila škodovácká
lokomotiva E 469.3030 dne 5. září 1972,
tedy přesně před půl stoletím, na okruhu
u Velimi. Vznikl při testování nových pod-

Stroj 124.601 na okruhu u Velimi

vozků Škoda a měl hodnotu 219 km/h.
Jenže o rok později překonala mašinka
na testovací trati v Rusku dokonce
224 km/h. Dnes nese označení 124.601
a na zkušebním okruhu je stále doma.
Naší vůbec nejrychlejší lokomotivou by
však měla být škodovácká ČS 200.009,
která se v Rusku rozjela na 262 km/h.
Nebo je naším rekordmanem stroj
1216.903 s rychlostí 253 km/h? Dnes
sice patří Českým drahám, ale své
nejvyšší rychlosti dosáhl v Rakousku
u původního zahraničního majitele.
Oficiálně je tak stále českým
rekordmanem Pendolino 680.001. Při
jeho zkouškách v listopadu 2004 bylo
na trati Vranovice – Břeclav dosaženo
zatím nejvyšší rychlosti na našem území
a také nejvyšší rychlosti na běžné trati,
a to 237 km/h. I když jde o náš oficiální
rekord, samotný vlak pochází z italského závodu firmy Alstom. Jak je vidět,
svět rekordů na železnici je velmi pestrý
a bude se jistě dále rozrůstat. Už nyní je
jasné, že další maximální hodnoty u nás
budou začínat trojkou. ▪

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

ČD Parking
Parkování u pražského
hlavního nádraží.
Využijte speciální tarif
pro zákazníky ČD.

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/cdparking

• GarážeMuzeum
Wilsonova 372/6, Praha 2
• zvýhodněná cena 200 Kč za 24 hod.
• delší parkování dle ceníku TSK
Praha
• voucher ČD Parking na zvýhodněné
parkování získáte v e-shopu ČD

Den železnice 2022
Světy historie,
změny a zábavy
Vlakem prakticky
Opatření proti zpoždění
Naše tváře
Veronika Kostovová

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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NÁRODNÍ DEN
ŽELEZNICE 2022

bude v plzeňském depu
Tři světy – historie, změny a zábavy. To jsou tradiční části
programu hlavní akce konané ke Dni železnice. Ani letos
tomu nebude jinak. Oslavy se uskuteční v areálu plzeňského
depa, a to v sobotu 24. září. Těšit se můžete na přehlídku
historické i moderní techniky, nostalgické jízdy, pestrý
program pro rodiny s dětmi i noční show.

V

elkolepá akce na oslavu železnice
se letos uskuteční v sobotu 24. září
v areálu plzeňského depa, který bude už
tradičně rozdělen do tří světů – historie,
změny a zábavy.

Zábava a poučení v sekcích
Svět historie nabídne přehlídku nejkrásnějších historických parních, motorových i elektrických lokomotiv. Těšit se
můžete také na parní jízdy a zvláštní
vlaky do okolí Plzně. Svět změny bude
prezentovat moderní flotilu Českých
drah. V areálu depa bude k vidění
několik vozidel ze soudobé produkce.
Svět zábavy už tradičně nabídne bohatý
doprovodný program nejen pro rodiny
s dětmi. Najdete tu řadu zábavných
a hravých aktivit včetně skákacího hradu nebo závodu drezín. Natrefit budete
moct i na maskota slona Elfíka.
Exkluzivní světelná show plná historických lokomotiv v areálu depa začíná
ve 20 hodin na točně Světa historie. Více

Parní krásky
Hlavní zájem přítomných se přirozeně
soustředí na vystavené lokomotivy,
vozy a soupravy. Na co se můžete těšit
tentokrát? Milovníci parních mašinek se
zblízka pokochají například impozantní
Šlechtičnou (475.111), které se právem
říká „rychlíková aristokracie“ její doby.
Škodovy závody v Plzni jich v letech
1947–1950 vyrobily celkem 172 kusů,
z toho 25 na export do KLDR.
Mezi další lákadla patří Heligon
(414.096). Ten byl vyroben v roce 1906
a sloužil především v Praze a v Českých
Budějovicích. Po vyřazení z provozu
v roce 1967 se z něj stal pomník v Českých
Velenicích. Posledních deset let se ale in-

tenzivně pracovalo na jeho rekonstrukci
a na jaře 2019 došlo k prvnímu úspěšnému zátopu v jeho novém „životě“.

Dieselové mašiny
V Plzni samozřejmě nemohou chybět ani
zástupci motorových lokomotiv. Těžko
přehlédnete Kyklopa (T 499.0002).
Jediný dochovaný kus z původních
prototypů dodnes ilustruje, jak pokročilý byl průmysl na konci 60. let i jak
turbulentní to byla doba.

P

HISTORICKÉ
JÍZDY

KYVADLOVÁ
DOPRAVA

ŽST.

než desítka nejen historických exponátů
se představí v na míru připraveném scénickém osvětlení za doprovodu hudby,
která celý zážitek podtrhne. Vstupenky
na tuto část oslav je nutné si koupit
předem online.

PLZEŇ HL. N.
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Vstupné
250 Kč

 Pro dospělé

50 Kč

 Pro děti od 6 do 15 let
 Pro děti do 6 let

zdarma*

 Rodinné
500 Kč

(2 dospělí a 2 děti)
 Na noční show

300 Kč**

Vstupenky koupíte v předprodeji
na www.cd.cz v sekci E-shop
a dále Nostalgické vlaky. Na denní
program lze koupit vstupenku
a zaplatit ji hotově i v areálu
(pozor na omezenou kapacitu).
Na noční show je nutné si koupit
lístek předem v e-shopu.
*Věk dítěte je nutné prokázat.
**Neplatí žádné slevy na dítě,
každý návštěvník musí mít vlastní
vstupenku.

o povinně místenkový spoj. Vystavený
vůz M 290.002 byl v pravidelném provozu až do roku 1960.

Žhavá současnost

Vlakem
s třetinovou slevou

K hlavním exponátům, které zastoupí
novodobou tvář železnice, bude patřit
pětivozová souprava InterJet. Jde
o nejmodernější koncept osobních
vozů pro dálkové vlaky s rychlostí až
200 km/h z produkce konsorcia Siemens
Mobility a Škoda Transportation. V této
části depa uvidíte rovněž elektrickou
lokomotivu Siemens Vectron, schopnou
provozu na čtyřech rozdílných napěťových systémech, nebo nízkopodlažní
jednotku RegioPanter, kterou v řadě
krajů znáte ve dvou- i třívozovém provedení.

Pokud pojedete na Den železnice

Motorové a parní vozy

Vzhůru na cestu

národního dopravce (vyjma stanic

Děti i dospělí se patrně zastaví u výrazných exponátů ze skupiny vozů s vlastním pohonem. V letech 1948–1956
vzniklo ve Vagonce Studénka a Tatře
Kopřivnice celkem 549 motoráků,
pro které se ujala roztomilá přezdívka
Hurvínek. Rozšířily se do všech koutů
Československa a ustupovat začaly až
v průběhu 70. let. V areálu bude zastoupen strojem M 131.1515.
Když se řekne Slovenská strela, asi
není potřeba mnoho dodávat. Kopřivnické závody Tatra vyrobily v roce 1936
pouze dva vozy, které byly nasazeny
na rychlíkovou linku Bratislava – Brno –
Praha. Poprvé v historii ČSD se jednalo

A jak se do Plzně dostanete? Nejpraktičtější je využít spoje Českých drah.
Nepřetržitou bezplatnou kyvadlovou
dopravu mezi plzeňským hlavním nádražím a areálem depa zajistí souprava
složená ze dvou elektrických jednotek
RegioPanter. Pokud se na Den železnice vydáte autem, najdete parkoviště
v bezprostřední blízkosti areálu. Jeho
kapacita je však velmi omezená! Při
využití parkoviště zaplatíte jednorázový poplatek 50 korun, po předložení
vstupenky na Den železnice z online
předprodeje máte tuto službu zdarma.
Přejeme vám šťastnou cestu a příjemnou zábavu. ▪

Mezi evergreeny na podobných
akcích patří vedle Brejlovců také Bardotky. V Plzni konkrétně uvidíte stroj
T 478.1001. Bardotky se vyráběly jako
univerzální mašiny pro nákladní
i osobní dopravu v době, kdy ještě
kralovala pára. Bránu ČKD jich v letech
1964–1971 opustilo celkem 230 kusů,
takže se staly nosnou řadou pro
motorizaci našich železnic.

vlakem, můžete využít slevu
ve výši 33 %. Sleva se přizná pouze
u jízdenek na den 24. září 2022
pro jednotlivé jízdné včetně všech
druhů slev, nelze ji však použít
pro skupinové ani síťové jízdenky.
Při cestě tam může být nástupní
stanice kterákoli, kde staví vlaky
Českých drah, a cílová stanice
Plzeň hl. n. Pro cestu zpět je
nástupní stanice Plzeň hl. n.
a cílová kterákoli stanice v České
republice, kde staví vlaky
v Plzeňském kraji, kde staví pouze
osobní a spěšné vlaky).
Speciální třetinovou slevu
lze uplatnit výhradně při nákupu
v e-shopu ČD, a to při použití
slevového kódu G4WI-N3PW-AJXQ.
Jízdenku však v tomto případě
nelze platit ČD Body. Akční
nabídka se netýká nákupu
u pokladní přepážky ani ve vlaku
u průvodčího či v automatu.

Více na
www.denzeleznice.cz
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OSLAVY ŽELEZNÉ
DRÁHY V REGIONECH
od začátku až do konce září

Na tradiční oslavy železnice se můžete v září vydat nejen do Plzně, ale také na další místa
v republice. I tam na vás budou čekat vystavené exponáty, zvláštní jízdy historickými i moderními
vlaky a samozřejmě bohatý kulturní program se spoustou zábavy především pro rodiny s dětmi.

A

ť už jste z Čech, z Moravy, či ze
Slezska, můžete si vybrat to „správné“
místo, kde spolu s Českými drahami
oslavíte Den železnice. Kromě hlavních
oslav v Plzni 24. září se podobné akce,
byť v menším měřítku, konají i na dalších
místech v regionech, nejčastěji v sobotu,
výjimečně v neděli a v případě Ostravy
ve středu na státní svátek. Jízdenky
na zvláštní jízdy s globálním tarifem si
pokud možno zakupte v předprodeji u pokladních přepážek nebo v e-shopu ČD.

Praha
Přijďte si užít Den železnice do Prahy,
tentokrát do areálu stanice a depa ve Vršovicích. Kdy? V sobotu 10. září od 9:30
do 17:00 hodin. Doprovodný program
se uskuteční jak na nádraží, tak ve vr-
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šovickém depu, přičemž mezi stanicí
a depem bude zajištěna bezplatná
kyvadlová doprava elektrickou jednotkou InterPanter (660.0), která pojede
zhruba každých 30 minut.
K největším atrakcím budou patřit
jízdy historickými soupravami. Parním
vlakem můžete absolvovat okružní
jízdu po Praze, konkrétně z Vršovic přes
Zahradní Město, Libeň a pražské hlavní
nádraží zpět do Vršovic. Parní vlak
odjíždí ze stanice Praha-Vršovice v 9:25,
11:10, 12:52, 14:28 a 15:56 hodin. Pozor, na pražském hlavním nádraží tento
vlak zastavuje jen pro výstup cestujících.
Po trase Praha hl. n. – Praha-Vršovice –
Strančice a zpět bude v rámci běžného
tarifu Českých drah a Pražské integrované dopravy jezdit elektrická jednotka

Panťák čili Žabotlam (451.045). Během
dne uskuteční pět jízd oběma směry.
Z pražského hlavního nádraží odjíždí
v 9:18, 10:48, 12:18, 14:48 a 16:18 hodin.
Na komentovanou okružní jízdu po
trase Vršovice – odstavné nádraží –
Eden – Vršovice se můžete (zdarma!)
vydat na palubě dvoupodlažní elektrické
jednotky CityElefant (417.060).

Česká Třebová
Žádný příznivec světa na kolejích by
neměl v sobotu 3. září chybět v České
Třebové. V areálu depa se od 8 do 16 hodin
koná výstava kolejových vozidel a pojede zde vláček tažený lokomotivou
Prasátko (řada 701). Mezi nádražím
a depem bude zajištěna kyvadlová
doprava vlakem v půlhodinových
intervalech. Od 9 do 14 hodin můžete
navštívit dopravní sál a simulátor řízení
lokomotivy na střední škole technické
a dopravní v Habrmanově ulici.
A kudy pojedou zvláštní vlaky?
Souprava tažená parní lokomotivou
uskuteční nejprve jízdu z České Třebové
(v 8:37 hodin) do Moravské Třebové
a zpět (v 10:18 hodin) a odpoledne pak
mezi Českou Třebovou (ve 13:15 hodin)
a Svitavami (zpět ve 14:15 hodin),
přičemž v úseku Česká Třebová –
Opatov je plánovaná souběžná jízda
s Panťákem/Žabotlamem. Panťák
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Nebude chybět přehlídka nostalgických
vozidel na točně nebo moderovaný
doprovodný program. Novinku letošního
ročníku představuje komorní setkání Bardotek (motorových lokomotiv T 478.1).
Těšit se můžete také na jízdy nostalgických vlaků z Brna, z Veselí nad Moravou,
ze Šternberka, z Prostějova, z Přerova
nebo z Hluboček.

Trutnov
Nemáte ještě plány na neděli 4. září? Vypravte se do Trutnova a užijte si pestrý
program. Děti se mohou svézt na zahradní železnici a v hracím koutku namalovat obrázek na téma svět na kolejích. Hlavní atrakcí oslav budou nicméně
jízdy parního vlaku s lokomotivou Velký
bejček, který pojede z Hradce Králové
do Trutnova a zpět a mezi Trutnovem
a Vrchlabím a také mezi Trutnovem
a Červeným Kostelcem.
Z královéhradeckého hlavního
nádraží odjíždí parní vlak v 7:33 hodin
a přes Smiřice, Jaroměř, Českou Skalici,
Starkoč, Červený Kostelec a Malé
Svatoňovice dojede do stanice
Trutnov hl. n. v 9:35 hodin. Než se vydá
z Trutnova v 16:20 hodin na zpáteční
jízdu po stejné trase, uskuteční ještě dvě
jízdy do Vrchlabí a Červeného Kostelce.

pojede hned ráno z Bludova (v 7:47 hodin)
přes Českou Třebovou (v 8:34 hodin)
do Ústí nad Orlicí (příjezd v 8:44 hodin)
a pak se s ním lze vydat na některou ze
tří okružních jízd. Po skončení celé akce
s ním můžete odjet z České Třebové
v 16:38 hodin do pražské Libně
(příjezd v 19:32 hodin). Podrobný jízdní
řád a informace k jízdnému najdete
na webu.

Jindřichův Hradec

Olomouc

Regionální Den železnice je letos
v jižních Čechách spojený s oslavami
260 let tratí, tedy se 135. výročím dráhy
mezi Veselím nad Lužnicí a Jihlavou
a 125. výročím železnice Jindřichův

Oslavy svátku železnice se v Olomouci
konají v sobotu 17. září v prostorách
depozitáře Muzea Českých drah, kde budou připravené komentované prohlídky.

Trutnov | 4. 9.
Karlovy Vary | 17.–18. 9.
Praha | 10. 9.

Česká Třebová | 3. 9.

Hradec – Nová Bystřice. Akce se koná
v sobotu 17. září od 9:30 do 16:00 hodin.
Hlavní atrakcí budou jízdy parních vlaků.
Historická souprava s parní lokomotivou
Kafemlejnek odjíždí v 8:40 hodin z Veselí nad Lužnicí a do Jindřichova Hradce
přijede v 10:10 hodin. Na zpáteční jízdu
po stejné trase se vydá v 15:55 hodin.
Během dne uskuteční zvláštní vlak ještě
jízdu z Jindřichova Hradce (ve 13:10 hodin)
do Jarošova nad Nežárkou, kde se koná
doprovodný program, a zpět.
Úzkokolejným parním vlakem se
můžete svézt z Jindřichova Hradce
(v 10:39 hodin) do Nové Bystřice a zpět
(v 15:18 hodin). Parní vlak úzkého rozchodu pojede také z Jindřichova Hradce
(v 10:30 a ve 13:15 hodin) do Lovětína,
kde můžete absolvovat prohlídku haly
s výkladem. Moderní RegioPanter vás
navíc zdarma sveze po obvodu stanice
Jindřichův Hradec – na programu bude
ukázka kolejové splítky a stavědla.

Karlovy Vary
V rámci letošního Dne železnice
se na Karlovarsku konají o víkendu
17. a 18. září jízdy historického vlaku,
který poveze parní lokomotiva Všudybylka (354.195). Ta byla vyrobena v roce
1925 v První českomoravské továrně
na stroje v pražské Libni. V sobotu se
můžete svézt tímto parním vlakem
z Karlových Varů přes Bečov nad Teplou
a Teplou do Mariánských Lázní. Z karlovarského „horního“ nádraží odjíždí
vlak v 9:00 hodin a na zpáteční jízdu se
vydá z mariánskolázeňského nádraží
ve 13:25 hodin. V neděli uskuteční
parní vlak jízdu z Karlových Varů
(v 10:00 hodin) do Ostrova a zpět
(v 11:25 hodin). Ve 13:00 hodin pak odjíždí vlak z karlovarského „horního“ nádraží
směr Merklín a zpět (ve 14:30 hodin). ▪
V době uzávěrky ještě nebyly k dispozici informace

Ostrava | 28. 9.

o akci v Ostravě.

Sbírejte ČD Body
Olomouc | 17. 9.
Jindřichův Hradec | 17. 9.

Na každé oslavě železnice
(národní i regionální) můžete získat
10 ČD Bodů v rámci věrnostního
programu národního dopravce.
Stačí k tomu využít aplikaci Vlakem
na výlet. Obvykle se u výletu
s jedním cílem uděluje pouze

Více na www.denzeleznice.cz

5 ČD Bodů, ale České dráhy se
rozhodly rozdávat dvojnásobek.
Vždyť jde také o jejich svátek!
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SLEZSKO STÁLE ŽIJU
A MÁM POD KŮŽÍ,

i když právě píšu příběhy

FOTO: JIŘÍ NEDVĚD

Lydie Romanská

Vlaky má ráda. Podle ní se v nich na rozdíl od jiných
dopravních prostředků dá žít. Se spisovatelkou a básnířkou
Lydií Romanskou se proto scházíme na nádraží v Ostravě-Svinově. Společně se vydáváme do domu, který pamatuje její
literární i hudební začátky. Usazuje mě pod stinnou pergolu.
Už odpověď na první otázku navozuje tolik témat, že by nám
k jejich pochopení toto odpoledne nestačilo. Začínáme tedy
přirozeně – od dětství.

Kdy se u vás projevil zájem o hudbu
a literaturu?
Vyrůstala jsem v dělnické rodině, takže
podnětů bylo poskrovnu. Když ale
nějaký přišel, stonala jsem po klavíru.
Rodiče museli hodně šetřit, až se zdálo,
že z toho maminka onemocněla. Spoření na klavír nás stálo trošku strachu.
Pamatuju si, jak šla naposledy k lékaři
a my jsme s tatínkem čekali, s jakou
se vrátí. Tady kolem jezdila tramvaj.
Maminka vystoupila a já viděla, jak
kolem ní vlaje zvonová sukně, a ona šla
s radostí, takže jsme s úlevou poznali, že
je všechno v pořádku. Byla zachráněná
a klavír potom přišel taky. S veršíky jsem
začala hned nato.
To bylo na prvním, nebo na druhém
stupni?
Básničky jsem začala psát na druhém,
když mi bylo tak dvanáct let. Na klavír
jsem hrála už na prvním stupni. Jenže
tady nebyla hudební škola. O její založení jsme se s pomocí dalších zasloužili
daleko později až já a můj manžel. Nejblíže Svinovu byla hudebka v Mariánských Horách, což bylo pro malou holku
dost daleko, ale jezdila jsem statečně
a základní uměleckou školu absolvovala
tam.
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Kdo vás ovlivnil, ať už v hudbě, nebo
ve skládání básní?
Asi od deseti let jsem měla nablízku
hudbou potrefeného člověka – pozdějšího hudebního skladatele Dobroslava
Lidmilu, který se asi po třiceti letech stal
mým manželem. Další byl spisovatel
Miroslav Stoniš, kterého jsem poznala,
když mi bylo něco přes patnáct. Ten
zavedl v domě kultury literární skupinu Autoři v povijanu. Byla jsem její
členkou. Mirek Stoniš nám dal seznam
spousty knih, které jsme měli povinně
přečíst. Vedl nás, vzdělával, debatovali
jsme a hlavně jsme měli večery poezie,
kde jsme četli své výtvory. Vzpomínám
na to, jak nás vzala televize. To mi bylo
možná sedmnáct. Vezli nás do Hošťálkové, kde byl vysílač a studio a kde
známá ostravská herečka Marie Viková
četla mou básničku o Pierotovi. Četla
jsem tam i já a Vladimír Macura. Bylo to
pro nás ohromně povzbudivé.
Jaké měli pro vaše směřování pochopení rodiče?
U nás nebylo mnoho knih, nevedly
se žádné řeči o umění. Tatínek byl zámečník, invalida, o ruku přišel za války
v drátovně ve Vítkovicích. Těšila ho
především práce. To bylo jeho umě-

Při prezentaci svých knih

Vizitka
Celý život se věnuje psaní a hudbě. Svou
poezií přispívala například do časopisů
Host do domu, Tvar, Kmen, Mateřídouška
nebo do Literárních novin. V jejích verších
lze najít motivy domova, lásky a přírody. Vydala na třicet knih veršů a prózy.
Její prozaickou prvotinou je Ticho pro
klarinet, která je stejně jako její zatím
poslední román Kletba podle Justiny
spjatá s regionem Ostravska. Čtyřicet let
působila jako sbormistryně a dirigentka.
Deset let se věnovala vedení seminářů
tvůrčího psaní na Slezské univerzitě
v Opavě. V současnosti působí jako
místopředsedkyně Obce spisovatelů ČR.

ní. A uměl mnoho. Hodně mi fandil.
Maminka byla taky dělnice. Pracovala
na tři směny, měla co dělat, aby uvařila,
a běžela do elektrárny. Na mě moc času
nebylo, ale mohla jsem hrát a pěstovat
své záliby.
Zpívalo se u vás doma, třeba při práci?
Ne, ne, vůbec. U nás se nezpívalo, možná při nějakých oslavách, ale vynahradila jsem si to – čtyřicet let jsem s nadšením vedla pěvecké sbory, zejména dětí
a žen. Tomu jsme se s Dobroslavem
věnovali naplno. To je zvláštní, že člověk
vyroste v prostředí, které mu téměř
nedává šanci, a přitom si ji najde sám
a uskuteční ji.

můžete potkat ve vlaku l ČD servis

Jak vidíte Slezsko svýma očima spisovatelky?
Jak bych to řekla, já ho spíše žiju, než
vidím. Cítím ho, mám ho pod kůží. Stázka, hlavní hrdinka románu Kletba podle
Justiny, se vyjadřuje v našem slezském
nářečí. Znám je z dětství. Třeba sestra
mé babičky mluvila po slezsku. Také
jsem chodila do souboru písní a tanců
Opavica. Slezsko je do mě zapsané,
když píšu a naskytne se postava, která
v tomto regionu v daném období žije,
mluví přirozeně dialektem a dodržuje
naše zvyky, ale nezaměřuju se na to.
V dílech z nynější doby mluví a jednají
postavy naprosto standardně, například
v knížce dvou novel Jaké to je…, která mi
vyšla letos na jaře.

Hledáte příběhy v rodině nebo u přátel?
Víte, já už žiju dlouho, takže mám
příběhů tolik, že nemusím hledat. Když
tvořím, okamžitě se mi v mysli vybavují.
Když chce někdo dělat prózu, musí mít
nažito, jinak může psát maximálně
o sobě, pokud se zná. I to může být velké, pokud je to pozoruhodná osobnost.
K Ostravě patří rovněž železnice.
Hraje nějakou roli ve vaší tvorbě
a ve vašem životě?
Narodila jsem se v Polance nad Odrou.
Když mi byly dva roky, přestěhovali jsme
se do Svinova. Tudy projíždí vlaky do Prahy, Varšavy, Vídně, Bratislavy, Budapešti.
Z dlouhodobého cestování vlakem jsem
si přinesla mnoho příběhů, dokonce i přá-

telství nebo vzpomínku na mimořádná
setkání, třeba s florbalovým mužstvem.
Příběhy z vlaku se staly nejednou náměty
mých povídek. Třeba takový Vazník
z knihy Boží expo. Vyzkoušela jsem také
autobusy, letadla a lodě. Nechtěla bych
se vracet k letadlům, to nastoupíte tady,
vystoupíte v Egyptě a všechno na zemi
minete. Pak jedete autobusem do hotelu
a cesta většinou skončí na blízké pláži.
To není můj styl. Autobusem je cestování
též možné, ale kdepak se má autobus
k vlaku? Ve vlaku se můžete projít, můžete
v něm žít, sledovat krajinu. V autobuse
přečkáváte. Je to, jako když jste zamilovaná. Můžu se zamilovat do lodě, je výjimečná a většinou pak hodně vzdálená. Ale
vlak tady na mě čeká vždycky. ▪
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ELINKA SE OPĚT
SHLEDALA S BOBINKOU,
František Křižík by měl radost

Po téměř 120 letech od zprovoznění první elektrifikované
dráhy v českých zemích se na koleje mezi Táborem a Bechyní
vrátil elektrický motorový vůz M 400.001. Populární Elinka,
pamětnice zahájení provozu dráhy vyrobená ve spolupráci
vagonky Ringhoffer a slavného českého vynálezce Františka
Křižíka. Na půvabné jihočeské trati se po letech, kdy byla
po závadě mimo provoz, opět setkala se svou mladší souputnicí
Bobinkou původní řady E 422.0.

S

lunná červencová sobota uvítala
na kolejích Bechyňky dva vskutku
speciální stroje a stovky spokojených
cestujících. Po čtyřech letech od odstavení kvůli závadě na trakčních motorech
se mezi provozní stroje vrátil ikonický
elektrický vůz s přezdívkou Elinka, o který pečuje Národní technické muzeum.
Na trati se setkala s jiným unikátem,
soupravou lokomotivy Bobinka s historickými osobními vozy.

Poslední pamětnice
Oba stroje přibližují začátky a vývoj
elektrické trakce na jedné z našich
nejzajímavějších tratí. Dráhu mezi
Táborem a Bechyní postavili naši předci
během jediného roku. Poprvé v naší historii, nepočítáme-li tramvajové dráhy,
se rozhodli pro elektrickou trakci. Zvolili
napájecí soustavu s napětím 1 500 V.

Elinka je poslední pamětnicí této
historické události. Právě ona zde v roce
1903 svezla první cestující. A příležitostně je vozí dodnes. Její čerstvá oprava
a opuštění záměru převést trať na střídavou napájecí soustavu navíc dávají
cestujícím a železničním nadšencům
naději, že se s ní budou na malebné trati
setkávat i v následujících letech.

Bobinka na běžných spojích
Příležitost svézt se Elinkou měli zájemci
do konce srpna, a to vždy v sobotu
v rámci akce Léto na Bechyňce. Historický elektrický vůz vyrážel z Tábora dvakrát denně jako speciální vlak. Výrazně
zpestřenou cestu měli o prázdninových
sobotách i běžní cestující. Elektrická
lokomotiva Bobinka (E 422.0) z 50. let
s historickými osobními vozy totiž
jezdila na pravidelných spojích a navíc

za standardní jízdné. I ona během minulé zimy podstoupila údržbu, aby byla
v následujících letech ve formě.
Cílem však nemusí být jen samotné
vlaky. Trať a její bezprostřední okolí
nabízí spoustu vděčných turistických
lákadel. Za návštěvu stojí nejen obě historií prodchnutá města na obou koncích
tratě, tedy Tábor a Bechyně, ale i řada
zajímavostí poblíž. Za všechny jmenujme třeba údolí Lužnice, táborskou zoo
nebo dechberoucí a unikátní Duhový
most, sloužící jak vlakům, tak automobilům. ▪

Bechyňka
Železniční trať Tábor –
Bechyně byla první
elektrifikovanou tratí
v Česku (pokud nepočítáme
tramvajové dráhy). V provozu
je od 20. června 1903 a měří
24 kilometrů. Je napájená
systémem stejnosměrného
napětí 1 500 V. Trať
původně končila na levém
břehu Lužnice. Teprve
roku 1928 byla přivedena
po bechyňském mostě
(přezdívaném Duhový) až
do centra města.
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Veronika
Kostovová
Vystudovala Střední průmyslovou
školu strojní a dopravní v Děčíně.
Po maturitě v roce 2008 nastoupila
k Českým drahám na pozici
vlakvedoucí s domovskou stanicí
Rumburk. Od roku 2009 sloužila
pod domovskou stanicí Děčín
a v roce 2017 se jí narodil syn.
Po rodičovské dovolené se v roce
2021 vrátila už jako osobní
a zavazadlová pokladní do stanice
Ústí nad Labem hl. n. Založila sbírku
na pomoc hasičům ze SDH Hřensko,
více na www.donio.cz/pomoc-dobrovolnym-hasicum.

JSEM HYPERAKTIVNÍ
A MILUJU ADRENALIN,

ale stres v práci musím vstřebat
Komunikaci s lidmi Veronika Kostovová prý doslova zbožňuje,
což se jí v zavazadlové pokladně určitě hodí. Na nádraží za ní
chodí cyklisté, batůžkáři, ale i cestující, kteří potřebují vyřešit
nějakou záležitost s In Kartou nebo hledají ztracenou věc.
Co člověk, to jiný příběh. Její práce je proto velmi rozmanitá.
Co vás přivedlo k železnici?
Studovala jsem děčínskou dopravní
průmyslovku obor zasilatelství, ale
nerozuměla jsem si s jednou učitelkou,
proto jsem raději přešla na obor doprava
a přeprava. Dodnes jsem jí vděčná a taky
jsem jí za to po letech poděkovala. Společně jsme se tomu zasmály. Problém byl
v tom, že jsem až do maturitního večírku
jela vlakem asi třikrát v životě a spolužáci
si ze mě dělali legraci, že kdybych měla
já pracovat jako vlakvedoucí, tak vlaky
ani nevyjedou. Protože mám ráda výzvy,
prohlásila jsem, že do měsíce udělám
zkoušky. Zvládla jsem to.
Proč máte práci na železnici ráda?
Práce na železnici je o lidech a o komunikaci – a tu já zbožňuju. Je to adrenalin,
pořád se něco děje. Práce je to rozmanitá
a baví mě.
Kdyby se váš syn rozhodl, že bude
železničářem, doporučila byste mu to?
Pokud by měl syn pracovat na dráze, tak
jedině jako generální ředitel. (smích)

Momentálně chce být ředitelem zeměkoule nebo kácet stromy, takže bych
s tím problém neměla. Ale vážně: syn
vlaky miluje a jezdíme jimi odmalička,
takže by mě nepřekvapilo, kdyby zvolil
tuto cestu.
Pracovala jste jako vlakvedoucí a teď
patříte ke stacionárnímu personálu.
Která práce vás baví více?
Každá práce má něco. Jsem dost hyperaktivní člověk a miluju adrenalin, takže
vlak je mi pravděpodobně bližší, ale práce v pokladně je také dost různorodá,
co se lidí týče. Mám ráda lidi i kontakt
s nimi. Ve vlaku stres člověk snadněji
vyběhá, zatímco v pokladně to musí
prostě nějak vstřebat.
Co konkrétně je náplní práce v pokladně?
Pracuju v zavazadlové pokladně, kde funguje i výdej jízdenek. Podávám cestujícím
informace, půjčuju kola v rámci služby
ČD Bike. Mám také na starosti ztráty…
Je tam pořád něco k řešení.

Jak často cestující využívají službu
úschovny zavazadel?
Jeden by možná neřekl, ale využívají ji
dost. V létě hlavně batůžkáři a cyklisté, v zimě se sem klasicky dávají tašky
s nákupy nebo kufry. Úschovnu ale mají
na starosti kolegové skladníci přepravy.
Já kontroluju účetní stránku.
Co se děje s věcmi, které si lidé zapomenou vyzvednout?
Zapomenuté věci podle předpisu zůstávají ve stanici určitou dobu a poté se
likvidují nebo předají příslušným institucím. Například mobilní telefony a peněženky s hotovostí se předávají úřadům,
které doklady vydaly. Překvapuje mě,
kolik lidí vůbec nehledá peněženku,
telefon, přitom stačí kouknout na web
www.eztraty.cz. Na druhou stranu se
ale najdou i zapomenuté věci, o které
nemá zájem snad nikdo, třeba vibrátory,
špinavé ponožky, shnilá bageta, staré
boty…
Založila jste transparentní účet
na podporu hasičů, kteří bojovali
s rozsáhlým požárem v Hřensku. Proč?
Účet jsem založila, protože mě požár
citově zasáhl. Bydlím deset kilometrů
od Hřenska a znám to tam. Mezi hasiči
mám spoustu kamarádů a vím, že řadě
z nich vzal požár vybavení – boty, obleky, hadice a další. Pokud by se vybrala
větší částka, půjde finanční pomoc
i ostatním jednotkám, které si to nezaslouží o nic méně. ▪
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CO MŮŽE UDĚLAT DOPRAVCE
PRO SNÍŽENÍ ZPOŽDĚNÍ?
Zpoždění patří mezi jevy, které cestující vnímá obvykle negativně. Ať už má jakékoli příčiny.
Ačkoli České dráhy za většinu zpoždění nemohou, snaží se jej maximálně snížit, nebo dokonce
zcela eliminovat. V našem seriálu se dnes podíváme, jaké prostředky na to může národní
dopravce použít.

V

eškeré zásahy Českých drah proti
zpoždění koordinuje dispečink
osobní dopravy. Některé věci se dají
připravit dopředu, třeba po dohodě
s kraji, ministerstvem nebo se Správou
železnic, jiné se provádí operativně.
V některých lokalitách mají České
dráhy možnost nasadit do oběhu
pohotovostní soupravy, lokomotivy,
respektive strojvedoucí a vlakové čety.
Potom se zpoždění jednoho vlaku
nepřenese na další. V jiných lokalitách,
kde to nepřichází v úvahu, je potřeba
provést změnu nasazení stávajících
vozidel a personálu, a to i v rozsahu
na několik dní.

Rozdělit vlak, zkrátit cestu
Specifickou skupinu představují vlaky
složené z různých skupin přímých
vozů, kdy se část soupravy v určitých
místech trasy odpojuje. To se týká
dálkových i regionálních spojů. Zde
mohou České dráhy provést vhodnou změnu a náhradním způsobem
převézt přímé vozy na jiné vlaky. Tím
se pak sníží doba čekání a zabrání se
přenosu zpoždění.
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Další speciální skupinou jsou vlaky,
které jedou na dlouhou vzdálenost.
V případě vysokých zpoždění lze rozdělit
vlak na dvě části a jinou soupravou (třeba pohotovostní) je pak možné zajistit
jízdu vlaku včas aspoň v části tratě. Snížení zpoždění lze docílit také částečným
odřeknutím vlaku v koncovém úseku jízdy nebo nahrazením posledního úseku
autobusem. Takový postup se většinou
týká regionálních spojů.

Zastavit jiný spoj,
vypravit autobus
Zkracování zpoždění se řeší i v případě
zajišťování přípojů. U každého požadavku na přípoj se dispečink Českých drah
dívá o pár kroků dále, zvažuje pozitivní
i negativní dopady čekání návazného
vlaku ve stanici. Pokud je negativní vliv
velký, snaží se dopravce zajistit přepravu
cestujících jiným vlakem, který třeba
i mimořádně zastaví, a to včetně vlaků
s povinnou rezervací, která se pak výjimečně neuplatňuje, nebo vlaky, jež jedou
oklikou (po jiné trati) do stejného cíle.
Je jasné, že ne všechny kroky vnímají
cestující dobře. Mezi nepopulární opatře-

ní patří zejména odřeknutí vlaku, nutný
přestup, náhradní autobusová doprava,
nasazení horší nebo nevyčistěné soupravy, zrušení rezervací. Část pasažérů je
sice mrzutá nebo naštvaná, ale mnohem
větší skupina dojede včas. Cestující
přitom netuší, co se děje v zákulisí dráhy.
Každý krok spojený se snižováním zpoždění posuzují dispečeři zvlášť. Nikdy se
ale nedá vyhovět všem. Vždy je to rozhodování ve stylu „něco za něco“. ▪

Jak lze také
ušetřit čas
 Využitím maximálního
výkonu lokomotivy
 Zkrácením doby, kterou vlak
čeká ve stanici/zastávce
 Zkrácením přestupní
doby ve stanici
 Změnou v organizaci
posunu v depu
 Změnou v řízení sledu
vlaků výpravčím Správy železnic
 Omezením úklidu soupravy
včetně doplnění vody

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

cestopis

Španělsko
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Text a foto: Filip Drápal

ÚRODNÁ ANDALUSIE
JE NABITÁ SLUNCEM
a protkaná hustou sítí kolejí

Jižní Španělsko nabízí ideální kombinaci subtropické přírody, sluncem zalitých
pláží, nesčetného množství památek a pestré nabídky výletů do hor. Andalusie
dostala jméno podle Vandalů, kteří obsadili a vyplenili arabské dědictví
na jihozápadním cípu Evropy. Koktejl namíchaný z pestré směsice kulturních
vlivů je dnes turistickým magnetem pro celý svět. To vše je navíc lehce
dostupné pomocí veřejné dopravy včetně rychlých vlaků, autobusů a tramvají.

Z hradu Gibralfaro máte
přehled o celé Malaze
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A

ndalusie je skvělý tip na dovolenou. Možná by se měla ordinovat
místo lázní, zvláště když u nás vládne nevlídné a sychravé počasí. Mix
neúnavného slunce, cizokrajných chutí
či vůní a přátelsky temperamentního
obyvatelstva uzdraví nejednu bolístku
na duši i na těle. Ideálním startovním
bodem výletu je Malaga, s pravidelnou
leteckou linkou z Prahy. Z letiště jezdí až
na kraj historického města příměstský
vlak, z moderního hlavního nádraží
pak můžete vyrazit dálkovým vlakem
třeba do Granady nebo do Sevilly. A kde
nemůže vlak, poslouží hustá síť pohodlných autobusů. Pokud máte více času,
za pár hodin se rychlovlakem přenesete
i do jiných španělských měst, třeba
do Madridu.

Všude kolem tratí jsou
pomerančovníkové aleje.
Pomeranče tu ale nikdo
netrhá, rostou zkrátka
všude spíše jako plevel.
se vypíná rozlehlá maurská pevnost
Alcazaba a nad ní hrad Gibralfaro s výhledy do všech světových stran, odkud
se vám nebude chtít zpátky dolů. Pro
nohy unavené celodenním putováním
po městských pamětihodnostech je tu
autobus, který jezdí přímo k pevnosti.

Malaga má také svou tramvaj, která se v centru
chová jako metro a na okraji vede pouští

K oddychu a lenošení lze využít
řadu písčitých i skalnatých pláží podél
pobřeží, kam vás každých pár minut
odveze vlak nebo autobus. Cestou podél
jedné obzvláště malebné pláže uzavřené
okolními skalami jsem byl varován cedulkami se zákazem focení. Že by to byl
střežený fotogenický poklad, na jehož
panoramata už tu někdo koupil autorská práva? Kdepak, důvod byl mnohem
prostější – ona pláž byla nudistická.
A pokud vám vyhlídky z městské pevnosti či na mořské pobřeží nestačí, není
nic snadnějšího než popojet pár stanic
vlakem z centra a nechat se lanovkou

Moderní autobusy v Malaze odjíždí z bulváru za křiku
papoušků schovaných v korunách palem

MALAGA
starověký přístav
Druhé největší město Andalusie nabízí
snad všechno, na co máte chuť. Velké
historické centrum Malagy s křivolakými uličkami, ve kterých rádi zabloudíte a kde to žije i v noci. Nad centrem

V historickém centru Malagy to žije hlavně v noci
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vyvézt o 700 metrů výše na horu Calamorro, odkud můžete obdivovat zdejší
vyprahlou horskou krajinu, kterou omývají klidné vody Středozemního moře.
Lanovka sem sice jezdí jen do pozdního odpoledne, pěší trasa od lanovky
až na vrchol hory je však lemovaná
veřejným osvětlením. To kdybyste se
tu při obdivování cizokrajných scenérií
náhodou zapomněli.
Milovníky urbanismu zaujmou
zejména nové obytné čtvrtě zakusující
se do zdejších strmých kopců, odkud si
movitější obyvatelé každý den vychutnávají výhled na moře a intenzivní

Vlaky vás v Malaze odvezou
z letiště do centra nebo až na pláže

přísun slunečních paprsků. Kdo chce
poznat místní středomořskou flóru,
nechť vyrazí do velké botanické zahrady
v kopcích severně od města poblíž zdejší
monumentální přehrady.
Malaga má hustou síť modro-bílých
městských autobusů, jejichž trasy se
spojují na výstavním hlavním bulváru
Alameda Principal, posetém palmami,
v jejichž útrobách se dopravní hluk
snaží překřičet na pohled nenápadní,
ale o to hlasitější papoušci. Z tohoto
bulváru jezdí tolik linek, že najít tu
správnou zastávku připomíná malou
bojovou hru. Každá linka staví trochu
jinde a snadno se vám může stát, že
než najdete tu svou, dojdete o zastávku
dále. Malaga má také metro, nebo spíše tramvaj, jež jezdí pod zemí, momentálně ovšem jen západně od hlavního
nádraží. Ale už se staví další úsek blíže
historického centra. Na severozápad-

Tramvaje v Granadě jezdí po umělé trávě. Živý
porost by v tomto suchém podnebí nevydržel
Lanovka na horu
Calamorro
jihozápadně
od Malagy

ním konci trasy vyjedete na povrch
přímo do pouště, kde kromě tramvajových kolejí zatím nic není.
Do okolních pobřežních letovisek vyjíždí ze středu města každých pár minut
příměstské autobusy a na nejznámější
pláže jihozápadně od Malagy se dostanete každých 10–20 minut pohodlným
příměstským vlakem, který se na rozdíl
od těch dálkových probojoval z hlavního
nádraží tunelem o jednu stanici dále až
na samý okraj historického centra. Při
cestování po městě ale nezapomeňte,
že na tramvaj, autobus i vlak je nutné
mít samostatnou jízdenku. Jeden lístek
na veškerou dopravu tu lze sehnat jen
velmi obtížně.

GRANADA
perla na úpatí Sierry Nevady
Starobylá Granada leží ve výšce přesahující 700 metrů nad mořem ve vnitrozemí na úpatí nejvyššího španělského
pohoří Sierra Nevada, jehož dlouho
zasněžené vrcholky kontrastují s již
velmi teplým počasím dole v údolí.
Hlavním turistickým tahákem tohoto
univerzitního města s mladým duchem
je pevnost Alhambra, nejvýznamnější
památka islámského kulturního dědictví v Evropě. Kromě návštěvy samotné
pevnosti, kam vás z centra odvezou
městské mikrobusy, nabízí místní kopce
hustě poseté romantickými domy
neopakovatelné výhledy na celé město
i na Sierru Nevadu. Jak se budete nořit
do místních úzkých uliček, budete
nacházet čím dál hezčí a fotogeničtější
místa, takže doporučuji nespěchat a ne-

Upozornění
na nudistickou
pláž

Granada leží ve výšce 700 metrů nad mořem.
Okolní kopce jsou pusté nebo osázené olivovníky
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Největší maurská pevnost Alhambra

Tramvaje v centru Granady vypadají jako metro
Krátká tramvajová linka
v centru Sevilly. Vozy jezdí
krokem a v zastávkách navíc
čekají kvůli dobíjení baterek

chat se unášet místní línou atmosférou
za doprovodu zdejších umělců, nejlépe
v některé z mnoha místních kaváren
a restaurací na vyhlídkových terasách.
Bohatý kulturní život pulzuje
i v nevelkém historickém centru. Při
bloudění a hledání uklidňujícího stínu
jděte za tím, co slyšíte – třeba budete
mít štěstí na jednu z kulturních akcí
na místních náměstíčkách. Mně se zde
poštěstilo zažít poněkud psychedelický
zážitek – vystoupení pružných baletek
pohupujících se na obřích nafukovacích
houbách. Poté, co se nasytíte kulturně-historickými zážitky, už je to jen kousek
na místní nádraží, kam zajíždí i španělské rychlovlaky AVE. A pokud si některý
z vlaků vyfotíte, možná vás zastaví důležitým výrazem ověnčená místní stráž,
která si do notýsku zapíše vaše nacionále a popřeje vám pěkný zbytek dne.
Do Granady se dostanete z Malagy
buďto rychlým vlakem španělských
drah Renfe, nebo dálkovým autobusem
Alsa. Vlak i autobus nabízí po cestě
aspoň rychlý pohled na zdejší vyprahlou
horskou krajinu pokrytou nekonečnými olivovníkovými sady. V historickém
centru je nejlepší chodit pěšky. Jinak je
zde k dispozici hustá síť městských autobusů, ty nejmenší z nich vás vyvezou
až k pevnosti Alhambra. Granada má
od roku 2017 také svou tramvaj, která
se v centru zakusuje pod zem, ale jinak
jezdí normálně na povrchu a spojuje
střed města s rozlehlými předměstími
na západě i na jihu. Podzemní stanice
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Na tramvaj, autobus
i vlak je nutné mít
samostatnou jízdenku.
Jeden lístek na veškerou
dopravu tu lze sehnat jen
velmi obtížně.
vypadají jako klasické metro, na několika úsecích v centru chybí nad kolejemi
napájecí troleje, protože tramvaje si
berou šťávu z baterií.
Všude kolem tratí jsou pomerančovníkové aleje. Pomeranče tu ale nikdo
netrhá, rostou zkrátka všude spíše
jako plevel. Tramvají se také dostanete
na dálkové autobusové nádraží, které
je na rozdíl od toho vlakového poměrně
daleko od centra. A opět pozor – integrovanou jízdenku na tramvaje i autobusy seženete jen při dokonalé znalosti
místního tarifu.

SEVILLA
město, které nezná nudu
Čtvrté největší španělské město, hlavní
město Andalusie a kulturní klenot
jižního Španělska si rychle zamilujete,
ať už díky mnoha památkám arabské kultury, nebo díky druhé největší
evropské katedrále, skrývající ostatky
objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba.
Na konci středověku byla Sevilla také
jediným přístavem, odkud odplouvaly
zaoceánské lodě do Nového světa. Dnes

Sevillské houby aneb obří dřevěná terasa
s vyhlídkou uprostřed historického centra

už to tak slavný přístav není. Po parném
dni stráveném v uličkách historického
centra si můžete oddechnout na zelení
obklopených náplavkách vodního kanálu, odnože jinak po většinu roku vyschlé
řeky Guadalquivir. K vodě proudí hlavně
kvečeru místní obyvatelé lační zábavy
i odpočinku.
Při náhodných procházkách v centru
se nelekněte. Klasické čtvercové náměstí Plaza de Abastos, obehnané hustou
prastarou zástavbou, je částečně přikryté supermoderní vyhlídkovou plošinou
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Dopravní
zajímavosti
Malaga
 metro vypadá jako
tramvaj; funguje od roku
2014, má dvě navzájem
propojené linky, měří
11 kilometrů a obsluhuje
17 stanic
 příměstské vlaky podél
řady pláží jihozápadně
od Malagy
 lanovka na horu
Calamorro
Rychlé spojení z centra na západ i východ Sevilly obstarává metro, které jezdí v podzemí jen ve středu města

Granada
 tramvajová linka vede
v centru pod zemí, ve třech
úsecích jezdí vozy na
baterie bez trolejí;
funguje od roku 2017,
má 16 kilometrů
a 26 zastávek
 minibusové linky z centra
k pevnosti Alhambra

Sevilla
 linka metra kombinující
podzemní, povrchové
i nadzemní úseky;
funguje od roku 2009,
má 18 kilometrů
a 22 stanic

Sevillská katedrála s údajnými ostatky Kryštofa Kolumba

od německého architekta Jürgena
Mayera s restauracemi a dalšími roztodivnostmi uvnitř. Jedná se prý o největší
dřevěnou strukturu na světě a má tvar
houbovité améby, podle které je tato
kontroverzní stavba také pojmenovaná
Sevillské houby. Vstupné je odstupňované podle denní doby, nejdražší je to při
západu slunce a zažít magický pohled
z výšky 27 metrů na starobylé střechy
domů z tohoto až mimozemského tvaru
můžete i po setmění. V Seville se zkrátka
nebojí ničeho a nemusíte se bát ani vy,
že byste se tady nudili.
Rovinatá Sevilla leží v západní části
andaluského regionu, dostanete se sem
rychlovlakem, letadlem nebo dálkovým
autobusem z okolních měst. Hlavní
železniční nádraží Santa Justa zaujme
neobvyklou brutalistní betonovou ar-

chitekturou, ale leží poměrně daleko
od centra, se kterým ho má v budoucnu spojit tramvaj. Ta tu zatím funguje
ve formě pomalé tratě prodírající
se historickým středem města, kde
tramvaje nemají troleje, ale dobíjí se
na každé zastávce. Pěšky to trvá skoro
stejně rychle jako projížďka touto
krátkou linkou.
Ušetřit kroky při návštěvě města
pomáhají také tři okružní autobusové
linky. Sevilla má ale i metro vedené
v centru pod zemí a jinak na povrchu.
Třeba v nadzemní stanici San Juan
Bajo můžete při cestě k místnímu
klášteru s vyhlídkou na město využít
šikmý výtah neboli jakousi pozemní
lanovku s maličkými kabinami. Je
to sice extrémně pomalé, ale zase
zdarma.

 linka tramvaje, otevřená
v roce 2007, měří pouze
2 kilometry a má
6 zastávek; tramvaje
tu na většině trasy
nepotřebují troleje
a dobíjí se během
pobytu na zastávkách
 šikmý výtah spojuje stanici
metra San Juan Bajo
a historický klášter na
jediném městském kopci
s vyhlídkou na město

Velez-Malaga
 opuštěná tramvajová trať,
zprovozněná v roce 2006
a chátrající od roku 2012;
spojuje města Velez-Malaga
a Torre del Mar, má 5 kilometrů
a 9 zastávek
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VELEZ-MALAGA
vzpomíná na tramvaj
Hlavně fanouškům dopravy a urbanismu vřele doporučuji navštívit městečko
Velez-Malaga, které spojuje s přímořským letoviskem Torre del Mar opuštěná tramvajová trať. Že by snad byla příliš stará? Naopak. S velkou slávou byla
otevřena v roce 2006 a po pouhých šesti
letech, po změně politické reprezentace
na místní radnici, zbrkle opuštěna.
A důvod? Nereálné odhady počtu
cestujících, štědré evropské fondy
a následná ekonomická krize s nechutí
dotovat ztrátový provoz. Tato vražedná
kombinace vyústila v již deset let chátrající trať zarůstající plevelem a postupně využitou místními majiteli plechových miláčků jako parkoviště. Dodnes
jsou tramvaje pro tuto trať uskladněny
ve vozovně, která slouží k parkování
autobusů.
Podél pětikilometrové tratě nyní
jezdí autobusy a kromě zaparkovaných
aut slouží tramvajové těleso také jako
prostor pro venčení psů nebo úložiště komunálního odpadu. Přesto je

Příroda si bere zpět tramvajovou
trať do městečka Velez-Malaga,
která je už deset let opuštěná
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Pokud si některý z rychlovlaků vyfotíte, možná vás
zastaví důležitým výrazem ověnčená místní stráž,
která si do notýsku zapíše vaše nacionále.
toto dvojměstí vzdálené 30 kilometrů
východně od Malagy a dobře dostupné
příměstským autobusem hodné pozornosti. A to nejen kvůli ukázce, jak rychle
si příroda dokáže poradit s opuštěný-

mi výtvory lidské činnosti, ale také kvůli
malebnému městečku v kopcích s klášterem a zříceninou hradu nebo pro osvěžení
na písečných plážích přímořského letoviska
Torre del Mar. ▪

Na kopci nad centrem městečka Velez-Malaga trůní malý kostelík a naproti němu místní pevnost
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Takoví jsme
(ne)byli

zábava l takoví jsme (ne)byli

Text: Michal Petrov
Foto: archiv autora

SHÁNÍME ŠKOLNÍ POTŘEBY
a přenosný magnetofon

Prázdniny definitivně skončily a léto se na to chystalo. Prezident Gustáv Husák uvítal opět
libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, což žáci a studenti přijali s nadšením, protože
dostali vlaječky a školní volno, aby olemovali Leninovu třídu a hostovi zamávali. Už drobet
po sezoně pak odjel generální tajemník strany do Bulharska, které zatím otvíralo své speciální
oddělení v pražském obchodním domě Kotva.

 Zpátky do lavic

 Konec brigád

Noviny tradičně zkraje září informovaly o začátku školního roku, stránky
zaplnily fotografie žáčků, jak se aktivně
během vyučování hlásí zdviženýma
ručičkama. O shánění školních potřeb
se ovšem psalo už v srpnu. Byla to honička a začít se muselo brzy. V roce 1982
usedlo do lavic 3 100 000 žáků, a to už
byla nějaká poptávka.

Ještě naposledy dopřálo Rudé právo čtenářům pohled
na fotky brigádnic (zřídka brigádníků) v zemědělství.
Chmel už byl z chmelnic pryč – na česání se mimochodem podílelo 37 000 studentů vysokých a středních
škol i učňů. Ještě ale bylo potřeba pomoct třeba s jablky,
cibulí nebo při vinobraní. Mladým se zkrátka muselo
vštípit, že jídlo a pití je dřina. Což není zase tak špatné.

 Novinky z Tesly
Na ústecké výstavě elektroniky reprezentující Teslu Eltos se vůbec poprvé
prodával přenosný přístroj pro aplikaci
akupunktury Stimul 3. V návodu se
uvádělo, že opakovaným užíváním léků
se jejich účinnost snižuje nebo se stávají
i škodlivými, a proto se hledají nové
cesty, jak tento stav zlepšit. Nebyla
to jediná novinka, kterou na sebe
Tesla upozornila. Přenosný kazeťák
Diamant K 203 sice vyráběla ve spolupráci s polskou Unitrou už od roku 1980,
ale konečně byla poptávka nasycená
natolik, že mohly dokonce vyjít inzeráty.
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před 40 lety

takoví jsme (ne)byli l zábava

 Raději ji nezbouráme

Poslední triumf

Tehdejší systém přál střelmistrům a demolicím historických zástaveb. Nicméně v roce
1982 si dal naštěstí pauzu, takže se nakonec
rozhodlo, že historická tržnice na pražských
Vinohradech zůstane stát. Zbědovaná budova ale ještě neměla definitivně vyhráno –
o jejím zbourání se uvažovalo znovu po požáru v roce 1986. Přečkala i tuhle napínavou
chvíli a stala se jedním z prvních výstavnějších nákupních center v popřevratové Praze –
už pod názvem Pavilon.

Naposledy v historii mohlo československé
enduro slavit vítězství ve vrcholném světovém klání – motocyklovém Šestidenní. Triumf
byl o to cennější, že se soutěž jela na domácí
půdě (ve slovenské Považské Bystrici). Šlo
nejen o úspěch jezdců, ale i skvělých motorek
Jawa, na kterých si Čechoslováci dojeli pro
světovou trofej celkem patnáctkrát a pro titul
mistrů světa družstev osmkrát.

 Smolný měsíc
Září 1982 se zapsalo do historie našeho
důlního průmyslu, ale především do kronik některých hornických rodin jako
černý měsíc. Na dole ČSM ostravsko-karvinského revíru přišlo o život kvůli
vodě, která se provalila do šachty, pět
havířů. Jen o dva roky dříve zde šest dalších zahynulo kvůli otravě metanem. Při
sesuvu půdy, k němuž došlo před 40 lety
ve velkolomu Maxim Gorkij v Ledvicích,
se naštěstí nikomu nic nestalo.

 Legenda pokračuje
Agilní JZD Agrokombinát Slušovice otevřelo v Brně už svůj
druhý obchodní dům. Oficiálně se jmenoval Dům ovoce
a zeleniny a postavili ho v Kounicově ulici. Nikdy nicméně
nedosáhl popularity svého předchůdce – zlínského obchoďáku „Dům zeleniny“ Kvatro, kterému jinak ale jako by
téměř z oka vypadl. JZD Slušovice, které vedl už od roku
1963 předseda František Čuba, bylo tolerovaným ostrůvkem kapitalismu.

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

?

STATEK POHÁDKA
S TEMNOU MINULOSTÍ,
kterou si přibarvili lovci kešek

Poetický název Pohádka jako by chtěl zakrýt skutečnost, že jde
o místo, které svým obyvatelům přinášelo smůlu, a dokonce smrt.
Usedlost ze 16. století byla dlouhé roky obyčejným šumavským
statkem. Jenže v 19. století se na něm podle pověsti usídlila
čarodějnice. A od té doby je místo zakleté. Obýval ho i sériový vrah
Ivan Roubal a nakonec tam lidé začali chodit hledat kešky.

U

sedlost měla původně německé
jméno Christlhof a nebyla ničím
výjimečná. Postupně však začala svým
obyvatelům přinášet smůlu. Kdo se
sem nastěhoval, zažil nějaké neštěstí
nebo rovnou zemřel. Za všechno podle
jedné z pověstí mohla čarodějnice, která
na Christlhofu bydlela.

Hon na čarodějnice v 19. století
Na samotě tehdy žila žena. Obývala
chatrč a lidé v okolí si o této samotářce
povídali, že se v jejím okolí dějí divné
a dost zlé věci. Když v květnu 1828 zachvátil blízké město Strážov požár, viník
byl jasný. Mohla za to čarodějnice. A tak
ji ukamenovali a její domek zbořili. Jenže
tahle pověst v mnoha ohledech nesedí.
Folklorista Jan Pohunek upozorňuje, že
Christlhof nebyl žádnou samotou. „Šlo
o shluk několika chalup, kde bydlelo
několik rodin. Ta pověst zřejmě vychází
z díla spisovatele Viléma Kudrličky.“
Další nesrovnalostí je doba, kdy se měla
celá věc odehrát. V 19. století se už hony
na čarodějnice nekonaly. To je záležitost
mnohem starší. Pokud by lidé něco takového tehdy udělali, čekal by je soud.
Faktem je, že statek Christlhof postihl
osud jako celou řadu podobných stavení
v Sudetech. Odsun Němců. Po něm přišli noví čeští obyvatelé a místo dostalo
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poetický název – Pohádka. Jenže novousedlíkům se podle legendy nedařilo –
údajně kvůli čarodějnici. Jeden muž zde
prý spáchal sebevraždu a jeho partnerka
zešílela. Další obyvatelka se odstěhovala,
protože v domě nemohla spát a celkově
se tu cítila špatně. Jenže kdyby nějaká
čarodějnice v roce 1828 zapálila město
Strážov, asi by nedávalo smysl, že začne
škodit až po 120 letech. Všechny tyhle
pověsti se začaly šířit mnohem později,
když se Pohádka mediálně proslavila
kvůli svému poslednímu obyvateli.

Domov sériového vraha
V 90. letech se na Pohádce zabydlel Ivan
Roubal. Chtěl tam chovat jeleny. Jenže
nezískal povolení, a proto si nakonec pořídil drůbež a černá vietnamská prasata.
Tou dobou už byl statek ruina. Bývalý
topič a průvodčí neměl moc peněz, proto
si mohl dovolit pronajmout právě jen
takovou zříceninu. Lidé z okolí ho považovali za fajn chlapíka a neměli tušení, že
ve skutečnosti vedle sebe mají souseda
zabijáka.
Roubal si na statek přivedl svou ruskou
přítelkyni. Té vylíčil, že ji vezme do pohádky. Na krásné romantické místo.
Když dotyčná dáma rozpadlou Pohádku
viděla, byla zaskočená tím, jak se realita
liší od vyprávění jejího milého. Není se

čemu divit, že se Roubalovo děvče sblížilo s místním podnikatelem Františkem
Heppnerem. Ten chtěl dokonce rozjet
byznys i s Roubalem. Po nějakém čase
ale Heppner i Roubalova přítelkyně
zmizeli a Roubal začal jezdit Heppnerovým autem. Tvrdil, že jeho známý odjel
i s novou láskou do Německa. Svému
synovi se ale svěřil, že je oba zavraždil
a těla dal sežrat prasatům.

 Jeden muž zde prý spáchal sebevraždu
a jeho partnerka zešílela. Další obyvatelka se odstěhovala,
protože v domě nemohla spát a celkově se tu cítila špatně.

Místo proslavili novináři
Dne 30. března 1994 byl Ivan Roubal
zatčen. Média jeho případ bedlivě sledovala. Šlo o senzaci a novináři se zajímali
o všechny možné detaily. Čtenáři se tak
dozvěděli o Pohádce. Soud se táhl roky
a prokázat se podařilo pět vražd. U dalších tří včetně zmizení Heppnera a ruské
přítelkyně ovšem důkazy chyběly.
Policisté hledali na Pohádce mrtvá těla.
Ale marně. Pokud tam někdo vraždil,
těla pohřbil jinde. Nebo je nechal sežrat,
jak se vypráví?
Kdepak. Ani to se nestalo. Kdyby
prasata těla snědla, musely by se
na místě nacházet stopy lidských
bílkovin, které prošly trávicím traktem
čuníků. Kriminalisté po nich pátrali a nic
takového nenašli. „Velký podíl na šíření
pověstí má keška, která se tam objevila.
K té se vázaly ty legendy o statku Pohádka,“ dodává folklorista Jan Pohunek.
Příběh se díky hledačům kešek šířil
po celé republice, občas o něm někdo

něco napsal do médií a opakovaná lež se
stala skoro pravdou.

Strašidelná noc
Zbývá ale ještě jedna legenda. V noci se
prý na statku ozývají tajemné hlasy, objevují se divná světla a technika vypovídá
službu, nebo se aspoň rychleji vybíjí.
Technické potíže prý potvrzují lovci záhad, kteří navštěvují i jiná tajemná místa.
Dokumentaristé Zdeněk Horák a Jakub
Bouček strávili při natáčení snímku
o Pohádce v ruině statku celý den a celou
noc. Žádná tajemná světla neviděli a nic

podezřelého neslyšeli. A technika fungovala po celou dobu normálně.
To, že se ale baterie vybije rychleji
než jinde, se na Pohádce vyloučit nedá.
„Chladné a vlhké počasí, o které není
na Šumavě nouze, přispívá k tomu, že
baterky nevydrží tolik jako obvykle,“ popisuje dokumentarista Horák, který je
shodou náhod elektrotechnik. Ne úplně
vlídné klima může nadto zapříčinit, že
těm, kdo tady hledají senzaci, například selže paměťová karta ve foťáku
nebo v kameře. Duchové za to nicméně
nemůžou. ▪

Proč zde skutečně hořelo?
Pravdou je, že 12. května 1828 ve Strážově opravdu hořelo. Požár ale nezpůsobila
čarodějnice, nýbrž Terezie Lasnerová z domu číslo popisné 45, jíž na plotně uteklo máslo.
Od toho chytil celý dům, a protože většina stavení byla dřevěná, dvě třetiny města
včetně radnice lehly popelem. I když byl viník, tedy v tomto případě vinice, známý, nejsou záznamy o tom, že by paní Lasnerovou její spoluobčané ukamenovali.
Příběh o čarodějnici je proto opravdu jen pověstí.

53

BOTY NA MÍRU VAŠÍ OSOBNOSTI
kontakt: 606027573
www.kadlex.cz
IG @kadlexDesign

Hezky
česky

Zpátky do školy a do práce
s fortelem a správným vercajkem

podle Markéty
Gregorové

Všechno někdy končí – i čas letních prázdnin a dovolených. Návrat do vzdělávacího nebo
pracovního procesu si ale vždycky můžeme něčím zpříjemnit. Třeba povídáním o zákulisí slov
spojených se školou a prací, kde se skrývá spousta zajímavých překvapení.

A

ž se dětem nebude chtít vstávat, vysvětlete jim, že škola je vlastně
volná chvíle. Slovo škola skutečně vzniklo z řeckého výrazu pro
volnou chvíli, i když staří Řekové tím mínili dobu určenou ke studiu
spíše než k odpočinku. Význam tohoto slova se tak vyvíjel od chvíle pro
vzdělávání a intelektuální debaty až po dnešní školu jako místo, kde se
tyto činnosti odehrávají.

(prodavač), barber shop (holičství) nebo sales (výprodeje), řemeslník
má stále svůj starý dobrý fortel a vercajk. Zrovna germanismus fortel je obzvláště zajímavý, protože časem u něj došlo k posunu významu. Dříve se tento výraz používal také ve smyslu lsti nebo úskoku,
ale dnes se jím míní výhradně zručnost nebo obratnost. Fortelný
řemeslník je tedy šikovný. A co je fortelné, to je dobře udělané.

Když cvičit, tak donaha

Klíč s dlouhým názvem

Pokud vaše potomky výklad o původu školy nepřesvědčí, na ty starší to
můžete zkusit s perličkou šitou na míru studentům gymnázií. Stejně
jako škola pochází i označení gymnázium z řečtiny. Když si představíme
antické Řecko, vybaví se nám nejen rozvoj vzdělanosti, ale také kult
krásy lidského těla. A obě tyto stránky, duševní i tělesná, se snoubí v jeden celek ve slově gymnázium, jež v řečtině dříve označovalo prostranství, kde se mladí muži věnovali tělesné výchově – a to nazí. Samo slovo
gymnázium tak přímo odkazuje ke cvičení bez oděvu.

Každý je ale jen tak fortelný, jak fortelný má vercajk. Výraz vercajk
je krásnou ukázkou toho, jak si germanismy umíme počeštit, že by
je v němčině už ani nepoznali. Předlohou je totiž německé slovíčko
Werkzeug, které doslova znamená pracovní nářadí. Když už jsme
u toho nářadí, nesmíme opomenout jedno z nejuniverzálnějších:
šestihranný klíč. Asi jej znáte spíše pod názvem inbus. Anebo imbus?
Pomůže nám znalost, jak tento původně německý termín vznikl.
Jde o zkrácený název patentu, který celým jménem zní Innensechskantschraube Bauer und Schaurte. To první a nejdelší slovo
bychom přeložili jako vnitřně šestihranný šroub doplněný odpovídajícím klíčem. Zbytek spojení se skládá z názvu firmy, která si vynález
inbusu nechala patentovat. Když složíme dohromady první písmenka celého názvu, vznikne nám inbus s „n“. Lépe se nám ovšem
vyslovuje imbus s „m“, proto se většinou píše právě takto. Ale hlavně,
ať se vám v práci nebo ve škole daří! ▪

Lstivý řemeslník

Ilustrace: Digishock

V oblasti vzdělávání v češtině převládají slova řeckého a latinského
původu. Ve světě práce je tomu ale jinak. Ve službách a obchodě dnes
na každém kroku narážíme na fráze převzaté z angličtiny, zatímco
řemeslům bezkonkurenčně dominuje hantýrka založená na němčině.
A tak třebaže ve službách narážíme na anglicismy jako shop assistant
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 Výstava
MIMIKRY

Jana Kábrta

V KINECH
OD
29. ZÁŘÍ

 Film měsíce

Výstava v pražské Ville Pellé představuje
zatím nejrozsáhlejším způsobem dílo
jednoho z nejvýraznějších malířů současné scény – uherskohradišťského rodáka
Martina Salajku. Mimikry, které známe
ze světa flóry a fauny jako schopnost
splynout s okolím, přizpůsobit se a oklamat nepřítele, servíruje Salajka v širším
kontextu současného světa, poukazuje jimi na neuchopitelnost a matoucí
proměnlivost každodenního života. A to
prostřednictvím výrazných expresivních děl
s přízraky a stíny městských přeludů, která
navzdory překypujícím barvám přináší
jasná a znepokojivá poselství.
VILLA PELLÉ, PRAHA
OTEVŘENO DO 2. ŘÍJNA

BUKO
Nejočekávanějším filmem září je samozřejmě Jan Žižka režiséra Petra Jákla. Ale
podívat se můžeme i na další zajímavou
premiéru, kterou tento měsíc přináší.
Je jí Buko od Alice Nellis, autorky snímků
Výlet, Revival nebo pohádky Sedmero
krkavců. Její nová hrdinka Jarmila se ocitá
na životní křižovatce. Po ztrátě muže se
musí rozhodnout, zda zbytek života už
jen tiše přetrpí, nebo se osudu vzepře
a vrhne se do nových dobrodružství
s předem nejistým výsledkem.
Navzdory dobře míněným radám
svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v roman-

ČR, 112 MIN.
REŽIE – ALICE NELLIS
HRAJÍ – ANNA CÓNOVÁ, PETRA ŠPALKOVÁ,
JAN CINA, LENKA TERMEROVÁ, MARTHA
ISSOVÁ, MIROSLAV KROBOT, FILIP MENZEL,
MARIAN RODEN A DALŠÍ

tické divočině uprostřed Máchova kraje,
kde to měl rád především její muž. Ten jí
navíc v závěti odkázal vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled
vypadá jako nejapný žert, neboť Jarmila
se koní bojí. S pomocí sousedů ale zjistí,
že právě s tímhle koněm by se jí do života
mohlo vrátit štěstí.

 Divadlo
ZÁHADA
ZMIZELÉHO SUDOMYČE

OD
8. ZÁŘÍ

Zajít do divadla a zároveň si zahrát únikovou hru?
Tohle spojení nabídne novinka Jihočeského divadla,
odehrávající se ve starých sklepích českobudějovického
pivovaru Samson. Začíná se ovšem v přístavišti na řece
Malši, protože diváky do pivovaru odveze loď. Na místě
je potom kromě rébusů a záhad čeká i setkání s živými
postavami či tajné naslouchání jejich dialogům, které vedou
k získání potřebných indicií a odpovědím na otázky, jako například co tajemného skrývá sklepení nebo to nejpodstatnější – kam zmizel sudomyč Josef. Účastnit se mohou
diváci starší 18 let.
PIVOVAR SAMSON, ČESKÉ BUDĚJOVICE
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 Film na doma
TAJEMSTVÍ
STARÉ BAMBITKY 2
Napoprvé se ve světě staré bambitky končilo
ve chvíli, kdy zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. Jenže
ne všichni odešli spokojení – zlotřilí rádcové
Lorenc a Ferenc byli z království vyhnáni.
Pro svou pomstu se rozhodli využít mladou
a nezkušenou královnu Julii ze sousedního
království. A i když se chtěl Karaba, který se
mezitím stal dědečkem zvídavé princezničky
Johanky, už věnovat jen hrnčířskému řemeslu, je načase, aby opět oprášil tajemnou
zbraň a zapojil se do boje za spravedlnost.
ČR, 104 MIN.
REŽIE – IVO MACHARÁČEK
HRAJÍ – TOMÁŠ KLUS, KAMILA JANOVIČOVÁ,
ONDŘEJ VETCHÝ, JIŘÍ LÁBUS,
MIROSLAV VLADYKA,
VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ A DALŠÍ

kultura l zábava

 Hudba

100 %

h

JAN ŽIŽKA PŘEKONAL
VYSOKÁ OČEKÁVÁNÍ
Znáte ten pocit nezměrného zklamání po velkém očekávání,
které výsledek nedokázal naplnit? Film Jan Žižka působí
opačně – očekávání byla obrovská, ovšem režisér Petr Jákl je
dokázal ještě překonat. Jeho snímek je mimořádný.

W

ow! Tohle že je český film? Světové
parametry tomu dávají jen těžko
uvěřit. Úžas se přelévá v pocit hrdosti.
Podobně se museli cítit Skotové, když jim
před lety Mel Gibson daroval Statečné
srdce o jejich národním hrdinovi Williamu
Wallaceovi. A zdaleka nejde jen o světová
herecká jména, která spoluscenárista,
režisér a koproducent Petr Jákl dokázal
pro svůj vysněný projekt získat. Netřeba
popisovat výkonnostní standard nejzvučnějšího z nich – Michaela Cainea –, parádní
je výběr všech. Platí to i o českých hercích.
A Ben Foster je v hlavní roli uhrančivý
ve všech chvílích, v těch vypjatých i v těch,
kdy se děj na chvíli zastaví.

Ano, zabíjení a nekompromisního násilí
je v Janu Žižkovi spousta. Pro slabší povahy
až až. Ale taková už doba na přelomu
14. a 15. století prostě byla. Dějovou linku,
kdy má únos milenky Jindřicha z Rožmberka
vyřešit budoucnost slabého krále Václava IV.
a překazit plány jeho bratra Zikmunda,
Jákl zjednodušil, aby byla srozumitelná jak
doma, tak ve světě; své mezinárodní ambice
ostatně nijak neskrývá. Výpravou si nezadá
s hollywoodskými produkcemi, má vypiplané bojové scény, opojné záběry z dronů,
dokonalé dobové reálie. Petr Jákl kdysi
přiznal, že by chtěl natočit film z kategorie
zmíněného Statečného srdce, Gladiátora
nebo Posledního samuraje. Tak teď ho má.

 Kniha
ATOMOVÍ PARCHANTI
SAM KEAN
Jejich úkol zněl jasně: sabotovat snahu nacistů
vyrobit atomovou bombu. Řeč je o členech
různorodého týmu Alsos, jenž byl během druhé
světové války vyslán Spojenci na nepřátelské
území, aby sabotoval, případně zlikvidoval členy
nacistického Uranového spolku, který bombu vyvíjel. Podle dostupných zpráv s ní totiž byli nacisté
mnohem dále než Spojenci… Sam Kean, ceněný
americký autor, psal příběh neznámých hrdinů,
na jejichž bedrech spočíval osud celé války, podle
skutečných událostí.

tv

RENAISSANCE
BEYONCÉ
Jedna z ikon současného popu má
novou, v pořadí sedmou desku.
Ovlivnila ji neutěšená doba, z níž se
zpěvačka snaží své posluchače vytrhnout. Nabízí nahrávku šestnácti písní,
které evokují návštěvu tanečního
klubu a jsou jedním velkým hudebním
mejdanem. „Vytvoření tohoto alba mi
umožnilo najít místo, kde bych mohla
snít a najít únik v době, která je pro
svět děsivá. Dalo mi to možnost cítit
se svobodně a dobrodružně. Doufám,
že v této hudbě najdete radost, že
vás inspiruje k uvolnění a pohybu,“
vzkázala Beyoncé.

 TV tip
POZADÍ UDÁLOSTÍ

k

Jan Hřebejk natočil čtyřdílnou minisérii odehrávající se v Olomouci
a na tamní univerzitě. Pozoruhodným způsobem propojuje
vážnou linku vraždy a následného
vyšetřování s humorem a ironií,
jíž častuje prakticky všechny
zúčastněné. Jak ústřední dvojici
sourozenců Soňu a Vojtěcha, kteří na škole přednáší, ve volném čase
publikují pokleslou literaturu a jejich manželství jsou shodně v troskách,
tak novou ambiciózní děkanku, jejího nohsleda, policisty i studenty.
V hlavních rolích se představí Petra Hřebíčková, Jiří Havelka,
Jitka Čvančarová nebo Martha Issová.
ČT1 / OD 11. ZÁŘÍ / 20:10
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Co
se děje

I Dagmar Havlová používá filtry
Na fakt, že není vše tak, jak se na sociálních sítích tváří, nechtěně poukázala
i bývalá první dáma Dagmar Havlová. Její
kamarádka Zuzana
Augustin Poláčková
zveřejnila fotku z oslavy
svých narozenin, na které Havlová stojí v čele
slavnostní tabule. Stejnou si potom na svůj
Instagram dala i Havlová – ovšem na ní byl její
pas o několik konfekčních velikostí menší
než na té původní.

Trenérovi se smějí za tetování
Úspěšný fotbalový trenér Portugalec José
Mourinho se pochlubil novým tetováním.
„Přemýšlel jsem o něčem, co by uctilo
všechny kluby, ve kterých jsem vyhrál
evropské soutěže, zároveň by to bylo
něco, co můžu mít jenom
já,“ napsal s narážkou
na výhry v Lize mistrů,
Evropské i Konferenční
lize. Posměch sklidilo
provedení i nápad. „Uznávám ho, ale tohle je krize
středního věku,“ zněl jeden
z komentářů.

Soutěž o voucher
na film Láska hory přenáší

SÍTĚ OKOUZLILA FOTKA NOVÉ
PLANETY. BYL TO ALE SALÁM!
Étienne Klein, renomovaný francouzský vědec, umístil na síť
Twitter úchvatný záběr, k němuž napsal: „Fotka Proximy
Centauri, hvězdy nejblíže Slunci.“ Rychle ho začaly sdílet
tisíce lidí. Do doby, než se po několika dnech provalilo, že
místo hvězdy vyfotil Klein kolečko salámu.

K

leinova lež vypadala velmi realisticky.
K informaci o fotografii hvězdy ještě připsal, že ji pořídil vesmírný teleskop Jamese
Webba, a také zasněný komentář: „Takové
detaily… Každý den odhalujeme nový svět…“
Působivý snímek okamžitě začali lidé sdílet,
navíc v mnohem větší míře než opravdové
fotky z teleskopu. A co je ještě důležitější,
nikdo ho nerozporoval. A tak šel fyzik
a filozof vědy s pravdou ven – místo hvězdy
vyfotil kolečko salámové klobásky chorizo.

 To nej z Instagramu

?

Žádná jiná fotka
v posledním měsíci
nevzbudila na sítích větší
ohlas, než když se Tommy
Lee, exmanžel Pamely
Andersonové a bubeník
kapely Mötley Crüe,
vyfotil v rouše Adamově.
Na Instagramu vydržela
čtyři hodiny.

Ve filmu Láska hory přenáší uvidíte šílený den
po pánské jízdě, kdy se před svatebním obřadem
ztratí ženich. Do hledání se zapojí zoufalá
nevěsta, neurotická matka, příliš aktivní otčím
i biologický otec. Chaosu navíc využije instruktor
lyžování svůdník Petr... Na tři z vás čeká voucher
na zhlédnutí filmu v iTunes zdarma.
Kdo je to Buko
ve stejnojmenném filmu
Alice Nellis?
A
B
C

kůň
koza
manžel

Odpověď zadejte do příslušného formuláře na
www.cdprovas.cz do 14. září 2022.
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„Překvapilo mě, jaký to nabralo spád.
Myslel jsem si, že si lidé okamžitě všimnou,
že jde o falešný obrázek,“ prohlásil a dodal,
že nechtěl nikoho zesměšnit, nýbrž rozšířit
povědomí o tom, jak snadné je naletět
a rozšířit neověřené a nepravdivé informace
na sociálních sítích. „Chci se omluvit těm,
které můj hoax, jenž nebyl ničím originální,
mohl šokovat. Jednoduše jsem chtěl vyzvat
k opatrnosti ohledně obrázků, které, zdá se,
mluví samy za sebe,“ napsal na Twitter.

Zpěvačka Madonna sdílela
několik snímků z rodinné
návštěvy na Sicílii. Fanoušci
žasli, jak ve čtyřiašedesáti
letech vypadá.

Zpěvačka
Debbi touto
fotkou dala
fanouškům
na srozuměnou,
že je již vdanou
paní. A rodinku
netvoří jen
s manželem,
ale i s jeho
třemi dětmi.

Fejeton
Případy inspektora
Bohemíra
Text: Filip Martinec
Ilustrace: Digishock

KUFR
V

Bohemírově kanceláři bylo dusno.
V křesle se roztahoval obtloustlý chlap,
který kouřil už třetí cigaretu. Na židli
seděl drzý klučina se znuděným výrazem.
A na zemi trůnil monstrózní kufr. Bohemír
nesnášel pach tabáku, ale tentokrát
musel udělat výjimku. Jeho klient měl
totiž doporučení od náměstka. Vlastně ho
dostal přiděleného jako extra úkol.
„Cpu do něj peníze, na školu jsem ho
dostal a on mi udělá takový podraz,“
lamentoval tlouštík a široce gestikuloval,
až všude padal popílek. „Loni se přivázal
ke vratům mlékárny, prý na protest, a teď
mi během služební cesty – nadto v první
třídě mezinárodního rychlíku – změnil kód
na kufru, abych se do něj nedostal. Jako
bych snad dělal něco nemorálního! Vždyť
já se starám o krásu žen, o jejich půvab,
eleganci. Kolik náhrdelníků, prstenů, dokonce i čelenek jsem už prodal,“ pokračoval přidělený klient.
„Promiňte, ale já řeším detektivní záhady,“ dostal se konečně ke slovu Bohemír.
„Pokud vám syn změnil kód na kufříku, je
to spíše případ pro zámečníka,“ pokusil se

namítnout. „Stalo se mi to snad ve vlaku,
ne? A vám nemusím nic platit, aspoň mi
to tvrdili. Kód má osm čísel. Jakmile ho zadáte třikrát špatně, vyteče uvnitř odporná
červená barva. Možná to i trochu bouchne, vlastně nevím, ještě se mi to nestalo,“
zamyslel se tlouštík. „Prostě, promluvte
klukovi do duše a do hodiny ať je kufr otevřený. A ne abyste se do něj díval! “ zařval
chlápek a odešel do baru přes ulici.
Klučina odložil mobil a zašklebil se. „Jen
ať se tatík vyzuří. Už dvakrát dostal podmínku za podvody. Ale konexe na vysokých místech má,“ pronesl skřípavě. „Kdysi
měl i zlatnictví, ale zavřeli mu ho. Teď si
hraje na průkopníka bio a přírody. Prostě
kapitalista,“ pronesl s opovržením. „Tady
máte návod. Dal jsem mu ho už ve vlaku,
ale je to ignorant. Musím se jít vyvenčit,“
zasmál se a podal Bohemírovi list vytržený
ze sešitu.
Na papíře byla slova: „Osm čísel, všechna v jednom roce, potkáme se u Charona
na ponorce. Královna detektivek a kormidelník velký, všechno zabalené do americké vlajky.“ Bohemír se mračil a usilovně

přemýšlel. „Charon byl přece převozníkem
mrtvých. Královna detektivek je jasná,“
mumlal si. „Ale co ten kormidelník?
Charon si bárku řídil sám. Moment, kdy
vlastně zemřela Agatha Christie?“ zarazil
se detektiv a sáhl po encyklopedii. „No
ovšem, 12. ledna 1976. A druhá přezdívka
odkazuje na modela, co je na všech čínských bankovkách,“ zaradoval se Bohemír
a vyhledal si, že Mao Ce-tung skonal
9. září stejného roku jako nejslavnější
autorka detektivek. Bleskově zadal kód
v podobě: 12010909. A zkusil kufřík otevřít.
Jenže nic. Uslyšel pouze varovné cvaknutí.
Bohemír se vrátil k nápovědě a hned si
uvědomil, že přehlédl poslední část. Rychle zadal opravený kód a zase cvakl. Kufr byl
odemčený! Už už chtěl volat náměstkovi,
že úkol splnil, když tu ho přepadla zvědavost. Ujistil se, že před kanceláří nikdo
nestojí, a kufřík zlehounka otevřel.

?

Jak vypadal správný
kód pro odemčení
kufru? A co se
skrývalo uvnitř?

Řešení:
Bohemír původně zapomněl na narážku na americkou vlajku. V USA píšou v datech nejdříve měsíce a až potom dny. Správný kód proto zněl 01120909. Uvnitř kufříku nebyly žádné šperky. Tlustý podnikatel
na hraně zákona musel se zlatnickou činností dávno přestat. Místo toho se živil jako obchodní zástupce firmy s dámskou kosmetikou, kterou vydával za přírodní. Je fakt, že do ní aspoň nechal přidávat jogurty
a tvaroh, proto se jeho syn na protest přivázal k mlékárně.
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KuchyňAPP
mixér
Text: Eva Fraňková
Foto: Shutterstock

LIMONÁDY S VLASTNÍM
OVOCEM A ZELENINOU

zaženou žízeň a přidají vitaminy

Pěkné počasí s příchodem září zdaleka nekončí. Pokud chystáte
posezení s přáteli, možná si lámete hlavu nad tím, jaké drinky podávat.
Zkuste vyměnit kupované džusy a ochucené vody za něco lepšího!
Za ovocnou domácí limonádu, která neobsahuje žádnou chemii a jíž
návštěvu příjemně překvapíte. Fantazii se při výrobě meze nekladou.

K

výrobě domácí limonády toho není
potřeba mnoho. Základem je chlazená voda a kousky oblíbeného ovoce nebo
zeleniny jako meloun, okurka, maliny, pomeranč či limetka. Ovoce si skvěle rozumí
i s bylinkami, které podtrhnou jeho chuť.
K doslazení můžete použít cukr nebo sáhnout po zdravější variantě v podobě medu,
stévie nebo sirupu z agáve či čekanky.
U třtinového cukru ale počítejte s tím, že
vám limonádu zbarví dohněda. Pak už jen
stačí natrhat, co vám zrovna roste na zahradě nebo v květináči – mátu, bazalku
nebo tymián.

S bublinkami i bez
Je jen na vás, zda si uděláte nápoj z vody
neperlivé, nebo z perlivé a zda půjde o vodu
balenou, kohoutkovou, nebo ze SodaStreamu. Přidání ledu je také na vás. Někomu nedělá dobře na krk, takže ho můžete
vynechat. Do pravé limonády ale patří.
Při výrobě vám sice postačí odšťavňovač,
lepší službu vám ale prokáže kvalitní mixér,
který si hravě poradí i se semínky, která se

Práce s mixérem
POZOR NA PRSTY
 Nikdy se nesnažte

nachází třeba v malinách nebo v jahodách.
Zvládne i tvrdší plody a snadno rozdrtí ledové kostky na jemnou tříšť.

Přecedit a ozdobit
Mixování je tak snadné, že si ho zamilujete. Do stolního mixéru stačí naházet vámi
zvolené ovoce nebo zeleninu (okurku či
meloun je třeba pokrájet) a přidat dvě lžíce
cukru, případně medu na doslazení. Jakmile
přísady rozmixujete dohladka, přichází
na řadu jemné sítko, přes které směs přecedíte. Pak už ji jen zalejete asi 700 mililitry
studené vody a důkladně promícháte, aby
se suroviny propojily.
Do třetiny džbánu nasypete kostky ledu,
zalejete hotovou limonádou a ozdobíte
podle chuti. Krásně vypadá třeba stonek
levandule, plátky růžových květů, snítka
rozmarýnu, pokrájené jahody nebo rybíz.
Alternativou je v mixéru připravená ledová
tříšť, kterou lžící přemístíte do sklenic s limonádou. Nezapomeňte na brčko, kterým
si hosté svůj drink promíchají, a osvěžující
nápoj je na stole.









do mixéru, který je stále
zapojený v zásuvce, strkat
prsty, ale ani lžíci nebo
vidličku. Mohou se vymrštit
a způsobit vám zranění
v obličeji. Pokud potřebujete
posunout surovinu, která
se zasekla, vždycky přístroj
vypněte a vytáhněte ze
zásuvky!
Pokud necháte mixovat
děti, neustále buďte
raději u toho.
Nebojte se experimentovat
a kombinovat. Použijte
všechny možné bylinky,
plody, jedlé květy, jako
jsou fialky nebo
sedmikrásky, a přírodní
extrakty.
Nealkoholickou limonádu
můžete hravě přeměnit
v letní koktejl, když do ní
přidáte kubánský rum,
tequilu nebo vodku.
Kromě mixéru se vám bude
hodit také lis na citrusy.
S ním získáte čerstvou šťávu
za pár vteřin.

Rada před nákupem

Jestliže nemáte vlastní
ovoce a zeleninu,
sáhněte v obchodě
po bio surovinách,
abyste se vyhnuli
pesticidům a toxickým
látkám třeba u citronů
a pomerančů.
60

Multifunkční mixér dokáže
mixovat, míchat i sekat. Pokud
se přístroj chystáte teprve
pořizovat, zvolte ideálně stolní
variantu s vysokým příkonem
(1 800 W). Jeho nože si poradí
s tvrdými a odolnými plody
i většími kusy ledu. Kromě
ovocných limonád a ledových
tříští ho využijete i pro přípravu
smoothie, mléčných koktejlů,
dětských příkrmů, mandlového
mléka nebo ořechového másla.

Domácí citronáda
NA 1 LITR
PŘÍPRAVA: 10 MINUT

I šťáva ze 2 citronů I 2 lžíce cukru I studená voda
I hrst ledu I 2 svazky máty I několik koleček bio citronu

1

Do džbánu vylisujte nebo vymačkejte šťávu ze dvou citronů.
Pozor na pecky, mají hořkou chuť, a v limonádě proto nejsou
žádoucí. Přidejte dvě plné lžíce cukru krystal a potom dobře
promíchejte lžící.
Přilejte půl litru předem vychlazené perlivé nebo neperlivé
vody a opět zamíchejte, aby se sirup s vodou spojily.
Přichází čas na ovoce a bylinky. Půlku citronu v bio kvalitě
nakrájejte i s kůrou na tenká kolečka, dvě snítky máty omyjte
studenou vodou a vhoďte do džbánu. Dolejte zbytkem vody a přidejte led nebo ledovou tříšť podle chuti.

Pravá citronáda by
si měla zachovat
osvěžující nakyslou chuť.
S cukrem proto šetřete,
dobře ho promíchejte
a přidávejte postupně.

2
3
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?

Soutěž o wellness do Infinit Sen

Křížovka

o hodnotné ceny

Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a na tři z vás čeká vstup na tři hodiny
do wellness Infinit Sen pro dvě osoby v hodnotě 980 korun v Senohrabech.
Vstup zahrnuje sedm druhů saun (bylinkovou, medovou, panoramatickou finskou,
solnou, ceremoniální, sadovou a tepidárium), jezírko, relaxační zóny a fresh bar.

Gustave Flaubert (1821–1880),
francouzský spisovatel:

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 14. září 2022.

Cestování udělá člověka skromným. (Dokončení v tajence.)

POMŮCKA:
LAA, NARD,
OTSE

STAROŘECKÁ
DROBNÁ
MINCE

NEPŘEJÍCNOST

1. ČÁST
TAJENKY

ANGLICKÝ
SOUHLAS

?

JMÉNO
HUDEBNÍKA
OSBOURNA

RYBÁŘSKÝ
PYTEL

MÝTUS

ZBAVIT
SLUPKY

PODSTAVCE

DÍLEK

?

ZNAČKA
SMETANOVÝCH SÝRŮ

TÍM
ZPŮSOBEM

SÍDLO
V BOTSWANĚ

A SICE

?

KYTKA

PORUB
(SLANG.)

STOVKY

PRUH

SYMETRÁLA

SKLADATEL
ČESKÝCH
LIDOVEK

JMÉNO
ZPĚVAČKY
LANGEROVÉ

ZPĚVNÝ
PTÁK

UMÍSTIT

SONDA
SEMIŠ

3. ČÁST
TAJENKY

OVCE
(ZOOL.)

NĚKDY DÁVNO
PADAT
TYP AUTA
ZN. FIAT

PRES

EL. EVIDENCE
TRŽEB (ZKR.)
NÁTĚR

BLAMÁŽE
JAPONSKÁ
PREFEKTURA
STAROŘECKÁ
POHŘ. OBĚŤ

NÁZNAKY

?

CIZOKRAJNÁ
DUŽNATÁ
BYLINA

NA TOM
MÍSTĚ

PŘEDCHŮDCE
GRAMOFONU

ROSTLINA
PCHÁČ
2. ČÁST
TAJENKY

ZÁHADA
(KNIŽNĚ)

STAROŘÍM.
ÚŘEDNÍK
TURECKÝ
HODNOSTÁŘ

ZNAČKA
CUKROVINEK
JIRÁSKOVA
KRONIKA
PROUD
ZNAČKA
KEČUPŮ

PLEMENO

ODLIŠNĚ
(SLOV.)
PODŘADNÉ
ZBOŽÍ
BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ
ALŽÍRSKÝ
PŘÍSTAV

AFROASIAT
TENKÁ
POTRAVINOVÁ FÓLIE

?

DRAHOKAM
JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA

PRUDKÝ
NÁPOR
CHOROBY
HIMÁLAJSKÁ
BYLINA
JIHOČESKÉ
MĚSTO

ŠATNÍ
MOTÝLEK
AROMATICKÉ
KOŘENÍ

?

PÁR

NÁHLÉ
SELHÁNÍ

POHOVKA

LUPIČ
(HISTOR.)
4. ČÁST
TAJENKY

NÁSTROJ KE
KADEŘENÍ
VLASŮ

MANILSKÉ
KONOPÍ

KRÁL
ZVÍŘAT
MOHAMEDŮV
DRUH

VYDĚLANÁ
KOZÍ KŮŽE

MOTOROVÝ
OSOBNÍ
VLAK
(ZKR.)

DRUH SPOJENÍ TRÁMŮ
DOBYTČÍ
NÁPOJ

DRUHÁ
TRÁVA
TENISOVÝ
ÚDER

HRDINA
(KNIŽNĚ)

FRANCOVKA

FAJN

?

ŠTĚTINA
ČERNÉ
ZVĚŘE

ZÁTOKA
(ZEMĚP.)

HOŘKÉ
ŽALUDEČNÍ
LÉKY

STRACH
BOJOVÁ
CHEM. LÁTKA
SEVEŘAN

KOLEKCE
VADA

OBYVATEL
USA (EXPR.)

ZNÁMKOVÁNÍ
(VE ŠKOLE)

JUVIOVÉ
OŘECHY

AUTOMOTOKLUB (ZKR.)

VĚŽ
U MEŠITY

SNADNĚJI

ČÁST
VÍDNĚ

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

MYRTOVITÁ
ROSTLINA

Citát z minulého čísla:
Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, učitě nikam nevede.
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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
14. září 2022. Nezapomeňte
uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.
Tři výherce odměníme
poukázkou do obchodní sítě
PONT v hodnotě 1 000 Kč.
Další tři z vás obdrží Skupinovou
víkendovou jízdenku ČD
(ve verzi pro celou Českou
republiku) v hodnotě 699 Kč.

1

Proč Petr Jákl nezůstal
v Americe?

A
B
C

kvůli globálnímu oteplování
protože je český patriot
nikdy tam nebyl

2

Co dnes stojí
na Šibeničním vrchu
v Horšovském Týně?

A
B
C

zrcadlové bludiště
šachta pro turisty
rozhledna

3

Koho hlídal Kukuřičňák
Duha?

A
B
C

zajíce a daňky v oboře
mrtvoly v márnici
lidi ve frontě na jídlo

4

Jaký rychlostní rekord
na běžné trati drží
oficiálně české Pendolino?

A
B
C

237 km/h
253 km/h
224 km/h

5

Který obchodní dům
otevřeli v Brně před
40 lety?

A
B
C

Dům ovoce a zeleniny
Dům zeleniny
Dům knihy

6

Který článek v tomto
čísle vás nejvíce zaujal?

Skupinová víkendová síťová
Jízdenka vystavená na základě této poukázky platí v sobotu nebo neděli pro neomezené
cestování po ČR ve 2. třídě všech vlaků Českých drah. Na jízdenku
mohou cestovat 2 dospělí a až 3 děti do 15 let.

Soutěž
o přírodní bylinné
produkty Serafin
Tajenka zní:
Jestliže najdeš
v životě cestu
bez překážek,
určitě nikam
nevede.

Platí do

31.12.2022
Kód poukázky

Poukázku vyměníte za jízdenku na eShop ČD
(www.cd.cz/poukazka) po zadání 12-místného kódu poukázky.

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

Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.
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1 – v Thomayerově nemocnici
2 – radnice
3 – Citonice
4 – Světlana
5 – nazdar

Poukázka na přepravu

Srpnové soutěže
Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás?
Soutěž o voucher na film
Šťastný nový rok 2:
Dobro došli
Jak se jmenují hlavní
hrdinové filmu
Šťastný nový rok 2:
Dobro došli,
kteří chystají svatbu?
B Marek a Hana

Správné odpovědi
z minulého čísla:

Každý měsíc s námi
můžete vyhrát
poukázky PONT,
Skupinovou
víkendovou
jízdenku ČD
a další ceny.

Traťová

měsíční jízdenka – 10 dní
Nově na 10 dní pro
občasné dojíždění
do práce, kdykoliv
potřebujete.

Pojeďte s námi.

www.cd.cz

• nepřenosná měsíční jízdenka
s 30denní platností
• cestovat můžete 10 libovolných dní
• koupíte ji a aktivujete pro vybraný
den v aplikaci Můj vlak

Doma je krásně,
ale výlet vlakem
do Budapešti
ti rozšíří obzory

Brno – Budapešť
od

301 Kč*

* Ceny platné k 1. 8. 2022

Pojeďte
P
j ďt s námi.
á i

www.cd.cz

