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Vlakem na hory
Skiareály v ČR: Harrachov, Špičák, Tanvaldský Špičák, Ostružná,
Karolinka, Pernink a Lipno
Skiareály na Slovensku: Ružomberok-Malinô Brdo, Štrbské Pleso,
Tatranská Lomnica, Jasná-Chopok
Novinka: sleva na skipasy i ve Švýcarsku ve skiresortu Davos Klosters
● sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 13. 1. do 2. 4. 2018
● ve švýcarských Alpách a v Tatrách sleva na dvoudenní skipas
● spojení do 2 hodin do krajských měst v ČR, Pendolinem na Slovensko
a přes noc pohodlně lůžkovým vozem do Švýcarska
● bezplatná přeprava lyží a snowboardů

TIP

ve skiareálu Lipno se službou ČD Yetti
sleva 30 % na celodenní skipas!

www.cd.cz/cdski
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Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
je-li posláním herce měnit lidem pohled na svět, jak říká osobnost
únorového čísla Martin Finger, milým úkolem a také skromným
každoročním předsevzetím naší redakce je přinést na stránkách
tohoto magazínu témata, která vás obohatí.
Rok 2018 k zajímavým tématům vybízí více než kdy jindy.
Stoleté jubileum totiž neslaví jen naše země, ale také samostatná
železnice. Toto dlouhé období je navíc plné událostí, jejichž význam
se může zdát z pohledu dnešní generace menší, než tomu bylo
ve skutečnosti. V rubrice 100 let spolu jsme se proto zaměřili na zlatý věk první republiky. Stojí za to
připomenout, že právě v této éře vznikl stroj, který boj s časem vyhrál. Dokonce dokázal předběhnout
dobu o celá desetiletí. Dlouhý zápas o čestné místo v historii neprohráli ale ani hrdinové železničního
tématu… V cestopise vás zavedeme do Francie. Ano, je únor, očekáváte lovestory? Nalistujte stranu 41.
Pokud ale máte dějin už nad hlavu, inspirujte se našimi tipy na výlet a zajeďte se odreagovat
do Liberce nebo třeba po kolejích až do švýcarského Davosu.
Pohodlné cesty vlakem přeje

Michal Štěpán (předseda)
Radek Dvořák
Jiří Ješeta
Václav Rubeš
Michal Málek
Johana Kvítková
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zástupkyně šéfredaktora
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Novinky

TARIFNÍ NABÍDKA

Vlakem na Plzeňsku levněji
Od 1. ledna platí slevy z jízdného do 2. vozové třídy osobních a spěšných vlaků na území Plzeňského kraje.
Tarif platí také v rychlících z Klatov do Železné Rudy-Alžbětína a zpět.

Z

a polovinu cestují studenti ve věku
15 až 26 let, důchodci, držitelé zlaté
Janského plakety, váleční veteráni a ti,
kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou. Studenti navíc budou za uvedenou slevu cestovat v kterékoli relaci v kraji
po celý kalendářní rok. Za 25 % základního

jízdného pojedou žáci ve věku 6 až 15 let.
I pro ně platí, že budou tuto slevu moci
využívat po celý kalendářní rok na cestách
po celém území Plzeňského kraje. Čerpání
slev je podmíněno pouze prokázáním této
slevy nahrané v čipu Plzeňské karty nebo
In Karty. Příslušný profil cestujícího lze na-

hrát do Plzeňské karty nebo In Karty podle
podmínek Plzeňských městských dopravních podniků výhradně na jejich kontaktních místech. Bližší informace o tratích,
kde tento tarif platí, naleznete na
www.cd.cz nebo na stránkách
www.poved.cz.

E-SHOP ČD

ZÁBAVA

ODMĚNA ZA NÁKUP

NOVINKY
Z PALUBNÍHO PORTÁLU

Nakupte během února v e-Shopu ČD a získejte odměnu v podobě slevy 300 Kč na nákup v e-shopu www.dobravina.cz. Najdete zde nejen přes 800 druhů vín ve všech
cenových kategoriích, ale také mnoho francouzských či italských delikates, luxusní čokoládu Michel Cluizel, čokoládové lanýže Mathez a vynikající plantážovou kávu Grand
Cru. Sleva platí v případě objednávky nad 1 000 Kč. Kupon získaný nákupem jízdenky
můžete uplatnit až do 31. března 2018.

Cestující ve vlacích národního dopravce
SC Pendolino a ČD railjet si po připojení
k síti ČD WiFi mohou v palubním portálu
přečíst informace o jízdě vlaku, turistických zajímavostech a cílech v okolí trasy,
a mohou si zkrátit jízdu poslechem hudby,
četbou elektronických knih nebo sledováním
filmů. Od ledna 2018 je také nová nabídka
ve filmotéce. Přinášíme vám ji ve spolupráci
se společností Bontonfilm – distributorem
filmů do kin a vydavatelem DVD a Blue-ray
disků. Tato společnost zastupuje například
hollywoodská studia 20th Century Fox,
Universal nebo Sony Pictures.

Novin ky

TŘETÍ MODERNIZOVANÉ
PENDOLINO VYJEDE V ÚNORU
České dráhy dokončí v únoru redesign třetí jednotky Pendolino. Stejně jako u předchozích dvou
souprav, i u této se zásadně promění vnitřek
soupravy – interiér oddílů pro cestující, toalety, ale také bistro oddíl. Dochází ke kompletní
výměně podlah, obložení stěn, zavazadlových
polic a buněk WC, sedadel, elektrických zásuvek
s USB konektory včetně nového LED osvětlení
a moderního informačního systému. Nejmladší
cestující zabaví nové dětské kino. Vnější design
soupravy zůstává nadále zachován. Zbývající
čtyři soupravy budou postupně opraveny do
konce léta.

UMĚNÍ

Nadílka ve Vlaku kultury
Vlak kultury slavil úspěch. Ve spolupráci s Národní galerií v Praze
a Státními uměleckými sbírkami Drážďany byla v závěru minulého
roku čtyřikrát uspořádána jízda kulturního vlaku mezi Prahou
a Drážďany.
Na cestě mezi českou a saskou metropolí dělali cestujícím společnost významní
umělci z Česka a Německa – například spisovatel David Zábranský nebo výtvarnice Kateřina Šedá. Ta vyrazila vlakem 2. prosince s adventním triem – Mikulášem,
čertem a andělem. Společně odměnili všechny, kteří prostřednictvím svého mobilního telefonu vyznali někomu lásku, přiznali se k něčemu nebo se za něco omluvili.
Video z jízdy vlaku můžete zhlédnout na kanálu YouTube. Více informací o projektu
naleznete na www.ngprague.cz.

ÚNOROVÉ TIPY
Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE
POTĚŠTE SVOU POLOVIČKU NA VALENTÝNA

SLUŽBY

Možnosti tisku v pražské ČD Lounge
Potřebujete si před cestou rychle něco vytisknout? V čekárně
ČD Lounge v Praze na hlavním nádraží mohou cestující nově
využít i počítač s bezplatným připojením k internetu a s možností tisku vlastních dokumentů běžných formátů (MS Office,
PDF). Tisknout můžete černobíle na formát A4 za poplatek 2 Kč
za stránku, internet lze využívat po dobu 20 minut. Konečnou
částku za tisk uhradíte u obsluhy ČD Lounge.

Žluté prodejny PONT Market, které
najdete na většině důležitých
vlakových nádraží po celé
České republice, dokážou
pomoct v nouzi. Slavíte
svatého Valentýna
a chcete svému protějšku koupit sladkou maličkost?
Stavte se cestou
z práce nebo ze
školy v prodejnách PONT.
V akčním regále
najdete v únoru
kromě dárkových
bonboniér třeba
i čokolády Kinder.
Po které sáhnete vy?
Navštivte Pohodlné
Obchody Na Trase.

WWW.PONTY.CZ
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Ti py na výlet

Za hranice

Zimní radovánky v Drážďanech

FOTO: © BERGMANN/EVENTGASTRONOMIE

do 4. března 2018

Nejbližší železniční stanice:
Dresden Hbf
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Nestihli jste loni zajet do Německa na adventní trhy?
Vše si můžete ještě vynahradit. Do první březnové
neděle najdete v centru Drážďan na náměstí Altmarkt
městečko Winterzauber (Zimní kouzlo) s bruslařskou
dráhou, obří skluzavkou nebo lední dráhou na metanou. Cena za hodinu a půl bruslení je 3,50 € (děti
2,50 €), brusle vám zapůjčí za tři eura. Jedna jízda
na 36 metrů dlouhé skluzavce stojí 1,50 €. Kromě
sportovišť jsou součástí areálu Winterzauber stánky
s občerstvením, sruby nebo větrný mlýn s restaurací,
kde můžete ochutnat tradiční saská jídla. Posedět lze
i u tří velkých ohnišť. Připraven je bohatý zábavní program včetně valentýnské party nejen pro zamilované.
Podobná akce se zimními atrakcemi za podobné ceny
a rovněž pestrou nabídkou občerstvení se koná do
25. února také v Lipsku na náměstí Augustusplatz,
a to pod názvem Eistraum (Ledový sen).

www.cd.cz/zazitky
NE | DREAMSTIM
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Vlakem za zážitky
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T

Na veletrh
od 15. do 18. února 2018

Na zdraví
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celoročně

Za sportem
10. února 2018

Pro inspiraci na Holiday World

Nová expozice Salonu vín ČR

Na běžkách mezi vysokými pecemi

I letos na Výstavišti v pražských Holešovicích
pořádají jeden z nejvýznamnějších veletrhů
cestovního ruchu ve střední Evropě – Holiday
World, a to od 15. do 18. února. První dva dny
jsou určené odborníkům, laické veřejnosti
se brány Výstaviště otevřou v sobotu
a v neděli. Veletrhu se tradičně účastní stovky
vystavovatelů – cestovní kanceláře, jednotlivé
regiony Česka, zahraniční turistické centrály
a další poskytovatelé služeb cestovního ruchu.
Vzhledem k letošnímu stému výročí vzniku
Československa se tentokrát stane partnerskou
zemí veletrhu Slovensko. Na výlety a dovolenou
k našim východním sousedům bude lákat
návštěvníky rozsáhlá expozice v pravém křídle
Průmyslového paláce. Atraktivní součástí
veletrhu jsou autogramiády, vystoupení
cestovatelů či výstavy fotografií. Těšit se
můžete i na souběžně konaný gastronomický
veletrh Top Gastro & Hotel.

Poslední lednovou sobotu byla ve sklepních
prostorách valtického zámku otevřena nová
kolekce Salonu vín ČR 2018. V degustační
expozici Národního vinařského centra mohou
zájemci ochutnat sto našich nejlepších vín –
na jednom místě a v atraktivním prostředí. Jde
o vína, která byla vybrána odbornou porotou v rámci každoroční Národní soutěže vín
a získala zlatou medaili Salonu vín ČR. Každé
z oceněných vín má v expozici svůj prezentační box s detailním popisem. A které víno bylo
vyhodnoceno jako vůbec nejlepší, a stalo se
tedy šampionem Salonu vín ČR pro letošní rok?
Tímto titulem se pyšní Ryzlink vlašský 2016,
pozdní sběr, od producenta Nové vinařství
z Drnholce. Pokud nějaké z degustovaných vín
návštěvníkům zachutná, mohou si ho na místě
také zakoupit. Součástí Salonu vín ČR je rovněž
naučná expozice o našem vinařství a vinařských
oblastech nebo síň slávy.

V Dolních Vítkovicích se v sobotu 10. února
uskuteční už šestý ročník ČEZ City Cross Sprintu.
Tohoto závodu pořádaného v kulisách unikátní
technické památky se účastní i nejlepší čeští
a zahraniční běžci na lyžích. Sportovci budou
měřit síly na 450 metrů dlouhém závodním
okruhu, postaveném okolo multifunkční auly
Gong. Součástí akce je bohatý doprovodný
program plný sportovních hvězd a známých
osobností. Těšit se můžete na vzdušnou show
akrobatického letce Martina Šonky, na exhibici
na slacklinách v provedení Gibbon Slacklines
nebo na zábavnou biatlonovou exhibici, v níž
přislíbili účast kajakář Vavřinec Hradilek, bikerka
Barbora Průdková a skikrosař Tomáš Kraus.
Chybět nebudou ani běžkařské trenažéry či
biatlonová střelnice pro děti. Vstup na akci je
zdarma. Pokud z vlaku vystoupíte na ostravském hlavním nádraží, k areálu vás dopraví
tramvaje č. 1 a 2 (15 min).

Nejbližší železniční stanice:
Praha-Holešovice/Praha hl. n. ad.

Nejbližší železniční stanice:
Valtice město

Nejbližší železniční stanice:
Ostrava střed/Ostrava hl. n.

Skupinová
víkendová jízdenka
Levnější rodinné
cestování
Zajeďte si užít sníh
s jízdenkou bez omezení
kilometrů v jeden den.
● platí v sobotu nebo v neděli a o svátcích
● je určena pro max. 2 cestující starší 15 let a až 3 děti
● lze ji zakoupit pro konkrétní region i pro celou ČR
www.cd.cz
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TEXT: EVA FRAŇKOVÁ
FOTO: ARCHIV MARTINA FINGERA

MARTIN FINGER

POSLÁNÍM
HERCŮ

je měnit lidem pohled na svět

Tvrdí o sobě, že je introvert
a stydlín. Na divadelních
prknech nebo před kamerou
byste to ale nepoznali! Finger
exceloval coby mladší verze
odbojáře Jindřicha Rohna
po boku filmové manželky
Anny Geislerové. Popral se tak
s těžkým úkolem – stejnou
postavu si před ním zahrál Jiří
Kodet v nesmrtelných Pelíšcích.
Kvůli natáčení se učil hrát
na klavír a při jedné scéně si
ošklivě poranil nohu. O každé
roli dlouho přemýšlí a herectví
bere jako své životní poslání.

8

Rozhovor

Pocházíte ze Šumperka, kde jste vyrůstal se svým přítelem, hercem Ondřejem
Sokolem. Jak na to období vzpomínáte?
Na to, co je spojené s dětstvím, člověk asi
vzpomíná většinou rád. V Šumperku jsem
byl až do svých 19 let, takže všechny ty
důležité věci, které si s sebou pak nesete
do života, se mi staly tam. Když do Šumperka dnes přijedu, mívám takové to
šimrání v břiše, procházím si známá místa
a vzpomínám. Ondra mě rozhodně ovlivnil,
známe se odmalička a myslím, že je to můj
nejlepší přítel a já zase jeho. Dělali jsme
spolu blbiny od rána do večera, psali a hráli
divadlo a díky němu jsem se dal právě
na herectví.
Vyrůstal jste víceméně bez otce, protože
byl stále na služebních cestách. Chyběl
vám doma mužský vzor?
Určitě nám chyběl. Táta kromě každotýdenní nepřítomnosti kvůli práci jezdil i na roční
montáže do Iráku nebo Sýrie a pamatuju si,
jak jednou přijel nečekaně dřív kvůli válce
Iráku s Íránem. Ráno jsem odcházel do školy, otevřel dveře a v nich stál on. Neviděli
jsme se tři čtvrtě roku! Dodnes si pamatuju,
jak jsem mu vletěl do náruče a nechtěl jít
do školy. Přivezl mi tenkrát dvě krabice
žvýkaček, které byly tvrdé jako kámen. Ale
protože to byly žvýkačky z Iráku, byl jsem
pak ve třídě král, když jsem je rozdával.

Kromě Pedra jsme nic jiného neznali. Díky
tátově časté absenci jsem poznal ženský
svět a můžu říct, že mi díky mamince
a jejím kamarádkám, tetám a babičkám,
se kterými jsem vyrůstal, nechybí empatie
k ženským problémům i úcta k jejich roli
v životě. Ale rozhodně nemůžu říct, že bych
ženám nějak dostatečně rozuměl.

SROVNÁVÁNÍ S JIŘÍM KODETEM JSEM
SE NEBÁL. SNAŽIL JSEM SE S JEHO
POSTAVOU POPRAT PO SVÉM.
Vaší vysněnou profesí bylo stát se detektivem. Kvůli tomu jste chtěl nejdříve
vystudovat práva, ale na vysokou školu
jste se nedostal. Myslíte si, že jste podcenil přípravu?
Stoprocentně. Učení mi vždycky šlo tak
nějak samo od sebe, aniž bych se musel
hodně snažit, a když se přiblížily přijímačky,
flákal jsem to. Bylo to poprvé, kdy se mi něco
důležitého nepovedlo, a dost mě to sebralo.
Byla to pro vás velká rána?
Byl to šílený zásah do sebevědomí. Tenkrát
jsem to vnímal jako životní prohru. Dnes

vím, že osud tomu tak chtěl. Kdybych se
tehdy na práva dostal, neseděl bych tu teď
s vámi a nedělal rozhovor. Tenkrát jsem ale
vůbec nevěděl, co se mnou bude.
A co s vámi bylo? Začal jste pracovat?
Jezdil jsem s tátou po montážích, utahoval
šrouby, nosil trubky a tašky montérům,
občas nekvalitně svařoval. Sen o vysokoškolsky vzdělaném kriminalistovi se proměnil
ve tvrdou realitu nešikovného pomocného
montéra. Byl to pád na nejhlubší a nejtvrdší
dno. Bál jsem se, že tohle už bude napořád
můj život. Od pondělí do pátku jsme byli
mimo domov. Vstávali jsme v půl páté, v pět
odpoledne po práci se šlo do hospody, pak
spát na ubytovnu a ráno nanovo. A pak
přišla další rána – vojna.
Právě na vojně vás prý Ondra Sokol přemluvil, ať si podáte přihlášku na DAMU
jako on, je to tak?
Ano, já měl ale pocit, že na to absolutně
nemám. A stal se ten zázrak, že mě hned
napoprvé vzali.
Takže jste přípravu na přijímací zkoušky
už nepodcenil?
To ne! Na vojně jsem po nocích ve skladu
s maskáčema na sebe svítil strážní baterkou
a přeříkával si monology, s jejichž výběrem
mi pomáhal právě Ondra. Na zkoušky jsem

Rozh ovor

generace spřízněných lidí. Taky to byl trochu
punk. Neměl jsem moc peněz, žil jsem
na ubytovně přímo v divadle, s kolegy jsem
trávil většinu času.
Pak jste se přestěhoval do Prahy, kde jste
působil v Divadle Komedie pod tehdejším
ředitelem Dušanem Pařízkem. Prý vám,
hercům, dokázal vyjednat takový plat, že
jste už nemuseli brát jiné kšefty.
Uživit se jenom hraním v divadle je v Česku
téměř nemožné, tedy pokud žijete v Praze.
Třeba v Německu, kde jsme hodně hrávali, je to nastavené tak, že herec na určité
úrovni se nemusí starat o živobytí tím, že
bude brát další kšefty. Může se soustředit
plně na divadlo. Dušan Pařízek se o nás
tehdy opravdu postaral. Nemohli jsme si
vyskakovat, ale bylo to příjemné. Avšak
bylo to vykoupeno dřinou, hrával jsem víc
než dvacetkrát do měsíce a skoro každý den
jsme zkoušeli.

jel do Prahy v zeleném mundúru vlakem,
na hlavním nádraží se na záchodech převlékl
do civilu a šel před porotu.
Už v posledním ročníku na DAMU jste hrál
v Národním divadle. To je snem mnoha
herců. Proč jste tam vydržel jen rok?
Věděl jsem, že v Národním nemůžu nikdy
dosáhnout toho, co jsem v herectví chtěl.
Tenkrát jsem to ještě neuměl pojmenovat.
Dneska už vím, že bych se tam nikdy tak neinspiroval a nedozvěděl se to všechno, díky
čemu dnes svou práci dělám tak, jak ji dělám, a uvažuji nejen nad ní, ale i nad životem
tak, jak uvažuji. Tíhnul jsem k jinému typu
scén a větší možnosti ovlivňovat to, v čem

JAKO HERCE VÁS NEUSTÁLE NĚKDO
HODNOTÍ, JSTE STÁLE POD TLAKEM.
hraju. Vyzkoušel jsem si i další velké jeviště
v Divadle na Vinohradech, ale přitahuje mě
spíš menší divadlo a větší kreativita, bližší
kontakt s diváky.
Z Národního jste odešel do Činoherního
studia v Ústí nad Labem, kde jste měl
angažmá dlouhých 7 let. Tam se vám
pracovalo dobře?
Ano, hlavně kolektiv byl skvělý. Právě tam
jsem se začal formovat jako herec. Byla tam

Zažil jste jako herec někdy pocit existenční krize nebo nejistoty?
U nás platí, že herec buď leží, nebo běží.
Stává se, že máte zaplatit účty a nemáte
na to. Naše profese se vyznačuje nepravidelností, někdy vám práce přijde a jindy ne. Ten
strach, že práci nedostanu, zažívám opakovaně. Když jsem měl angažmá v Ústí, peněz
bylo hodně málo. Jednu dobu jsem měl dvě
stovky na útratu na týden.
Proč je tady divadelní herectví tak podhodnocené?
Platy v některých divadlech jsou tak strašně
nízké, že herci, kteří nemají to štěstí na jinou práci, žijí na pokraji nouze. A u hraní
zůstávají většinou jen proto, že je to jejich
srdeční záležitost. Ale jde to odshora,
od elit. Obecně se má za nejdůležitější, aby
byla v regálech obchodů spousta nepotřebností a abychom měli po čem jezdit
v našich autech. Dobře, ale naše země už
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Rozhovor

dost dlouho prosperuje. Nelze tedy tvrdit, že
není z čeho čerpat dotace. Mělo by se mluvit
i o jiných hodnotách a lidé by si měli dovolit
ten nadstandard, že si zajdou třeba do divadla. Kdyby nebyla kultura, tak by nebyla
ani civilizace. Kultura dělá člověka lepším,
ať už jste pekař, prodavačka nebo generální
manažer. Kultura je u nás většinově nedoceněná. A lidé ve veřejných funkcích by to měli
připomínat.
Někdy se ale kultura zaměňuje za byznys…
Bohužel často. Samozřejmě i kultura má
nespočet podob. Všichni lidé nemusí chodit
zrovna do divadla. Když si tam zajdou
jednou za život, tak aspoň to. Vnímání
a přijímání určitých hodnot, než jen kolik co
stojí a kolik mi to hodí, je nezbytné pro náš
svět, aby vůbec přežil. Jak se k sobě dnes
chováme jako společnost, je smutná vizitka
rodu homo sapiens. Bohužel nám jdou tímto
špatným příkladem takzvané elity, lidé
v nejvyšších společenských patrech. Když se
člověk ocitne ve správný večer na správném
divadelním představení, může ho to ovlivnit
na celý život. A pod tímto dojmem může
udělat mnoho dobrého pro sebe, své blízké
i společnost.

Míváte ještě trému?
Už moc ne. Souvisí to s tou sebedůvěrou.
Strašně dlouho mi trvalo, než jsem ji v sobě
po těch neúspěšných letech znovu našel. Je
za tím především tvrdá práce.

LIDÉ BY SI MĚLI DOVOLIT TEN LUXUS
ZAJÍT SI DO DIVADLA. I KDYBY TO BYLO
JEDNOU ZA ŽIVOT.
Říkal jste, že jste stydlín. Jak se slučuje
práce herce s introvertní povahou?
Herců-introvertů je spousta. A užít si na jevišti opak je pro mě zábava. Pak se ukloním
a zalezu zas do svého medvědího brlohu.
Když se vrátíme k vašemu nejlepšímu příteli, jaké to je hrát ve filmu, který režíroval?
S Ondřejem jsme na sebe napojeni. V současnosti z toho těžíme především v Činoherním klubu v Praze, kde oba hrajeme
a Ondřej i režíruje. Spolupráce na filmu
Krásno byla krásná. Pro nás to byla velká
věc. A nesnadná. Psali jsme spolu dlouho

scénář o intimních událostech našich životů.
Ondra to celé nejenom režíroval, ale hrál
i jednu ze dvou hlavních rolí. Ale i tak, nebo
právě proto se natáčení neslo v pohodovém
režimu a všichni na něj rádi vzpomínají. Sice
hned první natáčecí den uprostřed ruchu
na place Ondra najednou strašně zařval, aby
si zjednal pořádek. Ale byla to více méně hra,
i když přesvědčivě zahraná. Normálně takto
s lidmi nejedná. Všichni zůstali jako opaření
a já jsem dostal záchvat smíchu. Od té doby
na place vše šlapalo bez větších problémů.
V Krásnu jste se naváželi do obyvatel
Šumperka. Jak to místní vzali, byli hodně
naštvaní?
Já jsem se s tím osobně nesetkal. A Facebook
nemám. Jestliže se někdo urazí kvůli tomu,
že ve filmu postava říká, že je Šumperk díra,
tak to celé nepochopil. Já i Ondřej Šumperk
milujeme.
Loni měla v kinech premiéru trilogie Zahradnictví, kde jste hrál roli Jindřicha Rohna,
kterého znají diváci i z legendárních Pelíšků.
Nebál jste se srovnávání s panem Kodetem?
Čekal jsem to, ale neřešil jsem to. Tou rolí
jsem byl nesmírně potěšen a soustředil
jsem se jenom na svoji práci, věřil jsem, že
ji zahraju nejlépe, jak dovedu. Nechtěl jsem
to hrát jako Jiří Kodet. Uloupil jsem si z jeho
výkonu jednu, dvě drobnosti, ale největší
inspirací mi bylo povídání s autorem scénáře
Petrem Jarchovským o jeho dědečkovi, který
je předlohou té postavy.
Při natáčení jste si poranil nohu, mluvilo
se i o tom, že roli nezvládnete dohrát.
Muselo to být hodně stresující…
To bylo. Při natáčení rvačky se mnou kolega
v točivém pohybu bacil na zem a já si utrhl
křížový vaz. Ještě v nemocnici jsem si neuvědomoval závažnost situace. Producent
i režisér měli samozřejmě strach, jak to celé
dopadne. Nakonec jsem film dotočil s ortézou a díky dobovým širokým kalhotám jsem
ji krásně schoval.

MARTIN FINGER (47)
Autorské divadlo hrál už za studií na šumperském gymnáziu. Jako student DAMU
účinkoval v Národním divadle v inscenacích Zimní pohádka nebo Oblak a valčík. Je
laureátem Ceny Alfréda Radoka 2006 za roli Světanápravce ve stejnojmenné hře Thomase Bernharda. Zahrál si celou řadu divadelních rolí, například Žvanikina v Gogolových Hráčích, Oresta v Sofoklově Élektře, Horacia v Hamletovi nebo Řehoře Samsu
v Kafkově Proměně. Objevil se také v televizních seriálech, například v Ulici, Nevinných lžích nebo Vraždách v kruhu. Větší filmové role přišly až po čtyřicítce, tento rok
ho uvidíte v historickém dramatu Toman nebo ve filmu Na krátko.

Proslýchá se, že byste za tu roli mohl získat cenu Českého lva. Potěšilo by vás to?
Proslýchá? Od vás to slyším poprvé. Taková
cena by samozřejmě potěšila. Moje povolání
je založené na tom, že vás neustále někdo
hodnotí. Ať už kritici nebo diváci, režiséři.
Jste permanentně pod tlakem. To ocenění
říká, že lidi bavíte, zajímáte a že to možná
i dobře děláte. Zároveň ale s každou další rolí
začínám od začátku, je to jako učit se znovu
plavat. Takže ta cena by byla i závazek příště
se neutopit. ▪

facebook.cz/intact

ANGLICKY

JSEM SE NAUČILA

V BRIGHTONU!

SLEVA
1 000 Kkučrz

JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ

na jakýkoliv
z nabídky inTaCTu
kód CD 118

2 týdny kurzu angličtiny v Brightonu od 7 260 Kč!

Čtrnáctidenní kurz v Brightonu

jsem dostala od rodičů

Kurz mi dal kromě výborné angličtiny také spoustu kamarádů z celého
světa, se kterými jsem pořád v kontaktu - protože už umím anglicky!

Jak jsi na tom s angličtinou Ty?

www.intact.cz

tel.: 800 555 700
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SLOVENSKÁ STRELA

Často je více či méně úspěšně napodobujeme a máme tendenci k nim vzhlížet jako k ideálu,
nejplodnějšímu období naší novodobé historie. Řeč je o 30. letech minulého století, zlatém věku první
republiky, dobách, kdy dokázali být muži galantní nejen při výjimečných příležitostech a ženy žádoucí,
aniž by ukázaly centimetr čtvereční ze svého těla. Nejsvůdnější kráskou této éry se ale stala Slovenská
strela. Motorový vůz, který předběhl dobu o celá desetiletí.

T

uto dobu symbolizuje nástup technologií, jejichž vývoj akcelerovala první světová válka, a nyní mohly být použity pro blaho
lidstva. Řada z nich se promítla právě do dopravy a s rostoucí potřebou lidí cestovat
rostla i nabídka. Železnice už nebyla jedinou
volbou. Konkurence v podobě moderních
autokarů, celokovových dopravních letadel
nebo výkonných a pohodlných osobních aut
(pokud na to člověk měl) byla reálnou hroz-

bou pro výsadní postavení železné dráhy. Při
výběru obrazu do kalendáře, který popisuje
nejzásadnější okamžiky a období ve stoleté
historii republiky s železničním přesahem,
jsme proto měli v případě symbolu 30. let
od počátku úplně jasno.

Majstrštyk valašského Edisona

Dva motorové vozy s označením M 290.0,
které zahájily komerční provoz mezi Prahou

a Bratislavou 13. července 1936 právě
pod názvem Slovenská strela, vyrobila
ve stejném roce Tatra Kopřivnice. Byly něčím
naprosto nevídaným. Skříň pojatá i dnešními
hledisky velmi futuristicky a přitom vrcholně
elegantně ukrývala interiér (podle tehdejších
zvyklostí rozdělený na dvě poloviny pro
kuřáky a nekuřáky), ze kterého i po 80
letech dýchá solidnost, cit pro funkční
detail a výjimečnost. Ještě působivější

13

SLOVENSKÁ STRELA V ČÍSLECH
Vyrobeno kusů: 2 prototypy,
označené M 290.001 a M 290.002
Rok výroby: 1936
Míst k sezení: 72
Hmotnost prázdného vozu: 36 000 kg
Výkon: 2 x 165 koní
Max. rychlost: 148 km/h
Max. provozní rychlost: 130 km/h
Průměrná cestovní rychlost: 92 km/h
Palivové nádrže: 2 x 220 l

točivý moment elektromotoru, ke kterému
se postupně připojoval přímý mechanický
přenos. Od rychlosti 85 km/h byl pohon
čistě mechanický. Právě díky tomuto řešení
dokázala Slovenská strela akcelerovat
na rychlost 100 km/h během pouhých dvou
minut. Maximální provozní rychlosti
130 km/h dosáhl vůz během tří minut po ujetí
cca 4,5 kilometru (soudobá italská chlouba
Littorine potřebovala na stejnou rychlost
6 min a dráhu asi 10 km). Nevídanou
dynamiku krotily kotoučové brzdy, opět
s hodnocením v superlativech. Zastavily
vůz z rychlosti 105 km/h během 25 sekund
na dráze 400 metrů.

Držitel rekordu

Punc výjimečnosti podtrhla jízdní doba,
za kterou byla vlajková loď tehdejších ČSD
schopna překonat vzdálenost mezi oběma
metropolemi. S jedním zastavením v Brně
zvládla Slovenská strela přepravit své
cestující nejprve za 4 hodiny a 51 minut
(1936), aby se jízdní doba v roce 1938 zkrátila
na neuvěřitelné 4 hodiny a 18 minut. Tento
čas byl pokořen až po dlouhých sedmdesáti
letech Pendolinem, které zdolávalo cestu
za 3 hodiny a 47 minut, přičemž jako odkaz
na slavného praotce neslo stejný název spoje
– Slovenská strela.

POKUD EXISTUJE STROJ ČASU,
JE TO SLOVENSKÁ STRELA.
je použitá technika. Otcem celosvětově
unikátního elektromechanického přenosu
výkonu byl „valašský Edison“, vsetínský
elektrotechnik Josef Sousedík. Do obou
podvozků umístil soustavy tvořené
spalovacím motorem, stejnosměrným
generátorem a elektromotorem a využil
charakteristiky obou druhů pohonu tak,
aby jízda byla co nejhospodárnější. Tím
umožnil vozu využít při rozjezdu vysoký

Oba motorové vozy zažívaly obrovský
úspěch. Vytíženost jejich kapacity byla fenomenální a daleko přesahovala průměr kolem
30 % tehdejších vlaků. Jezdily až do okupace
v roce 1939, během které byly odstaveny,
hlavně pro nedostatek pohonných hmot.
Po roce 1945 se do provozu oba vozy vrátily
a mimo jiné zabezpečovaly kurýrní provoz mezi Prahou a Norimberkem během
Norimberských procesů. Jejich hvězda ale

pomalu pohasínala, protože socialistická
železnice upřednostňovala kvantitu před
kvalitou. Udržovat dva atypické motorové
vozy bylo v mase stále rostoucích přeprav
lidí i materiálu v optice centrálního plánování nemožné. V roce 1953 byl vyřazen vůz
M 290.001 a jeho životní příběh se uzavřel
v roce 1960, kdy shořel na popel, údajně
vlivem jisker odlétnuvších z projíždějící parní
lokomotivy. Do dnešních dnů se dochoval
vůz M 290.002. Ten byl z provozu vyřazen
v roce 1960 a předán do podnikového muzea
Tatra v Kopřivnici, kde je dodnes. Tady jsme
s laskavým svolením tatrováckého muzea
fotografovali 8. srpna 2017 scénu stylizovanou právě do roku 1936. Vzhledem k tomu,
že vůz proti povětrnostním vlivům chrání
přístřešek a sloupy nesoucí jeho konstrukci
výrazně omezovaly zamýšlenou exteriérovou kompozici, rozhodli jsme se na místě, že
snímek pořídíme uvnitř vozu. Bylo to skvělé
rozhodnutí, protože původní interiér Slovenské strely nás přesvědčivě přenesl o 80 let
zpět a na výsledné fotce je to opravdu znát.
Došli jsme proto k závěru, že Slovenská strela není jen nejúžasnější motorový vůz, který
u nás kdy vznikl, ale stroj času. V roce 1936
dokázal cestující přenést do budoucnosti,
my jsme v něm zažili jedinečnou atmosféru
nonšalance 30. let minulého století. ▪
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Z vašeho alb a

Z VAŠEHO
Emilie Strouhalová

Vrátný
Na snímku je Josef Olšina, tehdy jako zaměstnanec
firmy Baťa. Počátkem 30. let pracoval jako tesař
na náplavách bahňáku v Otrokovicích. Na nich se
potom vybudovala továrna, hotel, obchodní dům
a domy pro dělníky. Později, jak je vidět na fotografii,
nastoupil do funkce vrátného. Už je to moc dávno...

ALBA

Dana Zažímalová

Olympijská štafeta
Fotografie byla pořízena v roce
1936, kdy byl poprvé přenášen
olympijský oheň z řecké Olympie
do Berlína – dějiště 11. olympijských her. Trasa procházela přes
území Československa, poprvé
a naposled, v délce 290 km. Olympijskou pochodeň si předávali běžci,
z nichž každý musel uběhnout asi
kilometrovou vzdálenost. Obrázek
zachycuje tuto akci v Soběslavi,
a protože naše rodina byla tradičně
sokolská, zaujímá tento snímek
čestné místo v rodinném albu.
Za volantem vozu sedí můj děda
Miroslav Burda a v druhé řadě první
zleva můj strýc Josef Kaňka.

Pro nejbližší čísla magazínu
vyhlašujeme následující témata:
č. 3/2018:
Rok 1938, Připojení Sudet k Říši
uzávěrka zaslání 7. února
č. 4/2018:
Rok 1939, Vznik Protektorátu
Čechy a Morava
uzávěrka zaslání 7. března

Vladimír Oppelt

Sláva v Marchanicích
Dne 3. 6. 1923 bylo zprovozněno koupaliště (tehdy se říkalo
„lázně“) ve Vyškově-Marchanicích. Finance na výstavbu
poskytli místní sokolové, podnikatelé, živnostníci i můj
dědeček kožešník. Byla to velká sláva. V současné době koupaliště už neexistuje a na jeho místě je Dinopark.

Staňte se spolutvůrci této rubriky!

Fotografie korespondující s časovým obdobím doplněné několikařádkovým popisem (datum a okolnosti pořízení – zejména
místo, zobrazení aktéři atd.) posílejte elektronicky (naskenované) přes webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka soutěže/100 let spolu). Každý uveřejněný snímek bude honorován
částkou 600 Kč.

ČEK

MEJD
1934

TEXT A FOTO: JAN JINDRA
SNÍMKY BYLY POŘÍZENY V TECHNICKÉM MUZEU TATRA V KOPŘIVNICI

TATRA 77
Málokterý automobil vzbuzuje takové emoce jako proslulá Tatra 77. Je to první sériově vyráběné auto s důsledně aerodynamickou koncepcí.
Oficiálně byla poprvé představena na berlínském autosalonu v roce 1934. Výrazný kýl, či skoro ploutev, dělá z auta designerský kousek.
Docela malinkatá zadní světla sebevědomě zdůrazňují čistotu tvarů. Tatru pohání osmiválec a propůjčuje jí rychlost
až 145 km/h. Přes velký obsah motoru (2 969 cm3) má auto nízkou spotřebu, a to díky součiniteli odporu vzduchu
v hodnotě 0,36, a později dokonce 0,21. Motor chladí podélné kapkovité otvory, které za jízdy zcela přirozeně nabírají vzduch. Spousta prvků na autě je zapuštěna do karoserie, a to včetně klik dveří. Podvozek
je zcela rovný, což usnadnilo cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi průjezd komplikovaným
terénem pouště s později vyráběnou Tatrou 87 stejné koncepce. Auto má díky kapkovitému
tvaru schopnost se samo očistit, jak kdysi při testech v Německu konstatovali: „Špiní se
pouze nějakých 25 centimetrů od země. Déšť a vítr prostě auto úplně očistí a špína steče.“ Velmi netradičně působí i třetí reflektor pro noční jízdu. Aut Tatra 77 a Tatra 77a
bylo vyrobeno jen zhruba 255 ks, a proto je dodnes velmi vyhledávaným sběratelským
kouskem. Na burzách náhradních dílů můžete ještě dnes občas sehnat „cukroví“, jak
sběratelé říkají právě autentickým drobnostem, jako jsou budíky, světla, klaksony
a jiné drobnosti. Takže pozor, až budete uklízet starou stodolu nebo dílnu po dědečkovi, možná můžete nějaké takové vzácné „cukroví“ najít.

Každý den naše vlaky svezou 1 347 psích mazlíčků.
To také znamená 225 000 chlupů, které musíme vyluxovat.

I to je naše práce
Rostoucí zájem o bydlení v okolí větších měst
klade velké nároky na příměstskou železniční
dopravu. ČD jsou zapojeny do 13 integrovaných
dopravních systémů a významným způsobem se
podílejí na dopravě cestujících do zaměstnání
a zpět domů.
Pavel Krtek, generální ředitel České dráhy, a.s.

CESTO

VÁNÍ PO ČR

FOTO: DALIBOR PALKO

LIBERECKO

Dílo italských mistrů klenoucí se
od roku 1894 přes údolí Smržovky jako by
pomyslně spojovalo dvě pohoří i dva národy.
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NA VÝLET DO LIBERCE
za zábavou jaksepatří!
Doby, kdy se jezdívalo s dětmi do Liberce pouze na Ještěd a do zoo,
už jsou dávno pryč. Dnes se může město pochlubit návštěvníkům
také Centrem Babylon se spoustou vodních atrakcí a lunaparkem,
moderním science centrem iQLANDIA nebo třeba DinoParkem.
TEXT: TOMÁŠ REZEK FOTO: CENTRUM BABYLON, a. s., DINOPARK EUROPE, ARCHIV IQLANDIA

P

obyt s dětmi na horách může být náročný, a to po všech stránkách. Aby se jim
zimní radovánky nezačaly zajídat a z nudy
nezlobily, vyplatí se zařadit i jinou aktivitu.
Ze skiareálů v Jizerských horách a rovněž
z Harrachova se nabízí dobré vlakové spo-

jení do Liberce. A tak proč si na jeden den
neodpočinout od lyží a nezajet do města?
V zimě asi děti nenalákáte na jízdu lanovkou
na Ještěd, který v tuto roční dobu bývá často
skryt pod čepicí mraků. Návštěvu celoročně
otevřené liberecké zoologické zahrady s bílý-

mi tygry se také hodí podniknout za vlídnějšího počasí. V Liberci jsou však tři místa, kde
se pobavíte, třebaže bude venku mrznout,
jako když praští.

Nejen za vodním dobrodružstvím
Na místě bývalé textilní továrny Hedva –
a na dohled od nádraží – vznikl v Liberci
na přelomu století zábavní komplex Centrum Babylon. Uvnitř se nachází oblíbený
aquapark. Má podobu přímořského městečka s majákem a zaujme v něm výzdoba
ve stylu románů Julese Verna. Z vodních
atrakcí lákají hlavně čtyři tobogány, skluzavka nebo divoká řeka. Nechybějí vodotrysky,
gejzíry či vířivky. Třikrát denně se v aquaparku koná laser show, kdy jsou na vodní stěnu
vykreslovány různé animace a 3D efekty.

REDAKCE
Součástí Centra Babylon je také lunapark
s kolotočem, houpačkami nebo klasickým
autodromem, adrenalinová hra Laser Game
nebo třeba 4D kino a 9D virtual reality.

Do science centra s planetáriem
V areálu Centra Babylon najdete rovněž iQPARK se stovkami interaktivních exponátů,
které mají pobavit a poučit. Určen je hlavně
rodinám s malými dětmi od tří let. S těmi
většími zavítejte přes ulici do iQLANDIE –
moderního vědecko-zábavního centra. Šest
podlaží vyplňuje deset expozic, které potěší
malé i velké koumáky. K nejvyhledávanějším
exponátům patří kosmický trenažér, simulátory vichřice či zemětřesení, ohnivé tornádo
nebo humanoidní robot Thespian. Po celý
rok se tu konají také workshopy a science
show. V liberecké iQLANDII můžete navštívit
i planetárium, kde lze zhlédnout zajímavé
projekce nebo moderované pořady s vesmírnou a pozemskou tematikou.

Kde natrefíte na dinosaury?

Nákupy děti nebaví, ale do libereckého obchodního centra Plaza půjdou rády. Tedy pokud jim slíbíte návštěvu DinoParku. Vchod se
nachází v 1. patře a kromě několika desítek
statických a pohyblivých modelů prehistorických zvířat tu na návštěvníky čekají další
atrakce. Každou čtvrthodinu řádí v DinoParku druhohorní bouře, děti se mohou vypravit
na stezku DinoTrek, odhalit kostru pravěkého tvora v paleontologickém hřišti nebo
se podívat na filmy ve 4D kině. Od loňského
roku mají v libereckém DinoParku také DinoTerárium se živými současníky dinosaurů –
malými krokodýly. Samozřejmě nechybí ani
DinoShop se spoustou lákavých a pro děti
nezbytných suvenýrů. ▪

VLAKEM DO LIBERCE
Jak zjistíte vlakové spojení, které bude
nejlépe vyhovovat vašim výletním
plánům? Snadno si ho vyhledáte
na www.cd.cz. Pokud správně vyplníte všechny parametry, automaticky
vám vyhledávač nabídne i nejvýhodnější jízdné ČD. Máte-li chytrý
mobilní telefon nebo tablet, stáhněte
si do něj bezplatnou aplikaci Můj
vlak, s níž si můžete také pohodlně
naplánovat cestu vlakem. Například
z Tanvaldského Špičáku dojedete
do Liberce s jedním navazujícím
přestupem ve Smržovce za 46 minut,
z Harrachova do Liberce trvá jízda
přímým vlakem ČD 81 minut.

C E STO VAT E L É
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Trapasy v hypermoderním science centru
Moje žena Eva (31), dcery Sofie (2) s Olivií (1) a já (39) versus
liberecká iQLANDIA. Mohlo to dopadnout jinak než trapasem?
Mohlo, ale popořádku…

Z

abavit dvě malá děcka
tak, aby si nezpůsobila žádnou tělesnou ani
psychickou újmu, je pro jednoho člověka (jak se dneska
moderně říká) full time job.
Moje žena tvrdí, že na mateřské (správněji na rodičovské) dovolené jí IQ kleslo
na polovinu, a proto je ráda,
když na víkend vymyslím
nějaký program. Tentokrát
padla volba k aspoň trošku
snesitelnému zabití času
v libereckém science centru
iQLANDIA.
Své pověsti hypermoderní atrakce dostává už při
nákupu vstupenek, které
si pořizujeme přes chytrý
mobil a ukládáme do virtuální peněženky. Při vstupu
se díky tomu vyhýbáme
frontě, jdeme rovnou k turniketu a přikládáme mobil
s elektronickou vstupenkou
ke čtečce. Funguje to.
Jen vstoupíme, nebo
lépe řečeno se nahrneme
(sourozenecký dvojkočárek se ovládá asi tak lehce
jako tatra plná písku bez
posilovače) do světa plného
zábavní vědy, nastává první
problém. Sofie nechce sedět
v kočárku, a než ji stačíme
usměrnit, lítá nebezpečně
blízko chytré fontány, která

své gejzíry vypouští přesně
podle hudby, kterou si
vyberete. Sofie už si vybrala.
Budou to bubny, ne, tak
kouzelná flétna, ne, tak bubny… Ještě že je tu hudebních
doprovodů jen sedm. Olivie
chce také dělat dýdžejku,
takže řve. Stydím se a tlačím
kočárek o patro výš.
Expozice o vesmíru
a planetách vypadá lákavě.
Vyzkoušel bych gyroskop,
simulátor kosmického
výcviku, ale Sofie nás táhne
ke drátěné prolézačce. Asi
v polovině cesty tubusem
se jí noha zaklíní mezi dráty.
Řev. Jen co ji vyprostíme,
jdeme dál, ať mají ostatní
návštěvníci aspoň trošku
klidu.
Tajemství lidského těla –
hlavní atrakcí je humanoidní robot Thespian, který zaujal i Sofii. Chvíli sleduje, jak
opakuje pohyby lidí, a tak

kolem něj začne běhat.
Diví se, že neběhá taky,
což nemůže, protože je
přišroubovaný. Snažím
se to dceři vysvětlit,
ale ta už je konsternovaná modelem
lidského těla v životní
velikosti. „Kde má oči?“ ptá
se jí manželka. Sofie ukáže
do jeho rozkroku a řekne:
„pinďour“. Chtěl jsem se sice
ještě podívat do obrovského
modelu srdce, ale radši zase
jdeme…
V expozici věnované
přírodním živlům přemýšlím, jestli Sofii na chvíli
nestrčíme do simulátoru
zemětřesení, abychom
měli chvilku čas na další
zajímavé atrakce, ale
mnohem víc ji zajímá harfa
bez strun. Vrchol celého
našeho představení je ale
dechberoucí – Sofie vběhne
do prostoru, ve kterém si
můžete vyzkoušet, jak se asi
cítí nevidomí v bytě. A tak
jsme v té tmě jako v pytli
hledali naše dítě.
Máme toho dost – jedeme domů. Ale musíme
smeknout, iQLANDIA je super. Jen takovým rodinkám,
jako jsme byli my, bych
tam zakázal vstup. Příště
jedeme bez dětí! ▪
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ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Probouzející se
Černá Studnice

Výška: 869 m n. m.
Výhled: Bramberk, Slovanka, Tanvaldský
Špičák, Jablonec nad Nisou, Liberec,
Ralsko, Bezděz, Trosky, Kozákov
Vrchol: kamenná rozhledna s chatou
Nejbližší žst.: Jablonec nad Nisou-zastávka
Výstup: snadný

TEXT: MICHAL MÁLEK, FOTO: MARTIN ČADA A AUTOR

Obyvatelé Liberecka mají svůj Ještěd, Jablonečtí Černou Studnici. I tak by šel ve zkratce
shrnout popis rozhledny nedaleko Jablonce nad Nisou, která je zároveň jednou z nejvyšších
kamenných rozhleden v Jizerských horách.

K

amenná rozhledna tradičního střihu
ještědskému rotačnímu hyperboloidu
co do technické unikátnosti nebo architektonické neotřelosti samozřejmě konkurovat nemůže. Minimálně v možnostech
dalekých rozhledů do okolní krajiny si však
s Ještědem příliš nezadá. K vidění jsou
nejen jizerské vrcholky včetně zmíněného

Ještěd

Jablonec nad Nisou

Ještědu, ale i Kozákov, Trosky, Bezděz či
Sněžka.
Stavbu rozhledny inicioval Německý horský
spolek pro Ještědské a Jizerské hory. Ten
kromě pořádání letních dětských táborů,
provozování ubytoven či péče o meteorologické budky s nadšením zakládal nové horské
chaty, vyhlídková místa či přímo rozhledny.

rozhledna Proseč

První z nich, dřevěnou stavbu na Humboldtově výšině, zrealizoval v roce 1887.
Na vrcholu Černé Studnice, nejvyššího bodu
Černostudničního hřebenu táhnoucího se
od Jablonce po Tanvald, vznikla první dřevěná
rozhledna již v roce 1885. O necelých dvacet
let později na popud spolku vyprojektoval
zkušený jablonecký architekt Robert Hemm-

rozhledna Nisanka rozhledna Královka

Cestován í po ČR

VÝŠKOVÝ PROFIL

SPOJENÍ
Z Prahy

869 m n. m.

rychlíkem s přestupem
v Tanvaldu

Z Ústí nad Labem

540 m n. m.

517 m n. m.

rychlíkem s přestupem
v Liberci

Z Hradce Králové
rozhledna Černá Studnice

rich kamennou stavbu z masivních žulových
kvádrů, z nichž některé vážily až 3 tuny.
Jedním z hlavních požadavků byla dostatečná
odolnost drsným klimatickým podmínkám,
a na materiálu se tak po všech směrech nešetřilo. Náročná výstavba trvala rok.
Celkem 26 metrů vysoká rozhledna s přilehlou dřevěnou chatou nabízející ubytování včetně občerstvení se jednoznačně trefila
do požadavků tehdejších turistů a záhy se
stala jedním z nejnavštěvovanějších míst
v okolí. Po vzoru Ještědu se zde pořádala

Jablonec nad Nisou - Alešova rozcestí

Jablonec nad Nisou zast.

oblíbená soutěž v počtu výstupů na vrchol.
Místní spolek tuto akci hojně podporoval,
protože čím více návštěvníků dorazilo, tím
více se i vypilo, a za utržené peníze mohla
být chata dále rozšiřována a zvelebována.
Tak tomu bylo až do začátku druhé světové
války, kdy se zde usídlila německá branná
moc. Od té chvíle to šlo s objektem rozhledny pomalu z kopce. V roce 1945 dokonce
do chaty při bombardování dopadla letecká
puma, podařilo se ji ale včas zneškodnit
těsně před výbuchem.

rozhledna Bramberk Lučany nad Nisou rozhledna Scholzberg Jizera

Smržovka

rychlíkem s přestupem
v Liberci

Po válce chata na chvíli připadla KČT
a následně RaJ Jablonec nad Nisou. Údržba
se začala zanedbávat a původní vybavení bylo postupně rozkradeno. Zásadní
změny se chata s rozhlednou nedočkala ani
po roce 1989, kdy často měnila své majitele
a na výraznější opravy nezbyl prostor.
Naštěstí se ale začíná blýskat na lepší časy
a aktuální provozovatel objekt postupně
opravuje. Před návštěvou je proto dobré
si případná omezení ověřit na webových
stránkách www.rozhledna.eu. ▪

Tanvaldský Špičák
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Nalákal
Tři krále
na svíčkovou

MICHAELA
BUGRISOVÁ

#BACKPACKLADY
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje
lidi, autentičnost, tradice a dobré jídlo.
Zavedu vás na méně známá či skoro
zapomenutá místa a veselice
a ochutnáte se mnou místní speciality.

Po více než roce se vracím
do Kryštofova Údolí. Zůstala
kvalita jídla v mé oblíbené
hospůdce na dobré úrovni?
Tři králové o tom vědí jistě své,
protože na zdejší svíčkovou
chodí dlouhých osm let. A já vám
prozradím, co za tím vším stojí.

U

plynulo 15 měsíců. Vracím se
zpět nejen kvůli místu samotnému, ale i jídlu. Tehdy si mě
v penzionu Eva omotali kolem prstu božskými bramborovými knedlíky se zelím
a krásnou karamelovou cibulkou. Nebyla
to sice žádná vysoká
gastronomie, ale
pochutnala jsem si tu
jako doma u maminky.
Tentokrát si předem
objednávám zdejší
specialitu, pečenou
kachnu porcovanou
přímo před zraky
jedlíků. Potěšila mě vypečenou kůrčičkou s křupavým kmínem, měkoučkým
masem, ale úplně nejvíc mé chuťové
pohárky explodovaly z přidaného výpeku
a zelí! To kuchař Jiří po uvaření peče asi
15 minut s přidaným kachním sádlem
a přes noc nechá odpočívat v troubě, aby
se všechny chutě propojily!

Svíčková pro charitu

Zatímco dopoledne se Jiří po restauraci
mihne v zástěře a domácím oděvu, odpoledne se promění téměř k nepoznání.
Najednou tu stojí ve společenských kal-

hotách a košili, vlasy úhledně přečísnuté
do strany a vítá příchozí hosty. Dnes je
totiž speciální den. První neděli poté, co
Kašpar, Melichar a Baltazar obejdou ves,
navaří již tradičně kotel svíčkové omáčky.
Její konzumace je zdarma, protože celá akce
má dobročinný charakter. Jen co se venku
setmí, vejdou do dveří
Tři králové. Malá kolednice se při sólovém zpěvu nervozitou rozpláče,
ale ve finále ji nakonec
všichni přítomní potleskem
odmění. Jiří si nasadí dioptrické
brýle a hrdě začne číst děkovné
dopisy z charitativní organizace, které přítomní návštěvníci
za připravené pohoštění
přispějí pár peněz. Každý
dá, kolik může. Tato akce
se koná v penzionu Eva již
poosmé v řadě a těší se velkému
úspěchu. Panuje tu totiž skvělá
domácí atmosféra. Lidé spolu
sedí u spojených stolů, jedí svíčkovou, debatují a popíjejí víno nebo
pivo, zatímco Jiří se s dalšími členy

rodiny všem precizně věnuje. Právě roznášejí talíře s domácím jablečným štrúdlem.
Kéž bych měla větší žaludek!

Návštěvy lesní zvěře

V dlaních svírám šálek horkého čaje
a pouštím se do konverzace s místňáky,
abych se dozvěděla nějaké zdejší drby.
Kryštofovo Údolí je prý jednou z mála
lokalit v Česku, kde roste medvědí česnek,
což je jarní bylina. Úžasně se hodí do nádivek, salátů nebo tvarohové pomazánky.
Bohužel je ale tak žádaný, že se tu na něj
od dubna pořádají doslova nájezdy. Občas
na vsi mají tmu jako v pytli. To když zrovna
stávkuje pouliční osvětlení. Pocit života
ve skutečné divočině ale přichází až v září
a říjnu, kdy nastává období jelení říje. „To
je řev jako na lesy,“ směje se sympaťák
odnaproti. Jednou prý našel přímo
pod okny svého domu otisk kopyt.
Že by byl nějaký čtyřnohý paroháč
zvědavý, jak se žije u dvojnožců?
Ovšem poté, co mi s manželkou v telefonu ukazují fotografie divoké lišky
z jejich zahrady, se už ničemu nedivím.
Navštěvuje je pravidelně již několik
let. A já nejspíš začnu pravidelně
navštěvovat tuhle akci. Uvidíme se
příští rok? ▪
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Hlavní atrakcí Kryštofova Údolí
je vesnický orloj. V Česku máme orlojů
několik, ale pouze tento je obklopen zelení
a hučícím potůčkem. Odbíjí každou hodinu
a nemusíte se zde mačkat s davy turistů.
Za celým projektem stojí pan Chaloupka, který
se svou aktivitou podepsal v obci na mnoha
dalších zajímavostech. Jednou z nich je socha
čůrajícího voříška nebo Muzeum betlémů
a hraček. V současnosti probíhá veřejná sbírka
na zhotovení sochy sv. Kryštofa.

Chcete si odvézt drobný suvenýr?
V malém obchůdku pod orlojem
nebo v Domě řemesel mají
roztomilé ručně vyráběné keramické
magnetky se symboly znamení
zvěrokruhu. Všimla jsem si, že
na vesnickém orloji je také zavěšený
keramický zvěrokruh a stojí za ním
tatáž osoba. Paní Michálková ho
vyrobila na přání pana Chaloupky.
Byl prý hodně neodbytný…

Vyrazte na procházku od vlakového nádraží
z kopce do údolí, minete malebný kostelík
s márnicí a malým hřbitovem, kde najdete
hrob pana Chaloupky se slunečními hodinami.
Přemostíte potůček a vydáte se doleva. Cestou
naberte vodu ze studánky. Prý léčí. Dostanete
se k ní odbočkou k penzionu Eva. Vraťte se zpět
na hlavní silnici a kochejte se všudypřítomnými
roubenkami. Zhruba po dvaceti minutách
pomalé chůze dojdete až k dechberoucímu
kamennému železničnímu viaduktu.
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Z OKNA VLAKU

PO KOLEJÍCH ÚDOLÍM KAMENICE
ze Smržovky do Josefova Dolu
Sedm kilometrů dlouhá lokálka mezi Smržovkou a Josefovým Dolem patří
k nejromantičtějším na severu Čech. Vlaky po ní projíždějí údolím řeky Kamenice,
v němž kromě lesů, vod a strání poutají pozornost malebná roubená stavení.
TEXT: TOMÁŠ REZEK FOTO: MICHAL MÁLEK

P

okud se rádi díváte z okna vlaku na ubíhající krajinu, až nastoupíte ve Smržovce
do vlaku směr Josefův Důl, sedněte si napravo ve směru jízdy. Zanedlouho za smržovským nádražím se vám ukáže jeden

z našich nejhezčích železničních viaduktů.
Přes 120 metrů dlouhý most s devíti oblouky
je součástí tratě, po níž vlaky jezdí do Tanvaldu a Harrachova. Náš vlak ale pokračuje
úbočím Bínova vrchu a ještě před zastávkou

v Jiřetíně pod Bukovou koleje začnou kličkovat údolím říčky Kamenice, které prakticky
neopustí až do cílové stanice. Za Jiřetínem
zastavují vlaky na zastávce Tanvaldský Špičák. Ta slouží cestujícím teprve od listopa-

Kolem smržovského viaduktu

Muzeum výroby dřevěných hraček

Lyžování na Špičáku

¡ Smržovka – Jiřetín pod Bukovou ¢

¡ Smržovka – Jiřetín pod Bukovou ¢

¡ Jiřetín p. B. – Tanvaldský Špičák ¢

Viadukt, který se klene nad hlubokým
údolím ve Smržovce, byl vybudován
v letech 1893–1894. Italští dělníci ho
postavili z kvalitní žuly, jež splňovala nároky nejen na odolnost, ale
i na vzhled. Díky použitému materiálu
působí mohutný viadukt harmonicky
s okolím a řadí se k nejhezčím na naší
železnici. Poprvé byl opravován po více
než sto letech – v roce 2008. Po viaduktu, který tvoří devět mostních
oblouků na čtyřbokých pilířích, jezdí
vlaky ze Smržovky
směrem na Tanvald
a Harrachov.

V roce 1908 založil Johann Schowanek
v Jiřetíně pod Bukovou továrnu na výrobu dřevěného zboží – soustružených
perel, knoflíků atd. Úspěšná firma
rozšířila v roce 1927 výrobní sortiment
o dřevěné hračky, které ji proslavily
po celé Evropě. Hračky a další výrobky
z kvalitního dřeva se v ní vyrábějí
dodnes. S pestrou historií firmy se
můžete blíže seznámit v rámci interaktivní exkurze. Součástí Muzea výroby
hraček jsou také
expozice o válečné
výrobě a slavných
sportovcích Jizerských hor.

Největším lyžařským střediskem v Jizerských horách je skiareál Tanvaldský
Špičák. Lyžařům jsou v něm k dispozici
sjezdovky všech stupňů obtížnosti, pět
z nich dlouhých přes jeden kilometr.
K přepravě lyžařů slouží čtyřsedačková
lanovka a také pět vleků – čtyři typu
poma a jeden kotvový. Ve skiareálu
najdete i půjčovny lyžařského vybavení, skiservis a lyžařskou školu. Výuka
malých lyžařů se koná na dětském
vleku nebo uzavřeném dětském hřišti
s dvacetimetrovým
pojízdným kobercem.
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Cestován í po ČR

TIP

kostel Proměnění Páně

Josefův Důl

opuštěná sklárna

Rádi lyžujete? Pak nezapomeňte, že ve vlacích ČD můžete přepravit lyže,
ale také snowboardy, boby nebo sáňky jako ruční zavazadlo, tedy zdarma.
Vlakem se vyplatí vydat za zimními radovánkami ještě z jednoho důvodu. Až do 2. dubna 2018 poskytují skiareály zařazené do programu ČD Ski
po předložení vybraných jízdenek Českých drah slevu na skipasy. K těmto
partnerským lyžařským střediskům patří také skiareál Tanvaldský Špičák,
kde zákazníci ČD mohou získat 20% slevu na celodenní permanentky. Bližší
informace o programu ČD Ski najdete na www.cd.cz/cdski.

Antonínov
roubenky

Tanvaldský Špičák
Skiareál Tanvaldský Špičák

v Josefově Dole – v obci se starou sklářskou
tradicí, jež je v zimě i v létě vyhledávaným
cílem výletníků. Nedaleko nádraží se mohou příznivci bílé stopy napojit na Jizerskou
magistrálu. Od roku 2013 patří k turistickým atrakcím obce Naučná stezka Gustava
Leutelta. Seznamuje s životem místního rodáka, váženého sudetoněmeckého spisovatele, který zemřel krátce po odsunu v roce
1947 ve věku 87 let opuštěný v německém
Seebergenu. ▪

Kamenice

du 2005. Zastávku s dřevěným přístřeškem
využívají nejen místní, ale také návštěvníci
nedalekého stejnojmenného lyžařského
areálu. Za Tanvaldským Špičákem začíná
nejhezčí úsek trati, kdy vlak jede na dohled
říčky Kamenice zalesněnou krajinou, v níž
jsou rozesety jako drahokamy půvabné
roubené chalupy. Příklady lidové architektury jsou dobře vidět z vlaku i za zastávkou
Antonínov, až vlak překoná po mostě řeku
Kamenici. Za chvíli už zakončí vlak jízdu

Jiřetín pod Bukovou
muzeum výroby hraček

Smržovka
železniční viadukt

Roubenky – lidové vesnické stavby

Opuštěná sklárna v Josefově Dole

Pseudogotický kostel Proměnění Páně

¡ Tanvaldský Špičák – Antonínov ¢

¡ Antonínov – Josefův Důl ¢

¡ Antonínov – Josefův Důl ¢

Stejně jako jinde v Jizerských horách,
tak i v okolí železniční trati, která má
v jízdním řádu č. 034, se nacházejí
příklady lidové dřevěné architektury
– roubené domky. Dřevo z rozlehlých
lesů patřilo dříve na venkově pro svou
dostupnost k hlavním stavebním
materiálům. Tato stavení umocňují
svou malebností romantiku členité jizerskohorské krajiny. I když se
od sebe roubenky v menší i větší míře
odlišují, většinou
jde o jednoduché
stavby se zděnou
hospodářskou částí
a roubenou světnicí.

K hlavním zdrojům obživy v Josefově Dole a přilehlých obcích patřila
odnepaměti výroba skla. Nejznámější
sklářskou hutí byla Zenknerova huť,
která dávala práci stovkám lidí. Huť
byla roku 1910 zbourána a vedle ní
u nádraží postavena nová sklárna, v níž
došlo k ukončení provozu v roce 2002.
Sklářství, ale i dalším tradičním způsobům obživy v regionu je věnována část
expozice Muzea místní historie, které
se nachází v Josefově Dole nedaleko
kostela – v budově
bývalé školy, dnešní
knihovny.

Výraznou dominantou Josefova Dolu
je 45 metrů vysoká hranolová věž
kostela Proměnění Páně, postaveného v letech 1862–1865. Jednolodní
pseudogotická svatyně musela být
v 90. letech minulého století opravena
a znovu vysvěcena. K tomu nejcennějšímu z vnitřního vybavení patří tři oltářní obrazy od malíře Viléma Kandlera.
Před kostelem se nachází obnovený
pomník místního rodáka Gustava Leutelta (1860–1947),
sudetoněmeckého
spisovatele, který
psal o Jizerských
horách.
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Česká, nebo německá legenda?
Liberec je místo, které má ve svém rodném listu vepsáno celá
řada známých osobností. Jednou z nich je i Ferdinand Porsche.
Ne všichni ale ví, že se narodil ve Vratislavicích nad Nisou,
kde jsme navštívili jeho rodný dům i automuzeum, které
založili místní nadšenci.

N

edaleko vratislavického pivovaru v Tanvaldské ulici přímo před rodným domem
se setkáváme s panem Najmanem, spoluzakladatelem Automuzea Liberec. Budova slavného rodáka, jejímž současným majitelem je
Škoda Auto, je nově zrekonstruovaná a proměněná ve výstavní komplex, z velké části
věnovaný právě životu Ferdinanda Porsche.
Dům nyní věrně kopíruje vzhled stavby

z období kolem roku
1875, kdy se zde malý
Ferdinand narodil. Po dokončení
studií v místní škole nastoupil do továrny
Ignaze Ginzkeye (později Bytex Vratislavice)
a nedlouho poté vyrazil do světa. Často se
sem ale vracel, například i ve slavném vozu
Lohner Porsche nebo v Broukovi. „Když se
podíváte do muzea ve Stuttgartu, nenajdete
tam žádnou zmínku o tom, že by se Porsche
narodil tady v Čechách! Všichni cizinci, hlavně
Němci, by asi rádi slyšeli, že se narodil v jejich
zemi,“ dodává se smíchem pan Najman.

Pocta sporťákům

Po návštěvě rodného domu pokračujeme
do nedalekého pivovaru na prohlídku motoristického muzea založeného místním
spolkem. V předsálí si přijdou na své milovníci motorek a veteránů, které jsme byli zvyklí

DOMY

SLAVNÝCH

FOTO: MICHAL MÁLEK, WIKIMEDIA.CZ

FERDINAND PORSCHE

vídat na našich silnicích v dřívějších dobách.
Památce legend s motorem vzadu z Porscheho pera je věnována celá výstavní hala,
ne však pouze jeho značce. Všude kolem
jsou zaparkované sportovní vozy. Kromě
nesmrtelného Brouka (v unikátním drátěném provedení) je to například
vůz Porsche 356, který jako první
v historii nesl název Porsche.
Nechybí ani legendární 911.
Kromě toho je tu k vidění i pár
třešniček na dortu z dílny Škodovky, Fiatu, Tatry nebo dokonce Zaporožce. Tuzemského
milovníka potěší kupé Škoda
Garde, Rapid nebo další odkaz na dobu
minulou v podobě polského Malucha. Drtivá
většina exponátů je pojízdná, a tak s nimi
jejich majitelé občas vyráží na dvůr přímo
pod pivovarským komínem.

Skvosty i unikáty

Z hlavního sálu přecházíme do zázemí
muzea, kde se opravují historické kousky.
Dva šestimístné Favority z roku 1939 a 1941
tu mají zatím ve stadiu torza, prohlížíme si
kupy železa, podvozek s koly a zbytky volantu. Na světě se prý dochovalo jen pár kusů.
Pro torzo jednoho Favorita jeli nadšenci
z muzea až na Podkarpatskou Rus. „Oprava
bude trvat zhruba 10 až 12 let, vše záleží
na penězích,“ dodává pan Najman. Nejde
však o jedinou vzácnost v této místnosti.
Viděli jste už někdy čtyřmetrový Velorex? ▪

Rozhlasovou verzi uslyšíte na ČRo Dvojka každý pátek v 9:10 h v pořadu Dvojka na cestách
– Kudy šli slavní se Světlanou Lavičkovou. Více na http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy/.

AUGMENTED TECHNOLOGY

ZA

4 697

K

MOTORY NOV É GENERACE
VARIABILNÍ INTERIÉR
Představujeme vám novou podobu komfortu a variability, kterou v sobě skrývá nový Peugeot 308 SW. Zaujme nejen velkorysými rozměry, ale také objemným zavazadlovým prostorem, který patří mezi největší ve
své kategorii. Sebevědomá příď s nepřehlédnutelným světelným podpisem a dokonalé křivky karoserie dodávají tomuto rodinnému kombi jedinečný sportovní vzhled. Bezstarostnou jízdu na všech cestách zaručují
motory nové generace a nejvyspělejší asistenční systémy řízení. Užijte si naplno výjimečné okamžiky, které na vás čekají při jeho řízení. Využijte operativního leasingu RELAX a bohatě vybavený Peugeot 308 SW může
být váš jen za 4 697 Kč měsíčně.
Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu pro Peugeot 308 SW 3,7–5,3 l/100 km, 95–119 g/km. Uvedený příklad 4 697 Kč/měsíc včetně DPH platí pro
model 308 SW ACTIVE 1.2 PureTech 130 S&S v programu RELAX s platností na 3 roky / 60 000 km při složení 10% akontace vstupní ceny vozu. RELAX je možnost ﬁnancování vašeho nového vozu bez nutnosti jeho
koupě, kdy (kromě vstupní akontace) platíte pouze splátku po dobu 36 měsíců s maximálním nájezdem 60 000 km. Měsíční splátka obsahuje ﬁnanční splátku leasingu a povinné a havarijní pojištění včetně pojištění
GAP. Foto je pouze ilustrativní.

NOVÝ PEUGEOT 308 SW

Domanský, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Skorkovská 1644
Praha 14 - Černý Most
tel.:608 407 407
prodejCM@domansky.cz

Tlumačovská 1298
Praha 5 - Stodůlky
tel.: 777 107 107
prodejP5@domansky.cz

Českobrodská 566
Praha 9 - Kyje
tel.: 777 206 206
prodejP9@domansky.cz

D8/E55 Exit 1
Praha sever - Zdiby
tel.: 775 207 207
prodejZdiby@domansky.cz

Měšická 1993
Tábor
tel.: 775 206 206
tabor@domansky.cz

OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU
Zdiby

NEJLEPŠÍ
CENY | VÝBĚR | SLUŽBY
www.domansky.cz

Kyje

z centra do centra každou hodinu bez zastavení

Plzeň
Praha
od 75 Kč

www.cd.cz
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Technologie

Virtuální In Karta
ČD Ski

Po kolejích do Davosu
Můžete potkat ve vlaku

David Moravec

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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v mobilu? No jasně!
Od poloviny ledna je možné si pořídit virtuální In Kartu přímo
z mobilního telefonu. Vyhnete se zdlouhavému zařizování nové
In Karty na pokladní přepážce i hledání plastové karty ve vlaku.
Pokud už klasickou In Kartu máte, nezoufejte. Virtuální In Karta
je připravena jako doplněk k čipové i pro vás.

N

ovinku najdete přímo v oblíbené aplikaci Můj vlak. Už není třeba žádat
o čipovou kartu na pokladní přepážce, stačí pořídit mobilním fotoaparátem vlastní
fotku, nahrát ji do aplikace, vyplnit osobní

1

DOBA
VYSTAVENÍ
P
IN KARTA NA

údaje a vygenerovaný QR kód si nechat
ověřit průvodčím ve vlaku. Zákaznické
aplikace si můžete koupit hned po pořízení
virtuální In Karty a použít je po první autorizaci průvodčím. Bezpečnost zajišťuje

2

Vyfoť se

21 DNŘÍEPÁŽCE

2 MINÁULNTÍY
VIRTU
IN KARTA

3

Nahraj fotku

Selfie

Jízdenky

Uživatelský profil

Vytvořte pomocí mobilu
svůj portrét.

V menu zadejte sekci
Jízdenky.

Vyberte požadovanou
variantu.

ČD prů vodc e

speciální pohyblivý QR kód, který také
umožňuje načtení více jízdních dokladů
z jednoho kódu. Takto založená nová
In Karta má neomezenou platnost a její
aktivace je zdarma.
O výhodu ale nepřijdou ani držitelé
plastové karty. I tu lze nahrát do telefonu
včetně všech využívaných slev. Fyzická karta včetně její mobilní verze je však funkční
do vypršení lhůty uvedené na In Kartě.
Pokud vás právě teď napadlo, co se stane, když budete mít vybitý mobil nebo ho
ztratíte, máme dobrou zprávu. Stačí nosit
v peněžence vytištěný náhradní doklad,
který každý uživatel obdrží e-mailem
hned po ověření virtuální In Karty.
Do aplikace se můžete přihlásit také
z jiného mobilu. ▪

4

Vyplň údaje

PRAVIDLA
■
■
■
■
■

K jednomu uživatelskému účtu na webu ČD i v aplikaci Můj vlak
lze přiřadit pouze jednu In Kartu v mobilu.
Zákaznické aplikace je možné do virtuální In Karty zakoupit
pouze prostřednictvím e-shopu ČD, mobilního webu
nebo aplikace Můj vlak.
Držitel virtuální In Karty si nemůže nechat dodatečně vyrobit čipovou verzi.
Součástí In Karty v mobilním telefonu je sleva RAILPLUS
platná v mezinárodní přepravě.
In Karta v mobilním telefonu neobsahuje elektronickou peněženku (EPIK).

VÍCE INFORMACÍ VČETNĚ PODMÍNEK IN KARTY V MOBILU NAJDETE NA WWW.CD.CZ

5

6

Nech si QR kód autorizovat ve vlaku a jeď

Nová In Karta

Hotová In Karta

Autorizace

Vyplňte požadované
osobní údaje.

Vaše virtuální In Karta
byla vytvořena.

Vygenerovaný QR kód nechte během první jízdy
autorizovat průvodčím.
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Po kolejích do Davosu

aneb Na švýcarskou sjezdovku
v teple českého lůžka
Vždy když zavítáme v zimě do Švýcarska, zaujme nás velké
množství lyžařů, kteří už v Curychu vystupují před nádražím
z trolejbusů rovnou v přezkáčích a zamíří k vlakům do skiareálů
v Arose, Davosu a Lenzerheide. Davos má pověst luxusního
světového střediska především díky mediální známosti Světového
ekonomického fóra, kde se setkávají státníci a politici z celého
světa. Díky speciálním nabídkám ČD Ski si tu však zimní dovolenou
může dopřát i běžný lyžař.
TEXT: ALEŠ KUČERA, FOTO: WWW.DAVOS.CH

D

avos spolu s Zermattem a Svatým
Mořicem patří k nejznámějším švýcarským střediskům. Skiaréna v Davosu je
mezi milovníky zimních sportů vyhlášená
díky nepřebernému množství širokých
upravených sjezdovek s celkovou délkou
přes 300 km i bohatou nabídkou značených sjezdů ve volném terénu s hromadami prašanu.

Odpočinek ve vlaku
Skiaréna v Davosu nabízí v letošní zimní
sezóně (do 2. dubna) zákazníkům ČD

20% slevu na dvou- i třídenní skipasy. Pro
tuto destinaci jsme se tedy rozhodli i my.
Sbalíme lyže do příručního vaku, přezkáče
do cestovní tašky a na záda batoh „padesátku“, kam se pohodlně vejde lyžařské
oblečení s helmou. Pro cestu přes noc
volíme lůžkový vůz, protože nikdo z nás
nechce řídit. Nabízí se hned několik kategorií ubytování – kupé pro tři spolucestující,
pro dvojice kategorie Double i kupé Single
pro jednotlivce včetně tří oddílů kategorie
DeLuxe s vlastním WC a sprchou. I zde je
možné si vybrat podle počtu cestujících.
Předem rezervujeme kupé pro tři a začínáme se těšit na klidnou cestu přes noc.
Z pražského hlavního nádraží odjíždíme v 18:02 směrem do rakouského Lince, odkud bez přestupu
náš lůžkový vagon pokračuje
přes Innsbruck, Buchs do Sargansu. Cílovou stanicí lůžkového vozu je ale až Curych. Cesta
v moderních lůžkových vozech
ČD je pohodlná, pro celý vůz je
k dispozici i čistá sprcha, kterou
oceníme hlavně na zpáteční
cestě, když jdeme na vlak rovnou
ze sjezdovky.

ČD prů vodc e

Při odjezdu z Prahy máme oddíl upravený
na sezení. Jen co si uložíme věci, objednáváme si plzeňské pivo a sendviče u stevarda
JLV, nabízejícího například i teplé párky
a nápoje. Cesta příjemně ubíhá, a protože do Sargansu, kde musíme přestoupit,
máme dorazit v ranních hodinách, připravujeme si lyžařské oblečení již večer.

Vzhůru na kopce
Stevard nás budí elektronickým budíkem
před půl sedmou, jak jsme si přáli, chceme
stihnout vydatnou snídani, která je v ceně
ubytování v lůžkovém voze, a převlékáme
se do lyžařského. Tedy až na přezkáče, ty
zatím necháváme v příruční tašce, přece
jen budeme ještě přestupovat. Ve stanici
Sargans jsme v 7:23 hodin, odtud navazují
švýcarské vlaky do oblasti Graubünden,

kam máme namířeno. Na přestup na vlak
směr Chur máme pohodlných 10 minut.
Na zbývající úsek cesty se těšíme, cesta
červenými vlaky Rhétské dráhy a švýcarsky přesnými vlaky vůbec je zážitek.
Pokračujeme švýcarským spojem
do stanice Landquart a odtud dál
vlakem Rhétské dráhy do Davosu. Od stanice Klosters stoupáme serpentinami nad městem
a tunely do zastávky Davos
Wolfgang ve výšce 1 631 m,
který je nejvyšším železničním
bodem naší cesty.
Protože za chvíli už budeme v cíli
naší cesty – ve stanici Davos-Dorf, nazouváme si lyžáky. Švýcarské horské město Davos je díky nadmořské výšce 1 560 m jedním
z nejvýše položených měst Evropy. Mnoho

S ČD SKI DO DAVOSU
Od letošního roku platí nová nabídka
20% slevy na dvou- až třídenní
skipasy v aréně Davos
Klosters. Ceny jízdenek
v lůžkovém voze ČD
ve vlaku Ex 1540
(z Prahy do Curychu)
zohledňují zacílení
na české zákazníky.
Cena jednosměrné
jízdenky z Prahy
přes Sargans do Davosu (tedy včetně cesty
ve Švýcarsku) vyjde v lůžkovém třímístném kupé na cca
2 300 Kč na osobu. Nezapomeňte si
před cestou včas rezervovat kupé.

20%

SLEVA
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RHÉTSKÁ DRÁHA
První kilometry Rhétské dráhy
propojující v dnešní době
švýcarská lyžařská střediska
se začaly budovat před téměř
130 lety právě pro dopravu hostů,
tehdy hlavně pacientů a jejich
rodin, do sanatorií v Davosu.
Dnes jsou úseky Albula a Bernina
zapsány na seznam kulturního
dědictví UNESCO. Dráha slouží
hlavně turistům, kteří se odtud
mohou vydat i na cestu proslulými panoramatickými vlaky
Ledovcový expres nebo dojet
na trasu Bernina Express.

Čechů zná také davoský hokej díky působení českých hokejistů v místním HC Davos
nebo účasti českých týmů ve Spenglerově
poháru. Na místě jsme v 8:50 hodin (pokud
bychom volili zázemí v Klosters, tam vlak
zastaví již v 8:23 h). V našem hotelu se můžeme ubytovat až od 16. hodiny odpoledne,
a tak si necháme batohy přímo na nádraží
v úschovních skříňkách a zamíříme k dolní
stanici pozemní zubačky Parsennbahn.

Na skipas zdarma i Rhétskou dráhou
Máme v plánu tu zůstat tři dny, na pokladně Davos Bergbahn si kupujeme třídenní
skipas s 20% slevou, kterou získáváme díky
cestování v lůžkovém voze ČD. Pokladní
stačí jen odevzdat lůžkový lístek s cílovou
stanicí Sargans. Skipas navíc slouží i jako

volná jízdenka na vlaky Rhétské dráhy,
které čtyři lyžařská střediska propojují.
Údolní stanice lanovek se nacházejí v těsné
blízkosti nádraží, takže mezi nimi po celý
pobyt zvládáme celkem pohodlně přecházet v lyžařských botách.
Množství sjezdovek v Davosu má řadu
výhod. I když vyzkoušíte pokaždé sjet
jinou trasu, za tři dny je stejně všechny
nestihnete, ani se nemusíte bát velkého
množství lyžařů a front. Po dvou dnech
lyžování ve skiareálech Parsenn na protilehlém Jakobshornu, opuštěných sjezdovkách Rinerhornu nebo v menším areálu
Madrisa nad Klosters jsme se rozhodli užít
si náš omezený čas do poslední chvíle.
Třetí a zároveň poslední den ráno vyrážíme
z hotelu rovnou na nádraží, kde si necháme
batohy a lyžujeme až do konce provozní
doby skiareálu. Jedenáctikilometrový sjezd
z nejvyššího vrcholu Weissfluhgipfel
(2 844 m) až do Klosters (1 191 m) je
krásným rozloučením na závěr pobytu.
Přímý lůžkový vůz do Prahy odjíždí ze Sargansu ve 22:37. Chceme z Davosu vyrazit
spojem v 19:06, a máme tak čas si před odjezdem nočního vlaku ze Sargansu do Prahy

dojít na pizzu a pivo do příjemné nádražní
restaurace. Cesta zpět do Česka uteče rychle, můžeme díky příjezdu do Prahy až po
10. hodině v klidu dospat. ▪

TIPY NA UBYTOVÁNÍ
Při pobytu v Davosu doporučujeme

vyzkoušet Youthostel, který se svými
službami i kapacitou blíží hotelům,
nebo stylový dřevěný YH Soldanella
v Klosters s alpskou atmosférou,

na dohled od lanovky Gotschnabahn
a Parsenn. Náročnější lyžaři mohou

volit jeden z hotelů Mountain Hotels
Davos Klosters, například příjemný

dvouhvězdičkový hotel Ochsen nebo
tříhvězdičkový hotel Strela. Ve Švý-

carsku se vyplatí přiobjednat k bohaté
snídani, která bývá v ceně ubytování,
i polopenzi. Po celodenním lyžování

přijde večeře jistě vhod. Mnoho hotelů
nabízí výrazné slevy v lednu a březnu
v pracovní dny.

VÍCE INFORMACÍ O ČD SKI, TIPECH NA UBYTOVÁNÍ V DAVOSU KLOSTERS
A CENÁCH SKIPASŮ NAJDETE NA WWW.CD.CZ/CDSKI NEBO NA WWW.DAVOS.CH
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Kdo si hraje, nezlobí,

ani ve vlaku

Od listopadu 2017 si mohou cestující ve všech vlacích SC Pendolino a v čekárnách ČD Lounge zapůjčit
stolní hry od společnosti Albi. Nabídka her pro děti i dospělé se mění v průběhu celého roku.

Z

ákazníci národního dopravce si mohou
zpříjemnit čas při cestování i čekání
na vlak. České dráhy v rámci zkvalitňování
služeb doplnily stolní hry Albi do vlaků SC
Pendolino a čekáren ČD Lounge ve stanici
Brno hl. n., Olomouc hl. n., Ostrava hl. n.,
Ostrava-Svinov, Pardubice hl. n. a Praha hl. n.
O zapůjčení hry stačí požádat personál
ve vlacích či čekárnách. ▪

Quoridor
Hra Cortex
Ve vzdělávací hře Cortex si procvičíte
logické myšlení, paměť, postřeh,
ale také schopnost rozpoznávat
předměty podle hmatu nebo
schopnost řešit úkoly pod
časovým tlakem.

Baví vás bludiště? Ve dřevěné
abstraktní hře Quoridor ho se
soupeřem stavíte a současně z něj
hledáte cestu ven. Váš protihráč vám
to bude ale komplikovat, komu
se podaří dosáhnout cíle
Aby
dříve?

si mohli
zábavu užít i další
cestující, vraťte hru
vždy v kompletním a nepoškozeném stavu.

Vědomostní pexeso
Díky této hře si můžete oživit znalosti
historie, projít si památky a zajímavosti,
znovu se pobavit u filmových hlášek
nebo se rozpomenout na světová nej.
Stačí najít souvislosti mezi dvěma
kartami.

Kvído –
Chytré vějíře
Nejmladším cestujícím
doporučujeme hru Chytré vějíře –
obrázkové kartičky se stovkou
otázek a odpovědí. Rozvíjejí
sociální chování a emoční inteligenci, logiku i koncentraci a rozšiřují vědomosti.

V kostce!
Svět a Doprava
Chcete-li vědět, co všechno
si zapamatujete za deset vteřin, vyzkoušejte hru V kostce!
Svět nebo Doprava. Stačí si
pozorně prohlédnout kresbu na kartě a uhodnout
otázku soupeře.
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Hokejový potěr

vyžaduje trpělivost i dril
Najít čas na schůzku s profesionálním sportovcem po konci
kariéry by se mohlo zdát jednoduché. Ne však v případě Davida
Moravce, dvojnásobného mistra světa, olympijského vítěze
a nyní především trenéra, pod jehož taktovkou vyrůstá možná
budoucnost českého hokeje. Čas na rozhovor si našel během
jedné ze svých cest, které často absolvuje vlakem.
TEXT A FOTO: JAN CHALOUPKA

Setkáváme se jen pár dní po vašem návratu z veteránského mistrovství v Bělorusku. Jaké to je si opět zahrát v národním
dresu?
Myslím, že v každém z nás je zdravá hravost,
a věřím, že ta s věkem nevyprchá. Možná už
je někdo „ohraný“, ale na podobné zápasy
se každý těší. V někom emoce stále bublají,
byl by schopen pro výhru vraždit! (smích) Ale
všichni, kdo tam byli, za sebou mají mnohdy
úctyhodnou reprezentační nebo ligovou
kariéru. Vyhrávat chceme každý, ale přehnané ambice by v našem věku vedly možná
ke zbytečnému zranění.
Prý nepatříte k těm, kdo trpí přehnanou
nostalgií. Od Nagana to ale za pár týdnů
bude dvacet let. Chystáte se na nějaké
setkání „zlatých hochů“?
Každý únor je to podobné, a před olympiádou o to víc. Ozývají se média, chtějí převyprávět „zlatý“ příběh, ale letos to začíná být
šílené. Autogramiády, Olympijský festival,
komentování zápasů… Hokejový svaz navíc
pořádá oficiální setkání pro všechny aktéry
z Nagana. Společně jedeme za Ivanem Hlinkou uctít jeho památku, dát kytku na hrob.
Chystá se rozšíření Síně slávy českého hokeje
v Praze a spousta dalších akcí. Část svých
medailí jsem věnoval rodičům, za jejich
trpělivost, bez které bych nebyl tam, kde
jsem teď.
Olympijským ambasadorem je
i brněnský hokejista Martin Erat, který
se na olympiádu podívá…

Martin by tam měl určitě jet! Takových hokejových profíků není mnoho a tak zkušený
hráč by v šatně rozhodně neměl chybět!
Zlaté úspěchy vaší generace znamenaly
pro mladé sportovce hodně. Je koučování
a předávání zkušeností logickým vyústěním úspěšné hráčské kariéry?
To je strašně těžké. Pro nás je přirozené
rychle rozhodovat o herních situacích. Hlava
je léty tréninku naučená vnímat hru jako
celek. Byli a jsou tu hráči, kteří jsou takticky, technicky i fyzicky vyspělejší než já. Ale
nedokázali tu zkušenost předat, protože pro
ně bylo nepochopitelné, proč to druhý hráč
nevidí. Hokejový „potěr“ vyžaduje trpělivost,
desetkrát i stokrát vše opakovat. Stěžejní je
zamilovat si hokej jako takový, přijít znova,
i když to bolí. Pak teprve přichází dril. To
je základ úspěšného učení. Důležitá je terminologie. Přešlapuje se leda ve frontě, při
bruslení se překládá!
Vedete žáky 5. a 7. tříd, kteří jsou ve věku,
kdy je pohybová koordinace nejdůležitější
částí rozvoje. Jak si vedou v porovnání
s vaší generací?
Dříve jsme byli daleko zdatnější. Dětem chybí základní pohybová průprava. Za nás bylo
samozřejmostí na tělocviku dělat hvězdu,
kotoul atd. Jako děcka jsme třeba šplhali
po stromech, to byla vlastně přirozená gymnastická průprava, aniž by o tom kdokoliv
z nás přemýšlel. Dnes je na tréninku musíme
naučit kotoul dozadu, aby si někdo při pádu
nezlomil vaz!

Vnímáte sport zároveň jako socializační
prostředek? Nástroj výchovy?
Vždy tomu tak bylo, ale teď se více než dříve
v týmu tvoří partičky a vůdcem zdaleka
nebývá ten výkonnostně nejlepší. Vznikají názorové třenice a nejhorší na tom je, že rodiče
často nejsou schopni objektivně zhodnotit
situaci. Trenér je podobně jako učitel vždy jednou nohou v průšvihu, kdyby si na něj doma
dítě stěžovalo, třeba za to, že bylo trestáno
pár dřepy. Pak se bojíme děti třeba i plácnout
hokejkou po zadnici. Ale to je dnes problém
napříč všemi sporty a vzděláváním vůbec.
Může Olympijský festival děti ke sportu
navnadit?
Projekt Olympijského festivalu je určitě skvělou příležitostí si nespočet disciplín osahat.

ČD prů vodc e

DAVID MORAVEC
První krůčky své kariéry udělal v dresu opavského HC Slezan. Později figuroval na soupiskách
třinácti klubů od Ruska přes Německo, Švédsko, Finsko a Slovensko až po nejslavnější severoamerickou soutěž NHL, do níž nastoupil v dresu Buffala Sabres. Osudovým klubem pro něj však
vždy byly Vítkovice, které v letech 1999–2003 vedl i jako kapitán. Stal se neodmyslitelnou součástí zlaté generace českého národního týmu, se kterým stihl odehrát 49 utkání s bilancí dvou
bronzových a tří zlatých medailí, z nichž nejcennější je olympijská z Nagana. Hráčskou kariéru
zakončil teprve nedávno, hokeji se ale věnuje nadále jako trenér mládeže v Porubě nebo pořadatel David Moravec Hockey Academy. Je ženatý a má tři děti. Dcera Karolína už je dospělá,
dospívající syn David se věnuje hokeji a dcera Valerie se stala mistryní světa v disco tanci.

Kdyby se pak jen desetina z nich přišla podívat
na trénink, byl by to úspěch. S naším hokejovým
klubem připravujeme na tuto akci několik zápasů i vzorových tréninků mládeže, což je ideální
náborovka. Komentovaný trénink připravuje
i extraligový tým Vítkovic. Je to ale i o podpoře
rodiny. Ale hlavně musí chtít samo dítě.

Vyzkoušíte si v Olympijském festivalu
nějakou disciplínu?
Určitě vyzkouším všechny! Těším se na
curling, U-rampu, biatlon a prý tam má být
i skok na lyžích, do toho určitě půjdu! Nemáme to z domova daleko, takže náš syn tam
bude nonstop! (smích)

Profesionální sport je spjat s cestováním.
Během kterého působení jste si ho užil
nejvíc?
Nejextrémnější cesty jsem zažil v Rusku.
Část cesty vlakem, autobusem, pak přelet
několika časových pásem na Dálný východ,
odehrát zápas, nakoupit kaviár na rybím
trhu v Chabarovsku a zase zpět do Jaroslavle.
Nespalo se i několik dní. Naopak příjemné
bylo cestování ve Švédsku, kde jsme z Malmö
často jezdili na zápasy vlakem. Nedivím se, že
tak jezdí i řada tuzemských týmů. Možnost
protáhnout se, v klidu se najíst, zajít si na záchod, to všechno je komfort, který vám jiný
prostředek nenabídne. Sám jezdím vlakem
mezi Prahou a Ostravou více než třicetkrát
do roka. A vzhledem ke stavu českých silnic
rozhodně nemám důvod tento zvyk měnit! ▪

37

38

ČD průvodc e

Užijte si naplno
olympijskou atmosféru!
U příležitosti Zimních olympijských her 2018 se od 9. do 25. února
v Brně a Ostravě uskuteční Olympijský festival. Přijeďte si zafandit
a zasportovat s výhodnou zpáteční jízdenkou Vlak+, která platí také
jako vstupenka na tuto akci!

O

lympijské parky slavily před čtyřmi lety
veliký úspěch a i letos je pro návštěvníky, tentokrát v Brně a Ostravě, připraveno
mnoho zábavy. Sportoviště v Brně budou
otevřena v pavilonu Z Výstaviště Brno
a v jeho okolí. V Ostravě bude centrem olympijského dění OSTRAVAR ARÉNA a na Masarykově náměstí vyroste „Korejská vesnička“.
Tvářemi letošního festivalu jsou hokejisté
David Moravec (zlatý medailista z Nagana
1998) a Martin Erat (bronzový medailista
z Turína 2006), lyžařka Kateřina Pauláthová
a krasobruslařka Eliška Březinová.

Co vás čeká?
Kromě fandění českému týmu na ZOH 2018
si děti i dospělí mohou vyzkoušet všechny
zimní olympijské sporty od hokeje, kraso-

Zastavte se ve stánku ČD

bruslení, běžeckého lyžování a biatlonu přes
snowboardové disciplíny, curling až po skoky
na lyžích na mobilním skokanském můstku.

NA FESTIVAL S ČD
České dráhy jsou oficiálním dopravcem
Olympijského festivalu 2018 a pro sportovní fanoušky si připravily výhodnou
nabídku. Vydejte se na festival
s jízdenkou Vlak+ Olympijský
festival. Jde o zpáteční jízdenku
z kterékoliv stanice či zastávky
v ČR do cílové stanice v Brně
nebo Ostravě se slevou 25 %,
která zároveň platí jako vstupenka
do olympijského parku. S jízdenkou
Vlak+ Olympijský festival lze cestovat
vlaky ČD v období od 9. do 25. února
2018. Předprodej začíná 1. února 2018.
Aby vám jízdenka Vlak+ Olympijský
festival platila i pro zpáteční jízdu, je
nutné si ji nechat orazítkovat. Razítko
Vlak+ získáte u stánku ČD v areálu olympijského parku.

Chybět nebudou ledové cestičky, na své si
tedy přijdou také bruslaři. Připravena bude
i pumptracková dráha.
Návštěvníci si mohou vybrat i z mnoha neolympijských sportů, představí se
atletika, ledolezectví, korfbal, kiting, chybět
nebudou ani sporty pro handicapované. Veškeré sportovní vybavení si můžou návštěvníci vypůjčit v půjčovnách přímo v areálech
festivalu.

V areálu festivalu u dráhy na běžecké lyžování najdete i stánek národního dopravce.
Zde si můžete například ověřit potřebné
informace o příjezdech a odjezdech vlaků
z a do místa konání, nebo se můžete zúčastnit dobročinné atrakce. Soutěžící mají
možnost vyhrát Kilometrickou banku nebo
voucher na cestování vlakem. Za každého účastníka na atrakci přispějí
České dráhy 1 Kč na výrobu
speciálního invalidního vozíku pro handicapované
sportovce.
Slavnostní zahájení festivalu proběhne v obou
areálech v pátek 9. února
od 11:00 hodin. ▪

25%

SLEVA

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA
WWW.CD.CZ/ZAZITKY NEBO NA
WWW.OLYMPIJSKYFESTIVAL.CZ
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Hudební jaro se blíží
V jarních měsících se kulturní scéna v Praze i Pardubicích ponese již tradičně ve znamení
klasické hudby. Zákazníci ČD mohou při návštěvě obou festivalů
využít akční nabídky – slevu na vstupenky i slevu z jízdného.

Pražské jaro

Pardubické hudební jaro

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro letos vstupuje do svého
Jubilejní čtyřicátý ročník mezinárodního festivalu Pardubické hu73. ročníku. V rámci stého výročí založení republiky zazní hudba
dební jaro 2018 nabízí od března do května bohatý program
mnoha českých a slovenských autorů, můžete se ale také těšit
25 koncertů a operních a baletních představení v koncertních
na bohatý program zahraniční tvorby. Do metropole se za hudebním
sálech, divadlech, památkových objektech i méně tradičních prozážitkem můžete svézt vlaky ČD na výhodnou jízdenku Vlak+ Pražské
storách Pardubického kraje a okolí. V rámci oslav 100. výročí zalojaro. Tato zpáteční jízdenžení republiky si můžete
ka z kterékoliv stanice či
poslechnout v podání
zastávky v ČR do cílové
České filharmonie cyklus
stanice v Praze se slevou
symfonických
50 % má prodlouženou
básní SmetaOdpovězte správně na otázku a vyhrajplatnost 7 dní. Jízdenku
novu Mou
te vstupenky na vybraná představení
Vlak+ Pražské jaro získáte
vlast, Libuši
Pardubického hudebního jara.
na požádání v kterékoči Dvořákovy
Kolikáté narozeniny letos slaví
liv pokladně Českých
Slovanské
Pardubické hudební jaro?
drah nebo u průvodčího
tance. K devaA) 40. B) 35. C) 45.
ve vlaku. S jízdenkou lze
desátému výročí
cestovat vlaky ČD v období
úmrtí Leoše Janáčka
Informace o koncertech i soutěžní
od 12. května do 3. června
uvede festival dva
formulář najdete na www.cdprovas.cz.
Odpovídejte do 14. února 2018.
2018. Předprodej akčních
koncerty a operu Liška
jízdenek začíná 12. března
Bystrouška. Na festivalu
2018. Aby vám jízdenka
se představí i zahraniční
Vlak+ Pražské jaro platila i pro zpáteční jízdu, předložte při zpáteční
soubory. Využijte 10% slevy na vstupenky. Stačí, když při nákupu
cestě vstupenku na některý z koncertů festivalu. Datum konání konvstupenky v kamenných prodejnách sítě TicketPortal a Colosseum
certu musí být v intervalu mezi prvním a posledním dnem platnosti
Ticket předložíte jízdenku ČD nebo platnou In Kartu ČD, a sleva
jízdenky. ▪
je vaše. ▪

?

SOUTĚŽ
O VSTUPENKY

10%

SLEVA

VÍCE INFORMACÍ O PRAŽSKÉM JARU NALEZNETE NA WWW.FESTIVAL.CZ

VÍCE INFORMACÍ O FESTIVALU NALEZNETE NA WWW.PARDUBICKEHUDEBNIJARO.CZ

Pojďte se stát součástí našeho týmu
a získáte náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč
Volné pracovní pozice na našem pracovišti v Nymburce:

Elektromechanik | Elektronik | Svářeč | Natěrač/lakýrník
Proč pracovat u nás? Naše benefity:
• Stabilizační příspěvek a podíly na hospodaření společnosti.
Podpora životního pojištění a penzijního připojištění v částce cca 2 000 Kč měsíčně.
• Příspěvek na dovolenou 2 500 Kč pro zaměstnance,
pro rodinné příslušníky 1 500 Kč na osobu.
• Podpora sportu, kultury a zdraví ve výši až 2 000 Kč ročně.
• Příspěvek na stravování.
• Poskytnutí jízdních výhod na vlaky ČD se slevou až 80 %.
• Týden placeného volna navíc, 1 den sick day.
V případě dotazů kontaktujte Ing. Andreu Novákovou.
E-mail: novakovaa@dpov.cd.cz, telefon: +420 702 197 392
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FRANCIE/MAGINOTOVA LINIE

PO STOPÁCH ILUZÍ

o nedobytné betonové hranici

Sladká Francie. Pro většinu z nás je nekritickým
symbolem volnomyšlenkářství, gastronomické
extáze, umění a krásy. Pro první republiku byla
ale i nejvýznamnějším vojenským spojencem
a zdrojem inspirace v budování obrany země
proti nacistickému Německu. Nejdokonalejší
kopií věhlasné Maginotovy linie se stalo právě
opevnění našich hranic budované ve 30. letech.
Shodou historických okolností však dopadly
oba, na svou dobu pokrokové projekty podobně.
Zveme vás na trochu neromantický výlet do útrob
betonových pevností…
BELGIE
NĚMECKO
LUCEMBURSKO

PAŘÍŽ

FRANCIE

ŠVÝCARSKO

LYON

ŠPANĚLSKO

ITÁLIE

42

Cestopis

K

dyž jsem se naposledy vypravil
do Francie, prvoplánově jsem vybral
Paříž jako destinaci, kde okouzlím
svou nastávající a ona řekne ano. Přiznávám, že účelově využít hlavního města lásky
nebylo nic originálního a neúspěch by se
v takovém případě rovnal potvrzení mé totální neschopnosti. Snad proto, že se to tenkrát povedlo a cestopis popisující námluvy
pod Eiffelovkou sklidil docela slušný ohlas,

byl jsem do země galského kohouta vyslán
znova. Tentokrát s mnohem většími obavami. Ne proto, že by získat srdce mé ženy bylo
tak jednoduché, ale vydat se po stopách budování nejznámější obranné stavby v Evropě
a přijít na to, proč dopadla tak, jak dopadla,
už taková romantika nebude.

První spojenec

Tak tohle nesnáším! TGV letí třistakilometrovou rychlostí krajinou a trať kopírující terén
u mne v dolních úvratích způsobuje pocit
žaludku na vodě. Přetížení shazuje bedekr
a mé poznámky ze stolku a já stále nevím
kde začít. Když zvedám útlou knížečku
z podlahy korunovaného krále rychlostní
železnice, mé oči spočinou na stránce popisující památník v Darney. Svítá mi. Vždyť
tady to přece všechno začalo!
Už z dálky ho nelze přehlédnout. Kovový
památník tyčící se do výšky dvaceti metrů
na malém návrší u francouzského městečka
Darney v severovýchodní Francii je připomínkou počátku někdejšího francouzsko-československého spojenectví. Pamětní

tabule vyvedená i v češtině připomíná, že
30. června 1918, den poté, co Francie oficiálně uznala národní radu jako základ budoucí
československé vlády, přijel právě sem prezident Raymond Poincaré. Při slavnostní ceremonii předal za přítomnosti Edvarda Beneše
československým vojákům prapor, na který
přísahali věrnost novému československému státu. Památník na tuto událost vznikl
sice až o 20 let později a Němci jej během

PRÁCE ARABSKÝCH KAMENÍKŮ VYŠLA
LEVNĚJI NEŽ PRÁCE FRANCOUZSKÝCH
BETONÁŘŮ.
okupace zničili, ale v roce 1968 byl znovu
obnoven. Francie tak v roce 1918 jako první
stát uznala právo Čechů a Slováků na vytvoření nezávislého a svrchovaného státu v historických hranicích. Stojím na místě, kde byly
položeny základy československo-francouzské
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spolupráce, která mimo jiné vedla k vybudování vojenského opevnění podle francouzského
vzoru a s francouzskou pomocí.
Myšlenku na propracovaný systém
hraničního opevnění přinesly zkušenosti
z krvavé bitvy u Verdunu během 1. světové
války. Tamní pevnost byla schopna odolávat útokům nepřítele řadu týdnů, a vázat
tak významnou část sil protivníka. Vlastní
vojska proto měla čas se v týlu přeskupit
a nabrat nové síly. Zrod podobné obranné
doktríny Francie proto na přelomu 20. a 30.
let minulého století podpořil ministr války
André Maginot, po němž dostalo ve své
době nejdokonalejší opevnění na světě své
jméno – Maginotova linie. Na místě, kde během 1. světové války zahynulo na 700 tisíc
vojáků, z nichž některé udusila ve stoje hlína
po explozi šrapnelů a jejich bodáky pak čněly
nad nově vzniklý reliéf krajiny, to rozhodnutí
docela chápu. Já říkal, že to nebude žádná
romantika…

Kalkulačka místo mozku

Je na čase nasát atmosféru na vlastní kůži.
Z Verdunu se vydávám k jedné z nejznámějších velkých dělostřeleckých tvrzí Maginotovy linie, Fermontu. Krajina Lotrinska je tu
jen mírně zvlněná, což projektanty donutilo
k tomu, aby vstup do podzemí řešili výtahy.
Ten, kterým se pomalu nořím do lůna
betonové krypty, uvezl až 5 tun materiálu
a zastaví se až 30 metrů pod povrchem.
Vzduch je nasycen typickým „tunelovým“
odérem a všudypřítomnou vlhkost potvrzují
všechny kovové materiály pokryté různě
silnou vrstvou rzi. S ostatními návštěvníky
nasedám do vagonků elektrického vláčku
o rozchodu 600 mm, jehož lokomotiva je
napájena 600 volty z vrchního vedení. Vnitřní
železniční síť původně sloužila k dopravě
munice do 75milimetrových děl, teď vozí
turisty. Během prohlídky průvodce popisuje,
že tvrz se do bojů poprvé zapojila 11. května
1940. Odolávala, a proto Němci nasadili
silnější kalibr, a to doslova. 17. června 1940
byla ostřelována obávanou německou

Americké jednotky u dělostřeleckého srubu tvrze
Hackenberg, o který se v roce 1944 bojovalo.

zbraní – kanonem FLAK ráže 88 mm. Každé
3 minuty dopadl na 175 cm silné betonové
opevnění granát a jednomu z nich se podařilo stěnu prorazit. Z neznámých důvodů ale
hned poté nepřátelská palba ustala, čehož
Francouzi využili a průstřel zabezpečili pytli
s pískem. V noci pak poškození nenápadně
zabetonovali. Fermont tak pravděpodobně

VÍTE, ŽE…
■
■
■
■
■
■
■

Na celé Maginotově linii bylo celkem 1 536 ocelových obranných zvonů.
Nejpočetnější zbraní bylo dělo ráže 75 mm (168 kusů).
Délka linie dosáhla 465 kilometrů.
Bylo vybudováno celkem 556 objektů.
Výstavba spotřebovala 42 tisíc tun oceli a 2 miliony m3 betonu.
V podzemí bylo vyraženo 240 km chodeb.
Výsuvná věž se dostala do palebné pozice za méně než 5 sekund
a kolem své osy se otočila za půl minuty.

přežil svou vlastní smrt. Překvapuje mě,
že některé chodby mají kamenné klenby,
které ostře kontrastují se všudypřítomným
betonem. Docházím proto k přesvědčení,
že tady musel existovat nějaký podzemní
objekt ještě dávno před vznikem pevnosti.
Svou domněnku ale raději konfrontuji s průvodcem, který mě vyvádí z omylu velmi
prozaickým vysvětlením: „Maginot měl
místo mozku kalkulačku a práce arabských
kameníků vyšla levněji než práce francouzských betonářů“. O prachy až v první řadě
šlo zkrátka i v dobách, kdy Hitler řinčel
zbraněmi a na celý svobodný svět dštil síru
v Reichstagu…

I vojáci mají své dny

Zastavujeme se v objektu, který sloužil
jako ubikace pro mužstvo. „Nebyli bychom
ve Francii, kdybychom i tady nenašli něco
volnomyšlenkářského,“ usmívá se průvodce
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a nabádá nás, abychom se podívali do společenské místnosti vojáků. „Původně tady
vůbec nebyla, ale posádka sama vystěhovala jednu z ložnic a z ní si vytvořila místo
pro oddych,“ říká průvodce. Z nehostinné
studené kobky si vojáci udělali improvizovanou nálevnu, kino i místo pro bohoslužby.
Těm nadaným posloužily stěny jako malířské
plátno. Ale pozor! Neposlušnost se trestala
i 30 metrů pod zemí, Fermont má dodnes
i své vězení. Vybavení cely se však od ostatních cimer moc neliší, takže přemýšlím,
jestli nebylo výhodnější se sem nechat zavřít
a přečkat bojovou vřavu raději na pryčně než
čekat, kdy se skopčáci trefí a průzorem přiletí do bojového stanoviště nějaká ta kulka
nebo střepina.
Na druhou stranu – lepší tady než venku.
Tím spíš, že hlady posádka rozhodně netrpěla. Kuchyně vybavená kávovarem, obrovskými papiňáky nebo automatickým (!)
loupačem brambor dokázala na jeden
„zátah“ uvařit přes 300 porcí a nasytit
tak polovinu mužstva. Ta druhá půlka

MYŠLENKU NA PROPRACOVANÝ
SYSTÉM HRANIČNÍHO OPEVNĚNÍ
PŘINESLY ZKUŠENOSTI Z KRVAVÉ BITVY
U VERDUNU BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY.
bránila pevnost, takže na jídlo si musela
počkat. Také zásobování bylo vymyšleno
důmyslně. Oba vjezdy pro náklaďáky byly
situovány více než kilometr za bojovými
stanovišti, tedy dost daleko na to, aby
mohlo probíhat nerušeně i ve chvíli, kdy by
se protivník nacházel blízko tvrzi. A speciali-

tou pro nás ajznboňáky je malé lokomotivní
depo pro elektrické mašinky značky Vetra,
které zajišťovaly veškerou dopravu vláčků
s municí po kolejích tvrze. Francouzi mysleli
i na prohlídkový kanál pod mašinou. Paráda.
Fermont se ukázal jako velmi efektivní
obránce a během bojů v roce 1940 stála
služba v této pevnosti život jen jednoho
muže. Jmenoval se Florian Piton a byl
zasažen střepinou z protitankového děla,
která pronikla průzorem do zvonu pro lehký
kulomet u vchodu do pevnosti. Protože byla
tvrz neprodyšně obklíčena, vojín Piton byl
pohřben přímo v ní. Ačkoli byly jeho ostatky
v roce 1941 přemístěny, hrob najdete
na hlavní galerii tvrze dodnes, stejně jako
osudné zásahy zvonu z děla ráže 47 mm.

Nezlomily je ani Štuky

Od Fermontu se přesouvám zhruba 240
kilometrů východně, k tvrzi Schoenenbourg,
která byla za 2. světové války jedním z pilířů
obrany v Alsasku. Díky své strategické
poloze se v roce 1940 významně zapojila
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slabé opevnění
silné opevnění

do bojů a stala se jednou z nejvíce bombardovaných pevností Maginotovy linie. Během
několika dnů bojů na pevnost dopadly tisíce
dělových granátů i bomb z letadel. Bojovou
morálku posádky tvrze se snažily podlomit
zejména střemhlavé bombardéry Junkers Ju
87 přezdívané Štuka, které při střemhlavém
letu budily hrůzu nervy drásajícím řevem
sirén. K nejničivějším ale patřily tunové
granáty z mohutné houfnice ráže 420 mm.
Ta byla mimochodem vyrobena v plzeňské
škodovce. Památku na tohoto „drobečka“
nacházím hned chvíli po vstupu do tvrze.
Klenby podzemních chodeb jsou na mnoha
místech popraskané. Tvrz odolala a nevzdala
se i přesto, že Němci se už den po zaháje-

ní útoku probili do týlu pevnosti, protože
v předchozích dnech prorazili obranu
ve Vogézách a v Sársku. Obránci bojovali
tak zuřivě, že udržovali německá vojska
ve vzdálenosti 9 km od tvrze, což byl prakticky dostřel jejich zbraní. Zbraně byli donuceni
složit podobně jako posádka Fermontu až
s podpisem příměří, 25. června 1940.
Dnes je velká tvrz Schoenenbourg dalším
významným cílem nejen pro „bunkrology“, ale
i normální turisty. Na první pohled je v lepším
stavu než Fermont, ačkoliv se o oba objekty
starají dobrovolníci a nadšenci. Zaujalo mě,
že na rozdíl od „domácí“ atmosféry na Fermontu tady je vše nefrancouzsky vojenské.
Žádná vyzdobená jídelna pro mužstvo, ale

Mohutný pevnostní systém známý jako
Maginotova linie byl budován v letech
1929–1940. Soustava železobetonových
objektů chránila hranice s Belgií, Lucemburskem, Německem, Švýcarskem a Itálií a také některé oblasti ostrova Korsika ve Středozemním moři. Opevnění
na severu jsou označována jako Severovýchodní Maginotova linie, jižní jako Alpská
Maginotova linie. Hlavní zbraní proti pěchotě byla dvojčata těžkých kulometů Reibel,
obranu proti tankům zajišťovaly kanony
ráže 25, 36 a 47 mm. Nejsilnějšími zbraněmi
byly různé verze kanonů a houfnic ráže
75 mm, minomety ráže 81 mm a houfnice
ráže 135 mm. Celkové náklady na vybudování Maginotovy linie dosáhly 8 miliard
tehdejších franků. Ačkoli dokončené a plně
vyzbrojené objekty obstály a dobyty nebyly,
opevnění jako celek svůj účel nesplnilo a začalo se definitivně hroutit v noci z 15. na
16. června 1940, kdy Němci Maginotovu
linii prolomili. Některé pevnosti se bránily
ještě několik týdnů, po kapitulaci Francie
se ale vzdaly. Po válce byla řada objektů
obnovena a dál využívána francouzskou armádou jako val proti útoku vojsk Varšavské
smlouvy. Armáda většinu z nich opustila
v 70. letech. Některé z nich jsou dnes
ve správě nadšenců a spolků a díky tomu
přístupné veřejnosti.

sklápěcí stolky podél zdí chodeb, u kterých se
stravovalo na 630 obránců. Ještě více mě překvapilo, že jsem u pokladny dostal na výběr
z průvodců v několika jazykových mutacích,
mezi kterými nechyběla ani čeština!
Tvrz byla připravena na boj i ve chvíli, kdy
by se protivník dostal do vchodových objektů.
První ochranou byly osm tun vážící dveře,
které oddělovaly vchod od bojových objektů,
a kdyby i tyto nepřátelé zdolali, byly ve zvláštních skladech připraveny trhaviny, jejichž
odpálením by byly chodby zasypány sutí a zeminou. Posádka by sice časem určitě vyhladověla, zásoby potravin stačily ale na několik
týdnů. Naštěstí to ale Francouzi v Schoenenbourgu nemuseli vyzkoušet v praxi.
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VÝHODA, NEBO ZBYTEČNOST?
Smutná pointa

Ne všichni však měli takové štěstí. Největším neúspěchem Maginotovy linie se stal
osud malé pevnosti La Ferté, ležící nedaleko
Sedanu. Už když jsem ke zbytkům opevnění
přicházel, praštilo mě do očí, že jedna z výsuvných věží pevnosti je výrazně vyosená.
Je to pozůstatek tragické noci z 18. na
19. května 1940, kdy se podařilo německým
ženistům proniknout do těsné blízkosti
otočné věže a jeden z nich odpálením nálože
vyhodil věž z uložení. Ta se následkem výbuchu v prostoru vzpříčila. Vzniklými otvory
Němci naházeli do prostoru věže granáty
a trhaviny, které způsobily rozsáhlý požár.
Následující noci byla umlčena i druhá věž
a přerušena dodávka energie, což znamenalo zastavení funkce ventilace. Francouzi
se odmítali vzdát a všech 107 mužů se
ve spojovací chodbě pevnosti udusilo

BOJE O MAGINOTOVU LINII BYLY POUHOU
EPIZODOU CELÉ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY.

jedovatými zplodinami z požárů. Obcházím
zbytky pevnosti La Ferté, kterou Francouzi
po válce neobnovili a pietně ji nechali v krajině rozbrázděné zásahy dělostřeleckých
granátů, a přemýšlím, co by, kdyby, v roce
1938 u nás… ▪
I když osud La Ferté není typickým pro
ostatní objekty Maginotovy linie, z nichž
naprostá většina válku přežila, zůstává však
smutným mementem ztracených iluzí o nedobytné betonové hranici. Maginotova linie
navždy zůstane důkazem technické vyspělosti svých tvůrců i připomínkou doby, kdy se
schylovalo k největší evropské katastrofě
20. století. Moderní vedení války se však ubíralo jiným směrem, než tvůrci důmyslného
obranného systému předpokládali, a tak naděje vkládané do Maginotovy linie zklamaly.
Rychlost, moment překvapení a pohyblivost
byly rozhodujícími faktory nadcházejícího
konfliktu, na které statická betonová monstra nedokázala účinně odpovědět. Boje o objekty Maginotovy linie se tak nakonec staly
pouhou epizodou v rámci šílenství 2. světové
války. A to nejhorší mělo teprve přijít… ▪

Stavba a role Maginotovy linie dodnes
rozděluje historiky na zhruba dva
stejně velké tábory s velmi protichůdnými názory. Jedni toto rozsáhlé
technické dílo obdivují, druzí naopak
tvrdí, že pomohlo Hitlerovi v počátcích války získat podstatný náskok.
Němci se z první světové války poučili
a vybudovali moderní armádu se
schopností se rychle přesunovat
a pružně reagovat na aktuální situaci,
francouzské velení sestavené z mnoha veteránů první světové války
upřednostňovalo spíše konzervativní
obranný přístup. Hitlerova armáda
využila momentu překvapení a v roce
1940 pronikla přes nedostatečně
chráněné úseky Maginotovy linie
na francouzské území. Na odolné
betonové pevnosti pak útočila i z týlu,
ale francouzské obraně k úspěchu nejvíce chyběla větší podpora pozemních
jednotek. V širším kontextu událostí
někteří historici soudí, že přílišné
upnutí Francouzů v meziválečném
období na stavbu gigantické, ale
statické Maginotovy linie pomohlo
k rychlé kapitulaci Francie.

Přímý noční spoj
Praha – Curych
Vlakem na lyže
do Švýcarska
● oddíly s lůžky Single,
Double nebo Triple
● ze stanice Sargans ideální spojení
do skiresortu Davos Klosters
● od 13. 1. do 2. 4. 2018 sleva 20 %
na skipas v Davos Klosters v rámci ČD Ski
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TEXT: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ
FOTO: AUTOR, ARCHIV ČD

KOLEJOVÉ AUTOBUSY

Podceňovaní

ZACHRÁNCI
LOKÁLEK
Stály ve stínu slavných expresů,
monumentálních rychlíkových
lokomotiv i moderních
rychlovlaků. Přitom řadu z nich
přežily. Řeč je o kolejových
autobusech, malých motorácích,
které se často staly zachránci
provozu na lokálkách. Právě
jim můžeme poděkovat za to, že
máme stále jednu z nejhustších
železničních sítí světa, která
dosud nepoznala masivní rušení
vedlejších tratí.
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rapůvod motorových vozů a kolejových autobusů musíme hledat už
na konci 19. století v souvislosti s rozvojem vedlejších tratí. Jejich výstavba byla
podporována různými dotacemi a úlevami,
ale na provoz si museli vlastníci vydělat.
Proto hledali úsporná vozidla. V rakouských
zemích se rozšířila malá tříspřežní parní
lokomotiva řady 97, později u ČSD označená
řadou 310, ovšem mnohem více známá pod
přezdívkou Nazdárek nebo pro svůj baňatý
komín Kafemlejnek. Těchto a jim podobných
lokomotiv vyrobily místní lokomotivky více
než 200 kusů a podobné malé stroje vznikaly
po celé Evropě.

Praotec parní vůz

Ale ani provoz malých lokomotiv nebyl pro
některé lokálky laciný, a tak hledali ještě
úspornější vozidlo. Našli ho ve spojení
lokomotivy a osobního vozu. V roce 1880
vyrobila rakouská lokomotivka ve Florisdorfu pro Rakouskou severozápadní dráhu,
která působila také na našem území, sérii
malých dvounápravových lokomotiv se
zavazadlovým oddílem. Jezdily třeba z Trutnova do Svobody nad Úpou nebo z Kutné
Hory k hlavní trati do Sedlce. Ve stejné době
se objevily také první skutečné parní vozy.
Většinou využívaly stojatý kotel, a tak se
do vozu vešel i oddíl pro cestující. U nás
se jejich produkcí zabývala po roce 1900
vagonka Ringhoffer na pražském Smíchově
a parní kotle do nich dodávala vídeňská
strojírna Komarek. Vyrobeno jich bylo asi
devět, a tak je velký zázrak, že jeden z nich
přežil ve sbírkách Národního technického
muzea, a je dokonce provozuschopný.
Parní vůz uháněl rychlostí až 50 km/h, ale
disponoval výkonem jen 50 koní. V oddílech
2. a 3. třídy nabízel jen velmi skromné po-

hodlí pro 32 cestujících. Další podobný (také
provozuschopný) vůz podobné koncepce
najdete až ve Švýcarsku. V Evropě, Americe, Asii a v Austrálii se objevily různé další
typy parních vozů, některé i velmi kuriózní
(např. patrové), ale masového rozšíření se
nedočkaly.

Královna elektřina

Už na přelomu 19. a 20. století se vynálezci
zabývali modernějšími pohony. U nás to byl
slavný vynálezce obloukové lampy a propagátor stejnosměrného proudu František
Křižík. V roce 1899 zkoušel na trati Nusle –
Zbraslav – Měchenice upravený tramvajový
vůz. Energii dvěma elektromotorům o výkonu několika desítek koní dodávala řada
baterií. V roce 1902 zase otestovaly dráhy
na jihu Čech motorový vůz vybavený benzínovým motorem Daimler. Cestujícím nabízel
28 míst. Tyto experimenty však nedospěly
k praktickému uplatnění v provozu.
To jinde byli dál. Pruské státní dráhy uvedly v letech 1907 až 1915 do provozu více

než 160 dvou- a třídílných motorových vozů
s elektrickým pohonem. Je neuvěřitelné, že už
v roce 1914 tyto vozy obsluhovaly 5 300 km
tratí na severu Německa a u západoněmecké
DB dosloužily až v roce 1962. Wittfeldův
akumulátorový motorový vůz představoval
pokrokové řešení, ke kterému se dnes, po sto
letech, vrací mnoho výrobců vozidel, ovšem
za použití moderních technologií.
Tehdejší baterie a elektromotory jim
umožnily dojezd na vzdálenost 100 až 160
kilometrů rychlostí až 60 km/h. Při vytrvalostních zkouškách bylo ale dosaženo
i 400 kilometrů. Vedle moderního pohonu
ovšem působí až komicky jejich vytápění
kovovými kazetami naplněnými žhavým
uhlím, které se zasouvaly z venku řadou
malých dvířek do prostoru pod sedačkami.

Více muziky za méně peněz

V té době budoucnost patřila jednoznačně
spalovacímu motoru. Ten prodělal během
první světové války rychlý vývoj a našel
široké uplatnění v letadlech, obrněných
vozech, v automobilech a v autobusech.
Právě autobusy se staly ve 20. letech velkým
konkurentem lokálek.
Po nich totiž stále jezdily pomalé smíšené
vlaky. Nejvyšší rychlost se pohybovala jen
kolem 30 km/h a jízdu prodlužovaly pobyty
ve stanicích kvůli manipulaci s nákladními
vagony. Denně jezdily jen dva tři spoje, které
nabízely malé možnosti přepravy do měst
a zpátky na venkov. Navíc smíšený vlak
doprovázela řada zaměstnanců počínaje
strojvůdcem, topičem, přes vlakvedoucího
a klidně několika průvodčích, kteří sloužili
i jako posunovači. Naproti tomu se autobus
nezdržoval manipulací s nákladem, proto
dokázal být i na špatných silnicích rychlejší
a provoz byl mnohem levnější. Autobus
obsloužil klidně sám řidič, který prodal
i jízdenky.

Železn ic e

Proto se nelze divit, že už v roce 1928 píše
Ing. Pavel Koller ze služby vozební a dílenské
státních drah v publikaci k 10. výročí ČSD
následující řádky:

Nejstarší dochovaný tuzemský kolejový autobus
najdete v muzeu na nádraží v Rosicích nad Labem.
Vůz vyrobila Tatra Kopřivnice v roce 1928
a dosloužil koncem 40. let. Patří mezi pět
nejstarších motorových vozů v Evropě.
Více se dozvíte na www.motoracek.cz.

Pro lehké vlaky na málo frekventovaných drahách je parní
lokomotiva dosti drahým dopravním motorem. Již od delších
let dály se proto pokusy nahraditi ji aspoň v osobní dopravě
motorovým vozem, tj. osobním vozem, jehož nápravy jsou poháněny
buď malým parním strojem, nebo spalovacím motorem. Zmenšení mrtvé
váhy má zde příznivý vliv na spotřebu paliva, mimo to docílí se
i úspor personálních, poněvadž u motorového vozu stačí jediný
řidič. Ten může popřípadě zároveň prodávati a kontrolovati
i jízdenky, podobně jako je tomu u autobusů silničních.“

a Škoda 550, upravené pro jízdu po kolejích.
Na železnici se objevily v roce 1927.
Vybavení bylo prosté. První „motoráky“
neměly ani WC a kvůli jednomu stanovišti
řidiče se při změně směru jízdy otáčel celý
vůz. K tomu byl vybaven vysouvatelným
stojanem. V dalších letech pak pokračoval
vývoj a výroba celé řady malých lokálkových
i velkých rychlíkových motorových vozů
a hledala se nejvhodnější konstrukce.
Od roku 1928 to bylo třeba několik typů
nepřehlédnutelných vozů s věžovitou
nástavbou, kde bylo stanoviště řidiče.
Jeden takový vůz, M 120.417 s příznačnou
přezdívkou Věžák, se dochoval dodnes a je
provozuschopným exponátem Národního
technického muzea.
Po válce pokračovaly ČSD v nastoupeném
trendu a zkušenosti z prvního desetiletí
motorizace našich tratí se odrazily v pořízení
legendárních Hurvínků. Malých červených
motoráků řady M 131.1 bylo v letech 1948
až 1956 vyrobeno ve Vagonce Studénka neuvěřitelných 549 kusů. Z lokálek i některých
rychlíkových tratí je vytlačila o 20 až 30 let
později další generace kolejových autobusů
- řada M 152.0 (dnes řada 810). Pro někoho
jsou to ikonické vozy, pro jiné neštěstí našich
železnic. Jedno jim však nelze upřít. Právě
díky těmto jednoduchým, lehkým a levným
motoráčkům zůstal zachován provoz na většině lokálek, a dokonce i na mnoha dříve

To byla revoluční myšlenka, uvedena
na našich železnicích do praxe až o 70 let
později.
Ing. Koller ale upozorňuje i na komplikace
zavádění kolejových autobusů, na složité
traťové poměry a na nedostatek zkušeností
na straně železnice i výrobců. Už o 10 let
později však jeho kolega Ing. Mareš v Knize
o železnici píše o úspěších motorových vozů:
Motorové vozy nahradily proto parní dopravu z části na podružných tratích s malým ruchem osobním i nákladním, kde obyčejně
jezdívalo dříve jen málo vlaků smíšených (složených z vozů osobních
i nákladních). Takový vlak obstarával i posun ve stanicích, a proto byla rychlost dopravy malá. Zavedením motorových vozů byla jízda
osobních vlaků zrychlena a jejich počet rozmnožen.“
Přeloženo do řeči čísel: Maximální rychlost
na lokálkách se zvedla bez stavebních úprav
z 25 až 30 km/h pro vlaky s parní lokomotivou na 40 až 50 km/h pro lehký motorový
vůz. Chybějící manipulace s nákladními vozy
zkrátila pobyt vlaků ve stanicích o desítky
minut. V součtu pak klesl na nejedné lokálce
cestovní čas na polovinu a rychlost se zvedla

na dvojnásobek. Československo se stalo
v meziválečném období s více než 600 motorovými vozy skoro 50 různých typů jednou
z velmocí v motorizaci drážní dopravy.

Legenda za legendou

Jedny z prvních testovaných vozů byly
původně silniční autobusy Praga NO

rychlíkových tratích, které dnes ztratily svůj
bývalý význam. Bez nich by naše železniční
síť znatelně prořídla už v 70. letech 20. století a ještě razantněji v posledních pětadvaceti
letech.
Osmsetdesítky, přezdívané mnoha více či
méně expresivními přízvisky, vznikly z nouze, když jiné projekty z různých důvodů
selhaly. Nikdo však na počátku nečekal, že
nový kolejový autobus se stane se 680 kusy
naším nejpočetnějším hnacím vozidlem.
Více než 200 vozů bylo exportováno do Maďarska a více než sto jich bylo vyrobeno
jako zvláštní vozidlo pro údržbu trakčního
vedení.
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Trendy určovali Němci

Vlastním vývojem prošly kolejové autobusy
v mnoha zemích Evropy. Prim v tomto směru
hrají ale Němci, jak ilustruje Wittfeldův
akumulátorový vůz. Také v meziválečném
období pokračoval vývoj a výroba mnoha
typů. Populární byl malý vůz Wismar
s předsunutými „autobusovými“ kapotami
na obou stranách. Velká zavazadla se
podobně jako u běžných autobusů umísťovala
na střechu a vedle kapot byly plošiny na další
předměty, třeba mlékařské konve.
Několik typů před i po 2. světové válce nabídla železnicím také vagonka v Uerdingeru,
které úspěšně exportovala do mnoha států
včetně socialistické Jugoslávie. Typ vyvinutý v 50. letech tam dojezdil teprve před
pár lety. Ve východním Německu vyráběly
v 60. letech velmi podobný vůz LVT – Lehký
motorový vůz. Celkem 273 kusů si vysloužilo přezdívku Ferkeltaxi (volně přeloženo:
taxík pro selata), protože na venkovských
lokálkách cestovali i lidé, kteří si vezli domů
v zavazadlech na vykrmení selátko. Obrázek
podobný našim lokálkám před mnoha lety,
kdy panímáma cestovala s husou v košíku.
Němci se vytrvale pouští i do hledání
nových a neobvyklých řešení. V 50. letech testovali speciální podvozky, které
se snadno a rychle umístily pod moderně
aerodynamicky tvarované autobusy. Pohon
zajišťovala autobusová náprava s pneumatikami. Vozy se zkoušely na několika linkách,
kde projížděly úseky na kolejích i na silnicích,
aniž by museli cestující vystupovat. Jedna
linka vedla nedaleko naší hranice z Pasova

přes Bavorský les do Chamu a Furth im
Waldu. Také v 90. letech se objevilo hned
několik nových typů. Trendem se stala bezbariérovost. Některé typy byly vyrobeny
v malých sériích, například RegioSprinter
pro Rurtalbahn nebo Vogtlandbahn. Část
vozů byla výjimečná úpravou pro provoz
v centru saského Zwickau na tramvajové
síti. Obdržely účinnější brzdy a pro železniční vozidla neobvyklou výbavu v podobě
blinkrů potřebných pro pouliční provoz.
Jiným, ještě zajímavějším, ale méně
úspěšným projektem byl patrový kolejový

autobus. Vyrobilo se jen několik kusů,
které dnes slouží hlavně jako netradiční
turistické vlaky. ▪
Někdo se na ně dívá s jistou roztomilostí v duchu dětské říkanky Jede vláček,
motoráček…, pro dalšího jsou vzpomínkou
na mládí, jiný je zase vnímá jako „nutné zlo“.
Jen málokoho z nás ale napadlo, že bez nich
by na mnoha místech koleje jen rezivěly.
A právě za to, že se v mnoha případech staly
motorové vozy spasiteli lokálek, jim patří
čestné místo v železniční historii. ▪

Vyber si tu
Studuj se stipendiem ČÉDÉS
Hledáme šikovné zájemce
o práci na železnici, kterým
nabízíme:
měsíční příspěvek na studium
příspěvek na učební pomůcky
příspěvek na ubytování v domově mládeže
jízdní výhody
odbornou praxi v provoze ČD
jisté pracovní uplatnění
www.ceskedrahy.cz/kariera
ZJISTĚTE VÍC
O PROGRAMU
ČÉDÉS IHNED
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Zá bava

KINO

TURNÍ TIPY

A RECENZE

JANA KÁBRTA

DIVADLO
Kleopatra

Film Stevena Spielberga: Akta Pentagon: Skrytá válka

V KINECH
OD
22. ÚNORA

Režisér, který natočil legendárního E.T. Mimozemšťana, Schindlerův seznam a vdechl život
Indianu Jonesovi, se inspiroval skutečným příběhem novinářů deníků The Washington Post
a The New York Times, kteří zveřejnili tajnou zprávu o angažovanosti americké vlády během
války ve Vietnamu. Skutečnosti z ní politici tajili skoro třicet let – než jim novináři vyhlásili
nesmiřitelnou válku.
USA, 115 MIN. / REŽIE – STEVEN SPIELBERG / HRAJÍ – TOM HANKS, MERYL STREEP, ALISON BRIE,
CARRIE COON, MICHAEL STUHLBARG, BRADLEY WHITFORD

FILM NA DOMA

VÝSTAVA

Scenárista a dramatik Petr
Kolečko, který mimo jiné stojí
i za seriálem Okresní přebor, se
vydal do starověkého Egypta. Počítá s tím, že pyramidy postavili
ufoni, protože chlapi by to nikdy
nezvládli, a že velká Kleopatra
má chránit starobylou a oslabenou říši před maskulinním militantním Římem. Jenže je tu ještě
jeden úkol, kterým si zkomplikovala život: Chce opravdového
chlapa, a ne jen jejich zženštilé
verze v žabkách, které ji neustále
obklopují.
LA FABRIKA, PRAHA
REŽIE – ONDŘEJ PAVELKA
HRAJÍ – JITKA ČVANČAROVÁ,
MICHAL MALÁTNÝ

Wind River
Nekonečné bílé pláně dýchající beznadějí,
vracející se sněhové bouře, které střídá
zlověstný ledový klid. Taková je odlehlá
indiánská rezervace uprostřed Wyomingu,
do které se ve skvělém thrilleru vydává
čerstvá agentka FBI Jane Bannerová, aby
společně s místním stopařem Cory Lambertem našli vraha mladé indiánské dívky.
Drsné počasí a nehostinný kraj ale nebudou
jedinou nástrahou, která je tam čeká.

OTEVŘENO
DO
8. DUBNA

USA, VB, KANADA, 107 MIN.
REŽIE – TAYLOR SHERIDAN
HRAJÍ – JEREMY RENNER, ELIZABETH OLSEN,
GRAHAM GREENE, JON BERNTHAL, JULIA JONES

sexies! / vždyť přeci létat je snadné
Díla Jiřího Koláře, Jiřího Načeradského, Theodora Pištěka, Adrieny Šimotové nebo Michaela Rittsteina poukazují na jihu Čech na to, jak krásným časem byla druhá polovina
šedesátých let. Jejich uvolněná společenská a politická atmosféra, vzrušení ze změn
a optimismus se odrážely i v umění. Vzpomínky na dobu, kdy se muži mohli zajímat
beztrestně o ženy, svádět je a spolu pak, při poslechu bigbítu, prožívat spoustu příjemných chvil, se nesou především v symbolice nahých, zejména ženských těl. A výstava
poukazuje i na to, že svůj uvolněný sen žilo umění i po vpádu sovětských vojsk, ovšem
nikoliv bez ztrát a bez potíží...
GALERIE MARIÁNSKÁ, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zábava
DABING STREET
REŽIE – PETR ZELENKA

RECENZE

VZTEKLINA
REŽIE – TOMÁŠ BAŘINA

90%

Bravo za Vzteklinu i Dabing Street!

Na mimořádné herce se může spolehnout
i Dabing Street, projekt Petra Zelenky a jeho
přátel, jak stojí v titulcích. Seriál je další

připomínkou toho, že nejde o líbivou frázi,
nýbrž o sdílenou radost z promyšleného
humoru, jenž má daleko k laciným prvoplánovým gagům.
Naopak, aspiruje na to, aby se hlášky i scény z něj staly dalším televizním kultem. Například ta z úvodního dílu, v níž Jiří Bartoška
komolí pohřební řeč, je na něco takového
jasným kandidátem.
Série o záchraně uvadajícího dabingového studia, do které Zelenka rozvinul svoji
dřívější hru pro pražské Dejvické divadlo,
a zároveň se do natáčení pustil s řadou jeho
osobností, potvrzuje vysoký kredit veřejnoprávní televize v oblasti seriálové tvorby
z posledních let.
Dabing Street i Vzteklina totiž mimo jiné
dokazují, že i v tak frekventovaných žánrech,
jakými komediální či kriminální seriál bezesporu jsou, se dá vytvořit něco originálního
a vysoce nadprůměrného. ▪

CD

TV TIP

První letošní novinky České televize nezklamaly. Naopak. Detektivní
Vzteklina a zábavný Dabing Street posílily její seriálový kredit.

V

zteklina podobně jako Policie Modrava
na konkurenční Nově rozehrává zločin
uprostřed šumavských hvozdů, nicméně
tím asi veškerá podobnost končí. Protože
novinka ČT má všechno, co Modravě chybí
– originální námět, atmosféru, styl a v neposlední řadě i důvěryhodnější herecké výkony.
Modravu okolní lesy fascinují krásou,
Vzteklina v nich nachází zlověstné tajemství,
namísto bodré sousedské sounáležitosti
vykresluje skřípající vesnické vztahy, zástupy
nevýrazných civilistů nahrazuje místními
podivíny, i z drobné epizody dokáže vymáčk-

KNIHA

nout působivou, takřka infarktovou scénu.
Vzteklina v tomhle navazuje na nedávné
seriálové hity Pustina nebo Rapl, ctí jejich syrový, potemnělý styl, zároveň si ale umí užít
humor i drobnou milostnou linku.
Povedený má i výběr herců, jimž kromě různorodých vesnických typů vévodí civilní hrdina
z veterinární správy v podání Kryštofa Hádka.

Další kult na obzoru

Dítě Stasi

Man Of The Woods

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

DAVID YOUNG

JUSTIN TIMBERLAKE

Televizní únor patří především milovníkům
zimních sportů, neboť 9. února startuje
program Olympijských her z jihokorejského Pchjongčchangu. Po ohlášené neúčasti
biatlonistky Koukalové vzbuzují největší
naděje rychlobruslařka Martina Sáblíková či
snowboardistky Ester Ledecká a Eva Samková. Program her bude
nabízet několik kanálů
až do 25. února, kdy
olympiáda skončí.

Polovina 70. let je ve východním Berlíně dobou, kdy otázky bývají nebezpečné a odpovědi
mohou zabíjet. Nadporučice Karin Müllerová,
které je přiděleno vyšetřování smrti náctileté
dívky u Berlínské zdi, to brzy zažívá na vlastní
kůži. Jako členka Lidové policie má omezené pravomoci, tajná služba
Stasi na ni tlačí, ona přesto
zjišťuje, že někdo manipuloval
s důkazy, a zachytí stopu, která
překvapivě souvisí s někým jí
velmi blízkým.
JOTA, 328 KČ

Skladba nazvaná Filthy už v lednu ohlašovala
únorové vydání nového alba Justina Timberlakea Man Of The Woods. Na šestnácti písních
spolupracoval s řadou zvučných jmen současného popu, mezi nimi byla i Alicia Keys nebo
Chris Stapleton, kteří také na novince zpívají.
Po zvukové stránce
nepřekvapí, že Timberlake sází na spoustu
moderních zvuků, inspiraci prý hledal především
u vlastní rodiny.
CD, 349 KČ

ČT SPORT, NOVA SPORT,
EUROSPORT…
9.–25. ÚNORA
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HVĚZDY SÍTÍ
Přijel Seal a všichni se s ním fotili
Hvězdou tuzemského Facebooku a Instagramu se před pár týdny stala světová
pěvecká megastar Seal. Do Česka dorazila
na pracovní pobyt, a české hvězdy se
na ni slétly do pražského
Hemingway baru a pak
společnými selfíčky
zaplavily sítě. Fotku
se Sealem zveřejnila
herečka Veronika
Arichteva, zpěvák Paľo
Habera i moderátor Leoš
Mareš. „Tak nějak se těžko chápe to, že
si celý večer povídáte s někým, koho celý
život posloucháte,“ komentoval ji.

NOVINKA

Hvězda internetu je v kinech!
Lobbista Antonín Blaník, který si nikdy nebere servítky
a nekompromisně řídí politické dění v zemi, se stal díky pěti sériím
svých krátkých příběhů na Stream.cz hvězdou internetu. Po nich
se rozhodl kandidovat na prezidenta a po webu tak dobýt i kina.

Na dlouho poslední snímky Terezy,
která vezla drogy
Hitem sociálních sítí se v posledních týdnech stala proti své vůli luxusní prostitutka
Tereza H. (21). Při odbavení na pákistánském letišti Češku zadrželi, když se pokusila propašovat 9 kilogramů
heroinu. Nejprve tvrdila,
že netuší, jak se jí drogy
do kufru dostaly, pak
přiznala, že o zásilce
věděla, ale vezla ji
kvůli tomu, že ji vydírali,
a navíc nevěděla, o jaké
drogy jde. Za pašování drog se v Pákistánu
uděluje i trest smrti, cizinci ale většinou
„vyváznou“ s doživotím.

P

rotože během chvilky dokáže s asistenty Lenkou a Žížalou zařídit takřka cokoliv a už nějaký čas pracuje pro většinu politiků v zemi, rozhodne se jednoho dne vystoupit ze zákulisí
i on – zkusí zabojovat rovnou o post nejvyšší a oznámí kandidaturu na prezidenta. V kampani
naslibuje lidem nemožné a má úspěch. Jenže jeho zářivá cesta na Hrad skončí ve chvíli, kdy
Žížala nezvládne na ministerstvo doručit včas archy s podpisy na podporu kandidatury. I s tím
si ale Tonda Blaník nakonec dokáže poradit…
Po pěti sériích na webu se tvůrci v čele s režisérem Markem Najbrtem rozhodli posunout
Tondu a jeho tým i do kin. A protože chtěli využít skutečné pozadí nedávné druhé přímé
volby prezidenta, museli se připravit na obě možnosti jejího výsledku. „Měli jsme připravené
různé varianty konce filmu a po vyhlášení konečného výsledku prezidentské volby posíláme
do kin tu aktuální verzi. Byl to časově velmi náročný postup, ale na to jsme po čtyřech letech
natáčení seriálu Kancelář Blaník zvyklí,“ vysvětloval producent filmu Prezident Blaník Milan
Kuchynka.
FILM PREZIDENT BLANÍK V KINECH OD 1. ÚNORA

TO NEJ Z INSTAGRAMU
Krásnou momentku umístila na svůj Instagram
zpěvačka Dara Rolins. Je na ní se svojí dcerou Laurou,
toho času na dovolené na Bali. Nazvala ji Naše chvilka
a rychle za ni dostala přes 42 tisíc pochvalných srdcí
(symbol ocenění na této síti). Mimochodem, líbila se
jednou takovému počtu lidí než obrázek, na kterém
zpěvačka vystavila svoje vypracované tělo.
Celá tenisová honorace se na začátku roku sjíždí
do australského Melbourne na první velký turnaj
sezony. Tenisté mají v rámci turnaje řadu povinností,
ale občas nějaký ten volný den vyšetří. A co pak s ním?
Třeba Španěl Rafael Nadal vyrazil pozdravit nosorožce
do místní zoo.
Svůj Instagram teď roztomilými rodinnými snímky
z Karibiku zásobuje zpěvák Tomáš Klus. S manželkou
Tamarou a třemi potomky totiž tráví první tři měsíce
roku v oblíbené Dominikánské republice.

SOUTĚŽ
O KNIHU POČÁTEK
OD DANA BROWNA

?

Chcete si přečíst
nejnovější knižní hit?
Pak odpovězte správně
na soutěžní otázku
a můžete vyhrát jeden
ze tří výtisků.
Jak se jmenuje nová činohra Petra
Kolečka, která byla uvedena v lednu
v pražské La Fabrice?
A Caesar
B Kleopatra
C Galileo
Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz

Hledáme stevardky
a stevardy do vlaků
Buďte neustále v pohybu a zamilujte si práci na cestách. Váš pracovní
den nikdy nebude stejný a budete pokaždé potkávat nové lidi. Právě
teď totiž hledáme milé, spolehlivé a zodpovědné kolegy na pozice
stevard/ka pro střediska PRAHA, PLZEŇ, HRADEC KRÁLOVÉ A PŘEROV.

O CO JDE?
Ve vlaku budete mít na starosti obsluhu minibarového vozíku a komunikaci s cestujícími.
Procestujete naši zem křížem krážem, poznáte nové lidi, budete si směny plánovat přesně tak,
jak budete potřebovat, a s hezkým kapesným zvládnete v pohodě dostudovat.

PROČ JE TO PERFEKTNÍ PRÁCE PRO STUDENTY A NEJENOM PRO NĚ?
Směny si totiž můžete naplánovat přesně podle svých aktuálních časových možností.
U nás můžete směny volně kombinovat, a to v rámci celého týdne, tedy od pondělí do neděle.
Pracuje se na dohodu o pracovní činnosti. Před nástupem na pracovní pozici
vás zdarma proškolíme a ještě vás za to odměníme.

KOLIK ZA TO?
Min. 110 Kč/hod. – pracovní dny + víkendy, min. 112 Kč/hod. – státní svátky,
příspěvek na telefon, různé další bonusy.

CO VÁS ČEKÁ?
• poskytování informací zákazníkům
• prodej občerstvení z minibarového vozíku

CO POŽADUJEME?
• základní znalost AJ
• milé a příjemné vystupování, komunikační schopnosti
• časová ﬂexibilita (práce vhodná pro studenty VŠ)
Pracujte s námi na kolejích a pomozte nám udělat z jízdy vlakem hezký
zážitek pro každého cestujícího. Více info na +420 226 539 801.

Zašlete nám svůj životopis
a fotograﬁi ve formálním oblečení
na e-mail stevardky@tess.cz.
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ČD historky
J

et s fírou vlakem přes celou republiku může být
pro obyčejného smrtelníka utrpení. Myslím
tím samozřejmě, když vlak neřídí, ale jen se
veze. Když jsme s manželem vyrazili po železnici
na dovolenou, po štědré dávce zdvořilé pozornosti
a následném pokusu o ignoraci četbou časáku
jsem jeho příběhy musela ukončit nevrlým:
„Zlato, mě to nezajímá!” I když obdivuju jeho elán
pro práci strojvedoucího, někdy je toho drážního
nadšení prostě moc.
Začíná to už na nádraží. Nesnáším se po něm
pohybovat s Čendou, protože se zastaví s každým
druhým. Už předem vím, co se bude dít. Manžel
obhlíží všechny vlaky ve stanici s jejich strojvedoucími a průvodčími, a když rozpozná známou
tvář, nadšeně zvolá například: „Jé, Berný!” a rychle mi podá základní informace o dotyčné osobě,
abych se mohla zorientovat a snad sdílet jeho
nadšení. Většinu jmen a přezdívek už samozřejmě
znám, takže ho přeruším v polovině identifikačního monologu. Následuje přátelský rozhovor s kolegou, u kterého jen stojím, usmívám se a kývu.
Než má přijet náš vlak, zjistí si na mobilu
přesné řazení vozů a taktizuje, kde bude nejlepší
si sednout. Podle toho, jak rozhodne, si musíme
stoupnout na nástupiště. Na přesné místo!
Někdy se divím, že na zemi neudělá křížek. Při
nastupování do vlaku jde Čenda vždy první. Má
jasný názor na to, kde budeme sedět. Zkušenosti
mě naučily se v takových situacích poddat.
Když se vlak rozjede a přijde průvodčí, Čenda
pozdraví a podá jí naše režijky. Hned po jejím
odchodu, podle mě ještě v doslechové vzdálenosti,
mi začne vyprávět: „Tahle průvodčí se líbí jednomu kolegovi! Ale myslím, že z toho nic nebude.”
Nebo „Tenhle průvodčí zná taťku!” Jelikož jde
o úplně cizí lidi, přirozeně mě to vůbec nezajímá.
V následující stanici náš vlak zastaví a já vtipkuju o tom, jestli stihnu vyběhnout a koupit si
kávu v místní nádražce, kde mi moc chutná. „Nestihneš,” chytne se příležitosti Čenda a pokračuje:
„Dřív to bylo jiné. Vlaky stály ve stanici třeba
i deset minut a lidi mohli…” Dál už neposlouchám. Tuhle historku jsem už párkrát slyšela.
Vytáhnu časopis a začnu si číst. Při průjezdu
vzdálenějším městem mě Čenda opět vyruší:

TEXT: LENKA JEČMENOVÁ
ILUSTRACE: ANGELART

„Dívej, zlato, tady bude budova, kde jsem dělal
zkoušky na strojvedoucího… Ještě ne, ještě ne,
ještě ne, TADY! Tudy jsme chodili támhle do těch
dveří!”, ukazuje s prstem na skle.
V další stanici mi předem hlásí: „Tady mají
zaparkovanou jednu unikátní lokomotivu… počkej, počkej, tady to bude… Aha, tak nic.” Držím
se, abych nepřevrátila oči v sloup, jen se znovu
začtu. Osmsetdesítka, sedmsetčtrnáctka a další
mně nic neříkající čísla představují různé objekty
za oknem, které jsou zdrojem Čendova nadšení
a mají být i předmětem mé pozornosti. Po dvou
dalších vyrušeních („Místo téhle cyklostezky kdysi
vedla štreka“ a „Už máme postaveno na odjezd“,
čímž myslí barevnou kombinaci světýlek na ná-

věstidle, kterému mám zakázáno říkat semafor)
už to prostě nevydržím: „Zlato, nebylo těch ČD
historek už dost?!“
Díky bohu, že na nádražích opačné strany republiky nikoho neznáme. Odchod z něj
nám proto zabere jen tolik času co obyčejným
cestujícím. Za ten týden dovolené se snad stihnu
zregenerovat na zpáteční jízdu, říkám si. To ještě
netuším, že jedno volné odpoledne věnujeme
filmu Nezastavitelný – thrilleru o dvou odvážných
strojvedoucích, kteří se snaží zastavit vlak plný
toxického nákladu, a odvrátit tak ekologickou
katastrofu. „Ten jeden je posunovač, ne strojvedoucí,“ opravuje mě Čenda, když shrnuju děj filmu
kamarádce. A to zásadně mění situaci! ▪

Potěšení pro chuťové buňky.

?
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SOUTĚŽ

Správnou odpověď jednoduše
zadejte do formuláře
na www.cdprovas.cz
do 14. února 2018.

ANGLICKY
MUŽI

PŘEDLOŽKA

ZAČÁTEK
TAJENKY

ŽENSKÉ
JMÉNO
(ZDROB.)

Tajenka z minulého čísla:
Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost
času toho litovat.

?

MÍ

PYTEL

DRUH
TRVANLIVÉHO
SALÁMU

ALKALOID
V RULÍKU

SBOHEM

A SICE

ANGLICKY
ZÁMEK
(U DVEŘÍ)

ODDÍL
VE VAGÓNU
ČAJOVÝ
ALKALOID

RUSKÝ
VLÁDCE

DŮRAZNÝ
ZÁPOR

ZRAK
CHVOSTY

?

OBLAKA

ROSTLINA
PODOBNÁ
LEKNÍNU

KRAJÍC
(KNIŽNĚ)

NÁZEV
ŘECKÉHO
PÍSMENE

POLÉVKOVÝ
KNEDLÍČEK

EPOCHA

STAVEBNÍ
LEPENKA

KAVKAZSKÝ
STRUNNÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

PAMLSEK
DVANÁCT
MĚSÍCŮ
SEVEŘANOVO

KUJNÉ
NEROSTY
ANGLICKÉ
HRABSTVÍ

VĚDRO
U STUDNY
KUS LEDU

VÝRAZ
ÚDIVU
TENISOVÝ
DVOREC

VELKÁ MYŠ
AFR. PŘEŽVÝKAVEC
ODDĚLENÍ
V NEMOCNICI
TYP AUTA
FIAT
VYČERPANÉ
JANINSKÝ
PAŠA
OPŘENÍ
(TĚLOCV.)
SYNTETICKÉ
VLÁKNO

VÝCHODNÍ
SLOVAN
PRHA (-Y-)

SOPEČNÉ
JÍCNY

VLÁSENKA

CIRKUSOVÝ
STAN (SLANG.)

JMÉNO SPIS.
JIRÁSKA
OBR

OKLESTIT

JAMAJSKÁ
HUDBA
STRANA

SLOVENSKÁ
ČÍSLOVKA
NOVOZÉL.
PTÁK

DOJEM

PŘÍJEMNÍ
(KNIŽNĚ)
OVOCNÁ
ZAHRADA
TVRDÁ
DŘEVOVLÁKNITÁ
DESKA

ZN. KANCEL.
POTŘEB
ČINITI

ZAKLADATEL
BULHARSKÉ
DYNASTIE
MODELÁŘSKÉ
SOUPRAVY
KOŠŤÁLOVÁ
ZELENINA

CIZOPASNÁ
HOUBA

VYPUŠTĚNÍ
HLÁSKY
NA KONCI
SLOVA
MISTROVSKÝ
STUPEŇ
V DŽUDU

JEDEN
Z PRSTŮ
KERAMICKÁ
HMOTA
S GLAZUROU

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

Vyhrajte 3x audioknihu

ZDOBENÝ
HUSARSKÝ
KABÁT

OCHUTIT
SOLÍ

MEDVĚDÍN

SOUSTRAST
NÁPOJ
S CHININEM
u
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PŘÍTOK
DUNAJE
RUSKÉ UKAZ.
ZÁJMENO

a vl

MORDA

AMBULANCE

ČESKÝ
HEREC

án

TRANZITNÍ
TELEFONNÍ
OBVOD
(ZKR.)

SLOVENSKÁ
SPOJKA
(ČILI)

POLSKÉ
MĚSTO

TYČE
UZLÍČKY
V TKANINĚ

STOČENÉ
SARDELOVÉ
ŘEZY

?

?

B
ANGL. VÁH.
JEDNOTKA
OKOUZLENÍ
(BÁS.)

MALÉ
PLAVIDLO

?

KOTOUČOVÉ

SPZ DĚČÍNA

KONEC
TAJENKY

?

ŽOVKA

Vš e

POMŮCKA:
ANT, EDEL,
NAR, TENT

KŘÍ

O. Fišer (1919–1974),
český spisovatel, aforista:
Vzdychá-li muž, ...
(dokončení v tajence).

Pošlete nám vyluštěnou
tajenku a vyhrajte jednu
ze tří audioknih Medvědín.

Všechna práv
a výr
obc
e
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JMÉNO
RUSKÉHO
ŠACHISTY
KARPOVA
MENŠINA
(KNIŽNĚ)
KTERÝ
(SLOV.)

AK172

PLYNNÝ
NASYCENÝ
UHLOVODÍK

AK172

www.onehotbook.cz
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Pro 4 osoby
I 600 g cibule I 2 lžíce oleje
I 1 vrchovatá lžíce másla I 2 lžičky cukru
I 1 litr domácího kuřecího nebo hovězího vývaru
I 1 lžíce hladké mouky I sůl
I 4 krajíčky světlé bagety nebo veky, případně 2 rohlíky
I 50 g strouhaného sýra

OD FLORENTÝNY

1

Cibuli oloupejte a nakrájejte na půl centimetru
silná kolečka. Ve větším hrnci zprudka roze-

hřejte máslo a olej a vsypte polovinu cibule. Velmi
intenzivně a rychle opečte, až cibule
místy zezlátne. Barva je důležitá,
proto míchejte a opékejte dál,
dokud nebude hrozit připálení.
V tu chvíli podlijte cibuli několika
lžícemi vody a nechte rozpustit
přípečky na dně. Tím na chvíli oddálíte spálení, jakmile se voda odpaří,
můžete cibuli opékat dál. Takto podlijte ještě
jednou nebo dvakrát, až má cibule rovnoměrnou,
zlatou barvu.

2

Jakmile je první polovina cibule
opečená, přidejte i zbytek ci-

bule a opět ji za bedlivého míchání nechte změknout, tentokrát
už ji nemusíte nechat zezlátnout.
Po tomto rozdílném zacházení nebude cibule v polévce jednotvárně měkká, ale

Francouzská cibulačka

některé kousky poskytnou zajímavější strukturu.
Nakonec přidejte cukr a ještě minutu míchejte, až
se rozpustí.

Když se díváte na kuchaře, jak krájí cibuli, nemůžete se ubránit
dojmu, že je tak trochu exhibicionista. Nestačíte sledovat
kmitání nožem, zaslechnete rychlou kadenci úderů o prkénko
(vlastně spíš pořádné prkno) a hromada nahrubo nakrájené
cibule je tu. Bylo by naivní podléhat iluzi, že jemnější řez
na droboučké kostičky by trval déle.

F

rancouzská cibulačka, ta opravdová,
hustá, s mnoha kousky cibule, není
jen zkouškou v krájení. Můžete si na ní
také ověřit, jak důležitou roli má poctivé
osmahnutí cibule a jak podstatný je vývar
i v domácí kuchyni, protože z vody byste
tentokrát raději opravdu vařit neměli.
Jsme ve francouzské kuchyni, která vývary,
omáčky a polévky považuje za základní
kuchařskou abecedu.
Dobrá francouzská kuchyně nestaví
svou pověst jen na drahých a nedostupných surovinách, jako jsou husí játra, laný-

že, ústřice nebo kaviár. Do jejího repertoáru zcela jistě spadá i obyčejná cibulová
polévka, ta s mnoha velkými kousky cibule
v polévce a s plátky bagety zapečenými se
sýrem.
Buďte při její přípravě trpěliví a vydržte,
dokud v hrnci neuvidíte dost hnědé (ne
však spálené) barvy, výsledek vás zaručeně
nadchne. A víte, co je na tomto receptu
nejlepší? Bez ohledu na francouzský původ
mu nejlépe sluší česká cibule.

3

Poprašte moukou a jen krátce promíchejte,
aby se mouka rozpustila v tuku. Nyní přilijte

jednu třetinu vývaru a vše důkladně
promíchejte, tím se zbavíte případných žmolků z mouky. Pak teprve
přilijte i zbytek vývaru, přiveďte
polévku k varu, podle chuti vývaru
dosolte, zakryjte a zvolna vařte
20 minut. Nezapomeňte občas
promíchat.

4

Mezitím rozehřejte gril v troubě nebo celou
troubu, pokud gril nemá, na 200 stupňů.

Krajíčky bagety nebo veky posypte strouhaným
sýrem a naskládejte na plech; pokud použijete
rohlíky, nakrájejte je na tenké šikmé plátky. Vložte
do rozehřáté trouby a chvíli zapečte, až se
sýr rozteče a okraje pečiva zezlátnou, zhruba pět minut. Polévku
dochuťte znovu solí, pokud to
ještě potřebuje, případně čerstvě
mletým pepřem, rozdělte na talíře
a ozdobte zapečenými sýrovými

Florentýna

topinkami.
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2

3

1 Kamila Jeřábková
Zvědavec

2 Jan Štefek

Do odjezdu času dost

3 Radek Veselý

Double-selfie

FOTO

SOUTĚŽ ČLOVĚK
A ŽELEZNICE

Vše o soutěži na www.cdprovas.cz/fotosoutez

1

Zábava

Legendy
o mašinkách II

1. Nohatá
Námět: Frej
Ilustrace: Angelart

ráz, dva, ráz, dva,
no ták, zaberte!

Praha, 1900

Krásné období na přelomu 19. a 20. století, kdy Evropě vládl mír,
rostla ekonomika a rozkvétala kultura, přeje také technickému pokroku.
Hovoří se o zlatém věku vzduchoplavců, rodí se kinematografie, medicína
se chlubí převratnými objevy. Stranou nezůstává ani železnice. Když geniální
Co na to říkáš?

Pořád ta samá diagnóza…

…vyvrknutý kotník.

František Křižík patentuje obloukovou lampu a rozsvítí několik českých měst,
vrhá své úsilí do stavby elektrických drah a strojů. Pozadu nechtějí zůstat
ani v První českomoravské, a proto právě konstruovanou parní rychlíkovou
lokomotivu osazují pohyblivými končetinami pro zvýšení akcelerace.
Za špitálem už stojí
polovina mašin.

Nebude to obutím?

Já bych amputoval…

Je to tam!

St. Pölten, 1901

Bez přídavných končetin vykazuje lokomotiva mnohem vyšší spolehlivost, a i přes pomalejší
rozjezd dokonce překonává platný světový rychlostní rekord. Přezdívka Nohatá jí už ale zůstává.

František Křižík v roce 1891 zprovoznil první pražskou elektrickou
tramvajovou dráhu na Letné, v roce 1903 pak byl zahájen provoz
na elektrické dráze z Tábora do Bechyně. Elektrické vozy řady M 400.0
se však po trati pohybovaly maximální rychlostí 25 km/h, v obloucích
pouze 15 km/h. To parní rychlíková lokomotiva řady 275.0 navržená

Nohatá
bez nohou...

tehdejším konstruktérem ministerstva železnic Karlem Gölsdorfem
a vyrobená v První českomoravské v roce 1901 dosáhla při zkušební
jízdě rychlosti 140 km/h. Impozantní vzhled zvýrazňoval mohutný blok
parních válců, vkusné řešení budky strojvedoucího a dvě nápravy o velkém
průměru kol (odtud přezdívka Nohatá) krytých širokými blatníky.
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TĚŽ PRO

CHYTRÉ HLAVY

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář,
své odpovědi zadávejte do
14. února 2018.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový
kontakt nebo zpětnou adresu.

1

O které profesi snil Martin Finger,
ještě než se začal věnovat herectví?
A
B
C

2
3

o práci detektiva
o práci instalatéra
o práci zahradníka

Ve kterém libereckém obchodním centru
najdete DinoPark?
A
B
C

Šukafon
Hurvínek
Věžák

Která mobilní aplikace od ledna
umožňuje zřízení virtuální In Karty?
A
B
C

5

v centru Forum
v centru Plaza
v centru Nisa

Jak se přezdívá motorovým vozům
se starým označením řady M 131.1?
A
B
C

4

Jízdní řády
IDOS
Můj vlak

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Jamieho Olivera, 2 – 1898 (*),
3 – Hungaria a Slovenská strela,
4 – Davos Klosters, 5 – 146 let

Kolik oblouků má železniční
viadukt ve Smržovce?
A
B
C

6

Tři správné odpovědi odměníme
Kilometrickou bankou ČD – poukazem
na volné cestování vlaky ČD v hodnotě
2 200 Kč – a další tři z vás obdrží
poukázky do obchodní sítě PONT
v celkové hodnotě 1 000 Kč.

9
8
7

Kilometrická
banka ČD
2000 km
ČD 0735 2 4270

Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal?*

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

www.cd.cz

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

* V lednovém čísle došlo k tiskové chybě na str. 18. Značka
Pilsner Urquell byla zaregistrována v roce 1898, nikoliv
v r. 1899. Do slosování výherců byly zařazeny varianty A i C.
kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd 1

13/01/16 10:07

? výherců najdete na
Kompletní pravidla soutěží a seznam všech
SOUTĚŽ
www.cdprovas.cz.
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LEDNOVÉ SOUTĚŽE

Dánské přísloví:
... (viz tajenka).

Zašlete nám vyluštěnou
tajenku a vyhrajte poukaz do
wellness.

Správnou odpověď jednoduše
zadejte do formuláře
na www.cdprovas.cz
do 17. ledna 2018.

Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás? Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.

POMŮCKA:
KOVAR,
NATAL,
ODAL, SVO

OCHLUPENÍ
SAVCŮ

MOTOROVÉ
VOZIDLO

1. ČÁST
TAJENKY

POTĚŠENÍ

VÝRAZ
ZAKLENÍ

Soutěž o knihu Bez slitování

Soutěž o poukaz do wellness

Kdo je autorem vítězné fotografie
roku 2017 v soutěži Czech Press Photo?
C) Martin Bandžák

Tajenka zní:
Kdo pospíchá se svatbou,
bude mít dost času toho litovat.

KŘÍ

Zá bava

KOVONOSNÁ
HORNINA

Tajenka z minulého čísla:
Každou dívku potěší, když se jí muž začne
dvořit. Otrávit ji může jedině tehdy, když
neumí včas přestat.

?

SETNINY

BRITSKÁ
HUDEBNÍ
SKUPINA

SMĚREM
ODSPODU

ŠACHOVÁ
PARTIE

OLINA

ZÁKL. VZORKY
MĚŘIDLA
PŘEDLOŽKA

ČÁST
BRATISLAVY

CHEBSKÁ
STAVEBNÍ
FIRMA

ZDOBENÝ
HUSARSKÝ
KABÁT

ZPŮSOB
ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACE

?

SLITINA
ŽELEZA

ČERNOMOŘSKÉ
LÁZNĚ

Z

POPRAVČÍ
VÝKLOPNÝ
VOZÍK

SLANÁ
MINERÁLKA

DRUH
PALMY
DUŽNATÁ
BYLINA

SYMETRÁLA
POŠKOZENÍ
KŮŽE

JMÉNO
SKLADATELE
CHAČATURJANA

S

4. ČÁST
TAJENKY
OSVĚDČENÍ
O TECH.
PRŮKAZU
(ZKR.)

AVŠAK

PLOŠNÁ
MÍRA

ZÁPISNÍK
TAMTA

JÍLOVITÁ
HORNINA

DROBNÝ
HLODAVEC

RYCHLOMĚR
JÍZDNÍ
VOJÍN
(ZASTAR.)

TRNOVNÍKY

AKVARIJNÍ
RYBKA

JIHOAFRICKÁ
PROVINCIE

VELUR

PLEVEL
ZBĚHOVEC

Tři výherci
získají poukaz
do privátní
sauny nebo
whirlpoolu pro
dvě osoby
na 50 min
v hodnotě
890 Kč.

Wellness na zámku

ESŠÁLKY
MONGOLSKÝ
ROLNÍK
KRÁL ZVÍŘAT

MOHAMEDŮV
DRUH

Užijte si dlouhé zimní chvíle ve Wellness na zámku Infinit
v Praze a nechte se hýčkat v privátní sauně s ochlazovacím
bazénkem či v privátním whirlpoolu.
www.wellnessnazamku.cz

VELKÉ
PÍSMENO
RODIČKA
(HOVOR.)
SLEĎ JAKO
POCHUTINA

LEDOVCOVÝ
KOTEL
(GEOL.)
KOZÁČTÍ
NÁČELNÍCI

ZNOJE
KLENOT
ELEKTROTECH.
PŘÍSTROJ

ORÁČ
(ZASTAR.)
CHEMICKÁ
ZNAČKA
HLINÍKU

NÁTĚROVÁ
PŘÍRODNÍ
PRYSKYŘICE

SEVERSKÝ
STATEK
VOJ. ODVOD
(ZASTAR.)

VELKÉ
NÁSADY

?

?

LEDVINA
(ANAT.)

5. ČÁST
TAJENKY

MĚSTO
U PLZNĚ

?

ŽOVKA

SPZ
TRUTNOVA
ĎÁBEL

RODOVÝ
ZNAK

ODPOROVÝ
REGULÁTOR
EL. PROUDU

MÁČETI
V LÁZNI

?
ANSÁMBL

ZNAČKA
SUŠENEK
NÁPOR
CHOROBY

VÁLCOVITÝ
OBAL

POLYCYKLICKÝ
ALKOHOL

3. ČÁST
TAJENKY

TEN I ONEN

POČ
P

Vyberte si práci v ČD
strojvedoucí | elektromechanik | posunovač
mechanik kolejových vozidel | soustružník kovů
Nabízíme

Požadujeme

● hlavní pracovní poměr
● stabilitu zaměstnání
s dlouhodobou perspektivou
● zaškolení, profesní růst
● dobré platové podmínky
● zvýšenou výměru dovolené
● jízdní výhody
i pro rodinné příslušníky
● penzijní připojištění
● příspěvek na rekreaci

● vzdělání v technickém oboru nebo
zkušenosti v železniční dopravě výhodou
● zodpovědný přístup a bezúhonnost
● technické myšlení
● ochotu vzdělávat se ve svém oboru
● dobrý zdravotní stav
Životopis zasílejte na e-mail
karieraDKV@gr.cd.cz,
do předmětu uveďte název pozice.

Náborový příspěvek 50 000 Kč!
(kromě pozice strojvedoucí)

www.ceskedrahy.cz/kariera

Oficiální dopravce Olympijských festivalů

OLYMPIJSKÁ
JÍZDA DO BRNA
A OSTRAVY!!!
9.–25. 2. 2018
Získejte výhody
s Vlak+ Olympijský festival
• sleva 25 % na zpáteční
jízdné
• jízdenka na vlak = vstupenka
na festival zdarma
• platí z kterékoli železniční stanice
nebo zastávky ČD

AMBASA DOR KY
Eliška Březinová,
krasobruslařka
Kateřina Pauláthová,
alpská lyžařka

www.olympijskyfestival.cz

