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Vozíme vaše příběhy
Jsme součástí vašich životů. Každý den s vámi prožijeme tisíce příběhů. Každý den pro vás
vypravíme tisíce vlaků. Bez vás by naše práce nedávala smysl. Jsme tu pro každého. Jsme tu pro vás.
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Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
máte rádi symboly? Pokud ano, pak si květnové číslo vychutnáte
plnými doušky, protože jsme při jeho tvorbě vsadili právě na sílu
znaků, kterým přikládáme větší či menší význam. Například
osobnost tohoto čísla, Jaroslav Dušek, je hned symbolem
na druhou. Jednak mistrného herectví, zároveň také velmi
svérázného přístupu k životu a vnitřní energii. Uznávám, že jeho
životní filozofie může být leckomu ukradená a nepochopitelná, ale
mně dává docela smysl.
Co však bylo určitě ukradeno, byl symbol vítězství nacistů. Příběh bílého véčka začal geniálně
a skončil fiaskem. Nevíte, o čem je řeč? Pak nalistujte rubriku 100 let spolu.
Ve znamení ikon se nese i cestopis. Dlouhý čas byl Berlín místem, odkud se spíš utíkalo, dnes je
neodolatelně zjizvenou vábničkou pro volnomyšlenkáře i vizionáře. A když jsme u těch vizionářů, byli
jimi i konstruktéři Brejlovce – lokomotivy, která se stala symbolem elegance konce 60. let. Letos slaví
neuvěřitelné půlstoletí v provozu, jak se dočtete v železničním tématu.
Symboliku zkrátka najdeme všude kolem, a pokud ji správně rozklíčujeme, znamená to, že jsme
schopni jistého nadhledu, což je dovednost, která nám často chybí. Řekněte sami, není to škoda?
Pohodlné cesty, šťastné návraty a cit pro symboly přeje
Václav Rubeš
šéfredaktor
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Novinky

NOVÉ SPOJENÍ

Do Krkonoš jezdí nově přímé rychlíky

Z hlavního města do Harrachova a zpět se mohou zákazníci ČD bez přestupu dostat díky novým přímým
rychlíkům. Ty jezdí od poloviny dubna dvakrát denně vždy o víkendech a o svátcích. Národní dopravce
na linku R 21 nasadil modernizované motorové vozy.

M

yšlenku prodloužit víkendové
linky jedoucí z Prahy do Tanvaldu
až do Harrachova inicioval Liberecký kraj.
První spoj přivítal sám Krakonoš s Michalem Štěpánem, členem představenstva
ČD. Turisté tak mají pohodlnější spojení
do Krkonoš. Kvůli značnému sklonu, pro
který byla trať v minulosti vybudována
jako ozubnicová, a s ohledem na zajištění
bezpečnosti na ní mohou totiž jezdit jen
vybraná vozidla. Na rychlíky linky R 21 proto ČD nasadily motorové vozy řady 854.2.

E-SHOP ČD

ODMĚNA ZA NÁKUP

Cestu do Harrachova zvládnou za 3 hodiny
a 15 minut, v opačném směru za 3 hodiny
a 31 minut. Kromě moderního a pohodlného interiéru jsou vlaky vybaveny audio-vizuálním informačním systémem. Vůz také
disponuje zavazadlovým oddílem, v němž
je možné přepravit jízdní kola. Turisté,
kteří míří na polskou stranu Krkonoš, mají
dále možnost v Tanvaldu nebo Harrachově
přestoupit na osobní vlaky
mířící do Sklářské
Poruby.

25%

SLEVA

Máme pro vás dárek od největšího vydavatele knih u nás! Kupte si
v květnu jízdenku v e-shopu ČD a využijte
slevu 25 % a poštovné zdarma na nákup
knih v internetovém knihkupectví Albatrosmedia.cz.
Najdete zde více než 8 000 knih všech kategorií,
čtení pro děti, beletrii pro dospělé, populárně-naučnou literaturu, ale také aktuální bestsellery
i klasiku. Kód získaný nákupem v e-shopu ČD
je platný na www.albatrosmedia.cz až do
30. června 2018. Nabídku nelze kombinovat
s jinými aktuálně poskytovanými slevami
a akcemi e-shopu.

LETNÍ ANGLICKÉ TÁBORY
SUMMER TIME CAMPS

prima léto v srdci jihočeských lesů
Již 25. ročník nabízí tábory pro malé i velké:
SUMMER TIME – letní tábor koncipovaný
jako kombinace pestrého programu a efektivní anglické konverzace. Vedle angličtiny jsou
hlavní náplní zážitky z ADVENTURES.
EUROCAMP – anglický mezinárodní
tábor zaměřený na prohloubení komunikačních dovedností, kde dorozumívacím
jazykem je angličtina i čeština.
ENGLISH 4 YOU – intenzivní kurz za
účasti rodilých mluvčích. Aktivní konverzace, procvičení výslovnosti i vnímání řeči.

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář
M: +420 602 326 747 | T: +420 223 010 176
E: email@sykaagency.cz | www.syka.cz
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SLAVNOSTI PIVA
PRO FANOUŠKY

Do Mladé Boleslavi
na Středočeský železniční den!

V sobotu 12. května by v Mladé Boleslavi neměl chybět žádný
příznivce světa na kolejích. Na návštěvníky
tu čeká bohatý program. Na mladoboleslavském hlavním nádraží si
můžete prohlédnout výstavu
vozidel, pro nejmenší bude
přichystán Dětský vůz a tzv.
Kinematovlak. Největším
lákadlem budou jízdy moderní motorovou jednotkou RegioShark z hlavního nádraží do areálu
automobilky Škoda a jízdy
parních vlaků s historickými vozy například do Dolního Bousova. Jednotka RegioShark pojede také několikrát
do Mšena a zpět. Po cestě můžete
vystoupit v Sudoměři a prohlédnout si
drezíny a malé železniční muzeum. Mladoboleslavský železniční spolek bude organizovat také několik jízd z hlavního nádraží do areálu cukrovaru Dobrovice s prohlídkou muzea. Pro
návoz a odvoz návštěvníků této velkolepé akce bude zajištěn
historický autobus, který zastaví na důležitých zastávkách
městské hromadné dopravy. Více na www.cd.cz/zazitky.

ČD NOSTALGIE

Po vlečce až na Den Kozla
Přijďte si užít domácí atmosféru na Dni Kozla v areálu pivovaru
ve Velkých Popovicích. Tento svátek všech kozlích fandů a poctivého pivovarského řemesla se koná v sobotu 9. června od 10:30
hodin. Letos máte poprvé jedinečnou možnost svézt se historickým vlakem z Prahy do Velkých Popovic a po nově zprovozněné
pivovarské vlečce přímo do cíle. Díky speciálním prohlídkám se
budete moct podívat i na místa, která jsou běžně návštěvníkům
pivovaru nepřístupná, a budete moci ochutnat základ každého
poctivého piva – světlou i tmavou sladinu. Letos se na Dni Kozla
představí i nový ležák, kterým si slavnostně připijeme na hlavním pódiu ve 14:00. V průběhu celého dne budou navíc
na několika místech areálu k vidění ukázky i jiných tradičních
řemesel. O zábavu se postarají také kozlíci na chůdách a další umělci. Více na www.denkozla.cz.

KVĚTNOVÝ TIP

Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE
Prodejny PONT Market, které najdete na většině významných
železničních nádraží po celé České republice, vždy nabízejí to,
co se vám během cesty může hodit. Květen bude jak jinak než
ve znamení hokeje a doufejme i velkých výher. Svůj zlatý pohár si
však můžete vychutnat už dnes, a to formou tradičního krušovického piva v hokejovém přebalu. Nejen hokejovým fanouškům
přejeme šťastnou cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

TVŮJ POHÁR,
TVOJE KRÁLOVSTVÍ.

Na dobříšské Májové slavnosti s Ušatou
V sobotu 19. května se můžete svézt z Prahy do Dobříše
a zpět parním vlakem v čele s lokomotivou přezdívanou Ušatá
nebo Bulík z roku 1935. Z nádraží Praha-Braník odjíždí vlak
v 10:25 hod. Při zastávce v Měchenicích bude doba potřebná
pro doplnění vody do parní lokomotivy vyplněna hudebním
programem skupiny BUFFOON‘S STEAM ENGINES (Kašparovy
parní stroje). Po příjezdu do Dobříše (13:06 hod.) se v prostorách nádraží uskuteční koncert skupiny Vlak do Dobříše
s hosty. Do centra města, kde se konají Májové slavnosti
s bohatým programem, bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava. Ve 13:50 hod. se parní vlak vydá na výletní jízdu
z Dobříše do Malé Hraštice a zpět. Do Prahy se vrací
v 16.11 hod. Bližší informace na www.cd.cz/zazitky.

T V OJ E KRÁ LOV ST V Í

12181 KRU IIHF A6.indd 2
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Ti py na výlet

Za nostalgií
1. května až 15. září 2018

FOTO: MICHAL MÁLEK

Historickými vlaky na výlet do Lednice
Od 1. května do 9. září se o víkendech a svátcích opět
můžete svézt mezi Břeclaví a Lednicí historickým
motoráčkem z 50. let minulého století, tzv. Hurvínkem.
Z Břeclavi odjíždí v 9:10, 11:10, 13:10 a 15:10.
Jednosměrné jízdné stojí 30 Kč, zpáteční 50 Kč, za děti
zaplatíte polovinu. Jízdenky koupíte ve všech pokladnách
ČD nebo přímo ve vlaku. V Lednici můžete navštívit zámek,
zámecký skleník a jízdárny, absolvovat romantickou
plavbu zámeckým areálem nebo si se slevou po předložení
jízdenky z vlaku prohlédnout muzeum Lednice dávná –
Jak se žilo za tatíčka Masaryka. O sobotách 26. května
a 15. září pojede mezi Břeclaví a Lednicí parní vlak
s bufetovým vozem. V tyto dny se na nádraží v Lednici budou
prodávat zabijačkové speciality, zájemci mají také možnost
podniknout vyhlídkovou jízdu historickým „busíkem“ Praga
RND. Více informací najdete na www.cd.cz/zazitky.
Nejbližší železniční stanice:
Břeclav/Lednice ad.

www.cd.cz/zazitky
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Na výstavu
do 21. října 2018

Na festival
29. května až 4. června 2018

Za zábavou
2. června 2018

Nahlédněte do konzervátorských dílen!

V Ostravě se představí divadelní hvězdy

Den dětí na nádraží Praha-Braník

Málokdo má představu, jak náročná, ale také
zajímavá je práce muzejních konzervátorů.
V pražském domě U Zlatého prstenu v Týnské
ulici je k vidění unikátní výstava s názvem
Konzervovaná minulost, která seznamuje
návštěvníky s touto profesí, v níž se snoubí
řemeslná zručnost se znalostmi umění, chemie,
materiálů a technologií. Výstava poodhaluje
práci konzervátorů papíru, textilu, dřeva,
kovu a keramiky a představuje také nové
metody včetně 3D skenování. Jde o první
výstavu po čtyřiceti letech, na níž je práce
konzervátorských pracovišť ukázána v takto
celistvém pojetí. V rámci výstavy se konají
workshopy a rovněž komentované prohlídky
jak výstavy, tak i konzervátorských dílen.
Zúčastnit se můžete i přednášky k restaurování
dioramatického obrazu Boj Pražanů se Švédy
na Karlově mostě roku 1648 v Zrcadlovém bludišti
na Petříně. Více na www.muzeumprahy.cz.

Ostravu čeká jubilejní 10. ročník divadelního
festivalu Dream Factory Ostrava. Továrna
na sny zahájí provoz 29. května a až do 4. června
bude publikum zásobovat tím nejlepším, co se
za poslední dobu na divadelních prknech urodilo.
V rámci festivalu se v Ostravě představí herci
David Prachař, Zuzana Stivínová, Martin Finger,
Zuzana Kronerová a další. Kromě tradičních
divadelních stánků budou představení uváděna
i na netradičních místech. Dream Factory
Ostrava se od jiných festivalů odlišuje využitím
industriálních prostor – těžiště programu
festivalu se odehrává v Dolní oblasti Vítkovice,
část programu bude situována do budovy
bývalého Hotelu Palace, hrát se bude třeba
i v budově Národního památkového ústavu
a festival zakončí představení v cirkusovém
šapitó na Masarykově náměstí. Aktuální
informace o programu najdete na webových
stránkách festivalu www.dfov.cz.

Ještě nevíte, kde s dětmi oslavíte jejich svátek?
Přijďte první červnovou sobotu na nádraží
Praha-Braník, kde bude připravena pestrá
zábava, plno atrakcí a jízdy zvláštních vlaků.
Bohatý program probíhá od 9 do 18 hodin.
Na improvizovaném jevišti nákladního
vozu se představí děti z DDM s hudebním
a tanečním vystoupením. Zájemci se mohou
svézt historickými vlaky do Modřan a zpět.
Největším lákadlem jsou jízdy zvláštních vlaků
do areálu depa metra na Kačerově. Na své si
přijdou i fanoušci městské hromadné dopravy,
kteří se mohou projet historickou tramvají nebo
historickým autobusem. Po stanici se bude
prohánět motorový vůz Hurvínek. Nebude
chybět ani tradiční výstava a zpřístupnění
lokomotiv pražského depa kolejových vozidel.
Fyzickou zdatnost si každý může otestovat
na inspektorské drezíně. Bližší informace najdete
na www.cd.cz/zazitky (v záložce Doporučujeme).

Nejbližší železniční stanice:
Praha Masarykovo nádr. /Praha hl. n. ad.

Nejbližší železniční stanice:
Ostrava hl. n./Ostrava střed/Ostrava-Svinov ad.

Nejbližší železniční stanice:
Praha-Braník

Vlak+ Zoo Praha
Za zvířátky vlakem
s výhodnou jízdenkou
Ušetřete za jízdné i vstupné
do Zoo Praha.
● 25% sleva zpáteční jízdenky do stanic
Praha hl. n., Praha Masarykovo nádraží,
Praha-Holešovice a Praha-Libeň*
● 20% sleva do Zoo Praha při předložení jízdenky
● TIP! 10. 6. odpoledne s Elfíkem v Zoo Praha
(soutěže, dárky, divadélko...)
* Vlak+ Zoo Praha si vyžádejte při nákupu jízdenky a pro uznání slevy si ji nechte orazítkovat
v informačním centru Zoo Praha.

www.cd.cz
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TEXT: EVA FRAŇKOVÁ
FOTO: ARCHIV FILMU ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ,
ARCHIV JAROSLAVA DUŠKA A PROFIMEDIDA.CZ

JAROSLAV DUŠEK

Žijeme ve světě plném

DISHARMONIE
Jaroslav Dušek budí pozornost.
Pro někoho je to alternativec
a tak trochu blázen, který
chodí bos a ignoruje zaběhnutá
společenská pravidla. Pro jiné je
to člověk, kterému není jedno,
kudy se ubírá dnešní konzumní
svět, a vrací se k přírodě, kde
nachází pravdu a smysl. Ten
našel také v myšlení a vědění
starých Toltéků, kterým se
řídí a díky tomu žije šťastně
a vyrovnaně. V harmonii.
Pradávný odkaz Toltéků
předává už řadu let také
v improvizačních představeních
Čtyři dohody a Pátá dohoda,
které jsou pravidelně
vyprodané.
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Rozhovor

Ponořil jste se tam například do vzpomínek na dětství?
To ne. Já jsem tam pociťoval hlubokou
přítomnost. Záleží, co od té terapie kdo
očekává. Někdo tam jenom relaxuje, někdo
si tam může vyřešit vnitřní problémy, je to
opravdu velmi zajímavé.

Konečně tu máme jaro. Jak tohle období
prožíváte? Dodržujete nějaký zvyk spojený právě s příchodem jara?
Mám včely, takže na jaře jsem vždycky
zvědavý, jak jsou na tom. Během zimy úly
otvírat nechci, protože včelstvo si tam
udržuje stálou teplotu. Nedávno jsem
na ně poprvé koukal a byl jsem rád, že jsou
v pořádku. Jaro mám ale rád stejně jako jiná
období. Na jaře taky bojuju s ostružinami,
které mám na chatě, vytrhávám šlahouny
na stráni, a to je docela záhul.
Vyrábíte tedy med?
Ten vyrábí včely, já ho jenom stáčím. Ale
mám ho jen pro sebe, pro rodinu, pro radost.
Držíte taky půst?
Půst držím nejen na jaře, ale během celého
roku. Jsou to spíš jednotlivé dny, kdy nejím.
Takový ten dlouhodobý půst, ten na mě letos ještě neskočil. Jindy ale přijde zničehonic
a já najednou zjistím, že nejím.
Jak dlouho jste vydržel nejdéle nejíst?
Naposledy to bylo 30 dní.
Nechyběla vám energie?
Nechyběla. Každý den jsem hrál, do toho
štípal dříví, hrál jsem tenis. A šlo to. Když
vám půst sedne, jste pak udivení, jak všichni
kolem vás pořád jedí. Vám totiž nic nechybí.
Byl jste také příznivcem raw stravy. Jak to
máte teď? Dáte si knedlo vepřo zelo, když
vás přepadne chuť?
Na tohle jídlo zrovna chuť nemívám, nemám
rád kombinaci mouky a masa. Dodržuji spíš
odlehčenější jídelníček, ale klidně si dám
jablečný závin se šlehačkou, jako třeba teď.

TY MRTVÉ VĚCI JAKO AUTA, DOMY
A SILNICE VYTVÁŘÍ MRTVÁ ČÁST
ČLOVĚKA. TOLTÉCI TOMU ŘÍKAJÍ
PARAZIT.
Kromě měsíčního půstu jste absolvoval už
dvakrát i poměrně extrémní očistu duše,
spočívající v terapii tmou. Jaké to bylo
prožít týden zavřený v úplné tmě?
Při tom jsem zároveň držel půst a působilo to na mě blahodárně, ty pocity jsem
popsal v knížce Tvary tmy. Víte, je to velmi
intenzivní pocit. Jsou lidé, kteří do tmy
chodí jednou ročně. Je to zvláštní situace,
kdy nahlédnete do takové polohypnózy,
polosugesce toho, čemu běžně říkáme realita. Je to zajímavé v tom, že nemáte žádné
vizuální vjemy, a hluk zvenčí vnímáte jen
tlumeně. Takže začnete vnímat, jak mysl
zpracovává myšlenky.
V seriálu Pustina se Zuzanou Stivínovou

Dřív se ale zavíráním do tmy mučili
vězni, ne?
Přečtěte si Tuláka po hvězdách od Jacka Londona. Je to krásná kniha, kde takhle chtějí
věznit tuláka, ale ten si to náramně užívá.
Dostává se do stavů, kdy putuje vesmírem,
a ohromně se mu to líbí, takže se pak nechává schválně spoutat. Naše tělo je zvláštně
uzpůsobené, zkušení mučitelé věděli, že
když vám způsobí rychlou bolest, tělo má
mechanismus, kdy ji umí přepnout na pocit
slasti. Třeba když umrzáte, tak začnete cítit
teplo. Proto mučili velmi pomalu.
Vy o sobě říkáte, že se nepovažujete
za herce a vybíráte si jen role, se kterými
se umíte ztotožnit.
Ani nejde o ztotožnění, ale hraju jenom role,
u kterých cítím, že bych je uměl zahrát. Musím
cítit, že té figuře rozumím. Nabízeli mi role,
kdy jsem se omluvil a odmítl, protože jsem nechápal tu postavu. Pokud k ní nenajdu herecký
klíč, aby působila věrohodně, jdu od toho.
Zkoušejí vás režiséři přemlouvat?
Myslím, že už nade mnou zlomili hůl. Ale
někdy třeba zavolají režiséři z FAMU, a to
bych třeba točit chtěl, ale zase nemůžu kvůli
jiným povinnostem.
V červnu má premiéru film Úsměvy smutných mužů podle knihy Josefa Formánka.
Tam jste si zahrál roli alkoholika s chutí?
Tam jsem kývnul hlavně proto, že se s Pepíkem léta znám a navštívil jsem ho i v době
jeho krize. Když jsem hrál tady na Lávce
Cavemana, tak mi Pepík půjčil originální
šamanskou čepici a pravý indiánský oštěp.
S režisérem Danem Svátkem jste se znal?
To ne, ale k tomu, jak mě oslovil, se váže docela vtipná historka. Přišla mi od něj sms, že
mě viděl v Pustině a to mu vyřešilo problém,
koho obsadit do postavy Ládi v Úsměvech
smutných mužů. Poslal mi scénář a tam měl
Láďa dvě krátké věty. Říkal jsem si, co měl
režisér s tou postavou za problém, a omluvil
jsem se mu, že tuto postavu bych asi neuměl
ničím obohatit. On mi napsal: „Proboha! Jedná se o roli Milana!“ Spletl se. Milan je jedna
z hlavních postav, zajímavý podivín. Na to
jsem rád kývl.

Rozh ovor

V novém filmu Úsměvy smutných
mužů s Davidem Švehlíkem v hlavní roli

Natáčení probíhalo přímo v psychiatrické
léčebně v českém Petrohradě. Jaká to byla
zkušenost být obklopen pacienty?
Bylo to hezké. Nejdřív jsme tam jeli v srpnu
na soustředění, abychom nasáli atmosféru.
Ti klienti si s námi rádi povídali, bylo to pro
ně zpestření celkem stereotypního režimu.
Zpívali nám, nosili nám výkresy, co namalovali, vyprávěli nám své osudy. Mnozí z nich
byli velmi inspirativní.

ROLE SI VYBÍRÁM PEČLIVĚ.
POSTAVÁM MUSÍM ROZUMĚT,
CHÁPAT JEJICH JEDNÁNÍ A TAKY MÍT
POCIT, ŽE JE UMÍM OBOHATIT.

Jaký máte vztah k alkoholu vy sám?
Liknavý. Ve svém blízkém okolí jsem viděl
mnoho lidí, kteří dopadli špatně, alkohol
z nich udělal trosky. I to byl jeden z vnitřních důvodů, proč jsem vzal tu roli. Nemám
z alkoholu strach, ale moc se do něj nehrnu,
protože vím, že může způsobovat velké
problémy. Měl jsem třeba dobrého kamaráda, který když se napil, stával se útočným.
Někdy lidé při pití ztrácejí sebe sama, a vy
máte pocit, že nemluvíte s člověkem, kterého znáte, ale s tím démonem alkoholem.

Jste proti moderním vymoženostem, je
to tak?
Ty mrtvé věci jako auta, domy a silnice vytváří mrtvá část člověka. Toltéci tomu říkají
parazit. V přírodě existují cestičky a pěšinky,
které ale vzniknou tím, že je tvorové užívají.
Těžíme věci ze země, protože roste spotřeba,
a jsme jako utržení ze řetězu a narušujeme
tím harmonii. Ta mrtvá část bytostí vyhodí
klidně z firmy 20 lidí kvůli tomu, aby ti nahoře nebrali méně. Místo toho, aby všichni
brali stejně a omezili se. Stejně fungují
banky, které vám půjčí peníze jen proto, aby
z vás tahaly úroky. A je jim úplně jedno, jestli
prosperujete, nebo ne. Živá bytost vám půjčí
a řekne, ať mu vrátíte část zisku, až se vám
bude dařit. Na tomhle principu fungují třeba
muslimské banky. Protože úrok je považován za lichvu.

Na Lávce hrajete představení 4 dohody už
14 let, a pořád je plno. Čím si vysvětlujete
úspěch té hry?
Moje vysvětlení je, že ten základní středobod toltéckého světa se jmenuje skryté
nebo tiché vědění, které má každý v sobě.
Je to jako když si představíte, že ze semínka
vyroste strom. V tom semínku ale ten strom
už je zakódovaný, vy ho nemusíte učit, co
má dělat. Toltéci se domnívají, že člověk není
hloupější než rostlina, tudíž jejich duše nebo
vnitřní hlas ví, co má dělat. A to je středobod
4 dohod. Myslím, že to teď čím dál tím víc
vychází najevo.

Co se stane, když civilizace ztratí kontakt
se živou částí a zbude jen ta mrtvá?
Pak se to celé asi zhroutí, což se v rytmu
dějin pořád opakuje a pořád se na to zapomíná. Ale já se domnívám, že teď nastal ten
čas, kdy se na to lidé zase rozvzpomínají
a uvědomují si blížící se kolaps.

Podle vás tedy žijeme v absolutní disharmonii?
No jistě. Aristoteles řekl, že rozdíl mezi
nejchudším a nejbohatším nesmí přesáhnout pětinásobek jeho příjmů, jinak jde
o absolutní nerovnováhu. Dnes se ale ví,
že 98 procent všeho bohatství na planetě
vlastní pouhá 2 procenta lidí. Jsou to lidé,
kteří vydělají klidně milion korun denně,
a přitom jsou lidé, kteří nemají co jíst, pořád
chybí peníze ve školství nebo zdravotnictví.
Je to absurdní.
Dá se tohle vnímání ovlivnit výchovou?
Samozřejmě, systém to dobře ví, proto
dětem vnucuje určité doktríny už od školky. Třeba běloši pořád skrytě věří, že jsou
nadřazená rasa. Nebo že je v pořádku koupit
si dům, na který nemáme, a 10 aut k tomu.
Nebo brát slepě antibiotika. To myšlení je
splašené a plné blbostí. A lidé si to možná
uvědomují, a proto chodí na 4 dohody. Zřejmě cítí přitažlivost téhle pravdy.

S manželkou Ivetou Duškovou
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Rozhovor

Jaký máte názor na doktory? Prý se léčíte
zásadně sám.
Od roku 1991 jsem u doktora nebyl. Proč
by měl za mě rozhodovat nějaký doktor?
A jak by vůbec mohl, když mě nezná? Pokud
žijete v rytmu života a přírody, cítíte, že se
během života mění. Někdy potřebujete zalézt
do samoty, jindy chcete být s lidmi, a vnímáte
střídání těch vln, jako se mění roční období.
My to ale ignorujeme, chceme civilizaci, která
poběží pořád stejně v rychlém tempu. Tvoříme komplexy, kde je pořád stejná teplota,
jsou tam kina, obchody, zavření tam můžeme
trávit celé dny. To je samozřejmě nezdravé
prostředí, které nepřinese nic živého.
Jak se může člověk vyléčit sám?
To se stále ještě učím. Když se objeví nějaká
potíž, učím se s ní komunikovat, pracovat.
Někdy pomáhá právě půst jako podpůrný
prostředek. Zkoumám, co má tělo rádo,
chodím bos, otužuju se.

NĚKDY NA MĚ PŮST SKOČÍ
ZNIČEHONIC A JÁ ZJISTÍM, ŽE TŘEBA
30 DNŮ NEJÍM.
Často se na různých besedách zabýváte
také výchovou dětí.
Sám mám pět vnoučat, která můžu pozorovat. Nechápu, co bychom je měli učit, vždyť
ony se samy pořád něco učí. Dělají to samy
od sebe, děti jsou přirozeně zvídavé. Proto
kladou otázky, a ptaly by se dál, jenže my je
pak zavřeme do školy, která je umlčí a chce
po nich, aby se biflovaly nazpaměť zaprášené informace.
Takže jste proti školní docházce?
Nejsem proti ničemu, ale já bych dělal všechno pro to, aby moje dítě mělo domácí učení.

Už když jsem měl malé děti, chtěl jsem
jim zaplatit učitelku, aby se mohly s dětmi
ze sousedství učit doma. Dost lidí mě ale
přesvědčovalo, že bude lepší, když se zapojí
do kolektivu. Ale moje děti měly ohromné štěstí na učitele. I v té povinné školní
docházce můžete narazit na skvělé učitele,
jen to chce hledat. Já myslím, že vzdělání by
mělo být právo, ne povinnost.
A jak se díváte na známkování?
To je totální blbost. Jak si vůbec někdo
osvojuje právo znechutit dítěti vnitřní touhu
po vědění tím, že jej testuje, dává mu časové
omezení? Přece každé dítě je jinak rychlé
a používá jiný typ myšlení. Někdo má pohybové nadání, někdo potřebuje klid, někdo
má zase obrazové vidění, jiný dokáže skvěle
přemýšlet v čase. Škola by měla rozvíjet nadání jednotlivých unikátů, nikoli prototypy.
Jste příznivcem svobodného vzdělávání?
Jistě, ve světě se běžně praktikuje. Děti cestují po světě a vzdělávají se samy, v Čechách
se to však nesmí. Přitom právě tyhle děti
jsou dnes extrémně žádané na prestižních
univerzitách. Náš vzdělávací systém v lidech
umocňuje univerzální schémata, že máme
nakupovat v supermarketech věci, které
nepotřebujeme, že máme platit předražené
nájmy a kupovat si předražené pozemky.
Pak jsou lidé nešťastní, berou antidepresiva. To je zřejmě výsledek té výchovy, toho
systému. Tudíž si kladu otázku, k čemu to
všechno je.
Jak by to tedy mělo ideálně fungovat?
Sledovat speciální talent každého dítěte,
vnímat jeho energii a rozvíjet ji. Podívejte se
na Ester Ledeckou, to je úžasné, co ta dívka
dokázala. A to proto, že rodiče jí umožnili
projít domácím, unschoolingovým systémem a podporovali její zájem. To by měla
být ta cesta. Svojí výjimečností a specialitou
pak děti obohacují vesmír, ne trojčlenkou,
kterou se naučily. Lidé by se měli naučit pochopit vnitřní kreativní sílu každého z nás. ▪

JAROSLAV DUŠEK (56)
Filmový a divadelní herec, scenárista a divadelní režisér založil v roce 1981
společně s Janem Bornou divadlo Vizita, které je založeno na čisté improvizaci.
Do velkých rolí ho s oblibou obsazuje režisér Jan Hřebejk, Dušek si zahrál v jeho
filmech Pelíšky, Pupendo nebo Musíme si pomáhat. Známý je také ze snímku
Ondřeje Trojana Želary. V pražském klubu Lávka hrál v úspěšné hře Caveman,
už 14 let improvizuje několikrát do měsíce v představení Čtyři dohody a Pátá
dohoda. Pravidelně vede besedy nazvané Duše K v Divadle Kampa, kde také pořádá improvizační hry Malá vizita. Žije ekologicky, postavil si hliněný dům a je
příznivcem syrové stravy.

Teď je ten pravý čas, kdy
můžete lenošit, nechat se
hýčkat a nedělat nic jiného
než odpočívat. Pokud se
nechcete vzdát harmonie
a klidu, objevte spolu
s námi klidný romantický
přístav pro vaše unavené
tělo a duši v jednom
kouzelném brněnském
wellness areálu se
saunovou vesničkou
a termálními bazény.

Tip na výlet v Jihomoravském kraji
Kde na mapě Česka hledat?

V Brně, uprostřed nádherné přírody, v srdci
Jižní Moravy, na břehu Brněnské přehrady,
která je obklopena zelenými Podkomorskými
lesy. Právě zde stojí saunová vesnička, pro
mnohé z nás relaxační ráj, kde se nám zastaví čas i dech. To je unikátní wellness centrum
Inﬁnit Maximus.

Co zde najdete výjimečného?

vám wellness ukáže svoji noční romantickou
tvář. Bazény jsou napuštěny vodou plnou minerálů z vlastního hlubinného vrtu z oblasti
Podkomorských lesů a tuto dokonale čistou
relaxaci podpoří vodní lehátka, chrliče i bazénový fresh bar. Ani nemusíte dlouze cestovat
k moři, stačí udělat pár kroků a můžete se ponořit do venkovního slaného whirlpoolu, se
slaností vody 1 až 2 %. Najdete zde také prosluněnou přírodní louku k opalování. Pokud
dáváte přednost soukromé relaxaci, můžete

Nepociťujete tady žádný shon. Najdete dech
beroucí prostředí se čtyřmi druhy bazénů,
ojedinělý a velmi rozsáhlý saunový svět, přírodní jezírko, mnoho relaxačních zákoutí, letní pobytovou louku pro odpočinek a slunění,
zázračnou sílu vody, kontakt s krásnou přírodou, vnitřní pohodu a dokonalou osobní péči.

Chcete si udělat výlet
na celý den?

Co tady můžete zažít?

Letní koupání a relaxaci v čistých průplavových bazénech. Bazén vnitřní i bazén venkovní, kde zažijete koupání pod širým nebem
nebo večerní koupání pod hvězdami, kdy

a doplňte váš zážitek o saunový ceremoniál,
i když rtuť teploměru hlásí letní teploty.

si vybrat jednu z privátních van a ponořit se
do koupele plné růží, bylinek či medu a poté
vyzkoušet ojedinělou Inﬁnit masáž, která
bude ideální voňavou tečkou za vaším relaxačním dnem.

Patří saunování k létu?

Patří, a vždy je tu hlavně léčivá kombinace
tepla, studené vody a přírodních bylinných
esencí. Právě saunování v létě pomáhá termoregulační systém našeho těla stabilizovat
a posilovat. Možná je to paradoxní, ale pokud toužíte po těle, které nerozhodí neustále měnící se teploty, nezapomeňte navštívit
některou z našich jedenácti originálních saun

Více informací najdete na www.infinit.cz
Kde nás najdete? Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky, 635 00

Pokud si chcete vychutnat relaxaci na celý
den, užít si na plno bazény a sauny, odpočinek na lehátku s knihou, nebo se opalovat
na pobytové louce a během toho si odskočit
na masáž, pak přijeďte a objevte svět Inﬁnitu a jeho umění relaxace. Můžete si udělat
výlet jen na jeden den nebo zde zůstaňte
déle a prodlužte si tento zenový relax v hotelu Maximus Resort, kde najdete dostatek
prostoru pro doznívání nevšedního zážitku.
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UKRADENÉHO VÉČKA

Na první pohled majstrštyk Goebbelse. Ukrást Spojencům a odboji symbol vítězství a využít ho pro svoji
propagandu chtělo opravdu velkou drzost. Když se ale na akci Viktoria podíváme detailněji, jako úspěšnou
ji označit rozhodně nemůžeme. Všudypřítomné „V“ bylo tak otravné, že řadové protektorátní občany
o vítězství Říše nejenže nepřesvědčilo, ale ty odvážnější vyburcovalo k protiněmeckým činům. Véčko se
proto potichu vytratilo z výloh, novin, záhonů i lokomotiv už v roce 1942.

V

tom případě je ale titulek špatně. Ano, je,
ale pro ztvárnění konce války v železničním
prostředí nám přišel obraz zachycující topiče
s radostnou náladou, smazávajícího z prsou

lokomotivy nenáviděný symbol, příznačný. Pro
atmosféru snímku je úplně jedno, že na většině
lokomotiv už v květnu 1945 nebylo po vítězném véčku ani památky. Důležité je, že konec

války přinesl (alespoň na chvíli) pocit svobody
a nadějné budoucnosti. Jak se ale „V“ jako symbol nacistické propagandy do veřejného života
vůbec dostalo?
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CO PSAL LID A NOVINY
▪
▪
▪
▪

Vyžírkové Vyžrali Vepřové
Volové Věří Ve Vítězství Vůdce
„V“ je symbolem Víry Ve Vítězství Velkoněmecké Říše
Východ Vzplál Válkou V níž Věrní Vojáci Vůdcovi Vybojují Vítězství Velkoněmecku

kou okupací bez krvavých represálií. Nebylo to
sice vyhození vojenského transportu do vzduchu a Říši to nijak vojensky ani hospodářsky
neublížilo, jak se vyjádřil exilový šéf zpravodajců
plukovník Moravec v Londýně, ale jistou rezistenci Viktoria přinesla. Například na Moravě
byla největší aktivita
zaznamenána koncem
června a začátkem
července 1941. Symbol
se objevil na několika
místech v Boskovicích, ve Velké Bystřici
u Olomouce, ve Zlíně,
v Olomouci a v Lipníku
nad Bečvou. Do poloviny července se véčko
objevilo na řadě míst
protektorátu, policejní
hlášení překvapivě uváděla: „Co to písmeno
znamená, se nepodařilo zjistit“.
To však velmi dobře
věděl říšský ministr
propagandy Josef Goebbels a napadlo jej využít
protivníkovu zbraň ve svůj prospěch. Protikampaň stavěla na přivlastnění si významu symbolu, tedy víry ve vítězství. Přes noc se ze znaků
odporu staly propagandistické symboly, které
byly rychle podpořeny oficiálními osobnostmi.
Jako jeden z prvních měl „V“ na své limuzíně
K. H. Frank.

Z Churchillovy klopy
na Frankovo auto

Určitým vodítkem může být fakt, že německy se vítězství řekne Sieg a nejznámějším
symbolem nacistů byl hákový kříž, zatímco
anglický výraz pro vítězství je Victory. Symbol
„V“ skutečně přišel z Velké Británie a poprvé byl
zmíněn 14. ledna 1941 v rozhlasovém vysílání
BBC. Tehdy Belgičan Victor de Laveleye vyzval
své krajany v okupované Belgii, aby vytvářením
symbolu „V“ na veřejných místech deklarovali
víru ve vítězství Spojenců. Kampaň se rychle
ujala, velké podpory se jí dostalo také ze strany
britského ministerského předsedy Winstona
Churchilla. Ten nosil „V“ na klopě a s oblibou
pózoval se dvěma prsty vztyčenými do véčka.
Akce vzbudila ohlas i v protektorátě. Přinesla
totiž možnost, jak vyjádřit nesouhlas s němec-

Německá pompéznost
vs. česká tvořivost

Němci svou antikampaň spustili s pompézností sobě vlastní. Zapojit se museli všichni
majitelé domů, obchodů, firem a samozřejmě
úřady ve všech okupovaných zemích. Véčka se
začala objevovat na titulních stránkách novin,
oficiálních písemností, tramvajích, vlajkách
a samozřejmě i lokomotivách. Vysazovala
se z květin do záhonů, úderným „V“ začínaly
filmové týdeníky. Symbol „V“ byl zkrátka úplně
všude a okupační úřady vyzývaly občany, aby se
do kampaně s oficiálním názvem Deutschland
siegt an allen Fronten für Europa (tedy Německo vítězí na všech frontách pro Evropu) zapojili
i formou odznaku na klopě.
Reakce obyčejných lidí byly různé, obecně
ale můžeme konstatovat, že zahlcení veřejného života novým symbolem bylo pro většinu

normálních lidí otravné. Různé formy odporu
vůči véčkům začaly sílit. Od pouhého smazání
symbolu přes doplnění vlastním autentickým
heslem až po zcela jinou interpretaci významu.
Na domech či plakátech se tak začaly objevovat
hesla např.: V – Pravda vítězí, V – Ať žije Anglie
nebo Věříme Ve Vítězství SSSR. Expresivnější byl

REAKCE OBYČEJNÝCH LIDÍ BYLY RŮZNÉ,
OBECNĚ ALE MŮŽEME KONSTATOVAT,
ŽE ZAHLCENÍ VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
NOVÝM SYMBOLEM BYLO PRO VĚTŠINU
NORMÁLNÍCH LIDÍ OTRAVNÉ.
například bonmot: Vy Voli, Věříte Ve Vítězství
Velkoněmecka? Prostor se otevřel i pro básníky-amatéry. Neznámý autor doplnil nedaleko
Holešova symbol „V“ veršem: Na vítězství Říše,
vysral jsem se z výše. Variant „zneuctění“ vítězného véčka bylo zkrátka bezpočet.

Propagandistické fiasko

Nacistický bezpečnostní aparát měl samozřejmě snahu aktéry těchto činů odhalit, v naprosté většině případů se ale vyšetřovatelé nedopátrali ničeho. Takový rozsah poškozování
symbolů propagandy nedokázalo postihnout
ani obávané gestapo. Němci se snažili omezit
poslech zahraničního rozhlasu, který k podobným akcím vybízel, což se jim ale nepodařilo
ani instalací visaček s upozorněním, že takové
konání může být potrestáno i smrtí.
Goebbelsův plán nevyšel a jeho snaha
obrátit propagandu nepřítele proti jemu
samému narazila na pohotovou reakci
odboje i nechuť širších vrstev obyvatelstva
podílet se na takové šaškárně. Véčko zmizelo
ze stránek novin v průběhu babího léta
1941, konec oficiálně nastal 19. listopadu.
Definitivní tečka za nacistickým propagandistickým fiaskem přišla 20. ledna 1942,
kdy vydal zemský úřad výnos o odstranění
těchto symbolů. Je tak trochu ironií osudu,
že poslední připomínkou akce Viktoria byla
omšelá, kdysi bílá véčka na parních lokomotivách, které vozily transporty se zbytky
Paulusovy 6. armády. Výchozí stanicí těchto
vlaků byl Stalingrad… ▪
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Z vašeho alb a

Z VAŠEHO
Jaroslav Lešanský

ALBA

Dům v Přibyslavi
Jako roční dítě jsem se s matkou
přistěhoval za tátou do Přibyslavi,
který tehdy pracoval u ČSD jako
stavební inženýr. Bydleli jsme ve vile stavitele Krýsy
na okraji města. Bylo to již po podepsané kapitulaci Německa
a po Vysočině bloudily zbytky německých vojsk ve snaze dostat se na západ do amerického zajetí. Rudá armáda se je snažila likvidovat, a proto jsme se s rodiči a roční
sestrou ukryli ve sklepě. Právě v této chvíli k vile utíkal německý důstojník zeptat se
na cestu do Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Ruský stíhač ho spatřil, když se blížil po schodišti k domu, a svrhl na něj bombu. Ta prorazila střechu a zůstala, naštěstí
nevybuchlá, viset v patře ve stropě nad dětskou postýlkou. Pamatuji si ještě, že náraz
nám zhasnul i svíčky ve sklepě.

Roman Jeschke

Tygr v Třebelovicích
Na snímku je vrak legendárního „Konigstigeru“ (Královského tygra) německého 503.
bojového oddílu v Třebelovicích. V tomto
oddíle bojoval také nejlepší tankista všech
dob Kurt Knispel, který má potvrzených 168
zničených tanků. Byl to náš bývalý sudetský
spoluobčan, který padl 30. dubna 1945
a jehož hrob našli v roce 2013 na jižní Moravě. Dnes odpočívá na vojenském hřbitově
v Brně. Tento tank vážil asi 75 tun. A protože
byl po válce nedostatek techniky a železničních vagonů s takovou nosností, byl i tento
tank po válce rozebrán a odvezen do hutí.

Vlasta Pulcová

Usměvavé prodavačky
Usmívaly se, neboť skončila válka, byly mladé a život měly před sebou. Naše maminka
Antonie Krchová (Palánová) stojí uprostřed.
Ještě v dubnu 1945 byla nasazena v pražské
Avii v oddělení letadel, ale zde na snímku
ze 14. května už pracovala jako prodavačka
v bistru firmy Odkolek v Praze 2 v Jugoslávské ulici, kde spolu s kolegyněmi v květnových dnech nabízely sklenky vody žíznivým
vojákům i civilistům.

Pro nejbližší čísla magazínu
vyhlašujeme následující témata:
č. 6/2018:
Rok 1948, Převzetí moci
komunisty
uzávěrka zaslání 9. května
č. 7/2018:
Rok 1968, Pražské jaro
a obsazení Československa
uzávěrka zaslání 6. června

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
1941

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ
FOTO: ČTK

SILONOVÉ PUNČOCHY
G

énius z Prostějova. Tak bývá často označován Otto Wichterle, který se zapsal do historie především jako vynálezce
kontaktních čoček. Ovšem už řadu let před tímto fenomenálním
objevem, který bez nadsázky změnil svět, prokázal svůj neuvěřitelný talent jako chemik, který vyvinul umělé vlákno vhodné
pro využití v textilním průmyslu. Světlo světa tak spatřil další
přelomový vynález – silonky.
Jejich příběh se začal psát už během 2. světové války. Kvůli
zavření vysokých škol na podzim 1939 se Wichterle nestihl stát
docentem, přišel i o studijní pobyt v Paříži. Začátkem roku
1940 proto nastoupil do výzkumného chemického ústavu firmy
Baťa, kde vedl pracovní skupinu oddělení polymerů. Nejprve se
zabýval úpravou materiálu Nylon 66, ze kterého ale nešla spřádat
vlákna. Jeho tým však v roce 1941 vyvinul technologii spřádá-

ní polyamidové příze tryskou. Díky tomu se začal průmyslově
vyrábět silon, vhodný pro výrobu pánských ponožek a dámských punčoch (silonek). Světlo světa spatřila ryze česká obdoba
amerických nylonek, produktu, po kterém prahly miliony žen
na celém světě.
Otto Wichterle to však neměl jednoduché. Firma Baťa nechtěla, aby vynález padl do rukou nacistů, proto objev nezveřejnila
a punčochy vyrobila jen pro výzkumné účely a umělá vlákna pro
komerční účely se měla vyrábět až po válce. Vlivem znárodnění a lidové správy pod taktovkou komunistů ale nebyl o služby
vynalézavého vědce velký zájem. S výrobou silonu se tak začalo
až v roce 1950 v Plané nad Lužnicí. Ze závodu Elite ve Varnsdorfu
pak Československo několik desetiletí zásobovalo celý bývalý
socialistický blok.

Autovlak
Vlakem na Slovensko
i s autem
● z Prahy do Popradu,
Košic a Humenného
● přeprava aut s výškou až 2 m
a motocyklů
● pohodlné cestování
● v nočních vlacích lůžkové vozy pro řidiče a spolucestující
www.cd.cz/autovlak

CESTO

VÁNÍ PO ČR

FOTO: JAN CHALOUPKA

CHRUDIMSKO-HLINECKO

Zvlněná krajina nedaleko Vrbatova Kostelce
a zaniklé obce Ležáky je důkazem, že i když
jsou Železné hory jedním z nejmenších pohoří
Česka, svůj hrdý název si zaslouží.
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Na výlet do Slatiňan
ZA KLADRUBSKÝMI VRANÍKY
„Povídal Forejt, že vám to zlikvidujou…“ Naštěstí se tak nestalo. Ani v seriálu Dobrá Voda,
z něhož je tato hláška, ani ve skutečném hřebčíně ve Slatiňanech, kde se slavný televizní román natáčel.
Přijeďte si prohlédnout stáje, v nichž chovají černé perly českého chovu – starokladrubské vraníky.
TEXT: TOMÁŠ REZEK FOTO: ARCHIV MĚÚ SLATIŇANY, MILAN HOSPODKA, ŠÁRKA VEINHAUEROVÁ

T

radice chovu koní ve Slatiňanech začala
už na konci 18. století, kdy byly postaveny zámecké konírny. O sto let později je
nahradily modernější stáje. Tehdejší majitelé
panství Auerspergové v nich měli koně určené pro parforsní hony a také dostihové koně.
Ty se v hřebčíně chovali až do druhé světové
války. V roce 1945 byl zámek včetně stájí
zabaven rodině Trauttmansdorf podle Benešových dekretů. Stáje se pak staly domovem

starokladrubských vraníků. Starokladrubský
kůň je jediné původní české plemeno koní
a jeho chov se počátkem 19. století ustálil
na dvou barevných variantách – bílé a černé.
Bělouše chovají v kladrubských stájích a vraníky právě ve Slatiňanech.

Na prohlídku hřebčína

Do míst, která jsou spojena s natáčením
seriálu Dobrá voda, můžete zavítat v rámci

komentované prohlídky Národního hřebčína. Při ní se dozvíte zajímavosti o historii
hřebčína a chovu koní, navštívíte stáje
hřebců a klisen, kočárovnu a Auerspergskou
sedlovnu. Koně včetně hříbat uvidíte nejen
ve stájích, ale také na pastvinách v okolí
hřebčína. Pro koně si žádnou mrkev nebo jablko s sebou neberte. Nesmějí se krmit, mají
svůj stravovací režim. Hlazení koní ve stájích
také vidí neradi. Pokud toužíte po dotyku

REDAKCE
s tímto ušlechtilým zvířetem, zastavte se
u ohrady ve výbězích. Zvědaví koně za vámi
za chvíli přijdou. Jde ale o šestisetkilová
zvířata, a tak je obezřetnost na místě.

Letní sídlo Auerspergů

Ve Slatiňanech nevynechejte návštěvu zámku. Zámecký areál sice letos čeká největší proměna v poválečné době a práce restaurátorů
a řemeslníků omezí jeho provoz, po celou
sezonu je však přístupný základní prohlídkový okruh. Průvodce vám na něm představí
zámek jako letní sídlo šlechtické rodiny Auerspergů, vybavené nejmodernějším zařízením
přelomu 19. a 20. století – splachovacími
toaletami, ústředním topením, telefonem
nebo třeba výtahem na dopravu jídel. Kromě
reprezentačních, společenských a soukromých pokojů zavítáte i do provozních prostor
včetně kuchyně. Unikátem zámku je kotelna
z počátku 20. století.

Stezkou ke Kočičímu hrádku

Zámecký park je z důvodu revitalizace uzavřen, ale na příjemnou procházku se můžete
vydat k nedaleké romantické miniatuře
hradu zvané Kočičí hrádek. Ten nechala pro
děti vybudovat na konci 19. století kněžna
Vilemína z Auerspergu. Vede k němu naučná
stezka s devíti zastaveními, na nichž se
seznámíte se zajímavostmi zdejšího regionu.
Po cestě ke Kočičímu hrádku se lze ještě
zastavit ve Švýcárně se stálou interaktivní expozicí o historii chovu starokladrubských koní
a města Slatiňany. Letos je v ní k vidění také
výstava Poznej lesy Železných hor s ukázkami
preparací některých druhů lesní zvěře. Pro
děti tu mají připraven naučný kvíz. ▪

TIP
VLAKEM DO SLATIŇAN

Z pardubického hlavního nádraží
vás vlaky ČD dovezou do Slatiňan
za necelou půlhodinu. Od nádraží se
můžete k zámku vydat po žluté turistické značce, cesta vám zabere asi 20
minut. Pokud rádi šlápnete do pedálů,
můžete z vlaku vystoupit už v Chrudimi, na nádraží si vypůjčit jízdní kolo
a vydat se v sedle bicyklu po cyklostezce
do Slatiňan, kde lze kolo na nádraží
zase odevzdat. Po předchozí rezervaci
je možné si jízdní kolo vypůjčit i na slatiňanském nádraží. Půjčovny jízdních
kol ČD jsou otevřeny do konce října.
Bližší informace včetně ceníku najdete
na www.cd.cz/cdbike.

C E STO VAT E L É
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Přes Kočičák do lesů Podhůra
Lesy okolo Chrudimi byly naším dětským hřištěm. Našli jsme tu všechno
– od hrádku pro děti až po strašidelný dům. Co se tu od dob našeho dětství
změnilo, jsme jeli prozkoumat s vlastním malým svištěm.
TEXT A FOTO: EDITA BÍZOVÁ

Z

náte to. Když někde
vyrůstáte, chcete to
místo ukázat i svým dětem
a tajně doufáte, že pro ně
bude mít stejné kouzlo jako
pro vás. My jsme vyrůstali
v Chrudimi a její okolí bylo
naším dětským hřištěm.
Do Slatiňan jsme jako děti
jezdili pozorovat koně, hrát si
na „Kočičák“ a do alejí sbírat
kaštany, abychom pak vyhrávali školní soutěže v jejich
sběru. Teď jsme sbalili kola
(tj. jedno odrážedlo pro syna)
a vyrazili po stopách našeho
dětství.
Cesta vede kolem Národního hřebčína Slatiňany,
slatiňanského zámku,
parku, kolem nově opravené
Švýcárny až na Kočičí hrádek.
Zámek i jeho zahrady jsou
v rekonstrukci, do parku se
proto nikdo nedostane. Výlet
se nám zkracuje, když procházíme kolem prázdných
ohrad. Doufali jsme, že v nich
budou pobíhat koně. Ne
že bychom si pro ně
připravili svačiny,
ale koní tu
vždycky
bývala hromada a jako děti
jsme se na ně
rádi chodili koukat. V létě bychom

měli pravděpodobně větší
štěstí.Cesta pokračuje alejí
kaštanů a ústí do lesa. Deštivé jaro nás nezastavilo a poctivě jsme Maxovi vysvětlovali, že nemá na odrážedle
bez blatníků jezdit bahnem.
Naštěstí je pořád ve věku, kdy
nás docela poslouchá, a tak
se snažil, co to šlo, jezdit
po lístečkách a mimo kořeny.
Procházíme kolem Švýcárny
– pro nás to byl v době našeho dětství strašidelný dům
v lese. Nedávno ho opravili
a teď je u něj malé dětské
hřiště a uvnitř muzeum. Už
si o něm strašidelné historky
vyprávět asi nebudeme.
Max zabírá nohama
a snaživě se odráží
do bahnitého
kopce přes kořeny. Pokračujeme po zelené
turistické značce
směr Kočičí hrádek.
Jednu z mála věcí,
která se od dob

našeho dětství v těchto lesích
nezměnila. Možná se trochu
zmenšil, protože si naprosto
přesně pamatujeme, že minule jsme tou vstupní branou
dokázali prolézt, a teď tam
sotva strčíme hlavu. Malý
hrad na skalce je postaven
pro potěšení dětí. Ano,
na skále. Ano, pro děti. V létě
si jich tu hraje spousta. My si
obezřetně hrajeme a prolézáme věžičky i s tím naším. Přes
jednotlivé kameny si ho radši
s manželem podáváme, aby
se to našemu pokladu někde
na šutru nesmeklo (přece
jen máme to deštivé jaro…).
I tady nakonec ale pozorujeme několik novinek – třeba
nově vybudovaný odpočinkový altánek vedle hrádku.
Méně než dva kilometry
od Kočičáku se nacházejí
rekreační lesy Podhůra. Rekreační proto, že tu vedou
zpevněné cesty. Najdete tu
lanový park i rozhlednu Báru
s výhledem na okolí. My ale
pokračujeme směrem, jímž
jsme jako děti chodili s našimi rodiči. K vyhlídce – návrší
Vrchlického s jeho pamětní
deskou. Kousek od návrší
si odpočineme na lavičce,
která je celá barevná a má
háčkované opěradlo (však
už trochu odpočinku potřebujeme, polovinu cesty totiž
neseme jeden dítě a druhý
odrážedlo). Naše cesta
končí ve výletní restauraci, vedle níž nově vyrostla
kouzelná brána. V létě se tu
otevře místo zvané Pohádky
za branou – děti se budou
aktivně účastnit pohádek
a plnit různé úkoly. Určitě se
sem vrátíme a vyzkoušíme,
jestli to bude našeho špunta
bavit víc než odrážedlo
v lese. ▪
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R O Z H L É D N I S E P O K R AJ I

Větrem zocelená Bára II
Když jste něčím výjimeční, ještě to neznamená, že s vámi
bude jednáno jako v rukavičkách. Své o tom v přeneseném
slova smyslu ví i rozhledna Bára, stojící v rekreačních lesích
nedaleko Chrudimi a Slatiňan. Záhy po jejím otevření ji totiž
knokautovalo ničivé tornádo.
TEXT: MICHAL MÁLEK FOTO: AUTOR

U

nikátnost rozhledny spočívá v atypické
konstrukci trojbokého komolého jehlanu. Podle jejího autora, architekta Martina
Rajniše, je takové řešení ojedinělé nejen
v Evropě, ale pravděpodobně i na celém světě. Protřelým poutníkům po krajích českých
by jméno tohoto architekta nemělo být
úplně neznámé. Jeho nejčastěji zmiňovanými počiny jsou moderně pojatá nová
Poštovna na Sněžce a poněkud problematická písecká lesovna. Během svých výletů
jste ale možná narazili i na další stavby
tohoto svérázného propagátora dřevěných

elektrárna Chvaletice

konstrukcí. Kromě Báry vtiskl netradiční
tvary i dalším rozhlednám, jako jsou Maják
Járy Cimrmana v Příchovicích, hudlická
Máminka, či nejnovější Ester stojící až v dalekém Jeruzalémě. Podílel se i na koncepci
vzducholodi Gulliver v pražském DOXu.
S trochou nadsázky by se za punkovou
dala označit jeho věž Scholzberg, postavená bez stavebního povolení v roce 2006
a vydávaná před úředníky stavebního
úřadu slovy autora jako deponie dřeva.
Navzdory tomu si na její vrchol neoficiálně
našlo svou cestu nemálo turistů. V roce
2012 však musela být pro svůj špatný technický stav zbourána (použité smrkové dře-

Lány

Výška: 347 m n. m.
Výhled: Chrudim, Pardubice,
Železné hory, Krkonoše
Vrchol: vrchní část bývalého kamenolomu
Nejbližší žst.: Slatiňany
Výstup: snadný
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VÝŠKOVÝ PROFIL

347 m n. m.

342 m n. m.

SPOJENÍ
Z Prahy
expresem s přestupem
v Pardubicích

Z Brna
270 m n. m.

railjetem nebo
Metropolitanem
s přestupem v Pardubicích

269 m n. m.

Z Liberce
Slatiňany žst.

vo nebylo nijak impregnováno a chráněno
před povětrnostními vlivy), a úředníci si tak
konečně mohli oddechnout. V tomto kontextu pak úplně nepřekvapí, že jednoduché
to neměla ani Bára – byť zásahem vyšší
moci, a nikoliv nonkonformním přístupem
architekta.
Vzdušná konstrukce z modřínového
a dubového dřeva začala vznikat na jaře
roku 2008. Cílem stavby byla už celkem
tradiční snaha o oživení turistického ruchu,
byť v nedalekých Slatiňanech se nachází
romantický zámek s rozlehlým anglickým
parkem a známým hipologickým muzeem.
Stavba byla umístěna v chrudimských re-

Semtín

Kočičí hrádek

zámek Slatiňany

rozhledna Bára II

kreačních lesích severně od kopce Podhůra
nad stejnojmenným zrušeným kamenolomem. Rozhledna dnes nakonec ale není
jediným turistickým lákadlem, součástí
rekreačního lesa je několik okruhů cyklotras
pro horská kola či lanové centrum.
V sobotu 21. června 2008 byla 26 metrů
vysoká rozhledna slavnostně otevřena,
čekal ji však jepičí život. Už o čtyři dny
později rozhlednu smetlo tornádo třídy F2
a z chrudimské chlouby zbyla jen hromada
poházeného dřeva. Chrudimskou radnici
i architekta Rajniše ale řádění silného větru
na kolena nesrazilo a záhy padlo rozhodnutí postavit Báru II.

Pardubice Elektrárna Opatovice

Hradec Králové

Kunětická hora

rychlíkem s přestupem
v Pardubicích-Rosicích

Stavba už samozřejmě reflektovala neblahou zkušenost své předchůdkyně, a ač
prvotní výtvarná idea zůstala zachována,
samotná konstrukce stavby byla patřičně
upravena a zesílena. Doplněn byl i speciální
kotvicí kladkostroj, díky kterému může
celá konstrukce reagovat na změny teploty
a vlhkosti. V případě silného větru je pak
tento mechanismus díky meteostanici
automaticky blokován. Díky tomu by nyní
Bára měla bez problému ustát i vítr o rychlosti 200 km/h. Navzdory tomu po všech
peripetiích s obnovou zbývá rozhledně
i jejím správcům popřát, aby svou odolnost
už nikdy nebyla nucena stvrdit i v praxi. ▪

Chrudim

Orlické hory
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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.

Společná vášeň pro jídlo
je motivovala k otevření
bistra. Trávit pět dní v týdnu
pohromadě i na place určitě
není jednoduché, jim to ale
funguje. Bistro FEAST otevřeli
v Chrudimi před rokem a půl.
Bez reklamy. A mají vyprodáno
od prvního dne. V čem
spočívá jejich síla?

Rodina povýšila sendviče na delikatesu
FOTO: BISTRO FEAST, MUZEUM LOUTKÁŘSKÝCH KULTUR CHRUDIM

P

ředevším v originální nabídce pokrmů,
přátelském přístupu k zákazníkům, ale
také ve společném nasazení. Pojem rodinné bistro berte v tomto případě zcela vážně, protože do chodu podniku jsou zapojeni
všichni její členové. Máma Ivana je hnacím
motorem, s gastro byznysem má navíc zkušenosti. Před 15 lety, v době, kdy byl vegetarián
ještě považován za exota, odvážně otevřela
v Chrudimi vegetariánskou restauraci. Dnes
si u nich bezmasé pokrmy pochvalují také ti
zákazníci, kteří maso milují.

Kořeněná pochoutka

Masová jídla má naopak v malíku manžel
Petr, který se vyučil profesionálním kuchařem. Jeho specialitou je Verky’s burger,
nicméně já s velkou zvědavostí ochutnám

pastrami sendvič. Pastrami boom jsem totiž
zaznamenala, ale zatím s ním nemám osobní
zkušenost. Vím jen, že to není úplně levná
záležitost a v Americe způsobilo doslova
šílenství.
Ve FEASTu ho připravují z hovězího pupku,
který se nejprve naloží do připraveného
nálevu ze směsi několika druhů koření. V něm
maso odpočívá v chladu zhruba týden, aby
absorbovalo všechny chutě, a poté se znovu
obalí bohatou vrstvou koření, v níž se pomalu
peče až několik hodin. Výsledek je šťavnatý
a na jazyku hraje pestrou škálou chuťových
tónů. Krájí se na tenké plátky a servíruje
mezi krajíce chleba, jehož výběr je také velmi
důležitý, protože by neměl přebít chuť masa.
Reuben sendvič (obsahuje také pastrami) je
oproti klasické verzi ostřejší, s přidaným

kysaným zelím. Ten poprvé ochutnal Adam,
syn Ivany, za oceánem v jednom místním
fastfoodu. Hledání inspirace v zahraničí není
jeho jediným přínosem do rodinného podniku. Má také na starosti celkovou online prezentaci bistra. Vytvořil logo, vymyslel název

Cestován í po ČR

Tipy místních
Pekař Pecka veřejně usiloval
o zrušení letního času. Ten podle
něj škodí lidskému zdraví.
Stejnojmenné Pekařství Pecka
je na Chrudimsku vyhlášené
pečivem, které se peče
staročeským způsobem.
Jejich specialitou jsou
ořechové rohlíky.
Pospěšte, bývají rychle
pryč! Čerstvé bagety,
rohlíky a chléb rovněž
dodávají do bistra FEAST.

Kousek od centra najdete
Ptačí ostrovy. Přírodní památku,
kde hnízdí mimořádné kolonie
stovek havranů. Mají k tomu
ideální podmínky.
Vysoké stromy,
v jejichž korunách
staví svá hnízda.
Nad tím by se člověk
ještě nepozastavil.
Zajímavé ale je, že
tato hnízdiště jsou
uprostřed města
obklopena rodinnými
domky a sídlištěm. Bohužel
mohutný křik opeřenců často
ruší místní obyvatele.

(FEAST znamená hostina), spravuje sociální
sítě i webové stránky, jejichž fotografie vás
k návštěvě podniku přinejmenším naladí.

Čerstvost zaručena!

Výčet rodinného týmu uzavírá dcera Simona.
Peče úžasné sladké dezerty a zároveň provozuje rodinnou farmu v Částkově u Žumberka.
Podle sezony z vlastních výpěstků zásobuje
podnik ovocem, zeleninou i bylinkami, které
si zároveň mohou zákazníci odnést v bedýnkách. Ráno se úroda sklidí a ještě ten samý
den se v bistru vyprodá. Žádné skladování, čerstvost zaručena. TIP! Zajděte k nim
ve středu na „červenou“ super vláčnou bulku
ze špaldové mouky a červené řepy vlastní výroby.  To je mi panečku rodinka! Žasnu
nad jejich nasazením, které přípravou obědů

a rychlého občerstvení nekončí. Každou středu
chystají svačiny
na velkou přestávku pro školáky
v nedalekých
Slatiňanech
a v neposlední řadě pořádají každý měsíc
kurzy vaření pro
veřejnost. Tento
měsíc s nimi proniknete do tajů karibské a kubánské kuchyně.
Pro více informací sledujte
jejich webové stránky
www.bistrofeast.com. ▪

Koncem roku 2016 bylo
zapsáno české loutkářství
na seznam UNESCO. Muzeum loutek
v Chrudimi je ideální místo, kde
můžete hrdě zhlédnout tisíce
exponátů, a nejen těch
českých, ale i zahraničních.
Osobně se mi nejvíce líbily
vietnamské vodní loutky,
které byly stejně
autentické, jako jsem
viděla v Hanoji.
TIP: Festival
Loutkářská Chrudim
od 29. června
do 5. července 2018.

?

K bistru FEAST na Masarykově náměstí se
od vlakového nádraží v Chrudimi dostanete pěšky
zhruba po 8 minutách chůze.
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Z OKNA VLAKU

Motorákem přes hory a doly
Z PARDUBIC DO HAVLÍČKOVA BRODU
Na bezmála stokilometrové trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu uvidíte z vlaku snad všechno, co
Česká kotlina nabízí – rozlehlá pole s posedy, malebně zvlněnou krajinu plnou lesů, vod a strání,
nespočet kostelních věží, zámek, rozhlednu a také připomínky neblahých časů našich dějin.
TEXT: TOMÁŠ REZEK FOTO: MICHAL MÁLEK, JAN CHALOUPKA

N

eznalé cestující možná vyleká, když
si to vlak z pardubického hlavního
nádraží zamíří do Rosic – tedy opačným
směrem, než je Havlíčkův Brod – v domnění,
že si spletli spoj. Trať, která má v jízdním

řádu číslo 238, byla zprovozněna v roce 1871
a ukončena v Rosicích, kde navázala na pardubicko-libereckou dráhu, a dodnes se
do Pardubic jezdí přes Rosice. Tato „zajížďka“
ale není na škodu. U rosického nádraží se

nachází železniční muzeum a z vlaku uvidíte
pečlivě udržované drážní unikáty. Z Rosic si
to už vlak šine po kolejích směr Havlíčkův
Brod. Zpočátku nic nenasvědčuje tomu, že
se na této trati vyplatí nechat rozečtenou

Železniční muzeum ve vodárně

Hlavní chrudimská svatyně

Matulova vila v Hlinsku

¡ Pardubice hl. n. – Pard.-Rosice n. L. ¢

¡ Chrudim zast. – Chrudim ¢

¡ Holetín – Hlinsko v Čechách ¢

Budova bývalé vodárny na nádraží
v Pardubicích-Rosicích nad Labem se
už před nějakým časem proměnila
v Museum, které spravuje Pardubický
spolek historie železniční dopravy.
Kromě vnitřní výstavy o historii železnice a městské hromadné dopravy je
součástí muzea také bohatá venkovní
expozice. I z vlaku lze spatřit nejen
stará návěstidla a další železniční
zařízení, ale také například nejstarší
motorový vůz u nás
M 120.206. Museum
je otevřeno většinou
o sobotách od 10
do 17 hod.

V Chrudimi můžete z vlaku zahlédnout věže hned několika kostelů.
Dominantou města je chrám Nanebevzetí Panny Marie. Původně gotická
stavba s románskými základy byla
v průběhu staletí několikrát stavebně
upravována, současnou novogotickou podobu se dvěma 62 metrů vysokými věžemi získala v druhé polovině
19. století. Z vybavení kostela vyniká
obraz sv. Salvátora, k němuž se konala četná procesí.
Traduje se, že má
obraz zázračnou
moc ochránit lidi
před nemocemi.

V letech 1924–1925 si nechal u nádraží v Hlinsku postavit vilu majitel
žulových lomů Jiří Matula. Elegantní
vila zdobená sgrafity a žulovými prvky
patří k méně známým dílům architekta Ladislava Skřivánka. V Hlinsku se
nachází i další příklad jeho novorenesanční tvorby – tzv. Ježdíkův dům
na Poděbradově náměstí. Ten byl vybudován v roce 1904. Na fasádě tohoto domu jsou sgrafita od akademického malíře Ladislava
Nováka zobrazující
Jiřího z Poděbrad
a vítězství Hlineckých nad Švédy.
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Pardubice-Rosice
nad Labem

muzeum

Pardubice závodiště

TIP
knížku v batohu. Zaujme snad jen pardubické dostihové závodiště nebo letiště
a v Chrudimi věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Za Zaječicemi se ale krajina
kolem trati začíná měnit. Postupně se
vlní, přibývá lesů a také turistických lákadel. Z Chrasti u Chrudimi se můžete vydat
po naučné stezce do Vrbatova Kostelce
(12,5 km) a odtud pokračovat po další
naučné stezce k Památníku Ležáky (4 km).
V Hlinsku vábí k návštěvě skanzen Betlém.
Za Hlinskem vjíždí vlak do Chráněné
krajinné oblasti Žďárské vrchy. Koleje se
klikatí údolím Chrudimky, Barchaneckého
potoka a kolem rybníka Januš. V Sobíňově si lze všimnout kamenného pomníku
padlým v 1. světové válce. Nedaleko následující zastávky Bílek se nachází východiště
značených tras do kaňonovitého Doubravského údolí. Před Chotěboří se z vlaku
naskytne pěkný výhled na Železné hory.
Pak už přes Rozsochatec a lesnaté údolí
Břevnického potoka dojede vlak do cílové
stanice – do Havlíčkova Brodu. ▪

Cestován í po ČR

Pardubice hl. n.

Staré Jesenčany
Medlešice
Chrudim

Okolí trati nabízí spoustu příležitostí
jak pro pěší výlety, tak pro cykloturistiku. Ve většině vlaků ČD lze přepravit jízdní kolo a jízdenku pro bicykl
koupíte i v e-shopu ČD. Cena se odvíjí
od toho, na jakou vzdálenost chcete
kolo přepravit. V nabídce je také Celodenní síťový doklad pro kolo za 99 Kč,
s nímž můžete přepravovat jízdní
kolo jako spoluzavazadlo neomezeně
ve všech k tomu vhodných vlacích ČD.
Více informací o přepravě jízdních kol
najdete na www.cd.cz/kolo nebo
vám rádi poradí pracovníci Centrálního zákaznického servisu ČD
na tel. 221 111 122.

kostel Nanebevzetí Panny Marie
Slatiňany

Chrast u Chrudimi
Zaječice
Horka u Chrudimi
Vrbatův Kostelec
Žďárec u Skutče
Holetín
Matulova vila
Vítanov
Chotěboř Bílek pomník
Břevnice
zámek

Vojtěchov
Hlinsko v Čechách

Stružinec

Sobíňov Ždírec nad Doubravou

Rozsochatec
Břevnice

Havlíčkův Brod

Pomník padlým v Sobíňově

Kolem Břevnické nádrže

Rozsochatecký zámek

¡ Ždírec nad Doubravou – Sobíňov ¢

¡ Chotěboř – Rozsochatec ¢

¡ Chotěboř – Rozsochatec ¢

V Sobíňově se vám ukáže kostel
Navštívení Panny Marie a také pomník
padlým v 1. světové válce. Kolem
pomníku prochází naučná stezka, otevřená v roce 2005. Dlouhá je 6,5 km
a výletníky provází po nejzajímavějších
místech obce a jejího okolí. Na jejích
11 zastaveních se můžete blíže seznámit s místní historií a přírodou. Ze
Sobíňova se lze také vydat po červené
značce do tři kilometry vzdálené obce
Bílek a třeba dál
údolím Doubravy
nebo tu nasednout
na vlak a pokračovat zase po kolejích.

Za Chotěboří vlak projíždí kolem vodní
nádrže Břevnice. Zbudována byla v letech 1956–1959 na Břevnickém potoce, aby z ní byly zásobovány užitkovou
vodou nedaleké kovodělné závody.
Přehrada slouží také jako ochrana
před povodněmi a začala být hojně využívána i k rekreaci – ke sportovnímu
rybolovu a jako přírodní koupaliště.
Obklopují ji chatové osady. Z Chotěboře se k Břevnické nádrži můžete vydat
po žluté turistické
značce a dál s ní
pokračovat po svých
až do Rozsochatce
(7 km).

První šlechtické sídlo – renesanční
tvrz – stálo v Rozsochatci už na konci
16. století. O sto let později byla tvrz
přestavěna na zámek. Ten však roku
1873 vyhořel. S opravou zámku se začalo až v roce 1892, kdy ho koupil nový
majitel JUDr. Otto Mettal. Od roku
1921 až do jeho zestátnění v roce
1948 vlastnila zámek Mettalova dcera
Marie Greifová. Pak byl zámek dlouho
využíván jako domov důchodců.
Po roce 1989 získali
zámek zpět Greifovi.
Opravili ho a zřídili
v něm příjemný
penzion.
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Záchrana českého unikátu
Chcete-li si připomenout časy dávno minulé a vyrazit ve velkém
stylu na projížďku v kočáru taženém vraníky, navštivte muzeum
Švýcárna ve Slatiňanech. Právě v tomto městě pracoval profesor
František Bílek na záchraně ohroženého plemene starokladrubáků.
Nepleťme si je však s bělouši z Kladrub!

Č

asto se říká, že starokladrubský bělouš
je patrně posledních živoucí národní
kulturní památkou naší země. Je otázkou,
proč se tak velké pozornosti netěší také
vraníci stejného plemene, za jejichž záchranu
vděčíme právě profesoru Bílkovi. Nechybělo
totiž mnoho, abychom tohoto nádherného
koně znali jen z obrazů.

Pád a vzestup vraníků

vraníků je zachráněno. Slatiňanský hřebčín
byl díky chovu vraníků opraven a je jejich
domovem dodnes. Kuriozitou je, že hříbata
starokladrubských běloušů jsou černá, až
dospíváním jejich srst postupně zbělá.

Svezte se na Švýcárkovi

Před šesti lety hned vedle pastvin bylo
(z původní hájenky) vybudováno muzeum
Švýcárna, které dnes slouží jako připomínka

DOMY
SLAVNÝCH
FOTO: MICHAL MÁLEK, LUDVÍK PLAŠIL

FRANTIŠEK BÍLEK

nejen starokladrubských vraníků a práce
profesora Bílka, ale například i koní Převalského, k jejichž záchraně profesor ve spolupráci
s pražskou zoo také napomohl. Jsme v areálu
muzea a stojíme právě v místnosti v patře
připomínajícím dvůr hřebčína. Je tu pár hospodářských zvířat, slepice, kozy, po stěnách
se prohánějí koně a všude je cítit seno. Děti
si v muzeu mohou také vyzkoušet, jaké to
je pečovat o koně. Na vraníka Švýcárka,
maketu černého starokladrubského koně, si
mohou sednout a zkusit ho osedlat. Možná
některé z nás překvapí, kolik váží jen sedlo.
Scházíme k dočasné expozici, která byla
otevřena pro letošní sezonu. Vítá nás zpěv
ptactva, tu a tam vidíme srnce, daňka, a dokonce i divočáka. Náš průvodce, slatiňanský
starosta Ivan Jeník, vysvětluje, že Švýcárna
byla původně hájovnou, a proto si letos
můžeme prohlédnout zvířata i rostliny, které
bychom v lesích Železných hor mohli potkat.
Necháme se překvapit, co pro nás muzeum
vymyslí příští rok. ▪

Bělouši vždy patřili k císařským a královským
dvorům, a tak tomu je dodnes. Vraníci měli
trochu jinou roli – tahali často církevní povozy.
Po vzniku Československé republiky ale příliš
připomínali rakousko-uherské doby, a tak se
rozhodlo o ukončení jejich chovu. Profesor
Bílek, známý vědec a hipolog, ve 30. letech
inicioval pokus o regeneraci vraníka a zasadil
se o přesun zbývajících pár exemplářů do Slatiňan. Po mnohaletém šlechtitelském úsilí
byl tak černý starokladrubák doslova vzkříšen
a dnes už můžeme s jistotou říci, že plemeno

Rozhlasovou verzi rubriky Domy slavných a reportáže ze zajímavých míst doma i ve světě poslouchejte
každý všední den (v 9:15 h) na Českém rozhlase Dvojka. Více na www.rozhlas.cz/dvojka.

ČD Bike
Služby pro cyklisty

● půjčovny kol ve všech krajích ČR
(ve vybraných stanicích k dispozici
i elektrokola a koloběžky)
● přeprava a úschova vypůjčených kol zdarma*
● možnost výletů cyklovlaky ČD
● výhodná přeprava vlastních kol, a to i do zahraničí
● v prodeji celodenní jízdenka pro přepravu kola po celé ČR za 99 Kč
* Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

www.cd.cz/cdbike

PRUVODCE

ČD Nostalgie

Legendy zpět
na tratích
Zlínský festival

Oslavte stoletá
výročí filmem
Můžete potkat ve vlaku

František
Zapletal

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Objevujte odkaz našich
předků na kolejích
I letos se na tuzemské tratě vrátí stroje, jež díky
kvalitně odvedené práci a technickému umu
konstruktérů uplynulých století spolehlivě slouží
dodnes. Veřejnost se může těšit na desítky akcí
po celé republice. Rok 2018 se navíc ponese
ve znamení oslav hned několika výročí. Tahákem
bude také nově zprovozněná lokomotiva Heligón.

P

rvním parním víkendem, který proběhne 5. a 6. května, zahajuje železniční
muzeum v Lužné u Rakovníka další sezonu spojenou s jízdami historických vlaků.
Letošní rok navíc nabízí mnoho příležitostí
k oslavám. Celou sezonu propojí téma výročí
100 let vzniku Československé republiky,
a tedy i československé železnice, výročí 190
let provozu na koněspřežné dráze z Českých
Budějovic do Lince i kulatá výročí zahájení
provozu na mnoha dalších tratích.
Muzeum v Lužné u Rakovníka, které se
již od roku 1999 zabývá údržbou a provozem historických vozidel, tak dělá radost
železničním nadšencům i všem zájemcům
o historii dopravy. Jsou k vidění jak parní
lokomotivy, tak i historické motorové lokomotivy, motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici. Venkovní i vnitřní
expozice můžete letos navštívit o víkendech
a svátcích od konce března do 28. října,
během června a letních prázdnin je otevřeno
každý den kromě pondělí. O prvním parním
víkendu (5. a 6. května) se můžete svézt
z Prahy do Lužné a zpět.

Legendy zpět na tratích
A které lokomotivy a vozy budou letos na výsluní? Do čela nejstarších provozuschopných lokomotiv v České republice se letos
nově zařadí unikátní lokomotiva 414.096,
známá pod přízviskem Heligón. Tato řada
byla vyprojektována v 80. letech 19. století.
Heligón byl tehdy největší nákladní lokomotivou pro horské tratě. Svou přezdívku získal
díky charakteristickému baňatému komínu,
v němž je umístěn lapač jisker. Do roku 1909
byl nejpočetnější řadou rakousko-uherské

monarchie, ze 453 strojů se však dochovaly
jen tři exponáty. Pouze ten z parku ČD bude
ale sloužit původnímu účelu. Lokomotiva
bude obrovským lákadlem pro železniční
fanoušky prakticky ze všech zemí bývalé monarchie. Přesné datum uvedení do provozu
zatím ještě není zveřejněno.
Na koleje se vrátí i zrekonstruovaná parní lokomotiva EP 1000 patřící Národnímu technickému muzeu i řady 475.1, 477.0, 556.0, 423.0
nebo motorové vozy řad M 131.1, M 260.0,
M 120.0, M 262.0, M 286.0 či elektrický vůz EM
400.001.

Po stopách historie
Protože letos slavíme „100 let spolu“, těsně
před Vánoci si připomeneme osobnost
prvního československého prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka a jeho návrat
z exilu speciálně vypraveným vlakem, který
pojede z rakouského Summerau přes České
Budějovice a Tábor do Prahy. V čele dobové
soupravy bude lokomotiva 310.32 z rakouského Eisenbahnmuseum Strasshof.
Putování prezidentského vlaku bude jistě
velkým lákadlem, chybět ale samozřejmě
nebude ani celá řada již tradičních výletů,
jako například Léto s Elinkou a Bobinkou
na trati z Tábora do Bechyně (tzv. Bechyňce),
výletní vlaky do Lednice nebo na Sázavě,
Králický Sněžník, Rožnovské parní léto,
Mattoni expres nebo Prázdniny ve Věžáku.
U příležitosti oslav první republiky bude také
vypraven speciální vlak s parní lokomotivou Šlechtičnou na hrad Křivoklát, který
bude dále pokračovat až do muzea v Lužné.
Odtud bude možné v ten samý den vyrazit do Stochova, kde Masaryk při cestách
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do Lán využíval svůj salonek. Soupravy
s vozy řady Ci poveze pravděpodobně lokomotiva Heligón.
Rok 2018 je také zapsán jako kulaté výročí
zahájení provozu na mnoha dalších tratích.
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JARNÍ TIPY NA VÝLET
■ 19. května se můžete projet parním vlakem z Lužné do Bochova.
V úseku Protivec – Bochov už není provozována pravidelná osobní doprava.
Nezmeškejte jedinečnou příležitost si tuto trať prohlédnout.
■ 26. května se konají Kyselské slavnosti. Vyzkoušejte projížďku historickým
vlakem z Karlových Varů nebo po vlečce firmy Mattoni.
■ 2. června mohou milovníci historických aut a životního stylu první republiky
vyrazit se Stříbrným Šípem z Prahy přes Pardubice a Choceň na tradiční
Sodomkovo Vysoké Mýto. Organizátor festivalu připravuje také přehlídku
dobových kostýmů a bohatý doprovodný program.

Národní dopravce připravuje například
oslavy sto šedesáti let trati Ústí nad Labem
– Teplice v Čechách, sto třicet let Dráhy
moravskoslezských měst nebo jízdu parního
Swing expresu, jež připomene bezmála sto
padesát let trati České Budějovice – České
Velenice. Na palubě se můžete těšit i na trio
Sestry Havelkovy.

Opravy salonního vozu
Salonní vůz prezidenta T. G. Masaryka je v Lužné
u Rakovníka v současné době restaurován, a proto je umístěn mimo obvyklou expozici a nebude
možné si prohlédnout jeho interiér. Práce potrvají
i během května, poté se vrátí zpět na své obvyklé
místo v expozici. Vůz řady Aza 80 bude součástí
prezidentského vlaku, který bude od počátku
července do konce září putovat po celé republice.

Oslavy vyvrcholí v jižních Čechách
Národní den železnice, kam každoročně
zavítá zhruba 25 000 návštěvníků, je již
tradičně velkolepým závěrem nostalgické
sezony. Letos ho přivítají v Českých Budějovicích v sobotu 22. září. V jihočeské metropoli bude vedle moderních vlaků a jednotek
(Pendolino, railjet) k vidění i historická
technika, noční show a bohatý doprovodný
program. ▪

AKTUÁLNÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM AKCÍM NAJDETE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH WWW.CD.CZ/NOSTALGIE. BROŽURU ČD NOSTALGIE SI TAKÉ
MŮŽETE VYZVEDNOUT V ČD CENTRECH NA NÁDRAŽÍ.
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Československý film
hraje ve Zlíně prim
Díky Mezinárodnímu filmovému festivalu pro děti a mládež ožívá
na přelomu května a června celé město, na pódiích probíhají
pestrá divadelní i hudební vystoupení, ulicemi se linou melodické
tóny, parky jsou posety pestrobarevnými dekami a kinosály
praskají ve švech. Nejen za filmovým zážitkem můžete zavítat ale
i na vybraná nádraží po celém Česku.

Z

lín Film Festival, který se koná od
25. května do 2. června 2018, je
nejstarší a největší filmovou přehlídkou
svého druhu na světě. Jeho nabitý program,
doprovodné akce a jedinečná atmosféra
každoročně přilákají do regionu přes sto
tisíc malých i velkých návštěvníků. Filmové
projekce se konají v sálech Golden Apple
Cinema v obchodním a zábavním centru
Zlaté jablko, na Malé scéně, v aule Univerzity Tomáše Bati i pod širým nebem. A to
nejen v samotném Zlíně, ale i v dalších kinosálech na řadě míst České republiky.
Filmoví fanoušci se mohou během festivalu těšit na více než tři stovky zajímavých
snímků pro děti a mládež, první evropské
filmy, animovanou tvorbu, studentské

filmy a mnoho dalších. Každý ročník je
zasvěcen kinematografii jedné konkrétní
země. Publikum se tak v posledních letech
seznámilo s tvorbou pro děti a mládež
například ze Švédska, Švýcarska, Francie
nebo Německa.

Oslavte stoletá výročí filmem
Během 58. ročníku Zlín Film Festivalu se
u příležitosti 100 let české státnosti stane
hlavním tématem československý film pro
děti a mládež. Tomuto výročí proto bude
věnována samostatná sekce. Ta nabídne
divákům například kolekci dětských filmů
a pohádek napříč desetiletími, sestavených z autentických vzpomínek osobností
z řad českých a slovenských herců, tvůrců
a filmových profesionálů. K vidění bude
i 9 nejúspěšnějších televizních seriálů pro
děti a mládež. Festival představí i filmy,
jejichž součástí je hudební doprovod Karla
Svobody, Petra Hapky, Petra Skoumala,
Jaroslava Uhlíře, Jaroslava Celby a dalších.
Pozornost filmového festivalu se zaměří
také na Rakousko, jeho kinematografii
a kulturu. Rakousko totiž slaví stejné výročí
jako my. V sekci filmového programu bude
promítáno téměř 20 rakouských celovečerních filmů i řada filmů animovaných
a studentských.
Oslava výročí republiky se promítne také
do ocenění, která si za svůj mimořádný
přínos v tvorbě pro děti a mládež odváží
z festivalu významné osobnosti. V pořadí
již dvaadvacátý Zlatý střevíček převezmou
na 58. ročníku Zlín Film Festivalu historicky poprvé hned dvě osobnosti – Magda
Vášáryová a Jaromír Hanzlík.

Vydražte filmovou klapku
Filmovou nabídku doplní pestrý doprovodný program. Novinkou bude například
Biograf, kde se za klavírního doprovodu budou promítat československé němé filmové
komedie z prvních desetiletí 20. století.
Pro dokreslení dobové atmosféry nebudou
při projekci některých filmů chybět ani
historické kostýmy, postava vyvolávače
či prodavače občerstvení. Návštěvníci
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se mohou těšit také na zajímavou sekci
Film Industry s odbornými přednáškami
a workshopy, na řadu divadelních představení, koncertů, výstav, interaktivních
a benefičních programů, ale také spoustu
sportovních, společenských a dalších akcí
pro celou rodinu. Tradiční součástí Zlín
Film Festivalu je i dražba uměleckých
filmových klapek od tuzemských
výtvarníků. Výtěžek z Klapka tour
2018 bude opět věnován na podporu filmových projektů a začínajících filmařů.

Mikulovské Ozvěny
Atmosféru filmového festivalu letos
již podruhé zažijí i v Mikulově. Od
8. do 12. června se zde filmoví fanoušci
v rámci Ozvěn Zlín Film Festivalu můžou
těšit na vybrané snímky pro děti a mládež.
Připravený je i bohatý doprovodný program. ▪

VÍCE O FESTIVALU NAJDETE
NA WWW.ZLINFEST.CZ

S KINEMATOVLAKEM PO ČR
Ve spolupráci s Českými drahami a dalšími
partnery připravil festival pro
děti další ročník projektu Kinematovlak. Nejde ale jen o pojízdné kino, kde se
mohou děti podívat
na mnoho pohádek.
Vedle tohoto speciálně
upraveného vozu je také
vláček hráček, kde se vaše
ratolesti vyřádí. V historickém vagonu si pak
můžete prohlédnout výstavu o železnici.
Kinematovlak vyrazí na koleje v pondělí 14. května
a do cíle dorazí 1. června v pátek. Na své cestě navštíví celkem 13 měst, svoji trasu odstartuje první dva dny na nádraží
ve Zlíně a dále poputuje do Hodonína, Břeclavi, Znojma, Svitav,
Náchoda, Hradce Králové, Trutnova, Nymburka, Poděbrad, Turnova,
Liberce a svoji pouť ukončí dvoudenní zastávkou v Mladé Boleslavi.
Promítat se budou pohádky pro nejmenší, jako jsou například Krtkova dobrodružství, O víle Amálce, Mach a Šebestová, Krkonošské pohádky, Bob a Bobek a mnoho
dalších. Projekce začínají v 9 hodin ráno a končí v 16 hodin. Všechny projekce jsou
zdarma. Kapacita projekčního vláčku je ale omezená a v dopoledních hodinách se
v Kinematovlaku přednostně promítá pro mateřské a základní školy. Doporučujeme si
místa předem zarezervovat na tel. 724 351 085.

SLEVA
1 000livKkučrz

na jakýko
z nabídky inTaCTu
kód CD 118
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Zarybařte si s dětmi na Katlově
Krásné prostředí jezera u Červených Janovic přivítá v sobotu 2. června již tradiční Dětský
den. Od 9 do 18 hodin zde pro rodiče a jejich děti bude připraven bohatý program plný zábavy
a dobrodružství se známým českým rybářem Jakubem Vágnerem i mnoha dalšími.

C

elý Dětský den se již tradičně koná u jezera Katlov a rybníku
Pohan nedaleko Kutné Hory. Jezero je přímo stvořené pro
milovníky rybaření, můžete se tedy těšit na malou průpravu
tímto řemeslem. Rodiče i jejich ratolesti si tu zarybaří zadarmo
a mohou se od předních osobností české rybařiny naučit spoustu
nového. Do školičky se není potřeba nijak přihlašovat, stačí mezi
9. až 18. hodinou přijít a připojit se k ostatním dětem. Pokud je
pro vás životním snem vyrazit na ryby se světoznámým dobrodruhem, pak budete mít jedinečnou šanci vyhrát v tombole právě
jeden takový den s Jakubem
Vágnerem.

Pod hladinou jezera
Bude tu ale mnoho dalších
atrakcí, které si pro vás připravily například České dráhy nebo
rádio Bonton. Kluci i holky si
mohou zařádit na skákacích
hradech a trampolínách, nebo si
třeba prohlédnout akvarijní expozici sladkovodních ryb, které
se skrývají pod hladinou jezera
Katlov. Nebude chybět malování na obličej, bagrování a plno
dalších atrakcí a soutěží pro děti
i dospělé. Jízda na koních je jednou z nejoblíbenějších dětských
aktivit, a proto ani ta nechybí na programu Dětského dne. Pokud
jste milovníky psů, nepropásněte ukázky sportovní kynologie,

STANOVÁNÍ
Chcete na Katlově strávit celý víkend? Pokud máte stan, karimatku a spacák, tak samozřejmě můžete. Bude zde pro vás připravené místo, kde si budete moci stan postavit. Přijeďte už v pátek
a buďte zde až do neděle. Rozhodnutí je jen na vás.

psího frisbee, bullsportu a jízdy se psím spřežením. Jako vzpomínku
na den plný zábavy s Jakubem Vágnerem si můžete v CEWE foto
koutku pořídit na památku pár snímků. Po celý den budou k dispozici deky k zapůjčení, na kterých si díky stánkům s občerstvením
můžete užít piknik za doprovodu hudby po celý den.

Poslechněte si vyprávění z cest
Nebyl by to pravý Dětský den s rybářem, kdyby se děti nedozvěděly
něco od předních rybářských osobností, jako je právě Jakub Vágner,
který je známý svými výpravami
do Amazonie, Mongolska a dalších zajímavých zemí. Pro jeho
fanoušky bude připravena autogramiáda a přednáška o dobrodružstvích z exotických koutů
světa, která Jakub na cestách
prožil. Když byl Jakub v Amazonii, šlo mu prý dokonce o život.
Od středy 30. května až
do soboty 2. června budou registrovaní mladí rybáři soutěžit
o juniorský titul evropských
šampionů v lovu kaprů. V rámci
Dětského dne proběhne na Katlově vyhlášení vítězů včetně
bohaté tomboly. Součástí
programu jsou také hudební
vystoupení. V průběhu dne uslyšíte talentovanou zpěvačku Adélu
Částkovou a celý Dětský den vyvrcholí v 18 hodin, kdy na hlavním
pódiu vystoupí kapela Čechomor spolu s Martinou Pártlovou.
Vstupné pro celou rodinu je zcela zdarma. ▪

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH WWW.KATLOV.COM V SEKCI DĚTSKÝ DEN

ČD prů vodc e

Rychlokurz pro dovolenkové fotografy
Snímky z dovolených trpívají jedním nešvarem. Přestože je fotili různí lidé na různých místech, jsou
„na jedno brdo“. Některá dovolenková alba by proto hravě vyléčila chronickou nespavost…

P

okud máte obavy, že zrovna vaše fotky
by mohly mít podobně terapeutické
účinky, nezoufejte. Připomeneme vám
základní pravidla a postupy a prozradíme
tajemství dobré prázdninové fotografie!

Pravidlo první: Mazat, mazat, mazat!
Díky digitálním fotoaparátům a cenově dostupným velkokapacitním paměťovým kartám nafotíte tisíce snímků, ani nevíte jak.
Už na displeji vidíte, zda je fotka
povedená. Pokud si nejste jistí,
nevěřte tomu, že na monitoru počítače bude vypadat
lépe, a smažte ji rovnou.
Pár týdnů po návratu
všechny fotky znovu
projděte. S časovým
odstupem se vám bude
lépe rozhodovat, který
snímek je opravdu zajíma-

vý. Pokud je vám přece jen líto zbavovat se
fotek definitivně, vytvořte si dva adresáře.
Jeden výběrový pro přátele a jeden kompletní pro sebe na dlouhé zimní večery.

Pravidlo druhé: Přemýšlejte nad kompozicí
Vaše dcerka je s kornoutem zmrzliny roztomilá, tak proč jí kazit vzpomínku lampou
čouhající z hlavy? Nevšímejte si při fotografování jen hlavního objektu, věnujte
pozornost také okolí. Stejně tak
si dávejte pozor na uříznuté
končetiny a skalpy.
Nesnažte se při fotografování památek zachytit
vše najednou, možná se
vám podaří zaznamenat manžela i hrad, ale
na fotce bude vidět jen
malá tečka ve stínu obří
stavby.

Umístit fotografovaný objekt do středu
fotografie není zcela žádoucí. Zkuste posunout nejdůležitější bod do strany podle tzv.
pravidla „zlatého řezu“. Uvidíte, že snímek
získá dynamiku a bude mnohem zajímavější!
Se stranovou orientací snímku bojuje
občas každý. Na výšku foťte postavy, portréty a uzavřenější výjevy. Formát na šířku
podporuje děj a vytváří prostor, proto se
hodí na krajiny a budovy.

Pravidlo třetí: Budiž světlo!
Světlo je při fotografování skoro nejdůležitější.
Snažte se fotit po světle – abyste měli slunce
za zády a nad hlavou. Fotíte-li osobu ve stínu
nebo v protisvětle, použijte blesk, a to i v okamžiku, kdy je pozadí zalité sluncem. Když to
neuděláte, zbude vám z tatínka černá figurína.
Je dobré vědět, že blesk má smysl použít jen
do vzdálenosti asi pěti metrů, pro vzdálenější
objekty je blýskání zbytečné. ▪

BAV SE. FOŤ. SDÍLEJ.
Lepší fotografie bez potíží pořízené nádherným
fotoaparátem. Pozvedněte své fotografie na novou úroveň
s Olympus PEN E-PL9 a sdílejte snadno své oblíbené
záběry díky vestavěné funkci WiFi, která fotoaparát
hladce propojí s vaším chytrým telefonem. Je to na vás:
Přestaňte cvakat snímky. Začněte fotografovat.

PEN E-PL9
+ fotokurz (490 Kč)
+ poukázka (300 Kč)

od 14 990 Kč

Centrum FotoŠkoda – Palác Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

www.fotoskoda.cz
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Ideální cesta na
degustaci je vlakem
Příjmení Zapletal není ve Velkých Bílovicích žádným
překvapením, v souvislosti s vínem na něj narazíte hned
několikrát. Není divu, vinařské řemeslo má v jeho rodu velkou
tradici. Na okraji tratí Pod Belegrady je vinařství Františka
Zapletala, které dnes obhospodařuje přes 17,5 hektaru vinic.
K takovému úspěchu však vedla dlouhá cesta.
TEXT: JOHANA KVÍTKOVÁ FOTO: JAN CHALOUPKA

Sedíme tu s pěkným výhledem přímo
na vinohrad. Jak dlouho se vinařstvím
zabýváte?
Naplno se k této živnosti vrátil můj otec
hned po revoluci. Sklep a vinohrad jsme
měli vždycky, jako většina rodin ve Velkých
Bílovicích. Je tu 650 sklepů, to vychází zhruba
jeden na dva domy. Takže si můžete lehce
domyslet, že se tu tím můžete nejen bavit,
ale vlastně i živit. Za doby hlubokého míru
směl mít každý maximálně 10 arů vinic, to je
asi 400 hlav. Tehdy jsme měli malý sklípek,
skoro žádné vybavení. Já studoval dopravku
v Žilině a na vinici jsem pomáhal ve volných
chvílích. Dnes máme odhadem 70 000 keřů
na 16 hektarech, na zbývajících pozemcích
jsou mladé keře, které zatím neplodí. Všechny
vypěstované hrozny zpracováváme v našem
vinařství a žádné jiné nedokupujeme ani
neprodáváme. Taková produkce nám stačí,
neplánujeme už výrazné navýšení.
V jakém stavu byly vinice, když jste je
získali zpět?
V podobném jako většina věcí tehdy ve společnosti. Nedá se ale říct, že by to bylo až
tak hrozné, spíše průměr. Samozřejmě jako
u všech jiných typů zemědělství, za socialismu se cílilo na co největší výtěžnost,
kvalita nikoho nezajímala. Fůra lidí si možná
dodneška pamatuje názvy podřadných
směsných vín, která pocházela samozřejmě
i odsud. My získali zpět vinice se třemi odrůdami – Svatovavřinecké, Müller Thurgau,
Veltlínské zelené, a s tím jsme začínali.

Vinice bylo potřeba trochu pospravovat
a pomalu jsme pokračovali až do současného stavu. Dnes už ale pěstujeme 14 bílých
a 10 červených odrůd a vyrábíme zhruba
30 druhů vín. Zaměřujeme se hodně na
červené cuvée.
Plánujete sortiment ještě rozšířit?
Rádi bychom ho časem spíš zúžili. Dříve jsme
se snažili, i kvůli poptávce na českém trhu,
dokupovat novou révu a mnohdy nebylo moc
na výběr, a tak se nám dost rozšířily odrůdy.
Po vstupu do EU byl navíc stop stav, smělo
se samozřejmě obnovovat, ale byla taková
poptávka po sazenicích, že každý tehdy bral,
co bylo.
Nelišíme se tím dost od ciziny, kde jednomu vinařství stačí jedna dvě odrůdy?
Víte, víno v Čechách nikdy nebylo oblíbenější
než pivo. Máme tu úplně jiné historické souvislosti i přírodní vlivy než třeba v klasických
vinařských oblastech Francie nebo Itálie.
Tam už kolem roku 1000 produkovali víno,
a kde jsme byli my? Tady se pomalu proháněli
medvědi! Čeští zákazníci byli zvyklí, že dříve
se pilo, co bylo. Soudruzi rozhodovali, které
odrůdy budou na trhu. Setkávám se s českými zákazníky, kteří se ptají, proč nemáme
ještě tu a tu. Naopak Francouzi se zase diví,
že nám v naší oblasti nestačí tři druhy. Bylo
by asi nejlepší mít třeba 5 bílých a 2 červené
odrůdy, ale u nás jsou už na to lidé zvyklí...
A navíc, sami vinaři vám nejsou často schopni
říct, které z odrůd se vzdát.

Můžeme tedy konkurovat zahraničním
výrobcům?
Určitě ne v produkovaném množství a exkluzivní kvalitě některých celosvětově známých
oblastí, hlavně u červených vín. U bílých
odrůd se ale začínají česká vína umisťovat
na předních příčkách soutěží. Úspěšné jsou
i odrůdy, které v cizině skoro neznají, jako
třeba Hibernal a Pálava.
Jste rodinné vinařství, zapojují se všichni?
Ano, když po revoluci rodiče začínali, všichni
jsme si pomáhali. Táta kromě klasických
prací na vinici třeba lahvoval, máma lepila
etikety. Tak je tomu dodnes, každý má svou
funkci. Manželka řídí degustace. Já dělám
všechno možné, rozvážím naše vína, jezdím
traktorem, všechno, na co si vzpomenete,
od A do Z. Ve sklepě je fůra práce s přípravou,
se školením vína, s čiřením, filtrováním...
Máme jednoho stálého zaměstnance a ostat-
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FRANTIŠEK ZAPLETAL (47)

ní si najímáme na sezonu. Jinak tu všichni
pracujeme od rána do večera. Obětujeme
tomu veškerý náš čas.
Máte v tom celoročním kolotoči vůbec
prostor pro odpočinek? Třeba i k načerpání
inspirace v cizině?
No jestli máme někdy volno, tak maximálně první týden v lednu, někdy taky v srpnu
před vinobraním. Ale podívat se k zahraniční
konkurenci je nutnost! Neříkám, že jedem
k vinařům vždycky, ale často to tak bývá.
V Rakousku máme kontakty, tam jezdíme
od revoluce. Do Itálie to je kousek, byli jsme
na výletě i v Chorvatsku, Německu a snažíme
se samozřejmě podívat, jak to dělají tam.
Před dvěma lety jsem byl i v Kalifornii, za měsíc jedu do Bordeaux. Snažím se tak nastavit
tu správnou laťku srovnání, to vás motivuje
ke zlepšení a myslím, že u českých vín je ten
posun opravdu vidět.

Pěstováním révy a výrobou vína se
rodina Františka Zapletala zabývala už
od 19. století. Během socialismu byla
v rámci kolektivizace většina jejich
pozemků zabrána, ty po revoluci znovu
získali a další pozemky postupně odkoupili. František se kolem této živnosti
pohyboval od dětství, vystudoval ale
Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině,
krátce pracoval v Rakousku a v Břeclavi
v dopravní firmě, k vinařství se nakonec
naplno vrátil v roce 2003. Dnes je
i předsedou spolku vinařů ve Velkých
Bílovicích. V Salonu vín 2014 zvítězil
jeho Merlot, výběr z hroznů v kategorii
červených vín ročník 2012. Má dvě děti.
Kromě slabosti pro víno rád také cestuje.
(Více informací o vinařství na
www.belegradum.cz.)

Co s vaším vinařstvím bude dál, převezmou ho děti?
Nevlastní syn je třetím rokem v Seattlu a dceři je teď sedm let. Samozřejmě bych byl rád,
ale bůhví, co bude za patnáct let. Její zájmy
jsou teď samozřejmě úplně někde jinde. Já
jsem k tomu byl veden od dětství, ale živit mě

to začalo až ve 33 letech. Nejdřív jsem vystudoval vysokou a chvíli taky pracoval v cizině,
až pak jsem s vinařstvím začal naplno.
Zmínil jste, že máte dopravku, jaký obor?
Silniční dopravu, ale do Žiliny jsem jezdíval
pravidelně po železnici. To si moc dobře
pamatuju, tehdejší kvalitu cestování raději
nebudu komentovat. Nedávno jsem ale jel
z Břeclavi do Brna a byl jsem hrozně překvapený, že je to rychlé a člověk nestihne ani
vypít pivo. A víno už vůbec ne! Já často musím
řídit, pořád někde rozvážím vína, ale do toho
musím degustovat, zjišťovat, jak se víno vyvíjí.
A také ochutnávat se zákazníky. Ale dnes, když
máte jako řidič nulovou toleranci alkoholu
v krvi? Ideální je, když můžete sednout do vlaku a dojet až do místa, kde degustujete. Horší
to je tam, kam vlak nejezdí. V tom to máme
těžké. Měla by se tu vybudovat hustší železniční síť a vinaři by hned jezdili častěji! ▪

37

5 Kč /den

S LétoFestem
napříč republikou
Koncertní vystoupení mnoha českých a slovenských hudebních hvězd,
bohatý doprovodný program a skvělé jídlo i pití. Nejen to přinese druhý
ročník LétoFestů do osmi měst v České republice. Držitelé In Karty
mohou využít slevu na vstupné.
lovým publikem po boku těch největších
českých a slovenských hvězd.

LétoFest pomáhá

VYUŽIJTE CYKLOVĚŽ
U PARDUBICKÉHO
NÁDRAŽÍ
Dojíždíte do práce vlakem?
Využijte k zaparkování kola
cyklověž přímo u nádraží.
Na kole můžete ponechat přilbu, zavazadlo
a další příslušenství. Celý prostor s automatickou skladovací konstrukcí je monitorován
kamerovým systémem a je přístupný 24 hodin
denně. Kolo i příslušenství je plně pojištěno.
Zaparkujte během pár sekund a svá kola
a elektrokola máte v bezpečí za 5 korun
denně! Zákazníci Českých drah s platnou
zákaznickou aplikací na In Kartě parkují své
kolo prvních 24 hodin zdarma.

P

I v letošním roce se LétoFest spojil s nadací Můj nový život. Umožňuje onkologicky
nemocným dětem a jejich rodinám bezplatný
vstup na festivaly. Cílem projektu je pomoci
těmto dětem a celým rodinám vrátit se zpět
do běžného života. Novinkou letošního
ročníku je spolupráce s lokálními
dětskými domovy. I děti z těchto
domovů budou mít vstup na akci
zdarma.

S In Kartou
levněji

rvní ročník LétoFestů slavil
velký úspěch, a proto si i letos
mohou všichni během dvou dnů
vychutnat koncerty těch největších
tuzemských i slovenských hvězd. Hlavními lákadly jsou kapela Kabát se svou obří
75minutovou show nebo Chinaski v nové sestavě. Interpreti vystoupí na jednom z největších pódií v České republice s mnoha technickými vychytávkami. Tahákem bude také skupina
Wanastowi Vjecy, Marek Ztracený, Mig 21,
Sebastian a mnoho dalších. LétoFestová tour
začne v Pardubicích a v září skončí v Liberci.
Rok 2018 se nese v duchu oslav výročí
vzniku Československa. Toto téma nebude
chybět ani na LétoFestu v prezentačním
stanu. V areálech festivalů bude pro celou rodinu připraveno mnoho dalších lákadel, jako
například Family zone, Youtuberský stan nebo
grilovací koutek.

Soutěž autorských kapel
LétoFest slibuje také jednu specialitu.
Na každé zastávce diváky čekají koncerty
těch nejlepších lokálních kapel. Ty se totiž
utkají v soutěži, a získají tak jedinečnou
možnost vystoupit před velkým festiva-

Na festival výhodně

Vstupenky si můžete zakoupit
v předprodeji na www.ticketlive.cz,
do konce května vás dvoudenní vstup
vyjde na 850 Kč. Držitelé In Karty ale mohou
využít výhodné slevy. Stačí při nákupu zadat
číslo vaší In Karty a zaplatíte jen 700 Kč. ▪

?

SOUTĚŽ
O VSTUPENKY NA LÉTOFEST
Odpovězte správně na soutěžní otázku
a vyhrajte vstupenky na LétoFest.
Ve kterém městě letos začne sezona
LétoFestů?
A) v Liberci
B) v Praze
C) v Pardubicích
Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz nejpozději do 16. května 2018. Osm z vás vyhraje dvě vstupenky na jeden z festivalů.

INFORMACE O TERMÍNU A MÍSTU KONÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH FESTIVALŮ VČETNĚ DALŠÍCH AKTUALIT NAJDETE NA WWW.LETOFEST.CZ
www.pardubice.eu
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Proměňte nasbírané body v zážitky
Plánujete výlet a hledáte něco speciálního? Díky věrnostnímu programu ČD Body můžete čerpat výhodné
slevy do mnoha zajímavých destinací. Objevte krásy památek v Praze i po celém Česku nebo se pobavte
na některém z představení Městského divadla v Brně.

Do divadla s výhledem na Brno

Za pražskými památkami

Městské divadlo připravilo širokou škálu
činoherních a muzikálových inscenací a díky
vysoké profesionalitě souboru se mohou
diváci těšit z pestré divadelní nabídky každý
měsíc. Kromě činoherní a muzikálové scény
soubor disponuje letní open air scénou v blízkosti Zelného trhu s dechberoucím výhledem
na gotickou katedrálu sv. Petra a Pavla.
Voucher, který získáte za 50 bodů, proměníte
v 50% slevu na představení z celého repertoáru divadla. Sleva bude uplatněna po předložení voucheru na centrálních pokladnách
divadla. Více informací o programu a cenách
vstupenek naleznete na www.mdb.cz.

Muzeum hlavního města Prahy nabízí zákazníkům registrovaným ve věrnostním programu ČD Body slevu 20 % na vstup do vybraných objektů po celé Praze. Různé formy
poznání vám umožní velké množství objektů
i expozic. Prohlédnout si můžete hlavní budovu muzea, dům U Zlatého prstenu, Zámecký
areál Ctěnice, pražské věže (Prašná brána,
Malostranská a Staroměstská mostecká věž,
Novomlýnská vodárenská věž, Svatomikulášská městská zvonice a Petřínská rozhledna).
A to za pouhých 20 ČD Bodů. Více informací
o expozicích a výstavách najdete na
www.muzeumprahy.cz.

Cesty za diplomacií
s Národním památkovým ústavem
Vydejte se po stopách šlechty českých
zemí do deseti zajímavých objektů po celé
ČR, které pro vás vybral Národní památkový ústav. Prozkoumat můžete hrad
a zámek Jindřichův Hradec, hrad Švihov,
hrad a zámek Horšovský Týn, zámek
Kynžvart, Duchcov, Hradec nad Moravicí,
Sychrov, Jaroměřice nad Rokytnou,
Náchod a zámek Mníšek pod Brdy.
Za 50 bodů získáte při koupi jedné vstupenky druhou zcela zdarma. Více infomací
na www.npu.cz.

VÍCE INFORMACÍ O VĚRNOSTNÍM PROGRAMU A AKTUÁLNÍ NABÍDCE SLEV NAJDETE NA WWW.CD.CZ
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povlečení od 990 Kč

www.scanquilt.cz
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Cestopis
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TEXT: IRENA MENŠÍKOVÁ
FOTO: AUTORKA, SHUTTERSTOCK.COM

Neodolatelně zjizvená

BERLÍN

MEKKA
volnomyšlenkářů
Vždycky byl jiný a v minulosti toho zakusil
opravdu hodně. Byly doby, kdy neexistoval
racionální důvod, proč v něm žít. Město
postižené válečným běsněním, které
vystřídala bratrská „láska“ z východu
s provokativním ostrůvkem svobody, bylo
územím šťouchanců mezi Rusy a Američany.
I tady se ale psala historie naší země, ačkoli
si tyto souvislosti ve srovnání s hrůzami
Hitlerovy krutovlády a minovým polem
berlínské zdi tolik nepřipouštíme. Berlín se
ale ze všech svých ran dokázal zotavit a dnes
představuje dokonalou destinaci na víkendový
únik. Anebo na celý život.

BERLÍN
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B

erlín mě vítá zimou. Šerem. A deštěm.
Tohle láska na první pohled nebude,
říkám si při přeskakování žvýkaček
a vajglů u východu z metra. Jenže nevlídné
počasí není v Berlíně nic neobvyklého. A tak
mě i přes jeho nepřízeň německá metropole
nakonec oslovila. I když k tomu potřebovala
trochu více času.

Berlín je chudý, ale sexy

Něco se vám na této větě nezdá? To velkoměsto, do kterého se sjíždějí cestovatelé
z celého světa, kam se chtějí okamžitě
přestěhovat (nejen) umělecky založené duše
a kde nájmy rostou astronomickou rychlostí,
že je chudé? Výrok bývalého starosty Berlína
Klause Wowereita nám dnes přijde spíše
úsměvný. Berlín už dávno není chudý, ale
spíše drahý. Druhá část výroku zato sedí.
Berlín je totiž na rozdíl od ostatních
evropských „muzejních” měst mnohem přitažlivější. Přitom byly časy, kdy se z něj spíše
utíkalo. Po rozdělení Berlína měla tehdejší
bonnská vláda co dělat, aby z něj udělala
zajímavé místo k životu. Podařilo se jí to
s pomocí nižších daní, dotací a odpuštění
vojenské služby všem tamějším obyvatelům.

PO ROZDĚLENÍ BERLÍNA MĚLA TEHDEJŠÍ
BONNSKÁ VLÁDA CO DĚLAT, ABY Z NĚJ
UDĚLALA ZAJÍMAVÉ MÍSTO K ŽIVOTU.
Do Západního Berlína tak začali přicházet
bohémové, umělci a intelektuálové, kteří
z enklávy obklíčené sovětskou armádou
dokázali vytvořit Mekku volnomyšlenkářů.
Tato pověst Berlínu zůstala dodnes.

Historie (téměř) na každém kroku
Svou cestu Berlínem zahajuji na tom „nejberlínštějším” místě. U Braniborské brány.
Vystupuji na zastávce metra Brandenburger

Tor a ulicí Unter Den Linden, která vznikla
jako nápodoba slavné pařížské Champs-Élysées, se dostávám až k jednomu z největších
symbolů Berlína.
Brána se mi zdá ještě větší, než jsem
čekala, a působivější, než znám z fotek.
I přes chladné počasí chvíli jen tak stojím
a obdivuji zajímavou stavbu, která od roku
1734 sloužila jako celní brána. Představuji
si, jak u ní králové a císaři ukazovali svou
moc a jak tudy ve 30. letech minulého století
prošel nechvalně proslulý průvod nacistické
NSDAP. Během rozdělení Berlína pak byla
Braniborská brána zcela nepřístupná. Dnes
slouží jako kulisa nejdůležitějších událostí
a oslav v zemi. Právem se u ní srocují davy
turistů, které neodradí ani nepříznivé počasí.
Několika z nich cvakám na přání usměvavé
momentky.
Jakmile mám pocit, že jsem se na slavnou
bránu dostatečně vynadívala, pokračuji
o pár desítek metrů dále. Téměř za rohem se
rozkládá budova Říšského sněmu. Historická stavba na sobě nedává znát, co už musela
zakusit. Sídlo Reichstagu, původního parlamentu německé Říše a dnes místo zasedání
německého spolkového sněmu, dostalo mi-
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V těchto místech dříve sídlila SS. Dnes si tu návštěvníci
mohou prohlédnout nejen pozůstatky Berlínské zdi, ale
také expozici Topographie des Terrors.

nulostí dost zabrat. Poprvé v roce 1933, kdy
budovu poškodil úmyslně založený požár,
a později během bitvy o Berlín v roce 1945,
kdy ji poničili sovětští vojáci. Při prohlídce
útrob parlamentu dokonce narazíte na
graffiti v azbuce jako připomínku toho, jak
sovětští vojáci po vítězném útoku počmárali
zdi kousky ohořelého dřeva.
Dnes je budova zrekonstruovaná a pyšní
se novou skleněnou kupolí. Dílo světoznámého architekta Normana Fostera se
vydávám obdivovat zevnitř. Vstup do kupole
je zdarma, jenom se musíte předem objednat online. Při vstupu dostávám rovněž
zdarma audio průvodce a po točité rampě
se dostávám až do nejvyššího bodu budovy,

MEDVĚDOV, NEBO BAŽINOV?
Německá metropole má sice ve znaku medvěda (německy Bär), který
údajně inspiroval i vznik názvu
města. Pravděpodobnější je ale
teorie, podle které se jméno odvodilo
ze západoslovanského označení pro
bažinu „berl-/birl-“. Mezi původní
obyvatele území dnešního Berlína
totiž patřili i Polabští Slované, kteří
město pojmenovali tak, jak ho viděli.
Skutečné jméno Berlína by tak mohlo znít „Bažinov”.

U křižovatky ulic Friedrichstraße a Zimmerstraße dodnes
stojí Checkpoint Charlie – hraniční přechod z období
rozděleného Berlína, u nějž se kdysi setkaly ozbrojené síly
americké a sovětské armády.

odkud si užívám výhled na Berlín z netradičního místa. Obdivuji nedaleké kancléřství
a na druhé straně v dálce se tyčící televizní
věž a další kupoli, která patří Berlínskému
dómu, největšímu kostelu ve městě.

Připomínka tíživého svědomí

Za vstup se neplatí ani na další důležité
památce v srdci Berlína, kam se vydávám
s očekáváním i obavami. Kousek od Braniborské brány i Říšského sněmu nechala
německá vláda vystavět Památník holocaustu. Na místě stojí 2 711 betonových kvádrů,
které mají připomínat židovské oběti zavražděné nacisty během holocaustu.
Pomalu procházím mezi panely a vzpomínám si na historické lekce, dokumenty
a knihy, které byly tomuto tématu věnovány.
Německo si památník vlastního černého
svědomí vystavělo přímo uprostřed hlavního
města, aby byl neustále na očích. Při jeho
prohlídce mě doprovází i vtíravý mrazivý
pocit. Panely sice nejsou obrazné, zvěrstva
nacistů ale připomínají důsledně.
S výstavbou památníku se pojí také
kontroverzní skandál. Ve snaze uchránit dílo
před necitlivými turisty se měly kamenné
bloky nastříkat speciálním chemickým prostředkem. Ten ovšem pocházel od společnosti Degussa AG, jejíž sesterská společnost
Degesch vyráběla během druhé světové
války vražedný plyn Cyklon B. Přes řadu
protestů nejen z berlínské židovské obce
společnost zakázku přece jen dokončila.
Ačkoliv je před památníkem upozornění,
že je třeba respektovat a dodržovat klid,
stoprocentně se tato pravidla nenásledují.
Nezřídka se stane, že si návštěvníci mezi
tmavými kvádry fotí usměvavá selfíčka
nebo přeskakují z jednoho panelu na druhý.
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Já jsem narazila na rodinu, která si mezi
betonovými kvádry symbolizujícími jednu
z nejhrůznějších kapitol lidské historie hrála
„na schovku“.
Zima už mi zalézá za nehty, přesto ale
od Židovského památníku pokračuji podle
mapy o pár desítek metrů dále. Na parkovišti a vedle staveniště, kam mě mapa dovede,
ale bezradně bloudím. Žádné ukazatele,
žádné velké upozornění. Teprve po chvilce
hledání narazím na menší ceduli, která mě
informuje, že na tomto místě se nacházel
vůdcův bunkr. Místo je nevýrazně označeno
záměrně. Jde o snahu zabránit tomu, aby
se na místě posledních chvil nacistického
diktátora scházeli neonacisté.
U Hitlerova bunkru svůj první turistický
den zakončuji a přesouvám se do čtvrti
Kreuzberg, kde jsem ubytovaná. Těším se
na odpočinek a taky na dobré jídlo, o které
v Berlíně není nouze.

Porcování Evropy v malém zámku
Před sebou mám druhý den svého putování
a chystám se do místa, které je významně
spjato s dějinami naší země. Asi 30 kilometrů od Berlína leží Postupim. Právě tady,
na zámku Cecilienhof, se v roce 1945 sešli
představitelé vítězných mocností, aby roz-

hodli, jak naložit s poválečným Německem
a jak si poradit s válkou poničenou Evropou.
Naivně si myslím, že vystoupím z vlaku
a za pár metrů narazím na sídla Sanssouci
a Cecilienhof. Jenže Postupim je mnohem
větší, než čekám, a po krátké jízdě vlakem
mě překvapí téměř 170tisícové město. Nasedám proto na autobus, který mě přemístí
k největší místní atrakci – letnímu sídlu
Hohenzollernů – zámku Sanssouci.

POSTUPIMSKÁ KONFERENCE
Na zámku Cecilienhof se rozhodovalo také o naší, československé historii. Od 17. července
do 2. srpna 1945 v postupimském sídle jednali J. V. Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman
za Spojené státy a Winston Churchill za Spojené království (ten byl v průběhu konference
nahrazen Clementem Attleem). Rozhodli mimo jiné o rozdělení Německa a Rakouska
do čtyř okupačních zón a některým státům stanovili nové hranice. Československo tak
ztratilo Podkarpatskou Rus. Zároveň představitelé tří mocností uznali požadavek na probíhající odsun Němců z Československa.

Sídlo vypadá krásně. Majestátně. Jako by
z jeho útrob měl každou chvíli vyjít Fridrich II.
Veliký, který zámek nechal vybudovat,
a pokračoval pomalým krokem do rozsáhlých zahrad. V létě jim to určitě bude slušet
o něco více, jakmile vše rozkvete a atmosféru jim nebude kazit nepříjemný déšť.
Po prohlídce zámku Sanssouci se přesouvám k místu, kvůli kterému jsem přijela.
V rozlehlém parku opět chvíli bloudím, až
narazím na sídlo Cecilienhof. Překvapuje
mě, že vůbec není tak veliké a pompézní, jak
bych podle jeho historické role čekala. Naopak, přívlastek „zámek” se k tomuto stavení
vůbec nehodí.
Přesto má Cecilienhof neodmyslitelnou
atmosféru. Stačí si představit, že stejnými
vraty, mezi kterými stojím, prošel před více
než 70 lety také Harry Truman, J. V. Stalin
a Winston Churchill. Uvnitř zámku Cecilienhof pak zasedli ke kulatému stolu (který je
tu i dnes), u kterého rozhodovali, jak naložit
s poválečnou situací. Právě tady přišlo Československo o Podkarpatskou Rus, na tomto místě mocnosti posvětily odsun Němců
z našeho území.
Nevelkou budovu obklopuje také rozsáhlý
park a jezero, které vybízejí k procházce.
Nečekaně mě překvapují sluneční paprsky,
prorážející všudypřítomná mračna. Užívám
si poklidnou náladu postupimského dne
a absenci davů turistů, kteří zůstali v Berlíně.
Pomalu přicházím k dalšímu z chmurných
míst německé historie. Glienicker Brücke –
most, který spojuje území Berlína s Postupimí. Stojí tu od roku 1907 a největší „slávu”
zažil během studené války. Sovětský svaz
a Spojené státy si přes něj vyměňovaly špiony. Glienicker Brücke si tak vysloužil přezdívku Most špionů a jeho historií se inspiroval
i stejnojmenný americký film.
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LETIŠTĚ TEMPELHOF A ROSINEN BOMBER
Tady má procházka Postupimí končí
a zpět do Berlína se vracím stejným
S-Bahnem, jako jsem jela sem. Rozhoduji se,
že historie už bylo dost a je na čase poznat
současnou tvář německého hlavního města.

Do klubu? Jedině když jste „in“!

Squatty, multikulturní čtvrti, nejvyhlášenější
kluby světa, netradiční umění. Za uměním
a bohémským způsobem života se sem sjíždějí lidé z celého světa. Berlín v posledních
letech zažívá své nejlepší časy. Ve vyhlášeném městě hipsterů a volnomyšlenkářských
umělců chce bydlet čím dál tím více nadšenců. Nájmy a ceny kvůli tomu stoupají. Berlín
si užívá chvíli, kdy z něj nikdo neutíká, ale
naopak ho davy lidí spíše nechtějí opustit.
A pokud nejde rovnou o stěhování,
vyrážejí cestovatelé do Berlína za prvotřídní
zábavou. Zatímco v Česku se v klubech vlní
do rytmu spíše náctiletí, v Berlíně je klubová
scéna prestiž, o kterou se před vchodem
přetlačují všechny věkové kategorie. Před
klubem Berghain, který patří mezi ty nejvyhlášenější na světě, se pravidelně stojí ně-

Bývalé letiště Tempelhof sehrálo důležitou roli během berlínské blokády, která probíhala
od 23. června 1948 do 12. května 1949. Fungovalo jako jedno ze dvou berlínských letišť
tzv. leteckého mostu, přes který dostali Spojenci do obleženého města téměř 2,5 milionu
tun zásob. Ve špičce na Tempelhofu přistálo nebo startovalo letadlo každých 90 sekund.
S leteckým mostem se také pojí vzpomínka na „rozinkové bombardéry“ (německy Rosinenbomber). Přezdívka vznikla poté, co Gail Halvorsen, jeden z amerických pilotů, vyhodil z okna kabiny krátce před přistáním několik balíčků se sladkostmi pro děti. Později
se k němu přidala většina letců a Rosinenbomber pomohly přežít dětem ze západní části
města období strádání.

kolikahodinové fronty a teprve u vchodu se
rozhoduje, jestli je váš outfit natolik vhodný,
že vás pustí dovnitř.
Procházím uličkami Kreuzbergu, který je
jednou z nejvíce „hip” čtvrtí v Berlíně. Oblast
původně spadala do americké sféry moci
a zároveň šlo o nejvýchodnější část Západního Berlína. S grafitti pokrytými uličkami,
zapadlými bary a bohatou gastronomií jde
o čtvrť, která láká kromě přistěhovalců
také už vzpomínané bohémy a umělce.
V 60. letech byl Kreuzberg kolébkou alternativní scény a jedním z hlavních center
subkultur na světě.

STAČÍ SI PŘEDSTAVIT, ŽE STEJNÝMI VRATY PROŠEL PŘED VÍCE NEŽ 70 LETY
TAKÉ HARRY TRUMAN, JOSIF STALIN A WINSTON CHURCHILL.

V českých stopách

Pod kůži se mi opět dere vlezlá zima. Vyniká
o to více na rozsáhlém prostranství Tempelhofer Feld. Kdysi tu bylo jedno z nejvytíženějších letišť Německa a také pracovní tábor
během druhé světové války. Velkou částí
osazenstva byli kdysi Čechoslováci a Poláci.
Dnes obrovská zelená plocha uprostřed
města slouží Berlíňanům jako místo pro
volnočasové aktivity.
Tempelhof opouštím na opačné straně
a ocitám se na Blízkém východě. Tak se
alespoň přezdívá čtvrti Neukölln, ve které
žije údajně více než 150 národností. Obchody mají nezřídka arabské a turecké nápisy
a spíše než na currywurstu si pochutnáte
na kebabu a falafelu. Nejpočetnějším národem jsou tu dnes bezpochyby Turci, ale
v 18. století zde zakotvili první čeští přistěhovalci, protestanští uprchlíci. Neukölln se tehdy
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na linku metra. Vlak projíždí stanicí Görlitzer
Park a nabízí pohled na nechvalně proslulý Zhořelecký park. Kdysi zelená chlouba
města, dnes království drogových dealerů.
Vysedám o dvě stanice dál a mířím k East
Side Gallery, ke které se pojí zajímavá
historie. Zatímco za dob rozdělení Berlína
byla stěna ve východní části šedá a dost
často také zaminovaná, její západní část se
změnila v největší plátno na světě. Dotek
umění pocítila východní stěna až po pádu
zdi v roce 1989. Umělci z celého světa se
sjížděli a pomalovali stěnu motivy z historie.
East Side Gallery dnes představuje jediný
větší originální zbytek zdi na délce asi
1,3 kilometru.
Všechna díla v této „galerii” stojí za pozornost, přesto ale pátrám po tom nejznámějším. Po několika metrech mi hlouček turistů
naznačí, že jsem narazila na slavnou grafiku
umělce Dmitriho Vrubela. Nazývá se My God
Help Me To Survive This Deadly Love (Bože,
pomoz mi přežít tuto smrtící lásku) a vyobrazuje bývalé nejvyšší představitele SSSR
a NDR – Leonida Brežněva a Ericha Honeckera v přátelském objetí s polibkem.
jmenoval Rixdorf a i dnes tu můžeme narazit
na stopy české minulosti.
Přítomnost prvních Čechů v Berlíně
připomínala ulice nazvaná poeticky Mala
ulicka. Ačkoliv dnes už se jmenuje německy
Kirchgasse, na ceduli si stále můžete přečíst

i původní název. S Malou ulickou sousedí
také další český odkaz v hlavním německém
městě. Comenius Garten, zahrada, které
vévodí socha Jana Amose Komenského, se
pravidelně objevuje na seznamu „ukrytých
míst v Berlíně, která musíte vidět”.

VLAKEM DO BERLÍNA

Feťácký park a vstup
do východního Berlína

Do hlavního města Německa se
dostanete jednoduše přímými vlaky
EuroCity. Každé dvě hodiny vyjíždí
z Prahy a zastavují v Ústí nad Labem,
Děčíně, Bad Schandau a Drážďanech.
Část z nich pokračuje až do severoněmeckého Hamburku. Cesta z Prahy
do Berlína trvá čtyři a půl hodiny.
Od 10. června se z pražských Holešovic do stanice Berlin Südkreuz
dostanete za 4 hodiny a 3 minuty. Pro
cestu je výhodné pořídit si Včasnou
jízdenku Evropa, se kterou výrazně
ušetříte. Více na www.cd.cz.

Rozmrzávám nad druhým šálkem kávy
v jedné z hipsterských kaváren v Neuköllnu. Větrný den v Berlíně mi dává zabrat.
Vynechám proto na chvíli chůzi a nasedám

Návrat do ráje nepochopených

Sobotní ráno v Kreuzbergu je poklidné. Míjím pár pejskařů a navrátilců z pátečních večírků. Naposledy usedám v oblíbené kavárně
a objednávám si rozlučkové cappuccino.
„Výlet začíná, nebo končí?” ptá se mě barista. „Končí. Alespoň prozatím.”
Časy, kdy se z Berlína utíkalo, už má
německá metropole dávno za sebou. Dnes
má pro každého otevřenou (Braniborskou)
bránu dokořán a láká na netradiční směs
historie, moderního umění a alternativního
způsobu života. Jestli se někdy rozhodnu
nastartovat kariéru nadějného a nepochopeného mladého umělce, věřím, že v Berlíně
najdu zasloužené útočiště. Třeba budu mít
štěstí i na příjemnější počasí, ale to už bych
chtěla moc.
Auf Wiedersehen, Berlin! ▪

Cena jízdenky od 109 Kč platí při použití In Karty se zakoupenou slevovou aplikací,
studentské jízdné od 79 Kč při kombinaci In Karty a žákovského průkazu.

◀▶

PRAHA
BRNO
Výhodné jízdné

od 109 Kč
www.cd.cz

Denně 25 spojů.

79 Kč!

Studen
ti
již od
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BREJLOVCI

NESMRTELNÍ padesátníci
s aureolou

výjimečnosti
Neexistuje železniční
fanda, který by k nim měl
ambivalentní vztah. Jedni je
milují (a těch je většina) pro
jejich nezaměnitelnou eleganci
a výkony, které s takovou
samozřejmostí podávají už
50 let. Druzí je nenávidí,
protože právě oni přispěli
velkou měrou ke konci parních
lokomotiv i tam, kde na ně
motorová trakce svým výkonem
do té doby nedostačovala. Řeč
je o Brejlovcích, motorových
lokomotivách, které se vryly
nesmazatelným způsobem
do železniční historie této země.
Letos uplyne přesně půlstoletí
od doby, kdy se začal psát jejich
příběh.

50

Že leznic e

B

rejlovci se ale nestali úplně prvním
hřebíčkem do rakve parní trakce. První řadou, která začala masově vytlačovat parní velikány z čel rychlíků a osobních
vlaků, byly lokomotivy přezdívané Bardotky
či Zamračené řady T 478.1, které začaly
v roce 1964 vyjíždět z brány pražské lokomotivky ČKD. Generační obměna hnacích
vozidel v dálkové nákladní dopravě pak byla
zahájena v roce 1966 dodávkami ruských
Sergejů řady T 679.1. Motorové lokomotivy
ale do té doby neposkytly uspokojivou odpověď na otázku, jak nahradit výkonné parní
stroje v čele nejtěžších rychlíků a mezinárodních expresů. Pro tento účel nebyla vhodná
žádná z dostupných lokomotiv zejména
s ohledem na nedostačující výkon.

Scéna pro dvanáctiválec

Problém představovala malá nabídka
vznětových motorů, které neumožňovaly
ani přiblížení se k výkonu 2 000 koňských
sil, kterého dosahovaly naše nejvýkonnější
parní lokomotivy – Albatrosy řad 498.0
a 498.1. Motorové lokomotivy československé produkce byly vybaveny dvěma typy
motorů, lišícími se pouze různými modifikacemi s přirozeným sáním vzduchu a podpořené ke zvýšení výkonu přeplňováním.
Na počátku šedesátých let byl proto zahájen
vývoj nového typu vznětového motoru,
který by umožnil alespoň přiblížit se výkonu
Albatrosů, které měly k dispozici neuvěřitelných 1 840 kW! Po motorech s vrtáním 170
a 310 mm byla zvolena zlatá střední cesta
a výsledkem byl rychloběžný motor s vrtáním 220 mm, jehož výkon oproti pomaluběžné šestiválcové „třistadesítce“ doháněl
dvojnásobný počet válců. Prototyp tohoto
motoru se v roce 1966 objevil v hydraulickém provedení Bardotky T 478.2001 a o dva
roky později vyjel stejným typem motoru
vybavený také první Brejlovec T 478.3001.
Z konstrukčních důvodů bylo vrtání válců

PRAOTEC BREJLOVEC
záhy změněno na 230 mm, a počínaje
lokomotivou T 478.3002 se nový typ motoru
s označením K 12 V 230 DR stal základem
pro další čtyři stovky lokomotiv této řady.
Oba první prototypy byly nasazeny
na počátku roku 1969 do zkušebního
provozu v depu Hradec Králové, kde jezdily
místo parních lokomotiv řad 464.0 a 475.1
s rychlíky a osobními vlaky do Hanušovic,
polského Międzylesie a Doubleb nad Orlicí,
k nimž později přibyl ještě pár rychlíků
do Liberce. Lokomotivy, zpočátku doprovázené servisní službou ČKD a v mnoha
případech také přímo jejich hlavním
konstruktérem Ing. Jiřím Mizerovským, se
v provozu osvědčily, a proto již v roce 1970
byla vyrobena desetikusová ověřovací série
strojů T 478.3003 až 3012. Lokomotivy byly
dodány do depa Děčín, které svými parními
Albatrosy řady 498.0 zabezpečovalo mezi
Děčínem a Prahou vozbu celé řady mezi-

Vůbec první? Ano, existuje, a dokonce
v plné síle! Prototypový Brejlovec s inventárním číslem 001 patří do sbírek
Depa historických vozidel Českých

drah v Lužné u Rakovníka a každou sezonu potěší své obdivovatele poměrně
hojným provozem v rámci nostalgic-

kých jízd. Zajímá vás, kde ho můžete

vidět nebo se s ním svézt? Pak sledujte

profil ČD Nostalgie na Facebooku nebo
web www.cd.cz/nostalgie.

národních expresů, jako například Meridian či Balt Orient expres. Jejich soupravy
mívaly běžně dvanáct i více vozů a pro
nové motorové stroje znamenalo nasazení
do jejich čel křest ohněm. Nové lokomotivy
se ale předvedly v dobrém světle, byť jejich
výkon 1 325 kW byl naprostým minimem
potřebným k vozbě rychlíků s průměrnou

Setkání Brejlovců v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka v září 2011 ukázalo, jak barevná je škála jejich nátěrů.

Železn ic e

hmotností okolo 600 tun rychlostí až
100 km/h. Když se novotou vonící zeleno-šedé děčínské stroje začínaly prohánět
údolím Vltavy a Labe, chystala se na montážní lince v pražském ČKD již výroba první
série této řady, která byla od konce roku
1971 dodávána do mnoha dep, jako například do Bratislavy, Brna či Přerova.

Lounský třpyt houkaček

Dalších 60 lokomotiv z druhé výrobní série
výrazně posílilo stavy v depech, kde si Brejlovci postupně utvrzovali své pozice. V letech
1972 a 1973 významně pomohly k obnově
lokomotivního parku v depech Nymburk
a Havlíčkův Brod. Jen s malou přestávkou
navázala v letech 1974 a 1975 výroba nejpočetnější, třetí série sto dvaceti lokomotiv,
které byly dodány zčásti do nových působišť,
například do Ostravy, Krnova, Trutnova
či Meziměstí. Současně byl kladen důraz
na rychlou náhradu dýmajících parních
lokomotiv na náročných tratích středního
Slovenska a v příměstské dopravě v okolí
největších československých měst.
Ve druhé polovině roku 1975 byla postavena osmačtyřicetikusová čtvrtá výrobní série,
kterou si opět „rozebrala“ touto řadou již dis-

Brejlovci spolehlivě slouží také v Itálii.

ponující depa. Jako pomyslná první vlaštovka se ale Brejlovec objevil v depu Česká Lípa,
které bylo v pozdější době jednou z nejtypičtějších „brejlovcových“ destinací. Od května
do prosince 1976 ČSD převzaly dalších
šedesát nových lokomotiv T 478.3301 až
3360, které posílily početní stavy v depech,
kde byly zastoupeny pouze jedním či dvěma
kusy, jako byl Trutnov i Meziměstí. Nově se
pak dostaly také do Loun, které se později staly doslova „Mekkou“ řady T 478.3.
Lounské stroje zajížděly především do Prahy
s osobními i nákladními vlaky a čety byly doslova pověstné svými nablýskanými a vzorně
udržovanými stroji, na nichž se z dálky
třpytily i zlaté houkačky…
Výroba řady T 478.3 byla završena v roce
1977, kdy z ČKD vyjela poslední série Brej-

K neelektrizovaným tratím
středního Slovenska už dlouhá desetiletí
patří zvuk dvanáctiválce K12 V230 DR.

lovců čísel 361 až 408, která opět pomohla
navýšit počet lokomotiv v dosavadních služebnách. Brejlovci se tak stali nejpočetnější řadou motorových lokomotiv tuzemské
produkce a s několika výjimkami, mezi něž
dlouho patřila také Praha, ovládli provoz
ve většině větších lokomotivních dep
zajištujících provoz zejména na hlavních
tratích.

Ve dvou se to lépe táhne

Nové lokomotivy se však neobešly bez
potíží. Od samého počátku se na strojích
projevovaly časté závady na motorech, které
byly po konstrukční stránce poddimenzovány a docházelo k častým praskáním
některých prvků, což se vyřešilo až o mnoho
let později výrobou zesílených skříní motorů.

Mnoho lokomotiv se tak přímo z provozu
vracelo s těžce poškozenými motorgenerátory do Prahy k výrobci.
V pozdější době se začalo kvůli dalšímu
zvýšení výkonu využívat možnosti spojení
dvou lokomotiv kabelem mnohočlenného
řízení. Jedním z nejznámějších spojů, kde
se této možnosti pravidelně využívalo již
v osmdesátých letech, byl expres Thermal, který vozily chomutovské stroje mezi
Prahou a Karlovými Vary. V jeho soupravě
byly dokonce řazeny přímé lůžkové vozy
z Moskvy. Dvoučlenně jezdili Brejlovci také
z Brna do České Třebové nebo z Bratislavy
do Púchova. Od počátku devadesátých let se
pak „dvojčata“ hojně rozšířila v nákladní dopravě například mezi Nymburkem a polským
Zawidóvem nebo mezi Zvolenem a Košicemi.
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V průběhu osmdesátých let Československé státní dráhy zintenzivnily snahu
o přechod na elektrické vytápění vlakových
souprav. Proto už v roce 1978 vznikly dva
prototypy a do roku 1980 pak dalších
84 sériových lokomotiv s označením T 478.4.
Tyto lokomotivy vycházely konstrukčně
z původních Brejlovců, hlavní změnou bylo
nahrazení parního generátoru pro vytápění
souprav párou elektrickým topným alternátorem. Plánovanou produkci „čtyřkových“ Brejlovců však zhatil rozsáhlý požár
v libeňské lokomotivce a centrálně řízené
socialistické plánování už nikdy tento deficit
nedohnalo. Nedostatek lokomotiv s elektrickým vytápěním byl proto řešen až v první
polovině devadesátých let, rekonstrukcí
163 kusů původních Brejlovců (od roku
1988 označených řadou 753) na řadu 750.
Přestavba spočívala právě v instalaci zařízení
pro elektrické vytápění vlaků.

Nové kousky „starých psů“

Počátkem nového tisíciletí se začala projevovat morální zastaralost těchto strojů a stále
náročnější údržba si žádala řešení, které by
umožnilo prodloužit životnost těchto jinak
všestranných a spolehlivých lokomotiv.
Po nezdařeném pokusu o přestavbu v podobě prototypu řady 755, který proběhl již
ve druhé polovině devadesátých let na Slovensku, byla v Čechách modernizována jedna lokomotiva. Namísto původního motoru
do ní byl dosazen konstrukčně sice starší,
ale spolehlivější motor K 6 S 310 DR, který
poháněl Zamračené a Čmeláky. Lokomotiva

byla označena jako 752.001 a úspěšně jezdila až do roku 2007 v Lounech a Praze. Dalším
projektem, který se od roku 2000 dočkal poměrně hojného rozšíření, byla rekonstrukce
celkem čtyřiceti Brejlovců pro různé italské
nákladní dopravce. Čtyři stroje s označením 752.6 převzala po rekonstrukci firma
OKD, která si v průběhu let 2002 až 2009
podobně jako někteří další nákladní dopravci
pořídila zásadním způsobem modernizované lokomotivy 753.7 s motory Caterpillar.
Třicet podobných lokomotiv si pořídil také

TATRANSKÝ OROL NEVZLÉTL
Asi nejbizarnější modernizací Brejlovce se stal slovenský pokus o nejfutu-

rističtější kousek nazvaný Tatranský
orol. Unikátní rekonstrukce stroje

753.055 na 755.001 spojená s náhradou
původního motoru typem Pielstick

12 PA 4 185 však zůstala nedokončena.
Stroj se nikdy nedostal do pravidelného provozu a dodnes je odstaven
ve Vrůtkách.

národní nákladní dopravce ČD Cargo. V letech 2010 až 2012 zmodernizovala firma CZ
Loko devatenáct původních strojů řad 750
a 753 na řadu 750.7, která byla vybavena
novými motory CAT 3512 C o výkonu 1550
kW a také moderními stanovišti. Tyto stroje
využívají České dráhy na svých rychlíkových
spojích. Setkat se s nimi můžete například
na rychlících z Prahy do Rakovníka, z Brna
do Jihlavy nebo v Krkonoších a Jeseníkách.

Důchod? Kdeže!

Nová řada 756 vznikla z původních Brejlovců také na Slovensku. ZSSK Cargo s deseti
lokomotivami, rekonstruovanými v ŽOS
Zvolen, zajišťuje nákladní dopravu na tratích
Žilina – Zvolen – Košice. Přibližně ve stejných
lokalitách potom působí 25 lokomotiv řady
757, které postavily ŽOS Zvolen pro osobní
dopravu národního dopravce ZSSK. Do celkového výčtu přestaveb původních Brejlovců
pak zbývá zmínit dvě české lokomotivy řady
755 s motory CAT 3512 B, které používá ČD
Cargo nejčastěji v oblasti Kralup nad Vltavou. Kromě výše zmíněných lokomotiv, které
prošly zásadními modernizacemi, je v držení
různých subjektů ještě celá řada méně či více
upravených původních lokomotiv 750 nebo
753 jak v muzejním provozu, tak i v běžné
každodenní službě. To prozatím zajišťuje
obrýleným lokomotivám s čerstvými pěti
křížky na hřbetě ještě mnoho let v činné
službě. Je přitom zajímavé, že to, co obdivovali kluci před 50 lety, obdivují malí i velcí
i dnes. Brejlovci zůstávají ve všech ohledech
výjimeční. ▪

ČD Taxi
Pohodlně na vlak
i z nádraží
● zvýhodněná cena
pro zákazníky ČD
● Brno, České Budějovice, Hradec
Králové, Chlumec nad Cidlinou, Kunovice,
Liberec, Nový Bydžov, Olomouc, Ostrava, Pardubice,
Plzeň, Praha, Přelouč, Staré Město, Uherské Hradiště
● stanoviště vždy v blízkosti nádraží
● nonstop na bezplatné lince 800 252 252
s uvedením hesla „ČD Taxi“
www.cd.cz/cdtaxi
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KINO

TURNÍ TIPY

A RECENZE

JANA KÁBRTA

DIVADLO

Elegance molekuly

V KINECH
OD
31. KVĚTNA

ESCOBAR

Krásnou novinářku Virginiu očaroval. Chlapík, který svůj značný majetek investuje do stavby
domků pro chudinu, umí být zapálený pro věc i galantní. Zamilovala se. Jenže potom začala objevovat i jeho druhou tvář. Tvář brutálního zločince, bezohledného vraha a vládce kokainového
impéria. Pablo Escobar. Měl miliony dolarů, vlastnil malou armádu, prodával drogy v tunách.
Chyběl mu ale respekt, a ten se rozhodl získat zabíjením a co nejvyšší částkou na mezinárodním
zatykači. A povedlo se, brzy byl pro americkou CIA nejdůležitějším cílem. A mladá novinářka její
šancí, jak ho dostat.
ŠPANĚLSKO, BULHARSKO, 123 MIN. / REŽIE – FERNANDO LEÓN DE ARANOA
HRAJÍ – PENÉLOPE CRUZ, JAVIER BARDEM, PETER SARSGAARD, DAVID VALENCIA, GISELLE DA SILVA

FILM NA DOMA
Nejtemnější hodina
Letošní Oskar pro Garyho Oldmana byl zasloužený. Film, v němž se coby britský ministerský
předseda Winston Churchill ocitá na počátku
druhé světové války, stojí a padá právě s jeho
výkonem. A v tomto
případě je namístě
to první – Oldman
má nejen skvělou
masku na obličeji, ale
dokonale předvádí
i Churchillovy pohybové a mimické návyky. Okamžik, v němž
jedna z největších
postav 20. století
musí během krátké
chvíle semknout
národ a výrazně promluvit do dějin, navíc
provází podmanivá
a tíživá hudba Daria Marianelliho.
USA, VB, 125 MIN. / REŽIE – JOE WRIGHT
HRAJÍ – GARY OLDMAN, KRISTIN SCOTT THOMAS,
BEN MENDELSOHN, LILY JAMES, RONALD PICKUP,
STEPHEN DILLANE, NICHOLAS JONES

VÝSTAVA

Čtyři hry už napsal scenárista a režisér,
mimo jiné i autor legendárních Knoflíkářů Petr Zelenka pro pražské Dejvické
divadlo – Příběhy obyčejného šílenství, Teremin, Dabing Street, a nyní
Elegance molekuly. Novinka sleduje tři
mimořádné muže, mezi nimi i geniálního chemika Antonína Holého, a jejich
tři molekuly, které na cestě z českých
laboratoří do lékáren prošly procesem
za stovky milionů dolarů. A dnes léčí
AIDS u více než osmdesáti procent
pacientů na celém světě.
DEJVICKÉ DIVADLO, PRAHA
REŽIE – PETR ZELENKA
HRAJÍ – IVAN TROJAN, VERONIKA KHEK
KUBAŘOVÁ, MARTIN MYŠIČKA,
PAVEL ŠIMČÍK, PETR VRŠEK, ZDEŇKA
ŽÁDNÍKOVÁ, VLADIMÍR POLÍVKA,
VÁCLAV JIRÁČEK, ELIZAVETA MAXIMOVÁ,
LADA JELÍNKOVÁ

OTEVŘENO
DO
3. ČERVNA

KÁJA SAUDEK „18+“
Tahle výstava se samozřejmě nabízela – vždyť erotika je v tvorbě výtvarníka Káji
Saudka naprosto dominantním prvkem. V Opavě se erotično z jeho díla představuje
na třech patrech, která zaplnily originální kresby, komiksy, oleje na plátně, skici,
objekty, video, ale i konkrétní kresby, za které byl Kája Saudek odsouzen do vězení.
K vidění jsou i věci, které nebyly dosud nikdy zveřejněny a jsou zapůjčeny z různých
soukromých sbírek. Celkem jich je tu přes 150 a zahrnují průřez celoživotní Saudkovou tvorbou.
DŮM UMĚNÍ, OPAVA

Zábava

RECENZE

biografii i románu, navázat v nich na své
hvězdné autorské okamžiky z dřívějšího
období ale nedokázal.

Opět vypráví svižně a vtipně

S novinkou Muž a žena, v níž spojil dvě novely Family Frost a Čarodějka z Křemelky, je
ovšem spisovatel zpátky. Zpátky ve formě.
Jako by se starým nakladatelem, jehož
křivdy v knize zmiňuje, zahodil i osudově
a vztahově ublížené období, a naplno se vrací
do práce, která mu jde a která ho baví. Pořád
je výborný vypravěč, poutavý a srozumitelný,
který čtenáři nedovolí zvolnit tempo.
Zpět je zručný fabulátor, a co víc,
především v druhém případě je též
velmi zábavný, hravý a vtipný. Humor
sice nechybí ani úvodní Family Frost,
v níž zkrachovalý restauratér, nyní
s obživou rozvážeče zmrazených polotovarů, jede coby padesátník poprvé navštívit svého utajovaného otce,
nicméně vtip je zde až příliš přímočarý, okatý.
V Čarodějce je propracovanější, rafinovanější.

80%
Viewegh se zase dostal do ráže

Příslib do budoucna

P

řed šesti lety mu praskla aorta, o tři
roky později se s ním rozvedla jeho žena
Veronika.
Přes komplikace, které tyto dvě zásadní
události přinesly, se psaním neskončil, byť
zejména ta první, při níž prožil klinickou
smrt, zanechala následky – Viewegh má

dodnes problémy se soustředěním a pamětí,
bývá dezorientovaný a bez energie.
Nemoc i krach manželství se ve své tvorbě
snažil zúročit, staly se však zřejmě natolik
osobní, že ideální formu, jak je předat svým
čtenářům, Viewegh nenašel.
V posledních šesti letech daly vzniknout

Ostatně příběh Dominiky, která má mimořádnou schopnost číst lidem jejich myšlenky,
což mimo jiné výrazně komplikuje hledání
ideálního životního partnera, sice Viewegha
naplno vrací do hry (na rozdíl od Family Frostu se až na detaily dokázal oprostit od téměř
všech souvztahů s autorovým civilním životem), zároveň však působí jistou zkratkovitostí a zakukleností – co když právě tenhle
příběh mohl být tím románem s velkým R,
po němž autor léta prahne?
Na druhou stranu, třebaže tím zatím
není, je slušnou nadějí, že se ho od Michala
Viewegha jednou dočkáme. ▪

KNIHA

KONCERT

TV TIP

Spisovatel Michal Viewegh prožívá novou éru své tvůrčí dráhy.
Po dlouhých letech změnil svého nakladatele a pod jeho křídly vydal
knihu, která ho po autorském útlumu opět vrací do první ligy.

1968 očima 50

HRA O TRŮNY

NESPOUTANÝ DJANGO

PETR MACEK

Seriálový fenomén z produkce televize HBO,
jehož sedm sérií se těší zájmu fandů po celém
světě, dal vzniknout i představení v podobě
živého koncertu, který se v rámci putování po světových halách zastaví i v pražské
O2 aréně. V něm slavný skladatel Ramin
Djawadi vede orchestr a sbor a společně, s využitím nejmodernějších
technologií, představí
strhující hudbu ze všech
sedmi řad kultovní fantasy série.

Divoký západ očima režiséra Q. Tarantina, to
jsou dokonalé herecké výkony, brilantní konverzace a zběsilá akce. Odehrává se na jihu
Spojených států dva roky před vypuknutím
občanské války. Bývalý otrok Django se spojí
s nájemným lovcem lidí Kingem Schultzem,
který je na stopě vraždících bratrů Brittlových
a Django ho k nim může
dovést, sám však sleduje
jiný cíl – ze spárů otrokáře Candieho chce vyrvat
svoji lásku Broomhildu.

Invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna
1968 a následná normalizace zasáhla do osudů všech lidí v této zemi. Padesát let poté
vzpomíná na osudný rok a jeho následky
50 největších osobností své generace v otevřených zpovědích. Marta Kubišová, Kamila
Moučková, Jiří Menzel, Jiřina
Bohdalová, Jan Pirk, Helena
Vondráčková, Eva Pilarová,
Petr Janda, Yvonne Přenosilová, Hana Brejchová a mnozí
další – co jméno, to jiný osud
a unikátní příběh roku 1968.

O2 ARÉNA, PRAHA

PRIMA COOL, ČTVRTEK

16. KVĚTNA

31. KVĚTNA, 22:25
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HVĚZDY SÍTÍ
Tanečkem dostala celý svět

Jedna z nejoblíbenějších světových zpěvaček, britská hvězda Adele, na svůj Instagram vložila video, na kterém doma v obtažených teplácích sleduje koncert své
neméně slavné kolegyně
Beyoncé, a navíc u toho
naprosto zuřivě tančí.
Celkem tři krátká
videa, na kterých
zpěvačka projevuje
svůj komický talent
a mohutně hází hřívou
nebo řádí s trumpetou,
zaznamenala v krátkém čase
přes patnáct milionů zhlédnutí. Někteří
z diváků byli tancem Adele tak unešeni, že
ji vzápětí poslali nabídku k sňatku.

Danny DeVito uctil Formana s vtipem

S nejsdílenější kondolencí na sociálních
sítích po smrti režiséra Miloše Formana
přišel americký herec Danny DeVito, který
si zahrál jednoho z pacientů
ve Formanově snímku
Přelet nad kukaččím
hnízdem. Doslova napsal: Milos the magnificent! Čest jeho památce (honour to his
memory) light a good
cigar, raise a drink, and
shout HOVNO HOVNO
HOVNO! K poctě slavného režiséra tedy
poradil zapálit si dobrý doutník, pozvednout
sklenku a ulevit si jadrným výrazem.

NOVINKA

Vesničan je bez nápadu a nudí

Web Playtvak.cz, který se snaží zaujmout mimo jiné krátkými
původními seriály, uvedl novinku Vesničan. Ta bohužel
prohlubuje jejich klesající úroveň.

N

a velmi slibný seriálový začátek
v podobě svěží a vtipné Single Lady,
kterou svým pojetím a výkonem táhla
herečka Jana Plodková, se snažil navázat
Single Man, kterému vévodil Marek
Taclík. Ubylo v něm lehkosti i humoru,
a výsledek proto působil spíše rozpačitě.
Naděje se proto upřela k dalšímu počinu
Vesničan, který avizoval atraktivní obsazení v čele s Aloisem Švehlíkem,
Jitkou Čvančarovou, Josefem
Poláškem, Martinem Myšič-

kou a dalšími. Hlavní roli hraje Polášek. Postava
ředitele vydavatelství v jeho podání je podivínská od chvíle, co v úvodu usedne do kanceláře
obložené kutilskými předměty. Přijíždí z pohřbu
dědy, a vzpomínky na něj a dětství ho přemohou natolik, že po sobě v kanceláři nechá podepsanou výpověď a zamíří do dědovy chalupy
na vsi. Ihned se stane místním opravářem
všeho možného a pro sousedku (samozřejmě žije sama s dětmi) zajímavým,
nejprve pomocným objektem,
později… kdo ví.
To se dozví ten, kdo u seriálu
vydrží. A s tím možná bude trochu
problém, neboť ze tří zmíněných
seriálů je Vesničan (po pěti dílech)
zatím nejslabší. Bez větších nápadů,
s řadou prvoplánových a trapných vtipů,
utahaný. Navíc s Poláškem, představitelem
výhradně postarších sympatických nemotorů, už tolikrát jinde okoukaných.
V pěti dílech nabídl jediný světlý moment
v podobě z popela vydupané dětské oslavy,
kterou k úžasu matky dokázal „místní kutil“
v rekordně rychlém čase zinscenovat. Skóre
1:5 ale k velkému úspěchu stačit nebude.

30%

TO NEJ Z INSTAGRAMU
Hudební nebe a desetitisíce fandů se slétly do Kalifornie na několikadenní festival
Coachella. Nejoriginálnější oděv tam měla zpěvačka Rihanna, na Instagramu se hned
pochlubila.
Své fanoušky pěkně vyděsil herec a zpěvák Adam Mišík. Zveřejnil fotografii, na které
má zranění v obličeji. Naštěstí rychle vysvětlil, že jde jen o líčení v rámci natáčení nové
série První republiky.
O pořádný rozruch se nejprve v rádiu a pak na sociálních sítích postaral moderátor
Leoš Mareš. V živém vysílání Ranní show na Evropě 2 se vsadil, že bude skoro měsíc
jezdit namísto ve svém ferrari v trabantu. S tím, že kdyby ho někdo nachytal v nějakém jiném autě, svoje ferrari mu věnuje.

?

SOUTĚŽ O KNIHU
ŽENA, KTERÁ NEMOHLA KŘIČET
Chcete si přečíst knižní novinku
od spisovatelky Christiny Doddové?
Pak správně odpovězte na soutěžní
otázku a vyhrajte jeden ze tří výtisků.
Elegance molekuly
je v pořadí kolikátou
hrou, kterou pro Dejvické divadlo napsal
Petr Zelenka?
A
B
C

třetí
čtvrtou
šestou

Odpověď zadejte
do příslušného
formuláře na
www.cdprovas.cz
do 16. května 2018.

Týý jo
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Hlášenky aneb
Z deníčků strojvedoucích
M

anžel přišel domů z mimořádné šichty
a ještě v pracovním oblečení zasedl k počítači. Z kapsy vytáhl nějaké papírky a začal ťukat
do klávesnice. „Co děláš?“ zeptala jsem se, smířená dopředu s tím, že Čendovo vysvětlení možná
hned nepochopím. „Píšu hlášenku,“ odpověděl
a začal mi líčit zádrhel, ke kterému došlo ten den
na směně. Všechny problémy je totiž potřeba
nahlásit na portálu strojvedoucích, ať už se týkají poruchy mašin (v jazyku hlášenek HV – tedy
hnacích vozidel) nebo problémů na trati či v jejím
okolí, zpoždění vlaku a tak dále. Systémový specialista (dříve technický pracovník) si hlášenku
přečte a předá k vyřízení například mechanikům
ČD nebo pracovníkům SŽDC, jedná-li se o problém na trati.
Já jakožto milovník literatury jsem už měla tu
čest se s obsahem pár hlášenek seznámit, a tak
si vždy ráda sednu k manželovi a pročítáme je
společně. Někteří strojvedoucí se snad minuli
povoláním a měli být raději spisovatelé. Jeden
manželův kolega, který se ve vlacích bez přestání šťourá a skvěle jim rozumí, tam například
napsal: „Během kontroly HV jsem našel pod HV
ležet chladič. Šrouby a podložky jsem sehnal
od místních obyvatel a po 30 minutách oprav
s vlakem odjel. V konečné stanici jsem HV odstavil k odborné opravě do depa.“ No, představa
mě v jeho situaci – nejprve jak zpanikařím při
pohledu na chladič ležící pod mašinou, a pak jak
se stydím jít někoho z místních obyvatel poprosit
o potřebné součástky, mě trochu rozhodí. Nemluvě o tom, že mně by někdo nejprve musel říct,
jaké součástky mám jít sehnat.
Z hlášenek lze poznat práci strojvedoucího
opravdu blízce. Někdy by mě ani nenapadlo, co
vše může takové zaměstnání obnášet. Některé
hlášenky jsou podle mě tak poučné, že by měly
být veřejné. Jedna z nich vypráví: „Při jízdě vlaku
jsem zpozoroval v kolejišti dívku se sluchátky
na uších. Protože ihned nezareagovala na návěst
Pozor, zavedl jsem rychločinné brzdění. Naštěstí
stihla zavčasu uskočit z koleje do křoví v příkopu.
Poněvadž tam ležela hlavou dolů a neměl jsem
jistotu, jestli se náhodou nějak nezranila, šel
jsem ji zkontrolovat. Naštěstí nebyla zraněná,

a tak jsem jí pouze vynadal za nezodpovědné
chování a popřál pěkný zbytek dne...“
Některé jsou zase psány s velkou dávkou nadsázky: „Při zastavování jsem spatřil v prostoru
nástupiště pohyb rozjívené omladiny, která se
zde takřka každý večer poflakuje a dělá bordel.
Jeden z mladíků skočil do koleje a rozpažil se
vstříc mému stroji za bujarého hecování celé
skupinky. Pomocí rychločinného brzdění jsem
před ním zavčasu zastavil, a protože nedbal ani
na hlasitou návěst houkačkou, vystoupil jsem
z vozidla, chytil ho za flígr a razantním způsobem ho odklidil z prostoru kolejiště a nástupiště.
Událost nahlášena PČR a výpravčímu.“
Další drama se odehrává v hlášence o staré
paní, které se na přejezdu zaseklo kolečko chodít-

FEJE
TON
TEXT: LENKA JEČMENOVÁ
ILUSTRACE: ANGELART

ka. Strojvedoucí začal okamžitě brzdit a lokomotivu zastavil až metr před paní. Vystoupil, zeptal
se jí, jestli je v pořádku, zkontroloval cestující
a po vydýchání jel dál. Na stejném místě před pár
dny poskytoval první pomoc řidiči v autě, které
vjelo do kolejiště. Řidič nehodu bohužel nepřežil.
I takové hlášenky jsou k nalezení. I takoví hrdinové řídí vlaky.
Párkrát se mi na cestách stalo, že vlak znenadání
zastavil kdesi v poli. A stál. A stál. A moje vnitřní
brblání (nejsem ten typ, co si to jde vyříkat s průvodčí, která navíc stejně za nic nemůže) nabývalo
na intenzitě. Teď, když mám muže strojvedoucího,
spíš bych se v té chvíli modlila za moudrost pro
fíru, který možná právě podává první pomoc nebo
„za flígr“ vyvádí opilce z kolejiště. ▪

Nejkrásnější pohled na železnici
je z lokomotivy
Pohledzvlaku.cz
Unikátní projekt nejen
pro železniční fanoušky
◯ Čtyři úhly pohledu
◯ Interaktivní mapa
◯ Události na trati
◯ Turistické zajímavosti na trase
◯ Rozhovor se strojvedoucím
◯ Každý měsíc nová trať

www.pohledzvlaku.cz
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SOUTĚŽ

?

Správnou odpověď jednoduše
zadejte do formuláře

SMĚŠNOST

BEZPEČNOSTNÍ
TRHAVINA

2. ČÁST
TAJENKY

NÁZEV
PLANETKY

OBVAZOVÁ
POTŘEBA

HVĚZDA
V SOUHVĚZDÍ ORLA

?

LÁTKA
K VYŠÍVÁNÍ

OPAK PRO
STEREO

OPRAŠOVAT

KYSELÁ
POCHUTINA

SÍLA

OHODNOTITI

NESPOČÍVAT
NA ŽIDLI

JMÉNO
HERCE
LACKOVIČE

?

ŘÍKAT

UBÍRATI
NA DÉLCE

STAROŘEK

ŠPATNÍ

POLÉVKOVÝ
KNEDLÍČEK

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

PALIVOVÝ
KOMBINÁT
ANT. ZÁPOTOCKÉHO
DRAVEC
(SLOV.)
STRACH

1. ČÁST
TAJENKY

PENÍZ
(ZASTAR.)

RYBÁŘSKÁ
SÍŤ
ZVÝŠENÝ
TÓN
KLOUDNÁ

ODLIŠNÍ
(SLOV.)

NEOTLOUCT
KALÍŠKY
TYP
ŠKODOVKY
DEZINF. PROSTŘEDEK

RUDNÁ
ŽÍLA
(ZASTAR.)

JMÉNO
HEREČKY
MANDLOVÉ
KOČIČÍ
MLÁDĚ
NĚKAM

JINAK
ZVANÝ

?

ŽOVKA

Tajenka z minulého čísla:
Antikvární předměty jsou bývalé kýče.
Kýče jsou budoucí antikvární předměty.

na www.cdprovas.cz
do 16. května 2018.

POMŮCKA:
ADY, ATAIR,
KANK,
LEHEL

KŘÍ

Paulo Coelho ( *1947),
brazilský spisovatel:
... viz tajenka.

Pošlete nám vyluštěnou tajenku
a vyhrajte tři permanentní
vstupenky na 52. ročník festivalu
PORTA Řevnice 2018 a tři CD Porta
slaví 50.

ITALSKÁ
PODOBA
JMÉNA
PAVEL

SKLÁDACÍ
CYLINDR
ODVETNÝ
SEK (SPORT.)

VYCPÁVKA
KOSTÝMŮ
ŠLÁGR
SÍŇ ŘECKÉHO
CHRÁMU

NÁSTAVBA
NAD HLAVNÍ
ŘÍMSOU

SERVÍROVANÁ

porta 2018

JM. HERCE
SHARIFA
LYSÍ

MAĎARSKÝ
LYRIK

RIVAL
RET

UŽITEK
(V NÁŘ.)

ANÁLY
MONTOVANÉ
RODINNÉ
DOMKY

?

ŽENSKÉ
JMÉNO
(ZDROB.)
A SICE

NEDOVOLENÁ
GOGOLŮV
STUDENTSKÁ
PSEUDONYM
POMŮCKA

VYTĚŽIT
TRKNUTÍ
(ŘIDČ.)

Soutěž o tři permanentní vstupenky na festival
PORTA Řevnice 2018 a tři CD Porta slaví 50
KORNOUTICE
DÁTI
ZA PENÍZE

PŮVODNÍ
ZKRATKA
DUKLY

V Lesním divadle v Řevnicích se 29. 6. - 1. 7. představí Robert Křesťan, Pavel Žalman,
Roman Horký, skupina JELEN, J. Samson Lenk, Ivan Hlas, Schovanky, Jitka Vrbová,
VOKOBERE a další skvělé kapely.
www.porta-festival.cz

KOUT
OKOLO
(BÁS.)

ZNIČENÝ
(OBECNĚ)
TÝKAJÍCÍ SE
DUŽNATÉ
ZELENINY

?

ŽLUTOHNĚDÁ
BARVA
SLEPIČÍ
CITOSLOVCE

SDRUŽENÍ
PODNIKŮ
DROBNÝ UM.
PŘEDMĚT

POTÁČ
(TEXT.)
ZADNÍ STEHNO
ZVÍŘAT

CHOBOTNATCI

?

ANGLICKY
ULOŽIT
(DO PC)

OZN. DOHOD
O OMEZENÍ
STRATEG.
ZBRANÍ
PLOŠ. MÍRA
(SLOV.)
ZKRATKA
PRO TOTÉŽ

USAZENINA
STRANA

PŘÍLOHA
K OMÁČCE

TRÁVNÍK
(KNIŽNĚ)

ZAVINĚNÍ

3. ČÁST
TAJENKY

ZNOVU

ČESKÁ
COUNTRY
SKUPINA

ZÁJEM
(HOVOR.)

KROKOVA
DCERA

RÝNSKÝ
ČLUN

CHEMICKÝ
VZOREC
OXIDU
TITANATÉHO

ALKALICKÝ
(ZKR.)

AKVARIJNÍ
RYBKA

ZNAČKA
MAĎARSKÝCH
CHLADNIČEK

ZRYCHLENÝ
CVAL

RE
CEPT

OD FLORENTÝNY

Švestkový táč na plech
Německo je pro mě zemí koláčů na plech (nebo též táčů, chcete-li).
Vím, že by se jistě dalo namítnout, že v první gastronomické linii
na návštěvníky útočí hlavně klobásy a knedlíky a preclíky a pivní
zahrádky, a je mi jasné, že by se dalo dlouho polemizovat, zda k nám
opravdu přišly brambory, náš národní poklad, z Branibor.

A

le když dojde na věc, čili na návštěvu
některého německého města, s chutí
spěchám do pekařství obhlídnout nabídku
kynutých koláčů, rozkrájených na vzorně
přesné obdélníky a umně vyskládaných
v takových úhlech, aby se na ně každému
sbíhala co největší chuť.

Mezi ty nejvíc proslulé jistě patří koláč
zvaný Bienenstich, v překladu včelí bodnutí, obnášející prosté kynuté těsto, prokrojené, naplněné krémem a zdobené mandlemi
a karamelizovaným cukrem. A hned další
v řadě se za ním hlásí o slovo švestkový koláč, jehož hrdě vyčnívající kousky rozříznu-

tých švestek se zalykají v záplavě drobenky.
Přesně ten si vám dovolím dnes naservírovat v plné parádě.
Kynuté těsto ve finále není žádná velká
věda, a tohle je obzvlášť jednoduché
a poslušné. Jelikož se koláč peče na velkém plechu, můžete si připravit těsto
poměrně řídké, které se skoro bez pomoci rozlije od kraje ke kraji a které vydrží
vláčné i na druhý den, což je u kynutého
těsta vždycky velké plus. Tohle řídké těsto
snadno kyne, a proto se ho vůbec nebojte.
Lámat si hlavu nad tím, zda v období mimo
sezonu švestek vzít na milost švestkový
kompot, je taky zbytečné: odpověď zní
ano, ano a ještě jednou ano. Mimochodem
stejnou odpověď si můžete dát, až se budete ptát, zda si tenhle koláč zabalit s sebou
na cesty.
Florentýna

Na velký plech: I 500 g hladké mouky I 500 ml mléka I 200 g pískového cukru I 2 vejce I 30 g čerstvého droždí I 100 g rozpuštěného másla I špetka soli
I velká sklenice kompotovaných švestek, případně 15 kousků čerstvých
Na drobenku: I 50 g másla I 100 g hrubé mouky (lze z poloviny nahradit mletými ořechy) I 50 g cukru moučka I 1/2 lžičky mleté skořice

1

Droždí rozdrobte do malé misky,
zasypte lžící cukru a vidličkou

2

prosátou mouku, cukr a špet-

rozmíchejte na kaši. Poté zasypte

ku soli. Ve zbytku vlažného

lžící mouky, zalijte 100 ml vlažného

mléka rozkvedlejte vajíčka

(pozor, ne horkého!) mléka,

a rozpuštěné máslo. Jakmi-

promíchejte a nechte chvíli

le budete mít připrave-

při pokojové teplotě pro-

3

Mezitím ve větší míse smíchejte

Velký plech na pečení vyložte pečicím

papírem, nebo ho

ný kvásek, přidejte ho

nahoru. Zasypte drobenkou a plech vložte

Těsto po vykynutí

do vyhřáté trouby.

promíchejte a vyžeňte

minut vytvoří hustou,

mléčnou směsí a metlič-

napěněnou čepici. Po-

kou všechno promíchejte,

a nechte ho znovu kynout 30 minut.

kud ne, dejte mu dalších

aby vzniklo tekuté těsto

V mezičase připravte drobenku,

téměř bez hrudek. Zakryjte

sceďte ovoce, pokud máte kom-

začněte znovu s novým droždím.

utěrkou a vyčkejte, až zdvojnásobí svůj objem, zhruba hodinu.

na plechu rozložte

ovoce řeznou stranou

sypte strouhankou.

do mísy k mouce. Zalijte

a když ani to nepomůže,

Na vykynuté těsto

vytřete máslem a vy-

bouzet. Během deseti

deset minut druhou šanci,

4

z něj vzniklé vzduchové
bubliny, pak ho nalijte na plech

Po deseti minutách
pečení snižte teplotu
na 160 stupňů a dopékejte
ještě dalších 30 minut.
Jakmile táč zezlátne
a odstoupí

potované, a předehřejte troubu

od krajů plechu,

na 180 stupňů.

je upečeno.
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3

1 Josef Seibert

Hvězdná brána

2 Radim Hořelka

Odpočívající svetr

3 Petr Maděrič
Přejezd

1
2

FOTO

SOUTĚŽ ČLOVĚK
A ŽELEZNICE

Vše o soutěži na www.cdprovas.cz/fotosoutez

Zábava

Legendy
o mašinkách II

4. Šlechtična
Námět: Frej
Ilustrace: Angelart

Jávámdám kráskazplně!

Čína, 1946

Výrobní manažeři plzeňské Škody nechtějí připustit opakování problémů
s odbytem jako po 1. sv. válce a sami aktivně hledají uplatnění pro své stroje.
Láká především čínská železnice, která se po válce nachází ve zbídačeném
stavu. V Plzni proto navrhují parní lokomotivu, která má svým vzhledem
Kluci, dejte si
s námi pivo.
Je ze z Plzně!

na první pohled budit dojem něčeho výjimečného a okázalého. V rozloženém
stavu je stroj transportován do Číny, kde se ho místní dělníci snaží sestavit.
Jenže to se úplně nedaří, a tak nezbývá Plzeňanům nic jiného než se do Číny
vypravit osobně a místní honoraci přesvědčit o kvalitách stroje.

Zezplzně?!

Samozřejmě!

Zezplzně?!

Tak tak. Všechno
dobré je ze z Plzně!

Opravdová kněžna…
Já bych řekla
dokonce hraběnka….

ČSSR, 1947

Bohužel Číňany se nepodařilo opít, a tak se „Kráska z Plzně“ brzy vrací na tuzemské koleje. Protože
je používání šlechtických přídomků u nás po válce zakázáno, ujme se pro ni pojmenování Šlechtična.

Šlechtictví bylo v Československu zrušeno v roce 1918 a znovu pak
po 2. světové válce (během války povoleno). Zákon též znemožňoval
používání šlechtických přídomků, ale protože výklad nebyl jednoznačný,
úředníci se pouze snažili zabránit užívání předložky „z/ze“. Vznikala
tak spojení typu „Kráska Plzně“. Univerzální parní lokomotiva řady

475.1 byla vyráběna Škodovými závody v letech 1947–1950. Pro svůj
elegantní vzhled dostala přezdívku Šlechtična. Na stroji byly uplatněny
moderní technologické a konstrukční prvky. Poslední vyrobená série
lokomotiv byla v rámci socialistické výpomoci dodána do KLDR
a lokomotiva 475.1142 krátce jezdila i v Číně jako reklama výrobce.
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TĚŽ PRO

CHYTRÉ HLAVY

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

1

Kde byl natočen film Úsměvy smutných mužů
s Jaroslavem Duškem ve vedlejší roli?
A
B
C

2
3

v Bohnicích
v Červeném Dvoře
v Petrohradě

Ve kterém městě probíhá chov
starokladrubských vraníků?
A
B
C

4

A
B
C

5

v Kladrubech
ve Slatiňanech
v Chrudimi

Kde si můžeme prohlédnout prototyp Brejlovce
s číslem 001?

Ve kterém německém sídle bylo rozhodnuto
o odtržení Podkarpatské Rusi od Československa?

Jak se jmenuje lokomotiva řady 414.096, která
se letos vrátí na koleje?
A
B
C

6

v Cecilienhofu
v Sanssouci
v Charlottenburgu

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.
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – s Robertem Kodymem
2 – v budově kapucínského kláštera
3 – Kolejový zepelín
4 – v Porchester Gate
5 – do Ústeckého kraje

Šlechtična
Heligón
Albatros
Kilometrická
banka ČD
2000 km

Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal?*

ČD 0735 2 4270

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

A
B
C

ve Zlonicích
v Lužné u Rakovníka
v Zubrnicích

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

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd 1

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

Soutěž
o produkty ČD Bike

Soutěž o knihu
Muž a žena

Soutěž o knihu či vstupenky na
film Úsměvy smutných mužů

V kolika stanicích si
letos můžete vypůjčit
koloběžky ČD Bike?

Do hlubin kterého
moře sestoupí
hrdinka filmu
Až na dno?

Tajenka zní:

C 19

13/01/16 10:07

Kompletní pravidla soutěží a seznam všech výherců najdete na
www.cdprovas.cz.

B Grónského

Antikvární předměty
jsou bývalé kýče. Kýče
jsou budoucí antikvární
předměty.

Oslavy 100 let
Služby pro cyklisty
železnice
Nenechte si ujít
program výročí!
Aktuální informace najdete po
celé období oslav na speciálním webu.
Sledujte www.cd.cz/100

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

Pro technické pozice požadujeme

●

● 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

●
●
●
●
●
●
●

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

Náborový příspěvek 50 000 Kč!
(kromě pozic strojvedoucí
a vlakvedoucí/průvodčí)

Životopis zasílejte na e-mail karieraDKV@gr.cd.cz,
do předmětu uveďte název pozice.
Pro pozice vlakvedoucí/průvodčí požadujeme
●
●
●
●
●

středoškolské vzdělání s maturitou
zdravotní způsobilost
uživatelskou znalost PC
znalost anglického nebo německého jazyka
ochotu vzdělávat se, úspěšné složení
odborné zkoušky

Životopis zasílejte na e-mail karieraZAP@gr.cd.cz,
do předmětu uveďte název pozice.

www.ceskedrahy.cz/kariera

