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Navštivte svět historie, změny i zábavy
a unikátní noční show!
Využijte Skupinovou víkendovou jízdenku pro pět osob bez omezení věku.

www.denzeleznice.cz

EDITORIAL
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PŘEDPLATNÉ

30 Kč
za číslo

VÁ ŽE N Í ČTEN ÁŘI, M ILÍ S PO LU C E S TU J ÍC Í ,
naberte vítr do plachet, druhá část prázdnin je tu! Také se vám dostavil známý pocit, že tohle léto
utíká rychleji než to loňské, a s ním samozřejmě i nutkavá potřeba si ho co nejvíce užít?
Nebo jste z toho cestování naopak už trochu vyprahlí? To osobnost tohoto čísla – Milan Koláček
– možná pochází z klidných českých vod, ale jako jeden z našich nejúspěšnějších jachtařů nám
všem dokázal, že sice můžete být zprvu za exota, ale pokud opravdu chcete, zbývajících 200 mil
překonáte na moři jen s dvěma litry vody, a přitom se cítíte skoro jako doma.
Stihli byste rádi ještě nějakou exotiku, třeba Bali, ale máte dovolené pomálu? V cestopisu
od digitální nomádky Markéty získáte tip, jak si tuto část Indonésie užít i v plném pracovním
nasazení. Nic nového pod sluncem? Nalistujte si železniční téma a vydejte se s námi na výlet
za úchvatnými scenériemi, které uvidíte jen z vlaku. S námi je kochání povoleno!
Krásný zbytek léta ve vlaku přeje
Johana Kvítková
zástupkyně šéfredaktora
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Foťte
kouzlo železnice
a získejte
Kilometrickou
banku ČD!

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

Kilometrickou
banku za měsíc
červenec získává:
Kamil Tatar

KOUZLO ŽELEZNICE

Fotografie moderních či historických vozidel a lidí kolem nich posílejte přes
webové rozhraní www.cdprovas.cz. Autory zveřejněných snímků odměníme
Kilometrickou bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.
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Zadívejte se
do baroka
Přírodní krásy a duchovní symbolika
byly inspirací pro nejlepší architekty
a umělce své doby. Pohlaďte svou duši
pohledem na barokní perly evropského
kulturního bohatství.

Zažijte baroko všemi smysly.
Navštivte Žďár nad Sázavou a objevte české
baroko v celé jeho unikátní kráse.

www.ceskozemepribehu.cz

Žďár nad Sázavou

pohodlně vlakem
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Statistika

Psali jsme…
Mezi Lipníkem a Bohumínem se jezdí 170 let
(č. 13/2017)
Železnice spojuje Ostravsko s okolními kraji
už 170 let. Slavnostní vlak, který zahájil provoz na takzvané Severní dráze císaře Ferdinanda, přijel do Ostravy a Bohumína 1. května roku 1847. V současnosti je celé Ostravsko
jedním z nejdůležitějších železničních uzlů
u nás. V Bohumíně se nachází také druhé nejvýznamnější depo osobních souprav.

Czech Raildays: prezentace mnoha novinek
(č. 13/2017)
Jubilejního stotisícího návštěvníka přivítal
letošní osmnáctý ročník mezinárodního
železničního veletrhu Czech Raildays.
Zájemci se také mohli první den, jímž bylo
úterý 13. června, díky Českým drahám
vydat z Prahy a dalších stanic na ostravské
hlavní nádraží retro soupravou expresu
Ostravan, vedenou elektrickou lokomotivou E 499.004, přezdívanou Bobina.

Vlaky využíváme nejvíc
z nových států EU
České dráhy do letošního června přepravily téměř 72 milionů cestujících, tedy
o 1 milion více než za stejné období minulý
rok. Každý Čech nasedne do vlaku Českých
drah v průměru sedmnáctkrát za rok, což
naši zemi řadí s velkým náskokem na první
místo mezi novými členskými zeměmi EU.
Tento trend podporují investice do vozidlového parku, což se promítá do rostoucího zájmu o vnitrostátní i mezistátní
vlakovou dopravu. Především jde o linky
s modernizovanými soupravami a s výrazně zkrácenými cestovními časy, jako je
například trasa Praha – České Budějovice.
Dlouhodobě je zájem o cestování na lince
Praha – Plzeň – Cheb nebo z Prahy na Ostravsko. V mezistátní dopravě se nejlépe
daří linkám do Rakouska a Německa.
Počet cestujících narůstá také v příměst-

E-shop ČD
Vectrony v barvách ČD vyjedou na podzim
(č. 14/2017)
Spoje EuroCity národního dopravce směřující
z Prahy do Berlína, Hamburku nebo Kielu
budou od nového jízdního řádu vedeny lokomotivami Siemens Vectron, které si v počtu
deseti kusů pronajaly České dráhy. Provozní
nasazení těchto lokomotiv se od prosince tohoto roku bude postupně prodlužovat ze stanice Drážďany až do stanice Kiel. První stroje
by měly dorazit v listopadu, strojvedoucí se
s nimi však začali seznamovat už teď.

Luženské setkání ve znamení 100. výročí
vršovického Čtyřkoláku

Odměna za nákup
Poznávejte krásy světa s Českými drahami
a užijte si 20% slevu na jakýkoli nezlevněný
produkt ve Značkovém e-shopu Tescoma.
Proč nakupovat přes internet? Při nákupu
nad 999 Kč máte dopravu zdarma, můžete
využít věrnostní program s dárky za 1 Kč
včetně bezplatného vrácení zboží do 14 dnů,
jsou zde zveřejněny pravidelné akční nabídky i celý sortiment. Slevový kód získaný
nákupem jízdenky v e-Shopu ČD můžete
při nákupu uplatnit do 10. září 2017.

ské dopravě ve velkých aglomeracích, kde
cesta vlakem významně časově konkuruje
silniční dopravě. Do budoucna má železnice
vysoký potenciál, její další využití je však závislé na urychlení modernizace českých tratí
a také na lepším umístění některých stanic
a parkovišť P+R přímo v regionech, nikoli
na okrajích měst.

ČD Snack

Automaty a minibary
míří do dalších spojů

(č. 14/2017)
ČD Muzeum v Lužné u Rakovníka opět
po roce přivítalo parní lokomotivy ze všech
koutů republiky. Tentokrát bylo ale tradiční
luženské setkání výjimečné. Své sté „narozeniny“ tady oslavil vršovický Čtyřkolák
434.2186. Nebyl však jediným jubilantem.
Návštěvu muzea a výlety zvláštními vlaky
po okolí si nenechaly ujít tisíce lidí.
Čtrnáctideník Železničář (stejně jako
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit
na www.cdprovas.cz/predplatne.

Máte při svých cestách chuť na malou
sladkost či nápoj? Automaty s drobným občerstvením, které jsou v provozu v jednotkách InterPanter na lince Břeclav – Brno
– Olomouc, se velmi osvědčily. Nyní se
služba rozšiřuje i do InterPanterů na lince
Praha – Česká Třebová – Brno a k dispozici
bude ještě v průběhu léta. V dálkových spojích můžete využít také službu ČD Minibar,
kterou najdete v bezmála stovce spojů.

NOVINKY

Zahrádkáři a milovníci přírody, POZOR!

Navštivte ve dnech od 15. do 23. září 2017 podzimní veletrh
Zahrada Čech a využijte 25% slevy na zpáteční jízdenku. Jedna
z největších zahradnických výstav nejen na severu Čech, která
se koná již tradičně v areálu výstaviště v Litoměřicích, opět láká
pestrým výběrem zboží, řadou novinek i bohatým kulturním programem. Pokud se do Litoměřic vydáte vlakem, můžete si nechat
vystavit v kterékoli železniční stanici nebo na zastávce zpáteční
jízdenku Vlak+ Zahrada Čech se slevou 25 %. Před cestou zpět si
jen nezapomeňte nechat jízdenku orazítkovat u stánku ČD přímo
v areálu výstaviště. Bez razítka je zpáteční jízdenka neplatná. Více
informací o veletrhu naleznete na www.zahradacech.cz.

5

Do Světlé nad Sázavou
za kulturou i adrenalinem
Nenechte si do konce srpna ujít příležitost
a vyrazte vlakem na zámek ve Světlé nad
Sázavou. Po předložení jízdenky či In Karty
u zámecké pokladny získáte za nákup jedné vstupenky pro dospělou osobu druhou
vstupenku gratis! Pro návštěvníky jsou
připraveny únikové hry a čtyři prohlídkové okruhy. Ti aktivnější z vás se mohou
projít v přilehlém anglickém parku a poté
si třeba odpočinout v zámecké kavárně.
Po celou sezonu probíhá v zámku mnoho
kulturních akcí, festivalů a netradičních
nočních prohlídek. Učarovala vám místní
atmosféra? Využijte možnosti ubytování
v autentických luxusních apartmánech.
Více na www.zameksvetla.cz.

SRPNOVÉ TIPY Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE
BAREVNÁ POCHOUTKA NA CESTY

Vzpomeňte si na dětství a sbalte si na výlet vlakem pořádnou zásobu lentilek.
PONT Markety, které najdete na většině větších vlakových nádraží po celé České
republice, jich v srpnu nabízejí hned několik druhů. Díky nim si tak užijete nejen
cestování, ale třeba i veselejší návrat do práce nebo do školy.

Osvěžte se v letním parnu plechovkovým pivem Krušovice. Ve vašem
batohu nezabere moc místa a hlavně si z chladicích vitrín PONT Marketů udrží dlouho ideální teplotu. Český chmel a pramenitá voda, to je to
pravé, co vás při výletě vlakem s přáteli potěší.

www.ponty.cz
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Červencové soutěže
Soutěžili jste s minulým číslem ČD pro vás?
Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.

Z dopisů od čtenářů
Vážená redakce,
i já se připojuji k mnoha čtenářům vašeho
magazínu, na který se každý měsíc moc
těším. Jakmile dostanu avízo e-mailem,
že vychází nové číslo, a zrovna nejedu
vlakem, vždy se pro něj stavím na vlakovém nádraží.
Časopis pročtu celý, nejprve většinou
cestopisné články, pak si vyluštím křížovku
a vyplním Soutěž pro chytré hlavy i další
soutěže na vašem webu. Snad se nám taky
jednou poštěstí a třeba něco vyhrajeme.
V předchozích číslech se mi opět moc líbily
rubriky o cestování, rozhovory a velmi ráda
čtu i veškeré kulturní recenze.
Musím vám ale poděkovat, nedávno
jste se nám trefili do noty vtipně a trefně

napsaným článkem o Chorvatsku. Dcera
měla mít zrovna do školy vypracovaný
referát na toto téma, tak se nám váš článek
parádně hodil. Vyčetly jsme z něj vše potřebné, ani jsme spolu nemusely nic vyhledávat
na internetu. Dcera za referát dostala
jedničku, za což i vám patří velký dík!
Přeji vám hodně inspirace a čtenářů a už
teď se těším na vaše další číslo.
Vaše věrná čtenářka
Anna Ewert-Hanáková
Odpověď redakce: Děkujeme za slova
chvály. Jsme rádi, že je náš magazín
užitečným zdrojem informací pro vás
i vaši dceru a přejeme mnoho štěstí
v našich soutěžích.

Soutěž o knihu Zmizení Šimona Šťopky
Která pohádková bytost je pohřešována v detektivním příběhu Zmizení Šimona Šťopky?
C) obr

Soutěž o 5 CD skupiny Kryštof
Tajenka zní:
Lidé nenávidí smrt neprávem. Je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Soutěž o zpáteční jízdenku pro dvě
osoby Praha – Linz – Hallstatt
Jak se jmenuje ledovec, který najdete nejblíže
hranicím ČR?
B) Dachstein

Soutěž o vstupenky na LétoFest
Která kapela si zahraje na všech LétoFestech?
B) Wanastowi Vjecy

Soutěž pro chytré hlavy
1C, 2A, 3B, 4B, 5A
Jména výherců najdete na www.cdprovas.cz/vyherci.

Vlakem za zážitky
Na „bijáky“

Kováři zvou na Slezskoostravský hrad

Kralinale – festival s královskou podívanou

Druhý srpnový víkend Slezskoostravský hrad znovu ožije
umem kovářských mistrů. V sobotu a neděli 12. a 13. 8.
se tu uskuteční další ročník akce Kovářské sonáty.
Čtyři elementy – železo, oheň, vzduch a voda – spojené
kovářským uměním pomohou kovářům při realizaci letošního tématu Kolem dokola. Těšit se můžete na ukázky práce mistrů kovářů nejen od nás, ale i ze zahraničí.
Připraven je také bohatý program pro děti, kde si samy
mohou vyzkoušet kovářské řemeslo. Na hradě potkají
i slona Elfíka. Chybět nebude ani plno dobrého jídla a pití. Po celý víkend jsou také
otevřeny všechny expozice Slezskoostravského hradu. Bližší informace najdete
na www.kovarskesonaty.cz.

Příběhy bez hranic – možnost volby. To je téma letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu Kralinale, který se koná od 18. do 20. srpna v Olomouci. Dvanáct pečlivě vybraných filmů se bude promítat v S Klubu
a v Bezručových sadech. Návštěvníci se mohou těšit
na Casablancu, Aloise Nebela nebo třeba na japonský „růžový“ film. Cena vstupenky na celý festival je 290 Kč. Jednodenní vstupné stojí 99 Kč a za vstup na jednu projekci
zaplatíte 49 Kč. Patronem prvního ročníku festivalu se stal
herec Leoš Noha. Z olomouckého hlavního nádraží se k S Klubu (ul. 17. listopadu 43)
můžete svézt tramvají do zastávky Envelopa a pak jít asi pět minut pěšky.
Více na www.kralinale.cz.

Foto: Kováři Moravskoslezského kraje

Za řemeslem

Nejbližší železniční stanice: Olomouc hl. n.

Za pokladem

Na výstavu

Korunovační klenoty na zámku Hrubá Skála

Na letní Floru Olomouc se slevou Vlak+

Chystáte se na výlet do Českého ráje? Nezapomeňte
navštívit zámek Hrubá Skála, kde jsou od 3. srpna do
28. září vystaveny mistrovské repliky Českých korunovačních klenotů. Zhotoveny byly Jiřím Urbanem, jedním z nejlepších zlatníků v Evropě, který realizoval mj. také šperky
pro anglickou královnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II.
nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Kromě dokonalé repliky nejhodnotnějšího českého pokladu uvidíte
na výstavě i další exponáty připomínající období středověku – kopie zbraní, volné repliky oděvů a obuvi nebo 3D modely. Pokud se prokážete platnou jízdenkou ČD, získáte 20% slevu na vstupné. Více na www.hrubaskala.cz (Nabídky).

Do hanácké metropole se na letní etapu naší největší
a nejstarší květinové výstavy Flora Olomouc (17. až 20. srpna)
můžete svézt vlakem na výhodnou jízdenku Vlak+ Flora.
Tuto zpáteční jízdenku se slevou 50 % koupíte pro cestu
vlakem do Olomouce z jakékoli stanice v ČR. Aby vám jízdenka platila i pro cestu zpět, je potřeba si ji nechat orazítkovat na výstavišti ve stánku Českých drah ve foyer pavilonu A. I letošní letní Flora nabídne záplavu pestrobarevných
květů, oblíbené zahradnické trhy a nabitý doprovodný
program. K hlavním návštěvnickým lákadlům bude také patřit unikátní výstava terakotové
armády prvního čínského císaře. Prohlédnout si ji můžete na výstavišti v pavilonu G.

Nejbližší železniční stanice: Hrubá Skála

Nejbližší železniční zastávka: Olomouc-Nová Ulice/Olomouc-Smetanovy sady

Foto: Výstaviště Flora Olomouc

Nejbližší železniční stanice: Ostrava střed
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V deseti letech pomáhal tátovi se stavbou laminátové jachtičky, vystudoval techniku, staral se
o super loď irského miliardáře, na Novém Zélandu se naučil nejnovější technologie a konečně doma
postavil vytoužený závodní speciál. S ním odjel do Francie a vyhrál hned první velký závod. Ale
ani to mu nestačilo... Teď se chystá změřit síly s těmi nejodhodlanějšími – v regatě kolem světa.
Zní to trošku jako scénář hollywoodského bijáku, jenže toto je skutečný příběh nejúspěšnějšího
sólového jachtaře ze země bez moře. Příběh Milana Koláčka.
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Jak se kluk ze země bez moře stane profesionálním závodním jachtařem?
Mělo to dlouhodobý, ale přirozený vývoj.
K jachtingu jsem se dostal přes tátu, který
stavěl loď, a já jsem mu jako kluk pomáhal.
Tak jsem přičichl k rekreačnímu jachtingu,
nejprve na Orlíku a postupně k okruhovému
jachtingu na malých lodích po českých jezerech a přehradách. Prvním offshore (jachting na volném moři – pozn. red.) závodem
byl pohár Niké, plavba na 250 námořních mil
v Chorvatsku. Začalo mě to bavit, ale říkal
jsem si, že olympionik se ze mě už nestane.
Proč ne?
Se závoděním jsem totiž začal pozdě, až
v 15 letech, ale hlavně mě bavily závody
na delší vzdálenosti na volném moři. Líbily
se mi regaty přes noc, ranní východy slunce,
ale i to vysílení. Bylo to zkrátka něco jiného
než dvouhodinový závod kolem bójek.
Po vysoké škole jsem odjel do Irska. Chtěl
jsem pilovat angličtinu. Živil jsem se jako
prodavač v obchodech a vedle toho jsem
se dostal k opravám lodí, postupně jsem
začal v různých klubech i závodit. Časem
přišla nabídka pracovat na špičkové jachtě
jednoho miliardáře. O jeho dvacetimetrovou
loď jsem se staral tři roky. Byl jsem nadšený,
mimo jiné i proto, že jsem dokázal ovládat
tak obrovskou loď úplně sám. Právě tak se
zrodila myšlenka na sólové závodění. Jenže
na hotovou loď jsem neměl peníze, takže
jsem si musel postavit vlastní.
Co to obnáší, stavět závodní speciál?
Předně to člověk musí umět a znát technologie, což byl první problém. Jedna z nejlepších
loděnic je na Novém Zélandě, takže jsem tam
napsal e-mail, že bych se u nich chtěl naučit
stavět lodě. Neodepsali mi, tak jsem se tam
prostě vypravil osobně. Zprvu se mi smáli,

ale když pochopili, že to myslím vážně, vzali
mě mezi sebe. Po půlroce jsem se vrátil domů
a začal s výrobou vlastní lodě. To trvalo asi
rok, stálo to stovky tisíc korun a tisíce hodin
práce. V roce 2009 jsme loď zapřáhli za dodávku, kterou koupila moje nynější manželka
za peníze utržené z prodeje svého osobního
auta, dala výpověď ve velmi dobrém zaměstnání a odjeli jsme do Francie.

Proč jste zamířili právě do Francie?
Protože je to kolébka sólového jachtingu
a každý závodník, který se mu chce věnovat
na profesionální úrovni, vlastně nemá jinou
možnost. Jachting je ve Francii nesmírně
populární, na start největších regat se přijde
podívat i dvoumilionový dav lidí. Třeba sledovanost Vendée Globe předčí zájem o Tour
de France.

VENDÉE GLOBE JE POSLEDNÍ
RYZÍ DOBRODRUŽSTVÍ, KTERÉ
NA PLANETĚ EXISTUJE.
Loď jste pojmenoval Follow Me, tedy
Následuj mě. Nebylo to trošku troufalé?
Mladík ze země bez moře, a chce v zemi
nejlepších sólových jachtařů určovat směr…
Svým způsobem to bylo hodně drzé, ale já
byl mladý, dravý a věřil jsem si. A vyplatilo se
to. Hned první závod jsem vyhrál.
Co na to soupeři?
Byl jsem za exota. Málokdo tomu věřil, ale
časem, když zjistili, co jsem obětoval tomu,
abych se mezi ně dostal, pochopili. S některými z nich jsme velcí přátelé.

ROZHOVOR

DOKONČIT ZÁVOD KOLEM SVĚTA KROMĚ NÁROČNÝCH PŘÍPRAV
ZNAMENÁ TAKÉ SEHNAT 4,5 AŽ 5 MILIONŮ EUR.
Pak přišel první závod přes Atlantik. Jak
dlouho trvá taková plavba?
Asi tři týdny. Ale při plánování hrají roli i dny.
Hlavně kvůli zásobám potravin a vody.
Každý závodník se snaží, aby jeho loď byla co
nejlehčí. Jídlo se připravuje bez obalů i kvůli
odpadu na lodi, voda se odměřuje na litry.
Někteří si dokonce zmenšují zubní kartáčky
nebo vymačkávají tuby se zubní pastou, aby
dosáhli co nejmenší hmotnosti. A když se
náhodou stane, že se zmýlí meteorologové
a trasa se prodlouží vlivem objíždění bouřek,
nebo je naopak bezvětří, tak je to někdy
docela dramatický.
Měl jste někdy opravdu strach?
Při Mini Transatu, mém prvním sólovém
závodě přes Atlantik, jsem se dostal do dost
ošklivé bouřky. Zuřila několik hodin, musel
jsem úplně skasat plachty a jen čekat, až to
přejde. Blesky šlehaly všude kolem, trošku se
to podobalo diskotéce. To jsem si fakt říkal,
že to může být zlý. Ale dobře to dopadlo.
Před rokem vám na transatlantickém
závodě zbývalo do cíle ještě 200 mil a měli
jste na lodi už jen 2 litry vody, plátek
chleba a konzervu tuňáka. A to jste byli
na palubě dva…

To už bylo opravdu na hraně, bojovali jsme
hlavně s nedostatkem vody. Kvůli optimální síle a směru větru jsme totiž museli
plout v rovníkové oblasti. A kvůli tropickým
teplotám byla spotřeba vody vyšší, než jsme
plánovali. Počasí a povětrnostní podmínky se
dají poměrně přesně odhadnout na nějakých
osm deset dní, ale závody přes Atlantik trvají
tři týdny. Pravděpodobnost, že se počasí radikálně zhorší a vy budete muset změnit trasu
se všemi riziky, je proto velmi vysoká.
Jak je to se spánkem během závodu?
Na lodi je sice autopilot, který ji vede i bez
mojí pomoci, ale ten samozřejmě nedokáže
reagovat na průběh závodu a nezná moji
strategii. Takže se dá spát jen po deseti patnácti minutách, pak se člověk musí vzbudit
a jít vše překontrolovat. V souhrnu naspíte
maximálně pět hodin za den, pokud mluvíme o Transatu. Během etapových závodů je
to mnohem méně. Například v La Solitaire
URGO Le Figaro jsem naspal dohromady asi
90 minut za 24 hodin.
Jak snášíte sám sebe při tak dlouhých
plavbách?
Přijde na to, jak se mi daří. Jsem tam proto,
abych závodil a porazil ty ostatní, takže když
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mi to moc nejde, jsem schopnej kopnout
do lodě nebo sprostě nadávat, jak jsem
na sebe naštvanej (smích). Pokud ale myslíte
duševní rozpoložení, je to tak trošku jako
vězení. Člověk má spoustu času přemýšlet
nad svým životem a nad tím, co má vlastně
smysl. Já osobně jsem šťastný, protože mám
skvělé rodinné zázemí, ale troufnu si říct, že
pro někoho by to mohl být opravdový očistec.
Setkání s rodinou pak bývají asi velmi
emotivní. Máte nějaké rituály?
Člověk má samozřejmě radost, že je opět
s nejbližšími, která se násobí i přes všechno
vysílení a psychické vypětí. Klasické rituály
nemáme, po závodech jsem pár týdnů
doma, užívám si rodinné pohody, společně
vaříme, koukáme na filmy…
Z třídy Mini jste přešel do prestižnější
třídy Figaro. Jak velký je to rozdíl?
Lodě třídy Figaro jsou takzvané monotypy,
tedy sériově vyráběné. Mají proto přesně
dané technické specifikace, což znamená,
že z hlediska výkonnosti jsou shodné. Pro
mne byl přechod snazší, protože loď Figaro
je jednodušší na ovládání. Druhou věcí je

Milan Koláček (38)
Reprezentant České republiky v zaoceánském
závodním jachtingu. Absolvent VUT v Brně,
oboru strojní inženýrství. V roce 2009 dokončil
svou závodní jachtu Follow Me a začal závodit
ve Francii v třídě Mini. S ní absolvoval několik
závodů, mimo jiné i Mini Transat přes Atlantik
v roce 2011. Později přešel do vyšší třídy Figaro.
V roce 2012 zvítězil na šampionátu v sólovém
jachtingu ve Francii. Ve stejném roce získal titul
Jachtař roku. Letos v červnu se jako první Čech
v historii zúčastnil legendárního závodu La Solitaire URGO Le Figaro, ve kterém dojel na čtvrtém místě mezi nováčky. Jeho cílem je sólové
obeplutí světa v závodě Vendée Globe v roce
2020. S manželkou Zuzanou vychovává tříletou
dceru a žije v Bretani.
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ale konkurence a zázemí závodníků. V třídě
Figaro se už bavíme o vysoce profesionálním
sportu, jezdí ji borci, kteří stáli u zrodu této
kategorie před nějakými patnácti lety. Mají
obrovské zkušenosti, celé přípravné týmy.
Nemusí řešit, kolik je bude stát příprava lodi
na závod nebo kde vezmou peníze na nové
plachty. Stojí za nimi velcí silní sponzoři, což
je obrovská konkurenční výhoda.
Narazili jsme na peníze. Jak zajímavé je
pro české firmy podporovat závodníka,
který startuje ve Francii?
Je to podobné jako třeba cyklista na Tour de
France. Ta se taky jede ve Francii, a přesto
se najdou sponzoři z Česka. Ale ne každý
to dělá proto, aby se jeho značka objevila
na naší lodi. Většina partnerů jsou nadšenci,
často mecenáši, kterým stačí mít v kanceláři
působivý plakát ze závodů nebo se jednou
za čas s námi povozit po moři. Ne všem jde
o marketing, občas stačí obyčejné sympatie.

BEZ PODPORY RODINY BYCH
DNES PLACHTIL ASI UŽ JENOM
NA LIPNĚ.
Co děláte, když nezávodíte? Chodíte
do práce?
Stejně jako jiní profesionální sportovci mám
poměrně náročnou fyzickou a technickou
přípravu. Několikrát týdně plavu, běhám,
musím cvičit ve zvláštním režimu, který
respektuje specifickou tělesnou zátěž na lodi
– různé pokleky, podřepy, záklony. Sám si
připravuji a převážím loď. Vedle toho se nechávám najímat většími týmy pro přípravu
jejich lodí na závody nebo jim lodě přepravuji. Prostě dělám, co se dá, ale profesionální
jachting je zaměstnáním na plný úvazek.

A co psychická příprava?
Té bych měl věnovat větší pozornost.
(smích) Při jednom z posledních závodů
jsem na sobě pozoroval vysoké emoční
vypětí. Byl jsem v čele regaty a tlačila se
na mě opravdová elita, nejlepší francouzští
skippeři. Držel jsem se, ale psychicky mě to
vyčerpávalo a říkal jsem si, že kdybych byl
klidnější, možná bych mohl dojet jako první
ve větší pohodě. Takhle jsem se bál, že mě
někdo předjede, snažil jsem se plout v co nejmenších protiproudech, takže doslova mezi
útesy a mělčinami. Bylo to nebezpečné.
Vy musíte být buď egoista, masochista,
nebo dobrodruh…
Asi jako každej chlap…
Ale ne každý z nich vleze na loď, jede s ní
sám přes Atlantik a chce být nejrychlejší…
Jiní zase lítají letadlem, lezou po horách
nebo hrajou lední hokej. To je stejný.
Otevřeně mluvíte o tom, že vaším cílem je
závod kolem světa Vendée Globe. Jak náročná je příprava na tenhle Mount Everest
sólových jachtařů?
Fyzicky a psychicky je příprava podobná
jako třeba na Transat nebo etapové závody.
Obrovskou část příprav ale zabere technické
vyladění lodě. Každá z nich je totiž prototyp
a musí být v perfektním stavu. Vendée Globe
je závod bez asistence, nikdo nesmí závodníkům pomáhat, takže to, co zanedbáte před
vyplutím, na moři už nedoženete. Závod
trvá zhruba 80 dní a na lodi jste sám, takže
se ukáže, jak dokonale ji znáte a co všechno
si zvládnete opravit sám, protože během
závodu se závady běžně vyskytují. Další část

přípravy je finanční, kde se opět dostáváme
k tomu, jak silný partner za vámi stojí. Jsou
týmy, které zvládnou přípravu za půl milionu
eur. U jiných ale není problém investovat
do příprav deset dvanáct milionů eur.
A kolik peněz je to ve vašem případě?
Myslím si, že dobrý projekt s nadějí
na úspěch, což je v případě závodu kolem
světa i jen jeho úspěšné absolvování, se dá
udělat za 4,5 až 5 milionů eur. Hodně záleží
na tom, jakou seženete loď, jestli bude stará
za milion, novější za dva a půl nebo úplně
nová za čtyři a půl. Navíc trh s těmito loděmi
není velký, bavíme se o několika desítkách
kusů. Na start se jich postaví asi třicet, takže
nabídka je opravdu velmi omezená.
Co pro vás znamená start na Vendée Globe?
Především výzvu. Je to 50 tisíc kilometrů
ve vlnách a tenhle závod dokončilo jen
74 lidí na světě. Podobně, jako když horolezec touží zdolat všechny osmitisícovky
na planetě. Jde ale také o velké riziko. Je to
trošku jako droga a Vendée Globe je poslední
ryzí dobrodružství, které na planetě existuje.
Na Follow Me jste měl vyvěšené motto:
Jednoduchá cesta vede do pekla. Kam
vede složitá cesta Milana Koláčka?
Nevím, kam povede, ale existuje jeden citát,
který mou filozofii vystihuje. Zní takto: Když
nebudete dostatečně tvrdě pracovat na tom,
abyste si splnili své sny, skončíte jako ten,
který tvrdě dře, aby si sen mohli splnit jiní.
Jakou roli v plnění vašich snů hraje rodina?
Zásadní, bez podpory a zázemí bych dnes
plachtil asi už jenom na Lipně. ▪

FACE TO FACE
Když jsem si v rámci přípravy na rozhovor pustil Milanovo promo video a poprvé nasál ten neuvěřitelný
příběh odhodlání a dřiny, ze kterého stříkaly emoce víc než slaná voda přes příď Follow Me ve vlnách
Atlantiku, a přečetl si, že běží sbírka na jeho nové plachty, poslal jsem mu stovku. Čekal jsem muže,
který svůj příběh odvypráví s románovou dějovou gradací a bude ho umět prodat. Setkal jsem se ale
s neuvěřitelně skromným člověkem, který spíše než na dojem dbal na obsahovou správnost svých
odpovědí. Během rozhovoru měl v náručí svou spící dceru a po boku manželku, která mu v hledání
správných reálií zdárně sekundovala. Vlastně to na mě dělalo dojem, že překonat oceán sám jen za pomoci větru nebo čekat na manžela, jestli se v pořádku vrátí, a nevědět tři týdny, jak na tom je, je úplně
normální. Jenže když jsme skončili rozhovor a Milan se šel fotit, vytáhl ze svého loďáku celý závodnický
mundúr čítající pěkných pár kilo. Prý jsme mu řekli, ať si vezme něco typického pro jachting, tak se
s tím táhl letecky až z Francie. Teď už chápu, proč uspěl kluk z Čech v zemi nejlepších sólových jachtařů
světa, a taky vím, že tohle byla moje nejlíp investovaná stovka do sportu...

RETR
Z vašich

O

příspěvků

LETADLEM
NA DOVOLENOU

Do pasového a celního odbavení na letišti v Ruzyni zbývaly
v květnu 1979 ještě tři hodiny. Tak proč nevyužít volně
přístupného vyhlídkového prostoru k prohlídce letiště? Devítiletému synovi se otevřel jiný svět a manželka jako zkušená
cestovatelka brala jeho nadšení s klidem.
Karel Pokorný

foto : Jan Čech (2x

)
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JAN ČECH
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Soukromý let

ní režii.
na dovolenou letecky a ve vlast
Kamarád mého otce řešil cestu
šné přistání tedy
úspě
lezl,
nena
jsem
cesty
cíle
Fotografie z
Václav Uhlíř
zůstává otázkou.

Cvičná záchrana v Tatrách

Manželce mého známého se během návště
vy Západních Tater zablokovala páteř. Horská služba se rozhodla její
přepravu do nemocnice spojit
s cvičným letem helikoptéry z Popradu
do Račkové doliny a zpět. S pacientkou jsme se poté setkali až během
návratu v rychlíku do Prahy.

Bohumil Dobrovolský

Nástup zadním vchodem

V roce 1998 jsme s ma
nželkou navštívili Dje
rbu v Tunisu. Krásný
okouzlil i bájného hrd
ostrov s nádechem exo
inu Homéra v Odysse
tiky
e. Návštěva Sahary, dlo
koupání, slunění a več
uhé písečné pláže,
erní procházky po týd
nu skončily. K rychlej
byl na letišti v Houmt
šímu nástupu na palu
Souk výjimečně využit
bu
zadní vchod letadla.

Zdeněk Běhunčík

Návrat domů
rsku
Náš přílet z krásné dovolené v Bulha
tam líbilo.

v roce 1985. Moc se nám
Žaneta Müllerová
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Přistání v poušti
Jednou z mála cenově dostupných a přitom exotických destinací bylo Mongolsko. Někdy se
přistávalo i v poušti a na turisty už čekaly pohodlně vybavené jurty. A let nad horami a stepí byl
Jiří Veverka
také zážitek.

Staňte se spolutvůrci
našeho časopisu!

Letiště Seč, letová hladina nula
Rok 1993, vodní nádrž Seč, Iljušin IL-18, kamáradi Majkl a Bohouš. Užít si o prázdninách
letadel se dá nejen ve vzduchu. Vyřazený stroj sloužil jako restaurace a kavárna.
Martin Těhel

Na této dvoustraně najdete i v následujících
číslech vždy několik retro fotografií „s příběhem“
(a datem vzniku před rokem 2000) vztahujících
se k uveřejněnému tématu a vybraných z vámi
zaslaných příspěvků. Fotografie, doplněné
několikařádkovým popisem (datum a okolnosti
pořízení – zejména místo, zobrazení aktéři atd.),
můžete zasílat elektronicky (naskenované) přes
webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka
soutěže/retro), případně poštou na adresu redakce
(viz str. 64). V případě zasílání poštou uveďte
na obálku heslo RETRO. Fotografie vám budou
vráceny pouze na vyžádání! Každý námi vybraný
snímek bude honorován částkou 600 Kč.
Pro nejbližší čísla magazínu
vyhlašujeme následující témata:

č. 9/2017: OÚNZ ANEB SOCIALISTICKÉ
ZRAVOTNICTVÍ
uzávěrka zaslání 9. srpna
č. 10/2017: ÚČESY
uzávěrka zaslání 13. září

1 000 000
Čechů čte denně Blesk!
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Tipy a recenze připravuje JAN KÁBRT,
novinář a publicista.
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PO STRNIŠTI BOS
Kdo by neznal Obecnou školu, v níž Jan Tříska krotil studenty chlapecké třídy krátce po válce. Příběh vycházel ze vzpomínek Zdeňka
Svěráka, který se nyní ponořil ještě hlouběji do svého dětství a podle
vlastní knihy Po strništi bos napsal scénář ke stejnojmennému
filmu. A vzhledem k tomu, že jde o mimořádně úspěšný tandem,
chopil se režie opět jeho syn Jan. Ve filmu se znovu setkáme s malým Edou Součkem, jeho maminkou a tatínkem, tentokrát ovšem
v době protektorátu, kdy je rodina nucena vystěhovat se na venkov a přizpůsobit se jak novému prostředí, tak soužití pod jednou
střechou s příbuznými, zatímco Eda se snaží obhájit své místo
v místní klukovské partě, jejíž svět je tak odlišný od toho, na co
byl zvyklý ve městě…
ČR, 111 MIN. / REŽIE – JAN SVĚRÁK / HRAJÍ – ONDŘEJ VETCHÝ, TEREZA
VOŘÍŠKOVÁ, JAN TŘÍSKA, ALOIS GREC, OLDŘICH KAISER, HYNEK ČERMÁK, PETRA ŠPALKOVÁ, ZDENĚK SVĚRÁK V KINECH OD 17. SRPNA

18 K ULT URA

KINO

FILMY NA DOMA
SEDMILHÁŘKY

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Tom Cruise se vrací do osmdesátých let v kůži Barryho Seala, životem poněkud znuděného pilota
dopravních letadel. Novou krev do žil mu vžene až spolupráce s CIA, pro kterou má z letadla mapovat oblasti pro úřady jinak nepřístupné. Netrvá dlouho a Barry pašuje drogy pro CIA i pro kolumbijský kartel. Jenže jednoho dne je muž dvou tváří sestřelen.
USA, 114 MIN. / REŽIE – DOUG LIMAN / HRAJÍ – TOM CRUISE, DOMHNALL GLEESON, JAYMA MAYS, SARAH
WRIGHT, JESSE PLEMONS, CONNOR TRINNEER, E. ROGER MITCHELL V KINECH OD 24. SRPNA

ČÁRA
Nový slovenský film, který před měsícem zaujal na karlovarském festivalu,
se vydává ke slovensko-ukrajinské
hranici. Adam Krajňák tady balancuje mezi spokojenou rodinou a rolí
nekompromisního vůdce pašerácké
skupiny. Jenže vstup země do Schengenu, ambice jeho konkurentů
a hlavně jedna zadržená zásilka vedou
k destrukci světa, který Adam znal
a dokonce ovládal.
SR, UKRAJINA, ČR / REŽIE – PETER BEBJAK /
HRAJÍ – EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, TOMÁŠ MAŠTALÍR, ZUZANA FIALOVÁ, MILAN MIKULČÍK, EUGEN LIBEZNIUK, ANDREJ HRYC
V KINECH OD 3. SRPNA

DIVADLO

Černohumorný seriálový hit z produkce televize HBO, který svými
hereckými výkony ozdobily Nicole
Kidman, Reese Witherspoon či
Laura Dern, se točí
kolem podezřelé
vraždy na benefiční
akci v kalifornském městečku
Monterey. Vše
nasvědčuje tomu,
že v jejím pozadí
jsou rivalita a tajemství místních matek – a právě
jejich postupné rozkrývání vede až
k osudné noci.
USA, 409 MIN. / REŽIE – JEAN-MARC VALLÉE / HRAJÍ – REESE
WITHERSPOON, NICOLE KIDMAN,
SHAILENE WOODLEY, ALEXANDER
SKARSGÅRD, LAURA DERN, ADAM
SCOTT

RYCHLE A ZBĚSILE 8

S osmým dílem série o rychlých
vozech, parádních honičkách a neutuchající destrukci přichází zvrat,
který čekal málokdo – hlavní hrdina
Dominic Toretto,
symbol férovosti,
zradil svoji rodinu
a stanul na straně
zla. Tam ho přetáhla kybernetická
teroristka Cipher,
kráska, kvůli níž se Toretto vykašlal
na dávnou lásku i kamarády a stal
se jejím komplicem.
USA, 136 MIN. / REŽIE – F. GARY
GRAY / HRAJÍ – VIN DIESEL,
DWAYNE JOHNSON, JASON
STATHAM, CHARLIZE THERON,
KURT RUSSELL, MICHELLE
RODRIGUEZ

POCTA SHAKESPEAROVI

NATĚRAČ

Unikátní večer, jenž zahrnuje zábavné i vážné dialogy nebo živou
hudbu a zpěv, vznikl v rámci loňských Letních shakespearovských
slavností, aby uctil dramatika, od jehož smrti uplynulo 400 let. Sklidil
mimořádný ohlas, a tak se jeho dva hlavní protagonisté – překladatel Martin Hilský a herec Jan Tříska – na jeviště vracejí i letos, nově
i do Ostravy a Brna.

Na domácích jevištích se vděčná komedie Donalda Churchilla
objevuje často, nejnověji ji s Leošem Nohou, Evou Decastelo
a Barborou Mottlovou uvádí pražská Letní scéna Harfa. Děj se
točí kolem milostného trojúhelníku, v němž je kráska Simona nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence. Její součástí
se nečekaně stává neúspěšný herec, živící se momentálně jako
malíř pokojů.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD, OSTRAVA, 6. A 7. SRPNA / HRAD ŠPILBERK,
BRNO, 8. A 9. SRPNA / REŽIE – VÁCLAV LAUTNER / HRAJÍ – MARTIN HILSKÝ,
JAN TŘÍSKA, ZUZANA SLAVÍKOVÁ, LADISLAV HAMPL A DALŠÍ

GALERIE HARFA, PRAHA / REŽIE – JAN NOSEK NOVÁK / HRAJÍ – LEOŠ
NOHA, EVA DECASTELO, BARBORA MOTTLOVÁ
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LETNÍ FESTIVALY

OKOŘ
Tradiční příjemná akce v podhradí Okoře, jež většinou
dostane do programu interprety, které jinde jen těžko uvidíte.
Ani letošní rok není výjimkou.
Program se rozběhne ve 14 hodin, a už o hodinu a půl později
vstoupí na jeviště legenda domácí popmusic Václav Neckář.
Večer bude nejprve patřit od
20 hodin Miru Žbirkovi,
po němž vystoupí skupiny
Mig 21 a No Name.
PODHRADÍ HRADU OKOŘ
19. SRPNA

KNIHY
KRÁSA BEZVÝZNAMNOSTI

MUŽ S MODRÝMI KRUHY

JONATHAN LIVINGSTON, 298 KČ

ARGO, 259 KČ

ŠTĚPÁN ŠIMEK
Dva příběhy, které spolu zdánlivě nesouvisejí – vždyť jeden zavede čtenáře až do starověkého
Říma, kde mocní rozhodují
o běhu světa, zatímco ten druhý se odehrává v současnosti,
v níž je spisovatel obviněný
z vraždy obchodníka v košer
obchodě. Z obou příběhů je však patrné, že i ti,
kteří se cítí bezvýznamní v běhu dějin, je nakonec mohou změnit.

FRED VARGAS
Pařížské ulice obchází záhada
– začaly se na nich objevovat
modré kruhy nakreslené křídou
a v jejich středu nečekané objekty jako natáčka, zapalovač, svíčka, pinzeta nebo holubí pařát.
Město se baví, ale v komisaři
Damsbergovi narůstají obavy.
Jeho podřízený, inspektor Danglard je nesdílí,
ale jen do chvíle, než se v jednom z modrých
kruhů objeví první mrtvola.

VÝSTAVY
KRESBY ČESKÝCH SOCHAŘŮ
Zajímavou výstavu vydaly fondy zlínské krajské galerie,
a to kresby, jejichž autory jsou přední domácí sochaři první poloviny 20. století, a to především Otakar
Španiel, Otto Gutfreund a Josef Wagner. Přestože každý
z nich šel svou vlastní tvůrčí cestou, z kreseb je patrné,
že je spojuje hluboké zaujetí lidskou figurou, která je
také na výstavě zastoupena nejčastěji.
KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, ZLÍN
OTEVŘENO DO 10. ZÁŘÍ

GIACOMETTI – PICASSO – CHIRICO

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ
Akce v areálu likérky R. Jelínek,
ke které patří i soutěž v pojídání švestkových knedlíků,
letos slaví padesátiny a v rámci
výročí přichází i s atraktivním
hudebním programem. V pátek
vystoupí zpěvák Tomáš Klus
nebo kapely Citron a Mňága
a Žďorp, finále sobotního večera bude patřit Michalu Hrůzovi,
Třem sestrám a slovenské legendě Elán.
AREÁL LIKÉRKY R. JELÍNEK, VIZOVICE
18. A 19. SRPNA

O pomyslném titulu výstavní události letošních prázdnin je rozhodnuto.
Vítězství si zajistili v Liberci unikátní soukromou kolekcí obrazů, mezi
nimiž nechybí díla Pabla Picassa, Alberta Giacomettiho, Giorgia de Chirica nebo Salvadora Dalího, jak ostatně předesílá název výstavy. Obrazy
pocházejí ze sbírky známého rakouského sběratele a galeristy Helmuta
Klewana, který ji po Augsburgu a Vídni představuje do třetice v Liberci,
a žádnou další zastávku už neplánuje.
Kolekce, na jaké jsou obdivovatelé výtvarného umění zvyklí spíše
ve Vídni než v domácích galeriích, nabízí i významný soubor rakouského
poválečného umění, celkem zahrnuje přes 150 obrazů a soch
od 60 uznávaných autorů, z nichž mnozí u nás dosud nevystavovali.
OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI OTEVŘENO DO 1. ŘÍJNA

20 T E L E VIZE

S R P N OV É M ENU
PUPENDO
Společně s Pelíšky nejlepší film scenáristy Petra Jarchovského a režiséra
Jana Hřebejka, kteří
na několika lidských
osudech poukazují
na banální i groteskní
realitu socialismu. Výkon Bolka Polívky v hlavní roli sochaře
Máry patří k nezapomenutelným.
ČT1 • NEDĚLE 6. SRPNA / 20:15

MILIONÁŘ Z CHATRČE

S ERIÁLOV O U T V O RBU

žene i konkurence z internetu
Televize mohutně zbrojí – aktuálně na nadcházející podzimní sezonu – a to především na poli seriálové tvorby. V ní si konkurují nejen mezi sebou, ale také internetu,
který v tomto žánru významně posiluje.

N

ejsou to ještě ani dva roky, kdy spolu
svedly boj dvě seriálové novinky – příběhy komiksové hrdinky Jessicy Jones a Muž
z vysokého zámku, který nastolil nové světové pořádky poté, co Spojené státy prohrály
druhou světovou válku. Oba seriály vznikly
ve velké profesionální produkci, byly herecky
dobře obsazené a po premiérách se zařadily
mezi vysoce ceněné. Zajímavé ovšem bylo,
že jejich start a souboj se odehrál čistě na internetu (ačkoli oba seriály původně vznikaly
pro televizní obrazovky).
Ukázalo se, že internetové televize mají
prostředky, aby financovaly velké (nejen)
seriálové projekty. Jessicu Jones tehdy uvedl
Netflix, Muže z vysokého zámku Amazon.
A trend se pomalu dostává i k nám. Zatím
ne v podobě velké plnohodnotné série,
jejímuž premiérovému dílu na webu by

diváci dali přednost před Ordinací v růžové
zahradě, ale řada velmi sledovaných důkazů z poslední doby dává tušit, že i taková
doba přijde.
Nejdál je u nás v tomto ohledu Stream.cz,
který produkuje divácky velmi oblíbené
minisérie jako Kancelář Blaník, Autobazar
Monte Carlo nebo naposledy Pěstírnu – temný, špičkově natočený příběh z podzemí.
Videoportál vydavatelství Mafra Playtvak.cz
prolomil seriálové ledy zábavnou a profesionálně natočenou minisérií Single Lady, v níž
si zahráli hlavní role Jana Plodková a Tomáš
Měcháček.
Televize, které fungují čistě na internetu, se zkrátka stávají stále větším hráčem
i u nás. Nebude trvat dlouho, než nabídnou
takové seriály, které klasickým kanálům
způsobí velké vrásky na čele. ▪

Chudého mladíka Jamala, který sedí
v televizním studiu naproti moderátorovi indické verze
soutěže Chcete být
milionářem, si člověk
zamiluje na první dobrou. A on ho provede
svým životem, který je plný strhujících
zvratů, napětí i romantiky.
PRIMA MAX • PONDĚLÍ 21. SRPNA / 22:00

POLICIE MODRAVA
Soňa Norisová se v nejúspěšnějším
seriálu posledních let vrací jako Jana
Vinická, která na pozadí šumavské přírody
řeší místní kriminální
případy i soukromé
vztahy. Také v nových
dílech si s ní zahrají Jaroslav Satoranský nebo Filip Tomsa.
NOVA • NEDĚLE OD 27. SPRNA / 20:20

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Další výpravná historická podívaná od režiséra Gladiátora Ridleyho
Scotta, v níž dostane
Mojžíš životní úkol
– vysvobodit svůj lid
z egyptského otroctví
a přivést jej do zaslíbené země. Hlavní roli si zahrál Christian
Bale.
PRIMA • SOBOTA 26. SRPNA / 20:15

TV KUPÉ
■ BARRANDOV CHYSTÁ SÉRII SOUSEDÉ
Za svůj zatím největší projekt označuje televize
sérii, jejíž idea má vycházet od jejího majitele
Jaromíra Soukupa a moderátora Jana Musila. Inspirovali se prý úspěchem jiných vztahových pořadů
jako Soudkyně Barbara nebo Nebezpečné vztahy.
O termínu nasazení televize ještě nerozhodla.

■ PRIMA POČÍTÁ S V.I.P. VRAŽDAMI I POLDOU
Po slušném diváckém ohlasu se televize Prima
rozhodla natočit další díly dvou svých krimi sérií.
V.I.P. vraždy opět rozepsaly sestry Bártů a do hlavní role znovu počítají se Soňou Norisovou. Poldy se
i napodruhé ujme David Matásek, jednu z nových
velkých rolí si zahraje Eva Jeníčková.

■ ČT UVEDE SERIÁLOVÉ HITY
Česká televize chystá do podzimního programu několik zahraničních novinek včetně dvou seriálových
hitů poslední doby. Britské Šťastné údolí rozkrývá
únos a sérii násilných činů na malém venkovském
městě, islandský seriál V pasti líčí následky vytažení
torza zavražděného muže z moře.
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H A M L E T ZÁ ŘÍ. Ale jako jediný
Letošní novinkou Letních shakespearovských slavností je Hamlet. Režisér
Michal Vajdička nabídl značně upravenou verzi s herci, které si až na výjimky
vypůjčil z pražského Dejvického divadla. S Jaroslavem Pleslem v čele. Ten je
v jeho inscenaci mimořádný.

P

oprvé se na Hradě hraje v Královské
zahradě před Míčovnou (tradiční Nejvyšší
purkrabství prochází rekonstrukcí) a dojem
z prostoru je opojný. Nejde jen o více místa
pro nohy diváků, ale spíše o pocit z otevřeného prostoru, lemovaného stromy a zelení.
Na druhou stranu organizátoři před premiérou podcenili ozvučení, a tak především
ve vzdálenější půlce hlediště nebylo herce
chvílemi vůbec slyšet, aniž by byl na vině hluk
z nedaleké ulice.

Hamlet s mobilem
V zahradě vyrostla scéna hustě posázená
sloupy veřejného osvětlení, mezi nimiž se celá
inscenace odehrává. Hraje se v současných
kostýmech a s moderními rekvizitami – například Horatio, který vyslechl vzkaz mrtvého
krále, ho Hamletovi přehrává z mobilu, ten
slouží i jako prostředek komunikace mezi
kralevicem a Ofelií.
Divák se pousměje, ne však nad trapností
či nemístnou aktualizací hry, spíše nad vtipným a chytrým způsobem, jak tvůrci téměř
přirozeně propojili současné reálie s historickým kusem.
Jak bylo řečeno v úvodu, hra doznala
četných změn – je zkrácená, spousta dialogů
chybí, podobně jako řada postav (režisér si
vystačil všeho všudy s osmi postavami) a situací, hraje se v rychlém, popisném tempu.

Proč ne, i když se zde režisér chytil do pasti –
sliboval výraznou studii mezilidských vztahů,
jenže na tu mu ve finále jaksi nezbývá čas.

Herci ve stínu hrdiny
Oproti tomu angažování Jaroslava Plesla,
který si Hamleta zahrál už před jedenácti lety
na domovské scéně, se ukázalo jako skvělý
tah. Výrazně vyčnívá nad ostatní, psychologie postavy prochází nejen jeho mluvou, ale
i gesty a výrazem, i na malém prostoru zahrnuje diváky emocemi. Světlé chvíle v tomto
ohledu má i Lenka Vlasáková coby Gertruda,

ostatní jsou tu, ať již malým partem či
průměrným výkonem, takzvaně do počtu.
Tentokrát bohužel včetně další velké hvězdy
představení Hynka Čermáka (Claudius).
Vzhledem k velmi okleštěné úpravě, která
od diváků vyžaduje základní znalost postav
a děje, působí nesmyslně úmorně dlouhá pasáž divadla na divadle coby past, do které se
má chytit vrah Claudius. Divadelní spolek se
smrskl na jediného herce Pavla Šimčíka, jehož
předlouhé scéně chybí humor a představení
zbytečně zatěžuje.
Vajdičkovi nakonec stačí na Hamleta čisté
dvě hodiny. Jeho inscenace není nezapomenutelná – tím je jen Jaroslav Plesl v hlavní
roli. Díky němu, ale také odvážnou a místy
i vtipnou úpravou je hra pozoruhodná,
a na Letních shakespearovských slavnostech
patří určitě k lehkému nadprůměru. ▪

hodnocení
HAMLET

KRÁLOVSKÁ ZAHRADA, PRAŽSKÝ HRAD / REŽIE – MICHAL VAJDIČKA
HRAJÍ – JAROSLAV PLESL, HYNEK ČERMÁK, LENKA VLASÁKOVÁ, LADISLAV
HAMPL, VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ, PETR VRŠEK, VLADIMÍR POLÍVKA

60%

22 UK Á ZK A Z K N IHY

O kus dál spatřím dva lepiče plakátů. Jeden z nich má na hlavě klobouk, pročež se zastavím. Kryštof a jeho kamarád,
dobře si je ze včerejška pamatuji.
„To mám jako přelepit plakát LDS?“
„No jasně, nepárej se s tím,“ pobízí ho
Kryštof.
Stojím opodál a oni si mě nevšímají.
„To se nesmí.“
„Koho to zajímá? Jsme Dobrý Duše.
Můžem všechno.“
Ten první tedy po chvilce váhání přelepuje plakát České reality Zuzanou.
Kryštof přelepuje Dobrými Dušemi zase
mě. Tak to ne.
„Co děláte?!“ vyjedu na něj.
„Politiku. A ty?“
„Šachy.“
Nesnáším, když mi někdo v češtině tyká,
aniž bych mu to nabídla, proto nejsem
přátelsky naladěna. Prohlíží si mě, hlavně
kulicha pochopitelně a usmívá se, což je
překvapivé. Dívá se z fotky na mě a porovnává nás. Nejsme si vůbec podobné, přesto
ho to napadne.
„Ty seš ta šachistka?“
„Do prdele, jsem. A vy jste idiot.“
„Proč myslíš?“
„Protože se mě chystáš přelepit.“
„Promiň. Už ne.“
Omluvil se. Zvláštní. Upřeně na mě
hledí těma svýma pomněnkovýma očima.
Ještě zvláštnější.
„Víš, že na šachistku seš dost hezká?“
Což je drzost. Za á – hezká nejsem,
za bé – to sem nepatří. Proč vnáší do mé
nepřátelské konverzace chaos? A proč mě
to těší?!!
Narážím si kulicha hlouběji a utíkám.
---Oblepili celé městečko. Na jednom plakátu už má
starostka přimalované upíří zuby. Stihli to rychle.
Komu vadí Dobré Duše a proč?
Vzpomínám si docela dobře, jak ve mně matka
objevila nadání k šachu. Byly mi tři a bydlely jsme
tehdy ještě v Americe v tom pětipokojovém bytě

Soutěž o knihu
Dobré duše
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte na
soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.
Ve kterém románu popisuje
Irena Obermannová svůj vztah
s Václavem Havlem?
A)
Dobré duše
B)
Láska jako Řím
C)
Tajná kniha
Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 17. srpna 2017.

Irena Obermannová

DOBRÉ DUŠE
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ MOTTO
248 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 269 KČ
na Manhattanu a v kuchyni jsme měli černobíle
kostkované dlaždice, fascinovaly mě. Pořád jsem
po nich chodila sem a tam, nebyl na nich chaos jako
všude kolem. Když mě matka víceméně z legrace naučila skákat první šachové tahy, udivilo ji, jak rychle
jsem je pochopila a aplikovala. Vysvětlila mi další.
Brzy jsem skákala jednodušší šachové partie.
Od té doby dělala všechno pro to, aby mě k šachu
vedla. Zdůrazňovala mou mimořádnost a vysokou

inteligenci, jako by tím chtěla sama sobě
dokázat, že není jen blbá modelka, když
porodila šachistku.
Zastavuji. Rozvázala se mi tkanička.
Už dávno mě opustila naivní představa, že
se tkaničky dají zavázat tak, aby vydržely.
V mém zorném úhlu se skloněnou hlavou
registruji zvláštní výjev: po silnici kráčí
malá holka v pyžámku. Jde důstojně, jako
by nesla archu úmluvy, nedívá se napravo
nalevo, kráčí, jako by na světě neexistovalo
nic než chůze. Působí jako zjevení.
Dojde až ke mně, zastaví se a zadívá se
na zohyzděný plakát. Poznávám v ní dítě,
které na meetingu držela v náručí žena pod
pódiem.
„Proč chodíš po ulici v pyžamu?“ zeptám
se, ačkoli není mým zvykem klást otázky policejního
charakteru.
„Proč běháš v kulichu?“ upře na mě sveřepý
pohled až příliš modrých očí, do kterých jako by se
vylilo celé nebe.
„Dobrá otázka,“ musím uznat. „Neztratila ses?“
Opět porušuji svoje zásady.
„Já ne, to máma,“ praví holčička.

autorka
Irena Obermannová (1962)
Česká spisovatelka a scenáristka, dosud vydala dvacet knih a jednu sbírku básní. Před šesti lety napsala
román Tajná kniha, v němž popsala svůj utajený vztah s bývalým prezidentem Václavem Havlem. Je též
autorkou mnoha televizních scénářů, TV seriálů Život je ples a Trapný padesátky, který uvede Česká televize
letos na podzim. Je rozvedená. Z manželství s hudebníkem Danielem Kohoutem má dcery Rozálii (režisérka)
a Bereniku (herečka a zpěvačka). Dobré duše jsou jejím prvním klasickým detektivním románem s hlavní
hrdinkou Alicí – geniální šachistkou trpící Aspergerovým syndromem.
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VE STRÁŽNICI POTKÁTE I VODNÍKA
Nejen zámek a skanzen působí ve Strážnici pohádkově. V cukrárně pod Bílou věží si můžete dopřát
andělsky dobré dorty a idylu zažijete také při plavbě po Baťově kanále. Za vodním dobrodružstvím
se můžete vydat ze strážnického přístavu v pohodlí paluby vyhlídkové lodi nebo si vypůjčit kánoi
a pěkně si zapádlovat. Na hemžení na unikátní vodní cestě ze břehu starostlivě dohlíží hastrman.
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U

ž na nádraží ve Strážnici poznáte, že
jste přijeli do hlavního města folkloru.
Budova vyzdobená lidovými ornamenty
od místních maléreček byla před sedmi lety
dokonce vyhlášena druhým nejkrásnějším
nádražím u nás. Z nádraží ujdete jen pár
kroků a narazíte na jednu z dominant města
– pozůstatky mohutné Veselské brány,
která bývala součástí městského opevnění
postaveného v polovině 16. století na obranu
proti Turkům. Od brány pokračujte Veselskou ulicí a s červenou značkou dojdete
k turistickému informačnímu centru, kde
vás vybaví mapou města. Od „íčka“ se pak
můžete vydat po čtyři kilometry dlouhém
městském okruhu, který propojuje nejzajímavější místa ve Strážnici. První památkou
na jeho trase je strážní Bílá věž. Z ní se vám
naskytne pěkný výhled na město a jeho
okolí. Po výšlapu do výšky asi dvaceti metrů
se odměňte v nedaleké cukrárně v Kostelní
ulici. Pokud jste na sladké, nabídce dortů
a pohárů neodoláte.

V malebném strážnickém skanzenu vás seznámí se způsobem života a bydlení na vesnicích před sto a více lety.

nickém skanzenu. V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy – jak zní jeho oficiální název
– mají pro malé návštěvníky a jejich rodiče
připravenou zábavnou prohlídku s chlapcem
Fanoškem. Děti dostanou pracovní list s úkoly, které plní při putování po areálu plném
malebných stavení z různých koutů Slovácka. Na výlet do Strážnice můžete děti také
nalákat, když jim pustíte českou pohádku
O statečném kováři, která se ve skanzenu
natáčela. Snadno pak zodpoví sedmou
otázku z pracovního listu a také uhodnou,
v jaké selské usedlosti vyrůstal hlavní hrdina
– neohrožený Mikeš.

Prohlídka skanzenu s Fanoškem
I když je nabídka sladkostí vyhlášené cukrárny lákavá, byla by škoda zbytek výletu strávit
jen ochutnávkou dezertů. Raději si nechte
její návštěvu až na závěr, hlavně pokud
pojedete s dětmi. Naproti cukrárně se totiž
nachází zahrada s řadou dětských atrakcí,
odkud vaše ratolesti budete dostávat jen
stěží. Děti by se ale nudit neměly ani ve stráž-

Vyhlídková plavba po „Baťáku“
Se skanzenem sousedí přístaviště Baťova
kanálu, odkud o prázdninách každý den
v 11 a 15 hodin vyplouvá vyhlídková loď.
Plavbu s průvodcem, od něhož se dozvíte

Spojení
Vlakem do Strážnice

Parkem za zámeckými poklady
Ve Strážnici nevynechejte návštěvu zámku.
Od skanzenu je to k němu kousek. Stačí
sledovat žluté turistické značení a dojdete
k bráně do zámeckého parku. Původně
na místě zámku stával vodní hrad, který plnil
strážní funkci na zemské hranici. Současnou
novorenesanční podobu získal zámek v polovině 19. století. Prohlédnout si v něm můžete
historickou knihovnu, zámeckou kapli a také
jedinečné expozice. Za zhlédnutí stojí především výstava lidových oděvů z celé Moravy
nebo fotografie, které zachycují dosud živé
lidové zvyky. ▪

Foto: Vodní doprava, s. r. o.

Z Hodonína vás do Strážnice dovezou osobní vlaky ČD za necelou půlhodinu, z Veselí nad Moravou už za deset minut. S jedním přestupem v Hodoníně se dopravíte do Strážnice z Břeclavi
(66 minut). Pokud pojedete z Brna, dojedete do Strážnice asi za dvě hodiny – s přestupem v Hodoníně nebo ve Veselí nad Moravou. Ať už se do Strážnice vypravíte odkudkoli, vlakové spojení,
které bude nejlépe vyhovovat vašim výletním plánům, si snadno vyhledáte
na www.cd.cz nebo přes aplikaci Můj vlak.

řadu zajímavostí o této unikátní vodní cestě, si nenechte ujít. Abyste se zbytečně nestresovali, jestli na vás zbude na lodi místo,
lístky si můžete předem zamluvit (kontakty, ceník a další informace najdete na
www.bataknalodi.cz). Plavba trvá zhruba
hodinu. A kudy poplujete? Nejprve směrem
na Vnorovy, na křížení kanálu s říčkou Veličkou se loď otočí a kolem zámeckého parku
a strážnického skanzenu si to zamíří do Petrova. Před Petrovem se obrátí a vrací se zpět
do přístavu ve Strážnici. Mezi Strážnicí a Petrovem loď proplouvá přírodní částí kanálu,
která je považována za jeho nejkrásnější
úsek. Atrakcí strážnického přístaviště je dřevěná plastika vodníka v nadživotní velikosti,
v létě tu potkáte i jeho živého kolegu.

V létě můžete ve strážnickém přístavišti Baťova
kanálu natrefit i na živého vodníka.

Na výstavě lidových oděvů uvidíte kroje z celé
Moravy.

Na strážnickém zámku najdete i historickou knihovnu s třinácti tisíci svazky knih.
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STRÁŽNICE

N e jz a j í m avě j š í mí sta

Foto: © Igor Tichý/Dreamstime.com

SOUDOBÁ ARCHITEKTURA V ČR

Ve strážnickém skanzenu poznáte, jak
se žilo na vesnicích jihovýchodní Moravy před sto lety. Přijeďte v sobotu
12. srpna, kdy se tu koná pouť se spoustou atrakcí pro malé i velké návštěvníky!

Foto: Profimedia.cz

1

2

Úsek mezi Strážnicí a Petrovem je považován za nejmalebnější na celém Baťově
kanále. Můžete jím proplout na palubě
vyhlídkové lodi nebo vám ve strážnickém přístavu půjčí za poplatek kánoi.

Vinařství Starý vrch v Hustopečích
Foto: © Karelgallas/Dreamstime.com

N

Novorenesanční zámek obklopuje anglický park s jezírky, amfiteátry a letním
kinem. V parku se během roku koná
řada kulturních akcí včetně Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice.

Foto: Profimedia.cz

3

4

Centru města vévodí strážní Bílá věž.
Původně byla vyšší ještě o jedno patro.
Postavili ji jako součást obranného
systému města v roce 1615. Patří mezi
tři nejšikmější věže v České republice.

a okraji Hustopečí bylo před třemi
lety vybudováno Vinařství Starý
vrch, které se stává oblíbenou zastávkou
výletníků putujících po Mandloňové
naučné stezce. Degustaci kvalitních vín
si mohou dopřát v moderním vinařském
domě. Jde o jednoduchou betonovou
stavbu se sedlovou střechou. Za prosklenou stěnou se nachází vkusně pojatý
interiér vinotéky a degustačních prostor,
v němž zaujme především elegantní dubové obložení. Ve vinařství v Havlíčkově
ulici, kde vyrábějí oceňovaná přívlastková vína, mají v létě otevřeno každý
den a kromě volných ochutnávek tu
nabízejí také řízené degustace a prohlídky provozu i přilehlých vinohradů. A jaká
vína můžete ve Vinařství Starý vrch
ochutnat? Třeba Veltlínské zelené 2015,
které letos odborná komise vybrala mezi
sto našich nejlepších vín, a dostalo se
tak do Salonu vín ČR, nebo Sauvignon
2015, pozdní sběr, jenž v hodnocení
200 nejlepších vín ČR získal stříbrnou
medaili. Z vinařství se vydejte k nedaleké
rozhledně, z jejíž vyhlídkové plošiny se
nabízí pěkný výhled na tuto tradiční
vinařskou oblast.

Kategorie: Novostavba
Autoři:

Ing. arch. Jan Podešva,
Ing. arch. Michaela Jandová,
Petr Stojan, Tomáš Shromáždil

Dodavatel: ESOX, s. r. o.

Připraveno ve spolupráci se soutěží:
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Staré Město

Hrušová

Velehrad

Velká Javořina

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Šťastné SALAŠSKÉ SEDMIČKY
Sedmička je jak známo
šťastné číslo. V obci Salaš ležící
v horském údolí Chřibů si štěstí
pojistili hned dvěma dřevěnými
sedmičkami vklíněnými do
sebe, které zároveň tvoří
originální rozhlednu.

výškový profil

Text: Michal Málek, foto: Jan Chaloupka

Š

těstí mají v Salaši i na mecenáše. Stavba
rozhledny totiž nebyla hrazena z evropských dotací (jak donedávna bývalo ne vždy
šťastným zvykem), ale z prostředků místního
investora. Ten o přehnanou publicitu příliš
nestojí, ale z toho mála známého není bez
zajímavosti, že shodou okolností podniká
v oboru železničního opravárenství. Ke stavbě rozhledny jej údajně přivedla myšlenka

366 m n. m.

183 m n. m.

žst. Staré Město

na kultivaci zanedbané lokality Paseky
nad obcí a zároveň chuť postavit zde něco
unikátního. V tomto případě byla snaha
korunována úspěchem. Realizovaný návrh
pochází z projekční kanceláře CAD Projekt
plus. Dvě zaklesnuté sedmičky sloužící zároveň jako dvě vyhlídkové plošiny tvoří ocelová
konstrukce na třech základových patkách.
Zvnějšku je rozhledna obložená severskou
borovicí. Obě plošiny propojuje točité schodiště se 112 schody zakončené na horní plošině

183 m n. m.

Salaš

žst. Staré Město
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Pustý vrch

obec Salaš

a Metodějem považována za naši kolébku křesťanství a jejich
hromosvodem. Většině lidí výsledná stavba
odkazem žije dodnes. Velehrad proto bývá místem konání
asociuje již zmíněné sedmičky, někteří v ní
pravidelných náboženských poutí. Pro ně je také příznačná
naopak vidí skokanský můstek, a ti techničtěji zaměpěší chůze, takže i vyznavač jiného náboženského směru
ření dokonce instalatérský hasák. Rozhledna tedy
či přímo zatvrzelý ateista může minimálně v tomto bodě
v návštěvnících probouzí fantazii a autoři stavby,
najít s věřícími poutníky společnou řeč. Koncem srpna se
prostějovští architekti Jan Smejkal a Tomáš
na Velehradě dokonce pořádá již pravidelná Národní
Hutyra, tedy mohou být se svým lehce futuristickým dílem určitě spokojeni. Kladně
pěší pouť. Velehrad ale stojí za alespoň krátké
stavbu hodnotí i příznivci rozhleden, byť
zastavení kdykoli. Minimálně trojlodní bazilika
kvůli umístění pod vrcholem a omezenému
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděrozhledu veskrze jedním směrem kvitují
je, která je mimo mše a pořádané kulturní akce
spíše její neotřelé ztvárnění.
veřejně přístupná, by neměla uniknout vaší
Do Salaše, ze které je to k rozhledně
pozornosti. ▪
jen něco málo přes kilometr po polní
cestě, je možné z nádraží ve Starém
Městě dojet pravidelným autobusovým
Rozhledna Salaš
spojením. Ti, kterým nohy ještě dobře
slouží, mohou tuto trasu zvládnout
Výška: 366 m n. m.
i v sedle bicyklu či pěkně pěšmo po čerZ Prahy přímým vlakem kategorie
Výhled: Velehrad, Uherské Hradiště,
veně a modře značené turistické trase.
Rychlík vyšší kvality
Javořina, Bílé Karpaty, Hostýn
Pravda, je to z nádraží nahoru k rozhledně
13 kilometrů, ale to přece nemůže průměrNejbližší žst.: Staré Město
Z Brna přímým vlakem kategorie
ně zdatného turistu zaskočit.
u Uherského Hradiště
Rychlík vyšší kvality
Během stoupání po úbočí Chřibů si navíc
můžete udělat příjemnou pauzu na VeleVýstup: snadný
Z Ostravy přímým vlakem
hradě, kde se dá regenerovat nejen znavené
kategorie Expres
tělo, ale především hříchy zatížená duše.
Obec s nejstarším cisterciánským opatstvím
na Moravě je ve spojitosti s věrozvěsty Cyrilem

spojení

Českem po značkách

NA KOLE Z KUNOVIC DO HLUKU

kolem Slováckého moře

Na nenáročný, 24 km dlouhý cyklovýlet se můžete vydat z Kunovic po dálkové
cyklotrase č. 47 do Uherského Ostrohu a odtud pak po cyklotrase č. 5048
údolím říčky Okluky do města Hluk. Cesta vede rovinatou krajinou s množstvím
turistických atrakcí včetně unikátní Včelí naučné stezky, jejíž stanoviště jsou
rozmístěna podél cyklostezky mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem.

Za leteckými klenoty do Kunovic
Jen shodou náhod, jež byly ale zapříčiněny velkým úsilím členů Slováckého aeroklubu, kteří stáli po celou dobu
historie muzea jako andělé strážní nad jeho děním, se Letecké muzeum v Kunovicích zachovalo do dnešních dnů.
Od 60. let minulého století, odkdy se datují první snahy
o zachování leteckých veteránů, hrozila exponátům
mnohokrát likvidace. V současnosti tu mají vystaveno
22 letounů dopravních, sportovních i vojenských
a další exponáty ze světa letectví.

Morava

Kunovice zastávka

Soutěž o předplatné
časopisu Cykloturistika
Odpovězte správně přes soutěžní
formulář na www.cdprovas.cz nejpozději
do 17. srpna 2017 a tři z vás vyhrají roční
Podolí
předplatné časopisu Cykloturistika.
V kterém městečku na cyklotrase
č. 5048 se nachází archeologické muzeum?

Ostrožská jezera s koupalištěm

A) Uherský Ostroh

Severozápadní část Ostrožské Nové Vsi tvoří rozsáhlá jezera, jež vznikla
těžbou štěrkopísku a jsou s nadsázkou nazývána Slováckým mořem.
V létě je hojně vyhledávané přírodní koupaliště Albatros, kde se lze
za horkého dne náležitě osvěžit a také občerstvit. V obci působí známý
výrobce cimbálů Jiří Galuška, jehož dílnu můžete navštívit. V Ostrožské
Nové Vsi se udržuje řada lidových tradic. Největším svátkem jsou zářijové svatováclavské hody s průvodem krojované mládeže.

Ostrožská Nová Ves

C) Kunovice

Hluk

Uherský Ostroh

Podzemí zámku
v Uherském Ostrohu
V několika podzemních místnostech zámku v Uherském
Ostrohu je k vidění fascinující
expozice, která vás zavede
do jiných světů. V jedné
se nachází působivá Křišťálová jeskyně, ve druhé
tajemná Paměť světa
– Atlantida, jež nabízí jedinečnou možnost „vstoupit
do obrazu“ a zažít pocit
3D prostoru. Při návštěvě
třetí části prohlídkové trasy
se ocitnete na vzdálené planetě
jednorožců Lukuma. Nakonec
spatříte dva unikáty – věž pod zemí
a pravděpodobně nejníže položenou
rozhlednu na světě.
Text: Petr Růžička, foto: autor, Dreamstime.com
Článek připraven ve spolupráci s časopisem Cykloturistika (www.cykloturistika.cz).

B) Hluk

Hlucká tvrz
s muzeem ve věži
V centru městečka Hluk se nachází tvrz. V její věži najdete
muzeum se zaměřením
na archeologické doklady
zdejšího osídlení. Vystaveny jsou také fotografie
dokumentující nedávnou
historii a bohaté kulturní
tradice města. Pokud vám
bude přát počasí, z věže
se vám naskytne parádní
výhled nejen na město, ale
i na Bílé Karpaty. V muzeu si
můžete také koupit na památku
nějaký pěkný suvenýr vyrobený místními lidovými umělci. V srpnu je muzeum
otevřeno o víkendech od 14 do 18 hodin.
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MÍSTNÍ MŇAMKY
Michaela Bugrisová #BackPackLady
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje lidi, autentičnost, tradice a dobré jídlo. Zavedu vás na
méně známá, či skoro zapomenutá místa a veselice a ochutnáte se mnou místní speciality.

Farma je součástí rodinného domku, kde si hned
budete připadat, jako byste
tady byli na návštěvě u dobrých přátel. Alespoň to byl můj
pocit. Pan Vlček mě vřele vítá hned
u branky a vede přímo do výběhu s několika desítkami koz. Já se rázem stanu objektem jejich pozornosti, jsou totiž nesmírně
přítulné! Povídáme si o tom, jak celý byznys
vybudoval, ale moc času není, přichází totiž
čas dojení! I když já se přeci jen nejvíc těším
na závěrečnou ochutnávku zmrzliny.

Zmrzlina s uhlím? Proč ne…

Za sladkou tradicí

I KOZÍM EXPERIMENTEM
Slovácko je sice krajinou, kde teče slivovice proudem, já jsem ale
tentokrát vyrazila na ochutnávku typických sladkých pokladů místní
kuchyně. O to větší překvapení mě čekalo v podobě pochutiny, která
touhu po sladkém v první chvíli moc nevyvolává. Kozí zmrzlina z Vizovic
se ale stala místním hitem právem.

R

ozhlednu v podobě větrného mlýna
nelze z dálky nevidět. A přesně tam mám
namířeno – do malého hotelového komplexu
s názvem Bukovanský mlýn, jehož součástí je
také restaurace. Chvíli jsem váhala, zda tam
pojedu, ale vidina sladkého sousta na jazyku, která je pro zdejší kraj tolik typická, mě
nakonec přesvědčila.

šťavnatější než u prvního pokrmu. V jídelníčku
mě ale nejvíc zaujala kozí zmrzlina. Tu pojedu
ochutnat přímo ke zdroji – na kozí farmu
manželů Vlčkových do Vizovic.

Dostávám do ruky kornoutek s kopečkem
hruškové a černé, na kterou koukám jako
koza na nová vrata. „Jak jste to udělal?!“
kouknu tázavě na pana Vlčka a on mi před
očima zamává pytlem s grilovacím uhlím
a směje se. Uvěřila jsem, i když tenhle vtípek
zase tak daleko od pravdy nebyl. Do zmrzliny opravdu uhlí přidává, ale to živočišné.
Černou zmrzlinu poprvé prodával minulý rok
na hudebním festivalu Masters of Rock, kde
se stala hitem. Na jazyku je velmi jemná, má
uhelný šmak a vůbec není cítit specifickou
kozí chutí. Tu jsem rozpoznala až u hruškové,
ale vůbec mi nevadila, přestože nejsem zrovna příznivcem výrobků z kozího mléka.
V závěru dne jsem si uvědomila jednu věc.
Ač je areál Bukovanského mlýna nádherný
a restaurace nabídla dobré jídlo, byly moje
finální dojmy rozpačité. V tu chvíli jsem nedokázala vysvětlit, proč se tak cítím. Přišla jsem
na to až po absolvování prohlídky kozí farmy
manželů Vlčkových, kteří tou největší měrou
přispěli k její přirozenosti a autenticitě. A to
se mi líbilo ze všeho nejvíc. ▪

Bližší informace o exkurzi na kozí farmě ve Vizovicích najdete na webových stránkách
www.kozifarmavizovice.cz. Součástí komentované prohlídky je také ochutnávka výrobků z kozího mléka.

Tradiční možná až příliš
Nejprve ochutnám domácí bramborové
patenty s mákem a povidly, které vypadají
na první pohled jako palačinky. Tyhle jsou navíc přelité rozpuštěným máslem a servírované
na tradičním keramickém nádobí. Jejich chuť
mě nijak zvlášť nepřekvapila, podobné jsem
totiž jedla na řemeslných trzích. Zajímavější
mi přijdou domácí pěry z pařeného těsta plněné tvarohem a povidly, rovněž přelité máslem
a sypané mákem. Jejich finální chuť byla

Slovácké mňamky, ale i další tipy na nejen
gastronomické zážitky najdete také na youtube kanálu Českých drah pod názvem ČD TV.
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Z OKNA VLAKU
Čerťák – slepé rameno Moravy

Kostel sv. Františka Xaverského

¡¢ Staré Město u Uh. Hr. – Uh. Hradiště

¡¢ Staré Město u Uh. Hr. – Uh. Hradiště

¡¢ Uherské Hradiště – Kunovice

Od roku 2008 mají ve Starém Městě maják. Místo
lodí naviguje návštěvníky do areálu Ekolandu, kde se
nachází Kovozoo – v Evropě unikátní zahrada s více
než 250 zvířaty vyrobenými z kovového odpadu.
Červenobílý maják Šrotík slouží také
jako rozhledna. Z ochozu ve výšce
23 metrů, do něhož vystoupáte
po 96 schodech, se vám naskytne
poutavý výhled nejen na město
a nedaleké Uherské Hradiště, ale
při dobré viditelnosti dohlédnete
i na Chřiby nebo Bílé Karpaty.

Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se nachází
šest slepých ramen řeky Moravy. Jedno z nich, rozdělené železniční tratí na dvě části, bylo před čtyřmi
lety vyhlášeno přírodní památkou. Čerťák – jak se
toto slepé rameno nazývá – se stal
chráněným hlavně kvůli vzácnému výskytu hořavky duhové západní. Jde o malou nenápadnou
rybku, která přežívá ve stojatých
nebo mírně tekoucích vodách
a jejíž rozmnožování je silně
vázáno na škebli rybničnou.

Masarykovu náměstí v Uherském Hradišti vévodí
kostel sv. Františka Xaverského, který je součástí
komplexu jezuitských budov. Stavba barokního chrámu začala v roce 1670 a dokončena byla po patnácti
letech. Současnou podobu získal při
úpravách fasády v letech 1754
a 1755. Na výzdobě svatyně se
podíleli významní umělci té doby.
Hlavní oltářní obraz sv. Františka
Xaverského – apoštola Dálného
východu – je dílem pražského malíře Jana Jiřího Heinsche.

Foto: Zlínský kraj

Maják Šrotík u Kovozoo
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SLOVÁCKÝM EXPRESEM

ze Starého Města do Luhačovic
Z Prahy do Luhačovic jezdí přímé rychlíky vyšší kvality známé jako Slovácký expres.
K nejhezčím patří poslední část cesty mezi Starým Městem u Uherského Hradiště
a známými lázněmi.
Text: Tomáš Rezek

U

Starého Města poutají pozornost cestujících ve vlaku nejen vzdálené vrcholky
Chřibů s hradem Buchlov, ale také atrakce
místního recyklačního ekologického centra
– dopravní letadlo, motokárová dráha nebo
červenobílý maják. Vlak obloukem projíždí
kolem slepých ramen řeky Moravy a před

Uherským Hradištěm překonává po mostě
řeku samotnou. V Uherském Hradišti zaujmou věže opravovaného kostela sv. Františka Xaverského nebo stará vodárenská věž.
Z Kunovic vede železnice údolím říčky Olšavy
a krajinu, která se začíná stále více vlnit,
tvoří pestrobarevná mozaika polí, zahrádek,
sadů a lesů. U zastávky Popovice u Uherského Hradiště si lze všimnout přístřešku pro

cyklisty. Trať tu totiž kříží Uherskohradišťská
vinařská stezka. Vlak dál spěchá k jednomu z nejhezčích nádraží nejen na Slovácku
– do Uherského Brodu. Zrekonstruovaná
nádražní budova s fasádou vyzdobenou ornamenty se stala součástí nového dopravního terminálu. Ve městě se vám ukážou také
hlavní sakrální památky nebo pozůstatky
městského opevnění. Slovácký expres zastaví
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Pozůstatky městského opevnění

Kaple sv. Bartoloměje v Polichně

Kolem luhačovického zámku

¡¢ Uherský Brod – Újezdec u Luhačovic

¡¢ Újezdec u Luhačovic – Polichno

¡¢ Biskupice u Luhačovic – Luhačovice

K památkám, které jsou v Uherském Brodě vidět
z okna vlaku, patří i pozůstatky městského opevnění. Hradební zeď dlouhá přes dva kilometry chránila
město od 13. století. Součástí opevnění bývaly čtyři
brány. Z nich se dochovala pouze jedna, která dnes tvoří vstup do Muzea J. A. Komenského. U opevnění
na jižní straně města se nachází
památník. Stojí na místě starého
židovského hřbitova, založeného
v polovině 15. století a zničeného
nacisty v roce 1942.

V Polichně nepřehlédnete pěkně opravenou kapli sv.
Bartoloměje. Původně zde stávala zvonice. Na začátku minulého století odkázala místní hostinská ve své
poslední vůli peníze na postavení nové kaple. Stavby
se ujal Karel Málek z Uherského Brodu a na svatodušní pondělí roku
1914 došlo k slavnostnímu posvěcení nové svatyně. Z Polichna se
lze vydat po zelené značce směr
Maršov k další sakrální památce
– ke křížku, od něhož je pěkný
rozhled po okolí.

Dávno už není nejvýznamnější stavbou Luhačovic.
Nemálo lázeňských hostů ani neví, kde se nachází.
Barokní zámek nechal postavit hrabě Wolfgang Serényi v 18. století na místě původní tvrze. Serényiové
ho vlastnili až do roku 1945. Od
90. let minulého století usilovali
o jeho navrácení. Teprve loni soudy potvrdily, že poslední soukromý majitel zámku Alois Serényi
byl československým občanem.
Luhačovický zámek a další majetek získají zpět potomci rodu.
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Čerťák
Popovice
Kunovice
u Uherského Hradiště

před cílovou stanicí už jen v Újezdci
u Luhačovic. Od Újezdce se trať klikatí
údolím říčky Šťávnice, lemovaným více
či méně zalesněnými kopci. U Biskupic
můžete zamávat výletníkům jedoucím
na kolech po Luhačovické cyklostezce. Pak už se vlak několika oblouky
dostane na konečnou: Luhačovice,
vystupovat! ▪
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TIP
Klimatizované vozy 1. a 2. třídy s kupé i s velkoprostorovým uspořádáním, zásuvky pro dobíjení
elektroniky nebo třeba oddíl pro cestující s malými
dětmi. To jsou některé ze služeb, které nabízejí
rychlíky vyšší kvality provozované pod označením
Slovácký expres. Svézt se jimi můžete po trase
Praha – Přerov – Luhačovice. Zastavují také v Pardubicích, Olomouci nebo v Uherském Hradišti. Bližší
informace o těchto vlacích najdete na www.cd.cz
(Naše vlaky). A kolik zaplatíte za jízdné? Nejvýhodnější jízdenku vám automaticky nabídne e-shop ČD
(www.cd.cz/eshop). Pokud máte In Kartu s aplikací
IN 25, pořídíte např. Včasnou jízdenku Česko pro
cestu z Prahy do Luhačovic už za 249 Kč.
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ZA ČACHTICKOU PANÍ

Velká nad Veličkou

na tajemný hrad v Karpatech

Javorník

ČR

Vrbovce

SK

Vrbovce zastávka

Zřícenina hradu, v němž byla vězněna „krvavá grófka“ Alžběta
Báthoryová, je samozřejmě hlavním turistickým magnetem
slovenských Čachtic. K návštěvě ale láká i tajuplné čachtické podzemí,
jehož labyrint chodeb byl místními po staletí využíván jako úkryt.

Stará Turá
Myjava

Nové Mesto
nad Váhom
zřícenina Čachtice
Čachtického hradu

Text: Tomáš Rezek
byly z něj jen ruiny, přesto působí Čachtický
hrad majestátně. I proto si zříceninu oblíbili
také filmaři. Kromě Jakubiskova velkofilmu
Bathory ji uvidíte třeba v Lipského komedii Tajemství hradu v Karpatech a jako kulisa posloužila i v mnoha pohádkách nebo historických
seriálech. Se stavbou kamenného Čachtického
hradu se začalo na popud uherského krále
v první polovině 13. století. Měl sloužit jako
obranná pevnost proti tatarským vpádům.
Nedobytný hrad často měnil majitele a v roce
1602 ho koupil František Nádašdy I. Když
o dva roky později zemřel, začala na panství
vládnout vdova Alžběta Báthoryová. V Čachticích však nepobývala na hradě, ale především
v pohodlném Nádašdovském kašteli (zámku).
V něm se také oddávala sadistickým hrátkám,
při nichž zemřelo mnoho mladých dívek.
Mučení a vraždění udělal přítrž až palatin
(místodržící) Juraj Thurzo, který „Báthoryčku“
uvěznil v obytné věži Čachtického hradu, kde
21. srpna 1614 „krvaná grófka“ umírá.

„Krvavá grófka“ Alžběta Báthoryová má v Čachticích sochu
v nadživotní velikosti. Jejím
autorem je Josef Chromek.

Foto: © Lukáš Blažek/Dreamstime.com

Z

Na Čachtickém hradě se v létě koná řada akcí. Třeba v sobotu 12. srpna se tu uskuteční Noc duchů a strašidel.

Kam až vedou podzemní chodby?
Na začátku 18. století byl hrad vypálen
a od té doby chátral. K statickému zabezpečení a opravám jeho nejvíce ohrožených částí
došlo naposledy v letech 2012 až 2014. Hrad
je přístupný od dubna do října. Před výletem
si raději na www.cachtice.sk zkontrolujte,
zda mají skutečně otevřeno. Někdy se hrad
musí nečekaně zavřít kvůli silnému větru.
Do dnešních dnů se v Čachticích nedochoval
ani Nádašdovský zámek. Navštívit však můžete renesanční Draškovičův kaštel, v němž

sídlí muzeum s expozicí o historii Čachtic.
K nejzajímavějším exponátům patří kopie
šatů Alžběty Báthoryové ušité ručně podle
jejího nejznámějšího portrétu. V Čachticích
nevynechejte ani prohlídku podzemních
chodeb. Od 16. století až do konce druhé
světové války sloužily lidem jako úkryt před
nebezpečím. Zpřístupněná je pouze jejich
malá část, i ta však stojí za vidění. Traduje se,
že se pod Čachticemi nacházejí také chodby,
které nechala vybudovat Alžběta Báthoryová, aby mohla v případě potřeby utéct před
spravedlností. ▪

Spojení

Foto: Profimedia.cz

Vlakem do Čachtic
Od vlaku se vydejte do centra obce. Z něj vás pak k Čachtickému hradu nasměrují informační tabule
a zelená značka. Cesta vám zabere asi hodinu (4 km). K hradu se můžete vypravit také od vlakové zastávky v obci Višňové (2 km). Například z Veselí nad Moravou dojedete vlakem do Čachtic – s jedním
přestupem ve Velké nad Veličkou nebo v obci Vrbovce – asi za hodinu a půl. Nejvýhodnější vlakové
spojení si snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo přes aplikaci Můj vlak.
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RYCHLÍKOVKY
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

TĚSTOVINY SE SMETANOVÝM MANGOLDEM

N

apadlo vás někdy, jak se asi cítí nebohý
listový špenát, když ho necháte stát zbytečně dlouho na plotně? Ráda vám to povím.
Cítí se podobně jako cestující na rozpáleném
letním peroně při čekání na zpožděný vlak.
Každá sekunda je dlouhá a každý okamžik
čekání je vykoupen sešlostí a nenaladěním.
O špenátu ani rozpálených nástupištích
ale vůbec nemám v úmyslu psát. Ráda bych
vás však seznámila s mangoldem, který má
s obojím mnoho společného – je to takový
větší brácha špenátu a v teple se cítí úplně

stejně. Má podobné uplatnění a podobná
pravidla pro přípravu jako špenát. Protože
stonky mangoldu mohou mít bílou, žlutou
i červenou barvu, oči se vám díky němu
snadno rozzáří dlouho předtím, než s ním
začnete vařit.
Sezona mangoldu začíná koncem května
a končí někdy v září. Pokud jste si ho ještě
nikdy nepustili do kuchyně, teď je ten nejlepší
čas začít o tom aspoň uvažovat. Věřte, že uvařený mangold chutná lépe než syrový, protože
díky teplu přijde o svou tuhost. A za druhé

pamatujte i na to, že stonky mangoldu jsou
tužší než listy, a potřebují tedy pobýt v teple
o pár minut déle.
Mangold fandí dvěma hlavním úpravám:
spaření ve vodě a spaření v pánvi. Vždy však
myslete na to, že pokud pobyt mangoldu
v teple příliš protáhnete, začne šednout a ztrácet svěží zelenou barvu. Zbytečně ho tedy
netrapte. Stejně jako mezinárodní rychlík, měl
by se i mangold mihnout kolem vás a vašich
strávníků vždy přesně na čas.
Florentýna

PRO 4 OSOBY

l 400 g těstovin l 200 g mraženého hrášku l 1 svazek mangoldu l 1 cibule l 2 stroužky česneku l 1 lžíce másla
l 200 ml smetany ke šlehání l sůl a čerstvě mletý pepř l strouhaný parmazán na posypání těstovin

1

Dejte vařit dostatečné množství
vody na těstoviny. Jakmile přivedete
vodu k varu, vhoďte těstoviny a nechte
je uvařit dle návodu na obalu. Zatímco
se těstoviny vaří, cibuli a česnek
oloupejte a nakrájejte nadrobno. Listy
mangoldu důkladně omyjte a osušte.

2

Vyřízněte z nich tužší stonky
a nakrájejte je příčně na tenké
nudličky. Zbytky listů rozkrájejte
na několik kusů. V pánvi rozehřejte
máslo, a když zpění, přidejte cibuli,
česnek, mangoldové stonky a špetku
soli a pepře.

3

Když vše zesklovatí, přidejte
i mangoldové listy a ledabyle
míchejte, dokud nezavadnou a nezmenší svůj objem. Zalijte smetanou
a prudce asi 2 minuty svařte, až
smetana zhoustne. Omáčku dosolte,
pokud je to potřeba.

4

Jakmile jsou těstoviny dovařené,
vsypte k nim mražený hrášek
a nechte ho pár vteřin v horké vodě
rozmrazit a prohřát. Poté hned
slijte a vmíchejte ke smetanovému
mangoldu. Ihned rozdělte na talíře
a podávejte sypané parmazánem.

VÍCEsaLunÉy TnaA80 min

Ke vstupu do dostanete
od nás

ARMA

30 MINUT ZD

Staňte se

našimi letními zámeckými hosty
Proměňte váš obyčejný
letní den v den vznešený
a nezapomenutelný.
Kde nás můžete najít?

Buďte srdečně vítáni ve wellness Inﬁnit na zámečku Chateau St. Havel, který je ukrytý v Praze uprostřed jednoho nádherného anglického
parku, s jezírkem a golfovým hřištěm s jedinečným aquadrivingem. Otevřou se vám zde dveře do zámeckých komnat s privátními saunami,
vonícími bylinkami, čistotou a kouzlem nicnedělání. Vše je pečlivě uschované v oáze klidu
a starobylé krásy.

Co tady můžete zažít?

Když se zrovna nechcete nechat rozmazlovat
léčivými očistnými doteky při masáži, můžete
relaxovat sami či v páru v privátním whirlpoolu
nebo si můžete vybrat jednu ze dvou privátních
voňavých saun. Zážitek můžete umocnit královským hodováním ve zdejší zámecké restauraci.

prostředí, wellness Inﬁnit v Chateau St. Havel
bude tím pravým místem pro oslavu.
Díky originálnímu prostředí krčského zámku
a příjemné obsluze se vaše oslava stane jedinečným a nezapomenutelným zážitkem pro
všechny zúčastněné.

Co zde najdete výjimečného?

Je těžké uvěřit, že toto malebné místo najdete nedaleko centra Prahy a mimo všechen všední ruch.
Zapůsobí na vás svým půvabem a vznešeností,
zaměřenými na relaxaci v soukromí.

Patří saunování k létu?

Patří, především kvůli léčivé kombinaci 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,
navštivte saunu i v létě. Sauna navíc uvolňuje
a detoxikuje tělo, posiluje vaši imunitu, tlumí
bolest, udržuje pružnost cév a také napomáhá
potlačovat nespavost.

Ke své spokojenosti si můžete objednat privátní
saunu, privátní whirlpool, masáže, a to vše doplnit o výtečné občerstvení a lahodné nápoje.

Přejeme vám krásné
relaxační chvíle na zámku.

Netradiční rozlučka se svobodou

Hledáte-li netradiční a ojedinělé místo pro
vaši rozlučku se svobodou, exkluzivní privátní

Více informací najdete na www.inﬁnit.cz, e-mail: infozamecek@inﬁnit.cz, tel.: +420 734 684 134
Kde nás najdete? Před nádražím 1/6 (hotel Chateau St. Havel), Praha – Krč, 140 00

Soutěž
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Zašlete nám vyluštěnou
tajenku a vyhrajte poukaz do wellness pro dva!
Správnou odpověď jednoduše zadejte
do formuláře na www.cdprovas.cz
do 17. srpna 2017.

POMŮCKA:
AKAN,
APAR, ATI

UHLOVODÍK
V BENZINU

ÚMRTNÍ
OZNÁMENÍ

1. ČÁST
TAJENKY

ŽACÍ
NÁSTROJ

❖

OPATŘIT
PODKOVAMI

UMĚLECKÝ
TANEC

BŮŽEK
LÁSKY

3. ČÁST
TAJENKY

ŠPANĚLSKÁ
VYCHOVATELKA

❖

KOPIE

STRACH

OTEC
BARTA
SIMPSONA

VÁNOČNÍ
RYBA

DRAHÝ
KÁMEN
S RELIÉFEM

AMBALÁŽE

ZNIČENÝ
(OBECNĚ)

TĚŽKÉ
KOVY
JAPONSKÝ
NÁR. PARK

BOLKŮV
KAMARÁD
STOVKY

LÍC
MINCE
ZNAČKA
SUŠENEK

A TAK DÁLE
(ZKR.)

NÁŠ
HOKEJISTA
JITRO

LETNÍ
MĚSÍC
KOSTKOVÝ
VZOREK
ODLIŠNÁ
(SLOV.)

z

2. ČÁST
TAJENKY

❖

MÍSTO
(SPORT.
SLANG.)

TENISOVÝ
DVOREC
NAIVNÍ
ČLOVĚK

KASPICKÝ
PŘÍSTAV
DVOUKOLÁK
(ZDROB.)

SOUČÁSTI
VARHAN
SUCHOMILNÁ
OBLAST

DLOUHÁ
CHVÍLE
OBCHODNÍ
PŘIRÁŽKA

RODINNÝ
DŮM
HUDEBNÍ
ZNAČKA

A SICE

BĚLOVESKÁ
KYSELKA
SOUČÁST
UDICE

PŘÍBUZNÁ

PROVOZOVATEL
TELEFONNÍ
SÍTĚ

POHONNÁ
SMĚS

ŽÁDNÁ
VĚC

SRBSKÁ
ČEPICE

CYKLOHEXANON

Saunový svět Infinit Praha

AFRICKÁ
ANTILOPA
PŘEDSTAVENÍ KLÁŠTERA

ITALSKÁ
LETECKÁ
SPOLEČNOST

ASIJSKÝ
STÁT

Vyhrajte 5x vstup do Vodního a saunového světa pro dva
na 90 minut v hodnotě 500 Kč a užijte si letní saunování
v ojedinělém světě saun se slunnou terasou a plaveckým bazénem!

STYL
EPIDEMIE

PRÁVO
ODPORU

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

NEDÁVNO
VZNIKLÁ

VÝRAZ
POCHOPENÍ

LENÍK

BOD
V DŽUDU

PÁSOVEC

MODLA

KOŽEŠINOVÁ
ŠELMA

NÁSPY

CAVYKY

TĚKAVÁ
KAPALINA

BOJOVÁ
LÁTKA

NÁSOBENO

STOKA
ANTICKÝ
STÁTNÍK

MÍTI
ZA OBYDLÍ

❖

VŘAVA
(KNIŽNĚ)

VÁZNOUT

DAVOVÉ
ZDĚŠENÍ

TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ
PRO ŠKOLY
(ZKR.)

ELEKTRÁRNA LEDVICE
(ZKR.)

ZNAČKA
KOŽICHŮ
KILOGRAM

VYMÍLÁNÍ
HORNIN
HUSARSKÝ
KABÁT

PREZENT
SLOV. HIST.
ÚZEMÍ

SKULPTURA

ZDOBENÁ
BARVAMI

VELMI
KRÁTKÉ VLNY
POUŠTNÍ
VÝPRAVA

ÚDAJE
NĚJAKÉ
ŠIKMÝ
VÝTAH

STAROŘECKÁ
DROBNÁ
MINCE

VÝPLŇ OKEN
MAĎARSKÝ
LYRIK

NEPÍT
VELKÝMI
DOUŠKY

❖

DÍVKA
(HOVOR.)

A

S. J. Lec (1909–1966) – polský básník, aforista, statirik:
... (výrok v tajence).

TOPIVO

SVINOVACÍ
ZÁVĚSY

Nově
7 saun!

w w w. s a u n o v y s v e t . c z
Tajenka z minulého čísla:
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější
obrana proti mnoha nemocem
a svízelům.

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

3
2

www.cdprovas.cz/fotosoutez
1 Martin Planka, 28 let
Poslední výdech
2 Filip Rákoczy, 18 let
Paleta barev
3 David Stejskal, 16 let
Kuk
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KOLOŤUK
UPEČ KŮŽE!
Za těch čtyřicet let na dráze jsem potkal spoustu
exotů. Třeba jeden uklízeč na našem nádraží měl úchylku na VIP
osobnosti. Sbíral jejich podpisy, a pokud nebyly úplně proti (docela
se divím, že většinou ne), nechal se s nima vyfotit. Pak jezdil po nádraží s takovým tím čisticím strojem, na kterým vozil obrovský
album, a každýmu, kdo chtěl (i nechtěl), ukazoval ty fotky a podpisy. Nejvíc ale ujížděl na Haničce Zagorový. Pojal totiž podezření,
že když jsou narozený ve stejnej den, musí být nějak duchovně
propojený. A tak jel do jejího rodiště, nasbíral tam nějaký šutry (asi
jako důkaz toho propojení) a dal jí je na jejím koncertě. Vlastně
ani netuším, jak se k ní na pódium dostal, protože tuhle historku
jsem nevydržel poslouchat až do konce, jak mi za něj bylo trapně,
ale nějak to udělat musel, protože pak zase ukazoval fotky, jak
má Hanka v rukou ty jeho šutry a divně se usmívá. No prostě exot
k pohledání.
Další pitoreskní postavou byla mazačka Vanda.
Původem Polka, kterou
do Čech zavál osud přes
Slovensko bůhvíproč. Byla
to neuvěřitelně pracovitá
a obětavá ženská. Nejednou jsem byl svědkem
toho, jak během zimní
kalamity stála celou šichtu
u výhybek a co pět minut
je vymetala od napadaného sněhu, aby se mohlo
jezdit. Měla ale i svoje chyby. Jednou z nich bylo to,
že jí nebylo moc rozumět.
Ačkoli tady žila od svých
asi dvaceti let, pořád míchala češtinu s polštinou,
slovenštinou a bůhvíjakým
dalším jazykem. Teda,
abyste mi rozuměli – pro
provoz to nebezpečný
nebylo, naši ajznboňáckou
mluvu ovládala dokonale,
ale v normální komunikaci
to byla docela sranda.
Jednou řešila studijní nezdary svýho pubertálního syna. Moc mu
nešla elektrotechnika, což byl na elektrotechnické průmyslovce
docela problém. A tak si usmyslela, že se zeptá toho nejvyššího,
což pro ni byl vždycky pan výpravčí Louda: „Paně Loudě! Moj
synátor je blbý jak auto bláta. Neví, jako sa vypočtě obvod kruga.
Jako sa to počítá?“ Výpravčí si zrovna něco zapisoval do dopravního
deníku, tak jen zamumlal: „Přece pí dé!“ A Vanda: „Pí čo?“ Asi nemu-

13
František Nechranický
sím popisovat, jak se najednou všichni váleli smíchy, Vanda byla
chudák rudá jako rak a zbytek šichty radši strávila v kolejích.
Jestliže čeština pro ni byla foneticky španělská vesnice, tak psaná forma byla totální katastrofa. Vedle povinností mazačky pracovala i jako staniční dělník, takže uklízela služební cimry, záchody
a tak. Proto každej měsíc fasovala pomůcky, a aby nezapomněla,
co objednat, vedla si sešit nadepsanej Fašung. Nikdo z nás se
neodvážil nahlídnout, až jednou Vanda onemocněla a paní, která
za ni zaskakovala, už neměla čisticí prostředky. Takže otevřela
sešit, aby se podívala, co má objednat, a viděla opravdový perly:
ščetka na zahod, hader, fyksínela, lýzol, kosčátko nebo rukávnice
z gumi. Prostě slušná polsko-slovensko-česká šifra.
To, že jsme jí někdy nerozuměli my v práci, by se dalo ještě pochopit, ale že s tím měl problém i její manžel Pepík, bylo na pováženou. Bydleli spolu v domku nedaleko zastávky asi pět kilometrů
od našeho nádraží. Protože
státní telefon neměli a mobily neexistovaly, Pepa, kterej sloužil jako vlakvedoucí
nákladních vlaků, když
měl volno, volal jí z hradla
traťovým telefonem, aby se
zeptal, co si má dát k obědu.
„Pepo, upeč kůže,“ instruovala ho jednou Vanda. Pepa
asi nechápal, protože Vanda
nervózně kroutila očima,
a povídá: „No je tam kůže,
tak to upeč!“ a položila
sluchátko do vidlice. Druhej
den ráno přijela Vanda
osobákem do práce a hned
začala plamenně vyprávět:
„Ten můj Jozef by neměl
tolik chlastat. Já mu říkám,
aby upek kůže a on upek
kůže!“ Pokladní, tranzitérka,
výpravčí i já jsme na sebe
nechápavě koukali, což
Vandu rozčílilo: „No, copak
to nechápete? Místo kůžete
upek kůže z králíka!“ Teprve tehdy nám všem došlo, že myslela
kuře, a upřímně jsme se ani nedivili, že jí manžel nerozuměl. Co
tenkrát povečeřeli, se Vanda nezmínila, ale srandu jsme si díky její
lingvistické výbavě užívali ještě několik let. Pak přišla modernizace
trati, naši staničku zapojili do dálkového ovládání z nedalekého
velkého uzlu, celý její osazenstvo bylo rozprášeno do okolních stanic a já už Vandu nikdy neviděl. Ale vždycky, když jedu kolem jejich
domku, říkám si, co asi Pepa peče k večeři. Kůže, nebo kůže?
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Legendy
o mašinkách
Oči má sněhem zaváté, v duši
má chladný stín, rampouchem
srdce prokláté…

6. Hektor
Námět: Frej
Ilustrace: Angelart

O,ó,ó-o

Karle, to
zase praskne…

ČKD Stalingrad, 1960

Už je to pár let, co nastoupil v obřím pražském komplexu továrních hal,
v závodě Stalingrad, do učení neznámý mladík, kterého nepřijali na studium
výtvarného umění. Jeho otec vždy razil heslo „Řemeslo má zlaté dno“,
ale on se raději věnuje své druhé velké vášni – hudbě a zpěvu. Po večerech
…prosím vás, pane průvodčí, zastavte
vlak, už je to tak, nemohu dál.

Karle, je mi to líto…

Karel Gott nechť se okamžitě
dostaví k mistrovi!

vystupuje v tanečních kavárnách, což se samozřejmě odráží na jeho pracovní
výkonnosti. Inženýři z ČKD konečně sériově vyrábějí první motorové
lokomotivy, ale dlouho se jim nedaří vyřešit zásadní problém – praskající čepy
u podvozků. Až jednoho dne tovární mistr po pečlivé obchůzce…

... máš padáka!

A toho kanára nám tu nech,
pořiď si vlastní ptáky.

Tak tohle jsem nečekal.

Tohle jsem opravdu, ale opravdu nečekal.

To jsem vážně
nečekal.

Pro toho, kdo si věří,
pro toho, kdo si zpívá…
O,ó,ó-o

Praha, 1964

Karel Gott přebírá Zlatého slavíka. Jeho bývalí kolegové na něj nezapomněli a pro lokomotivu řady 720 se brzy
ujme přezdívka Hektor – podle oblíbeného trojského vojevůdce obdivovaného pro svou statečnost a sílu.

Stroje řady 720 (T 435.0) se staly prvními sériově vyráběnými motorovými lokomotivami z produkce ČKD pro normální rozchod. Celkem
se jich mezi roky 1958–1962 vyrobilo téměř 300 ks pro ČSD, průmysl
a export. Lokomotivy s určením pro posun a lehčí nákladní dopravu měly
zpočátku problémy s podvozky – vykazovaly tvrdý chod a objevovaly

se u nich závažné trhliny. To se podařilo vyřešit až od 4. výrobní série.
Přezdívku Hektor získala lokomotiva podle uznání síly stroje. Karel Gott
pracoval v ČKD Stalingrad jako elektromontér. V roce 1960 se rozhodl
odejít a věnovat se naplno zpěvu a hudbě. Za svůj první velký hit „Oči
sněhem zaváté“ autorského dua Suchý/Šlitr dostal Zlatého slavíka 1963.
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BALI

Denpasar

Bali
Hlavní město: Denpasar
Rozloha: 5 633 km2
Počet obyvatel: 4,2 mil.
Jazyk: indonéština, balijština
Národnostní složení: Balijci (89 %), Javánci (7 %),
Madurci (1 %) a další (3 %)
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NEJDŘÍV PRÁCE
POTOM LEGRACE

aneb hořkosladký život digitálního nomáda
Žít „normálně“? To sotva. Děsí mě představa pracovat od – do a mít pět týdnů dovolené ročně. Místo
slušivého kufru balím krosnu, která praská ve švech. Jsou v ní všechny moje věci. Dvakrát kontroluju, jestli
mám notebook. Bez něho bych si totiž takovou cestu nemohla dovolit. Jsem digitální nomádka a zkouším,
jestli můj život může vypadat jako exotická dovolená.

42 CE S TOPIS

S

tátnice už mám za pár. Vracím se s kamarádkou Zuzkou z legendární pražské
hospůdky U Hrocha, míjíme Lennonovu
zeď a vtom na to kápneme. Leťme na Bali,
říkáme si. Navzájem se utvrzujeme, že to
není jeden z těch nočních nápadů, které
se vypaří dřív než alkohol, jenž nám koluje
v krvi. Pracuju jako freelance copywriterka.
Pomáhám firmám se správou Facebooku,
píšu články, textuju weby. To všechno svým
způsobem můžu dělat z pohodlí domova.
Anebo ten domov vyměnit za něco exotičtějšího. Nepředstavujte si ale, že ležím
na pláži a srkám mojito s notebookem
na klíně. Být na volné noze je řehole. Práce
jako každá jiná. S tím, že pracovní doba je
v podstatě 24/7. Navíc nikdy nevíte, kolik

zrovna vyděláte, a často netušíte ani to,
jestli vám fakturu vůbec někdo proplatí
a kdy. Proč to dělám? Stojí mi to za to.

Do rezortu ani za nic
Přistávám v Denpasaru. Za sebou mám
28hodinovou cestu včetně 11hodinového čekání v Šanghaji. Zuzka, můj předvoj
na Bali, na mě čeká na letišti. S ohledem
na ceny letenek přilétám až 14 dní po ní. Žijeme v pobřežním městečku Canggu. V ráji
surfařů, ale taky jogínů a milovníků velkých
snídaní zalitých výběrovou kávou. Vedle
sebe tu fungují místní a podnikavci z celého
světa, kteří tu bydlí už pár let. Turismus tu
vypadá trochu jinak. Canggu patří mezi
oblíbené destinace pro digitální nomády
a právě surfaři se tu sjíždí z celého světa.
O klasické turistické rezorty je v Canggu
nouze. Zato tu najdete mraky překrásných
kaváren, restaurací a barů v zápaďáckém
stylu. Ceny pražské. Na druhou stranu,
v každém místním „warungu“ se královsky
najíte zhruba za 40 korun.

Dovolenkovat se na Bali jezdí do Kuty
nebo do Ubudu. Že do Canggu už méně
často, o tom svědčí například neexistence
chodníků. Začínám tedy tím, že si půjčuju
motorku. Posilněná vejci Benedikt s avokádem a holandskou omáčkou (lepší jsem
v životě nejedla!) si poprvé sedám za řídítka. Poprvé si také zvykám na levostranné
řízení a neuvěřitelnou hustotu provozu.
Umím jet rovně, se zatáčením je to horší.
Ještěže mám tak hodnou domácí. Jmenuje
se Nari, a když zrovna nevyrábí propriety
k balijsko-hinduistickým rituálům, stará
se o nás. Chválí mi štíhlou postavu a bílou
pleť, a hlavně – vyjíždí mi s motorkou ze
zahrady, když to ještě nezvládám sama.
Po několika dnech se stěhujeme do vilky, kde už zůstanu až do svého odletu.
Začínám chytat barvu a přestávám vypadat
jako Twiggy. Nedostatek pohybu a přebytek
jídla dělá své. Kupuju si o číslo větší kraťasy
a smiřuji se s tím, že naše nová domácí
Made se na mě zbožně kouká čím dál tím
méně.

Balijci
Každý má svou přezdívku
Balijci působí naprosto bezstarostným dojmem. Možná také proto, že nemusí vybírat jména
pro své děti. První narozený v pořadí dostane jméno Putu, Wayan nebo Gede, druhé děcko se
jmenuje Made nebo Kadek, třetí Nyoman nebo Komang a čtvrté Ketut. Když je dětí víc, jde se zase
od začátku. Jen se ke jménu přidá slovo „Balik“, což znamená „ten další“. Že to pozbývá smysl, proč
si lidé dávají jména? Na Bali má každý přezdívku, která ho vystihuje. Aby těch jmen nebylo málo,
tak rodiče pro své dítě vyberou ještě další jméno, které je spojené s hinduistickou vírou. Opět jde
o vlastnosti, tentokrát ale takové, které by jim přidali do vínku. A jestli vám vrtá hlavou, jak se
pozná ženské od mužského jména, tak jednoduše – ženy mají před jménem „Ni“ a muži „I“.
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Bali
Indonéský ostrov ležící mezi Jávou a Lombokem. Je
nejzápadnější z Malých Sund a jeho hlavní město
Denpasar leží na jihu ostrova. Spolu s dalšími maličkými a méně známými ostrovy tvoří Bali jednu
z více než 30 indonéských provincií. Také zde žije
většina indonéské hinduistické menšiny. Náboženství je ovšem ovlivněno tradiční vírou, a proto
se často setkáte s označením balijský hinduismus.

KDYŽ JE MI TEPLO, SKOČÍM DO BAZÉNU. KDYŽ SPADNE ZE
STROMU MANGO NEBO DOZRAJÍ BANÁNY, UDĚLÁM FRESH DŽUS.

Dějí se kolem věci…
Bydlíme ve vile, kterou obklopuje velká
zahrada a několik dalších příbytků.
Domek si pronajímá česko-slovenský pár
a my v něm máme se Zuzkou společný
pokojíček s vlastní koupelnou. Je tu bazén, k dispozici dvě paní na úklid a k tomu
ještě servis s obětinami. To znamená,
že místní dvakrát denně přináší tradiční
oběti jako rýži, aby nám byli jejich bozi
naklonění. Většinu času trávíme na terase
s notebooky na klínech. Když je mi teplo,
skočím do bazénu. Když spadne ze stromu
mango nebo dozrají banány, udělám
fresh džus. Kulisou je mi při tom úplně
běžný balijský život. Žije tu Made, Ketut,
jejich děti, objevuje se tu i mnoho dalších
Balijců. Starší ženy tu často vídám chodit
nahé. V ozdobných klecích jsou psi, kočky,
kohouti a další ptactvo.

Bydlet s místními má jisté výhody.
Stejně jako všichni Balijci i naše rodinka se
na nás stále usmívá. Nebo přesněji, vesele
se na nás zubí. Člověk by musel být těžký
neurotik, aby tu neměl dobrou náladu.
V zahradě, podél cest i na plážích hoří vonné tyčinky a je jimi provoněné celé město.
Možná proto z místních vyzařuje takový
klid. I já se už po pár hodinách na ostrově
přesvědčuji, že je nakažlivý. Naše domácí
nám také nosí dobroty, které připravuje
na ceremonie. Kromě toho je Made naše
pojistka proti problémům. V rekordním
čase je schopná zařídit cokoli. Třeba když
se večer rozhodnu odjet na sopku, abych
z jejího vrcholu viděla východ slunce. Jenže
všechno oblečení mám v prádelně, která už
je zavřená. Navíc později zjišťuji, že dámy
s praním ještě ani nezačaly. Nastoupí Made
a za dvě hodiny mám teplé, vyžehlené

a voňavé oblečení položené na posteli. Díky
multikulturnímu „spolubydlení“ toho ale
zažívám daleko víc.

Kuřátka bez hlav a ztráta iluzí
Made nás zve na velkolepou ceremonii
oslavující vznik přilehlého chrámu. Účastní
se jí všichni Balijci ze sousedství a my dvě.
Během dopoledne mi Made nechává ušít
halenku zvanou kebaya a její kamarádka
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mi půjčuje sukni, která se nazývá sarung.
Všechny ženy, které se zrovna točí okolo
naší vily, se na nás chodí dívat a některé
z nich nám pomáhají s přípravou. Ohromně se nám smějí, ale oči jim svítí radostí
z toho, jak vážně bereme jejich kulturu. Ať
se snažíme sebevíc, stejně na sebe poutáme pozornost. Dvě bílé holky, to se na slavnosti, jako je tahle, jen tak nevidí. Mnoho
žen kolem mě prochází, chytá mě za ruku
nebo se mne aspoň letmo dotýká. Snad jim
opravdu přinesu štěstí, jak věří.

Většina mužů se stará o hudební doprovod, ženy připravují jeden obřad za druhým.
Lidé pláčou, křičí, svíjí se na zemi, omdlévají
a tančí. Mnoho z nich se dostává do transu.
Duchovní během obřadu trhají vlastníma
rukama hlavu malým kuřátkům. Během
dalšího obřadu zase podřezávají kachnu
a bůhvíco ještě. Jen doufáme, že zlatý hřeb
večera nebude obětování bělochů. Místo
toho nám ale nabízí rýži a sladkou kávu.
Zdá se to brutální a upřímně, je. Zvykám si
na svůj nový život.

AŤ SE SNAŽÍME SEBEVÍC, STEJNĚ NA SEBE POUTÁME POZORNOST.
DVĚ BÍLÉ HOLKY, TO SE NA SLAVNOSTI, JAKO JE TAHLE, JEN TAK NEVIDÍ.

Foodie To Do list
(co musíte vyzkoušet jako správní gurmáni)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

přejíst se salátu Gado Gado s arašídovou omáčkou
minimálně obden zajít na smaženou rýži Nasi Goreng nebo smažené nudle Mie Goreng
nedojíst porci, když jste při výběru „od každého trochu“ přecenili své síly
ochutnat Chicken Satay, a to i když se snažíte být vegetarián
každý den vytáhnout brčkem čerstvou kokosovou vodu přímo z ořechu
nechat si po čuchu vybrat ovoce od místní trhovkyně a vždycky si na ochutnání nechat přihodit kousek,
který jste ještě v životě nejedli
▪ na lačno do sebe kopnout panáka „jamu“ – zázračné vody vyrobené z kurkumy, zázvoru, tamarindu a dalších ingrediencí
▪ jídlo v místním warungu zapít panákem domácí slivovice, abyste si na oběd mohli dojít i další den.
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Snad to dělá sluníčko nebo kokrhání
kohoutů od brzkého rána, ale spát tu skoro
nepotřebuju. Probudím se, hupsnu na motorku a jedu na lekci jógy nebo si zaběhat
na pláž. Potom se zastavím na snídani
a doma se ještě rychle zchladím v bazénu.
Je lehce po deváté ráno a sedám k počítači.
Během dne si zajedu na místní tržiště pro
ovoce. Při nákupu se učím indonéská slovíčka a za snahu dostanu od „mé“ oblíbené
trhovkyně několik limet gratis. Na kávě,
čerstvé kokosové vodě a džusech vydržím

většinou až do večera. Pracuju, až se ze
mě kouří. Ne snad kvůli vedru, ale protože
chci všechno stihnout a na západ slunce
už být zase zpátky na pláži. Záda od sezení
u počítače tu sice bolí méně než v Praze,
ale podle mě je důležité nepodcenit situaci.
Jednou týdně se u nás zastaví místní žena
a v přepočtu za dvě stovky mi ve vlastní
posteli hodinu masíruje tělo od hlavy až
k patě, doslova. Zlatý hřeb dne představuje
večeře. V restauracích vaří tak dobře, že
s novými kamarády nevíme, kam dřív.
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Jíst, meditovat, milovat
Víkendy pro mě sice neexistují, ale co
14 dní vyrážíme na aspoň dvoudenní výjezd
za dobrodružstvím. Už jsem zmínila noční
výšlap na sopku. Prádlo sice mám, ale řidič
nepřijíždí ve smluvený čas. O 15 minut
později mu volám. Očividně ho telefonátem
probouzím. V půl třetí ráno zastavuje před
domem. Určitě mu nebude přes dvacet, jak
tvrdil. A jeho nezkušenost se záhy ukazuje,
cestu k sopce se mu nedaří najít. Nakonec
stopne pod kopcem muže na motorce
a oznamuje nám, že už máme „Guida“.
Vypadá to, že výšlap může začít. Východ
slunce prý určitě nestihneme. To ale netuší,
co dokážou české holky. Na vrcholu jsme
ještě za tmy.

spojení
Na letiště s 25% slevou
Vyrážíte na dovolenou z Letiště Václava
Havla v Praze nebo z Letiště Leoše Janáčka v Mošnově? S jízdenkou Vlak+ letiště
vás odvezeme až k terminálu a po návratu i zpět domů se slevou 25 % ze zpáteční jízdenky do 2. třídy. Tuto nabídku
můžete využít z kterékoli železniční
stanice nebo zastávky v České republice.
Jízdenka je platná 30 dnů od zakoupení.
Na ostravské letiště dorazíte vlakem přímo do stanice Mošnov, Ostrava Airport.
Na letiště v Praze vás svezeme nízkopodlažním autobusovým spojem Airport
Express z hlavního nádraží do cílové
stanice Praha letiště/Airport. Pro uznání
slevy si před cestou zpět nechte jízdenku
potvrdit otiskem datového razítka ČD
u informační přepážky či v turistickém
informačním centru. Více informací
naleznete na internetových stránkách
www.cd.cz.

VÝCHOD SLUNCE PRÝ URČITĚ
NESTIHNEME. TO ALE NETUŠÍ,
CO DOKÁŽOU ČESKÉ HOLKY.
NA VRCHOLU JSME JEŠTĚ ZA TMY.
Pokračujeme do Ubudu. Po hodině jízdy
přijíždíme do města, které se proslavilo díky
knížce Jíst, meditovat, milovat. Za jídlo si ale
připlatíte a o meditaci taky nemůže být řeč.
Podle průvodce nás ale mají čekat úchvatné
výhledy na rýžová pole jen kousek za městem. Místo toho vidíme rušnou zatáčku
s tolika čínskými turisty a autobusy, že přes
ně pole málem ani nezahlédneme. Naštěstí
se k nám připojují naši přátelé z vily, a tak se
společně a beze strachu rozhodujeme jet dál
a zabloudit. A opravdu, stačí popojet jen pár
kilometrů. Ani sebelepší slovní popis nedokáže vystihnout, co ten den vidíme.
Bali je ideální základna. Postupně
podnikáme výlety na další ostrovy a vychutnáváme tu pravou Indonésii. Na Gili
konečně chápu, odkud se na Pinterestu
berou všechny ty kýčovitě krásné fotky
pláží a plážových barů. Na ostrově Lombok
se zase proplétáme mezi vodními buvoly,
přes silnice občas přebíhá opice, slepice
nebo koza. Kocháme se pohledy jako z ka-

talogu cestovní kanceláře. Jen místní zatím
nechápou, že podváděním turistů získají
tak akorát nedobrou pověst.

V Praze je blaze. Na Bali je ráj
I na Bali se brzy dostaví stereotyp, ale
každodenní rutina se zvládá mnohem snáz,
když to jde s úsměvem a když v ní hlavní roli
hraje sluníčko, vítr ve vlasech, teplo, oceán,
výborné jídlo, neomezené množství čerstvé
kokosové vody a bazén u domu. Čím déle
tu jsem, tím více možností se mi nabízí.
Seznamuji se s místními a dalšími nomády.
Předáváme si zkušenosti, životní postoje,
učíme se novým věcem a pěstujeme toleranci a úctu k odlišným kulturám.
Takže platí, že v Praze je blaze a na Bali
je ráj? Já jsem tady svůj ráj objevila. Není
tu všechno perfektní. Spousta věcí tu ale
perfektních je. Vím, že na Bali nezůstanu
věčně, ale čím déle ta pomíjivost potrvá,
tím více si to užiju. Zkrátka ideální místo
pro malý kousek života, nemyslíte? ▪
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INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJEDTE SI NA JIŽNÍ MORAVU
Zanořte se do Moravského krasu s Punkevními jeskyněmi.
Prozkoumejte hrad Pernštejn či zámky ve Slavkově, Bučovicích nebo Vranově.
Poučte se o historii Moravy ve slovácké Strážnici nebo Kyjově.
Vykoupejte se v Brněnské či Znojemské přehradě nebo v Aqualandu Moravia.
Navštivte město Brno se světoznámou vilou Tugendhat a Špilberkem.
Projděte se po parcích a zámcích Lednicko-valtického areálu.
Projeďte se po sluncem prozářených vinohradech.
Ochutnejte mladé víno ve Znojmě, Mikulově nebo Mutěnicích.

Tipy
na podzimní
turistické akce
na jižní Morave
8.–10. září
70. ročník Pálavského vinobraní
Mikulov

15.–17. září
Znojemské historické vinobraní
Znojmo
6.–7. října
Valtické vinobraní
Valtice
7. října
Pochod slováckými vinohrady
Hodonín
14. října
Burčákový pochod
Mutěnice, Milotice, Dubňany
Přehled akcí a zajímavostí:
www.jizni-morava.cz
www.vinozmoravy.cz

Využijte celosíťovou jednodenní jízdenku
IDS JMK na 24 hodin jen za 190 Kč
Platí v celém Jihomoravském kraji ve vlacích, autobusech
nebo městských dopravách v Brně a dalších městech.
V nepracovní dny platí až pro 5 osob, z toho maximálně dvě nad 15 let.
V prodeji na vlakových nádražích v Jihomoravském kraji.

Informace o dopravě
v Jihomoravském kraji:
www.idsjmk.cz
+420 5 4317 4317
info@kordis-jmk.cz
zeptejte se
na Messengeru
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Jedno známé rčení říká, že i cesta může být cíl. Tím spíše, pokud je se na co dívat. Tyto dva aspekty
si uvědomili železniční dopravci už dávno a vytvořili fenomén vyhlídkových vlaků. Kochání se
pohledem z jedoucího vlaku je populární dodnes i přesto, že počet lidí, kteří věnují svůj čas
krajině nebo zajímavým stavbám, se snižuje. Konkurence dostupného internetu a přenosných
elektronických zařízení je velká. Zkuste proto na chvíli odložit telefony, tablety a počítače
a vydejte se s námi na výpravu za nejúchvatnějšími scenériemi, které uvidíte jenom z vlaku.
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Ani američtí cestující nebyli během jízdy vlakem o cestování v tzv. Dome Car ochuzeni. Snímek zachycuje
spoj z Arizony do Nového Mexika.

ový trend v cestování, který dnes nazýváme turismem, odstartovaný hlavně
bohatými Angličany, zachytily už na přelomu 
19. a 20. století první železnice v alpské oblasti,
ale také dráhy v severní Americe. Bohatým
cestujícím nabídly za nějaký ten příplatek
cestování v pohodlných vagonech s (na svou
dobu) neobvykle velkými okny, která nabízela
nerušený výhled do krajiny. Mezi průkopníky
patřily americké železnice a v Evropě rakouské
císařsko-královské státní dráhy. Ty nasadily
od roku 1912 ve spolupráci s Canadian Pacific
Railway Company osm speciálních vyhlídkových vagonů podle amerického vzoru na horské
rychlíky z Vídně do Innsbrucku, z Innsbrucku
do švýcarského Buchsu a ze Salzburgu do Terstu. Pro našince je zajímavou informací, že vozy
byly postaveny v Praze a v Kopřivnici, protože
vagonky u nás patřily tehdy k evropské špičce.
Trend vyhlídkových vlaků pokračoval
i v meziválečném období. Mezi vlaky nabízející
nerušený výhled do krajiny lze zařadit i slavný
německý expres Rheingold, který projížděl
magickým údolím Rýna. Vagony pro Rheingold měly ve své době neobvykle veliká, až
1,4 metru široká okna. Pro ilustraci – ČSD v té
době pořizovaly rychlíkové vagony, kde měla
2. třída okna široká jen 1,1 metru a 3. třída
dokonce jen 80 centimetrů.
Nejznámější je série luxusních vozů pro
expres Rheingold ze 60. let 20. století. Ba-

rový vůz byl doplněn kompletně prosklenou
střešní nástavbou se sedačkami otočnými
podle směru jízdy. Když v 80. letech dosloužily v pravidelném provozu, uplatnily se v různých turistických vlacích. Dvanáct podobně
řešených vyhlídkových motorových vozů si
pro turisticky atraktivní tratě v 60. letech
pořídili i Francouzi.

do mnoha dálkových vlaků a na některých linkách jezdí dodnes. Projíždějí atraktivní krajinou
severní Ameriky, jako jsou například Skalisté
hory nebo Grand Canyon. VIA Rail Canada jich
v současnosti využívá okolo třicítky a v některých vlacích je jich zařazeno hned několik.
Nejslavnější z nich je spoj Canadian projíždějící
napříč kontinentem od Atlantiku k Pacifiku.

Američtí elegáni
Vyhlídkové vozy nejvíce charakterizuje styl označovaný jako
Dome Cars. Jde o klasický vůz
s výraznou protáhlou skleněnou kupolí vystupující nad
střechu. Tyto vozy se uplatnily
hlavně v USA a v Kanadě, kde
byly od konce 30. let zařazeny

Foto: bahnurlaub.de

N

Švýcarská železnice a pamoramatické vozy k sobě dnes již
neodmyslitelně patří.

Úchvatné přírodní scenérie Kanady je
možné sledovat z pohodlí panoramatických vozů společnosti Rocky Mountaineer. Úrovní nabízených služeb si
v mnohém nezadají ani s legendárním
Orient expresem.
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Kouzlo luxusu a vytříbeného designu na kolejích sedmdesátých let v tehdejším Západním Německu
můžete díky speciálním turistickým spojům okusit i dnes.

Americké vozy typu Daylight a modernější
konstrukce Superliner jsou skuteční elegáni
na železnici. Ocelová nerezová skříň a tvar
doutníku spíše připomínají letadlo. Některé
jsou navíc kombinované s dalším typem
vyhlídkového vozu. Jde o plošinu posledního
vozu v soupravě s bohatě prosklenými partiemi a pohodlnými křesly, ze kterých je nevšední
výhled na krajinu a trať ubíhající za vlakem.

Skleněný vlak
Opravdovými experty na vyhlídkové vlaky
jsou Švýcaři. Po mnoha úzkorozchodných
horských tratích Švýcarska dnes jezdí hodně
přes sto speciálních vyhlídkových
vozů. Právě díky Švýcarům se roz-

šířil typ vozů, které se označují pro svá velká
okna nebo řadu oken nad sebou zasahujících
až na střechu jako panoramatické.
Švýcaři se možná inspirovali v předválečném projektu německých drah. Ty ve druhé
polovině 30. let nechaly vyrobit hned pětici
speciálních vyhlídkových vozů. Byly celé
prosklené, jen s velmi tenkými sloupky,
a prosklená byla i velká část střechy. Dvojice
elektrických vozů proto dostala přezdívku
Gläserner Zug – Skleněný vlak. Doma byly
v Mnichově a vyjížděly s turisty hlavně
do Garmisch-Partenkirchenu. Válku přežil
jen jeden z nich a svému účelu sloužil dlouhé

Gläserner Zug neboli Skleněný vlak vznikl
v několika exemplářích, a to jak v provedení s elektrickým pohonem (řada 491), tak i ve variantě 
se spalovacím motorem (VT 137 240), která nabízela i možnost úplného stažení plátěné střechy.

roky až do roku 1995, kdy byl při nehodě
poškozen. Turisty tehdy vozil nejen do bavorských Alp, ale také po Rakousku, Švýcarsku
a zavítal i do různých koutů celého Německa.
Dnes je odstavený a čeká na opravu.
Za podobným účelem vznikly motorové
vyhlídkové vozy pro neelektrifikované tratě.
U cestujících byly výlety panoramatickými
vozy oblíbené, ale personál je kvůli častým poruchám v oblibě moc neměl. I v tomto případě
byl jeden vůz během světové války zničen
a zbývající dva nabízely turistické vyjížďky
v Bavorsku, Bádensku-Württembersku a okolo Kolína nad Rýnem, do údolí Rýna a Mosely
až do začátku 60. let minulého století.

Ledovcový expres
Prototyp moderního panoramatického vozu
vznikl pro železnici MOB na západě Švýcarska v roce 1976 a brzy měl své následovníky.
V roce 2000 si také Rhétská dráha (RhB) pořídila pro svůj legendární alpský vlak Bernina
Express vagony, které měly dokonce okna ze
speciálně zaoblených skel. Z nich je možné
na cestě nerušeně pozorovat i špičky okolních
čtyřtisícových vrcholů a sledovat romantickou krajinu během cesty trvající čtyři a půl
hodiny. Na ní se nachází 55 tunelů včetně několika smyčkových, 196 mostů a díky strmým
úsekům se sklony až 70 promile vlak vystoupá
až do výšky 2 253 metrů nad mořem.
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museli splnit náročné podmínky mezinárodního provozu rychlostí až 200 km/h, ale také
zajistit náležitý komfort. Klasická okna byla nahrazena obřími panoramatickými, která jsou
v horní části zaoblena, a tvoří tak část střechy.
V Berlíně zase přišli s nápadem přiblížit
turistům německé hlavní město z panoramatického vlaku městské rychlodráhy. Pro tento
účel v roce 1999 přestavěli tři vozy vyrobené ve 40. a 50. letech. Nejvýraznější vnější
změnou jsou nová panoramatická 170 kg
těžká okna, která jsou v horní části zaoblena
a opět plynule přecházejí ve střešní partii.
Skleněná je také přepážka mezi cestujícími
a strojvedoucím, díky které je možné sledovat i samotnou trať. Interiér dostal nové
pohodlné sedačky a během vyhlídkové jízdy
zní z reproduktorů berlínské anekdoty i popis
zajímavostí kolem trati. Tento atraktivní vlak
je bohužel aktuálně mimo provoz.
V současnosti je expertem na výrobu
panoramatických vlaků švýcarská společnost
Stadler. Žhavou novinkou je ucelená šestivozová souprava Rhétské dráhy pro regionální
rychlíky z Churu do Svatého Mořice. Její součástí je i speciální vyhlídkový oddíl, jehož sedačky jsou umístěny uprostřed oddílu podélně
a čelem k velkým oknům, která
sahají od podlahy až po střechu.
V tomto oddíle se dají velká
boční okna otevřít dokořán,
a díky tomu lze pořizovat efektní záběry krajiny i vlaku v ní.

Berlín jinak
Švýcaři se ale nespokojili
s panoramatickými
vozy jen pro místní
horské železnice. Už
v roce 1991 se pustili do stavby dvanácti
velkých panoramatických vozů pro
dálkové expresy, které

zatraktivnily cestování přes Alpy po tratích,
jako jsou Gotthard, Arlberg, ale také třeba
okolo Rýna. Vagony mířily z Curychu do Rakouska, Německa, Belgie, Nizozemí i na jih
Švýcarska do kantonu Ticino. V současnosti
jsou zařazeny například do expresu Transalpin
z Curychu do rakouského Grazu. Konstruktéři

Kabriolety na kolejích
Poslední skupinu tvoří otevřené vozy bez bočních oken, nebo dokonce bez střech. Z Čech to
máme na výlet takovým otevřeným vagonem
doslova za humna – jezdí totiž na většině
německých úzkorozchodek a hned několik
z nich leží jen kousek za hranicemi. Zážitek je
to vskutku jedinečný.
V otevřeném vagonu si můžete projet také
jednu z nejhezčích švýcarských tratí –
údolí Albuly a přes Bernina Pass. Jedná se
o jednu z mála železnic, která se dostala
až na seznam světového kulturního
dědictví UNESCO pro množství inženýrských děl – unikátních mostů a tunelů,
Až do 23. srpna se můžete každou středu a neděli
z nichž je celá řada do tvaru smyčky
kochat pohledem z otevřeného vyhlídkového vozu
a vlak doslova nadjíždí sám sebe.
přezdívaného Dakar, který je zařazen do zvláštAle v otevřeném voze se svezete
ního vyhlídkového vlaku. Naskytne se možnost
i u nás, a to nejen na výletních traprohlédnout si přírodu v okolí železniční trati
Rybník – Lipno nad Vltavou. Vlak vyjíždí z Českých
tích. Nejméně jeden otevřený vůz
Budějovic v 7:18, do Vyššího Brodu klášter přijede
slouží i na běžné železnici. Říká
v 9:37. Po celý den pak bude jezdit mezi Lipnem
se mu Dakar a České dráhy ho
nad Vltavou a Rožmberkem nad Vltavou. Podrobné
v létě nasazují na zážitkové jízdy
informace najdete na internetových stránkách
na jihu Čech. Pokud si pospíšíte,
www.cd.cz/zazitky.
ještě svezení s ním stihnete. ▪

Dakarem na Lipno

P RUVODC E

Bezpečnost na železnici
10 let Preventivního vlaku
Pendolino v novém
Komfortnější spoje SuperCity
Můžete potkat ve vlaku
Sedmičkové ragby v Česku
Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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10 LET PREVENTIVNÍHO VLAKU

I jediný ZACHRÁNĚNÝ
ŽIVOT stojí za to!
Bezpečnost na železnici je otázkou, které věnují České dráhy prvořadou pozornost. Speciální projekt
zaměřující se na toto téma – Preventivní vlak – se věnuje osvětě zejména náctiletých již deset let.
Za tuto dobu jím prošlo přes osmnáct tisíc žáků a studentů ze čtyřiceti českých měst.

Děčín
Ústí n. Labem

Česká Lípa

Liberec

Kralupy
Praha

Karlovy Vary
Sokolov
Cheb

Hradec Králové
Kolín

Šumperk
Č. Třebová

Havlíčkův brod

Plzeň

Humpolec
Písek

Letohrad

Chrudim

Benešov

Rokycany

Pardubice Choceň

Tábor

Olomouc

Žďár n. Sázavou

Jihlava

Strakonice

Přerov
Třebíč

Brno

Otrokovice

Jindřichův Hradec
Znojmo
České Budějovice

Preventivní vlak – rok 2007

H

azard na železnici bohužel není výjimečným jevem. Statistiky úrazů jsou i po deseti letech silnou motivací, proč pokračovat
v aktivitách v oblasti prevence. Tím spíše,
že většina tragédií vzniká zcela zbytečně,
kvůli ignorování pravidel na železničních
přejezdech, nesmyslném přebíhání trati, naskakování do jedoucího vlaku nebo pohybu
v místech, kde dochází k zásahu elektrickým
proudem. Přitom nejohroženější věkovou
skupinu tvoří mládež ve věku 13 až 19 let.

Projekt začínal skromně
Národní dopravce chce těmto neštěstím předcházet, proto v roce 2007 odstartoval projekt
Preventivní vlak bezpečné železnice. Tehdy

začínal s jedním výstavním
vozem, v následujícím roce
už byl jeho součástí kinovůz
a poté i konferenční vůz. V průběhu ročníků se tento projekt
stále zlepšoval, a to nejen
po technické, ale i po organizační stránce. Partnerem Českých
drah byla zpočátku dceřiná
společnost ČD Cargo jako dopravce Preventivního vlaku. Drážní
inspekce poskytovala data o nehodovosti a BESIP umožnil promítání
jeho preventivních filmů v kinovozu.
Přednášky o bezpečnosti doplňovalo
vystoupení zástupců Policie ČR.

Opava
Ostrava
Val. Meziříčí
Vsetín
Zlín

Uh. Hradiště
Břeclav

místa, která už Preventivní vlak navštívil
kam Preventivní vlak vyrazí na podzim

TIP redakce
Preventivní vlak zamíří na podzim do dalších pěti
měst v České republice. Svou cestu odstartuje v první polovině září v Kralupech nad Vltavou.
V následujících týdnech vyrazí také do Prahy, Letohradu, České Třebové a Chocně. Další cesta je pak
plánována na jaro 2018. Pro podrobné informace
o podmínkách účasti, termínech a místu konání
akce kontaktujte manažerku projektu Elen Mátéovou prostřednictvím e
 -mailu mateova@gr.cd.cz.
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V roce 2013 se připojila také státní organizace Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC). Vedle podpory v podobě detailních
statistik propůjčuje Hasičský sbor pro předvedení jeho činností. Účastníci si tak udělají
lepší představu o tom, jak složité a často
i vysilující je zachraňovat lidské životy ve specifickém prostředí železnice.

Co čeká návštěvníky?
V Preventivním vlaku mladí lidé uvidí přímo
v prostředí železnice, jak končí zbytečná
rizika spojená s nerozvážným hazardem,
frajerstvím nebo obyčejnou nepozorností.
V prvním vagonu – kinovozu – se promítá
dokument „To nedáš!“ SŽDC a České dráhy
ve spolupráci s dalšími partnery zahájily
práce na tomto videu v roce 2014, následující
rok měl snímek premiéru. Prostřednictvím
pěti hraných příběhů pojednává o nejčastějších nehodách na železnici, často s fatálními
následky. Upozorňuje tak na rizika nebeznff_cd_215x132_V01.pdf

1

10.06.17

8:59

pečného chování, nepozornosti a porušování
obecně platných zákazů, jako je například
přebíhání přes trať, chůze nebo jízda na kole
se sluchátky na uších, lezení na vagony a vyhazování předmětů z vlaků.
Na druhém stanovišti je pro studenty
připraven hasičský vůz a drážní hasiči, kteří

mají mnohaleté zkušenosti se zásahy při
železničních nehodách. Vedle ukázky své
práce se zaměří i na prezentaci poskytnutí
první pomoci.
Na závěr v konferenčním voze probíhá
diskuze s odborníky, kteří se nehodami
na železnici zabývají. Mladí lidé se zde setkají
s vyšetřovateli SŽDC a Policie ČR. Vůz je
vybaven moderní technikou, a tak nezůstane
u pouhých slov. Příběhy vyšetřovatelů jsou
doprovázeny fotografiemi z reálných nehod.
S ohledem na věk návštěvníků jsou vždy
předem vybrány odpovídající snímky.
Účast v Preventivním vlaku je bezplatná,
veškeré náklady jsou hrazeny organizátory. Možnost varovat děti i dospělé před
nebezpečím, a pomáhat tak zvýšení jejich
povědomí o správném chování v okolí železnice, je nejlepší způsob, jak zamezit nehodám a leckdy zbytečným neštěstím. I kdyby
se díky tomuto projektu podařilo zachránit
jediný lidský život, stojí to za to. ▪
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PENDOLINA MLÁDNOU
Národní dopravce zahájil na začátku července modernizaci vlaků SuperCity. U všech
sedmi jednotek Pendolino bude kompletně zmodernizován interiér oddílů pro cestující,
toalety, ale také bistro oddíly. Redesign první jednotky bude dokončen už začátkem
školního roku. Soupravy, které podstupují omlazovací kúru, jsou dočasně nahrazeny vlaky
kategorie InterCity.

V

laky SuperCity ujely za 12 let provozu celkem přes 26 milionů kilometrů. Je proto
nasnadě, že jejich interiéry vykazují známky
opotřebení. České dráhy a jejich dceřiná společnost DPOV (Dílny pro opravy vozidel) proto
zahájily revitalizaci těchto jednotek. Projekt
bude pokračovat do léta příštího roku.
Opraveno bude všech sedm sedmivozových
souprav. Modernizace se týká i jednotky poškozené před dvěma lety srážkou s kamionem
na přejezdu ve Studénce. U všech jednotek
postupně dojde ke kompletní rekonstrukci
a výměně podlah, obložení stěn, zavazadlových polic a buněk WC, sedadel, elektrických
zásuvek a dodáno bude nové LED osvětlení.

Vybrané spoje SC Pendolino jsou od začátku
července nahrazeny soupravami kategorie
InterCity. Ve všedních dnech a v neděli se
tyto změny týkají spoje SC Pendolino 509
(odj. 13:37) z Prahy do Ostravy a spoje
SC Pendolino 502 (odj. 17:21) z Ostravy
do Prahy. V sobotu je nahrazen spoj
SC Pendolino 511 (odj. 15:37) z Prahy do Bohumína a v neděli v opačném směru ranní
spoj SC Pendolino 510 (odj. 9:12). Jízdní řády
a rozsah nabízených služeb jsou zveřejněny
na internetových stránkách www.cd.cz.

Nově budou doplněny moderní prvky, jako
například vizuální informační systém pro cestující nebo malé dětské kino podobné tomu,
které baví nejmenší cestující ve vlacích railjet.
Kromě vylepšeného interiéru budou jednotky
po modernizaci lehčí, a tedy i úspornější.
Postupně opravovaná Pendolina jsou
dočasně zastoupena klasickými soupravami
InterCity. Tyto náhradní spoje cestujícím
poskytují klimatizované modernizované vozy
s elektrickými zásuvkami a ve vybraných
vozech je k dispozici wi-fi připojení. V každé
soupravě bude zařazen restaurační vůz s barem. Pro garanci místa k sezení budou tyto
spoje povinně místenkové. ▪
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YOUTUBEŘI A GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČD PAVEL KRTEK

VLAJKONOŠI MEZIGENERAČNÍ KOMUNIKACE
Pro dospělé jsou možná nepochopitelní, ovšem v očích řady dětí
a dospívajících jde o hrdiny dneška. Vzhlíží k nim, inspirují se
jejich životy, zkrátka chtějí být jako oni. Fenomén youtubingu
dobývá celý svět, a to i navzdory zvěstem, že tato bublina musí
co nevidět prasknout. Mají youtubeři co nabídnout?

N

ěkdo jim nemůže přijít na jméno. Prý
ve svém projevu používají víc citoslovce, degradují jazyk a dehonestují tradiční
hodnoty. Protistrana tvrdí, že youtubeři našli
díru na trhu a vhodně ji zaplnili. Mají výsledky
a přinášejí funkční formu komunikace, která
tady dosud chyběla. Jako každý trend mají
své odpůrce i zastánce. Ať už patříte do kterékoli skupiny, máte pro to jistě své důvody.
Přemýšleli jste ale někdy, proč se z youtuberů
stal takový fenomén? Ne, není to kvůli tomu,
že lidstvo degeneruje. Je to mnohem
jednodušší a souvisí to s odvěkou
problematikou generačních rozdílů.

Virtuální kamarádi i obchodníci
Hlavní devizou youtuberů je to,
že dokáží zprostředkovat most
mezi generacemi. Pro nejmladší
jsou pochopitelní, protože
používají jejich jazyk, jsou
bezprostřední, oprostili se
od společenských frází,
které generace Z vnímá
jako zbytečné a vlastně
jim ani nerozumí. Jsou proto

ideálním nástrojem pro generaci X ke sdělení
čehokoli včetně obsahového marketingu.
Ano, i náctiletí jsou spotřebitelé, a protože
svět vnímají prizmatem konzumerismu, jsou
pro producenty velmi zajímavou skupinou. Důvod, proč to takhle funguje, je velmi jednoduchý – youtuber je pro svého přívržence (diváka)
především kamarád. Mluví přímo do kamery,
tedy k němu. No a doporučení od kamaráda je přece nejlepší reference…
Youtubing se zkrátka stal součástí
kultury mladé generace. Stejně jako
kdysi jazz, rock’n’roll a další atributy
doby. Pokud patříte do generace X
nebo starší a při sledování produkce
některého vlajkonoše mezigenerační
komunikace jen kroutíte hlavou a valíte
oči, nezoufejte. Je to totiž úplně normální.
Vy jim nemůžete rozumět. A až budete chtít
říct něco důležitého dětem, zkuste to přes
youtubera. To totiž bude fungovat. ▪

Světu vládnou generace X, Y a Z
Hlavní hybnou silou jsou podle moderních společenských teorií tři generace.
Příslušníci první z nich (X) jsou dnešní
třicátníci až čtyřicátníci. Zažili neglobalizovaný svět bez nových technologií.
Mají pocit, že budou-li tvrdě pracovat,
úspěch se dostaví. Jsou častěji konzervativní. Ve svých profesních životech se
dostávají k vrcholu, a pokud se v práci zabývají komunikací, řeší často jeden zásadní
problém – jak oslovit ty mladší.
Generace Y jsou dnes dvaceti- až třicetiletí lidé. Ti již vyrostli v prostředí moderní
komunikace. Profilovali se v kultuře změn,
a tak jsou velmi flexibilní, vyžadují různorodost, kreativitu. Reagují na všechny
formy komunikace, inklinují však spíše k těm
moderním. Z této generace se rekrutují ti
nejúspěšnější youtubeři.
Dostáváme se ke generaci Z. Její příslušníci
se narodili do digitálního světa. Z toho vyplývá
snaha být „always on“, tedy pořád na příjmu
a online. Jejím nejstarším příslušníkům je 20 let.
Narozdíl od předchozích dvou skupin, pro které je
internet i zdrojem informací, využívá generace Z
tuto síť jako hlavní zdroj zábavy a komunikace.

Dětský tábor nejen pro youtubery
Na začátku července se v rekreačním středisku Prudká nedaleko Tišnova konal dětský youtuberský
tábor, který uspořádala Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů FISAIC ve spolupráci s Odborovým sdružením železničářů, společností ČD Informační systémy, Dopravním vzdělávacím
institutem a cestovní kanceláří ČD travel. Tábor byl věnován fenoménu dnešní doby – videokanálu
Youtube. I proto se děti na prvním ročníku tábora učily nejen natáčet a editovat videa, ale dozvěděly
se i řadu zajímavých tipů a zkušeností od oblíbeného youtubera Johnnyho Valdy. Dětský tábor nabídl i výlety a zajímavé táborové hry.
Tábor přivítal i dalšího milého hosta, kterým byl generální ředitel a předseda představenstva ČD Pavel
Krtek. Jeho přítomnost mezi dětmi nebyla náhodná. „Myslím si, že je důležité zaměřit se i na mladou
generaci a představit jí výhody cestování železnicí a přednosti národního dopravce. Tuto komunikaci
chceme výrazně posílit. České dráhy totiž nenabízejí jen samotnou jízdu vlakem, ale pro děti a teenagery jsou určitě zajímavé i nové technologie, jako je wi-fi ve vlaku, přítomnost na nejrůznějších sociálních
sítích a mnoho dalších. I proto jsem rád využil této možnosti, abych se s dětmi a zaměstnanci
Českých drah mohl osobně sejít právě na tomto netradičním místě,"
uvedl Pavel Krtek.
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

PŘI CESTĚ NA TURNAJ

si rádi zazpíváme

I když tento tvrdý, ale férový sport nepatří v České republice k nejsledovanějším,
nadšení ze hry je pro české ragbisty silně návykové, stejně jako pro železničáře vlaky.
Co od tuzemských „sedmiček“ očekává trenér Jan Macháček se svými svěřenci?
Text: Johana Kvítková, foto: Jan Chaloupka
Ragby se často věnují celé rodiny, což je
podobné jako na železnici. Co je hlavním
lákadlem tohoto sportu?
Je pravda, že existují celé klany, jejichž děti
trénují už odmalička, a to nadšení se skutečně dědí. Pro hru je nutná týmovost, bez ní
to není ragby. Charakterové hodnoty, které

máme dané, jsou principem tohoto sportu
a automaticky hráče vychovávají. Zvláště
u začátečníků je to ale mnohdy o zdraví, což
přináší silný prožitek. Napětí ze hry je pak
třeba vypustit, a k tomu nám slouží „třetí
poločas“, kdy se tradičně oba týmy sejdou
a nad sklenkou si proberou utkání. Musím
říci, že třetí poločasy českým ragbistům
opravdu jdou.

Jedete na hlavní kvalifikační turnaj mistrovství Evropy v mužském sedmičkovém
ragby. Co vás v Ostravě čeká?
Sedmičkové ragby je od minulého roku nově
zařazeno do olympijského programu. S týmem jsme na velkém začátku, ale myslíme,
že v porovnání s klasickým patnáctkovým
ragby máme větší šanci. V českých podmínkách není snadné najít členy týmu a získat
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finanční prostředky. Přeci jen, v sedmičkách
si musíte vypiplat přibližně dvanáct lidí,
dostat se ale na světový pohár v patnáctkách
obnáší mít třeba třicet pět hráčů. Chceme
nejdříve stmelit partu a vnést do ní často
opomíjenou týmovou kulturu, aby to hráče
opravdu bavilo, protože s dobrou náladou
se soutěží i trénuje mnohem lépe. Zatím pro
nás není hlavní metou výsledek turnaje, stavíme si dlouhodobé cíle, abychom především
dobře zvládali natrénované činnosti a zlepšovali se. V Ostravě budeme hrát třeba se
Švédskem a Rumunskem, to jsou tvrdé týmy.
Je nutné získávat takové zkušenosti, pokud
se chceme v budoucnu dostat na olympiádu.

Má české ragby šanci na úspěch třeba
v porovnání s klasickými ragbyovými státy
Commonwealthu?
Věříme, že ano. V Čechách to ještě sice není
tradiční sport, ale za poslední rok a půl jsme
například v Praze zaznamenali skoro padesátiprocentní nárůst v počtu trénovaných
dětí. K tomuto současnému trendu přispívá
mnoho aspektů – olympijský statut, přibývají
další kluby, začala nás podporovat ministerstva, městské části, školy i soukromníci. Nábor dětí je pro nás důležitý.
Trénujeme samozřejmě i dívky, přijde
nám, že jsou dokonce i odolnější
po psychické stránce, mají často větší
disciplínu a soustředění. Příští olympiádu v Tokiu ani tu následující nestihneme, ale rádi bychom se účastnili olympiády v roce 2028, proto je potřeba začínat
s mladými hráči.
Zakladatelem českého ragby je Ondřej
Sekora. Pomáhá jeho sláva k propagaci
tohoto sportu?
Všichni Češi znají Ferdu Mravence a Ondřeje
Sekoru, málokdo však ví, že autor známé
postavičky je i duchovním otcem českého
ragby. Párkrát jsme při propagaci zkusili
postavičku Ferdy použít, ale ukázalo se, že si
to lidé neuměli správně vysvětlit. Přitom pan

Sekora přeložil první pravidla ragby a přišel
s vlastním českým názvoslovím, které se
dodnes používá. Například pozice mlynář,
vazač, rváček a zadák.
Na turnaj do Ostravy vás odvezlo Pendolino. Jezdíváte vlakem často?
Velmi často jezdíme do Přelouče, Ostravy a do Olomouce, to je ragbyové město.
Zkrátka všude, kde jsou kluby, takže třeba
teď nově i do Karlových Varů nebo Českých
Budějovic. S tím množstvím zavazadel je
to vážně pohodlnější, a navíc si můžeme
i zazpívat, což třeba v autobusech spoluces-

tujícím někdy vadí. S touto partou začínáme
i více experimentovat, abychom nemuseli
mezi nádražím a hřištěm využívat „shuttle-busy“ (mikrobusy), chceme zapojit do tréninku i kola.
Takže využíváte služby ČD Bike?
To bychom mohli, jen je nás trochu moc. Přijdete do půjčovny a zjistíte, že bez předběžné
rezervace třeba tolik kol nemají. V Praze se
nám líbí projekt Rekola, tyto služby už v cizině fungují bez problémů, takže myšlenku
půjčoven kol na nádražích podporujeme
a věříme, že má budoucnost. ▪

Sedmičkové ragby v Česku
Ragby 7's je rychlá a dynamická varianta ragby,
populární po celém světě, s hrací dobou 2×7 minut
(finále 2×10 minut). Tým se skládá ze sedmi hráčů
místo obvyklých patnácti. Češi hrají sedmičkové
mistrovství Evropy v divizi Trophy. Trenérem týmu
je Jan Macháček, jeden z nejlepších hráčů ragby
v historii České republiky. Zahrál si například
ve finále nejvyšší francouzské ragbyové ligy, a jako
jediný Čech byl dokonce dvakrát členem legendárního klubu Barbarian FC. Tam se hráči dostanou
pouze na osobní pozvání a kromě špičkové herní
kvality musí být vzorem i mimo hřiště, ctít a žít
ragbyové hodnoty – čestnost, nadšení, soudržnost,
kázeň a úctu.

Foto: Česká rugbyová unie

VŠI C H N I ČEŠI ZN AJ Í FE RDU
MRAVEN CE A ON DŘE J E
SEKORU, MÁLOKDO VŠ AK
VÍ , ŽE AUTOR ZN ÁM É
POSTAV IČKY JE I DU C H OVN ÍM
OTC EM ČESKÉH O RAGBY.

VELETRH REHAPROTEX

|

19. – 22. 09. 2017

|

VÝ S TAV I Š T Ě B R N O

Od 19. do 22. 9. 2017 se uskuteční další ročník veletrhu REHAPROTEX, který navazuje na silný ročník veletrhu REHACARE, který je pořádán v letech
sudých. REHAPROTEX tak umožní všem zúčastněným prezentovat novinky již „zalistované“ zdravotními pojišťovnami. Zvýrazněnými tématy
v roce 2017 budou projekty Sociální péče a Senior. Tradiční části Pro Váš úsměv, Chráněné dílny, Podiatrie a další nebudou samozřejmě chybět.

Praha

Pardubice

Č. Třebová

Brno

T R A S A
V L A K U

Pr a h a h l . n .  K o l í n  P a rd u bi ce  Čes k á Třebov á  Sv i tav y  Brno Ži deni ce  Výst avišt ě Br no

19. 09. 2017

Praha hl. nádraží
a zpět



Výstaviště Brno

6:15
  Praha 1 6 : 0 0
Brno

Praha – Brno
hl. nádraží
RYC H L E J I

K O LO N

|

|

LEVNĚJI

POHODLNĚJI NEŽ AUTEM

B E Z B LO U D Ě N Í

|

|

BEZ

B E Z S LO Ž I T É H O PA R K O VÁ N Í

z Prahy 19. září
v 6:15 a v 16:00 S E V R A C Í z Brna.
V LA K O D J Í Ž D Í

JÍZDNÉ

Jízdu je třeba objednat předem

VSTUP NA VELETRH ZDARMA

| e-mail: bludovskan@gr.cd.cz.

ZVÝHODNĚNÉ

+

|

výstaviště

Z PÁT E Č N Í

VLAKEM
přímo na brněnské výstaviště

u Naděždy Bluďovské | tel.: 972 232 387

Bližší informace k jízdnímu řádu
a další podrobnosti budou zveřejňovány
na webových stránkách a facebookových
profilech NRZP ČR a Českých drah
web: www.nrzp.cz | www.cd.cz |
f @NRZPCR | @cdrail.
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Z POLICEJNÍCH PROTOKOLŮ 3

POČKEJ, a přežiješ
Když si čtyřicetiletý programátor Petr uvědomil,
že zapomněl vyzvednout dceru ze školky, vyletěl ze
židle tak prudce, že vytrhl ze zdi kabel od nabíječky
i se zásuvkou. Kolegové se mu smáli.

Policie varuje
Na železničních přejezdech zemře v ČR
okolo čtyřiceti lidí ročně. Viníkem nehod
bývají ve většině případů řidiči automobilů
a chodci. Nejhorším nepřítelem je netrpělivost. Čekání před závorami nebo výstražnými světly je otravné, nelze ho však zkrátit.
Délka čekání se odvíjí od šířky přejezdu
a traťové rychlosti. Po projetí vlakové
soupravy je nutné počkat na otevření
závor a vypnutí výstražných znamení.
Především na vícekolejných tratích
může během okamžiku projet přejezdem
další vlak, což mnohým nedochází.

Foto: SŽDC

Text: Radek John

P

etrovi to legrační nepřipadalo. Stalo
se mu to už potřetí. Jestli se to dozví
manželka, nebude s ním nejméně týden
mluvit. Odemkl auto, hodil bundu na sedadlo
spolujezdce, připoutal se a nastartoval. Cestou přemýšlel, jak incident zatajit. Učitelka
ve školce nebude problém. Slíbí jí čokoládu
nebo tak něco. Má ho ráda. Horší to bude
s dítětem. Říct dceři, aby mlčela, nemá smysl.
Udělá pravý opak. Sladké úplatky nepomohou. Co kdyby prostě dělal jakoby nic? Jenže
jeho dítě není hloupé, moc dobře si uvědomuje, že zůstalo ve školce jako poslední.
„Do háje,“ zaklel a šlápnul na brzdu, „ještě
tohle!“ Výstražné světlo železničního přejezdu před ním začalo červeně blikat. Závory se

spustily. Petr ten přejezd nenáviděl, načekal
se na něm už hodiny. Navíc zrovna teď. Zdálo
se mu, že do příjezdu vlaku uplynula celá
věčnost. Aby ne. Byla to jen rezavá posunovací lokomotiva s jedním vagonem. Konečně
přesupěla a závory se zvedly.
No to je dost, pomyslel si. Červená ještě
svítila, ale na to fakt neměl čas. Zařadil a rozjel se. Jenže když vjel na přejezd, závory zase
spadly. Petr se moc nerozmýšlel, dupl na to
a závory prorazil. Vlak z opačného směru se
přejezdem prohnal během několika desítek
sekund. Petr vystoupil z auta a vytočil tísňovou linku. Hned poté zavolal manželce, aby
dnes vyzvedla dítě ze školky ona. Moc dobře
si uvědomoval, že přiznání je polehčující
okolnost a že za chyby se platí. Tahle naštěstí
neměla fatální následky. ▪

Při uvíznutí na přejezdu
Pokuste se dostat vozidlo z prostoru mezi
závorami i za cenu, že je prorazíte. Pokud
to nejde, volejte tísňovou linku. Bude
nutné nahlásit číslo přejezdu. To najdete
na zadní straně výstražného kříže, případně
na zařízení se světly. Můžete se pokusit
také rozbít výstražné světlo, část přejezdů
pak automaticky vyšle upozornění, že jsou
porouchané. Signál strojvůdci pro nouzové
zastavení, odborně návěst „Stůj, zastavte
všemi prostředky“, se dává viditelným kroužením svítilnou, praporkem či jakýmkoli
dostupným předmětem nebo jen rukou.
(zdroje: ibesip.cz, datovazurnalistika.cz)
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Ahoj, holky a kluci,
protože jsme zaznamenali velký zájem o Velkou
Elfíkovu letní soutěž a ne na všechny se dostaly
vytištěné sešity, tak vám přinášíme hrací kupon
a pár ukázek se soutěží, snad se vám budou
líbit. Celý sešit pak naleznete na Elfíkově webu
www.elfikuvweb.cz. Teď už vám ve hře nic nebrání. Stačí začít jezdit ve vlacích Českých drah.

Nezapomeňte na svých cestách sbírat razítka
od průvodčích a odpovědět na všechny otázky.
Vyplněný kupon pošlete do 31. 8. 2017 na adresu uvedenou na zadní straně.
Hezké prázdniny
a mnoho krásných zážitků ve vlaku

ÚKOL 1
Jenda
a Venda jsou
jednovaječná
dvojčata téměř
k nerozeznání. Ale mezi
nimi i těmito
obrázky je
celkem osm
rozdílů. Najdi je
a označ.

1

1 oranžová kořenová zelenina, 2 noční
pták, 3 zvětšovací sklo, 4 čert má místo
chodidla, 5 bydliště princezen a rytířů,
6 vodní dopravní prostředek, 7 opak hluku,
8 pomůcka na úklid a let čarodějnice,
9 kus nábytku, u něhož sedíme
a jíme, 10 manžel babičky.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÚKOL 2

Tahle rodina jezdí o prázdninách moc ráda vlakem. Víte, jaký je jejich
nejoblíbenější výletní cíl? To zjistíte z tajenky.

KUPON
razítko 5

razítko 4

razítko 3

razítko 2

razítko 1

Velké Elfíkovy letní soutěže
Na zadní straně tohoto kuponu najdeš prostor
pro sbírání razítek z cest, které podnikneš vlaky ČD
o prázdninách. Razítko získáš ve vlaku od průvodčího. Když odpovíš správně na následující otázky a sesbíráš deset razítek, můžeš soutěžit a poslat
vyplněný kupon do 31. 8. 2017 na adresu uvedenou na zadní straně. Deset
nejlepších vylosovaných sběratelů získá Skupinovou víkendovou jízdenku,
stolní hru Elfíkova cesta, a navíc ještě doplněk pro cyklisty.
1) Kdy byl zahájen provoz koněspřežky
České Budějovice – Linec?
2) Od kterého roku jezdí jednotka
SC Pendolino na trati Praha – Ostrava?

Vyplněný kupon zašli do 31. 8. 2017 na adresu:
České dráhy, a. s., Odbor obchodu osobní dopravy,
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.
Heslo na obálce: Velká Elfíkova letní soutěž.
© 2017 České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1,
tel: +420 972 211 111, info@cd.cz, www.cd.cz

3) Jak se jmenuje speciální vlak, který vypravují České dráhy ve spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem pro děti a mládež
ve Zlíně?

razítko 10

razítko 9

razítko 8

razítko 7

razítko 6

4) Tipněte si, kolik osob si půjčilo kola
v Cyklopůjčovnách Českých drah v období
od 1. 7. do 31. 8. 2017?

jméno a příjmení:
ulice:
město a PSČ:
telefon na rodiče:
e-mail na rodiče:

Brno

Havlíčkův
Brod

Křivoklát

Karlštejn

ÚKOL 3
Elfík a Čenda jedou se svými kamarády skupinovou víkendovou jízdenkou
na výlet. Poznáte z bludiště, kam mají
namířeno?

Čelákovice

Ostrava

Plzeň

Zlín

České Budějovice

ĚŽ
S O U THLAVY
HYTRÉ

PRO C

1

Kterého závodu se v roce 2020 plánuje
zúčastnit jachtař Milan Koláček?
A
B
C

2

4

Lakomá Barka
O statečném kováři
S čerty nejsou žerty

Výherci z minulého čísla:
KMB: Jana Sluková, Martin Hradela, Tomáš Procházka
PONT: Miroslav Bena, Šárka Krtičková, Nikola Horáčková

A
B
C

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Švejka, 2 – na kruhovém objezdu, 3 – Tábor – Bechyně,
4 – Bimmelbahn, 5 – Tomáše Garrigua Masaryka

v září
v lednu
v srpnu

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Kde se Alžběta Báthoryová, známá jako
Čachtická paní, oddávala sadistickým hrátkám,
při nichž zemřelo mnoho mladých dívek?
v Nádašdovském kašteli
v komnatách Čachtickém hradu
v podzemí Čachtického hradu

Jak se přezdívalo vyhlídkovým vlakům,
které vyjížděly s turisty do známého
bavorského města
Garmisch-Partenkirchenu?
A
B
C

6

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

Kdy letos vyrazí bezpečnostní Preventivní vlak ČD
do dalších pěti měst v ČR?

A
B
C

5

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

poháru Niké
Mini Transatu
Vendée Globe

Která česká pohádka byla natočena
ve strážnickém skanzenu?
A
B
C

3

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své
odpovědi zasílejte poštou do 17. srpna 2017.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.

Bernina Express
Gläserner Zug
Rheingold

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

Kilometrická
banka ČD
2000 km
ČD 0735 2 4270

Kilometrická
banka ČD
2000 km
ČD 0735 2 4270

www.cd.cz

Kilometrická
banka ČD
2000 km

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd 1

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

13.11.2014 10:19:33

13/01/16 10:07

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

13.11.2014 10:19:33

ČD 0735 2 4270

www.cd.cz

Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal? *
* Na tuto otázku je nutné odpovědět,
její správnost se však neposuzuje.
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www.cd.cz
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Skupinová víkendová
jízdenka
Levnější
rodinné cestování
Využijte možnosti cestování
bez omezení kilometrů v jeden den,
a to za cenu již od 229 Kč!
● jízdenka platí v sobotu nebo v neděli

a ve státem uznaných svátcích

● je určena pro max. 2 cestující starší 15 let a až 3 děti
● lze ji zakoupit pro konkrétní region i pro celou ČR
www.cd.cz

Vyberte si práci u nás
vlakvedoucí
Nabízíme

Požadujeme

● hlavní pracovní poměr
● stabilitu zaměstnání
s dlouhodobou perspektivou
● zaškolení, profesní růst
● dobré platové podmínky
● zaměstnanecké benefity

●
●
●
●
●

středoškolské vzdělání s maturitou
zdravotní způsobilost
uživatelskou znalost PC
znalost anglického nebo německého jazyka
ochotu k dalšímu vzdělávání, úspěšné
složení odborné zkoušky

Motivační dopis zasílejte na e-mail cpskariera@gr.cd.cz.

www.ceskedrahy.cz/kariera

