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Cestování po Vlašimsku
Australská železnice
Jak ušetřit na jízdném

ZPĚVÁK A SPISOVATEL

JANEK
LEDECKÝ
Těším se na autorské
čtení ve vlaku
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25. 11. 2021

editorial

Vážení čtenáři, milí spolucestující,

dneska vás budu lákat. „Cože? Ty chceš psát úvodní slovo o listopadu? Tak to je největší prohra,“ pronesl
energicky šéfredaktor, když jsem s ním diskutoval obsah aktuálního editorialu. A pak mě poučil, že tahle
rubrika musí čtenáře doslova nalákat na články uvnitř, aby pak samou dychtivostí otáčeli jednu stránku
za druhou. Alespoň tak jsem si to zapamatoval. Hurá do práce. Kohopak máme na titulní straně? Janek Ledecký,
nestárnoucí pop idol (vždyť vypadá o deset let mladší!), který začal psát poezii pro nejmenší. Hm, já napsal
poslední básničku asi
na základní škole – bylo to
něco o míru a padajících
kapkách. Janek Ledecký
samozřejmě píše na vyšší
úrovni, navíc s filozofickým
přesahem, o tom žádná
pochybnost. Kdo si jeho
knihu koupí, neprohloupí.
(Ha! Ono se dá lákat i při
rýmování.) Nepůsobí to moc jako reklama? Ale vždyť jsme reklamní časopis, to se ztratí.
A jedeme dál, až stránky šustí blahem. Na blanické rytíře sice nevěřím, ale do Vlašimi
bych se mohl vydat. Deset kilometrů z nádraží na ten proslulý kopec přece ujdu.
A na zpáteční cestě mi dá sílu energetická tyčinka za zvýhodněnou cenu nebo domácí
párek v rohlíku. Kácov si nechám napříště. Jednou mě tam turistická značka dovedla
k malé kluzké trubce, která
měla sloužit jako most přes
dravý potok. Ale Zruč nad
Sázavou se mi líbí, tam jsme
jezdívali na pionýrské tábory.
(Nebude to ideologický
coming out? Ale vždyť
jsem byl tehdy prakticky
robě.) A co nabízíme dál?
Vida, v Austrálii nemají
vysokorychlostní železnici,
takže nejsme poslední na světě. Italské Dolomity
zase znám z obřího puzzle, které jsem dostal
k Vánocům. A na závěr noční můry – těmi jsem trpěl
jako dítě, když mě ve spánku pronásledoval Fantomas.
I když to vlastně byla zábava… Tak co, jste pořádně
nalákaní? Ale proč šéfredaktor koulí očima?
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Novinky
Nadační fond ŽELEZNICE
SRDCEM znovu pomáhal
Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD –
ŽELEZNICE SRDCEM na říjnovém zasedání
rozdělila 3,1 milionu Kč. Peníze pomohou
například železničářským rodinám obětí
nehody u Milavčí. Rada také jmenovala čestným prezidentem nadace Ivana Bednárika,
předsedu představenstva a generálního ředitele Českých drah, který s ideou založit fond
před více než rokem přišel. Již během léta
nadace pomáhala zaměstnancům
Českých drah a ČD Cargo z jihu Moravy,
jejichž domovy zasáhlo ničivé tornádo.
Mezi šestnáct rodin bylo tehdy rozděleno
540 tisíc Kč. Tornádo zvedlo vlnu solidarity
a mnoho zaměstnanců pomáhalo při odklízení trosek, jiní zase organizovali materiální
pomoc.

E-shop ČD

Odměna za nákup

Internet přes wi-fi je již

SKORO VE VŠECH
CITYELEFANTECH

Instalace palubní sítě wi-fi ve dvoupodlažních CityElefantech
se blíží k závěru. Z 82 třívozových jednotek je síť spuštěna už
v 77. Zbývajících pět souprav v Moravskoslezském kraji dostane
pokrytí ještě před začátkem platnosti nového jízdního řádu
v prosinci. Snadný přístup k internetu tak má více než 100 tisíc
cestujících denně v pražské a ostravské integrované dopravě.

P

řipojení zdarma
k internetu prostřednictvím sítě wi-fi je jednou
z nejžádanějších doplňkových služeb na palubě vlaků
Českých drah. Proto ho
národní dopravce ve spolupráci s objednavateli
regionální dopravy v Praze,
ve Středočeském a v Moravskoslezském kraji zavedl
i v jednotkách CityElefant.
V rámci projektu bylo
příslušnou technologií
vybaveno celkem
246 vozů a wi-fi v nich
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pokrývá 25 420 sedaček.
Do 70 „pražských“
CityElefantů jsou navíc
postupně doplňovány
elektrické zásuvky
230 V 50 Hz pro dobíjení
přenosné elektroniky.
Dvoupodlažní
CityElefanty přepravují
zhruba pětinu všech cestujících na železnici v celé
republice. Denně najedou
na území pěti krajů přes
35 tisíc kilometrů. Obsluhují páteřní linky S pražské integrované dopravy

z hlavního města do Kolína
přes Český Brod i přes Nymburk, do Milovic, Benešova,
Berouna a do Kralup nad Vltavou a dále až do Ústí nad
Labem. Cestující je rovněž
využijí na některých vlacích
z Kolína do Přelouče a Pardubic. V Moravskoslezském
kraji jezdí na páteřních
linkách z Opavy přes Ostravu do Havířova a Českého
Těšína, z Ostravy přes Karvinou do Mostů u Jablunkova a na některých spojích
ve směru Studénka.

Pokud během měsíce listopadu
nakoupíte v e-shopu Českých drah,
získáte slevu 2 000 Kč na jedinečný
sonický zubní kartáček od firmy
Dentalweb. Prvních 500 zákazníků
získá navíc zdarma náhradní kartáčkové hlavice v původní hodnotě 399 Kč.
Ve lhůtě 120 dní od objednávky je
možné produkt vrátit
a obdržet plnou cenu
zpět. Poznejte
účinnost sonické
technologie, která
efektivně odstraňuje zubní plak
a přitom je šetrná
k zubní sklovině.
Slevu lze uplatnit
do 31. prosince 2021.
Více informací na www.sleva2000.cz.

SLEVA
2 000 Kč

Objevte, jak jíst zdravě,
chutně a ještě se slevou
Využijte 40 ČD Bodů z věrnostního programu Českých drah a získejte za ně slevu 22 % na kuchařky
z edice Jíme zdravě. V knihách najdete recepty
na vynikající snídaně naslano i nasladko, obědy
a večeře pro vegetariány i milovníky masa a také
spoustu dezertů, díky kterým můžete mlsat bez
výčitek. Recepty jsou jednoduché, zvládne je
i začátečník. Všechny kuchařky Jíme zdravě se
staly bestsellery a vaří podle nich již více než
200 tisíc rodin. Přesvědčte se sami a nakupujte v e-shopu jimezdrave.cz/shop/.

SLEVA
22 %

Dvě jízdenky za cenu jedné
v historické tramvaji v Praze
Chcete se podívat na nejkrásnější místa v Praze? Milujete projížďky
historickou tramvají, ale rádi byste u toho nastupovali a vystupovali bez nutnosti kupovat si další jízdenku? Není nic jednoduššího!
Za pouhých 20 ČD Bodů z věrnostního programu Českých drah
si lze pořídit voucher, za který vám pracovník přímo v historické
tramvaji na lince 42 vydá dvě jízdenky za cenu jedné s platností
24 hodin. Atraktivní obchodní nabídku připravil národní dopravce
se společností Prague City Tourism. Šťastnou cestu!

Tip z pohodlných obchodů na trase

Dárky pod stromeček
pro fanoušky železnice
Pokud hledáte vhodný dárek pro fanoušky železnice, jistě si
vyberete z kolekce hraček České dráhy od výrobce RAPPA.
Vlak Pendolino jezdí, vydává zvuky a svítí. Sada obsahuje dvanáct
obloukových a osm rovných kolejí. Vlak České dráhy se skládá
z lokomotivy s pohonem, dvou vagonů a obdobné sady kolejí jako
v prvním případě. Třetí hračkou je kovový regionální vlak ČD
s délkou 17 centimetrů. Ve všech případech můžete dokoupit
další koleje i výhybky, případně i vagony. Posledním tipem je sada
výpravčího se stylovou čepicí, píšťalkou a „plácačkou“. Při zadání
slevového kódu CDPROVAS v e-shopu www.rappa.cz získáte slevu
10 % na celý nákup s výjimkou položek označených symbolem „!“.

Tyčinky Snickers a Twix
za zvýhodněnou cenu
Listopad je pro mnohé z nás nejnáročnějším měsícem. Škola
nebo práce jedou na plné obrátky, světla je málo a tolik toho
ještě musíme do Vánoc stihnout. A ke všemu ještě ta protivná
zima. Určitě je potřeba doplnit notnou dávku energie. Tak proč
nevsadit na klasiku? Nádražní prodejny PONT nabízejí za zvýhodněnou cenu ověřenou kvalitu v podobě tyčinek Snickers
anebo Twix. Už jste vyzkoušeli limitovanou edici Twix v bílé čokoládě nebo extra oříškovou Snickers? V Pohodlných Obchodech
Na Trase by vám určitě neměly uniknout.

www.ponty.cz
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Vlakem
navýlet

w w w. c d . c z / v l a k e m n a v y l e t

V listopadu se snižují teploty a rovněž se zkracují dny. I tak ale máme dostatek možností,
kam vyrazit na výlet, ať už s rodinou na umělecky hodnotnou výstavu a festival plný
her, nebo s partou kamarádů do přírody či do vinného sklípku. Inspiraci najdete v naší
aplikaci Vlakem na výlet, kde si můžete vyhledat i nejvýhodnější spojení, jízdenku a jako
zaslouženou odměnu získat ČD Body.

POZOR!
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ZA
VÍNEM

FOTO: LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH

NA
VÝSTAVU

FOTO: PARTNERSTVÍ, O.P.S.

FOTO: ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI

Informace
mohou být neaktuální.
Dostupnost ověřte
on-line.

ZA
ZÁBAVOU

Do Západočeské galerie v Plzni
za komiksovou legendou

Festival otevřených sklepů
s bonusovou nabídkou od ČD

V Letohrádku Mitrovských
ožívají hrůzné legendy

Západočeská galerie v Plzni nedávno
zakoupila unikátní sbírku děl
Bohumila Konečného (1918–1990),
českého malíře a ilustrátora známého
pod přezdívkou Bimbo. Proslavil se
obrazovým doprovodem knih Jaroslava
Foglara a Otakara Batličky, ale vytvořil
i úspěšné reklamy, například na boty Baťa.
Více než 40 exponátů z této
sbírky si můžete prohlédnout do
28. listopadu v přednáškovém sále
galerie. K vidění jsou jak jeho práce
pro časopisy a dobrodružné romány,
tak ukázky z reklamní tvorby a samozřejmě nemůže chybět ani legendární
komiksová bojovnice Amazona.

Přijeďte do Hustopečí na Brněnsku ochutnat produkci moravských vinařů na
tradiční Festival otevřených sklepů,
který proběhne v sobotu 6. listopadu
od 10 do 21 hodin a v neděli 7. listopadu
od 10 do 15 hodin. Vstupenky koupíte
v e-shopu Nadace Partnerství. Návštěvníci, kteří přijedou vlakem, mohou využít
bonusovou nabídku a po předložení jízdenky ČD získat slevu 20 % z ceny vstupenky
zakoupené na místě. Jízdenka musí
mít cílovou stanici Šakvice nebo
Hustopeče u Brna s platností 5., 6. nebo
7. listopadu 2021. Tyto vstupenky
je třeba předem rezervovat přes
e-mail petra.weberova@nap.cz.

Rádi se bojíte? Pak navštivte brněnský
Letohrádek Mitrovských, kde si můžete
prohlédnout výstavu mapující krvavou
historii od středověku až po začátek
20. století. Objevíte tu upírský hřbitov,
krvavou lázeň, Draculovu hrobku nebo
soudní stolice pro potírání čarodějnictví.
Atraktivitu výstavy umocňují multimediální – pohyblivé či oživlé – obrazy.
Před očima se vám idylický portrét změní
ve strach nahánějící monstrum. Pro
expozici byly vytvořeny speciální figury
s věrohodnými detaily – se skleněnýma
očima, ostrými zuby a účesy. Nechybí ani
dobové šaty. Výstava je otevřena do
28. listopadu.

Nejbližší železniční stanice:
Plzeň hl. n.

Nejbližší železniční stanice:
Hustopeče u Brna

Nejbližší železniční stanice:
Brno hl. n.

FOTO: JAKUB PŘECECHTĚL

FOTO: MILAN VÁCHAL / DREAMSTIME.COM

ZA
UMĚNÍM

Využijte volný vstup
do Národní galerie v Praze

Ve Zlíně najdete
ráj stavebnic a her

I v listopadu můžete podniknout
pořádnou turistickou túru. Výlet, který
jsme pro vás připravili, má délku asi
16 kilometrů a je vhodný především pro
partu cestovatelů, kteří něco vydrží.
Tak jako na středověké poutníky na ně
čeká cesta do kláštera benediktinů,
jedné z nejkrásnějších a historicky nejvýznamnějších památek na Tachovsku.
Cesta vede krajem ze Stříbra do
Kladrub, krajinou, jež je na první pohled
divoká, ale přesto ji každým coulem
ovlivnila lidská ruka. Je celkem náročná,
ovšem zároveň nepříliš frekventovaná
a místy skutečně nádherná. V aplikaci
za ni získáte 26 ČD Bodů.

Třetí listopadový víkend (20. a 21. listopadu) si s dětmi udělejte výlet do Zlína.
Hlavně pokud máte doma čiperky, které
baví stavebnice, hlavolamy nebo logické
hry. Ve městě se totiž v tyto dny uskuteční Kreativní festival stavebnic a her.
Prostor přízemního patra budovy 14I15
Baťova institutu bude zaplněn stavebnicemi z nejrůznějších materiálů, které
u dětí podporují kreativitu, představivost
a jemnou motoriku. Na festivalu objevíte
mimo jiné kostkoviště (vyrobené z bukového dřeva), kuličkodráhu Hubelino
nebo velkou Igráčkovu herničku s dílničkou, kde si můžete navrhnout vlastního
panáčka.

Nejbližší železniční stanice:
Stříbro

Nejbližší železniční stanice:
Zlín střed

Nejbližší železniční stanice:
Praha hl. n. / Praha Masarykovo nádraží a další

NA
TÚRU

PRO
DĚTI

FOTO: INSPIRACE ZLÍN Z.S.

Výšlap ze Stříbra
ke kladrubskému klášteru

Největší sbírkou výtvarného
umění u nás se pyšní Národní galerie
v Praze. Pokud se do hlavního města
vydáte ve státní svátek 17. listopadu,
můžete si ji prohlédnout, aniž byste
platili vstupné. V Klášteře sv. Anežky
České najdete přes 200 exponátů
středověkého umění ze střední Evropy.
Ve Schwarzenberském paláci na
Hradčanském náměstí jsou k vidění
práce Goyi, Rubense, Cranacha,
Petra Brandla, Matyáše Bernarda
Brauna nebo Albrechta Dürera.
Skvostná umělecká díla starých
mistrů můžete vidět také hned
naproti ve Šternberském paláci.
K vzácnostem této expozice patří
kolekce italské malby 14. a 15. století,
která z velké části patřila Františku
Ferdinandovi d’Este. Ve Veletržním
paláci objevíte čtyři sbírkové
expozice: jedna představuje umění
tzv. dlouhého století (1796–1918),
další meziválečná díla, třetí
se zaměřuje na české moderní umění
a v poslední uvidíte výběr ze sbírky
asijského umění.
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rozhovor

Janek Ledecký

Text: Zdeněk Ston
F o t o : M i re k Ž e b r á k , To m á š N o s i l , O n d ře j P ý c h a , I v a n K re j z a , N o r m a S a i l , O l g a Z m e l í k o v á

DO BÁSNIČEK
PRO DĚTI
DÁVÁM VZKAZY
DOSPĚLÝM

a užívám si autorská čtení

Už 40 let patří mezi nejviditelnější tváře naší
hudební scény. Z populárního zpěváka se
později stal také respektovaným skladatelem,
který uspěl v muzikálové branži. Aktuálně
zkouší prorazit jako autor poezie pro děti.
A zdá se, že úspěšně, protože jeho knížka je už
prakticky vyprodaná a při autorských čteních
s ní má úspěch u školního i seniorského publika.
I do jeho života a práce se během posledního
roku a půl promítla omezení kvůli pandemii.
A občas ho to pěkně štvalo.
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rozhovor

Jak se cítíte právě teď?
Cítím se senzačně, a to už od půli
července. Po roce a půl koncertuju
s kapelou nebo jezdím sám s kytarou.
A strašně si to užívám, protože koncerty jsou ze všech těch disciplín to, co
mě baví nejvíc. Vůbec jsem netušil, že
po revoluci může přijít nějaká situace,
kdy mi někdo zakáže koncertovat.
Co jste vloni prožíval?
Měli jsme před sebou vánoční turné,
které dělám od doby, co mi vyšla ona
vánoční deska, která se tak báječně
chytla, pravidelně už 25 let. Psali
jsme dopředu všem pořadatelům,
že bychom to udělali venku formou
vánočních trhů, protože jsme tušili, že
divadla zavřou. Slevili jsme ze všech
svých standardních požadavků, slíbili
dodržení veškerých hygienických opatření. Jediné, co jsme potřebovali, byla
stage v nějakém závětří, kde nefouká.
A přesto nás zařízli.
Půjdete do toho letos znovu?
Nemusí ani zavřít divadla. Stačí, když
omezí kapacitu na 50 procent, protože
z toho nezaplatíme ani náklady. Už
jsme se připravili na venkovní variantu.
Šel by do toho s námi i náš pravidelný
host vánočních koncertů M. Nostitz
Quartet. Snad zvítězí zdravý rozum.
I když vlastně vůbec nevím, co by mě
mělo po loňských zkušenostech opravňovat k optimismu.
Pojďme k něčemu veselejšímu,
třeba k vaší knize říkanek Verše potrhlé, která v září vyšla. Víte, že se
už v Praze nedá téměř sehnat?
Opravdu? To mám obrovskou radost!
Je to poezie pro děti, tedy i pro dospělé,
takže mi všichni říkali, že jestli prodáme 4 000 kusů, tak že jsme frajeři. Jak
to vypadá, bude asi dotisk.
Jaký jste byl táta? Četl jste dětem
před spaním?
Když jsem byl doma, tak jsem si
možnost večerního čtení dětem nikdy
nenechal vzít. A těšil jsem se na to celý
den. Vždy jsem si vybíral knížky tak,
aby bavily i mě. Takže to bylo Werichovo Fimfárum nebo Trnkova Zahrada.
A třeba první dva díly Harryho Pottera
měly děti převyprávěné ode mne. To
ještě Ester neuměla číst a Jonáš byl
v první třídě. A dívali jsme se společně
i na americké animáky jako Příběh
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Na autogramiádě Veršů potrhlých s dcerou
Ester a synem Jonášem

Všichni říkají, že moje
básničky jsou hezké, ale
ilustrace že jsou geniální.
Mám hroznou radost,
protože je nakreslil můj
syn Jonáš.
žraloka nebo Toy Story a mě vždycky
potěšilo, jak si jejich autorský tým dal
práci a zanesl do příběhu vzkazy určené
rodičům.
To jste chtěl přenést i do své knihy?
Verše potrhlé měly být knihou pro děti,
kterou si užijou i rodiče. Určitě tam
najdete věci, na které se budou děti ptát.
A pokud probudí diskusi mezi dítětem
a rodičem, tak je to to nejlepší, co se
na základě knížky může stát.
Hlavními hrdiny vašich básniček jsou
zvířátka. Jak jste si je vybíral?
Vždycky jsem to nechal na hlavě, co mi
nahodila. Ale teď, když se mě spousta
lidí ptá na pokračování, si říkám, že budu
muset zalistovat v nějaké encyklopedii.
Ale co se týče Veršů potrhlých, všichni
říkají, že moje básničky jsou hezké, ale
ilustrace že jsou geniální. Mám hroznou radost, protože je nakreslil můj
syn Jonáš, který se stal respektovaným
výtvarníkem.
Kdy jste přišel k myšlence, že se ilustrátorem stane právě on?
Když už jsem měl asi desátou básničku
o zvířátkách. Jonášův výtečný komiksový
styl se k tomu úplně hodí. Věděl jsem, že
mu jedna ilustrace zabere tak den a půl,
a že když mi na to kývne, tak mu tím
pádem vezmu půl roku života. To se taky
nakonec stalo, ale oba máme z výsledku

ohromnou radost. Ilustrace básničky
posunuly na vyšší úroveň, jsou v nich
ukryté další fóry. Nejvíc se mi líbí kresby
šimpanze a oslíka.
Součástí Veršů potrhlých je
i unikátní QR kód s odkazem
na čtenou verzi…
To je pro případ, že rodiče nebudou doma.
Nebo když se děti budou chystat na nějakou recitační soutěž nebo dostanou
za úkol naučit se nějakou báseň, třeba
ve škole. Tak si mohou sáhnout do knížky
a načíst si její audioverzi. A čtou je ti největší frajeři – moji kamarádi a kamarádky
z herecké branže – od Marka Ebena, Ivanky Chýlkové, Jitky Čvančarové po Hynka
Čermáka či Aleše Hámu.
Jak se vám podařilo získat tolik
hvězd?
Mám jejich kontakty uložené v telefonu,
tak jsem jim prostě zavolal a všichni
řekli: „No jasně!“ Jediné, co bylo složité,
bylo dát to dohromady časově, protože

rozhovor

Očima autora
Dostala mne jeho upřímná radost, že zase může
dělat to, čím se živil po celou svou kariéru. Že
může opět dělat radost ostatním a pozvednout
jejich trudnou mysl. Že může otevřít ústa, zpívat
a říkat, co si myslí. S omezeními, ale může.
Ačkoli na mě působí tak, že si ostatních váží
a přistupuje k nim s úctou, média ho nazvala
dezinformátorem. I když to jemu samotnému
přijde absurdní, jedno mu to rozhodně není.
Ve faktech se snaží zorientovat a hledá mezi nimi
souvislosti. Ptá se a nebrání se diskusi. Kdybych si
měl vybrat víru, dal bych se na tu Jankovu.

Žentourem. Na školu jsem se ještě vrátil
dodělat doktorát. Měl jsem pocit, že
něco dlužím rodičům, protože ti z mého
konečného rozhodnutí, že budu kočovat
s kapelou, neměli vůbec radost.

Na dovolené v Řecku

všichni furt něco natáčí. Většinu básniček jsem jim přidělil sám, ale měli jsme
tam jeden prohoz. Chtěl jsem, aby Hadí
tajemství namluvil Kuba Kohák, a on reagoval: „Jestli hadi kadí? Nešlo by to dát
Sokolovi? To je vysloveně jeho parketa.
Já bych chtěl tu Syslí rovnováhu.“ Ale
třeba Marek Eben mě překvapil, když
šel okamžitě do beachvolejbalové etudy
Hádal se hroch s lenochodem.
Prostor k přednesu dostala dokonce
i vaše úspěšná dcera – sportovkyně
Ester.
U Ester se přímo nabízela Harmonie
haiku. Její hlas je prostě úžasný a nenapodobitelný. Namluvila to v Řecku
na kondičním kempu.
Na jakých dalších projektech teď
pracujete?
Před dvěma lety jsme měli turné
po republice se symfonickými orchestry
a teď z toho děláme studiovou desku s hradeckou filharmonií. Do toho

O který z vašich hitů si fanoušci nejvíc říkají?
Nedovedu si představit žádné vystoupení bez Proklínám.

Ale zase díky škole jste poznal svou
manželku…
Je to tak a byl to příjemný bonus ke
studiím. Občas se zamýšlím, jak by
vypadala moje tvorba, kdybych měl
hudební vzdělání. Já jsem totiž akorát
docházel šest let na kurz klasické kytary.
Mám orientaci v notách, ale při skládání
je nepoužívám a z listu toho taky moc
nezahraju.

Málo se ví, že v začátcích hudební
kariéry jste si úplně nevěřil, a proto
jste šel studovat práva…
To jsem si nevěřil vůbec! Muzikou, kterou
jsem chtěl dělat, bych se v té době absolutně neuživil. Všechny mé domácí vzory,
ať už to byl Ondra Hejma, bráchové Tesaříci, nebo zejména Ivan Hlas, ti všichni
se tehdy živili něčím jiným než muzikou.
Ondra Hejma dělal překladatele a tlumočníka, Tesaříci akorát přestali dělat
kulisáky v Národním a šli mýt okna, Ivan
Hlas pracoval jako knihkupec. Tak mi připadalo, že práva se můžou hodit. Přesto
jsem od státnic odjel rovnou na turné se

Myslíte si, že by to vaši tvorbu
ovlivnilo nějak zásadně?
V mém případě prostě vzdělání nahradila intuice. Jinak nechápu, jak je
možné, že se zrovna můj hudební přepis
Shakespearova Hamleta, což je bez
diskusí nejrespektovanější drama vůbec,
stal tak úspěšným a celosvětově ho už
vidělo 1,2 milionu diváků. Na hudební
škole vás bezesporu naučí, jak napsat
písničku. Ale těžko vám řeknou, jak
napsat dobrou písničku. To zjistíte až
od těch, kteří to umí. Já se učil od Boba
Dylana, Rolling Stones, Beatles nebo
Ivana Hlase.

pracuju na novém albu. Začal jsem jezdit
na koncerty i sám, takže uvažuju o albu
v duchu jedna kytara a jeden hlas. Tím
písničku svlíknete úplně donaha.
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Začal jsem jezdit na koncerty
i sám, takže uvažuju o albu
v duchu jedna kytara a jeden hlas.
Tím písničku svlíknete úplně donaha.
Během podzimu absolvujete čtení ve vlaku. Těšíte se na něj?
Vždycky jsem to Vieweghovi, Pawlowské
a dalším záviděl. A oni mi říkali: „Ale ty máš
přece koncerty.“ A já jim oponoval, že bych
si to chtěl někdy vyzkoušet. Teď už to můžu
porovnat, právě jsem se vrátil z jednoho
miniturné autorského čtení.
A jaké to bylo?
Bezvadné! Hrozně jsem si to užíval. V Olomouci jsem třeba četl v knihovně páťákům
a před knihovnou zase tvořili gros publika
důchodci. Někteří vydrželi stát celou hodinu,
a to jsem četl říkanky. Reakce byly z obou
stran skvělé. Nápad na čtení ve vlaku mi přijde prima, protože budu navíc v pohybu a pro
mne vůbec je jízda po kolejích za odměnu.
Jak to myslíte? Jezdíte vlakem málo, nebo
hodně?
Je to různé. Třeba když jsem zkoušel
v Bratislavě svůj muzikál Iago, což je přepis
Shakespearova Othella, jezdil jsem tam jenom vlakem. V té době jsem točil ještě pořad
Tvoje tvář má známý hlas, takže mi to hezky
vycházelo. Autem bych to rychleji nedal.
Na výlety jste s dětmi vlakem nejezdíval?
Když jsem měl premiéru japonské verze
Hamleta v Tokiu, vzal jsem s sebou Jonáše
a koupili jsme si týdenní RailPass na vlaky
v Japonsku. Mimo jiné jsme jeli šinkanzenem
do Kjóta kolem Fidži. Neexistuje lepší způsob
přepravy, kdy se cítíte tak pohodlně a přitom
bezpečně. A je navíc na sekundu přesný.
Nevím, jak to Japonci dělají, ale ten vlak jede
třístovkou v hodině a vy o tom skoro nevíte.
Myslím, že tohle je cesta do budoucnosti. ▪

Janek Ledecký
Jeden z nejznámějších českých umělců vešel ve známost v 80. letech jako frontman skupiny Žentour. Následně se vydal na sólovou
dráhu a úspěchy slavil s hity jako Na ptáky jsme krátký, Právě teď, Sliby se maj plnit o Vánocích nebo Proklínám. Je autorem hudby
a libreta k úspěšnému muzikálu Hamlet, se kterým prorazil i v zahraničí. Stal se také zakladatelem hudebního divadla Kalich. Mezi
jeho další muzikálové počiny patří Galileo nebo Iago. Se svou ženou Zuzanou má dvě děti. Starší Jonáš patří k uznávaným komiksovým
ilustrátorům, mladší Ester je snowboardistka a alpská lyžařka, která vybojovala dva tituly mistryně světa a dvě zlaté olympijské
medaile. V září 2021 vydal Janek Ledecký knihu říkanek pro děti i dospělé s názvem Verše potrhlé.
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Děti na cestách
Nebojte se vyslat své děti na cestu vlakem
samotné. Seznamte je se základními pravidly
a cestování si v klidu užije každý!
Průvodce bezpečným a snadným cestováním pro děti
▪ Bylo ti už 6 let? Tak to se můžeš vydat na cestu i bez rodičů. Pokud jsi mladší,
vezmi si jako doprovod bráchu, ségru nebo kamaráda, kterým už bylo 10.
▪ Popros rodiče, ať ti jízdenku koupí předem, ideálně v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak.
Pak nebudeš muset čekat frontu na jízdenky na nádraží.
▪ Na nástupiště nechoď přes koleje. Využij podchody nebo nadchody.
▪ Na nástupišti čekej na vlak za žlutou čárou, která je vyznačená na zemi. Tam budeš v bezpečí.
▪ Žlutou čáru překroč a do vlaku nastup, až když úplně zastaví. Jakmile průvodčí pískne
do píšťalky, výstup a nástup je zakázaný, protože vlak odjíždí.
▪ V některých vlacích můžeš využít místa pro děti do 10 let a jejich doprovod.
▪ Pokud se ti cestou ve vlaku něco nezdá, najdi průvodčího a řekni mu to. On si s tím poradí.
▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.
Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda?
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho
pobíhat po vlaku samotného.

em?
Samy vlak

V pohodě!

Pojeďte s námi.

www.cd.cz

Cestování
po ČR
Vlašimsko

Jihovýchodní část Středočeského kraje nabízí turistům obrovské množství destinací, kam se vydat
na celodenní nebo i celovíkendový výlet. Ve Vlašimi můžete obdivovat nádherný zámecký park a potom
se vydat po stopách blanických rytířů, zatímco v nedalekém, byť dálnicí odděleném Kácově či ve Zruči
nad Sázavou na vás číhá pravá romantika s hlubokými lesy. Vlakem se sem dostanete buď po legendárním
Posázavském pacifiku, nebo po koridorové trati s přestupem v Benešově. Zvolíte-li druhou variantu,
můžete se zastavit u zámku Jemniště (viz foto).
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VLAŠIM JAKO MĚSTO
S ROMANTICKÝM PARKEM

a cukrářskými dobrotami na každém kroku
Vlašim je srdcem Podblanicka, kraje opředeného
legendami, z nichž nejznámější je pověst o spícím vojsku,
které vyrazí ze svého úkrytu v hoře, až bude českému
národu nejhůře. Proč ale hned myslet na krušné časy,
když si ve městě užijete plnými doušky krásu přírody
a šikovnost místních lidí už v současnosti?
Text a foto: Josef Všerub

J

ako návštěvníci města budete muset
vyřešit dilema, zda nejdříve nasytit
ducha, anebo žaludek. Totiž, abyste
rozuměli, nohy vás samozřejmě zavedou na všechna náměstí. A na Žižkově
náměstí rozhodně nemůžete minout
cukrárnu, z jejíchž výkladů se na vás
budou smát větrníky, laskonky, rakvičky,
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Sacherovy dorty a celá řada dalších
dobrot. Pokud nejste opravdu zarputilí
dietáři, tak prostě neodoláte. Má to ale
háček. Pokud chcete Vlašim a hlavně
okolí zdejšího zámku poznat pořádně,
připravte se na slušnou porci kroků. Ale
popořádku.

Sedmdesát pět hektarů klidu
Vlašim zdobí zámek, jehož kořeny sahají
do roku 1318. Nechal ho vystavět rod

Janoviců a v jeho vlastnictví se následně
vystřídalo 14 šlechtických rodů. Téměř
každý z nich zanechal v jeho vzhledu
svůj otisk. Největší změnu ovšem iniciovala knížata z Auerspergu, konkrétně
Marie Josefa z Trautsonu a její manžel
Karel Josef z Auerspergu, kteří se zasloužili o malebný romantický park. Založen
byl v roce 1775 v místech bývalé obory
a zámecké zahrady v údolí řeky Blanice
a dodnes ohromuje svou rozlohou, která
činí 75 hektarů. Díky tomu patří mezi
největší zámecké parky ve střední Evropě, je chráněnou památkou a součástí
evropské soustavy chráněných území
NATURA 2000. Zajímavá je ale i samotná příroda parku. Duby letní zde dosahují stáří 300 let a rostou tu též exotické
dřeviny jako liliovník tulipánokvětý,
sekvoje nebo korkovník.

naše města l cestování po ČR

Osobnost regionu
 Harry Jelínek
Narodil se 14. října 1905 ve Vlašimi
a do historie se zapsal jako jeden z nejznámějších českých podvodníků. Harry,
vlastním jménem Josef, Jelínek původně
studoval medicínu. Když se však jeho
otec, povoláním lékař, dozvěděl, že se
jeho potomek nedostavil ani k jedné
zkoušce a finance na studium rozhazuje
po nočních podnicích, okamžitě syna
od peněz odřízl. Harry se pak živil jako
příležitostný gigolo, a jednu ze svých
klientek dokonce na konci 20. let
přiměl investovat do založení svého
starožitnictví. Prostředky získával také
prodejem falzifikátů malířských děl.

Vlakem do Vlašimi
Vlašim leží na lokálce z Benešova
do Trhového Štěpánova, kde trať
končí. Z většiny dálkových vlaků je
proto nutné přestoupit ve stanici
Benešov u Prahy. Z Prahy se do Vlašimi dostanete rychlíkem s přestupem
v Benešově do osobního vlaku. Spoje
jezdí v hodinovém (o víkendu dvouhodinovém) taktu. Podobné je to
při cestě z jihu, například z Českých
Budějovic. Nejvýhodnější vlakové
spojení si snadno vyhledáte na stránkách www.cd.cz nebo v bezplatné
mobilní aplikaci Můj vlak.

Na opravdu důkladné prozkoumání
parku si rezervujte alespoň dvě hodiny.
Jen tak budete mít dostatek času prohlédnout si všechny brány (Vlašimskou,
Znosimskou a Domašínskou) a také nejvzácnější romantickou stavbu parku –
Čínský pavilon, jehož rekonstrukce byla
dokončena v roce 2008. Čínský pavilon
je zpřístupněn v rámci prohlídkového
okruhu parkem s průvodcem, který
zajišťuje Podblanické infocentrum
Vlašim, sídlící na nádvoří zámku.
V zámku samotném má sídlo Muzeum
Podblanicka, které nabízí několik expozic věnovaných regionu. Dozvíte se tady
informace nejen o historii zámku, parku
a přírodě regionu, ale i o vývoji střelectví, které má ve Vlašimi díky firmě
Sellier & Bellot velkou tradici, a samozřejmě také o rodu Auerspergů.

Trochu jiná zoo
Ve Vlašimi určitě nevynechte další
zajímavost, kterou najdete naproti
Vlašimské bráně zámeckého parku. Jde
o pozoruhodnou zoologickou zahradu
paraZOO, kam se zvířata dostala ze
záchranné stanice. Uvidíte tu vydry,
mluvícího krkavce, černého čápa, dravce, sovy a řadu dalších zvířat, která již
nemohou být kvůli trvalým následkům
svých zranění vypuštěna zpět do volné
přírody. Smyslem této unikátní expozice je upozornit na to, jak člověk svým
přístupem může pomoci chránit zvířata
a zabránit jejich zraňování.
Pokud vám zbyde čas, prohlédněte si
místní kašny (Pampelišku a Zeměkouli)
v historické části města nebo zamiřte
na hvězdárnu. Návštěva Vlašimi je určitě
skvělým tipem na rodinný výlet. ▪

Zhruba v polovině 30. let se seznámil
s Jiřím Lobkowiczem, díky kterému se
dostal k velmi bohaté klientele amerických průmyslníků, kteří měli zájem
koupit rodinné sídlo šlechtického rodu.
Údajně se mu podařilo přesvědčit kastelána Karlštejna historkou o přípravě natáčení filmu, čímž získal možnost hrad
dva dny využívat. Zájemci byli na hradě
uvítáni s veškerými poctami sborem
pážat, což byly ve skutečnosti najaté
divadelní sboristky. Kupce okouzlila
i opulentní hostina a Harryho vystupování, takže souhlasili s koupí a zaplatili
zálohu 30 tisíc dolarů. Podvod byl však
včas odhalen. Později se Harry údajně
snažil prodat jinému Američanovi linku
č. 1 pražských tramvají.
Během protektorátu kolaboroval
s okupanty, zastával antisemitské
postoje a živil se jako nakladatel propagandistického tisku. Před koncem války
se prokazoval českým obchodníkům
jako příslušník gestapa a pod různými
záminkami je okrádal o zboží. Dne
17. dubna 1945 utekl do Bavorska.
Zemřel v roce 1982 v Itálii.
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Aby děti
nezlobily

w w w. c d . c z / v l a k e m n a v y l e t

Naplánovat pro děti v pokročilém podzimu program, který
neztroskotá na nepřízni počasí, může dát hodně práce. Proto
jsme v oblasti jižní a jihovýchodní části středních Čech vytipovali
hlavně místa, kde se vaše ratolesti zabaví bezpečně pod
střechou. A kdyby to náhodou nevyšlo a voda a vítr vás po cestě
přece jen potkaly, žádný strach. Ve vlaku pohodlně uschnete.

KOUZLA
PŘÍRODY

Poznejte v Hulicích
svět medu a včel
Věděli jste, že medvědi vůbec
nepasou po medu, jak tvrdí
pohádky? Zajímá vás po čem?
Pak určitě vyrazte do Včelího
domu v Hulicích, kde najdete
unikátní expozici, jež hravým
způsobem představuje
život včelstva. Nejen děti se
tady mohou projít velkým
úlem s obřími plástvemi,
na dotykových obrazovkách si
prohlédnout anatomii včely,
zahrát si kvíz ze života těchto
živočichů anebo si pustit zvuky
úlu. Ke zhlédnutí je zde i několik
krátkých filmů, ze kterých se
například dozvíte, že největší
pochoutkou medvědů není med,
ale včelí larvy a vajíčka. Děti se
budou bezesporu velmi bavit při
zkoušení včelařských klobouků
se síťkami. A pokud nebudete
medu dostatečně nabaženi ani
po hodince, kterou tu určitě
strávíte, produkt nejpilnějších
tvorů přírody si zakupte
u pokladny před cestou domů.
A že nepůjde o obyčejný med, je
asi jasné.

POZOR!
Informace
mohou být neaktuální.
Dostupnost ověřte
on-line.

Za slávou Jawy
u zámku Konopiště

V paraZOO Vlašim se naučíte
neubližovat zvířatům

Plánujete navštívit zámek Konopiště?
Spojte to s prohlídkou legendárních strojů
značky Jawa. V budově penzionu Konopiště
je totiž umístěna stálá expozice oficiálního
muzea Jawy, která čítá přes 90 motocyklů
této slavné české značky včetně několika
unikátů. K prohlížení je zde ale také
celá řada dalších historických materiálů
a ke zhlédnutí zase tematické filmy
na velkoplošné obrazovce. Úspěšnou historii
značky dokumentují též vystavené trofeje,
které získali jezdci, kteří tyto stroje osedlali
v závodech motocyklů. Právě závodní
úspěchy jsou vedle strojů samotných
nosným tématem výstavy. Prostor muzea
není velký, seznámit se s jeho obsahem
a nasát historii vám ale určitě zabere dobrou
hodinku příjemně stráveného času.
KUDY?

Ve Vlašimi si rozhodně nenechte ujít
unikátní minizoo, kde uvidíte zvířátka,
která nebyla odchovaná v zajetí, ale
pochází přímo z přírody, protože měla
štěstí a přežila díky různým záchranným
stanicím. Po těžké životní cestě se dostala
sem a mohou zde konečně v klidu přebývat.
Jak název zoo napovídá, zvířata měla
kvůli lidem nelehké osudy, byla zraněna
a ve volné přírodě by už nepřežila. Protože
ale neztrácí chuť do života a v paraZOO
se o ně skvěle starají, dostala šanci udělat
radost dětem a zároveň zprostředkovat
důležitou zprávu všem lidem:
buďte k nám ohleduplnější a uvědomte
si, že zásadně ovlivňujete náš život.
V paraZOO uvidíte lesní i vodní ptáky, vydry,
sovy i dravce. Žijí tu také ovečky, divoká
kočka, liška nebo kuny.

Přímo od nádraží v Benešově jezdí na Konopiště EKOvláček. Pokud raději používáte
své nohy, čeká vás od nádraží cesta dlouhá
asi 3,5 km, která vás za odměnu provede
zámeckým parkem.

ParaZOO najdete v ulici Pláteníkova, která
je naproti Vlašimské bráně do zámeckého
parku. Cesta od vlašimského nádraží je
dlouhá zhruba kilometr.

KUDY?
Včelí dům najdete v Hulicích
v budově bývalé školky, č. p. 55.
Cesta z nádraží ve Zruči nad
Sázavou vede přes Nesměřice
a je dlouhá cca 6 km. Urychlit ji
můžete autobusem ze zručského náměstí, který vás na místo
dopraví za slabou čtvrthodinku.

KUDY?

FOTO: WWW.VCELISVET.CZ

FOTO: WWW.VISITBENESOV.CZ
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ZA
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ZA
POZNÁNÍM

Na závody kuliček
do Zruče nad Sázavou

Do Vodního domu
u nádrže Švihov

Kuličky baví děti všech generací.
Pokud se chcete vrátit do dětských
let a ukázat kouzlo této tradiční
kratochvíle svým potomkům, určitě
nevynechte zručský kuličkový
areál. Najdete ho u dětského
hřiště v ulici 5. května. Slouží pro
hry s barevnými hliněnkami, pro
které jsou připraveny speciální
betonové dráhy, ve kterých se
kuličky předjíždějí. Můžete si hrát
sami, ale nejlepší je skupinka
nadšenců. Každá dráha či můstek
má změřenou „nadmořskou výšku“.
Pravidla a různé hry, které si můžete
užít v kuličkovém areálu, najdete
přímo na místě. Pokud přijedete bez
vlastních kuliček, lze si je zakoupit
v místním infocentru. V blízkosti
areálu najdete i víceúčelové nebo
dětské dopravní hřiště s půjčovnou
šlapacích autíček.

Vše o životodárné tekutině se dozvíte
v moderní expozici Vodního domu,
umístěného přímo u nádrže Švihov.
Děti tu poznají všechny tváře vody –
od života ve vodě přes vodu v oblacích
až po mokré osvěžení. Prohlédnou si
zde ryby v akváriích, vyzkouší si poležení
v obřích škeblích nebo si vyrobí mrak.
Mikroskopy a zvětšené modely přiblíží
mikrosvět pod hladinou a hlasy ptáků
a žab zprostředkují přírodní scenérii
u vodních ploch. Vše o pitné vodě a jejím
koloběhu odhalí sekce Nekonečná
cesta vody. Výlet do historie vás zavede
do doby Karla IV., ze které pochází
originály nástěnných maleb ze zaniklého
kostela v Dolních Kralovicích. O úloze
vody v krajině poučí informační panely
naučné stezky v okolí výstavy. Objednat
si můžete také komentovanou
prohlídku zásobárny pitné vody – vodní
nádrže Švihov.

FOTO: WWW.DUMPRIRODY.CZ

FOTO: WWW.VODNI-DUM.CZ

FOTO: WWW.MESTO-ZRUC.CZ

HRAVÝ
VÝLET

OCHRANA
KRAJINY

Do Domu přírody Blaníku
za legendou i osvětou

KUDY?

KUDY?

Nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník narazíte
na Dům přírody Blaníku. Najdete v něm expozici
věnovanou přírodním, historickým a dalším
zajímavostem Podblanicka. Nebudete ochuzeni
ani o legendu o blanických rytířích, která je
prezentována zajímavým způsobem, protože
průvodcem vám bude sám blanický rytíř. Dům
přírody nabídne jak hravé prvky pro děti, tak hlubší
informace o regionu pro dospělé. Nejzajímavějším
exponátem Domu přírody je interaktivní model
krajiny Blanické brázdy mezi Sázavou a Mladou
Vožicí. Model návštěvníkům představí nejen tvar
a strukturu této příkopové propadliny, ale také
přírodní a kulturní zajímavosti na jejím území. Dům
přírody Blaníku nabízí rovněž výukové programy pro
děti z mateřských škol a žáky základních škol.

Z nádraží ve Zruči nad Sázavou se
ke kuličkovému hřišti dostanete
přes město kolem zámeckého parku
a zámku. Cesta je dlouhá asi 1,5 km
a zvládnete ji zhruba za 20 minut.

Ze Zruče nad Sázavou vyrazte buď
pěšky (z nádraží je to cca 5 km), nebo
autobusem a vystupte na zastávce
Hulice, úpravna. Do Vodního domu je
to od ní pár kroků.

Z nádraží ve Vlašimi se vydejte autobusem linky
E40 a vystupte na zastávce Kondrac, rozc. Dům
přírody Blaníku najdete pár metrů od zastávky.
Cesta autobusem vám zabere zhruba 15 minut.

KUDY?
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ZE ZRUČE DO KÁCOVA
PO NAUČNÝCH STEZKÁCH
s výhledem na krásy Posázaví

Kácov jako na dlani

I v listopadovém počasí můžeme vyrazit na příjemnou túru do
lůna posázavské přírody a spojit výlet s pohodlnou jízdou vlakem.
Z kopců mezi Zručí a Kácovem budeme mít nádherný výhled
na řeku a široké okolí a po náročném výšlapu do kopců nabereme
síly v jedné z kácovských hospůdek – samozřejmě s místním pivem.
Text a foto: Jaroslav Vála

P

o výstupu z vlaku se od nádraží
ského potoka, na jehož pravém břehu
vydáme po Zručské naučné stezce
stojí Koutský mlýn. Nad ním se nacházel
k rozhledně Babka. Jsou to jen necelé tři
rybník, který ukazují ještě fotografie
kilometry, bohužel ze dvou třetin po silz období po první světové válce. Tehdy
nici. Budiž nám však útěchou, že celá
bývalo v kácovské hospodě U Růnásledující trasa už povede po lesžičků zvykem, že pokud si letní
ních a polních cestách. Dřevěná
hosté objednali úhoře nebo
rozhledna s kovovými prvky
jiné ryby, spěchalo se pro ně
V aplikaci
a schodištěm stojí ve výšce
právě do Koutského mlýna.
Vlakem na výlet
451 metrů a je přístupná
Mletí obilí zde skončilo
získáte za tuto
trasu
zdarma po celý rok. Po zdolání
ve 40. letech minulého
20 ČD Bodů
130 schodů na vyhlídkovou
století a jako většina poplošinu ve výši 24 metrů se nám
dobných objektů slouží dnes
naskytne krásný pohled na celé
mlýn k rekreačním účelům.
město i jeho okolí – na jihovýchodě
uvidíme vrch Melechov, na jihozápadě
Čertova vyhlídka
Velký Blaník, východním směrem Fiolník
Povšimneme si kapličky k poctě Panny
u Vlastějovic a západně vrch Jordán a obec
Marie s datem L. P. 1919 a napojíme
Chabeřice.
se na naučnou stezku Okolo Kácova,
kde se můžeme dozvědět zajímavosMlýn s úhoři
ti z informačních tabulí – například
Od rozhledny pokračujeme po zelené
o lesnickém hospodaření nebo o vývoji
značce přes lesy a pole do údolí Čestínmístního ekosystému. Po zhruba
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Zámek v Kácově

Kaplička Panny Marie u Koutského mlýna

5,5 kilometru – v místě, kde šikmo doleva odbočuje neznačená lesní cesta – naučnou stezku opustíme a vystoupáme
k Čertově vyhlídce s dřevěným altánem.
Ze skalnatého ostrohu je krásný pohled
na meandr řeky Sázavy, který společně
s železniční tratí omotává městečko
Kácov jako stuha.

poznej Česko pěšky l cestování po ČR

Vlakem do Zruče nad Sázavou
Z Prahy

Čertova vyhlídka

rychlíkem do Kutné Hory a dále regionálním spojem

kaple sv. Václava

Z Pardubic

žst. Kácov

Malé muzeum techniky

kaple Panny Marie

rychlíkem do Kolína, dále rychlíkem či regionálním vlakem
do Kutné Hory a nakonec regionálním spojem

rozcestí Koutský mlýn

Z Jihlavy

Kácov zastávka

regionálními vlaky s přestupem v Havlíčkově Brodě
a Ledči nad Sázavou

DÉLKA
TRASY
15 KM

rozhledna Babka

žst. Zruč nad Sázavou

bývalého obchodu s textilem, oděvy
a koberci. Na pouhých 200 metrech
čtverečních si můžeme prohlédnout
na 70 motocyklů různých značek
(nejenom značky Jawa, jak by název
napovídal) a také historická jízdní kola,
staré fyzikální modely, měřicí přístroje
nebo původní reklamní letáky.

Pivo se zase vaří
Most z americké pomoci
Výhled je i na vlakové nádraží a vojenský
příhradový most. Původní ocelový most
dosloužil v 70. letech minulého století,
a tak armáda poskytla Kácovu stavebnicovou soupravu mostu typu Bailey,
která pocházela z amerického programu
pomoci UNRRA zemím postiženým druhou světovou válkou. Kácovský most se
objevil mimo jiné i ve filmu režiséra Jana
Svěráka Tmavomodrý svět z roku 2001.
Z vyhlídky se vrátíme pár desítek
metrů stejnou cestou a pak odbočíme
doleva. Strmý sestup po 198 schodech
vytvořených z přírodních materiálů nás
znovu přivede na naučnou stezku u železničního přejezdu nedaleko kácovského nádraží. Zde máme tři možnosti –
buď výšlap ukončit, nebo se vydat
na prohlídku Kácova, nebo pokračovat
ke kácovské zastávce.

Malé muzeum techniky
Město Kácov se rozprostírá na obou
březích Sázavy. Mezi jeho nejvýznamnější památky patří renesančně-barokní
zámek, postavený v letech 1726–1733
kněžnou Annou Marií Toskánskou, farní
chrám Narození Panny Marie a unikátní
sousoší z červeného pískovce na náměstí zpodobňující Pannu Marii a Čtrnáct
svatých pomocníků. Za návštěvu rozhodně stojí Malé muzeum techniky –
Jawy od Sázavy, které vzniklo ze soukromých zdrojů postupnou rekonstrukcí

K občerstvení vybízí pivovarská restaurace na břehu Sázavy. První zmínka o kácovském pivovaru je z roku 1457. V roce
1957, přesně po 500 letech nepřerušené
činnosti, ukončil výrobu a pivo se zde
zase začalo vařit až v letech 1993–1995
a pak od roku 2001 až dodnes. Budeme-li
pokračovat po naučné stezce, dostaneme se podél tratě k potoku Břesnice,
u něhož stojí kaplička sv. Václava v podobě božích muk.
V roce 1929 jej nechal v rámci celonárodních oslav svatováclavského
milénia postavit lesní správce v Kácově
František Zeman. Na vrcholu památníku
je usazena krychle s vyobrazením knížete Václava, kněžny Ludmily a úryvkem
ze svatováclavského hymnu. V roce
2004 byl památník zrestaurován a došlo
i na terénní úpravy a zpevnění břehů
potoka, přes který byl postaven nový
železný mostek.
Výšlap zakončíme na kácovské
zastávce. Máme za sebou 15 kilometrů chůze. Pokud nám do příjezdu
vlaku zbývá čas, můžeme si ještě zajít
100 metrů daleko k informační tabuli
naučné stezky a přečíst si na ní zajímavosti o řece Sázavě včetně voroplavby ze
Zruče nad Sázavou do Prahy. A za čas se
můžeme do Kácova podívat znovu. ▪

A DOMA TO ZNÁTE?

www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu.
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Text: Filip Martinec
Foto: Wikimedia

SVATOVÁCLAVSKÉ VOJSKO
STÁLE SPÍ V HOŘE BLANÍK
Jak ovlivnila legenda skutečnost
Podle populární staré pověsti bydlí uvnitř hory Blaník tajemní rytíři.
Až prý bude českému národu nejhůře, vyjedou mu na pomoc do boje
s nepřítelem v čele se svatým Václavem. Nebo s Janem Žižkou a Janem
Husem? Každopádně vojsko už po řadu staletí spí, takže můžeme
předpokládat, že ta nejhorší válka nás bohužel stále ještě čeká. Nebo
si musíme vymyslet jinou legendu.

Pokládání základního kamene Národního divadla

K

aždý zřejmě tento příběh o blanických rytířích, kteří nám v těch
nejhorších časech pomůžou, četl. Nebo
o něm alespoň slyšel. Jistě se najdou
i tací, kteří tuto armádu považují za skutečnou a možná se ji snažili i najít. Není
divu, vždyť řada dětí považuje kněžnu
Libuši a jejího manžela Přemysla Oráče
za reálné historické postavy. A každý
národ si s oblibou pěstuje své symboly
a mýty.

Mezi vůdce blanických rytířů je řazen
i kníže Václav

Za všechno může Jirásek?
„Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků,
jedlí a smrků pradávné kamenné hradby, většinou sesuté. Mechem a křovím
zarůstají; po dřevěném hradě, jehož
chránily, není dnes ani památky. Ale pod
hradbami, v hoře samé, dřímají ozbrojení rytíři, svatováclavské vojsko,
dřímají a čekají, až nastane den,
kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje povoláni.“
Samozřejmě jde o úryvek z knihy spisovatele Aloise Jiráska
Staré pověsti české, která vyšla
poprvé v roce 1894.
Právě tato verze je dodnes tak
populární, že ji znají děti i dospělí.
Alois Jirásek
Autor v ní přivádí na scénu svědky, kteří se s rytíři už setkali a potvrdili, že čas
uvnitř hory běží jiným tempem. Kniha
se stala součástí povinné školní četby
a v roce 1952 byla přenesena do loutkového filmu v režii Jiřího Trnky. Nicméně
příběh o blanických rytířích si Jirásek
nevymyslel, jen ho upravil.
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Kdo potrestá hříšné Čechy
Nejstarší dochovaná varianta této pověsti
pravděpodobně vznikla ve druhé polovině
15. století. Zaznamenal ji nebo možná
i sám vytvořil jihočeský vesničan Mikuláš
Vlásenický, samozvaný prorok
a vůdce náboženské sekty. Ten
popisoval různé pohromy, které
v budoucnu Čechy pro jejich
hříšnost postihnou. Pokud se
nepolepší, vtrhnou ze všech světových stran do země nepřátelská vojska. A k rozhodující bitvě
prý dojde právě pod Blaníkem.
Po velkém krveprolití vyjede ze středu hory vojsko, které protivníka zažene.
Tato předpověď se dochovala v rukopise
z přelomu 16. a 17. století.

Součást Národního divadla
V době národního obrození si Češi potřebovali vybudovat sebevědomí. A tak se kromě
vyzdvihování hrdinů na piedestal a objevo-

U Rudky v Jihomoravském kraji byla pro turisty uměle
vytvořena jeskyně blanických rytířů

vání „zapomenutých“ rukopisů uchylovali
i k pěstování starých legend. Původně
lokální pověst o blanických rytířích se
v 19. století stala nesmírně populární.
V roce 1851 se uskutečnila první pouť
na Blaník, již tehdy vedl baron Karel Villani.
A v roce 1867 se konala další výprava.
Velkým okamžikem bylo položení
základního kamene (tedy spíše kamenů)
Národního divadla, které proběhlo

tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

Kdy mohlo být českému
národu nejhůře?
 Třicetiletá válka
V důsledku třicetileté války (1618–1648)
přišly české země
trvale o Dolní
a Horní Lužici.
Významná část
elity národa
(asi desetina
populace)
emigrovala.
Celkový počet
obyvatel poklesl
o jednu třetinu a na předválečnou
úroveň se dostal až po 100 letech.

bude mu pomáhati.“ V 19. století se mezi
velitele blanického vojska přidával i Jan
Žižka nebo Jan Hus. Legenda o Blaníku
se každopádně skloubila s kultem knížete Václava, který je dodnes považován
za národního patrona a světce.

Výlet do kopců

Rozhledna na Velkém Blaníku

16. května 1868. Původně se počítalo
s tím, že budou dovezeny jen kameny
z Řípu a Radhoště, dodatečně se přidala
i další místa včetně Vyšehradu, Trocnova,
Žižkova a Blaníku, tedy místa spojovaná právě se starými českými pověstmi.
Ostře sledovaný náklad z hory, která má
sloužit jako útočiště bájných rytířů, dorazil
do Prahy 13. května. O tři dny později se
ceremonie účastnilo 100 až 150 tisíc lidí!

Podpora kultu knížete Václava
V původní verzi od Mikuláše Vlásenického nemá blanické vojsko žádného
určitého velitele. Alois Jirásek je už
konkrétní a píše: „Tu svatý Václav
na bílém koni s korouhví v ruce Čechy
povede a cizozemce a všechny nepřátele českého království ze země vyžene.
A svatý Prokop, opat sázavský s berlou,

Pokud se vydáte na výlet za bájnými
rytíři, snadno zjistíte, že v okolí Vlašimi
se nachází hned dva vrchy podobného
jména. S legendou se váže ten vyšší,
638 metrů nad mořem se tyčící Velký
Blaník. Od nádraží ve Vlašimi se sem dostanete po turistických cestách, přičemž
délka trasy je kolem deseti kilometrů.
Ve středověku tu stál dřevěný královský
hrad, který byl dobyt husity roku 1420.
Dnes tu najdete rozhlednu, jež byla postavena v roce 1941 a nahradila původní
stavbu ze začátku století. Pokud při
svých toulkách zavítáte i na nedaleký
Malý Blaník, čeká na vás kaplička svaté
Máří Magdalény z roku 1753 s osmiúhelníkovým půdorysem. Kdysi tu bývala
i jeskyně s poustevníkem.
A jak poznáme, že blaničtí rytíři opravdu vyjedou? Mikuláš Vlásenický například tvrdil, že jedno z varovných znamení
bude, že hora Blaník pomalu uschne.
Alois Jirásek je poetičtější: „Uschnou
vrcholy stromů v blanickém lese, na temeni hory se zazelená starý uschlý dub
a pramen u skály se tak rozvodní, že se
bystřicí dolů povalí.“ ▪

 První světová válka
Pomníky po celé zemi stále připomínají
značné množství obětí z celosvětového
konfliktu, který rozpoutalo Rakousko-Uhersko na konci července 1914.
Odhady počtu zemřelých vojáků
z českých zemí se dramaticky liší:
od 150 do 300 tisíc. Po válce navíc přišla
smrtící vlna tzv. španělské chřipky.
 Fašistická okupace
Po vzniku protektorátu a během
druhé světové války (1939–1945)
plánovali fašističtí
okupanti jednu
třetinu českého
národa vyvraždit,
druhou třetinu
germanizovat
a zbytek
sterilizovat
a poslat
na otrocké práce
na východ. Počet
československých obětí je odhadován
na 360 tisíc, z toho 75 % tvořili Židé.
Kromě toho v nás dodnes dříme
„mnichovský syndrom“ z toho, že
naše vláda na podzim 1938 bez boje
akceptovala ultimátum velmocí.
 Období stalinismu
V letech 1948–1954 u nás fungovaly
pracovní tábory, ve kterých kvůli drsným
podmínkám a mučení zemřelo několik
tisíc odpůrců režimu. Podle odhadů
dostaly ve stejnou dobu dvě až čtyři
stovky lidí u soudu z politických důvodů
trest smrti. Zatčení hrozilo každému:
skutečnému odbojáři stejně jako
ministrovi zahraničí nebo generálnímu
tajemníkovi komunistické strany. V zemi
měli rozhodující slovo sovětští poradci.
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cestování po ČR l slavná filmová místa

Text: Zdeněk Ston

ZASTÁVKA VE ZRUČI
NAD SÁZAVOU
LÁSKY JEDNÉ

Aktivní mistr v závodě na výrobu obuvi ve Zruči se rozhodne
požádat armádu o vyslání posádky akceschopných mužů,
kteří by dokázali k městu i továrně připoutat mladé dělnice.
Natěšené slečny očekávají
příjezd záklaďáků,
z motoráku ovšem
nečekaně vystupuje
prapor záložáků.

PLAV OVLÁSKY

ČSSR, 1965, 77

min

 Neherci v akci
Jedním z hlavních rysů české
nové vlny bylo využívání
zkušených herců v kombinaci
s pečlivě vybranými neherci.
V Láskách jedné plavovlásky
tak třeba zazářil Vladimír
Menšík nebo Hana Brejchová.
Pro český film se však během
příprav na natáčení podařilo
objevit skutečné neherecké
celebrity: Josefa Šebánka
filmaři poznali při hledání
lokací k filmu v pražském
Karlíně a nepřeslechnutelnou
soustružnici Miladu Ježkovou
zase v tramvaji, kde cosi hlasitě
komentovala.
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„A dělalo se kolem toho řečí…“
„No, místo kluků záložáci,
a jaký pěkný! Samí dědové…“

 Baťovy plány ve Zruči
Převážná část filmu se odehrává ve Zruči nad Sázavou
a točí se kolem továrny na výrobu obuvi. Ta byla
založena v roce 1939 firmou Baťa a krátce po válce
byla přejmenována na Sázavan Zruč, n. p. Přestože si
produkce dětské obuvi držela i po znárodnění vysoký
standard, původní Baťovy plány byly velkolepé. Mělo
zde vzniknout město po vzoru Zlína s vlastním letištěm
a vysokými školami. Sázavan se dnes snaží navázat
na tradiční výrobu a železniční zastávka na trati prošla
výraznou proměnou.
FOTO: MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU

Druhý celovečerní film
Miloše Formana patří nejen
k vrcholným dílům české
nové vlny, ale tuzemské
kinematografie vůbec.
A přitom k jeho realizaci
málem nedošlo. Hlavnímu
dramaturgovi na Barrandově se
totiž nelíbil „nudný, nepravdivý
a naivní scénář“. Naštěstí
ho kolegové přesvědčili.
Podstatným argumentem
se stal minimální rozpočet.
Vzniklo dílo, které slavilo velké
úspěchy v zahraničí, mimo jiné
bylo nominováno na Oscara
a Zlatý glóbus v sekci Nejlepší
cizojazyčný film.

FOTO: LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY (1965, REŽISÉR: MILOŠ FORMAN) © SFK / ZDROJ: NFA

 O filmu

 Postelové scény
Ve filmu se odehrávají dvě
postelové scény. První je erotická –
s Vladimírem Pucholtem a Hanou
Brejchovou. Na tehdejší poměry
se jednalo o poměrně odvážný
počin a Miloš Forman za něj byl
také mnohými pranýřován. Hana
Brejchová navíc s touto scénou
původně nepočítala a stala
se pro ni velmi nepříjemnou.
Druhá postelová scéna v sestavě
Šebánek–Pucholt–Ježková
proslula jako legendární vrchol
filmu. Forman prý jen naznačil
námět k diskusi a aktéry nechal
improvizovat.
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Text: Zdeněk Ston
Foto: Wikimedia, Inland Rail, Journey Beyond Rail Expeditions

VLAKY U PROTINOŽCŮ
PŘEKONALY
KOLONIÁLNÍ ÉRU,

ale stále bojují s přírodními podmínkami
Australská železniční síť měří zhruba 40 tisíc kilometrů. Vede po vyprahlých
pláních, ale i zalidněných přímořských oblastech. Jezdí tu legendární expresy
jako The Ghan nebo Indian Pacific, který propojuje dva světové oceány. Speciální
zážitek nejen pro turisty představuje jízda po 478 kilometrů dlouhé rovince
v oblasti planiny Nullarbor. Na větší vzdálenosti ale lidé stále preferují letadla.
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P

ředstavte si zemi, která je stokrát
větší než Česká republika a žije v ní
jen dvakrát tolik obyvatel co u nás.
A z těch 25 milionů Australanů přebývá
většina ve městech u pobřeží, především
toho východního, které oplývá dostatkem
srážek a má snesitelnější klima. Zbývající
tisíce kilometrů plochých pouští a polopouští se staly poslední únikovou zónou
potomků domorodých kmenů a taky
klokanů. V Austrálii jich prý žije více než
lidí. Pokud si to dáte celé dohromady,
pochopíte, proč není ostrovní kontinent
protkán hustou pavučinou železničních
tratí jako u nás nebo ve Švýcarsku. Nedávalo by to totiž smysl.

Příměstská doprava boduje
Funkční městské a příměstské železniční systémy dnes existují kolem
největších australských měst, jako je
Melbourne, Brisbane nebo Perth. Vůbec
nejrozsáhlejší a nejpropracovanější
systém veřejné dopravy má pětimilionové Sydney. V této metropoli bylo v roce
2019 spuštěno první automatizované
metro bez řidiče. Regionální nebo
meziregionální vlaky, jež spojují důležitá
centra, mají mnohde poměrně slušnou
frekvenci v řádu desítek spojů denně.

Původní australská železnice byla
budována samostatně pod správou
jednotlivých britských kolonií, a tak
vznikly mnohdy uzavřené dopravní
systémy s komplikovanými přechodovými body. V Austrálii jsou s velkým
podílem zastoupeny rozchody normální,
široký i úzký. Podobné je to i s napětím
v trolejích na elektrifikovaných tratích.
Existuje hned několik systémů, teprve
v poslední době se ujímá střídavé napětí
25 kV AC jako mezinárodní standard.

Vyhrazeno pro cargo
Úplně jiná situace ovšem panuje v nákladní dopravě. Pro australské národní
hospodářství se železnice stala doslova
páteří. Úctyhodných více než 50 % přepravních výkonů v nákladní dopravě se
uskutečňuje právě na ní. To by jí mohly
závidět leckteré západní ekonomiky

a ekologové by tu mezi klokany mohli
pořádat ozdravné pobyty. Důvod je
ovšem méně prozaický. Austrálie má
bohaté zásoby nerostných surovin –
od železné rudy přes uhlí po mangan.
Většina z toho je určena pro export
a jejich přeprava do námořních přístavů
je po železnici nejefektivnější. Z toho pro
jednu z nejvyspělejších a nejdemokratičtějších zemí světa plyne nemalý profit.
V Austrálii tak existují tisíce kilometrů
železničních tratí určených pouze pro
nákladní dopravu.

Od vozíků po nákladní koridory
Historie železniční dopravy se v Austrálii
začala psát už na počátku 30. let
19. století, kdy vzniklo několik důlních
drah postavených na gravitačním principu. Vozíky naložené substrátem sjížděly dolů a na společném lanu zároveň
vytlačovaly ty prázdné nahoru. V roce
1854 byla do provozu uvedena nákladní
koněspřežka mezi přístavem Goolwa
a městem Port Elliot. Brzy poté vyjela
na trati mezi Sandridge a Flinders Street
v Melbourne první parní lokomotiva.

Dálkové spoje kulhají
Ovšem v případě dálkové dopravy už
australská železnice ztrácí na přitažlivosti. Spojení větších měst není příliš
atraktivní, takže cesta mezi Melbourne
a Sydney trvá 13 hodin! Letadlem
tuto vzdálenost překonáte za necelou
hodinu a půl. Podíl cestujících na železnici nedosahuje na celkových výkonech
osobní dopravy v Austrálii ani 4 %.
Kromě komplikovaných geografických
podmínek za to mohou především dva
historické důvody.

Zahájení provozu po elektrifikaci části
Queensland Rail v roce 1979

Největší nádraží v Sydney i na kontinentu
Jednotka pro melbournské metro
od firmy Siemens

Téměř 2,6 kilometru dlouhý vlak s prázdnými vozy na železnou rudu
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Nákladní doprava
počítá i s patrovými vlaky

železnice

Další tratě rychle přibývaly, i když
z důvodu viktoriánské zlaté horečky
chyběla pracovní síla a stavby se prodražovaly. Tři nejvýznamnější australské kolonie v té době nedodržely rady britské
vlády, aby přijaly jednotný rozchod pro
případ, že by se železniční sítě různých
států někdy střetly. Poprvé k tomu došlo
v Albury v roce 1883, a kvůli nutným
přestupům tak vznikla stanice s jedním
z nejdelších nástupišť v Austrálii.
Tlak na rozšiřování a přebudovávání
tratí na normální rozchod sílil od 30. let
20. století. Došlo proto třeba k dokončení
přímého spojení Sydney–Melbourne
nebo 4 352 kilometrů dlouhé transkontinentální železnice Sydney–Perth ve
směru východ–západ. Transkontinentální železnice ve směru sever–jih mezi
přístavem v Darwinu a jihoaustralským
Adelaide byla dokončena až v roce 2004.
Po různých etapách a peripetiích se
stavěla téměř 90 let. Trať slouží především potřebám těžké nákladní dopravy
a nachází se na ní pouze čtyři větší stanice, zato je zde řada dlouhých výhyben
umožňujících křižování vlaků. V osobní
dopravě ji využívá po celé trase pouze
slavný The Ghan. Mezi hlavní správce
infrastruktury patří společnost Australian
Rail Track Corporation (ARTC), vlastněná
státem. Pod svými křídly má 8 500 kilometrů tratí v pěti australských státech.

I po modernizaci byl někde zachován
dvojí rozchod tratě

Nástupiště ve stanici Albury

Australští
těžkotonážníci

Více investic na nové projekty
Zatímco australské federální vlády
po skončení první světové války investovaly značné prostředky do vybudování
silniční sítě, železnice stála tak trochu
na druhé koleji. Teprve od 70. let
minulého století poskytuje jednotlivým
státům formou půjček v několika programech určité garantované financování. Podařilo se investovat do mnoha
modernizačních projektů a rekonstruovat či dokončit část chybějící infrastruktury. Kritici těchto programů ale
tvrdí, že peníze daňových poplatníků se
rozdělují podle zákulisního vyjednávání
a lobbistických tlaků.
V současné době probíhá výstavba
1 727 kilometrů dlouhé železniční tratě
o normálním rozchodu mezi Melbourne
a Brisbane. Projekt se nazývá Inland Rail
neboli australská vnitrozemská železniční dálnice. Jakmile bude dokončen,
spojí přístavy v Melbourne a Brisbane
po nové trase západně od Australských
Alp, obejde rušnou metropolitní oblast
Sydney a umožní použití dvoupatrových
nákladních vlaků s kontejnery.
Dojde také ke zkrácení jízdní doby
mezi významnými centry. Celkem
733 kilometrů tratě má vzniknout jako
novostavba a 994 kilometrů připadá
na modernizaci.
Druhá největší těžařská společnost
na světě Rio Tinto zase investovala
téměř miliardu dolarů na systémy
automatizovaného řízení vlaků. První
souprava vlaku s téměř 30 tisíci tunami
železné rudy se na svou 280 kilometrů
dlouhou trasu z dolu Tom Price do přístavu Cape Lambert v Západní Austrálii
vydala poprvé v roce 2018. Vlak se
třemi lokomotivami bez strojvedoucích
sledovali dispečeři z centrály Rio Tinto,

Australským fenoménem jsou
tzv. silniční vlaky. Běžně se jedná
o jízdní soupravu složenou z tahače a několika, většinou tří či
čtyř, návěsů nebo přívěsů. Mimo
Austrálii se s nimi lze setkat ještě
třeba v Kanadě nebo v USA, zatímco v Evropě je délka soupravy
striktně omezena. V Austrálii ale
tento fenomén dotáhli do neskutečných rozměrů podobně jako naši
těžkotonážníci v 50. letech. Rekordní pokus čítá přes 100 přívěsů,
zpravidla je jich řazeno ale „jen“
několik desítek. V Austrálii je s tak
dlouhými soupravami možné
jezdit díky poměrně ploché krajině
na širokých silnicích s velkými
poloměry zatáček.

Tasmánské
železnice
Železniční tratě i vozidla v nejjižnějším australském spolkovém
státě provozuje státní společnost
TasRail. Jedná se o síť úzkorozchodných tratí o rozchodu 1 067 milimetrů v délce 843 kilometrů, které
vedou prakticky do všech velkých
měst ostrovního kontinentu. Asi
třicítka úzkorozchodných lokomotiv v současnosti zajišťuje pouze
nákladní dopravu.
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vzdálené 1 500 kilometrů od tratě.
Společnost Rio Tinto hodlá systém
automatizovaného řízení AutoHaul
zavést do většiny svých vlaků. V Západní
Austrálii v oblasti Pilbara provozuje asi
200 lokomotiv na tratích s délkou přesahující 1 700 kilometrů, které dopravují
rudu z šestnácti dolů do čtyř přístavních
terminálů.

Interiér jídelního vozu Indian Pacific

Turistické legendy v buši
Mohlo by se zdát, že železnice není pro
Australany přitažlivá. Opak je pravdou,
Australané mají vlaky rádi, jen se ne vždy
hodí k běžným potřebám. Může za to
chybějící dostatečně rychlé spojení nebo
frekvence spojů. To ale Australany příliš
netrápí, mají svá auta, oblohu plnou
letadel a navíc poměrně rozsáhlou síť
regionálních i dálkových autobusů. Ty
jsou levné a spojují všechna důležitá
centra v zemi. Důkazem oblíbenosti
železnice je ale celá řada turistických drah
a zážitkových spojů, které jezdí napříč
kontinentem. Jak jinak poznat tuto zemi
lépe než z okna luxusně vybaveného klimatizovaného vlaku? Teprve při několikadenní cestě si člověk uvědomí rozsáhlost
a velkolepost vyprahlé australské krajiny.
Indian Pacific vyráží na svou cestu mezi
Sydney na východním pobřeží Tichého
oceánu a Perthem na západním pobřeží
Indického oceánu už 41 let. Trasa vlaku
vede přes planinu Nullarbor, kde se nachází nejdelší přímý úsek železniční tratě
na světě, dlouhý 478 kilometrů. Zážitková cesta s přestávkami u atraktivních
turistických cílů trvá čtyři dny a tři noci.
All inclusive jízdenka v levnější zlaté třídě
vyjde zhruba na 40 tisíc Kč. Trasa vlaku
The Ghan zase vede z Adelaide přes Alice
Springs až do severoaustralského Darwinu. Trasu dlouhou téměř 3 000 kilometrů zvládne vlak za tři dny a dvě noci.
Navzdory koronaviru a všem souvisejícím
opatřením jsou v provozu dál. Australané
mají svou železnici prostě rádi. ▪

Lokomotiva řady NR27 krátce po odjezdu z terminálu Perth East
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Vysokorychlostní
plány a skutečnost
Žádnému vyspělému státu se
dříve či později nevyhne debata
o vysokorychlostní železnici.
Předmětem zájmu v Austrálii se
od počátku 80. let minulého století stalo spojení dvou největších
měst na východním pobřeží, tedy
Sydney a Melbourne. Vzdálenost
mezi nimi je asi 800 kilometrů, což
by vyžadovalo poměrně vysokou
provozní rychlost, a tím i astronomické náklady na výstavbu, aby
železnice mohla konkurovat letecké dopravě. Od té doby každá
vláda zkoumala různé alternativy,
přičemž k žádnému posunu ani
společenskému konsenzu zatím
nedošlo. Není totiž jisté, zda by
Australané, zvyklí létat, vyměnili při jízdní době 2,5–4 hodiny
(v různých variantách) letadla
za vlaky.
Australský rychlostní rekord
stanovila v květnu 1999 naklápěcí jednotka označovaná jako
Electric Tilt Train. Činil 210 km/h,
a jednotka se tím zároveň stala
také nejrychlejším úzkorozchodným vozidlem na světě. Rekordu
předcházely úpravy na trati
i na samotném vlaku. Přesto
v tom politici a představitelé vlády
viděli jasný důkaz, že se Austrálie
posunula mezi země s vysokorychlostním provozem, neboť
jednotka o 10 km/h překonala
obecně uznávanou hranici pro
označení „vysokorychlostní“.
Realita je ovšem taková, že nejvyšší provozní rychlost v Austrálii
činí stále „jen“ 160 km/h.

Electric Tilt Train dosáhl rychlosti 210 km/h

Výjezdní vlak
na objednávku
Plánujete firemní akci či teambuilding?
Vše může začít již ve vlaku!
vyhradíme vám celý vůz nebo jeho část v rámci pravidelného vlaku
▪ využít můžete i konferenční vůz s projektorem a plátnem
▪ zajistíme občerstvení dle vašich požadavků
▪

Kontaktujte nás na obchod@gr.cd.cz

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/firmy

Adventní výlety
Cesty za sváteční
atmosférou
Můžete potkat ve vlaku
Šimon Pečenka
ČD Restaurant
Sezonní nabídka JLV

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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POJEĎTE ZA VŮNÍ
VÁNOČNÍCH TRHŮ

a nasajte adventní atmosféru
Rozsvícené vánoční stromy na náměstích, neonová výzdoba
ulic, aroma svařeného vína a cukroví se mísí s vůní zapálených
františků a voňavých mýdel ve stáncích na trzích. Originální
dárky lákají kolemjdoucí k zastavení a nákupu a chuťové buňky
si říkají o podráždění regionálními specialitami. To je atmosféra
předvánočních měst u nás i v zahraničí.

H

istorické centrum Bratislavy hostí
stánky s vánoční nabídkou pravidelně. Slovenská metropole je ideálním
cílem pro adventní výlet z Čech, Moravy
i Slezska. Z Brna jste tam vlakem za hodinku a půl a z Ostravy trvá cesta dvě
a tři čtvrtě hodiny. Bratislava se může
pochlubit také mnoha památkami. Mezi
ty nejvýznamnější určitě patří chrám
sv. Martina, korunovační katedrála
uherských králů a královen. Turisté si
v metropoli na Dunaji mohou také vychutnat jedinečnou atmosféru zdejších
kaváren, která má svůj předobraz v nedaleké Vídni. Ostatně věděli jste, že obě
města kdysi spojovala dokonce tramvaj?

Za stařičkým mocnářem
Nedaleká Vídeň je koneckonců tradičním místem, kam za adventními trhy,
zasazenými do atmosféry bývalého
mocnářství s jeho symbolem císařem
Františkem Josefem a jeho krásnou
chotí Sissi, míří turisté z celé Evropy.
Hlavní trhy se nachází před vídeňskou
radnicí, ale ten svůj malý má každá
čtvrť. Jak budete procházet městem, určitě jich minete hned několik. Osobitou
atmosféru mají vánoční trhy v areálu
císařského zámku Schönbrunn nebo
nevšední Spittelbergmarkt v okolí
Spittelberggasse. Ten se neodehrává
na širokém prostranství velkého náměstí,
ale tísní se v romantických úzkých uličkách za muzejní čtvrtí MuseumsQuartier.
Do Vídně se dostanete z Prahy a Brna
railjetem a z Ostravy vlaky EuroCity.
Rakouská metropole je tak vlakem
snadno dostupná z většiny míst naší re-
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publiky a ještě vám odpadnou problémy
s parkováním. Pokud se totiž do města
vydáte autem, musíte počítat s modrými zónami a placeným stáním.

Dračí vláček v podzemí
Stánky a vyzdobené ulice od hlavního
vlakového nádraží až po velké náměstí
u Dunaje pravidelně v adventním čase
nabízí také hornorakouská metropole Linec. Jižní expresy sem dojedou
z Prahy za čtyři hodiny a z Českých
Budějovic jste na místě za polovinu
této doby. V Linci si určitě nenechte
ujít jízdu neobvyklou krémově zelenou
tramvají z hlavního náměstí na vrch
Pöstlingberg na severozápadním okraji
města. Je z něj široký výhled na město a údolí Dunaje. Děti tam nejspíš
zaujme Grottenbahn – podzemní dráha
s dračím vláčkem, která projíždí pohádkovým světem skřítků.

V křivolakých uličkách
Na Dunaji v sousedním Bavorsku leží
další oblíbené místo českých turistů. Je
jím historické Řezno, německy Regensburg. Zdejší gastronomickou specialitou
jsou malé klobásky. Ale stejně jako
na ostatních adventních trzích po střední Evropě i zde voní hřebíček ve svařeném víně, punč a nejrůznější sladké
pochoutky. Vánoční trh se zde odehrává
v kulisách po válce obnoveného středověkého města s úzkými křivolakými
uličkami. Západní expres vás do Řezna
sveze každé dvě hodiny a z Prahy tam
trvá cesta čtyři hodinky, z Plzně pak
dvě a půl.

Pyramida s panáčky
Pro vánoční advent v Sasku je typická
štola s množstvím kandovaného ovoce
a širokou krustou cukru. V Drážďanech
jich uvidíte stovky a možná tisíce v nejrůznějších velikostech. Dalším charakteristickým prvkem saského adventu je
vánoční pyramida s dřevěnými panáčky
a vrtulkou na vrcholu. V domácím prostředí ji pohání teplý vzduch stoupající
od zapálených svíček. Pyramida patří
k nezbytné výzdobě zdejších domácností a v doslova nadživotní velikosti
zdobívá hlavní vánoční trh na rozlehlém
Altmarktu. K němu se dostanete přímo
od hlavního nádraží po obchodní třídě
Pragerstrasse.
Drážďany jsou skutečně za humny. V období adventu do nich z Ústí
nad Labem jezdívá přímý výletní vlak
Vánoční kometa. V celé trase v něm
platí regionální přeshraniční jízdenky,
které lze použít také v městské dopravě
v Drážďanech a díky tomu si lze dopřát
docela levný výlet nejen do centra saské
metropole. Z Prahy se tam dostanete
pohodlně vlaky EuroCity Berliner.
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Doma pod orlojem
Za předvánoční atmosférou se nemusí
jezdit jen za kopečky. V uplynulých
třiceti letech vznikly kouzelné vánoční
trhy také na mnoha místech Čech,
Moravy a Slezska. Ty nejvyhledávanější
najdeme v Praze na Staroměstském
náměstí, v kulisách věží Týnského
chrámu a Staroměstské radnice, středověkých domů a orloje. V Praze však
můžete zamířit i jinam. Adventní trhy se
pořádají v centru každé městské části.
Oblíbené jsou ty pod věžemi kostela
sv. Ludmily na náměstí Míru, ale zastavit
se dá i na náměstí Republiky, Václavském
nebo Tylově náměstí nebo na smíchovském Andělu. Pro rodinný výlet do Prahy
se dají využít výhodné Skupinové víkendové jízdenky. Rodinu o dvou dospělých
a až třech dětech do 15 let tak může
jednodenní výlet z Moravy do Prahy
a zpátky vyjít jen na 699 Kč. V nabídce
jsou i další výhodné tarify.
Kouzelnými trhy se mohou pochlubit
i další města, především ta krajská.
Například v Plzni, Českých Budějovicích
nebo v Olomouci se vánoční trhy běžně

Co nesmíte
vynechat
Vídeň
trhy před radnicí a v areálu
císařského zámku Schönbrunn

konají na krásných historických náměstích. Udělat si výlet na vánoční trh
do sousedního města je přitom velmi
jednoduché. Na většině regionálních
i dálkových linek Českých drah jezdí vlaky v hodinových nebo dvouhodinových
intervalech, někde i častěji, a doba jízdy
je na modernizovaných tratích vcelku
atraktivní. Cesta vlakem za vánoční
atmosférou má ještě jednu výhodu:
můžete ji sdílet s přáteli všemi smysly
bez rizika ztráty bodů, či dokonce přímo
řidičských průkazů. ▪

Linec
jízdu krémově zelenou tramvají
na vrch Pöstlingberg

Řezno
místní specialitu – malé
klobásky

Drážďany
štolu s kandovaným ovocem
a krustou cukru

Praha
trhy na Staroměstském
náměstí
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SEZONNÍ NABÍDKA
PRO PODZIM A ZIMU

potěší oko, žaludek i duši gurmána

Nové menu ČD Restaurant pro následující měsíce je výběrem z nejúspěšnějších pokrmů posledních
několika sezon. Jídla z této nabídky nejen skvěle vypadají, ale především báječně chutnají! Zahřejí
vám žaludek, polechtají chuťové buňky a dodají energii při cestování.

S

tejně jako minule pro vás aktuální sezonní menu
ČD Restaurant připravil Vojtěch Petržela, trojnásobný
vítěz soutěže Gastro junior a kuchař roku. Vojtův reprezentační
kuchařský tým loni zazářil v mezinárodní soutěži IKA Culinary
Olympics 2020, kde v různých kategoriích obsadil všechny tři
stupně vítězů. A co konkrétně pro vás přichystal?

nebo dalším chodem může být jemná telecí pečeně na barevném pepři, která potěší vaše oči, čich i chuťové pohárky. Příloha
z čočkového salátu s mrkví z ní dělá lehké svěží jídlo, které vám
na talíři pocitově prodlouží babí léto. Celý pokrm je barevný jako
podzim sám.

Klasická polévka a poctivý hlavní chod

Nebo máte chuť na něco lehčího? Pak si můžete dát čočkový karbanátek s opékanými brambůrky a zelným salátem. Karbanátky
už dávno nemusí být jen z mletého masa. Čočka se díky vysokému obsahu živin a vlákniny často používá jako jeho náhrada.
Pečené brambory jsou zase typicky podzimní přílohou, kterou
odlehčí šťavnatý zelný salát. Rozhodně zde máte důkaz, že i na
zdravém obědě si příjemně pochutnáte.
A co takhle něco sladkého na závěr? Zkuste vláčné tvarohové
šišky posypané mákem a polité rozpuštěným máslem. Ať už jste
příznivcem sladkých obědů, nebo jen hledáte mlsnou tečku, která
vám zpříjemní jízdu, tohle je sázka na jistotu. ▪

Zahřejte se naší bramboračkou s houbami z tuzemských lesů. Poctivý základ z brambor a mrkve doplňují houby a ovoní majoránka. Domácí klasika, která potěší vegetariány i každého, kdo má
rád jídla z typicky českých surovin. Prostě pravá esence podzimu
na talíři.
Pomalu pečená vepřová líčka jsou znovuobjevenou klasikou
poctivých českých jídel v posledních letech. Vyzkoušejte verzi
připravenou na černém pivě a doplněnou jemnou bramborovou
kaší. Křehkost pečeného masa s vůní černého piva podtrhuje
restovaná cibulka na medu. Už se vám sbíhají sliny? Alternativou

Bramborová polévka
s lesními houbami

Vepřová líčka na černém pivě
se smetanovou bramborovou kaší
a restovanou červenou cibulí s medem

55 Kč*

Čočkový karbanátek
s opékanými brambůrky, zelný salát

149 Kč*
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Čočková lahůdka a mlsná tečka

Telecí pečeně na barevném pepři,
čočkový salát se zeleninou

179 Kč*

Tvarohové šišky s mákem
polité máslem

55 Kč*

179 Kč*

*Uvedené ceny platí pouze
v rámci Happy Hours.
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KOMEDIE NA PRKNECH
MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO

rozzáří smíchem vaše podzimní večery

Rozveselte si melancholické podzimní večery návštěvou divadelních představení,
která vás příjemně naladí. Na měsíc listopad je pro vás na programu Městského
divadla Brno připraveno hned několik výtečných komedií, z nichž jedna bude navíc
na tuzemském jevišti uvedena vůbec poprvé.

D

ůchodce Dudek z úkrytu své kůlny
v Kersku bedlivě pozoruje Bohumila Hrabala. Poctivě o něm podává
každodenní hlášení na okres. Ví o něm
vše – s výjimkou toho, že slavný spisovatel je už půl roku po smrti. Tak vypadá
výchozí zápletka poetické tragikomedie
německého autora Bernharda Setzweina Hrabal a muž u okna. Představení
nastudoval soubor Městského divadla
Brno jako první v Česku, premiéra se
uskuteční 6. a 7. listopadu.

Donašeč v hlavní roli
Za udavačem přichází slečna Lenka, která však není od Státní bezpečnosti, ale
z turistické kanceláře a přišla důchodce
Dudka vyzpovídat kvůli plánovanému
otevření muzea věnovaného právě
světově proslulému autorovi. A rozjede
se kolo absurdit, kdy dojde i na snové setkání přímo s Hrabalem. Černou komedii
s herci nazkoušel režisér Stanislav Moša
v překladu Zuzany Čtveráčkové, která ji

pro toto divadlo objevila. Trojici hlavních
postav ztvární Jan Mazák v ústřední roli
donašeče Dudka, Radka Coufalová se
představí jako slečna Lenka a Viktor Skála se ujme role Bohumila Hrabala.

Striptýz i rande naslepo
Kromě premiérové novinky na vás
v Městském divadle Brno čekají i oblíbené komediální stálice. Jednou z nich je
muzikál Donaha!, v němž se parta nezaměstnaných ocelářů rozhodne vylepšit si
svou neveselou finanční situaci a získat
zpět ztracené sebevědomí netradičním
způsobem. Začnou totiž připravovat
striptýzové vystoupení, i když na to
nemají ani postavy, ani dovednosti.
Vtipný zážitek nabídne i bláznivý muzikál Monty Python’s Spamalot, v němž
se vydáte na dobrodružství s králem
Artušem a jeho rytíři kulatého stolu.
Salvy smíchu ve vás vyvolá též komorní
muzikál První rande, který vám originálním, vtipným a chytrým způsobem

ukáže, co všechno se může přihodit
na rande naslepo. A hořká komedie Bella
Figura skrze skvěle vybroušené dialogy
nastaví zrcadlo všem moderním lidem,
kteří chtějí za každou cenu na své okolí
působit stylově. ▪

Výhodné vstupné
s ČD Body
Pokud jste zapojeni do věrnostního
programu Českých drah, máte
možnost získat za 50 ČD Bodů voucher
na nákup dvou vstupenek se slevou
50 %. Voucher s platností tři měsíce
uplatníte po předložení na centrálních
pokladnách Městského divadla Brno
(Lidická 1863/16, Brno) v pracovních
dnech od 8 do 18 h. Akce se netýká
premiér a hostujících představení.

Více na www.mdb.cz
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Šimon Pečenka

PŘI KOUKÁNÍ Z OKNA
ZTRATÍTE POJEM O ČASE
a drncání vás přivede do transu

Říká o sobě, že jede na dvou kobylách. Profesionálně se totiž věnuje
umění i hypnoterapii. Na svůj druhý obor získal kvalifikaci kvůli
koronaviru, aby se uživil. A nyní říká, že zkušenosti s psaním scénářů se
mu hodí, protože každému klientovi sestavuje hypnózu takzvaně na tělo.
Cestování vlakem má rád. Baví ho sledovat reakce cestujících, ze kterých
čerpá inspiraci pro svá povolání.

Čím vás hypnóza při prvním setkání
tak oslnila?
Nejprve jsem si ji vyzkoušel sám na sobě
jako klient. Vůbec jsem netušil, jak
funguje. Bál jsem se spousty nesmyslů.
Dostal jsem se do hypnózy a při přeladění do normálního stavu jsem najednou
zjistil, že se mi velmi ulevilo. Dva dny
jsem pak chodil s úsměvem na tváři.
Následně jsem hypnoterapii vystudoval a začal se jí věnovat profesionálně.
Často mě oslovují lidé v situaci, kdy už
vyzkoušeli všechno, ale nic nezabralo.
Jaká pověra spojená s hypnózou vás
nejvíc překvapila?
Jedna klientka mi řekla, že se nebojí toho, že se z hypnózy neprobudí.
Argumentovala, že v jejím věku už by
to bylo jedno. Jenže v hypnóze nespíte!
A dodala, že se nebojí ani toho, že by šla
vykrást banku, protože pak z toho bude
mít peníze. To je také pověra, protože
člověku nikdy do hlavy nenasadíte něco,
co je proti jeho vnitřnímu nastavení.
Stejná paní ještě pronesla, že se nejvíc
bojí toho, aby se něčeho nelekla a nespadla na zem, až se bude vznášet nad
postelí. Při hypnóze se ovšem nevznášíte. Možná můžete mít ten pocit. Hypnotický trans prožívá každý člověk jinak.
Někdo je tuhý jako prkno, někdo je jako
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hadr, jiný si přijde těžký, další naprosto
lehoučký, a má tedy pocit, že se vznáší.
Ale všichni pořád leží.
Stává se vám, že si berete práci
domů?
Ze začátku se mi to stávalo. Pak jsem
zjistil, že to není úplně dobře. Člověk se
potřebuje někdy nadechnout, aby mohl
svou energii předávat dál. Případy, které
řeším, tak zůstávají v ordinaci. Je to
trošičku i pud sebezáchovy.

V rámci své umělecké
činnosti napsal knížku
Telefony z karantény

Jak se vyrovnáváte se stresem?
Když mi kolega Martin Šverma, u kterého jsem se učil, říkal, že si hypnózu budu
užívat a budu odcházet z práce nabitý
energií, nevěřil jsem mu. Časem jsem
zjistil, že je to pravda. Naplňuje mě,
když s klientem vyřešíme jeho deprese,
úzkosti a fobie.
Poznáte, jak ke klientovi mluvit?
Ve vaší práci hraje hlas významnou
roli.
V podstatě záleží na tom, co řeším.
Na některého klienta je potřeba mluvit
až chlácholivě. Součást hypnotického
transu je změna vnímání zvuku. Někdo
má pocit, že se všechny zvuky zeslabily
a třeba zmizely, že téměř usnul nebo
že mu sluch vytříbí jeden jediný zvuk.

Pak se může stát, že má dojem, že jsem
na něj zvýšil hlas. Jedna klientka byla
neustále přesvědčená, že na ni křičím,
ale já většinou mluvím v jedné tónině,
což je potom důležité u sugesce.
Mohl byste uvést příklad nějaké
sugesce?
Nejstarší hypnotická sugesce je: Věř
a víra tvá tě uzdraví. Hypnoterapeut
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Vizitka
Pandemie koronaviru ho přivedla
k hypnoterapii, kterou dříve sám
zakusil jako klient. Kromě toho
je to zpěvák, moderátor, herec,
dramaturg, producent a textař.
Říká o sobě, že je neřízená střela.
Umělecky se realizoval už jako dítě
v Českém rozhlase, později spolupracoval s Českou televizí
a TV Barrandov. Je autorem projektu
pro děti Luční hity a vyšla mu knížka
rozhovorů Telefony z karantény.
Ke všem svým aktivitám přidal ještě
hypnoterapii, které se věnuje od složení zkoušek u Českého spolku
hypnoterapeutů v roce 2020.

v podstatě funguje jako našeptávač,
který pracuje s vaším podvědomím. Čím
hlouběji v transu jste, tím lépe můžete
vnímat. Čím hlubší máte hypnózu, tím
silněji na vás sugesce zapůsobí. Jsou
sugesce direktivní, které se používají
třeba při odvykání zlozvyků a závislostí.
Hypnóza je ale podpůrná záležitost,
nefunguje tak, že závislost vygumuje
z hlavy. Pak jsou sugesce, které jsou spíš
navádějící. V takovém případě ke klientovi mluvím uvolněným hlasem.
Můžete uvést konkrétní příklad,
jak pomáháte lidem se strachem
a fobiemi?
Když se někdo například bojí, že potká
v kupé někoho nemocného, lze panickou ataku vyřešit třeba tak, že klienta

naučím s úzkostí pracovat. V transu je
možné vyvolat maximální sílu panické
ataky a hned ji utlumit, čímž ukazuji,
že člověk je schopný to udělat sám. Ať
už dýcháním, nebo něčím, čemu se říká
ukotvení. Já tomu říkám vypínač, který
pomůže. Pokud člověk nechce, aby to
bylo vidět, naučím ho například stisknout palec a ukazováček pravé ruky, což
může udělat klidně v kapse. Zavře oči
a zvolna vydechne a jeho obavy s výdechem odezní.
Jako příklad jste uvedl strach spojený
s cestováním. Co vy a vlak?
Mám ho rád, protože nemusím řídit
a můžu se úplně uvolnit. Je zajímavé,
že do bdělého hypnotického transu se
můžete dostat třeba i při jízdě vlakem.
Díváte se například z okénka a najednou
ztratíte pojem o čase, což je jeden ze
znaků hypnotického transu. Máte pocit,
že vaše přemýšlení trvalo půl minuty,
a ono se najednou ukáže, že to bylo
půl hodiny. Díky tomu cestující klidně

přejedou stanici. Pravidelné drncání
vlaku je to, co vás do transu uvede. Když
jedu v otevřeném voze, tak mě baví
sledovat lidi. Někdo se uzavře, jiný hledá
společnost. Pokud si k vám někdo přisedne, otevírá to most pro komunikaci,
která může být sama o sobě léčebná.
Při povídání možná ztratíte zábrany,
protože si říkáte, že toho člověka už
nikdy neuvidíte.
Zmínil jste, že rád pozorujete lidi.
Jaké reakce vidíte nejčastěji?
Záleží na denní době. Poránu berou lidé
vlak většinou jako prostředek k přesunu
z bodu A do bodu B. Raději mám pozdější vlaky. Nedávno jsem byl na cestě
do Drážďan. Vyjížděli jsme asi v devět
hodin z Prahy. To už cestují většinou lidé,
kteří jedou na výlet. Pozoruji, jak si povídají, kam se jede a co tam budou dělat,
nebo že mají potřebu užít si ve vlaku
piknik. Potom je zajímavé sledovat lidi,
když se vrací večer. Rozebírají své zážitky
a doslova z nich cítím nadšení. ▪
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ZDRAVÍ PRO
CELOU RODINU

jako nejlepší dárek

Stále častěji od svého okolí slýcháme: „Letos už nechci žádné
spotřebiče, elektroniku ani měkké dárky. Tento rok mám jen jedno
velké přání. Přeji si, aby celá má rodina zůstala zdravá.“ Ano, zní
to jako klišé, ale období sociální izolace a množství preventivních
opatření nám dostatečně dokázaly, jak je zdraví nezbytné a jak je
nutné se o něj starat a pečovat přitom i o své blízké.

Z

dravé dárky se za posledních pět let
staly velice populárními. Některé
z nich mohou vašim rodinným příslušníkům a přátelům udělat obrovskou radost a ještě jim opravdu pomoci. Senioři
mají v oblasti zdraví zcela jiné potřeby
než jejich děti nebo vnoučata. Preparát
GS Extra Strong 65+ byl vyvinut ve
spolupráci s předními odborníky na

Věrnostní program ČD
Za 30 nasbíraných ČD Bodů z věrnostního
programu Českých drah získáte slevu 20 %
na veškerý sortiment doplňků stravy a měřicí
techniky od společností GS a Cemio v e-shopu
www.gsklub.cz. Při nákupu nad 799 Kč máte
dopravu zdarma. Voucher platí tři měsíce.

základě nejnovějších poznatků pro podporu zdraví lidí starších 65 let. Darujte
aktivní a energický život starším lidem
díky dvousložkovému multivitaminu pro
podporu imunity, vitality, mozku a zraku.

Pro lepší pohyb a paměť
Pro seniory se v tomto těžkém období stal
aktivní způsob života jedinou možností, jak
se oprostit od izolace a nebezpečného stresu. Proto je velmi důležité myslet na celý
pohybový aparát, zvláště pak na kolenní
klouby a kyčle. Vsaďte na kvalitní produkt,
který získal prestižní ocenění Nejdůvěryhodnější značka roku 2020. Obdarovanému tak pod stromeček nadělíte extrémní
sílu a účinnost pro kloubní chrupavky,
vazy a šlachy. GS Condro Diamant obsahuje glukosamin sulfát v kvalitě Clini-Q
s aescinem a vitaminem C.

Paměť a životní energie jsou pro naše
prarodiče opravdu důležité. Prémiové
GS Ginkgo se však rozhodně nehodí jen
pro babičku, která každou chvíli neví,
kam si odložila brýle. Potěší každého,
kdo se potýká se zapomínáním a má
potíže soustředit se. Je obohacen o hloh,
který podporuje prokrvení končetin,
takže jej ocení navíc všichni ti, kdo mají
studené ruce a nohy.

Prostata, šípek i konopné masti
Švýcarský přípravek nové generace
RED 3 kombinuje tři účinky v jedné
kapsli. Je to silný pomocník v boji se
zvětšenou prostatou, která úzce souvisí
s potencí a celkovou životní silou. Jeho
účinnost je ověřena a udělá radost
každému muži nad 50 let. Úplně všichni
mohou mít užitek z doplňku stravy
GS Vitamin C 1000 s šípky, který se
za poslední měsíce stal ve své kategorii
nejprodávanějším. Zabalen je nadto
do luxusního vánočního balení. Vhodným dárkem nejen pro seniory, ale i pro
aktivní a rekreační sportovce jsou účinné konopné masti. Ve dvou variantách
(hřejivé a chladivé) pomohou na ztuhlý
krk i namožené a unavené svalstvo. ▪

INZERCE

Darujte
zdraví od GS
Uplatněte slevu ve výši 200 Kč a dopravu
ZDARMA při nákupu nad 799 Kč na veškerý
sortiment doplňků stravy a měřicí techniky od společností GS a Cemio zadáním kódu „CDVAN“
v nákupním košíku našeho e-shopu na
doplňky stravy

Nabídku nelze kombinovat s dalšími akcemi a je platná do 15. 12. 2021.

www.gsklub.cz.

Díl
jedenáctý
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JAK CESTOVAT LEVNĚJI?

Kombinace výhod
Flexi a Vázané jízdenky

Při nákupu jízdenky jsou peníze jedním z rozhodujících parametrů.
Už se vám určitě stalo, že se částka za přepravu z místa A do místa B
v různých termínech odlišovala, ačkoli všechno ostatní vypadalo
na první pohled stejně. Pokusíme se vám vysvětlit, jak při
plánování cesty ušetřit.

Vázanou jízdenku si můžete koupit

C

tak v úsecích Ledečko – Kolín

enu jízdenky můžete snížit dvěma
klíčovými faktory: když budete
vědět, kdy, kam a jakými spoji pojedete,
a když si jízdenku pořídíte s co možná
největším předstihem. V takovém případě se totiž vyplatí koupit si Vázanou
jízdenku, která je spárovaná s konkrétním vlakem na konkrétní den.

Nakupujte dopředu
Vázaná jízdenka je především levnější,
a to i velmi výrazně. V podstatě jde
o nejnižší možnou cenu, kterou můžete
v daném čase dostat. Množství takových jízdenek je ale omezené. Z toho
logicky vyplývá, že když si svůj přesun
naplánujete měsíc dopředu (možnost
předprodeje je až 60 dní před cestou),
máte vysokou šanci, že částka, kterou
zaplatíte, bude velmi výhodná. S blížícím se datem odjezdu se cena jízdního
dokladu bude zvyšovat.
Jedním z podstatných faktorů je
termín, ve kterém chcete cestovat. Více
peněz budete muset vydat v případě

vytíženějšího spoje v porovnání s méně
vyhledávanými vlaky. Jinou sumu z peněženky vytáhnete například v pátek
odpoledne a jinou v neděli ráno. Pokud
se tedy můžete přizpůsobit, vyhněte
se přepravě v dopravní špičce. Na ceny
Vázaných jízdenek mají vliv i různé slevy,
třeba pro děti, studenty, cestující 65+,
ZTP nebo držitele In Karty s aplikacemi.

Když nestihnete vlak
Pokud nestihnete vlak, pro který jste Vázanou jízdenku zakoupili, nepropadejte
panice. Jet můžete i dalším spojem, jen
k hodnotě Vázané jízdenky doplatíte
částku do ceny, která je pro použitý vlak
dostupná a na kterou prokážete nárok.
Kromě toho musíte u Vázané jízdenky
myslet na to, že jízdu nelze přerušit,
tedy vystoupit ve stanici na cestě a pak
na tutéž jízdenku pokračovat dále. To
je možné pouze s Flexi jízdenkou, která
je sice dražší, ale můžete ji využít bez
doplatku prakticky na kterýkoli spoj (jen
si dejte pozor na povinně místenkové

z jakékoli stanice s tím, že konkrétní
vlak budete povinni použít pouze
v části zamýšlené trasy. Když pojedete
například z Ledečka do Prostějova,
přičemž povinný vlak bude určen
pouze v úseku Kolín – Olomouc hl. n.,
a Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n.
můžete použít jakýkoli spoj, který jede
v době platnosti jízdenky. Tak využijete
výhodu obou produktů: na části cesty
ušetříte a na dalších budete flexibilní.

vlaky, do kterých si musíte koupit rezervaci). A pokud vám kvůli zpoždění přípoj
ujede? Vázanou jízdenku můžete bez
doplatku použít v nejbližším následujícím vlaku či vlacích jako jakoukoli jinou
jízdenku!

Kde si Vázanou jízdenku koupit
Vázanou jízdenku pořídíte jak v e-shopu ČD,
tak u pokladní přepážky, a to až do okamžiku odjezdu daného spoje ze stanice,
v níž hodláte do vlaku nastoupit. Pokud
už ovšem nejsou vyprodané. V této souvislosti nezapomeňte, že přímo ve vlaku
ji už nezískáte. Proto se vždy vyplatí si
cestu řádně naplánovat. ▪
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Rakousko/Itálie
Text a foto: Vlastimil Dovrtěl

HORSKÁ TÚRA
PŘES DOLOMITY

dá zabrat i zkušenému turistovi
Dnes už je to asi dvacet let, co jsem propadl kouzlu
zajištěných cest nazývaných via ferrata. Tehdy jsem
při nástupu do zaměstnání potkal dva kolegy, pro
které byly hory srdeční záležitostí. A s nimi jsem
zjistil, že mě přitahují výstupy na skalnaté vrcholy.
Zkušenosti jsem nabíral v Tatrách, později v Alpách.
Při túrách jsem se naučil i základní poučku –
na ferraty se mají pouštět turisté jen s plným
vybavením. Bez helmy, brzdy a sedáku je to prostě
hazard.
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J

ako první základnu našeho putování, o kterém vám chci vyprávět, jsme
zvolili Peggetz, předměstí rakouského města Lienz. Ubytovali jsme se
v privátu. A spolu s námi ještě jeden
mladý pár. Místo je zasazeno do krásného údolí protkaného cyklostezkami
a chodníky s fantastickými výhledy.
Nad městem ční jako dominanta
vrchol Spitzkofel. Jelikož nám zbylo
odpoledne ještě dost času, šli jsme
k jezeru Tristacher See. Voda byla krásně čistá, tak jsme neodolali a ihned si
zaplavali.

Policista ve spodním prádle
Při cestě zpět slyšíme vrtulník horské
služby, který přistál nedaleko našeho bytu. Kromě záchranářů přijela
i policie. Všichni neustále pobíhali sem
a tam a jeden příslušník komunikoval
přímo s majitelem privátu. Nechápali
jsme, co se děje. Zanedlouho nám pan
domácí řekl, že na ferratě zůstali vězet
z důvodu vyčerpání právě ti mládežníci, kteří se tady s námi ubytovali.
K mému údivu se jeden policista
vysvlékl do spodního prádla, zbraň
uschoval do trezoru v autě, převlékl
se do kombinézy, nasadil si kompletní
ferratovou výstroj, nastoupil do vrtulníku a letěl ke stěně pro uvízlé osoby.
Záchrana se však ani na třetí pokus
nezdařila. Následně se začalo stmívat
a ve vrcholových partiích se tvořila
mlha. Celou akci jsem sledoval dalekohledem, leč dvojici jsem neobjevil.
V tu chvíli jsem si uvědomil, že dobrý
předpoklad k tomu, aby vás někdo
v případě záchrany nalezl, je být viděn.
Pro své další toulky jsem si pořídil oblečení ve výrazných a dobře viditelných
barvách. Nejednou mně převážně
dámská část výpravy řekla, že krásně
zářím. Já na to vždy opáčil, že ony září
krásou, já už jen barvami oblečení.

Kamarádce se po nějaké
době odlepila téměř
z poloviny boty podrážka!
Naštěstí jsme to vyřešili
obvazem z lékárničky.
se blížili, oni se stále neměli k dalšímu
postupu, čímž by nám uvolnili cestu.
Zavolali jsme na ně, proč nejdou dál,
a žena odpověděla, že muž již nemá
sílu. Přišli jsme blíž a zjistili, že spadl
do vybavení zvaného brzda a nemůže
se dostat zpět k lanu, i když bylo asi jen
40 centimetrů vzdálené. Pomohli jsme
mu díky vybavení, které dvojice neměla
k dispozici. A pak jsme s ním ještě došli
zbytek trasy. Tato záchranná akce nás
nestála jen půl hodiny zdržení, ale i velké
fyzické vypětí.
Večer u piva na zahrádce jsme zhodnotili den jako vydařený a říkali si, že nás
snad nic horšího nepotká. To jsme však
netušili, že v noci přijde silná bouře, při
které nebudeme moct spát. Nejenže hromy duněly jak hudba na diskotéce, navíc
ještě něco asi tři hodiny bez přestání
vrčelo. Ráno se nám majitel velice

Stavění zipline

V roli záchranářů
Když jsme druhý den ráno vycházeli
na ferraty, sdělil nám pan domácí, že
záchrana nakonec dopadla dobře.
Plán na dnešní den byl jasný. Vydali
jsme se do soutěsky Galitzenklamm,
kde si lze vybrat z pěti ferrat různých
obtížností. A u vstupu je nadto možné
půjčit si celou výbavu. Taková služba
se vidí málokde. Při výstupu po ferratě
Adrenalin jsme si všimli, že asi deset
metrů před koncem nejtěžší části
trasy odpočívají dva lidé. I když jsme
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Základní
pravidla
pro túry
na ferratách
Při chůzi na ferratách je
zcela zásadní dodržovat
základní pravidla s ohledem
na bezpečnost a vybavení.
Měli byste umět dobře
odhadnout své fyzické
a psychické možnosti. Jít
ferratu ve třicetistupňovém
vedru na přímém slunci dá
taky zabrat. Z jedné strany
vás pálí slunce, z druhé zase
skála. Dokonce i lano je často horké tak, že se nedá udržet bez rukavic. Podceňovat
se nesmí ani pitný režim.
Ze zkušenosti vím, že začít
celodenní túru nedostatečnou snídaní není dobrý nápad. Holt, síly mohou dojít
a energii je třeba z něčeho
načerpat. Každý účastník
ferrat by měl mít i kvalitní
pojištění, které kryje nejen
zásah horské služby, ale též
dostatečný limit léčebných
výloh. Samozřejmostí je
Naše skupina u jezera Laserzsee

uložit si do telefonu kontakt

omlouval a vysvětlil nám, že mu do sklepa natekla voda, a tak ji čerpal ven. Jako
odškodné nám před odchodem přistál
na stole čerstvě upečený voňavý apfelstrudel. Byl vynikající.

Jízda nad jezerem

na horskou službu v dané
oblasti. Pro vyhledávání
ferrat používám mobilní
aplikaci Alpský vůdce
(v češtině) nebo webové
stránky Bergsteigen.com
(v němčině).

Odpoledne jsme se přemístili na horskou chatu Karlsbader, která leží
na kouzelném místě u jezera Laserzsee
a je ze tří stran obklopená skalami,
na nichž jsou ferraty, které máme
v plánu během tří dnů zdolat. Druhý den
ráno, ještě před výstupem, jsem zavelel,
že se půjdeme všichni vyfotit k jezeru.
Byla to jediná denní doba, kdy jsme měli
slunce za zády. Jenže u vody už byla
parta čtyř mladých lidí, kteří bojovali
s lanem, jež bylo asi 200 metrů dlouhé
a ponořené do jezera. Potřebovali ho
natáhnout, aby postavili zipline, tedy lanový skluz po ocelovém laně. Ve čtyřech
se jim to ale nedařilo, a tak nás požádali
o pomoc. Neviděli jsme v tom žádný
problém.
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Původně se zdálo, že akce bude
jednoduchá a nezabere mnoho času, ale
nakonec nám ukrojila hodinu. Počasí
naštěstí mělo být dobré, tak to zase
tolik nevadilo. Poté, co jsme úspěšně
zdolali ferraty, jsme se vrátili k chatě,
usadili se u jezera a pozorovali, jak
po zipline, jejíž stavba se zdařila i díky
nám, jezdí děti ve věku kolem deseti let.
A vtom nás to napadlo: projížďka v srdci
Lienzských Dolomit – to by bylo něco!
Zvedl jsem se a šel se zeptat jednoho
z těch, kterým jsme pomáhali, jestli by
bylo možné se za ranní asistenci svézt.
Měli jsme štěstí. Mládežníci právě končili, a tak nám ztracenou hodinu věnovali.
Až na dva členy skupiny jsme si parádně
zajezdili. Hodně nám pomohlo, že jsme
měli veškeré potřebné vybavení. Půjčili
jsme si jen kladku.

Za bouřky přes turnikety
Další den jsme vyrazili na panoramatickou ferratu, která vede přes nejvyšší
vrchol hor – Grosse Sandspitze. Při zdo-
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Idylka byla narušena
v jedné jediné vteřině,
když kolem nás něco
prosvištělo tak rychle,
že jsme to zpozorovali
až při pohledu dolů.

lávání trasy jsme se chvílemi cítili jako
v opravdových italských Dolomitech.
Odpoledne však přišly krušné chvíle. Asi
tak čtyři kilometry před cílem jsme viděli
v dálce přicházet bouřku. Každý nasadil
podle svých možností vyšší tempo, ale
většina z nás bohužel suchá nezůstala.

Nejhorší byla cesta po pastvinách mezi
ohradníky s dobytkem, kde se muselo
procházet skrz jednotlivé ohrady kovovými turnikety. Neustále se blýskalo
a hřmělo. Měl jsem opravdu strach.
Do chaty jsem přiběhl za prudkého
lijáku úplně mokrý.

Italská ikona
Na další část putování jsme se přesunuli
do Itálie. Přijeli jsme do městečka Innichen
(San Candido) a rozhodli se trochu si
před náročným výstupem odpočinout.
Navštívili jsme akvapark se spoustou
vířivých bazénků s výhledem na hory
a pak zůstali o něco déle v restauraci. A samozřejmě jsme si dali i pizzu.
V následujících dnech nás čekal přechod

cestopis

Dolomity
Z větší části se nachází v Jižním Tyrolsku, tedy v oblasti,
která byla po první světové
válce odtržena od Rakouska
a přičleněna k Itálii. Právem
aspirují na titul nejkrásnějších hor Evropy. Zrovna zde
se začaly budovat jedny
z prvních moderních ferrat.
V roce 2009 byly zapsány
mezi památky UNESCO jako
přírodní dědictví. Svou verzi –
Lienzské Dolomity –
mají i v rakouské části
Tyrolska. Často slunné počasí a úchvatné výhledy činí
z této části Alp ideální oblast
pro horskou turistiku. Název
Dolomity se ujal po první
světové válce a odkazuje
na francouzského geologa
Déodata Grateta de Dolomieua,
který si povšiml odlišného
složení zdejší horniny.

boty podrážka! Naštěstí jsme to vyřešili
obvazem z lékárničky. Možná vám to
přijde úsměvné, ale i takové „maličkosti“
mohou zásadně narušit jinak pohodovou túru. Mimochodem, všude jsme
slyšeli němčinu, vůbec jsme si nepřipadali jako v Itálii.

Nezapomenutelná večeře
Chata San Marco

Ubytování pro turisty

tách, abychom měli zmíněný symbol
Dolomit jako na dlani. Cesty jsou zde
protkané žebříky, tunely a štolami se
střílnami. Stále je vidět, že se tu za války
bojovalo.

Zrádné maličkosti
po vysokohorské stezce Alta Via delle
Dolomiti no 4 s délkou asi 90 kilometrů.
Zvládli jsme to za pět dní.
Stezka málokde opouští vysokohorský
terén, proto je na ni potřeba mít dobrou
fyzickou kondici. První den byl ve znamení nejnavštěvovanější a nejznámější
části Dolomit – ikonického skalního
útvaru Tre Cime. Na tyto skalní zuby
stezka sice nevede, ale udělali jsme si
malou zacházku po dalších dvou ferra-

Potom nás čekala dvě nemilá překvapení. Kamarádka vytáhla z batůžku
ferratový set, ten jí však upadl na zem
a zvyšující se rychlostí se sunul kamsi
dolů, kde už ani nebyl vidět. Vytřeštili jsme oči a orosilo se nám čelo. Co
bude dál? Po pár minutách se Maruška
vynořila za skálou s úsměvem na tváři
a v ruce držela ztracený náklad. Den
byl zachráněný. Po nějaké době se jiné
kamarádce odlepila téměř z poloviny

Další den vedla naše cesta do horské
skupiny Cadini. Při pohledu na působivá
krásná panoramata jsme v duši cítili
klid. Včerejší návaly turistů byly dávno
pryč a hory ten den patřily jen nám.
Alespoň to tak vypadalo. Na cestě se
vyskytuje pár jisticích řetězů, my jsme
je však nepotřebovali. Pokračovali jsme
v pohodě až k chatě Fonda Savio. Nejvyšší
čas na oběd a kávičku! Potřebovali jsme se
totiž posilnit před další, velmi náročnou
ferratou, která se nazývá Merlone a přezdívá se jí žebříková. Těch žebříků jsem
tam napočítal opravdu hodně.
Naše cesta vedla od samého začátku
nekompromisně nahoru. I dolů jsme
museli slézat po ferratách, takže bylo
třeba dávat pozor na turisty v opačném
směru. Nocleh jsme strávili v chatě Citta
di Carpi, kde nám chutnalo asi nejvíce
z celého výletu, poněvadž nedaleko byly
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pastviny a salaše a jejich majitel dodával
veškeré čerstvé suroviny právě sem. Jídla
z nich byla opravdu vynikající a na tuhle
večeři na terase s výhledem na masiv
Sorapiss nikdy nezapomenu.

Zásah shůry
Probouzíme se do krásného slunečného
rána. Dnešní trasa je odpočinková, vede
přes údolí k další chatě, Vandelli, u které
stojíme krátce po poledni. U nedalekého
jezera s nádhernou tyrkysovou barvou
a vodou napájenou z ledovců trávíme
celé odpoledne. Následující den nás
čeká dvanáctihodinová túra po dvou
ferratách. Počasí je opět krásné, slunce
pálí a po cestě potkáme jednu jedinou
chatu, takže si musíme zajistit dostatek
vody a jídla. Ze všech stran jen skály, klid
a my. Idylka byla narušena v jedné jediné
vteřině, když kolem nás něco prosvištělo
tak rychle, že jsme to zpozorovali až při
pohledu dolů. Byla to PET láhev, která
pravděpodobně vypadla někomu z batohu. Ještě nějakou dobu jsme přemýšleli,
co se mohlo stát, kdyby těžká láhev
spadla přímo na někoho z nás.
Ale to už přicházíme k chatě San
Marco. Dáváme si zde pouze vychlazené
pivo, protože ubytování tu zajištěné
nemáme. Škoda, je to nejhezčí chata
za celou dobu našeho putování. Její
půvab umocňuje hora Monte Pelmo,

Muž se sportovní
postavou se čtyři
metry nad zemí zasekl
a roztřepaly se mu nohy.
Nemohl tam ani zpět.
Všichni jsme dole čekali
nejméně pět minut.
která se za ní vypíná. Večer nás vítá
bouda Galassi, kde máme naplánovaný
poslední nocleh na horách. Bohužel nám
tu moc nechutná. Přesto ráno natěšeně
odcházíme zdolat poslední kilometry.
Čeká nás výstup na hřeben po poslední ferratě, která je zasazená v puklině
ve skále a měří asi 200 metrů.

Svaly nejsou všechno
Hned zkraje doháníme dva turisty, co
jdou před námi. Jeden z nich, muž se
sportovní postavou, se už čtyři metry

nad zemí zasekl, roztřepaly se mu nohy
a nemohl tam ani zpět. Nejméně pět
minut jsme dole všichni čekali, než se
pohnul. Rady a připomínky vyčkávajících lezců dotyčnému příliš nepomáhají.
Ukazuje se, že ani dobrá fyzická kondice
vám nezaručí bezproblémový výstup
na ferratě, pokud vás zradí psychika.
Nakonec se muž dal dohromady a vše
dobře dopadlo, ale cítili jsme se potom
všelijak. A jistě i onen sportovec.
Po dvou hodinách dosahujeme
hřebene a pak nás čeká pouze dlouhý,
táhlý sestup do údolí. Poprvé vidím
protěž alpskou – rostlinu, kterou má
ve znaku německý i rakouský horský
spolek. Po příchodu do cíle máme ještě
čas, tak si zajdeme do místní restaurace
na večeři, nakoupíme si na zpáteční cestu a jedeme k nočnímu vlaku z Benátek
do Vídně. Při přechodu hor je veřejná
doprava ideální, jelikož cíl cesty může
ležet úplně jinde než místo, kde jste
začali. A během jízdy si můžete plánovat
další túru. ▪

Grosse Gamswiesenspitze

Vrchol Monte Paterno

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

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

MĚSÍC VŠEOBJÍMAJÍCÍHO PŘÁTELSTVÍ
se sovětskými soudruhy

Každoroční prosovětská listopadová hysterie měla mnoho podob a byla všudypřítomná.
Nešlo jí uniknout. Konala se řada shromáždění komunistů i pracujících, někdy i obojího,
odehrávaly se pietní akty a slibovala se věrnost odkazu velkého Lenina.
Donekonečna se omílala Gottwaldova fráze o věčných časech.
Sovětské vzory byly najednou na každém kroku, dokonce i v hudbě a kuchyni.

před 40 lety
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 Přátelství na věčné časy

 Až se zima zeptá
Už na podzim se začala ptát zima, co jsme
dělali v létě, jak zněla oblíbená dobová fráze.
Že už se období mrazů blíží, jsme poznali třeba tak, že se až do dubna definitivně zavřel
hraniční přechod do Polska na Pomezních
boudách. Anebo podle toho, že obchodní
podnik Průmyslové zboží přišel s inzeráty
na akumulační kamna.

Sedmého listopadu v poledne se na počest Velkého
října rozezněly sirény.
Komunističtí funkcionáři odletěli z Bratislavy
do SSSR letadlem Družby,
zatímco ve slovenské
metropoli zahajovala
výstava sovětských
gramodesek Melodija 81.
V Praze nezůstal pozadu
obchodní dům Kotva, jenž
prodával vinyly superstar
sovětské pop-music Ally
Pugačevové, a v několika
plzeňských restauracích
začali nabízet speciality
sovětské kuchyně. V pražském Domě umělců (dnešním Rudolfinu) vystoupil
Velký symfonický orchestr
Všesvazového rozhlasu
a televize z Moskvy.
A v Moskvě zase otevřeli
výstavu Lenin
a Československo.

 Přepojujeme na slovenské okruhy
Zmínku si zaslouží dovršené čtvrtstoletí vysílání z bratislavského televizního
studia. Jeho produkce si získala u diváků v Česku velkou oblibu díky tzv. slovenským pondělkům, kdy se vysílala kvalitní dramatická tvorba v rámci celé federace.
Není bez zajímavosti, že když v roce 1975 otvírali nový objekt televize v bratislavské
Mlýnské dolině, jednalo se o nejvyšší budovu v tehdejší ČSSR.

 Představuje se Lada Niva
Pražská výstava sovětského podniku zahraničního
obchodu Avtoexport měla připomenout čtvrtstoletí této exportní firmy, tedy „pézetky“. Rozhodně
nebyla milovníkům aut lhostejná, protože mohli
na vlastní oči spatřit novou Ladu Nivu 2121 s pohonem na všechny čtyři. Dodneška má tenhle vůz,
vlastně první socialistické SUV, spoustu příznivců.
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 Zával v metru
Provoz na pražské severojižní magistrále byl před 40 lety
nedobrovolně přerušen kvůli závalu v nedalekém podzemním staveništi budoucí trasy B metra ve stanici Sokolovská
(dnes Florenc). Hrozilo, že geologická porucha naruší i stabilitu podpěrného sloupu magistrály. Od středy
18. listopadu dopoledne až do pátečních odpoledních hodin
se automobilová doprava musela zcela zastavit a i pak mohly
po magistrále ještě nějaký čas jezdit jenom osobní vozy.

 Z jatek se stala tržnice
Když se v Praze postavil velký masokombinát v Písnici
(1977) a chystal se další v Čakovicích (1982), ztratila
ústřední jatka v české metropoli smysl a hrozil jim odstřel
s tím, že na jejich místě vyrostou obvyklé komunistické
paneláky. Tady ještě naštěstí zvítězil zdravý rozum a národní výbor hlavního města se rozhodl unikátní soubor
budov do budoucna zachovat jako tržnici. Demoličnímu
barbarství ovšem o pár let později bohužel už neunikla budova těšnovského nádraží, kterou pyrotechnici definitivně
srovnali se zemí v roce 1985.

 Všemi deseti
Zná dneska ještě někdo
slovo strojopis? Mladší
generace už možná ne,
přesto šlo o disciplínu,
která byla v době předpočítačové hodně ceněná, a dokonce se v ní soutěžilo – věřte nevěřte
i na mezinárodní úrovni. Před 40 lety tak v závodech v psaní na stroji
reprezentantka ČSSR M. Bobková z Rožnova pod Radhoštěm vyhrála
se svým týmem nad družstvem písařek a písařů z NDR. Prvního místa
dosáhla výkonem 579,1 čistého úhozu za minutu.
Zdroj reprodukcí:
D i g i t á l n í a r c h i v č a s o p i s ů Ú s t av u p ro č e s k o u l i t e r a t u r u AV Č R
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Záhady na
dosah ruky
s Arnoštem Vašíčkem

Foto: archiv autora

?

DĚSIVÉ NOČNÍ MŮRY
DUSÍ SPÁČE V POSTELÍCH
a vysávají z těl životní energii

Strašidelné noční můry trápí miliony lidí na světě. Ačkoli jsou
muži i ženy v bdělém stavu, nemohou se pohnout a z postele
pozorují, jak se to v jejich ložnici hemží nepřátelskými duchy.
Přízrak, který svou oběť doslova znehybní, znali už staří
Řekové a nazývali ho Mora, na Islandu zase Mara. Asiaté se
domnívali, že jde o ducha „vtlačujícího“ lidi do postele, a černí
Afričané věří, že si je osedlala čarodějnice.

Některé oběti navštívily mory
v podobě bílých ženských postav

P

robudil se uprostřed noci a věděl, že
v pokoji není sám. Neviděl nic, ale
zřetelně cítil přítomnost něčeho zlého.
Chtěl rozsvítit lampičku na stolku. Nešlo
to. Vůbec se nemohl hýbat. Jeho tělo
ochrnulo. Nebyl schopen hnout ani
palcem u nohy. Jediné, co zůstalo v plné
pohotovosti, byla jeho mysl. Vše do nejmenšího detailu vnímala.
Pak nad sebou uviděl ohyzdnou
bytost s šedou svraštělou kůží. Její
obrovské oči svítily. Visela nad ním
ve vzduchu. Nebo se snad dokázala tak
hluboce předklonit? Sevřel ho strach.
Zároveň pocítil úporný tlak na prsou.
Cosi neviditelného a nesmírně těžkého
ho vtlačovalo do postele. Dusil se. Chtěl
vykřiknout, ale žádný zvuk z jeho úst nevyšel. Jen bezmocně ležel s otevřenýma
očima a ochrnutým tělem, zcela podmaněn tomu strašnému monstru. Napadlo ho, že umírá, nebo že už dokonce
zemřel. Nedokázal určit, jak dlouho to
trvalo. Pár minut, nebo hodinu?

Hrůzné útoky
Podle některých studií se noční můrou
alespoň jednou trápilo 6–8 % lidí.
V některých rizikových skupinách osob,
které jsou dlouhodobě vystaveny stresu
nebo mají nepravidelný spánkový režim,
se může jednat až o pětinu. Děsivé noční zážitky jsou nahlašovány především
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Mora se někdy popisuje jako malý ohyzdný tvor

u vysokoškolských studentů. Při natáčení
televizního cyklu Setkání s tajemnem
jsem měl k dispozici hned několik
pozoruhodných svědectví o morách.
Anna Budinová ze Semil vzpomínala:
„Za války jsem byla totálně nasazená
v Trutnově. Na pokoji nás bylo devět
žen. Vrátily jsme se z odpolední směny
a šly hned spát. Jakmile zhaslo světlo,
do tří minut jsem pocítila závan tepla
a něco černého, podobného člověku
si sedlo ke mně na postel. Pak si mi to
lehlo na prsa, chtěla jsem to odstrčit,

ale neměla jsem sílu. Dusila jsem se,
z posledních sil jsem hekala. Slyšela
jsem ostatní ženy, jak se ptají, kdo to
heká, ale nemohla jsem promluvit. Když
rozsvítily, byla jsem bílá jako smrt.“
Postižený nejčastěji nevidí nic, pouze
cítí, jak ho cosi neznámého vtlačuje
do postele. Napadení bývá obvykle jen
jedno. František Kazda z Brna mi ale napsal o celé sérii útoků. „Když se to stalo
poprvé, viděl jsem před sebou nějaký
stín. Cosi mi ulehlo na prsa. Na obličeji
jsem přitom cítil zvláštní mrazení. Měl

 Domorodci na ostrově
Bali se obávají
hrůzostrašných přízraků

Soutěž o knihu
Velké tajnosti

?

Odpovězte správně
na soutěžní otázku
a kniha Velké tajnosti
od Arnošta Vašíčka může
být brzy u vás doma.

jsem pocit něčeho nadpřirozeného.“
Jinou noc byl nástup agresivnější. „Vlezlo
to na mne zase. Zátěž však byla o mnoho větší a stoupala. Snažil jsem se volat,
ale nemohl jsem artikulovat. Cítil jsem
velký tlak, nemohl jsem se nadechnout,
jen jsem chroptěl a v hrůze čekal, kdy
se udusím. Doba expozice byla dlouhá,
snad deset minut. Když už jsem nevěděl,
co dělat, začal jsem se modlit. Potom
to slezlo a najednou jsem pocítil, že vliv
toho něčeho na mne slábne a dalšího
napadení se už nemusím bát.“

Stalo se za bílého dne
Velmi neobvyklý je případ pana J. V. ze
Vsetínska. Moru v typicky ženské podobě viděl za denního světla. „Vrátil jsem
se velmi unavený z pole, čekala mě ještě
nějaká práce, a tak jsem se nepřevlečený jen tak na chvíli natáhl na podlahu
ve světnici. Okamžitě jsem usnul.
Najednou se mi ve spánku začalo těžko
dýchat a tělo jsem měl ztuhlé. Když jsem
otevřel oči, viděl jsem, že mně na břiše

klečí stará, velmi vyhublá a vrásčitá
ženská s šátkem na hlavě. Rukama mi
svírala krk, jako by mě chtěla uškrtit.
Všechno její oblečení i tvář měly zelený
nádech. Překvapilo mě, jak byla vysoká.“

Vědci v rozpacích
Vědci tento druh paralýzy dlouho považovali za ozvěnu stavu mezi spánkem
a bděním, kdy si mozek částečně uvědomuje realitu, ale nedokáže ji dostatečně odlišit od snu a podvědomí. Nyní
ale mnozí začínají pomalu a opatrně
připouštět, že noční můry nemusí být
pokaždé jen halucinací nebo produktem
fantazie. Jestliže si ale tyto děsivé úkazy
nevytváří oběť ve své mysli, pak musí
existovat samy o sobě. Jaká je tedy jejich
podstata?

Astrální bytosti
Okultní badatelé se převážně shodují,
že mora je astrální bytost, která na sebe
chce z nějakého důvodu upozornit nebo
vysát z člověka jeho životní energii,

U které skupiny
obyvatel jsou především
nahlašovány děsivé noční zážitky?
A
B
C

u vysokoškolských studentů
u popelářů
u divadelních herců

Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 10. listopadu 2021.

aby se sama udržela při životě. Má to
být jakýsi duchovní upír. Odpoutat se
od svého těla ale mohou i osoby, které
se vyznají v magii. V Beskydách se traduje, že morou se obvykle stane dítě, které
se narodí se zuby nebo které po odstavení začne být znovu kojeno. Na válečnou
výpravu se vydává v podobě ženského
přízraku, který se dokáže proměnit
ve stéblo, táhlý stín, bílou kočku nebo
mouchu s červeným páskem pod hlavou. Tak se ovšem pouze jeví lidem. Jak
vypadá doopravdy, nelze rozeznat. ▪
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Hezky
česky

Příběhy profesí:
ten dělá to a ten zas tohle

podle Markéty
Gregorové

Jak se zpívá v populárním filmu Císařův pekař: ten umí to a ten zas tohle – a všichni dohromady
udělají moc. Kameník otesává kameny, zedník staví zdi a květinář váže květiny. Ne vždy je to
však s názvy povolání tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

U

čitel učí, prodavač prodává a opravář opravuje. Co ale dělá ředitel – ředí snad něco? Slovo ředitel samozřejmě není odvozeno
od ředění, třeba barev, ale od řízení, třeba školy. Přesto neříkáme ani
řiditel, ani řidič, a to jednoduše z důvodu jazykového vývoje. Ve staré
češtině vypadala slova jinak a do současné podoby se vyvíjela během staletí. Obdobně jako se z řídící osoby stal ředitel, a ne řiditel,
používáme sběratel, a ne sbiratel, a natírajícího člověka označujeme
jako natěrač, nikoli natirač.

Policista jako politik?

Profesor je nejvíc
A když už víme, že latinské minus je méně, doplňme si, že latinské
magis je naopak více. Podobnost s vysokoškolským titulem magistr
není náhodná. V latině se termín magister vztahuje na osoby, které
jsou něčím více než ostatní – ať už vědomostmi, nebo postavením.
Do příbuzenstva magistra mimochodem patří slova jako mistr,
magnát nebo magistrát.
Magistr je tedy něčím více, ale kdo je vůbec nejvíc? Ve školním prostředí je to nepochybně profesor. Stejně jako jiné akademické tituly
pochází i ten profesorský z latiny, konkrétně ze slova profiteri, které
má význam veřejně něco prohlašovat. Takové vyučování studentů
vlastně spočívá ve veřejném hlásání vědomostí, tak není divu, že
termín profesor se začal používat pro učitele. Profesor je příbuzný
s výrazem profese, čímž se dříve rozumělo veřejné přihlášení se
k živnosti. A tak jsme do jisté míry profesory vlastně všichni, kteří se
hlásíme k nějaké profesi. ▪

Ilustrace: Digishock

Některé české názvy povolání se od pojmenování vykonávaných
činností liší výrazněji, ale pořád snadno uhodneme, že švec šije boty,
koželuh louhuje kůže a ranhojič hojí rány. Spousta současných profesí
je ale odvozena ze slov cizího původu. Marně bychom v češtině hledali
pojmenování činnosti, která dala vzniknout například policistovi. Kořeny tohoto slova nalezneme až ve starověkém Řecku, kde se výrazem
pólis označovalo město nebo stát. Policista je tedy ten, kdo o tuto
správní jednotku pečuje. Ze stejného základu vychází slovo politik, což
by rovněž měla být osoba, která se stará o blaho státu či obce.
Když už jsme zabrousili do politiky, zmiňme zajímavý původ
výrazu ministr. Odvozuje se totiž z latinského pojmu minus, což je
v překladu méně. Samotný termín minister v latině označuje pomocníka nebo služebníka a setkáváme se s ním například v církev-

ním prostředí v podobě ministrant. Dalo by se tedy říct, že v původním slova smyslu by funkce ministra měla pomáhat vládci a sloužit
zemi. Také slovo premiér pochází z latiny, a to ze základu primus,
což značí první. Proto se ostatně premiérovi v některých jazycích,
třeba v angličtině, říká první ministr. Z pohledu jazyka jsou příbuzní
premiéra mimo jiné i primátor či primář.

55

Kulturní tipy
a recenze

 Výstava

Jana Kábrta

OTEVŘENO
DO 16. LEDNA
2022

FRIDA KAHLO
V KINECH
OD
25. LISTOPADU

 Film měsíce

USA, 138 MIN.
REŽIE – REINALDO MARCUS GREEN
HRAJÍ – WILL SMITH, AUNJANUE ELLISOVÁ,
DEMI SINGLETONOVÁ, SANIYYA SIDNEYOVÁ,
JON BERNTHAL A DALŠÍ

KRÁL RICHARD:
ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
Sestry Williamsovy, to je ve světě tenisu
nebývalý fenomén. Mladší, čtyřicetiletá
Venus, zvítězila pětkrát ve finále
Wimbledonu a dvakrát slavila triumf na
US Open. O rok a kousek starší Serena
vyhrála grandslamů, myšleno tedy kromě
Wimbledonu a US Open také Australian
a French Open, celkem 23, další turnaje
nepočítaje. Jedním slovem: neuvěřitelné.
Už jen to by stálo za film.

Jenže tenhle příběh je mnohem košatější
a týká se především otce tenistek Richarda
Williamse. Ten coby tenisový trenér vymyslel geniální plán, jak dostat své dcery
z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou
tenisovou scénu, a postupně ho začal
realizovat... Hlavní roli v dojemném
filmovém vyprávění o síle rodiny, vytrvalosti, dřině a neochvějné víře jako prostředku
k dosažení nemožného a ovlivnění nejen
tenisového světa si zahrál Will Smith.

D
 Divadlo

HOREČKA SOBOTNÍ NOCI

OD
4. LISTOPADU

Legendární představení pražského Divadla
Kalich, které režíroval Ján Ďurovčík, v němž zní
slavné hity kapely Bee Gees a jehož se s úspěchem odehrálo na 250 představení, se vrací
na omezený počet 30 repríz. Jde o divadelní verzi
slavného filmového muzikálu s Johnem Travoltou,
tedy příběhu o mladíkovi Tonym, jehož život se
smrskl na malý obchod, kde pracuje, a chvíle strávené doma s matkou a otcem. Ovšem jen do chvíle,
než přijde sobotní večer – to se stává králem
parketu v disco klubu.
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Fotografie
Frida Kahlo byla legendární malířka, ale
měla silný vztah také k fotografii. Její otec
i děda byli profesionální fotografové a ona
sama fotografie používala nejrůznějším
způsobem. Sbírala daguerrotypie a pohlednice z 19. století,
snímky, ze kterých
vystřihovala detaily, psala do nich
poznámky a zasahovala do nich, jako
by to byly malby.
Obdarovávala jimi
své přátele, studovala na nich vlastní
podobu a navíc
se staly důležitou
inspirací pro její malířské dílo. Ty, které jí zůstaly, ležely do roku
2003 v tajné místnosti v jejím domě
a od roku 2009 se představují na putovní
výstavě po celém světě.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU

INZERCE

 Film na doma
Matky
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé,
chytré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy
a sex. K tomu se ale taky starají o děti nebo je
právě porodily, případně jsou těhotné. Sára má
hezký zadek, a tak ho začne fotit a žít ve světě
sociálních sítí. Hedvika žije ve zlaté kleci: její
manžel workoholik není moc doma, a tak není
divu, že ji okouzlí mladý zpěvák
David. Zuzana je po rozchodu bez
peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou dětí. Zato Eliška má
skvělého kluka, nesnesitelné rodiče,
je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou...
Film je dostupný online na iTunes,
od 14. listopadu na iTunes (BUY)
a od 5. prosince na dalších platformách včetně iTunes (RENT), dále
v O2 Videotéce, Slovak Telekomu,
Orange TV nebo Starmaxu.
ČESKO, 2021, 95 MIN.
REŽIE – VOJTĚCH MORAVEC

DIVADLO KALICH, PRAHA

HRAJÍ – HANA VAGNEROVÁ, PETRA HŘEBÍČKOVÁ,

REŽIE – JÁN ĎUROVČÍK

SANDRA NOVÁKOVÁ, GABRIELA MARCINKOVÁ,

HRAJÍ – JAN KŘÍŽ, MICHAELA TOMEŠOVÁ, ROMAN TOMEŠ,

JAKUB PRACHAŘ, JIŘÍ LANGMAJER,

MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ, MARIE KŘÍŽOVÁ, ZBYNĚK FRIC A DALŠÍ

ŠTĚPÁN BENONI, VLADIMÍR POLÍVKA A DALŠÍ

kultura l zábava

V KINECH
OD
11. LISTOPADU

 CD

C

100 %
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI JAKO
ČESKÁ LÁSKA NEBESKÁ
Konečně krásný vánoční film, česká Láska nebeská se vším
všudy. Pokud si chcete udělat letošní svátky hezčí nebo se
na ně naladit už v listopadu, jděte na Přání Ježíškovi.

A

pak že je legendární
britská komedie nedostižná! Možná byla – do chvíle, než režisérka Marta
Ferencová po průměrných
komediích Všechno nebo
nic a Příliš osobní známost
sáhla po scénáři Poláka
Marcina Baczyńského. Podle
stejné předlohy vznikl před
deseti lety u našich sousedů
oblíbený vánoční film, který
inspiraci v Lásce nebeské
neskrývá, ba co víc, její
atmosféru dokázal do Polska
šikovně importovat. A to
samé se teď podařilo u české
verze.

Dýdžej z rádia, který sám
vychovává syna a po smrti
manželky by už mohl zavadit
o nějakou tu známost,
holčička na útěku z dětského
domova, nefunkční rodina
policejního vyjednavače
a zoufalý pokus o její záchranu a řada dalších nenaplněných osudů hledajících
světlo naděje v zasněžených
brněnských kulisách – některé propojí děj, všechny
ovládne poetika zmíněného
britského vzoru.
Baczyńského scénář i Ferencové režie se spojily v citlivém vyprávění o křehkých

 Kniha
PÉRÁK: JANTAROVÁ KOMNATA
PETR MACEK A PETR KOPL
Tajemný muž, který za druhé světové války
skákal na pružinách a likvidoval Němce, to
je Pérák. Nejprve jako postava komiksové
série Zázrak, poté hrdina už samostatného příběhu, v němž se Adolf Hitler snažil
zmocnit Libušiny lebky, aby s její pomocí
viděl do budoucnosti. A nyní v novince, v níž
se Hitlerova okultní organizace Thule, vedená majorem
Vernerem, zmocnila Jantarové komnaty, historického
artefaktu, jemuž jsou přisuzovány tajemné schopnosti.
A Pérák má s Vernerem nevyřízené osobní účty – právě
on jej připravil o partnerku i nenarozené dítě.

vztazích i osudových chvílích
v životě některých postav,
v dojetí i humoru, u nichž
se není ani jednou potřeba
červenat studem, či v opojné
vánoční náladě, která zdařilé
pohádce pro dospělé dodává
styl i atmosféru.
Ačkoli režisérce hrozil
na řadě míst pád do absurdity nebo karikatury, hraniční
situace v podobě nevydařené
sebevraždy kriminalisty nebo
přehnaně přičinlivé dvojice
prarodičů si dobře pohlídala.
I díky tomu se zrodila romantická komedie, která rozsvítí
letošní svátky.

ANTONÍN DVOŘÁK:
UNRELEASED

TOMÁŠ VÍŠEK
Možná víte, že slavný skladatel
Antonín Dvořák měl velkou zálibu
v lokomotivách. Také téma jeho
slavné Humoresky je prý inspirováno klapotem železnice. Málokdo
ovšem už ví, jak měla tato skladba
původně znít. Můžete to zjistit na
jedinečné nahrávce, na níž je kromě této dalších sedmnáct skladeb,
které na cédéčku, a to ani v rámci
souborných vydání, dosud nikdy
nevyšly. Zní v interpretaci klavíristy Tomáše Víška, známého jeho
hledačstvím neznámého.

 TV tip
ROK V SIBIŘSKÉ
DIVOČINĚ
Na Sibiři dokážou přežít
jen ta nejodolnější zvířata. V průběhu jediného
těžkého roku se polární
medvědi, sobi, jeřábi
mandžuští, lososi, ale
i lasice musí vyrovnat
s dlouhou, neúprosnou
PRIMA ZOOM / SOBOTA 20. LISTOPADU / 20:00
zimou a rychle využít
kratinký záchvěv jara. Od ledem pokrytých pobřeží na severu přes
kilometry pusté tundry až po hloubku lesní tajgy stojí tato nezlomná
zvířata statečně tváří v tvář nepředstavitelně těžkým výzvám –
a ve strhující podívané předvádí, jak se jim daří vybojovat si svůj život.
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se děje

Kvůli výpadku přišel
o 152 miliard

Vzpomínáte si na říjnový výpadek Facebooku, Instagramu a WhatsAppu? Zhruba
šest hodin byly tyto služby nedostupné pro
3,5 miliardy uživatelů
po celém světě. A dopad to mělo i finanční –
Facebook ztratil asi
5,5 procenta hodnoty
svých akcií. Převedeno
na čísla, například
zakladatel této sítě
Mark Zuckerberg,
který vlastní asi
14 procent firmy, přišel
o 152 miliard korun.

Lana Del Rey
zazdila sociální
sítě
Zpěvačka a přebornice
přes melancholii Lana
Del Rey sice udělala radost svým fanouškům
novou deskou, ovšem
nepotěšila je svým
rozhodnutím stáhnout se ze sociálních sítí. „Mám spoustu
jiných zájmů a práce, které vyžadují mou
pozornost a soukromí,“ napsala na svůj
profil na Instagramu a potom účet na něm,
na Twitteru i na Facebooku vypnula.

Soutěž o knihu
Diktátorova múza

VAŘÍME PODLE

internetových vzorů
Kdo v současnosti udává trendy na sociálních sítích
v oblasti vaření a jídla? Slušných food blogů jsou stovky,
ale jen některé mohou být nejlepší. Které to jsou,
napověděla soutěž Food blog roku.

S

pousta lidí si vyfotí
jídlo v restauraci nebo
to, které právě uvařili
k nedělnímu obědu – a šup
s ním na některou ze
svých sociálních sítí. Tím
se z nich ale ještě food
blogger nestane. Řada
dalších k fotkám jídel
přidává přínosné rady pro
ostatní, originální recepty,
novinky z gastroscény,
svým vařením a dovednostmi zkrátka druhé

inspirují. A právě na ty
Food blog roku cílí.
Mezi tři nejlepší letos
patří bronzová Inna
Valoušková se svým blogem Garden and Kitchen.
V duchu názvu se stará
o zvířata a pak předvádí
skvělé domácí vaření. Stříbrný blog Taste of Prague
mapuje nejlepší (nejen)
pražské podniky. A když
byly zavřené, i na tomto
blogu se dál zábavně vařilo.

 To nej z Instagramu
Kráska
na obrázku je
dcera Kateřiny
Brožové.
Herečka tímto
způsobem
popřála své
ratolesti k jejím
nedávným
dvacátým
narozeninám.

?

Vyhrajte novinku z oblíbené edice biografických
románů, jíž nechybí detektivní rozměr.
Tentokrát vypráví o proslulé osobnosti Hitlerovy
propagandy Leni Riefenstahlové.
„Skvělý, nezapomenutelný román,“
napsaly o knize Nigela Farndalea
britské Timesy.
Jak se jmenují postavy
čtyř kamarádek z filmu Matky?
A
B
C

Sára, Hedvika, Zuzana, Eliška
Jana, Lenka, Alice, Hanka
Alžběta, Valentýna, Iva, Marcela

Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 10. listopadu 2021.
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Nejlepší food bloggerkou
je letos ovšem Karolína
Four, která nabízí parádní
recepty pro každodenní
vaření, ale hlavně je skvělou průvodkyní v kvalitě
a zacházení s potravinami
a surovinami. Objevem
roku se stal Chefkoudy,
který točí ultrakrátká videa
s rychlými recepty. Na
Instagramu má téměř půl
milionu, na Tik Toku pak
přes milion sledujících!

Bývalá biatlonistka, moderátorka
a nyní máma na rodičovské Gabriela
Soukalová upozornila polonahou
fotkou na Mezinárodní den bez
podprsenky a s ním spojenou
kampaň pro prevenci rakoviny prsu.

Sympaťačka
Eva Decastelo
zahájila v říjnu
plavkovou
sezonu. „Voda
14,3 °C – to je
ještě kafíčko,“
napsala
k fotografii.

Fejeton
Případy inspektora
Bohemíra
Text: Zdeněk Ston
Ilustrace: Digishock

DOVOLENÁ
P

o úspěšně vyřešeném případu vraždy v kupé pozval Bohemíra poprvé
do své kanceláře náměstek. A důvodem
nebyla sbírka doutníků, to Bohemír moc
dobře tušil. Přesto si neodpustil obdivné
uznání: „Krásné doutníky!“ To ale neměl
dělat. Šéf pohotově jedno viržinko z dřevěné truhličky postavené na stole vytáhl
a nabídl je Bohemírovi. Bohemír jen nerad odmítal nabízené věci, které voněly
luxusem, ale radši by si dal obyčejnou
čokoládovou špičku. Šéfovi tento vtípek
připadal jako provokace a rozhovor se
od té chvíle už nevyvíjel moc dobře.
Náměstek měl pocit, že Bohemír
konečně začal dělat svou práci. Chtěl
mu to jen připomenout. Vždyť mu za to
platil! Bohemír měl zase pocit, že by
si zasloužil mimořádnou dovolenou.
Nakonec se dohodli na kompromisu.
Jeden víkend bez telefonů a k tomu dva
dny volna navíc.
Bohemír si sbalil kufr a rozhodl se
odjet pátečním rychlíkem na chalupu,

již zdědil po svém dědovi, který mu
nezanechal jen to stavení, ale i pár
užitečných charakteristických znaků.
Jako třeba že při cestě vlakem vždycky
nastupoval do posledního vagonu.
Jeho dědeček byl totiž skálopevně
přesvědčený o tom, že poslední vagon
pokaždé staví poblíž východu z nádraží.
Bohemír netušil, jak k tomuto názoru
dospěl, a hlodalo v něm podezření, že
vlaky pokaždé zastavují na jiném místě.
Jeho dětství tím ovšem bylo proměněno v utrpení. Představte si dítě, které
v životě nejelo ve vlaku hned za lokomotivou!
Další rys, který měl se svým dědou
společný, byl chronický konzervatismus.
A tak se Bohemír v pátek odpoledne
posadil do posledního vozu rychlíku jako
úplně první cestující, neboť si (stejně
jako dědeček) dával záležet na dochvilnosti. Bohužel mu uniklo, že celý vagon
je povinně místenkový, a ignoroval
i svou vlastní rezervaci, která mu byla

k jízdence vystavena. Předpokládejme,
že to pěkné páteční odpoledne si přistoupivší cestující netroufali vyrušovat
Bohemíra ani ostatní, pokud se tito
usadili na jiné (náhodně zvolené) místo
než to, které měli původně zarezervované. Celkem 66 povinně místenkových
sedadel se tak v přeplněném rychlíku
náhle stalo sázkou do loterie.

?

Jaká je
pravděpodobnost,
že poslední
cestující seděl
na správném
místě, které měl
dopředu rezervované?

Vezměte v úvahu i možnost, že si
Bohemír sedl správně.

Řešení:
Jedná se o poměrně komplikovanou matematickou hádanku, nicméně s prostým řešením. Pokud se Bohemír usadil jako první správně, pravděpodobnost, že si i každý další cestující mohl sednout na své
místo, je za předpokladu správného jednání ostatních 100 %. Pokud se však Bohemír jako první cestující posadil špatně, záleží na každém dalším pasažérovi, který přistoupí, zda si vybere sedačku odpovídající
zakoupené místence, nebo zvolí nějaké jiné volné sedadlo, čímž znemožní dalšímu cestujícímu, aby využil své rezervované místo. A podobně je na tom též poslední pasažér, který už nemá na výběr.
Pravděpodobnost, že bude sedět v souladu se svou rezervací, ale vychází v matematické kombinaci řad – možná trochu překvapivě – na 50 %.
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Bistrofood
meníčkopárečkové
Text: Zdeněk Ston
Foto: Shutterstock

AMERICKÁ KLASIKA
CORN & HOT DOG

v netradičním korejském stylu
V žádném stánku s občerstvením bezpochyby nemůže chybět
typicky česká pochoutka párek v rohlíku. I díky čerpacím stanicím
dnes zažívá velkou renesanci. Jeho americký předobraz hot dog
je zase doménou stylových bister a pojízdných stánků, kde se
experimentuje s různými náplněmi. Zajímavou variantou je corn
dog, což je párek napíchnutý na dřívko a obalený v kukuřičné mouce.

Corn dog se sýrem obalený v panko strouhance
MNOŽSTVÍ INGREDIENCÍ PODLE POČTU KUSŮ
PŘÍPRAVA: 10–15 MINUT OBALOVÁNÍ: 5 MINUT SMAŽENÍ: 5 MINUT

I kratší párky od řezníka I kukuřičná mouka I hladká mouka I mléko I vejce I sůl I prášek do pečiva I cukr krystal
I sýr I panko strouhanka I olej na smažení I dřívka na napichování nebo potravinářské špejle s ostrým hrotem

1
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Párky nejprve tepelně upravte, například
ve vodní lázni nebo v páře, a poté je nechte
vychladnout.
Mezitím si připravte těstíčko z kukuřičné
a hladké mouky, mléka, vajec, prášku
do pečiva a trochy cukru. Nemělo by být ani
příliš tekuté, ani husté. Směs osolte.
Do další misky nastrouhejte sýr, třeba
goudu nebo eidam. A do poslední misky
nasypte panko strouhanku.
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Párek napíchněte na špejli a postupně
obalujte v těstíčku, následně v sýru, opět
v těstíčku a nakonec ve strouhance.
V kuchyňské nádobě si připravte dostatečné množství rozehřátého oleje a párky
v těstíčku v nich smažte dozlatova. Podávejte
s hořčicí nebo kečupem.

Proč je pes horký?
JAK VZNIKL NÁZEV
Hot dog je tradiční pokrm
pocházející z USA, o jehož
vzniku i názvu se vedou
spory. Jedna legenda praví,
že za vším stojí dva maďarští
imigranti, kteří začali
párky v rohlíku prodávat
na Světové výstavě v Chicagu
v roce 1893. Ujal se pro ně
název Chicagský hot dog.
To ovšem nevysvětluje, co
pohledává pes v pečivu.
Přijatelnější je tedy legenda
o karikaturistovi Tadu
Dorganovi, kterého napadla
ilustrace podlouhlého
jezevčíka v housce. V New
Yorku byly totiž párky známé
pod názvem Frankfurter,
a protože jezevčík
(Dachshund) pochází také
z Německa, dal si dvě a dvě
dohromady a pod obrázek
napsal „Red Hot Dog“.
Za českou variantou, tedy
párkem ve vydlabaném
rohlíku, stojí českobudějovický
řezník Václav Masopust, který
viděl podobný pokrm na své
letní dovolené v Madridu.
Od roku 1972 ho začal ve své
provozovně prodávat pod
názvem Pikador.

Na dřívko nebo
špejli napichujte
pouze kratší párky,
případně můžete
uzeninu rozpůlit.

Hot dog s kimči a omáčkou Sriracha

MNOŽSTVÍ INGREDIENCÍ PODLE POČTU KUSŮ
PŘÍPRAVA: 5 MINUT VAŘENÍ/GRILOVÁNÍ: 5 MINUT FINALIZACE: 5 MINUT
I párky od řezníka I houska vhodná na hot dogy I sklenice kimči I omáčka Sriracha I sezamová semínka

1

Salát kimči se dá snadno připravit doma. Jde o směs zeleniny,
vody, kořenicí pasty a soli, která se nechá několik dní kvasit.
Koupit se dá ale už hotový i v běžném obchodě v sekci se zahraničními specialitami, biopotravinami nebo zdravou výživou.
Podobné je to s pálivou omáčkou Sriracha. Připravuje
se z chilli papriček, česneku, třtinového cukru, soli
a trochy vody. Vše rozmixujte na hrubou směs, vložte
do sklenice a nechte kvasit několik dní. Poté ji společně
s jablečným octem rozmixujte dohladka a přepasírujte.
Omáčku můžete v uzavřené nádobě skladovat i několik měsíců. Běžně se však dá koupit již hotová.
Párky uvařte nebo ogrilujte, vložte do housky (může být i rozpečená), přidejte salát
kimči, zalijte omáčkou Sriracha a navrch
posypte sezamovými semínky.

2
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Kimči je křupavý
salát z nakládané
a nakvašené zeleniny,
jedná se o korejské
národní jídlo.
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Soutěž o vláček RAPPA

Křížovka

o hodnotné ceny

Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají hračku od
společnosti RAPPA v podobě vláčku Pendolino, který jezdí, vydává zvuky
a svítí. Součástí balení jsou koleje o délce 4,8 metru. Je to ideální dárek
nejen pod vánoční stromeček.

Samuel Johnson (1709–1784),
anglický básník, esejista a literární kritik:

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 10. listopadu 2021.

... viz tajenka

POMŮCKA:
ONAGER

NĚMKA

NÁDOR
(MEDIC.)

SLOHY

STROJNÍ
A TRAKTOR.
STANICE (ZKR.)

?

ZKRATKA
ODDĚLENÍ
V NEMOCNICI

KOSTRA

BOHATSTVÍ
(EXPR.)

?

SUROVÁ
KYSELINA
OLEJOVÁ

VERZE
WINDOWS
(2007)

NĚMECKY
VÝCHOD

POBÍJET
KOVEM

VELKÉ
MOUCHY

MANDEL
(SLÁMY)

ČÁSTI
DĚTSKÝCH
ÚST

AROMATICKÉ
KOŘENÍ
BUDDHIST.
HROBKA

ZNAČKA
BARVIVA
NA VAJÍČKA

ČÍSLOVKA
SYMETRÁLA

?

OBRACET
STRÁNKY
DOVEDNOST

PŮVODKYNĚ
DÍLA

1. ČÁST
TAJENKY
CHYTAT
KRUHY
KOLEK
NĚMECKÝ
URČITÝ ČLEN

PLOŠNÉ
MÍRY

?

POTŘEBA
PARAŠUTISTY

NĚCO
(KNIŽNĚ)

STŘEŠNÍ
ŽLAB

NÁSTAVBY
NAD HLAVNÍ
ŘÍMSOU

KONTAKT
SKLADIŠTĚ

3. ČÁST
TAJENKY

AMORTIZACE

SÍŤ
ČERPACÍCH
STANIC

MAJITELÉ

STÁT SE
OTYLÝM
(ŘÍDCE)

RYTMICKÝ
CELEK

NEVOLNÍK

SPZ OKR.
ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

Nestíháte tajenku vyluštit?

FILIPÍNSKÁ
SOPKA
TLACHAT

NÍZKÉ
DŘEVINY
JÍST
(O ZVÍŘETI)
KAINŮV
BRATR

INDICKÝ
CHLÉB
SERVÍROVANÝ

?

DRAVEC
(SLOV.)

SPAKOVAT
SENOSEČ

TRN

RAPPA.CZ

A

4. ČÁST
TAJENKY
ZKRATKA
BÝVALÉHO
NÁRODNÍHO
VÝBORU

TAHLE
BAVLNĚNÁ
TKANINA

?
KUS LEDU
ASIJSKÝ
OSEL

HLAVEŇ
(SLANG.)

?

OBJEDNEJTE VLAK PENDOLINO NA

PRAMENITÁ
VODA ZE
SLOVENSKA

SVAZKY
SLÁMY

CHILSKÁ
POUŠŤ

ELEKTRICKY
NABITÁ
ČÁSTICE

?

STOČENÁ

DLOUHÁ
DUTÁ
TĚSTOVINA

ZNAČKA
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

SLOVENSKÝ
DENÍK
JM. BÁSNÍKA
BŘEZINY

ZVÝŠENÝ
TÓN
INDOEVROPAN

STOLNÍ HRA
NEMOCNÝ
(HOVOR.)

SPOLEČNĚ
JÍST
SOUHLAS
PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ
STAVEBNÍ
ODPADY

JMÉNO
HERCE
VOJTKA

DOBA
PO SETMĚNÍ

BULHARSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

ITALSKÁ
ŽENA
SKOT

ČÁST VÍDNĚ

2. ČÁST
TAJENKY

TEMNOTA

TENISOVÝ
DVOREC

VOJENSKÝ
NÁRAMENÍK
LEGENDÁRNÍ
ŠPANĚLSKÝ
RYTÍŘ

POŘADÍ

RADIOIMUNOLOGICKÁ
ANALÝZA
(ZKR.)

ZKRATKA
VYSOKÉ
ŠKOLY

ČÁSTICE
HMOTY

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC

ÚDER

Citát z minulého čísla: Neříkej mi, jaké vzdělání máš. Řekni mi, jak velkou část světa jsi viděl.
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Soutěž pro
chytré hlavy
Soutěžit
můžete na
www.cdprovas.cz

1

Kdo namluvil báseň Janka
Ledeckého Hádal se hroch
s lenochodem?
A Jakub Kohák
B Marek Eben
C Ivana Chýlková

2

4

Jak se jmenuje nejvzácnější
romantická stavba
v zámeckém parku
ve Vlašimi?
A Čínský pavilon
B Pampeliška
C Zeměkoule

3

Na webových stránkách
vyplňte příslušný formulář
a své odpovědi zadávejte
do 10. listopadu 2021.
Nezapomeňte uvést svůj
e-mailový kontakt nebo
zpětnou adresu. Jednoho
výherce odměníme
Kilometrickou bankou
ČD – poukazem na volné
cestování vlaky ČD v hodnotě
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží
poukázky do obchodní sítě
PONT v hodnotě 1 000 Kč.

Jak dlouho asi trvá jízda
vlakem mezi Sydney
a Melbourne?
A 4,5 hodiny
B 10 hodin
C 13 hodin

Co je to
zipline?
A lanový skluz po ocelovém laně
B módní ozdoba z pěti a více zipů
C železnice obklopená z obou stran silnicí

5

Co bylo v listopadu 1981
už 25 let v provozu?

Správné odpovědi
z minulého čísla:
1 – komedie
2 – vyhlídková terasa
3 – přes 2,5 miliardy
4 – jazykovou školu
5 – o korunu padesát

A pražské metro
B bratislavské televizní studio
C obchodní dům Kotva

6

Který článek v tomto
čísle vás nejvíce zaujal?

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

Říjnové soutěže
Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás?
Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.
Soutěž o knihu
Tajemné fenomény
Co podle svědků dělaly
24. června 2017 létající
trojúhelníky u Zábřehu na Moravě?
A rotovaly
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Soutěž o knihu
Šaty pro královnu
Kolikáté narozeniny
slaví letos v říjnu
Jiří Suchý?
B devadesáté

Soutěž o knihu
Můj africký příběh
Tajenka zní:
Řekni mi, jak
velkou část světa
jsi viděl.

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

