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SNOWBOARDCROSSAŘKA

Eva Samková

Olympijská vítězka vzorem pro mladé

ODŘÍDÍME TO ZA VÁS
AŽ DO VÍDNĚ

7x denně
vlaky ČD

Cestujte do Vídně bez stresu a navíc
výhodně z Prahy od 19 Eur/540 Kč
nebo z Brna od 9 Eur/256 Kč!
▪ 3x denně novým vlakem railjet
s odjezdem z Prahy v 6:39, 8:39 a 10:39 hod.
Ceny mezinárodních jízdenek jsou pevně stanoveny v eurech a na české koruny se přepočítávají
dle platného jednotného železničního kurzu.

www.cd.cz/eshop

Vždy o něco lepší cesta

editorial

Vážení čtenáři, milí spolucestující,
při čekání na vlak nebo přípoj se rozhodně nudit nemusíte. V prvé řadě samozřejmě sáhnete po časopisu ČD pro vás,
což jste, jak vidím, právě učinili. Gratuluji! Získali jste skvělého průvodce s tipy na cesty a příjemnou možnost, jak se
zabavit během jízdy. Pokud jste například zrovna dostali chuť na něco dobrého, ale nejste si jisti, zda se vám v jídelním voze trefili do vkusu, stačí v tomto čísle nalistovat stránky ČD průvodce s novou podzimní nabídkou. A když vás
jídlo příjemně zasytí a nemyslíte na nic jiného než na horkou koupel a postel, neváhejte a zavolejte si ČD Taxi přímo
k vlaku. Pozorní čtenáři vědí jak na to!
Šťastnou cestu vlakem přeje
Petra Kubíčková, zástupkyně šéfredaktora

série

foto z kupé
TOMÁŠ KŘIVKA

Ale jak?
Občas mírně rozladěn
hledám na klávesnici zavináč.
V návodu totiž nebyl uveden,
a přitom vyťukat se dá i jináč…
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rozhovor
Eva Samková

Kdo by si občas nepřipomněl ty krásné okamžiky, kdy živelná snowboardistka s českými vlaječkami na tvářích přebírala zlatou olympijskou medaili. Eva
Samková se společně s Jakubem Kohákem a Jaroslavem Kulhavým stala tváří
projektu Sportuj s námi.
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retro
Jak jsme se ze zemědělců stali farmáři

Řeklo by se, že les vypadá stejně jako před dvaceti lety a pole či louka zrovna
tak. Jen ten vlastník se jaksi změnil a tvrdá ruka „tržní“ byrokracie proměnila
i pěstované plodiny. Současný stav dobře ilustruje pohled z okna, ten předchozí
vaše krásné fotografie.

17

kultura
Tipy a recenze

Přinášíme vám kulturní tipy a recenze vybraných knižních, filmových, hudebních i televizních novinek, které pro vás připravil novinář a publicista Jan Kábrt.

23
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cestování po ČR
Pardubický kraj

Kunětická hora – to není jen název kopce, ale také hradu, který na něm stojí.
Kuňka, jak ji místní nazývají, se tyčí přímo nad Pardubicemi a vyšplhat se sem
vyplatí s dětmi, protože se tu nachází i Perníková chaloupka nebo drak.
A také tu kdysi sídlil Rumburak!

35

cestopis
Země polárních badatelů

Překročte polární kruh a dotkněte se půlnočního slunce! Na první pohled poněkud deprimující Norsko vás vzápětí nadchne i pohltí nejen svou ledově krásnou
přírodou. Fjordy, sobi, losi nebo zdejší obyvatelstvo představují poutavou atrakci pro turisty z jižněji položených krajů.

43

zábava
aby vám cesta rychleji uběhla

Křížovka se soutěží, zvířátka z depa pro nejmenší a rubrika blogerky Pindulíny,
která se s vámi humornou formou podělí o osobní zážitky z cest vlakem.

54

49

ze světa železnice
Třicet let od náletu prvních Peršingů

Rychlý start a krátký dolet. Tím se vyznačovaly nejen americké balistické rakety
MGM-31 s kódovým označením Pershing, ale také (s humornou nadsázkou)
elektrické lokomotivy ČSD řady E 499.3 (163). Dnes však patří mezi nepostradatelné a spolehlivé stroje.

54

ČD průvodce
Podzimní nabídka v jídelních vozech

Nejbarevnější roční období láká na pestrou podzimní nabídku do jídelních vozů.
Vybírat můžete od předkrmu, polévky, hlavního chodu až po dezert. Menu tentokrát budete moci ochutnat i bezplatně při degustačních jízdách mezi Prahou
a Brnem.
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novinky

Zajímavost z provozu

Psali jsme…
Jeden vlak a jeden tým:
profesionální přístup k lidem
(č. 18/2014)
Cestující dnes čeká od vlakového personálu nejen kontrolu jízdních dokladů, ale
i průběžné předávání informací a pomoc
při řešení řady situací v provozu. Pro zvýšení profesionality, odbornosti i lidského
přístupu připravily České dráhy pro své
zaměstnance školení u DVI s názvem
Jeden vlak, jeden tým.

Dvě nové krasavice
s netradičním nátěrem
V pondělí 22. září poprvé vyjela lokomotiva zahalená do českých barev. V čele zvláštního
Národního vlaku zamířila na mezinárodní železniční veletrh InnoTrans do Berlína. Již brzy
také vyjede Šachový vlak, který bude hostit účastníky turnaje v rapid šachu. Ten zamíří 10.
října z pražského hlavního nádraží směr Vídeň, Budapešť, Trenčín a Krakov. V jeho čele stane
lokomotiva polepená šachovými figurkami a šachovnicí. Obě lokomotivy budou i po ukončení těchto akcí využívány v běžném provozu.

www.sach

Máma se dvěma dětmi
cvaká lokomotivy jako šotouš

sachovy-vlak.cz

(č. 18/2014)
Strojvedoucí na trati mezi Chocní a Ústím
nad Orlicí si často mohou všimnout mladé maminky s kočárkem a fotoaparátem
v ruce. Pavlína Píšová je sice vystudovanou zahradnicí, ale tomuto řemeslu
se nevěnuje. Doslova ji totiž pohltilo
fotografování trakčních vozidel.

Provoz rychlých tratí v Číně
zaostává za jejich výstavbou
(č. 19/2014)
V Číně existuje nejrozsáhlejší síť vysokorychlostních tratí na světě. Na přelomu let
2013/2014 bylo uvedeno do provozu pět
nově vybudovaných úseků. Rychlost výstavby, vybavení a rozsah uzlových stanic
těchto tratí vyvolává v cizině obdiv, jejich
Achillovou patou je však reálný provoz.

Praha 2012: Nešťastný omyl
měl dobrý konec
(č. 19/2014)
Nedovolený odjezd rychlíku 791 ze stanice Praha hlavní nádraží v březnu 2012
by mohl být jen jednou z mimořádných
událostí bez významných hmotných škod
(rozříznutí jedné výhybky). Situace však
vyvolala další vlnu polemiky o zrušení
výpravy vlaků návěstí Odjezd.

Čtrnáctideník Železničář
si můžete předplatit za 300 Kč/rok
na balikova@gr.cd.cz.

Šachový vlak
chess train

Kombinuj a šetři
při cestě do školy

Předplatné pro
zákazníky ČD

Jezdíte do školy pouze se žákovským průkazem? Chyba! Kombinací žákovského průkazu
a platné aplikace na In Kartě totiž cestujete se
slevou až 55 %! Že jste si In Kartu ještě nestihli
pořídit? Předložte na kterékoli pokladně ČD
platnou ISIC kartu a dostanete slevu na nákup
In Karty s aplikací IN 25 % pro cestující 15–26
let na 3 roky. Standardní cena je
490 Kč, s kartou ISIC pouze
390 Kč. Nabídka platí do 31.
října 2014. Více na adrese
www.cd.cz/inkarta.

Čtete si rádi ve vlaku a poslední číslo ČD pro vás už
máte prolistované? Jistě se vám
budou hodit i jiná periodika, třeba Marianne, Marie Claire, Elle, Maxim či Apetit.
Vydavatelství Burda, které stojí za těmito
časopisy, připravilo pro zákazníky Českých drah výraznou slevu na předplatné.
Pokud jste držiteli In Karty ČD, získáte
slevu 49 % na předplatné vybraného
časopisu. K uplatnění této slevy se dostanete ze stránek www.cd.cz/cdbonus.

Sleva

55%

Sleva

49%

novinky

Připravujeme
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Železničář

Nový věrnostní program

Dětské vozy křižují Evropu

K novému jízdnímu řádu 2015, který začne platit již 14.
prosince 2014, se připravuje také nový věrnostní program pro
ty zákazníky, kteří nakupují v eShopu ČD. Každý registrovaný
zákazník eShopu, který vstoupí do věrnostního programu, získá
za vybrané nákupy body. Za ty si následně bude moci vybrat
voucher, který promění v 90% slevu na nákup některé z jízdenek, vstupenek do železničního muzea v Lužné u Rakovníka
nebo do Království železnic. Více informací přineseme v nadcházejících číslech ČD pro vás.

Železniční dopravci se odedávna snaží vycházet vstříc především
bohaté obchodní klientele, manažerům a obchodním cestujícím. V 80. letech však začínají stále více myslet i na další skupiny
zákazníků, především rodiny s malými dětmi. Tak se postupně
objevovaly v soupravách pravidelných vlaků různé typy zábavních
dětských vozů. Jejich historii a současnost společně s barevnými
fotografiemi najdete na vnitřní dvoustraně čtrnáctideníku Železničář č. 18/2014.

TIP POHODLNÉHO OBCHODU
NA TRASE
100
95
75

Prodejny PONT Market mají co nabídnout i v říjnu. I v tomto
měsíci můžete v akčních regálech najít zajímavé zboží z různých
limitovaných edic, produkty s bonusem navíc nebo za akční cenu.
Prodejny PONT Market přinášejí tento měsíc extra tip v podobě
25
nových
bramborových chipsů Chio ve čtyřech příchutích. K dostání
jsou v ohnivých variantách Exxtra Deep Sea Salt a Sweet Chilli
nebo
v jemnějších v podobě Grilled Steak a Chio Popcomers Sea
5
Salt. Přejeme dobrou chuť a šťastnou cestu přes „Pohodlný
Obchod
Na Trase“!
0

www.ponty.cz
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pošta

Zářijové soutěže
Soutěžili jste s minulým
číslem ČD pro vás?
Přesvědčte se, zda jste
odpovídali správně.

Soutěž o knihu Řekni vlkům,
že jsem doma
Autorka vydává román
jako svůj:
C) první

Soutěž o předplatné
časopisu Turista
Rozhledna stojí na:
B) Špičáku

Soutěž o knihu 333 výletů
po rozhlednách
Součet nadmořských
výšek rozhleden:
2 263 m n. m.

Soutěž o 5 poukazů do wellness
Tajenka zní:
Existují tak počestné ženy,
že mají vždy výčitky
svědomí, když svého
muže podvádějí.

Blesková soutěž o jízdenky
na Den železnice
Den železnice se koná
na konci září, kdy:
B) vyjel první vlak na světě

Soutěž s Elfíkem o vstupenky
do Království železnic
Dopravnímu systému
se říká:
maglev

Soutěž pro chytré hlavy
1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 5 C
Jména všech výherců najdete již nyní
na www.cdprovas.cz.

retro

Rekordní počet
zemědělců a lesníků
V naposledy vyhlášeném tématu pro
zasílání retro fotografií, které je součástí
tohoto vydání, jste nás opravdu mile
překvapili! Ze sto padesáti zaslaných
fotografií na téma Zemědělské a lesnické
práce bylo opravdu těžké vybrat, a proto
jsme se rozhodli, že v budoucnu vyhlásíme další témata (například chmelové
brigády, práce v JZD nebo lesní sběratelství), ve kterých zbylé zdařilé fotografie
využijeme. Sledujte proto následující
retro témata, vaše fotografie se ještě
mohou objevit v některém z příštích čísel
ČD pro vás.

Z dopisů od čtenářů
V srpnovém čísle časopisu ČD pro vás
mne zaujal článek o železničním vojsku.
Ve svém archivu jsem našel fotografie,
které jsem pořídil na počátku osmdesátých let při stavbě železničního koridoru
z České Třebové do Brna. Snímky jsou
z úseku tratě mezi Svitavami a Letovicemi. Výstavbu tehdy prováděl prapor
československého vojenského železničního vojska z Dolního Kubína.
S pozdravem

PhDr. Pavel Filla

www.cdprovas.cz

Soutěžte s námi
na mobilu
Díky zjednodušené mobilní verzi stránek nyní můžete odpovídat na soutěžní
otázky přímo ve vlaku bezprostředně
po přečtení časopisu. Vyzkoušejte
a podělte se s námi o zkušenosti,
případně zašlete připomínky.
Mobilní web je určen primárně
k odesílání soutěžních odpovědí.

anketa

články, které vás nejvíce zaujaly
Výsledky ankety o nejúspěšnější článek z minulého čísla ČD pro vás:

1
2
3

35 % hlasů
Rozhovor – Jan Pirk
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Cestování po ČR – Jihočeský kraj
(Tomáš Rezek)
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Zevlení

mi jde celkem dobře!
Vítězství na zimní olympiádě v Soči jí i snowboardcrossu přineslo neočekávanou popularitu.
Najednou tu byl zástup teenagerů obou pohlaví, kteří chtěli nosit knírek a na zeď si lepili
plakát Evy Samkové. A právě proto nyní bezprostřední sportovkyně láká mladé
k pohybu v mediální kampani Sportuj s námi.

8

rozhovor

Jaké negativní stránky s sebou přinesla
sláva olympijské vítězky?
Že se se mnou chtějí lidi na ulici vyfotit,
aniž by se mě třeba zeptali. To mi bývá
nepříjemné.
Setkáváte se s vyloženě nepříjemnými
reakcemi – pokřikováním, tykáním
a podobně?
Pokud jsem na nějaké večerní akci, na party,
a někteří lidé jsou už přiopilí, tak pokřikují,
ale to beru normálně. Snažím se být pořád
milá, jdu si sednout do hospody s kamarády, užít si jen své soukromí a čas, není vždy
příjemné, když se k vám někdo vrhá. Ale
není to nijak šílené. Když jdu po ulici, nikdo
mě nepozná, ale třeba v metru lidé mají
čas se rozhlížet a pořádně se dívat, takže si
všimnu, že zbystří. V metru po mně nikdo
nic nechce. Ale poznám, když si o mně povídají, to ano.
Někde jste prohlásila, že by možná bylo
lepší, kdybyste do Soči nejela nebo nevyhrála, že by té slávy a popularity bylo méně
a vám by bylo líp. To jste netušila, že něco
takového přijde?
Jistě, bavili jsme se o tom s manažerem,
snažila jsem se na to dopředu připravit, jak
se zachováme na akcích. Jenže si to nedokážete představit, dokud něco podobného
nezažijete na vlastní kůži. Můžete být stokrát připravený, stejně vás to zaskočí. Někdy
mile, někdy vás to štve.
Zaujalo mě, že jedno z mistrovství světa,
kde jste vyhrála, se konalo na Novém Zélandu. Pro Středoevropana je tato země po
lyžařské stránce dost exotická, ne?
Australané a Novozélanďané jsou v jízdě na
snowboardu poměrně dobří. My jsme tam

vizitka
Eva Samková (21)
Nejlepší česká snowboardcrossařka.
Narodila se 28. dubna 1993 ve Vrchlabí. Má 4 zlaté medaile z nejvýznamnějších soutěží ve své disciplíně: je
olympijská vítězka 2014, vítězka univerziády 2013, trojnásobná mistryně
světa v juniorkách (2010, 2011, 2013).
Českému snowboardcrossu vládne od
roku 2009. Závodí za Duklu Liberec.

byli v srpnu, na chladnějším jižním ostrově,
a tam je vyhlášený snowpark a dva areály.
Pokud je navíc sjezdovka směrem k moři, je
tam úplně jiný sníh než třeba v Evropě nebo
jinde. Nový Zéland a Austrálie jsou svým
sněhem vyhlášené. Proto jsme tam byli
nejen na šampionátu, ale i před olympiádou
šest týdnů. Je tam krásné prostředí, milí
lidé, čisto, jsou to ekologicky vyspělé země.
Výborné pro letní trénink, dá se tam jet
v červenci. Pro jednoho to ale vyjde na měsíc
až na 150 tisíc korun, to nejde každý rok.
Prodejci tvrdí, že největší boom zájmu o jízdu na snowboardech je za námi. Co si o tom
myslíte? Může vaše vítězství něco změnit?
Doufám. Obecně se jezdí na prknech víc než
v mých začátcích. Sice to není půl na půl, ale
obyčejných snowboardistů je stále hodně.
Méně je těch, kteří se tomu věnují závodně.
Lyžaři mají více než stoletou historii, své kluby,
to u snowboardistů není. Já jsem měla štěstí,
že když jsem začínala, existoval ve Špindlerově Mlýně alespoň jeden snowboardový klub,
kam jsem chodila.
Kolik máte prken? Jak dlouho každé vydrží?
Osm. Hodně dám na radu trenérů, znají mě
v tomto směru líp než já sebe sama. Sdělím

rozhovor

svůj pocit a oni posoudí, které prkno bude
nejlepší. Jinak prkno vydrží obvykle jednu
sezonu. Když jich máte osm, jezdíte tak na
třech, ostatní jsou záložní. Pokud se hodně maže a kartáčuje, vyhladí se struktura
skluznice a prkno se
zpomaluje. Předtím
se totiž do určité
doby zrychluje. To
poznáte hlavně
při rychlostních
testech na
fotobuňku,
že jede
pomaleji.

nějaký dostaví, jsou Češi spíš negativní. Co se
akcí týká, pokaždé to není to, co by člověku
úplně sedlo, ale zvládám to, vím, že to přinese
nějaký prospěch, že třeba udělám jiným
radost. Například jsem si nějaký čas dopisovala přes Facebook s pánem na vozíku a pak
jsem za ním přijela na nějaký tábor a to bylo
opravdu dojemné, jakou měl radost.

Je to drahý sport?
Když začínáte s fotbalem, stačí
vám kopačky a míč. Tady to stojí
víc, i když nemusíte mít nejlepší
prkno. To stojí tak dvacet, dvacet
pět tisíc. Potřebujete jich osm a
taky musíte jezdit za sněhem. Já
si v žádném případě nestěžuji.
Jezdíme na soustředění tisíc
kilometrů, deset hodin,
celý podzim.

Co vám olympijská medaile přinesla, pokud
jde o sponzorské povinnosti?
Doufám, že víc peněz pro tým. I pro sport jako
takový. Že se o tento sport začali lidé zajímat.
Taky mě potěšilo vlastenecké cítění. I když mě
mrzí, že přijde vždycky až po úspěchu, než se

Jakmile si tělo na pohyb
a sportování zvykne,
řekne si o ně samo.
Hodně lidí sportuje jen proto, aby zhubli…
To je dobré, ale člověk by měl sportovat kvůli
tomu, aby se hýbal, všechno ostatní přijde
samo. Jakmile si tělo na pohyb a sportování
zvykne, řekne si o ně samo. Všimla jsem si,
že mě hlavně děti berou jako vzor. Je to milé
a doufám, že je to snad i někam posune. Na
jednu stranu je obtížné, když vás rodiče nepodporují nebo vás nemohou dovézt někam
dál na sportoviště, na druhou stranu běhat
můžete i kolem baráku.
Máte vy sama problémy s váhou?
Víceméně se mi váha přirozeně drží
v nějaké úrovni, ale už to není jako
zamlada…
Použít v jednadvaceti letech výraz
„jako zamlada“… To si připadáte
tak stará?
Tak tedy ve třinácti. To jsem mohla
sníst úplně cokoli a byla jsem pořád kost
a kůže. Mám dispozici mít víc svalů, navíc
u nás je váha docela důležitá, protože váha
jede. Jedna holka, která má asi devadesát
kilo, jede strašně rychle, i když se vůbec
nehýbe. Já doufám, že to, co mám
na sobě, jsou většinou svaly.

Která země je snowboardu zaslíbená?
Přirozeně Amerika, kde to začalo, mají hodně
areálů. V Evropě severské země jako Norsko
a Finsko, tam to frčí. Klasicky alpské země
jako Rakousko a Švýcarsko, ale oni jsou dost
konzervativní, takže je tam méně freestylistů
než v Americe.
Když sportujete na špičkové úrovni, neobejdete se bez sponzorů, společenských akcí,
dalších záležitostí – a to se odehrává ve
velkých městech. U nás hlavně v Praze.
Já do hor utíkám, ale Prahu mám ráda. Teď
tady žiju. Je tu víc kultury, mohu si zajít do
divadla. Ale jezdím na koni a to je lepší někde
mimo Prahu, v přírodě. Vždycky se těším na
Vrchlabí, má jiný rytmus, tolik se nespěchá,
lidé se znají. Pokaždé se na mě přenese ten
místní klid. Jsem ale povaha, která musí pořád
něco dělat. Ovšem zevlení mi jde celkem dobře! Zvládnu jeden den jen s krátkým tréninkem
a pak zevlím. V Praze je to často stres.

9

Co se doporučuje jíst
před závodem?
Ovesnou kaši nebo
něco teplého.
V poslední době piju
ráno třeba horkou
vodu, ta vás pročistí

Dějiny Evina knírku
„Kde máte knírek?“ To je nejčastější otázka, kterou slýchává, když někam přijde… Patří mezi otázky, na které je,
jak přiznává, už alergická. „Jezdím s knírkem už od roku
2011, ale až do olympiády se na něj nikdo neptal. Že bych
si je po závodech systematicky fotila, to ne. Asi by to byla
zajímavá sbírka. Knírek je výsledkem sázky. Hodně se
kamarádíme s Poláky a jeden polský závodník si nechal
narůst knírek jako skokan na lyžích Adam Malysz s tím, že
knírek nosí štěstí. Já se vsadila, že si ho namaluji pro štěstí, a byla jsem zrovna na mistrovství světa. Skončila jsem
pátá, bylo to moje nejlepší umístění, tak jsem si řekla, že
na tom něco bude a od té doby si ho maluji.“

10
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a nastartuje. Na svahu mám nějaké gely, müsli
tyčinky a rychlé proteiňáky. Jíme dva tři dny
před závody rýži, těstoviny, ryby nebo kuřecí.

čekáte a jedete znovu. Na krev se snažím
jezdit před sezonou, aby pak na ni nedošlo
během ní.

Co dopingy? Chodíte na kontroly?
Míváme je, ale u nás by byl doping nanic. K ničemu by vám nepomohl, možná by vám dodal
víc sil. Ale jízdu ovlivní hodně i to, že do vás
někdo strčí, zkříží trať. Takže co s dopingem?
Techniku tím nedoženete. Proto jsem ráda,
že v tomhle je to sport spravedlivý.

Skočím k módě – v čem se cítíte nejlépe?
A řešíte módu i na svahu?
Mám ráda volné, neformální věci, ale když
jdu na slavnost, taky se ráda obleču za holku.
Spolupracuji s návrháři, kteří mi poradí, doporučí. Mám raději jednodušší vzory, barvy, ne
žádné blyštivé kamínky. A na svahu? U nás se
říká, že není důležité, jak jezdíš, ale jak u toho
vypadáš. Samozřejmě to je, zvlášť u holek,
součást tohoto sportu. Mně se oblečení
pro snowboarďáky líbí. Prkna jsou většinou
karbonová jednobarevná. Baví mě si na prkno
něco namalovat, dávám prknům i jména.

Než se nějaký úspěch dostaví,
jsou Češi spíš negativní.
Jak rychle se tělo mladé holky opotřebovává?
Není to jako ve freestyle, kde neustále
dopadáte na nohy, u nás to není tak
intenzivní. Kromě toho děláme hodně
kompenzační cviky.
Zeptám se jinak – co bolí nejvíc?
Když jedete do cíle, máte před sebou poslední skok, to někdy bolí. Hlavně když už
mám za sebou víc jízd. Nebo na konci sezony, kdy je tělo celkově vyčerpané. Tomu se
snažím předejít při trénincích před sezonou,
hodně se unavit, aby si tělo pamatovalo tu
únavu a bylo na ni zvyklé. Máme na to cviky
jako „bolavé nohy“, kdy jedeme pluhem celou sjezdovku, děláme při tom dřepy, dokud
vám nohy neodejdou a nesednete si. Chvíli

Nedávno jste se stala tváří projektu Sportuj
s námi, který má přitáhnout víc dětí k sportování, k pohybu. Myslíte, že když nemají
děti v rodině jako vzor své rodiče, že se
zvednou od tabletů a počítačů?
Myslím si, že se to změnit nedá. Sama
vidím, že když potkám rodinu a rodiče jsou
tlustí, tak i děti jsou většinou tlusté. Moje
rodina je sportovní, rodiče nejsou žádní
vrcholoví sportovci. Máma se původně
odstěhovala do Krkonoš jen na rok, taky aby
mohla lyžovat, a už tu zůstala. A mě všude
tahala s sebou. Lyžuje úplně normálně, ale
má ten pohyb v sobě. To ve vás zakoření.
Já když se nehýbu, hned mám divný pocit.
Sport taky lidi vychovává. ▪

Kohák, Samková, Kulhavý
Sportuj s námi
To je výmluvný název projektu, který v září spustila Česká unie sportu na podporu sportování široké veřejnosti. Cílem je motivovat celou společnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách pro každou věkovou
skupinu. „Tak dobrý jako já bejt nemůžete, ale přijďte to alespoň zkusit,“ láká Jakub Kohák veřejnost ke sportovním aktivitám na reklamních
billboardech i v humorně laděném videoklipu. Právě on se stal jednou ze tří tváří projektu společně s olympijskými vítězi Jaroslavem Kulhavým
a Evou Samkovou. Záštitu nad 180 vybranými sportovními akcemi po celé České republice, které si kladou za cíl přivést ke zdravému pohybu
nejen děti, ale spolu s nimi i rodiče a kamarády, se rozhodly podpořit také České dráhy.
www.cus-sportujsnami.cz

retro
ZEMĚDĚLSKÉ
A LESNICKÉ PRÁCE
TEXT: MA

Jak jsme se
ze zemědělců
stali farmáři

V
RTIN NA

RÁTIL

Prezident Antonín Novotný
(a nejen on) byl pověstný tím,
že slovo zemědělci zásadně
komolil na zemedělci. Ale
pořád lepší než dnešní výraz
farmáři. Řeklo by se, že les
vypadá stejně jako před
dvaceti lety a pole či louka
zrovna tak. Jen ten vlastník
se jaksi změnil a tvrdá ruka
„tržní“ byrokracie proměnila
i pěstované plodiny, ale
na druhou stranu brání učinit
z lesů zlatý důl.

Družstevnice ze Silůvek při ručním hnojení pod vinicemi v Mazouchu v roce 1969. Radek Neužil
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Z alba prarodičů
Ve vesničce Semín v Polabí se ve dvacátých letech 20. století dost lidí živilo košíkařením a také přípravnými pracemi, například loupáním proutků pro výrobu
proutěných předmětů. Na tomto hospodářském dvoře se proutí zpracovávalo.
Šárka Stačinová

Z

rovna na rozlehlých
lánech je proměna
vidět nejlépe. Ne že by
po návratu polností
do soukromých rukou
přibývalo tolik remízků,
to spíše některé pozemky
leží ladem, případně se
mění na parcely stavební
a jiné. Určitě více než jeden rozdíl byste našli
v komoditě a tedy i barvě polí: před dvěma
desetiletími byly na jaře fosforově žluté
plochy oseté řepkou spíše výjimkou, dnes
je výjimečné vidět pole s cukrovkou. Necelá
desítka zbylých cukrovarů díky bruselským
kvótám už tolik „bílého zlata“ nepotřebuje.

Tanky míru a brigádnické holínky
Patříte mezi pamětníky? Pak jste jistě absolvovali nejméně jednu zemědělskou brigádu – chmelovou, bramborovou, řepnou,
jakoukoli. Nebudu se ptát, jak vás bavilo
sbírat, trhat či dolovat do omrzení tu či onu
plodinu, ale každopádně jsme tehdy přijímali
tyto „vedlejšáky“ jako příjemné vytržení

ze školního stereotypu a nenahraditelné
poznání soudržnosti třídního kolektivu.
Kdo nezažil, nepochopí. A okrajově se
člověk něco dozvěděl i o fungování polních
prací. K brigádám a zemědělství patřila
neoddělitelně bizarní móda stylu „co dům
dal“, i když do výstřelků některých místních
zemědělců, jézéďáků, statkářů či družstevníků (dnes by se použilo trapné módní slovo
farmářů) jsme my usmrkanci měli daleko.
Kdyby tehdy někdo řekl, že holínky budou
ženy ve městech za pár let nosit jako módní
hit, zřejmě by si všichni klepali na čelo.
Samozřejmě, mezi odlišnost číslo jedna
patřila používaná technika. Neboli „tanky
míru“, jak se v 50. letech krásně květnatě
označovaly traktory značek Zetor či Ursus,
a kombajny sovětské a východoněmecké výroby. Rozhodně se nechci pasovat
na znalce zemědělských strojů, ale snad nebude lží, když napíšu, že portfolio techniky
se notně rozšířilo stejně jako výběr značek.
Jen u těch nejdrobnějších vlastníků půdy se
ještě občas objeví nějaký ten opečovávaný
klenot třídy Zetor 30, kterému by to slušelo

spíše v Národním zemědělském muzeu
v Praze na Letné. A k tomu samozřejmě „samodomo“ smontované vytuněné traktůrky
vyrobené ze starých aut nebo bůhvíčeho.
Dávno v propadlišti dějin (a kovošrotech)
skončily secí stroje, obraceče sena, vyorávače brambor, mlátičky, samovazy a žebřiňáky. I když…? Do usedlostí se pomalu vracejí
koně, jejich chov pro radost a turismus
spíše než pro práci ale převažuje.

Bio nebio, plnily se plány
I tehdy patřila k zemědělství různá zázemí
– dvory, stodoly, sýpky, kravíny, drůbežárny,
traktorové stanice s větší či menší mírou
nepořádku. To platí i dnes s tím rozdílem,
že po rozsáhlé restituci a restrukturalizaci
v tomto odvětví, řekl bych, přibylo objektů opuštěných, pobořených, zničených
nebo aspoň chátrajících a tak výstižně
„okrašlujících“ zapadlé kouty naší vlasti.
Jako by k tomuto obrazu patřily podzimní
plískanice typické pro kampaň řepnou
či bramborovou. V reakci na tuto emoci
mi hned naskakují výjevy z řady českých
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A Slušovice, tu výkladní skříň socialistického

zámkem a rodným domkem rukopisného
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plagiátora Václava Hanky) mi utkvěl v hlavě
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výjev, kdy jednoho dne za silného deště,
a300
tedy i několikacentimetrového bláta, se
tam
250 na účelovou komunikaci právě pokládal
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Jestlipak ona vozovka slouží dodnes?
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a nekonečné obilné lány, v nichž
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vykreslují
pravidelné pruhy kola „plechové
kavalerie“ kombajnů vrčících v oblacích prachu. Někde poblíž trčí k nebi ohyzdný šedý
monolit betonového obilního sila, rozpálené
válcovité zásobníky s nápisem Vítkovice, popřípadě zdi agrochemického podniku. Inu
což, heslem dne byl maximální výnos
a slůvko bio jsme znali snad jen
z názvu předmětu ve škole.

vygůglujte, má své heslo i na Wikipedii.
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Na skok se zatoulejme i pod voňavé listnaté
či jehličnaté velikány. Třeba také prostřednictvím brigád. V rámci vojenské služby
jsem se s pár šťastlivci (každé sebekratší
opuštění kasáren bylo pochopitelně vítané)
dvakrát zúčastnil sázení stromků v okolí
Hluboké nad Vltavou. Tato činnost se jistě
vizuálně ani fakticky nezměnila, technika
v lese usnadňující těžbu a stahování dřeva
ano. Nějaké stroje typu harvestor nejspíše
neexistovaly, pro klády jezdily tatry a liazky
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Pokrok nelze zastavit
Technika značně urychlila zemědělské práce. Na snímku jeden z prvních kombajnů. Ti, kteří je obsluhovali,
si v prachu a horku užili své. 
Pavel Filla
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(vybavené drapákem k nakládání dřeva),
stejně jako u vojáků se tu motaly „vejtřasky“
(Praga V3S), gazy, uazy nebo lady nivy a opět
všudypřítomné zetory. Pracovníky a pracovnice do lesa dopravovaly tzv. babosedy
– skříňové avie se sedadly a okny. S minimálním odpružením, uvnitř s vrstvou bláta nebo
kily hlíny a také nejméně jedním kuřákem
(že by nešla otvírat okna?).
Leckde starší technika zůstává dodnes,
dozajista se zvýšil počet koní k šetrnějšímu
přibližování dřeva. Ať už svoz dlouhého dříví
vypadal jakkoli, velká část končila na místních pilách, případně u kusé koleje nejbližšího nádražíčka či nákladiště, odkud vonící
náklad vlakem pokračoval dále. Ale že budou
kamiony se dřevem křižovat půlku Evropy?
A že se lesy budou kupovat „nastojato“, aby
se za cenu jedné koruny za metr co nejrychleji
vykácely bez toho, že do dvou let je vlastník
povinen půdu opět zalesnit? Ale nebojte
se, zvláště vy, kteří čas od času autory
této rubriky obviníte z nostalgického
fanatismu k čemukoli socialistickému
– lesů neubývá! Statistici by vám dokázali,
že lesní půdy naopak přibývá, od zalesňování holin (zničené monokulturní lesy vlivem
emisí z hnědouhelných elektráren jsou snad
nejtypičtějším obrazem lesů let minulých) až
po zalesňování ladem ležící zemědělské půdy.
Kolorit pasek, lesních cest, posedů a hájenek, houštin s halasícími houbaři, lesních
školek a krmelců se mnoho nezměnil. Někde
přibylo turistů a možná celkově ubylo sběračů nejrůznějších lesních plodin – nemyslím
tím sběr hub, v němž jsme byli, jsme a asi
už zůstaneme světovou jedničkou. Co jste
tehdy v lesích zaručeně nenašli, byly prázdné
PET lahve.
Ale už dost bahnivých keců! Vypínám
kompjůtr, zastrkávám modráky do holínek
a letím se vystavit na Václavák. ▪

Zdroj: zarozvoj.cz
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Placený teambuilding
Odpočinek studentek pedagogické školy na bramborové brigádě v Čechticích na Vlašimsku v roce 1975. Na tyto brigády skoro nikdo nevzpomíná
ve zlém a pro upevnění a poznání třídního kolektivu udělaly možná víc
než dnešní tzv. adaptační kurzy.
Jiří Veverka

Brigáda
V září 1978 jsme před prvním ročníkem
na Střední průmyslové škole železniční
v České Třebové odjeli na 14denní brigádu na česání chmele v zemědělském
družstvu někde v okolí Žatce.


Martin Kosek

Babosed z NDR
Po válce se mechanizovala „mužská“ práce a ulehčení
„ženské“ práce muselo počkat. Náš malotraktor do školek TN-4K-10 neobstál ve srovnání s nosičem nářadí
z NDR, a tak se od roku 1963 začal dovážet RS 09,
nazývaný německými lesníky Maulwurf (krtek). Protože
do té doby měly záhony ve školkách šířku 1 m a 5 řádků,
převzal se z NDR i systém se sedmi řádky na záhonu
širokém 146 cm. Na babosedu pro školkování tak sedělo
7 žen, protože každá obsluhovala jeden řádek. 

Vladimír Simanov

První drátkování
Fotografie je pořízena na chmelnici u Žatce
v roce 1996, kam jsme poprvé jako studentky průmyslové školy vyrazily drátkovat.


Žanet Müllerová

Je vytěženo
Takhle kontroloval můj synovec, jak lesní dělníci s technikou vytěžili kus
lesa u Volar začátkem osmdesátých let. 
Ladislav Beran

Oráč na svém poli
Ještě ve 40. letech minulého století byl na Tachovsku u malých zemědělských hospodářství používán dřevěný pluh s kravským potahem.

Hynek Altman

šance

Vážení čtenáři!
Další snímky
využijeme někdy
příště v příbuzných
tématech. Více
na straně 6.

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

č. 11/2014: SJEZDY, SCHŮZE, ZASEDÁNÍ – uzávěrka zaslání 15. října
č. 12/2014: HRAČKY A HRY – uzávěrka zaslání 12. listopadu

Tipy a recenze připravuje Jan Kábrt,
novinář a publicista.

kultura

kino • fIlmy na doma
divadlo • výstavy
koncerty • knihy • cd

Kulturní tipy a recenze
ČD
TIP

S POMOCÍ PŘÁTEL
KAREL GOTT

Po dlouhých deseti letech vydal Karel Gott desku s novými, původními písničkami. Její název
S pomocí přátel je přesný: skladby pro Slavíka totiž napsali jeho kolegové z hudební branže.
A je to velmi různorodá společnost, která desce zajistila i pestrou paletu žánrů od romantických balad přes ryzí pop až po taneční kusy. Písničky Mistrovi napsali Karel Šíp, Radek
Banga z kapely Gipsy.cz, Michal Malátný z Chinaski, Michal David, Vašo Patejdl z Elánu nebo
finalista SuperStar Petr Bende. Nejsilnějším momentem celé desky je šansonově procítěná
skladba Testament, kterou Ondřej Brzobohatý naladil na nostalgickou vlnu a Gottův stále
zvonivý hlas.
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kultura

Kino

Filmy na doma
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
Film, podobně jako jeho
úspěšná knižní předloha, působivě balancuje mezi humorem a neúprosným osudem,
nadto měl štěstí na
představitele obou
hlavních postav
Hazel a Guse.
Zamilovali se a je to
láska jako z učebnice. Nejkrásnější chvíle života
ale kalí fakt, že se poznali na
sezeních podpůrné skupiny
proti rakovině, se kterou oba
svádějí boj.
USA, 126 MIN. / REŽIE – JOSH BOONE / HRAJÍ – SHAILENE WOODLEY,
ANSEL ELGORT, WILLEM DAFOE,
LAURA DERN, NAT WOLFF, LOTTE
VERBEEK

DIVOKÉ HISTORKY
Komedie s krvavým nátěrem, která si získala diváky na filmových festivalech v Cannes
i Karlových Varech. Vypráví šest historek, jejichž hrdinové se neznají, spojuje je však nespravedlnost či křivda, která se dostane za hranice jejich trpělivosti. Když nakonec každý z nich
vezme věci do vlastních rukou, řine se na diváky pořádná dávka cynismu a černého humoru.
ARGENTINA, ŠPANĚLSKO, 122 MIN. / REŽIE – DAMIÁN SZIFRON / HRAJÍ – RITA CORTESE, RICARDO DARÍN,
NANCY DUPLÁA, DIEGO GENTILE, DARÍO GRANDINETTI I V KINECH OD 9. ŘÍJNA

ZMIZELÁ
Novinka od režiséra kultovních snímků
Sedm nebo Klub rváčů. Sleduje zoufalého
Nicka, kterému se v den pátého výročí
svatby ztratila manželka Amy. Vypadá
to, že Nick dělá všechno pro to, aby se
jeho žena našla, stopy a důkazy, které má
policie, ale vedou právě k němu. A lidé se
začínají ptát, zda je obětí zločinu nebo
zrůda, která vodí všechny za nos.
USA, 145 MIN. / REŽIE – DAVID FINCHER / HRAJÍ
– BEN AFFLECK, ROSAMUND PIKE, MISSI PYLE,
NEIL PATRICK HARRIS, PATRICK FUGIT

NA HRANĚ ZÍTŘKA
Konečně trhák, který kromě
povinné akční výbavy dostal
i zajímavý scénář s pořádnou
dávkou humoru. Dokonce
skvěle sedl i Tomu Cruisovi
v hlavní roli. Jeho
Bill nebyl nikdy
v akci, ale když Zemi
ohrožují vesmírní
Mimikové, jde do
boje i on. Během
několika minut je zabit, ale
díky přímému kontaktu s mimozemšťanem opět procitne
před bojem. A tak stále dokola.
USA, 113 MIN. / REŽIE – DOUG LIMAN
/ HRAJÍ – TOM CRUISE, EMILY BLUNT,
BRENDAN GLEESON, BILL PAXTON,
JEREMY PIVEN, LARA PULVER

V KINECH OD 2. ŘÍJNA

Divadlo
SEX PRO POKROČILÉ

U POKLADNY STÁL

Znovu patří jeviště pražského Studia Dva Karlu Rodenovi a jeho
životní partnerce Janě Krausové, kteří rozehrávají zábavnou
manželskou konverzačku. V té se Jindřich a Alice poněkud nemotorně snaží povzbudit pohasínající jiskru letitého vztahu. A je
to docela zábavná podívaná – jejich manželské stereotypy totiž
každý z diváků důvěrně zná z vlastní zkušenosti.

Na své divácky úspěšné představení Sluha dvou pánů chce režisér
Nikolaj Penev navázat novinkou U poklady stál. Hra Jiřího Vernera
byla na konci třicátých let předlohou slavného filmu s Vlastou Burianem. V Olomouci ale nechtěli jen kopírovat film – i proto komedii
o tom, jak se může vymstít neochota pomoci druhému, okořenili
řadou odkazů na současnost.

STUDIO DVA, PRAHA / REŽIE – DARINA ABRAHÁMOVÁ /

MORAVSKÉ DIVADLO, OLOMOUC / REŽIE – NIKOLAJ PENEV / HRAJÍ – VOJTĚCH

HRAJÍ – JANA KRAUSOVÁ, KAREL RODEN, TONYA GRAVES

LIPINA, ROMAN VENCL, JAN ŤOUPALÍK, VLADIMÍRA VČELNÁ, VENDULA FIALO-

(ZE ZÁZNAMU)

VÁ A DALŠÍ

kultura 19

Knihy

CD

PŘÍZRAK

VLADIMÍRA ČEREPKOVÁ

Jo Nesbø platí v oblasti severských detektivek
za záruku napínavého čtení a
nečekaných zápletek. V Přízraku se jeho detektiv Harry Hole
zakousne do takřka uzavřeného a objasněného případu
vraždy na drogové scéně.
Vyšetřování brzy nabobtná do
nečekaných rozměrů, stopy
míří k lidem z vyšších sfér. Pro ně se tak Hole
rázem stává nepohodlnou osobou a sám se
ocitá v nebezpečí.

Podtitul knihy – Beatnická femme fatale –
nelže. Takový osud, jako měla
česká básnířka Vladimíra Čerepková, se nevidí. Novinářka
Alice Horáčková, která ji jako
poslední zpovídala v Paříži,
popisuje její těžké dětství,
první útěky k poezii, flámování s beatniky, divoký život
ve Francii nebo experimentování s drogami.
A prostor dala i vzpomínkám dvacítky jejích
přátel, nepřátel a milenců.

KNIHA ZLÍN, 399 KČ

ARGO, 398 KČ

ALICE HORÁČKOVÁ

JO NESBØ

ALBUM
MIG 21

S novou deskou přichází rytmická úderka v čele s hercem
Jiřím Macháčkem. Osvědčeně na ní kombinuje taneční
energii s vtipnými texty a
kromě úplných novinek jsou tu
i známé písně, které se zatím
na deskách neobjevily, jako
Mávej, Chci ti říct nebo Máma
se vrací. Kapela právě Album
představuje na velkém turné,
termíny najdete na
www.mig21.cz.

Výstavy
ERWIN MÜLLER
V Liberci vstává z popela zapomenutý rodák Erwin Müller.
V jeho především poválečném
životě sice zůstává řada bílých
míst, ovšem práce z dvacátých
a třicátých let minulého století
se tamní galerii podařilo shromáždit. Realistickým obrazům
dominují motivy městského
a venkovského života, většinou
jim nechybí ani humor
a nadsázka.
OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI
OTEVŘENO DO 16. LISTOPADU

BEST OF THE BEST

HELENA VONDRÁČKOVÁ
Mezi hvězdy populární hudby
katapultovalo Helenu Vondráčkovou vydání písně Červená řeka, ze které byl kdysi velký hit. A protože to bylo přesně
před padesáti lety, připomíná
si toto výročí zpěvačka dvojcédéčkem s největšími šlágry,
které za tu dobu nahrála. Je tu
i jedna nová píseň Oheň lásky
nebo poprvé kompletní verze
hitu Sladké mámení.

ZÁŘIVÝ KRYSTAL / BOHUMIL KUBIŠTA
A ČESKÉ UMĚNÍ / 1905–2013
Obrazy v hodnotě převyšující miliardu korun a představení celé šíře díla jednoho z klíčových hybatelů českého
moderního umění Bohumila Kubišty – to je trumf
podzimní výstavní sezony, za kterým stojí za to udělat
si výlet do Ostravy.
Výstava sleduje Kubištův život, práci i vliv ve třech rozsáhlých oddílech. V prvním nastiňuje jeho umělecký vývoj, který po seznámení s ranými díly Picassa a Braqua
v roce 1910 upřednostnil kubistický směr, ale i vztahy
ke kolegům či odpůrcům. Druhý se věnuje ohlasu
Kubištova díla po jeho předčasné smrti po první světové
válce. Na jedné straně líčí peripetie s přípravami první
posmrtné výstavy, na druhé upozorňuje na umělcův
velký vliv na mladé autory. A konečně ve třetím celku
výstava poukazuje na to, jak Kubišta dokázal ovlivnit
řadu autorů i po celé dvacáté století.
Vzhledem k tomu její autoři shromáždili i obrazy Emila
Filly, Jana Zrzavého, Josefa Váchala, Josefa Šímy, Jindřicha Štyrského a mnoha dalších, na nichž je Kubištův
odkaz na první pohled čitelný.
GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ, OSTRAVA I OTEVŘENO DO 4. LEDNA

televize
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Říjnové menu
TAJEMSTVÍ LUBOMÍRA LIPSKÉHO
Jaký je legendární herec v soukromí? To
v dokumentu prozradí jeho vnuci Matěj
a Štěpán i synovec
Dalibor. A na slavný
seriál Tři chlapi
v chalupě budou
s Lipským vzpomínat
Jan Skopeček a Ladislav Trojan – před kamerou se sešli po pětapadesáti letech.
TV BARRANDOV • 31. ŘÍJNA / 22.05

Seriálový trůn

obsadil soudce Klos

BORSALINO

Největší bitvy, které televize svádějí ve válce o diváky, probíhají na poli původních seriálů.
Do té zatím poslední vytáhly v rámci svých podzimních novinek. Jaké jsou?

N

ic moc nového nevymýšleli na Nově.
Frekvenci zvýšili u Doktorů z Počátků
a nadto tasili staronovou Kriminálku Anděl
(její čtvrtou řadu). Funguje však jako důkaz,
že někdy je lépe držet se osvědčeného.
Policejní zteč rozbředává zápletkami typu
rýmičky na služebně, nová posila v podobě šéfky kriminálky Věry Beránkové (Zlata
Adamovská) by jistě zapadla do vyšívacího
spolku, v mordpartě je však za klauna.
Jako klauniáda ostatně místy působí i Vinaři na Primě. Herci zřejmě pilovali moravský
dialekt až k jeho nové odnoži, jež bezděky
baví víc než vtipy ze scénáře. A ač se točilo
v krásném prostředí, má seriál k poetice
vinohradů hodně daleko. Zdlouhavé epizody
loví zápletky, kde se dá, a pomalu sklouzávají
k další vztahové banalitě.
Z podzimních seriálových žní tak vyšla nejlépe Česká televize. Její trojice novinek měla

hodnocení
KRIMINÁLKA
ANDĚL IV.
NOVA

VINAŘI
PRIMA

vysoké ambice, které se více či méně naplnily.
Skvěle se rozběhla další řada Nevinných lží,
které úvodním sporem sparťanské a slávistické duše, následným kolapsem trojnásobné
matky i do třetice fatálním opileckým blues
vysoká očekávání splnily.
Velkolepě obsazení Neviditelní rozehráli
vtipnou hru s tajnou sektou vodníků. Do
jejich světa je občas radost nahlédnout, třeba
když v akvaristice předepisují rybky na bolení
zad i na kašel. Seriál naopak sráží dějová
bezzubost a často nevtipné odkazy k politice
a kauzám let minulých.
Korunu podzimu si pro sebe urval David
Švehlík, představitel hlavní role seriálu Život
a doba soudce A. K. Jeho charisma prýštící
z obrazovky, zajímavé soudní kauzy a vnitřní
hlas, kterým jeho soudce Adam Klos komentuje dění pro diváky, tvoří páteř úspěchu
právnické série. Za odvahu takhle vyprávět,
za atmosféru i další herecké výkony patří
seriálu pomyslný trůn. ▪

ŽIVOT A DOBA NEVINNÉ LŽI
SOUDCE A. K. ČT

NEVIDITELNÍ
ČT

ČT

50 % 50 % 80 % 80 % 60 %

Skvělá gangsterka z Marseille roku 1930.
Jean-Paul Belmondo a Alain Delon zfixlují
koňské dostihy,
což je přivede až
k práci pro bossy
místní mafie. Když
rozjedou vlastní
kšeft, začnou se
na všudypřítomný
zločin dívat trochu jinýma očima.
ČT2 • 12. ŘÍJNA / 20.00

ROCKY
Životní role Sylvestera Stalloneho o boxerském outsiderovi, kterého ve třiceti každý
odepsal. Když se ale
rozhodne postavit
obhájci titulu mistra
světa v těžké váze
Apollo Creedovi,
začíná tvrdý trénink,
který jedním zápasem zdaleka nekončí.
PRIMA COOL • OD 12. ŘÍJNA / 20.00

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
Batman, který se před osmi lety vytratil
z Gothamu, se vrací z dobrovolného exilu
kvůli maskovanému
teroristovi Baneovi,
jenž má s Gothamem
nelítostné plány.
Netopýří síla však
tentokrát proti tak
silnému soupeři
nemusí stačit.
NOVA • 24. ŘÍJNA / 21.40

TV kupé
■ NATÁČEJÍ SE ČETNICKÉ
TRAMPOTY
Na úspěch Četnických humoresek chce ČT
příští rok navázat novým seriálem Četnické
trampoty z období první republiky, který právě
nyní natáčí. Hlavní role si zahráli Robert Hájek
a Martin Donutil, vedle nich se objeví i Pavel
Zedníček nebo Pavla Tomicová.

■ BARRANDOV UVEDE POSLEDNÍ
ROLI VLADIMÍRA ČECHA
Koncem října uvede televize Barrandov seriál
Tomáše Magnuska Stopy života. Tvoří ho samostatné příběhy lidí, kteří se ocitli v psychiatrické léčebně. Zajímavostí je, že první díl vznikl
už před rokem a stihl si v něm zahrát
i Vladimír Čech.

■ KRÁLOVNY POPU
VÁM NEUTEČOU
Producent Janis Sidovský i letos pořádá koncert Královny popu, tentokrát s názvem Pocta
legendám. V pražském karlínském divadle
14. října vystoupí Bára Basiková, Helena Vondráčková, Lenka Filipová a mnoho dalších.
ČT odvysílá záznam v listopadu.

recenze 21

Alice Nellis si poradila i bez andělů
Mezi novinkami, které v průběhu října míří do našich kin, na sebe největší pozornost
strhávají Andělé všedního dne. Režisérka Alice Nellis je natočila podle bestselleru
Michala Viewegha. Vyplatí se na ně jít?

V

yplatí, jakkoli ta odpověď není jednoznačná. Jsou tu ale nejméně dva dobré
důvody, proč Anděly nezatratit.
První s puncem banality připomíná vlastní
slepotu nad absencí partnerského citu, banalitami rozbitá přátelství či jiná, často nesmyslná trýznění, u jiných bezpečně odhalená na
první dobrou.
V žádném světě se však tato holá pravda neztratí. A pokud Alice Nellis něco
z Vieweghových hrdinů vydolovala, pak
především tohle. S přibývajícími minutami víc
a víc poukazuje na to, že za naše poškozené
životy a trápení mohou často banální důvody,
jako jsou pýcha, nedostatek odvahy, falešný
pocit bezvýchodnosti…

hodnocení
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
REŽIE – ALICE NELLIS
HRAJÍ – MARIÁN LABUDA, VOJTĚCH DYK,
VLADIMÍR JAVORSKÝ, eliška křenková,
BOLEK POLÍVKA, KLÁRA MELÍŠKOVÁ,
ONDŘEJ SOKOL A DALŠÍ
V KINECH OD 9. ŘÍJNA

70 %

Andělé z jiného světa
Prostřednictvím andělů, které její hrdinové
nevidí, režisérka namítá, že by s tím ve většině přece jen šlo něco dělat.
Nejinak je na tom dvaapadesátiletý Karel,
učitel autoškoly, kterému zbývá pár hodin
života. Tak málo by stačilo na dobrý vztah
se synem nebo na jiskru ve vztahu s Marií,
kterou zase trápí nenávist dávné kamarádky
– syn jedné odloudil ženu synovi té druhé.
Podobně je to i s ostatními. Andělé jsou
Vieweghovou nejsmutnější knihou, ve vykreslení nostalgie a lidského trápení nejsilnější.
A to platí i o filmu.
Kniha a film se kopírují i v nejslabší, andělské části. Nadpozemská parta skončila v roli
banálních figurek, pozorovatelů a bezzubých glosátorů s minimální dovedností běh
událostí jakkoli měnit. Vzhledem k obsazení
v čele s Mariánem Labudou a Vojtou Dykem
se z nich autoři snaží učinit protipól pozemskému fatalismu, jenže s tak malou dávkou
humoru v tom nešlo výrazně uspět.

Takových scén, jako když se Vojta Dyk zjeví
před matkou jednoho ze synů a rozohněně
láteří nad jejím nesmyslným počínáním, měli
andělé dostat mnohem víc, bez nich je jejich
mise poněkud uťápnutá.

Polívka s Melíškovou útočí na ceny
Obsazení reálných hrdinů je ale dokonalé. Po
čase je radost sledovat strhující civilní výkon
Bolka Polívky, který společně s Klárou Melíškovou (hraje Ester, která přišla o manžela, je
též Karlovou žačkou v autoškole a objektem
jeho sexuálních tužeb) patří k druhému
dobrému důvodu, proč se na Anděly všedního
dne vypravit.
Z pozice nezapomenutelného filmového
zážitku je sráží dlouhý rozjezd, zmíněná andělská mise lavírující mezi humorem a trapností, nebo ne zrovna šťastný výběr Ondřeje
Sokola do role jednoho ze zmíněných bratrů.
I tak se ale novinka Alice Nellis v kontextu
domácí produkce bezpečně drží nad průměrem. ▪

22

ukázka z knihy

DENÍK 2012
Čtvrtek 19. dubna 2012
79,2 kg, 4 skleničky alkoholu (prima),
2 822 kcal (ale je lepší sníst něco pořádného
v klubu než kusy starého sýra a rybí prsty doma),
možnost, že ještě někdy budu sexovat nebo po
tom zatoužím: 0.

Soutěž o knihu Bridget
Jonesová láskou šílená
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte na
soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.

„Potřebuje si zašukat,“ pronesla Talitha rázně,
zatímco usrkávala vodku s martini a zlověstně
se v klubu Shoreditch House poohlížela po vhodných kandidátech.
Byl to jeden z našich jakžtakž pravidelných
večerů, kdy jsem se nechávala na naléhání
Talithy, Toma a Jude „vytáhnout do společnosti“,
něco jako když vezmete babičku k moři.
„Moje řeč,“ souhlasil Tom. „Už jsem vám říkal,
že jsem na Pokojenaposlednichvili.com sehnal
apartmá v hotelu Chedi v Čiang Mai jen za dvě
stě babek za noc? Na Expedii sice bylo k dispozici
základní apartmá za 179, ale nemělo terasu.“
Tom byl ve zralém věku stále posedlejší
dovolenými v butikových hotelích a životní styl –
svůj i náš – se pokoušel co nejvíc sladit s blogem
Gwyneth Paltrowové.
„Sklapni, Tome,“ zamumlala Jude a zvedla oči
od svého iPhonu, na němž se věnovala seznamce
Singldoktori. „Tohle je vážné. Musíme něco udělat. Vždyť se z ní stala znovuzrozená panna.“
„Vy tomu nerozumíte,“ namítla jsem. „
To je naprosto vyloučené. Nikoho jiného nechci.
A stejně, i kdybych chtěla, což nechci, jsem
v posteli nepoužitelná, naprosto asexuální a už
nikdy, prostě nikdy se nemůžu nikomu líbit.“
Zadívala jsem se na svoje břicho, které mi vystupovalo pod černým topem. Byla to pravda. Stala se ze mě
znovuzrozená panna. S moderním světem je potíž
v tom, že sex a sexualita vás v jednom kuse bombardují ze všech stran – billboard s rukou na zadku, dvojice
muchlající se na pláži v reklamě na sandály, skutečné
dvojice propletené v parku, kondomy u pokladny
v drogerii – celý báječný, kouzelný svět sexu, do něhož
už nepatříte a nikdy patřit nebudete.
„Nehodlám to lámat přes koleno, k ovdovění
a k postupné proměně ve starší dámu to prostě patří,“
prohlásila jsem melodramaticky v naději, že mě

Která herečka zvárnila slavnou
Bridget Jones ve filmu?
A) Gwyneth Paltrow
B) Drew Barrymore
C) Renée Zellweger
Odpověď zadejte do příslušného formuláře na
www.cdprovas.cz do 23. října.

Helen Fieldingová

„Třeba je to doktor a zároveň milovník tance
a chce si to jen pojistit na všech frontách?“ snažila
jsem se ji povzbudit.
„Sklapni, Jude,“ řekl Tom. „Seš naprosto zabředlá
v bahně plném mlhavých kybernetických bytostí,
z nichž většina ani neexistuje a které se libovolně
vzájemně rajcují a zase odkopávají.“
„Botox tě může zabít,“ pronesla jsem zlověstně.
„Co třeba botulismus? Přenáší se hovězím.“
„No a co? Lepší umřít po aplikaci botoxu než
na samotu, protože budeš vrásčitá jak indiánská
babička.“
„Proboha svatého, sklapni, Talitho,“ okřikl ji
Tom.
Najednou se mi znovu zastesklo po Shazzer
a zatoužila jsem, aby tu byla i se svým: „Přestanete už
kurva jeden druhýmu říkat, aby kurva zavřel hubu?“
„Ano, zavři zobák, Talitho,“ přidala se Jude. „Každý
nechce vypadat jako nepodařená vosková figurína.“
„Drahoušku,“ opáčila Talitha a položila si ruku na
čelo, „ já nejsem NEPOVEDENÁ VOSKOVÁ FIGURÍNA.
Ponecháme-li stranou truchlení, Bridget ztratila nebo,
chcete-li, zašantročila povědomí o své sexualitě.
A naší povinnosti je pomoct jí ho vzkřísit.“
A s pohozením svými bujnými, zářivými loknami se
uvelebila na židli, zatímco my tři jsme na ni tiše zírali
a ucucávali koktejly brčkem jako pětiletí prckové. ▪

Bridget Jonesová
láskou šílená
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ XYZ.

384 STRAN, 349 KČ

všichni budou okamžitě přesvědčovat, že jsem hotová
Penelope Cruzová nebo Scarlett Johanssonová.
„Ale, drahoušku, nebuď tak podělaně směšná,“
opáčila Talitha a přivolávala číšníka kvůli dalšímu
koktejlu. „Asi skutečně potřebuješ trochu shodit,
skočit si na botox a udělat něco s těmi vlasy, ale…“
„Botox?“ ohradila jsem se pobouřeně.
„Ach bože,“ vyprskla Jude z ničeho nic. „Tohle není
žádnej doktor. Byl na seznamce Milujutanec. Je to ta
samá fotka!“

Helen Fieldingová (56)
Vyrůstala v malém průmyslovém městečku Morley v hrabství Yorkshire v rodině ředitele místní textilky. Později vystudovala univerzitu v Oxfordu a začala pracovat v televizi BBC, nejprve jako regionální reportérka, později producentka. Zážitky
z natáčení dokumentárního seriálu o Africe zachytila ve svém prvním románu Celebrity pro Afriku (Cause Celebs). Úspěch ale
přišel až s Bridget Jonesovou – její Deník se stal v roce 1996 světovým bestsellerem, o tři roky později na něj navázal druhý
díl nazvaný S rozumem v koncích. Obě knihy se dočkaly vydání ve čtyřiceti zemích s nákladem převyšujícím patnáct milionů
výtisků. Nyní se Bridget Jonesová vrací na scénu po patnácti letech. Leccos se v jejím životě změnilo, ale hodně toho zůstalo
při starém. Třeba její věčná předsevzetí!

Foto: Chris Frazer Smith

autorka
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Pardubický kraj
Mezi vyhledávaná letoviska východních Čech patří Pastviny. Hlavním lákadlem obce ležící
nedaleko Žamberka je přehrada. Vodní nádrž na Divoké Orlici byla vybudována v letech 1932
až 1938, a i když se původně příliš nepočítalo s tím, že by sloužila i k jinému účelu než jako
účinná ochrana před povodněmi, záhy se stala oblíbeným místem rekreace. Zhruba ve třetině
přehradního jezera spojuje jeho břehy povedený železobetonový most se dvěma oblouky z roku
1934. V prvních letech minulého století se plánovalo postavit železnici vedoucí ze Žamberka
přes Pastviny do Bartošovic, ale k realizaci kvůli nedostatku financí a začátku první světové
války nedošlo. Nejbližší vlakovou stanicí je tak Těchonín (na trati č. 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr), od níž vás k Pastvinské přehradě dovedou turistické značky. Vydat se můžete přes
Studenský les ke Studenské zátoce (4 km) a pak pokračovat podél přehrady po modré turistické značce do Pastvin (dalších 2,5 km).

Sváček
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Pohádkový hrad
u perníkového ráje

Severní část hradního paláce střeží drak.

Už zdaleka viditelná silueta hradu Kunětická hora je
takřka pohádková. A to se v hradním paláci můžete
setkat s dorůstajícím dráčetem a pod hradem
si prohlédnout Perníkovou chaloupku.
TEXT: TOMÁŠ REZEK
FOTO: ARCHIV NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, profimedia.cz

P

ro rodinný výlet je „Kuňka“, jak hrad
místní familiárně nazývají, jako stvořená. Děti nalákáte na návštěvu hradu
snadno. Stačí jim Kunětickou horu vylíčit
jako Rumburakovo sídlo z pohádkového
seriálu Arabela. Ve dvanáctém dílu první
řady se marně Fantomas dobývá do brány
hradu Kunětická hora, aby osvobodil

princeznu Arabelu, Petra Majera a Honzíka
s Mařenkou z Rumburakova zajetí. Dnes
na Kunětické hoře zastupuje pohádkovou
říši největší drak sídlící na našich hradech,
který obývá severní křídlo hradního paláce.
Na hradě se mohou děti vycvičit pro boj
s drakem v lukostřelbě a získají také cenné
rady, jak se stát čestným a nebojácným
rytířem.

O zkroceném zubrovi

Zajímavosti o trestání zločinců ve středověku se
dozvíte z expozice o historii útrpného práva.

Před hradním palácem nepřehlédnete
zinscenovanou erbovní pověst Pernštejnů, nejvýznamnějšího rodu, který kdy
Kunětickou horu vlastnil. Legenda vypráví
o uhlíři Věnavovi, který zkrotil zlého zubra.
Do nozder mu dal houžev upletenou z lýčí
a přivedl ho k markraběti moravskému. Za
statečnost byl odměněn rozsáhlým majetkem a stal se tak zakladatelem slavného
šlechtického rodu. Kunětickou horu získali
pánové z Pernštejna v roce 1491 a hrad
přestavěli v jedno z nejlépe opevněných
šlechtických sídel v Čechách. Vybudovali
palác s novou válcovou věží, vystavěli kapli

svaté Kateřiny i 70 metrů hlubokou hradní
studnu. Jak vypadala Kunětická hora za jejich panování v 16. století, přibližuje model
hradu v měřítku 1 : 200, který je k vidění
v druhém patře hradního paláce.

Svět jako na dlani

V hradní věži je vystaven model hradu zachycující jeho podobu před rekonstrukcí ve
20. letech minulého století, kdy z něj zbylo
jen torzo bez střech, oken i stropů. Za
třicetileté války byla totiž Kunětická hora
vypleněna Švédy a od té doby chátrala.
Devastaci uspíšila i těžba kamene ze skály
pod hradem. Vše změnily až prvorepublikové opravy. Na věži ale oceníte především
panoramatický výhled po okolní krajině.
Z jejího vrcholu ji budete mít jako na dlani
a při dobrém počasí dohlédnete na Orlické
hory i vzdálenější Krkonoše. Prohlídka
hradního paláce a věže probíhá bez průvodce a není nijak časově omezena. V klidu
si tak můžete prohlédnout výstavu věnovanou tzv. parforsním honům, zvětšeninu
historické mapy dávno zaniklé pernštejn-

5 NEJ
1

2

spojení
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Vlakem
ke Kunětické hoře
Až ke Kunětické hoře vlaky sice nejezdí,
ale svézt se můžete na pardubické
hlavní nádraží, kde zastavují vlaky všech
kategorií včetně SC Pendolino, a od
nádraží pak pokračovat linkou MHD
č. 16. Z Pardubic (od rozcestí u pardubického zámku) vedou na Kunětickou horu
značené turistické trasy, a pokud se rádi
projdete, z vlaku můžete také vystoupit
na zastávce Stéblová, od níž vás ke
„Kuňce“ dovede žlutá značka (cca 8 km).
Pro cestování vlakem ČD do Pardubic
lze využít výhodnou Včasnou jízdenku
Česko. Prodává se ve třech cenových
úrovních. Čím dříve si ji zakoupíte, tím
bude levnější. A pokud máte In Kartu,
bude cena ještě výhodnější. Více informací najdete na www.cd.cz (Vlakem po
ČR – Jízdenka – Přímo na slevu).
Příklady cen Včasné jízdenky Česko
▪ Pardubice – Praha
			
od 75*/100 Kč
▪ Pardubice – Dvůr Králové n. L.
			
od 45*/55 Kč
▪ Pardubice – Olomouc
			
110*/130 Kč
*Cena se zákaznickou
aplikací na In Kartě.

ské rybniční soustavy nebo zbrojnici,
kde se seznámíte s rytířskými pravidly.

Od hradu k zámečku

Méně veselá, ne však nezajímavá je
expozice věnovaná historii útrpného
práva v českých zemích s působivou
přehlídkou mučicích nástrojů. Zájemci
mají možnost nahlédnout i do hradní
hladomorny. V poslední době se Kunětická hora stala oblíbeným místem pro
konání svatebních obřadů. Pro tento
účel je hojně využívána nejkrásnější
místnost hradního paláce – Rytířský
sál s malebnou sklípkovou klenbou.
Církevní svatební obřady pak probíhají
v hradní kapli sv. Kateřiny, do níž vás
průvodce zavede v rámci druhého prohlídkového okruhu. Po návštěvě hradu
se vydejte k nedalekému loveckému
zámečku. Od parkoviště pod hradem
k němu dojdete lesní pěšinou (cca
200 m). V něm vás poutavou formou
vhodnou i pro ty nejmenší návštěvníky
seznámí s historií výroby perníku. ▪

4
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Rytířský sál, který
se často využívá ke
konání svatebních
obřadů, je nejkrásnější místností hradního paláce.
Okna sálu zdobí
kopie prvorepublikových vitrají
s erby majitelů
hradu.

K vlastníkům
Kunětické hory
patřili pánové
z Pernštejna, jeden
z našich nejvýznamnějších
rodů z přelomu
15. a 16. století.
V erbu měli
černou hlavu
zubra s houžví
v nozdrách.

Nejzbožnějším místem na
Kunětické hoře
je hradní kaple
sv. Kateřiny. Její
zajímavostí jsou
nápisy na stěnách
z konce 16. a ze
17. století –
projevy dobového
vandalství žoldáků.

V expozici
o útrpném právu
v Čechách si můžete prohlédnout
ukázky nejpoužívanějších mučicích nástrojů.
S jejich pomocí
byl obviněný
nucen k doznání
trestného činu.

Foto: Martin Künzel | Dreamstime.com

Hrad Kunětická hora je
nepřehlédnutelnou dominantou Pardubicka.

V 16. století patřil
hrad Kunětická
hora k nejlépe
opevněným šlechtickým sídlům.
Hlavní přístupovou cestu k hradu
střežilo šest bran,
některé byly vybaveny padacími
mosty.

Foto: Miroslav Beneda | Dreamstime.com

Kunětické
hory
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Kostel svaté Markéty v Podlažicích, místo vzniku mystické Ďáblovy bible.

Divokým údolím
za Ďáblovou biblí

Zavedeme vás do strmého divokého údolí říčky Žejbro –
na místo, kde se zrodila největší rukopisná kniha světa,
mysticky tajemná Ďáblova bible. A dále až do rovinaté krajiny
Chrastecka s několika nejen technickými zajímavostmi.
TEXT: MILAN PLCH
FOTO: Michal málek

I

deálním dopravním prostředkem je vlak, který vás doveze do zastávky Vrbatův Kostelec.
Odtud se necháte vést severně proudem říčky
Žejbro po trase značené turistické cesty a naučné stezky Chrastecko. Hluboké skalnaté údolí
zarostlé lesem, s kamenitým korytem, patří
mezi naše nejhezčí říční krajinné partie. Dovede
vás do Podskaly, které vévodí barokní jedno-

lodní kostel Panny Marie pod Skalou. Ještě než
přejdete lávku přes říčku, minete pramen, který
toto místo proslavil. Vladyka Vrbata si právě
zde zázračně vyléčil své rány. Na základě této
pověsti v Podskale vyrostly časem malé lázně,
které dosáhly největší proslulosti v období první
republiky. To sem zajížděly i manželky čelných
představitelů politických stran. Činnost lázně
ukončily po druhé světové válce a v bývalém
lázeňském hostinci dnes najdete penzion, kde
se lze ubytovat. Místy již více se otevírající údolí

vás povede směrem na Chacholice. Těsně před
Chacholicemi stojí pod hrází místního rybníka
budova bývalého mlýna. Zajímavější je Horecký
rybník, největší na Chrudimsku. U něho končí
pásmo lesů a divočiny a krajina dostává poklidný rovinatý charakter.

Kde přišla na svět Ďáblova bible
Silně na vás určitě zapůsobí v Podlažicích
stojící mohutný trojlodní barokní kostel svaté
Markéty. Zde stával benediktinský klášter až
do roku 1421, kdy byl vydrancován a vypálen
husitskými vojsky. Počátkem 13. století byl
s největší pravděpodobností právě zde sepsán
rukopis Codex gigas, tvořený více než třemi
stovkami pergamenových listů z teletiny,
který váží kolem 75 kg. Kniha obsahuje
bibli, českou kroniku, kalendárium, traktáty,
seznam podlažického bratrstva i nekrology
se jmény zemřelých. Svému známějšímu
názvu vděčí díky celostránkové ilustraci ďábla.
Originál odtud putoval přes Sedlec, břevnovský klášter do sbírek Rudolfa II. a nakonec
po uloupení švédskými vojsky za třicetileté
války skončil v depozitáři Královské knihovny
ve Stockholmu. V muzeu v Chrasti však můžete vidět jeho kopii. Vzhledem k tomu, že takto
rozsáhlý rukopis je psán celý stejným naprosto
neměnným typem písma, což je neobvyklé,
je pochopitelné, že k vysvětlení posloužila
pověst. Během jedné noci měl celou knihu na-
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Obnoveným
zámeckým parkem

|

10 2014

Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte
roční předplatné časopisu Turista!
Mariina vyhlídka v přírodním parku Kornatický potok na
Plzeňsku má slavnější a mnohem známější jmenovkyni:

ROZHLEDNY
Mariina vyhlídka
Žernovník
Kostelní Hlavno
Věž prostějovské radnice
Věž radnice ve Frenštátu
pod Radhoštěm

Expozice Emila Zátopka
Není Lešná jako Lešná
Krajem Maštalí

Okolo Hradska
Habartov - dějiště tragédie
Naučná stezka Čertova
strouha
Klíč ke Slezsku: zámek Książ
K sousedům na Eibenstein

TOULKY S TOULAVOU KAMEROU
Rekordmanka Kvilda
Po stopách Mariany Oranžské

A) v Českém ráji B) v Českém Švýcarsku
C) v Českém středohoří

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI
Jediný radioamatérský hrad u nás Unikátní
vodácký patron z Čepic K nejstarší české vinici
První republika v Lednici Muzeum lidových kapel
v Lesonicích Milník nebo menhir? U Pyrámu

Z roviny u hráze Horeckého rybníka vystoupáte
na návrší s kaplí svatého Jana
Nepomuckého. Tím se dostanete
do prostor zámeckého parku. Dlouhá
lipovo-kaštanová alej zvaná Velká Lipka vás
povede až k zámku. Dodnes na ní můžete pozorovat následky orkánu Kyrill, který v roce 2008
poškodil více než polovinu stromů. A ucítíte-li
v aleji zápach starých hadrů, může jít o pachovou obranu zde žijícího vzácného brouka
páchníka hnědého. Obnovenou zámeckou
zahradou vstoupíte přímo do areálu zámku,
který zde postupně rostl od počátku 17. století.
Je tvořen čtyřkřídlou jednopatrovou stavbou,
kterou dnes využívají městský úřad, zámecká
restaurace, městské muzeum a v bývalé zámecké kapli se nachází koncertní síň.
Přes zámek projdete přímo na hlavní náměstí, z jehož středu se zdvihá barokní bazilika
Nejsvětější Trojice. Severním směrem se nad
domy tyčí železobetonová konstrukce nového
vodojemu z konce dvacátých let minulého století, zajímavá stavba svého druhu. Vydáte-li se
však po naučné stezce Chrastecko, dorazíte
asi po půl kilometru k velké technické památce, staré vodárenské věži. Do ní byla čerpána
voda pístovou pumpou poháněnou vodním
kolem na náhonu a odtud tekla samospáLIII | 126
Cena: 48 Kč

Obnovený park chrastského zámku láká k procházkám.

Soutěž o předplatné

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY PRO VÝLETY PĚŠKY I NA KOLE PO ČESKU I ZA JEHO HRANICEMI

ŘÍJEN

psat takto potrestaný
mnich. Aby úkol splnil,
vzal si na pomoc čerta,
ten si však vymínil své
vyobrazení v knize.

Nejen za originálem Radegasta Větrné mlýny
v Labských pískovcích

Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 23. října. Tři správné
odpovědi odměníme ročním předplatným
časopisu Turista.

dem dřevěným potrubím na zámek a později
i do kašny na náměstí. Věž je opravena, volně
přístupná a od září 2012 slouží jako rozhledna,
ze které přehlédnete celé okolí městečka.

Trasou bývalé lokálky
Vrátíte-li se k nové vodárenské věži, bude vás
jen malá vzdálenost dělit od budovy nádraží
Chrast u Chrudimi. Koleje byste ovšem hledali
marně, poslední pravidelný vlak tudy projel
v roce 1978. Lokálka mezi nádražím v Chrasti
na hlavní trati Pardubice – Havlíčkův Brod
a Hrochovým Týncem zahájila provoz před
koncem 19. století. Jednalo se víceméně
o zemědělsko-cukrovarnickou dráhu. Několik
let po zrušení dopravy ještě sloužilo propojení
hlavního chrasteckého nádraží s městským
jako vlečka, ale ani v tomto úseku už na koleje
nenarazíte. Zato těleso tratě, které je dobře
průchozí, můžete využít k poslednímu úseku
cesty. Ještě než z nádraží v Chrasti u Chrudimi
vyrazíte zpět domů, povšimněte si pamětní

Alej vedoucí k zámku s kapličkou Jana Nepomuckého.
směr Chrudim

zrušené nádraží

m

ěs

tí

zámecký park

ná

zr

žst. Chrast

stará vodárna

rať

át

n
uše

kostel sv. Markéty
Horecký rybník

Chacholický rybník,
bývalý mlýn

zast. Horka

Podskala
skalní útvary

zast. Vrbatův Kostelec
směr Havl. Brod, Svitavy

Zrušené nádraží charakteristického vzhledu.

desky Stanislava Dejdara, dědečka známého
herce, jenž byl popraven fašisty za podílení se
na přípravě atentátu na říšského protektora
Heydricha za druhé světové války. ▪
Tento článek vyšel také v časopise Turista č. 5/2013.
← Stará vodárna dnes funguje jako rozhledna.
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Mladkov

Pardubice

Z okna vlaku
v Pardubickém kraji

Choceň

Ústí n. Orlicí

Vysoké Mýto

Foto: Petr Stránský, Fotobanka.cz

Foto: Michal Málek

VYSOKÉ MÝTO

BEZPRÁVÍ
Foto: archiv Společnosti přátel čs. opevnění, o.p.s.

MLADKOV

Bezpráví

Če
sk
áT
řeb
ov
á
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Od nádraží
po Betonové hranici

Barvy podzimní
přírody

Kostel s unikátními
freskami

U nádraží v Mladkově stojí informační
tabule naučné stezky Betonová hranice.
Nejstarší značená trasa věnovaná historii
československého opevnění na Králicku
je dlouhá 15 km a vede kolem dělostřelecké tvrze Bouda s muzejní expozicí
a Muzea Vysoký kámen. Se stezkou je
značenými turistickými trasami propojeno i Vojenské muzeum Lichkov. Na stezce
uvidíte řadu objektů lehkého i těžkého
opevnění a pozůstatky dělostřeleckých
a ženijních zkoušek pevnostních objektů,
které patří k unikátním vojensko-historickým památkám.

K nejkrásnějším částem prvního železničního koridoru patří úsek mezi Brandýsem
nad Orlicí a Ústím nad Orlicí, kde vlaky
projíždějí Přírodním parkem Orlice. Trať
se tady klikatí údolím řeky Tichá Orlice
a hlavně na podzim, kdy příroda hýří všemi
barvami, je z okna vlaku se na co dívat.
Mezi Brandýsem nad Orlicí a zastávkou
Bezpráví nepřehlédněte malebný strážní
domek. Byl jedním z 213 strážních domků
postavených podél olomoucko-pražské
dráhy ve 40. letech 19. století. Dnes je
památkově chráněný domek soukromým
majetkem.

Dvě 67 metrů vysoké věže kostela
sv. Vavřince už zdaleka cestujícím
signalizují, že vlak zanedlouho dorazí do
Vysokého Mýta. Kostel byl pravděpodobně založen spolu s městem v 60. letech
13. století, ale několikrát od té doby
vyhořel, a tak se jeho podoba často
měnila. V novoromantickém duchu byl
regotizován na konci 19. století. Ve
svatyni si můžete prohlédnout unikátní
secesní fresky z let 1904 a 1905, které
pokrývají všechny její stěny i strop. Jsou
dílem pražského malíře a interiérového
architekta Karla Vítězslava Maška.

Trasa naučné stezky je
přístupná i z Lichkova nebo
Těchonína, kam vás také
dopraví vlaky ČD. Těchonín, Mladkov
i Lichkov spojuje železniční trať Ústí
nad Orlicí – Mlýnický Dvůr (č. 024). Na
těchto zastávkách staví i přímé spěšné
vlaky z Pardubic. Nemusíte se tedy
vracet po stezce zpět do Mladkova. Od
rozcestí u dělostřelecké tvrze Bouda
se můžete vydat po zelené turistické
značce do Těchonína nebo opačným
směrem do Lichkova.

Železnice mezi Brandýsem
nad Orlicí a Ústím nad Orlicí
je součástí tratě Praha – Česká Třebová (č. 010). Trať byla uvedena
do provozu společně s dalšími úseky
olomoucko-pražské dráhy v roce
1845. Vznik tratě je spojen se
jménem Jana Pernera. Nejenže se
jako stavbyvedoucí výrazně zasloužil
o její realizaci, ale trať se mu stala
také osudnou. Při návratu z jedné
inspekční cesty se smrtelně zranil
u choceňského tunelu.

Do Vysokého Mýta jezdí
vlaky od roku 1882, kdy byla
zprovozněna železniční trať
Choceň – Litomyšl (č. 018). Na
24 kilometrů dlouhé lokálce jsou čtyři
desítky přejezdů, a tak vlaky na ní nemohou lámat rychlostní rekordy. Patří
však k našim nejmalebnějším místním
drahám, kterou využívají turisté nejen
při cestách do Litomyšle. Na zastávku
Vysoké Mýto město, od níž je to ke
kostelu nejblíže, vás dopraví z Chocně
vlak za 15 minut.
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Rájem rozhlednovým
ILUSTRACE: JIŘÍ ŠTEKL

Kozlovský kopec
Ocelová telekomunikační věž z roku 2001 vysoká 55 metrů.
Pardubice

Česká
Třebová

Olomouc, Brno

Kozlov

Chata Maxe
Švabinského

Kozlovský kopec

Litomyšl

trať č. 010, nejbližší žel.
stanice Česká Třebová,
vzdálenost 4,6 km

Kruhový výhled z otevřeného ochozu ve výšce 32 metrů (Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Králický Sněžník, Českomoravská
vrchovina).
Na Kozlovský kopec vede pěkná asfaltová silnice z České Třebové směrem na Kozlov. Na vrcholu pětikilometrového stoupání
s několika serpentinami se nachází odbočka vlevo a po pár
metrech další odbočka rovněž doleva. Odtud je to k turistické
chatě Maxe Švabinského jen 350 metrů do prudkého kopce po
kvalitní asfaltce. K samotné věži je třeba sjet ještě 100 metrů
z kopce po louce nebo kamenité cestě.
Sjízdné na silničním kole.
Občerstvení v turistické chatě. Suvenýry v pokladně rozhledny.

Vojtěchov (Na Hrbovatkách)

Pardubice

Velmi originálně řešená rozhledna, která měří
17 metrů, byla dokončena v roce 2010.
Z kamenobetonové základny vyrůstá ocelová konstrukce se
železným točitým schodištěm, dřevěnými podlahami a třemi
zastřešenými plošinami. Kruhový výhled z nejvyšší plošiny ve
výšce 12 metrů (Pardubice, Kunětická hora, elektrárny Opatovice a Chvaletice, Žďárské vrchy a v dálce pak hřeben Orlických
hor a také vrcholky Krkonoš).

Hlinsko

Vojtěchov

Vojtěchov

Hlinsko
Krouna

Kladno

trať č. 238, nejbližší žel.
stanice Vojtěchov, vzdálenost 1,9 km

Od hlavní silnice Hlinsko – Polička je tato stavba po levé straně
nepřehlédnutelná. Vždyť je od ní také vzdálena pouhých
250 metrů ve směru na Vojtěchov. Z této vedlejší silnice k ní vede už jen stometrová
uježděná hlinitá luční cesta po
rovině.
Sjízdné na silničním kole.

Soutěž

Občerstvení a suvenýry ve věži.

Odpovězte na soutěžní
otázku a vyhrajte knihu
333 výletů po rozhlednách.
Jaký je součet nadmořských
výšek rozhleden Kozlovský kopec a Vojtěchov?
Správnou odpověď jednoduše zadejte do formuláře na
www.cdprovas.cz do 23. října.

www.cykloknihy.cz

Nápovědu najdete na
www.rozhlednovymrajem.cz.
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Hledáte tip
na výlet nejen
v Pardubickém kraji?

www.cd.cz/zazitky
Ve Slatiňanech vzpomínají na seriál Dobrá voda

➜

Rekvizity nebo dosud nepublikované snímky z natáčení televizního seriálu Dobrá voda
si můžete prohlédnout ve Švýcárně – v interaktivním muzeu starokladrubského koně ve Slatiňanech.

Foto: archiv Švýcárna Slatiňany

Součástí expozice je také projekce půlhodinového
dokumentu. V něm na natáčení seriálu vzpomínají režisér
František Filip, herci Ladislav Mrkvička či Ivana Andrlová.
I ve Švýcárně se v roce 1982 natáčely některé scény seriálu.
Žil v ní Hanousek (Josef Kemr), jehož trápila emigrace
syna Oty a který vzal k sobě do podnájmu Michala Slavíka
(Lukáše Vaculíka). V interaktivním muzeu se také dozvíte
řadu zajímavostí o chovu starokladrubského vraníka nebo
historii města. Návštěvníci všech věkových kategorií mohou
vyzkoušet kočárový trenažér a držení opratí nebo využít lákavé příležitosti osedlat a nauzdit figurínu koně. Unikátním
exponátem, který u dětí určitě nezůstane bez povšimnutí,
je největší plyšový kůň široko daleko. V areálu muzea také
vzniká nové jezírko s odpočinkovou zónou.
Nejbližší železniční stanice:
Slatiňany

Od 11. října do 23. listopadu se vypravte s dětmi do brněnského Letohrádku
Mitrovských, kde si pro tyto podzimní
dny připravili zábavnou výstavu Devatero
pohádek Karla Čapka. Její hlavní část tvoří
interaktivní stanoviště inspirované příběhy
z pohádek. U nich budou děti plnit různé
soutěžní úkoly. Otestují tak své dovednosti,
paměť i umělecké vlohy. K dispozici budou
také hrací listy s hádankami, doplňovačkami a kvízy. Pokud do Brna přijedete vlakem
ČD a prokážete se v pokladně Letohrádku
Mitrovských platnou jízdenkou ČD, získáte
vstupenku na výstavu se slevou 20 procent.
Nejbližší železniční stanice:
Brno hl. n.

Do konce října obývají hostinské komnaty
dobříšského zámku loutky zapůjčené z rozsáhlé soukromé sbírky MUDr. Aleny Vorlové.
Nenechte si ujít příležitost vidět 50 vzácných
dřevěných figur, z nichž většina pochází z let
1860 až 1920. V dámském rokokovém salonku spatříte cikánku věštící z ruky šlechtičně,
v dámské ložnici si lásku vyznávají tři páry
loutkových princů a princezen, v pánské
ložnici zase bydlí král s lokajem a Kašpárkem
a třeba čerti, vodníci a další nadpřirozené bytosti našli útočiště v italském společenském
salonku. Expozice loutek je součástí prvního
návštěvnického okruhu.
Nejbližší železniční stanice:
Dobříš

Foto: Jana Zahurancová

Foto: archiv Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Transbordérem
přes Lužickou Nisu

➜

Na zámku Dobříš
bydlí loutky

➜

➜

Zábava
s Čapkovými pohádkami

Foto: VMO

TIP

Inspirovat se můžete
na volnočasovém
portálu.

Až tři sta lidí za hodinu dokáže přepravit
přes Lužickou Nisu unikátní transbordér postavený v roce 2010 u Andělské Hory v osadě
Kolonka u souběžně stojícího železničního
mostu. Nahradil povodněmi zničenou lávku.
Využívají ho nejen místní, aby se dostali
k vlaku na zastávku Machnín hrad, ale je také
vítanou atrakcí pro turisty – pěší i cyklisty.
Propojuje totiž turistické a cykloturistické
trasy na obou stranách řeky. A co je vlastně
transbordér? Samoobslužná lanovka na ruční
pohon s kabinkou zavěšenou na kladkách.
I když je dřevěný, v případě potřeby vydrží
nápor i pětisetleté vody.
Nejbližší železniční zastávka:
Machnín hrad
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NÁROČNÉ

60
minut

LADNUTÍ

PLUS CH

Hovězí Wellington
Proč se jídlo jmenuje Wellington, není úplně jasné, dost možná že je zde souvislost s britským šlechticem téhož jména pouze
náhodná. Protože se jedná o pokrm veskrze slavnostní a nedělní, jistě vás bude zajímat informace, že značnou část přípravy
můžete udělat dlouho předem. Když dojde na jídlo, už jen maso vložíte do trouby bez zbytečného povyku v kuchyni.
Pro 4 osoby
l 2 kousky hovězí svíčkové, každý o váze 400 g l 2 lžíce oleje l sůl a čerstvě mletý černý pepř l 2 lžíce plnotučné hořčice
l 500 g žampionů nebo jiných čerstvých hub l šťáva z 1/2 citronu l 2 lžíce másla l 100 g parmské šunky l 1 balení listového
těsta (500 g) l 1 vejce na potření

TIP
Pokud do balíčku masa uděláte před pečením
malý otvor, zamezíte tak popraskání těsta.

1. Žampiony očistěte a pokrájejte
nahrubo. Namočte je na chvíli do vody
se šťávou z citronu, tak nezhnědnou a
nezešednou. V pánvi rozehřejte máslo
a žampiony na něm zprudka opečte.
Jakmile pustí tekutinu, pokračujte dál
v míchání, až se tekutina zcela odpaří.
Jemně osolte a nechte zchladnout.

2. Maso odblaňte, pokud je
to potřeba, osolte, opepřete a
potřete olejem. Ve velmi dobře
rozehřáté čisté pánvi opečte
maso kolem dokola ze všech
stran pouze do pěkného zezlátnutí, ale ne víc. Vyjměte stranou
a nechte trochu vychladnout.

3. Na potravinovou fólii
rozložte polovinu plátků
šunky a pokryjte polovinou
zchladlých hub. Totéž
udělejte ještě s jedním
kouskem fólie a zbytkem
šunky a hub.
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Rostbíf
I když má rostbíf delší přípravu, bude pro vás mnohem jednodušší, protože až na prvních deset minut
intenzivní práce nepotřebuje vůbec žádnou pozornost. Stačí mu poskytnout tak akorát vyhřátou
troubu a na tři hodiny na něj zapomenout.
Pro 4 osoby nadvakrát (jednou jako oběd,
podruhé zastudena)
l 1–1,2 kg nízkého roštěnce, v ideálním případě
vyzrálého l 5 g (zarovnaná lžička) soli l 1 lžíce oleje
l 3 lžíce plnotučné hořčice
1. Z povrchu roštěnce odřežte všechny blány, zformujte ho rukama

SNADNÉ

3

do tvaru válečku a obtočte kuchyňským provázkem, aby si tento tvar
1/2
udržel po celou dobu pečení. Potom maso rovnoměrně důkladně osolhodiny
te uvedeným množstvím soli, případně opepřete čerstvě namletým
pepřem a potřete olejem.
2. Prudce rozehřejte pánev, a jakmile je dost horká, vložte do ní maso. Postupně ho kolem dokola rychle
opečte dozlatova.
3. Opečené maso potřete ze všech stran hořčicí a položte ho do pekáčku, ideálně na rošt nebo aspoň na
pár špejlí, aby se nedotýkalo výpeku. Vložte do trouby a při přesně 100 stupních (použijte rozhodně teploměr do trouby) nechte péct tři hodiny.
4. Po třech hodinách vypněte troubu a maso v ní nechte ještě v klidu 20 minut dojít. Pomalé snižování
teploty a odpočinek v teple mu udělá dobře, zůstane šťavnatější a vám se bude mnohem lépe krájet. Poté
rostbíf vyjměte z pekáčku, sejměte provázek a velmi ostrým nožem krájejte na plátky. Zatepla na silnější,
zastudena na velmi tenké. Teplé plátky podávejte s holandskou omáčkou a opékanými bramborami,
studené použijte třeba do sendviče nebo k večernímu pohoštění.

autorka
Je bývalá šéfkuchařka, autorka několika mezinárodně oceněných
kuchařských bestsellerů z edice Kuchařka pro dceru, zakladatelka projektu Chuťopis Čech, Moravy a Slezska. Nyní jí vychází nová kniha do
kuchyně nazvaná Snídaně u Florentýny. Je věnována všem, kteří chtějí
jíst po celé dopoledne zdravě a nápaditě, dobře vařit z obyčejných
surovin, ale nemají na to čas.
Rady a recepty do kuchyně najdete na www.kucharkaprodceru.cz.

5. S pomocí fólie opatrně, ale
pevně zabalte maso do šunky
s houbami. Chytněte rukama
oba konce fólie a stejným
pohybem, jako byste válečkem
rozvalovali těsto, ji důkladně
utáhněte. Odložte nejméně na
hodinu do lednice zatuhnout.

1
2

Jana Florentýna Zatloukalová

4. Jakmile je maso sotva
vlažné, potřete ho ze
všech stran důkladně
hořčicí a položte ho
doprostřed rozprostřených hub.

Pár rad, jak si zajistit
úspěch s hovězím
Wellington

3
4
5
6

6. Polovinu těsta natenko vyválejte
a doprostřed položte balíček masa (bez
fólie). Potřete okraje rozšlehaným žloutkem a přehněte jednu stranu, potom
druhou přes maso. Vytlačujte uvězněný
vzduch. Okraje odřežte a povrch balíčku
potřete vajíčkem. Pečte při 200 stupních 35 minut na propečení medium.

7

Dbejte na to, aby hovězí maso mělo
opravdu uvedenou váhu. Pokud ji
nedodržíte, nebudou odpovídat časy
pečení, protože větší kousek masa potřebuje pobýt v troubě déle a naopak.
Stejně tak je velmi důležitá přesná
teplota trouby. Raději použijte teploměr do trouby, který je přesnější než
termostat, a řiďte se podle něj, nikoli
podle stupňů uvedených na knoflíku
u trouby.
Pokud chcete hovězí méně propečené,
pečte ho kratší než uvedenou dobu,
a samozřejmě totéž platí i naopak.
Masu podstatně prospěje, když ho po
upečení ještě necháte odpočinout při
pokojové teplotě po dobu 5–10 minut.
Ujistěte se, že v houbách nezbyla
zbytečná tekutina, která by později
rozmočila těsto.
Pokud si chcete Wellington jen
vyzkoušet, zvažte, zda to nejprve
nezkusit s vepřovou panenkou, která
je podstatně levnější. Stejně tak lze
hovězí nahradit jehněčím, tuňákem,
lososem nebo dokonce klobásou.
U každého z těchto mas však musíte
počítat s jinou dobou pečení podle
povahy masa.
Správný labužník ví, že patky těsta
se pouze odkrajují a nejedí.
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škola míchání
Po celý rok s námi můžete nahlédnout pod pokličku
alkoholové alchymie pravých českých míchaček, které
vás provedou českou lidovou mixologií.

Multimíchačky
Multikoktejly vznikají hromadným smícháním všeho, co dům dal. V našem případě spíš co stůl dal nebo co bar
dal. Tyto eintopfové míchanice jsou známé jako čambavamba (což odkazuje na velmi početnou kapelu), lokiho
pomsta nebo černá sjezdovka. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že tu jde o nekontrolovatelný princip
všeobecného slévání, lze i zde nalézt jistá pravidla.

HORNÍKŮV ZÁVAL
Nejmírnější v tomto přehledu
koktejlů par excellence je ostravský
horníkův zával. Do půllitru, který je
díky své velikosti i dostupnosti nejčastější směsnou nádobou multimíchaček, se nalijí čtyři velké panáky
libovolných destilátů, které přesahují 40 procent alkoholu. Vyloučeny
jsou tedy tentokrát oblíbené likéry.
Tato čtyřsměs se poté, jak určuje
název, zalije malým pivem.

KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA A 12 OPIC
Velkým zabijákem je míchaný nápoj klapzubova jedenáctka, pojmenovaný podle knihy Eduarda Basse. Do
pivního půllitru se postupně vlévá příslušný počet různých lihovin. Jedenáctý panák by se měl přesně vejít nad
rysku, aniž by došlo k přelití půllitru. Jinou nádobu je nutné použít u multikoktejlu 12 opic pojmenovaném
podle kultovního filmu s Brucem Willisem. Tento nápoj se pije ze zavařovačky od okurek. Ty doporučujeme
uchovat na druhý den ráno.

Podělte se!
Při čtení našeho seriálu Pravé české
míchačky sami jistě zjistíte, že znáte vlastní
varianty popisovaných lidových míchanic,
ať už jste je přímo pili či o nich pouze
slyšeli… Nenechávejte si to pro sebe
a podělte se na www.facebook.com/
/praveceskemichacky.

autor
Alexandr Guha
Autor knihy Pravé české míchačky,
absolvent a doktorand oboru kulturologie na FF UK.
Vedl výběrový kurz Kulturní dimenze legálních psychoaktivních látek.
Herec, dramatik a režisér divadla Ztracená existence, stálého hosta
Studia Ypsilon (hry Dentální rapsódie, Privátní mejdla, Vařparáda aj.).
Šéfdramaturg televize Óčko, stagemanager hudebně divadelního stanu festivalu
Mighty Sounds, člen recesistické punkové kapely Vagyny Dy Praga (album Zřejmě humor).

PALETA
Multimíchačka, která naopak využívá
především likéry, a tím i jejich barevnou
škálu, se nazývá paleta. Jedná se o postupnou konzumaci panáků různých barev „napříč spektrem“ – začínáme hnědým
frťanem rumu přes zelenou a vaječňák
až po červenou griotku. Výtvarný rozměr
tohoto postupného opití značí i pojmenování následného stavu: paletou se dokážeme dokonale zmalovat či zmatlat. ▪

story
Vypít nějakou hodně nesmyslnou směs
nepatří jen k opileckému hecování či
pozdnímu večírkovému zoufalství, ale
i k tzv. přechodovým rituálům. Během
nich je třeba prokázat odvahu, sáhnout
si na dno, od něj se odrazit a stvrdit tak
překročení „hranice“. A v našem případě
ještě pokud možno pobavit všechny
zúčastněné. Jeden takový iniciační obřad
jsem vykonal spolu se svými kamarády na
letním táboře. Z dětských táborníků jsme
se měli stát praktikanty. Sérii různých
zábavných úkolů a ještě zábavnějšího
ponížení završilo přijetí do kolektivu
vedoucích napitím ze společné mísy. Ta
obsahovala rozmanitou směs alkoholů,
které byly po ruce. Známá průpovídka
s „gruntem a špuntem“ tu pro mě nabyla
úplně nového významu. Celý obskurní
nápoj je nazván velmi příznačně – prasečí
polévka. Kdo ji nepil, neblil.
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Země polárních badatelů
Norsko – to je plavba úzkými fjordy zaříznutými hluboko do pevniny, země plná dřevěných
kostelů i silné národní hrdosti. Norsko vypadá jako střelka kompasu ukazující směrem
k severu, země, kde rozprostřete 12 norských občanů na jeden norský kilometr a kde poprvé
překročíte polární kruh a dotknete se půlnočního slunce.
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ři jakékoli zmínce o této severské zemi
se mi vždy vybavily dětské vzpomínky na
příběhy polárních badatelů vyprávějících
o prostých dřevěných kajutách v podpalubí
lodi Fram, ocejchovaných tabulkami se jmény
pánů Nansena, Sverdupa a Amundsena, stejně jako požitek vybuzený četbou Čapkových
severoevropských cestopisů. Norsko je ovšem
také státem dvaceti tisíc dnes již povětšinou
domestikovaných Laponců, je to země sobů
a losů, země dvou na roveň si postavených
jazyků: jazyka měst „bokmal“ a venkova
„nynorsk“, které se od sebe navzájem diametrálně liší. Norsko je i nekonečná řada vtipů
jdoucích na vrub sousedních Švédů, vtipů na
téma „chytřejší-hloupější“ vyprávěných s velkou vervou při všech možných příležitostech.

potkáte ryby prostě všude. Norové, podobně jako kdysi Vikingové, jsou národem
námořníků, výborných plavců a logicky také
rybářů. Rybolov probíhá, až na krátkou
dobu hájení, prakticky nepřetržitě a laik
nemá v podstatě žádnou šanci rozeznat,
zda sezona právě začíná nebo končí. Sušárny ryb lemující celé pobřeží působí zdálky
skoro mysticky jako divadelní kulisa severských hrdinských mýtů. Jakmile se ovšem
přiblížíte, typický zápach rybiny vás rychle
vrátí oběma nohama zpět na pevnou zem.

Půl roku nemůžete pro světlo
pořádně ani oka zamhouřit
a potom je zase tma jako v pytli.

Ryby, ryby, třikrát ryby
Nikoho by jistě nepřekvapilo, kdyby znaku
Norského království vévodila ryba, ať už
sladkovodní nebo mořská. V zemi, kde najdeme stovky řek, neuvěřitelný čtvrtmilion
zarybněných jezer a rybníků a jejíž pobřeží
(měříme-li všechny zákruty, zálivy, fjordy
a ostrovy) dosahuje délky 20 000 km,

Úlovky tady bývají obrovské a netýká se
to jen lososů, tresek a sleďů. Kupodivu
jsou zastoupeni ve velkém i různí mlži
a plži, ježovky, krabi, humři, langusty, krevety i garnáti. Naprostá většina toho všeho
se zpracovává ve speciálních provozech
a notně tak posiluje tuzemský export.

Jednoduše řečeno – v Norsku se, kam
jen oko dohlédne, loví ryby. A když zrovna
náhodou není čas výlovu, tak se ryby alespoň
suší. A pokud ani to ne, jsou zaručeně kdesi
nedaleko s chutí konzumovány.

Severní pól nanečisto
Kdyby vás někdo zčistajasna vysadil uprostřed
sněhu a ledu, třeba poblíž severního pólu, asi by
se většina energie potřebná k přežití utopila
v nářcích, v lepším případě v nadávkách. A protože překvapením tohoto typu se má předcházet
přípravou na ně a též proto, že jsme národem
Járy Cimrmana, využil jsem možnosti nácviku
v prostředí zdaleka na tak drsném a krutém, jaké
by mne čekalo na samotném severním pólu.
Národní park Saltfjellet-Svartisen je opravdu
hoden zemí Koruny norské. Hned po Špicberkách druhý největší park v sobě totiž zahrnuje
i ledovcový štít Svartisen. Ještě nedávno
dosahovala čela ledovce místy až do civilizace,
zrychlené odtávání však způsobilo, že chceme-li se ho skutečně dotknout, je třeba tomu
obětovat patřičné úsilí. Trasa vedoucí vzhůru
je trpká i úžasná zároveň, nicméně jako každá
cesta má i tato svůj konec. Vysoko položené

Typická ostrovní veduta reprezentující severní Norsko.
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Alta
Narvik

p o l ár n í k r uh
Mo i Rana

Trondheim

Kirkenes

všechno je jako od mouru. Celý ten
pohádkový palác je totiž pokrytý vrstvou
spadu! Při návratu, těsně před tím, než
nám úplně zmizí za skalami, se ještě naposled ohlédneme. Odtud – zdálky – už
zase vypadá stejně majestátně. Tak si ho
také budeme pamatovat… a stejně o něm
budeme i vyprávět.

Norské kilometry silnice E6
Lillehammer
Oslo

Göteborg

Malmö

Trelleborg

ledovcové jezero, do něhož spadá ledový splaz,
je to první, co po výstupu uvidíme. Varovně
žluté trojúhelníkové cedule rozptýlené kolem
nás, odvážné Čechy, nemohou odradit. Jak se
blížíme, vnímáme namodralou barvu, kterou ze
sebe ledovec vydává. Pád velkých zlomků ledu
do jezera a praskání, občasné zadunění, zvuk
pramínků vody ukrytých někde pod nohama
– i toto je typický způsob jeho komunikace.
Přeskakujeme trhliny a s dětským nadšením
mapujeme, kousek po kousku, ten neskutečně
působící povrch. Na konci radovánek přichází
rozčarování – rukavice, boty, kolena, vše, čím
jsme se při lezení dotýkali zledovatělého sněhu,

Trajekt ve všech pádech
Norové na svoje trajekty nedají dopustit! Pochopitelně – vždyť na některá
místa by se bez nich člověk snad ani
nedostal. A tak se tyto nemotorné
krabice těší všeobecné úctě a vůbec
se nemůžeme divit, že sami seveřané
skloňují trajekt ve všech pádech. Jen
jaksi na okraj: trajekt se norsky vůbec
neřekne trajekt, ale „ferje“ nebo také
„ferge“ a navíc norština nezná naše
typicky české skloňování.

Máloco získalo v severní Evropě takový věhlas
jako mezinárodní silnice E6. Její nezbytnost
pro celou oblast Skandinávie se v Norsku
snad ještě násobí. Stejně jako slavná Alaska
highway v Americe nebo ruská transsibiřská
magistrála funguje E6 mnohde jako jediná
spojnice důležitých a zajímavých míst, které
bychom – hlavně v severní části země – mohli
jinak jen těžko navštívit. Jejích skoro 3 000
kilometrů (měřeno z jihu od švédského Trelleborgu přes Malmö, Göteborg, Oslo, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Mo i Ranu, Fauske,
Narvik, Altu, Oldefjord až k norsko-ruským
hranicím do města Kirkenes) bývá po celý
rok, bez ohledu na roční období, udržováno
v bezvadném stavu. Ne že by ostatní silnice
v Norsku byly nějakými popelkami. E6 je ale
považována za měřítko, za vitrínu reprezentující stav veřejných služeb. A tak zatímco
u nás v Čechách přivádí každoročně první bílý
poprašek silničáře k šílenství, očištěný a tudíž
i „věčně šedivý“ asfalt silnice E6 vás bezpečně
provede zasněženou pustinou mezi osadami až na samotný sever. Nikdo z místních
obyvatel se tomu samozřejmě nediví, to jen
vy můžete mít dojem, že je to práce perfektně
ochočených a vůči rodnému Norsku zcela
loajálních trollů.

Ikke alkohol
Aby se člověk nezbláznil ze tmy, měl by jet do
Norska v létě či nejpozději s brzkým podzimem (na podzim je naopak ideální čas vedle
krbu s praskajícím ohněm začít plánovat
cestu). Tou dobou tady vládnou tzv. bílé noci
(nebo chcete-li září půlnoční slunce, které
nad severním polárním kruhem fakticky
nemizí za obzorem).
Pro vás je to jen neobvyklé povyražení, ale
co chudáci seveřané? Představte si tu situaci:
půl roku nemůžete pro světlo pořádně ani oka
zamhouřit a potom je zase tma jako v pytli!
Takhle se to v Norsku opakuje už od nepaměti.
To je přece nápor, to by byl důvod k napití, na
kuráž, proti depresi, na lepší spánek...
Jenže je tu ještě jedna věc, stejně zapeklitá
jako zmíněný přírodní úkaz – zákaz konzumace alkoholických nápojů.

Není to sice už ta obávaná prohibice, jaká
probíhala ve třicátých letech, ale mizivý sortiment, řídká síť prodejen a hlavně převysoké
ceny pití alkoholu prakticky znemožňují.
V paměti mi utkvěla Čapkova věta, vlastně
spíš povzdech, který odposlechl od vesničanů, u nichž se marně domáhal nějakého alkoholu. „Ikke alkohol, ikke alkohol...,“ naříkali
a nejspíš přitom i lomili rukama.
Tlumočit snad netřeba. Ve finále mi dovolte
trochu zlomyslnou vzpomínku na Čecha
(tedy mne) dělícího se někde v přítmí (trochu
velkopansky) s hrdým a nepokořeným Norem
o poslední plechovku poctivě propašovaného
českého piva...
Karel Čapek píše, že v Hammerfestu, nejsevernějším městečku světa, stála velká budova
sloužící místním jako milosrdný blázinec. Ta
se prý rok co rok plnila až po střechu nešťastníky strádajícími nedostatkem světla, jakož
i alkoholu.
Já ji tam už nenašel. Město lehlo během
2. světové války skoro celé popelem a další
podobnou stavbu tu nejspíš nepostavili.
V nové době zůstávají stejné strasti, jen
řešení jsou trochu jiná. Dnes bývají Norové
řazeni k tzv. stěhovavým ptákům, velice často
totiž jezdí na dovolenou směr jih: za sluncem
a vším, co k tomu podle nich neoddělitelně
patří.

Místní silák a nejspíš také potomek Vikingů...
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Norské království
Rozloha: 385 199 km2
Počet obyvatel: 4 691 849 (2011)
Hlavní město: Oslo
Časový posun: +1 hodina

Sušárny ryb lemující celé pobřeží působí
zdálky skoro mysticky jako divadelní
kulisa severských hrdinských mýtů.
Laponská vesnice – trochu skanzen
a trochu realita (Mageroya).

Magie slov
Hodiny jízdy po silnici E6, pořád na sever…
Krajina kolem už dávno nepřináší nic
nového, jen mírně zvlněné pláně pokryté
lišejníky a sněhem. Je to monotónní a
zároveň povznášející pocit – na tuhle
náladu se nachytá skoro každý.
A pak náhodou, jaksi intuitivně, otočíte
hlavu nalevo či napravo, to když míjíte
dva nenápadné, nahrubo otesané sloupy,
zdobené na vrcholcích drátěnými glóby.
Opravdu nic výjimečného, vypadá to tu
totiž stejně jako celých těch posledních
dvě stě kilometrů.
A přece – právě tady poblíž osady
Stotte jste v jednom z bodů Norska, jimiž
oficiálně prochází polární kruh, oněch
slavných 66° a zhruba 33‘ severní zeměpisné šířky.
Teď už jen něco zhltnout v bufetu,
který vypadá, jako by ho tu zapomněli při

natáčení Mrazíka, vyprosit si do pasu speciální razítko Polarsirkelen a vydat se dál
krajinou až k obzoru zastavěnou magickými kamennými „mužíky“.
Kus odtud už začíná tundra a také regulérní území Laponců. Tedy toho, co zbylo
z jejich kultury a dosud se cele nedalo do
služeb všemocné komerce.

Směr severozápad
Ať už to byl, kdo chtěl, kouzelník, pánbůh
nebo moudrá matka příroda, vytvořil
v severozápadním cípu Norska podivuhodný svět krásy a poklidu a pospojoval celou
škálu nevídaných maličkostí, které (přeje-li
vám počasí) dorostou v očích návštěvníka
velikosti sloupů podepírajících jistoty jeho
vnitřního světa.
Souostroví Vesteralen a Lofoten jsou
skutečnou esencí toho, co si lze přát.
Důmyslná kombinace systému trajektů
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ukázka
Cesta na sever
A pak je ještě jedna cesta nebo pouť
na Sever; ta nemíří k ničemu jinému
než právě k severu: protože tam jsou
břízky a lesy, protože tam roste tráva
a třpytí se hojnost blahoslavené vody;
protože tam je stříbrný chlad a rosná
mlha a vůbec krása, jež je něžnější
a přísnější než každá jiná; protože
i my už jsme sever a nosíme v hloubi
duše kus svého chladného a sladkého
severu, který neroztaje ani žňovým
úpalem; kousek sněhu, kousek březové kůry, bílý kvítek tolije; pouť
k bílému severu, k zelenému severu,
k bujnému a tesknému severu, k severu strašnému a líbeznému. Ne vavřín
a oliva, ale olše, bříza a vrba, květ
vrbice, kvítek vřesu, zvonek a oměj,
mech a kapradí; tavolník u potoka
a v lese borůvčí; žádný planoucí jih
není tak hojný a kyprý, tak šťavnatý
rosou a mízou, tak požehnaný chudobou a krásou jako půlnoční kraj;
a když už putovat – vždyť je to námaha, člověče, hrozná trampota
a starost; a když už tedy putovat, ať
je to hned do ráje nejsličnějšího; a pak
řekni, není-li to to, co jsi hledal.
Ano, chválabohu, je to ono; viděl jsem
svůj sever, a dobré to bylo.
Karel Čapek

i architektonicky odvážných přemostění
umožňuje libovolný pohyb z místa na místo
i postupné projíždění celou oblastí. Seskupení
čítá dohromady až několik desítek ostrovů
a ostrůvků, obydleny jsou hlavně větší z nich
(těch je celkem osm). Všude kraluje rybolov
a po pravdě řečeno jsem tam za celou dobu
snad nikoho jiného než rybáře ani nepotkal.
V Melbu, přestupní stanici mezi Vesteralen
a Lofoten, jsme si vyjeli na lov tresek s jedním
z místních. Jeho rzí lehce rozežraný kutr byl
zároveň obydlím i prodejnou, kde se rovnou
z paluby nabízely dary moře jako někde na
tržišti. Jmenoval se Bjornstjeme Bjornson
a byl velice upovídaný – v norštině ovšem.
Teprve později mi někdo řekl, že má navlas
stejné jméno jako autor textu norské státní
hymny. Nevím, jestli je stejně časté jako u nás
například Dvořák nebo Novák, já si prostě od
té doby myslím, že to byl určitě některý
z potomků onoho slavného muže.

Pojízdné kádě k transportu rybích úlovků, kožešiny
jako výhodný obchodní artikl, vyprané dresy lofotských fotbalistů.

Převážně hornatý ráz krajiny vytváří neuvěřitelné výhledy, ať se otočíte kterýmkoli
směrem. Útesy, na mnoha místech vysoké
skoro kilometr, jsou ideálním prostředím pro
ptačí kolonie. Ty poznáte už na dálku, tedy
půjdete-li za zvukem.

První ostrovní liga
Městečko Andenes na severu Vesteralen má
také svou zvláštnost, z místního přístavu se
pořádají „velrybí safari“, výpravy pro ty, kteří

touží spatřit neviděné. Což mi hned připomíná
jednu smutnou událost, kdy jsme kempovali na
západním pobřeží daleko od civilizace a jenom
pár set metrů od našeho tábořiště vyplavilo
moře na břeh pětimetrový, již tlející kolos.
Mrtvé velrybí mládě. Nic veselého na pohled,
věřte mi. Ale abych nebyl přehnaně sentimentální – i to přece patří k přírodě a ten smutek je
jen pouhopouhý lidský pocit.
Mnohem veselejší je, když se na Lofotech
hraje fotbal. Mají tady i svůj tým, jmenuje se
Lofoten Trakikklag a kope „první ostrovní“,
podporován všemi věrnými Lofoťany.
O koupání toho tady, alespoň v severní části
ostrova, moc nevědí nebo nechtějí vědět. Soudím tak z toho, že se na nás, cákající se v ledové
vodě Norského moře, dívali jako na atrakci,
sami až ke krku upnuti v péřových bundách.
Maelström – slovo skoro jako z pohádky,
obří mořský vír, také jedna z místních specialit, je doma právě tady na Lofotech. Úkaz,
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exaktně vysvětlitelný přílivem a odlivem, kdy
se mělkým a úzkým průlivem mezi ostrovy
Straumoya a Straumen řítí na 400 milionů m3
vody a jejich vzájemnými nárazy vzniká nálevkovitý vír s trychtýřem o průměru deseti metrů. Toto fantastické přírodní divadlo můžeme
přesto bezpečně sledovat čtyřikrát denně
z mostu spojujícího oba protilehlé ostrovy.
Nejjižnější výspou Lofoten je nevelká
rybářská osada, v níž končí jak silnice č. 19,
tak i celé souostroví. Odtud se musíme už jen
vracet. Ale jako všechno tady i tato vesnice
má pro nás překvapení: nejkratší název,
jaký můžeš pohledat. Jmenuje se totiž zcela
střídmě „A“!
Což je, alespoň myslím, hodně dobrý konec
kapitoly.

Kulečník u pánaboha v předsíni
Narvik je město, odkud je kamkoli daleko,
o čemž svědčí i trs ukazatelů zabodnutých
doprostřed místního náměstí. Prahu jsem
tam bohužel nenašel, ale co není, může
časem být. Narvik je také místo, kde končí
nejsevernější železnice světa (paradoxně
vedoucí ze Švédska) po desítky let dopravující
železnou rudu z Kiruny do místního přístavu
a loděmi pak dál na jih. Přístav je krví města
už od počátku století. Jenže kde je přístav,
jsou i námořníci, kteří se potřebují občas
pomodlit i pobavit. Byli to právě mořští vlci
švédské národnosti, kteří si vymohli, tady
v kraji bez alkoholu, právo postavit si z vlastních prostředků kostel a k tomu navrch ještě
i hospodu. Vznikla tak nevídaná kuriozita –
kostel a hospoda pod jednou střechou!
No… kostel je kostel, ale ta hospoda? Na
naše poměry spíš cukrárna, ale s kulečníkem
uprostřed. Když se trochu předkloníte, opřete
se o stůl a tágo namíříte východním směrem,
můžete si být jisti, že se při tom jeho hrotem
málem dotknete samotného oltáře.
Pamětní kniha, ležící volně
v předsálí, vypovídá jasně – spíš než
na sklenku něčeho ostrého a na
partičku kulečníku sem přijíždějí
osamělí zvědavci a hledači dobrodružství ze všech koutů světa.
Tedy alespoň tento rok.

Nordkapp show
Kafjord – osada a zároveň
přístav, poslední bod
pevniny. Nutné čekání
na trajekt, potom necelá
hodina v mrazivém vzduchu na jeho palubě, a pak
už se konečně objevuje

Specialita města Narvik: kostel a hospoda pod jednou střechou.

i ostrov Mageroya. Ten ve svém nejzazším
cípu ukrývá Nordkapp s notoricky známou
mohylou tvaru zeměkoule čnící z rozervaných skalisek nad Barentsovým mořem. Těch
pár desítek kilometrů, co nás od Nordkappu
dělí, jedeme skoro krokem. Mlha nás svírá ze
všech stran jako v nějakém podivném virtuálním vesmíru a jedinou konkrétní a hmatatelnou věcí je tak žlutá dělicí čára na silnici.
Když už skoro přestáváte věřit, že bude mít
cesta vůbec nějaký konec, objeví se uprostřed
pustiny, pár metrů od předního skla, závora
oficiálně vymezující prostor Nordkapp-area.
Vstup do areálu (včetně budovy Královské

Místní se na nás, cákající se
v ledové vodě Norského moře,
dívali jako na atrakci.
restaurace a muzea) činí v přepočtu asi pětistovku. Ceny, po celém Norsku již tak dost
vysoké, se právě tady tváří vskutku královsky.
Za to si solventní návštěvník může do sytosti
popřát kombinaci kaviáru se šampaňským.
Prostor jídelny a baru působí v kontextu
s okolní drsnou krajinou zcela bizarně. A jako
by toho nebylo dost, promítají projektory
na velkou stěnu restaurantu záznamy
pohybu polárního slunce po obloze –
to vše za zvuků symfonické hudby.
Byznys je totiž byznys a pro výdělek
je třeba napomoci i přírodě, když už
ji nemůžeme poručit! Jenže paradoxům není ještě zdaleka konec.
Podrobnějším pohledem do mapy
zjistíte, že ten pravý nejsevernější
mys Knivskjelodden leží o dva
a půl kilometru výše (tedy na
78° 11‘ 48“) a lze k němu při
troše štěstí a odvahy dojít tak
za dvě hodiny.
Být až na Nordkappu
a nepřespat tu, to se jeví jako

naprosto nemyslitelná věc. Místa je dost,
všude kolem přece leží souvislá vrstva
kamene reprezentující nejstarší geologickou
vrstvu v Evropě, takže rozbalíte stan
a uprostřed ledového větru a mlhy (ne zrovna
moc úspěšně) ukrajujete noc. Sotvaže pak
k ránu konečně na chvíli zaberete, probudí vás hukot super klimatizovaného busu
(jednoho z mnoha), který naprosto neomylně míří vstříc, pro dnešek první ranní, extra
výpravné Nordkapp show.
A ve chvíli, kdy se zmíněný patrový kolos
zpomaleně sune, sotva na dotek od vašeho
provizorního nocležiště, lze skrze okna rozeznat přízračné tváře japonských turistů v nehraném údivu přitisknuté k chladivému sklu.

Zpátky na jih
Po „překvapivém“ zjištění, že výbava báglu neobsahuje ani sněžnice, ani harpunu, kulovnici
či kožešinový oblek, natož pak letenku na
Špicberky, jeví se víc než zřejmé, že jakékoli
další směřování na sever je v tuto chvíli nad
naše možnosti.
Nezbývá tedy než se pokorně otočit na
patě, zaplašit marné touhy a vyrazit zpátky
dolů na jih. Ono to totiž ani jinam nejde,
chceme-li domů!
A jak se vracíme, ubývá každým dalším krokem slunečných nocí, a my – spolu s Karlem
Čapkem – můžeme trochu spiklenecky říci:
„Jo, jo – byla to fakt dobrá cesta!“ ▪

spojení
Vlakem na letiště
S využitím nabídky VLAK+ letiště získáte slevu na zpáteční jízdenku 25 %
z jakékoli stanice v síti ČD na pražské
hlavní nádraží a k tomu vás dopravíme
Airport Expressem na Letiště Václava
Havla Praha. Platnost této jízdenky je
prodloužena na 30 dnů.

Poznejte umění relaxace v saunových
světech Infinit v Praze a Brně.

www.infinit.cz

www.infinit.cz

křížovka

Soutěž
Zašlete nám vyluštěnou tajenku
a vyhrajte poukazy na relax ve wellness
centrech Infinit.
Správnou odpověď jednoduše
zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz
do 23. října.
POMŮCKA:
ASEN, AZA,
EIM, ESERIN

LÉČKA

RUSKÝ
REVOLUCIONÁŘ

2. ČÁST
TAJENKY

❖

HAFAN

CHEMICKÝ
VZOREC
HYDROXIDU
SODNÉHO

PŘIBLIŽNĚ

SÍŤ
ČERPACÍCH
STANIC

NEBÝTI
NAŽIVU

ZAKLADATEL
BULHARSKÉ
DYNASTIE

STÉKAJÍCÍ
VODA
(GEOL.)

JMÉNO
HEREČKY
FIALOVÉ

VELKÉ
PROHLUBNĚ
ŽENSKÉ
JMÉNO

JIHNOUT

❖

VYDÁVAT
ZVUK
HODIN
ITALSKÝ
HOUSLAŘSKÝ ROD
DRUH
HLINÍKOVÉ
SLITINY

STAROARM.
MĚSTO
ŽOLÍKY

Hrajte o 6 poukazů
do wellness pro
dvě osoby

RUČNÍ VOZÍK
SPOJOVACÍ
ZÁKOP
SLEZSKÉ
MĚSTO

LÁTEŘITI

NÁDECH
(KNIŽNĚ)
HEREC

4. ČÁST
TAJENKY

TISÍCINA
CELKU

PŘEDTÍM
(V NÁŘEČÍ)

OPRACOVÁVAT
DLÁTEM

STAVEBNÍ
KÁMEN

ODDĚLENÍ
TECHNICKÉ
KONTROLY
(ZKR.)

MODELÁŘSKÁ
SOUPRAVA

ČAPKOVO
DRAMA

BOMBA

ČÁSTI
RUKOU

HROB
(KNIŽNĚ)
ČESKÝ
NOVINÁŘ

RODIČKA
(HOVOR.)

PIANO
PIANISSIMO
(ZKR.)

❖
KOZINA
(MYSL.)

ITALSKÉ
BÍLÉ VÍNO

❖

MAJÍCÍ
CHUŤ
PELYŇKU

3. ČÁST
TAJENKY

VIDINA

❖

OKRESNÍ
STAVEBNÍ
PODNIK
(ZKR.)

ness pro dvě
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OUKAZ_w
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MAXIMUS

1

INDOLOVÝ
ALKALOID
BÝV. ČESKÝ
POLITIK

OŠÁLITI
JIHOAMERICKÉ
STEPI

OSTEN

OCHOTNĚ

STOVKY

SHLUK
ROSTLIN
HUTNICKÉ
PALIVO

LETŇANSKÝ
PODNIK

Poukaz můžete využít ve Vodním a saunovém světě v Praze nebo ve wellness
Infinit Maximus v Brně.

NÁSOBENO
KOSMETICKÝ
PŘÍPRAVEK

ZADNÍ
ČÁST
KRKU

www.infinit.cz

HROZNÝŠOVITÝ HAD

❖
1. ČÁST
TAJENKY

ITALSKÝ
SKLADATEL
PATŘÍCÍ
MÍROVI
(SLOV.)

ČÁST TĚLA
DĚTSKÁ POSTAVA AMORA

SILNĚ
VYZNAČOVAT (ČÁRY)

AVŠAK

ANGLICKY
LED

USUŠENÁ
TRÁVA

TĚLOCVIČNÁ
POLOHA
SEVERSKÝ
STÁT

❖

ZABRAT
(MÍSTO)

5. ČÁST
TAJENKY

ODDĚLENÍ
V NEMOCNICI

PŘEDLOŽKA

ZKRÁCENÝ
NÁZEV
PRO TNT
(VOJ.)

DŮRAZNÝ
ZÁPOR

ALŽÍRSKÝ
PŘÍSTAV

L

ÚŘADY

MUSLIMSKÝ
VLÁDCE

POKOLENÍ

Poznejte umění relaxace
v saunových světech Infinit
v Praze nebo v Brně!

MINULÉHO
DNE
TOČIVÝ
POHYB

ZÍSKÁN
LOVEM
OBVAZOVÝ
MATERIÁL

STUPEŇ
ZPĚVÁK
SKUPINY U2
AMBALÁŽ
OKOLO
(KNIŽNĚ)

OBYVATEL
SLOVENSKÉHO
KRAJE

SVĚTOVÝ
LITERÁRNÍ
KLUB (ZKR.)

USTROJITI

VSTOUPITI

KDOPAK

ZNAČKA
FOTOAPARÁTŮ

ČISTIT NA
POVRCHU

MASTNÁ
KAPALINA
(ANGL.)

OBÉZNĚ

K. Kraus (1874–1936) – rakouský spisovatel:
... (výrok v tajence).
Tajenka z minulého čísla: Existují tak počestné ženy, že mají vždy výčitky svědomí, když svého muže podvádějí.

fotosoutěž
pro mladé talenty
téma: dráha

2

Tomáš Dvořák, 30 let
V mozku nádraží

3

Ondřej Šrámek, 15 let
Poslední vlak

Zpracuj naše zadání

svým pohledem…

Foťte
na zadané téma
a získejte honorář
až 3 000 Kč.

Baví vás fotografovat a myslíte, že máte na to
stát se profesionálním reportérem, reklamním fotografem či tvůrcem na volné noze?
My vám dáme příležitost si to nezávazně vyzkoušet a těm nejlepším vyplatíme honorář.

fotosoutěž 45

1

Jakub Prorok, 21 let
Ride

Téma pro listopad 2014 – Barvy
P
okud tě výzva zaujala a dosud jsi publikoval
maximálně tak na Facebooku, pošli nám své
výtvory dle zadaného tématu. Snímek či série
(max. 3 fotografie) mohou být reportážního charakteru, stejně jako ryze volnou tvorbou, kde se
fantazii meze nekladou. Záleží jen na tobě,
co je ti bližší. Nejpovedenější díla budou oceněna
honorářem ve výši 3 000, 2 000 a 1 000 Kč
(1., 2. a 3. místo).

Pravidla jsou jednoduchá: Vyber maximálně 3 své
snímky a na stránkách www.cdprovas.cz (záložka
Soutěže) je přes soutěžní formulář odešli. Na tom
samém místě zároveň můžeš hlasovat pro nejhezčí
snímek. Soutěž je omezena věkem 30 let. V každém
čísle magazínu vyhlašujeme 3 výherce. Pokud se
nám však tvoje umění natolik zalíbí, můžeš to
být právě ty, komu dáme šanci vyfotit exkluzivní
fotografie pro náš časopis nebo kalendář. ▪

Uzávěrka listopadového tématu Barvy je 18. října 2014.
Uzávěrka prosincového tématu Móda je 15. listopadu 2014.

Kompletní pravidla, termíny uzávěrek, vstupní formulář
a hlasovací rozhraní na www.cdprovas.cz.

Sdílejte
své snímky
na internetu!
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název rubriky

Hvězda 1. třídy
Pindulína bloguje

Jednou takhle ve středu…
P

ojďme si povědět upřímně, že já se jen tak ve druhé třídě nevozím. Většinou se paktuju s těma noutbukářema v třídě první. Ale občas se chodím dívat i za obyčejným lidem do třídy druhé, abych pochytala nějaké
ty móresy. Takto jsem se bohužel jednou rozhodla udělat si rezervaci do třídy druhé. Kdepak by mě napadlo,
že zrovna já si udělám rezervaci do vlaku, který je naplněn. Tam se totiž na rezervace asi nehraje, vzhledem
k tomu, že si vždy nějaký chytrák sedne na místo, které je jasně označené jako rezervované. Hned od začátku
mi bylo jasné, že budu muset krutopřísně někoho vyhodit. V těchto ohledech nahodím nelítostný výraz à la
kráčející skála. Tentokrát to bylo o to horší, když mé místo zasedlo malé dítě. V mém kupé se totiž nacházela
matka třech malých dětí a strategicky si je rozmístila po celém kupé. Lítost nelítost, dítě muselo pryč! Jak moc
jsem ale litovala ve chvíli, kdy jsem pochopila, jaké to je sedět v kupé plném malých dětí.
S vítězoslavným úsměvem jsem se uvelebila na svoji sedačku. Děti byly evidentně dětmi, utíkaly, vřeštěly,
praly se a maminka je krotila sporadicky. Buď mi to udělala naschvál, nebo má takovýto očistec normálně
a v tom případě ji lituji. Řekla jsem si, že nejsem žádnej čajíček a zkusím to zaspat. Ovšem přecenila jsem své
síly. Nešlo to. Jediný pozitivní účinek to ale přesto mělo. Maminka dětem sdělila, že ta paní (já) spí, a proto
nesmějí být tak hlučné. Děti se kupodivu ztišily, ale furt řešily životně důležité otázky typu na co je ten stoleček
v uličce (mínily sedátko). Maminka se pokusila alternativně vzdělávacím způsobem zaujmout a nabídla jim
hru slovní fotbal. Vskutku jsem byla konsternovaná, jaká slova děti vymyslely, až do okamžiku, kdy dítě navazovalo na písmeno A a použilo slovo ALCHILOK. V tu chvíli jsem zbystřila a říkala si, že možná jde o nějaký typ
požívání alkoholu nebo tak a chtěla jsem být poučena. A vtom se stala ta chyba! Otevřela jsem na vteřinu oči,
což neuniklo nejmenšímu dítěti a hned začalo křičet, že ta paní už nespí, čímž se všechno vrátilo do původního
stavu běhání, vřeštění, praní a sporadického krocení. Opravdu velká chyba!

0-14

Ilustrace na dvoustraně:
jakub mareš
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JDE SE DO PRÁCE

Pantík zaměstnancem úklidové firmy
Nebudeme si nic nalhávat, povolání uklízečky či uklízeče nepatří k těm nejlukrativnějším, ani neexistuje žádná škola, na které by se něco takového vyučovalo. Někdo to ale
dělat musí, vždyť co by řekli cestující, kdyby se posadili do špinavého vagonu s plnými
koši odpadků, ať už by šlo o Pendolino nebo Sysla. Volba padla na Pantíka. Minule si totiž
vyzkoušel, jaké to je v roli šéfa depa, a všichni mu záviděli. Uklízeče mu nikdo závidět
nebude a jak se říká – pořádek dělá přátele. Pantíkovi se do práce moc nechtělo, dovedete si vůbec, děti, představit, že budete celý den uklízet vagony? U každého vyčistit
dveře, vyleštit okna, vydrhnout podlahu, vykartáčovat sedačky, otřít opěrky, vypulírovat
kliky, oprášit záclonky, vysát koberce, vynést odpadky, omýt záchod a
doplnit mýdlo. Ještě že konstruktéři dnes myslí
na ubohé uklízeče a sedačky ve vagonech upevňují tak, že se pod nimi
dá velmi dobře vytírat mopem.
Každopádně když Pantík po
celodenní dřině uviděl na
odstavných kolejích provoněnou lesknoucí se soupravu,
pýchou se mu nadmula
hruď a jako správná šelma si
pořádně zařval, až se ostatní
zaměstnanci úklidové firmy
lekli a odběhli se zašít do
kantýny.

PŘEHLÍDKA NA TOČNĚ

Řídicí vůz Sysel
Také vám připadá, že tento vůz má nafouknuté tváře
jako nějaké polní zvířátko? Možná proto se mu přezdívá Sysel. A nejde o ledajaký vagon. Bývá zařazen
na konci nebo na začátku soupravy, poslouží stejně
dobře jako klasický vůz pro cestující a stejně tak z něj
strojvedoucí může řídit celý vlak. Je totiž spojen
s lokomotivou soustavou kabelů a drátů a přes
počítač ji z vagonu dálkově ovládá. Výhodu
to má obrovskou. Když přijede do cílové
stanice, nemusí strojvedoucí složitě přesouvat
lokomotivu z konce na začátek soupravy,
prostě jen nenápadně přejde z lokomotivy do
řídicího vozu a během pár minut je připraven
vyrazit na cestu zpět. Jedním
směrem tak lokomotiva táhne,
druhým tlačí.

Kančí?
Jedině se šípkovou!
Nebo se zelím?

Ochutnejte obojí, abyste přišli na to, který z receptů
je ten „váš“. Objednejte si v některé z prověřených
českých restaurací Czech Specials.

www.czechspecials.cz

Kančí se šípkovou omáčkou
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Třicet let od náletu

prvních Peršingů
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Rychlý start a krátký dolet. Těmito vlastnostmi
se vyznačovaly nejen americké balistické rakety
MGM-31 s kódovým označením Pershing, ale
také (s humornou nadsázkou) nové elektrické
lokomotivy ČSD řady E 499.3 (163). Stejně jako
taktická zbraň i prvních 20 strojů zpočátku rychle
vystartovalo, aby se pak potupně jako neschopné
provozu kvůli řadě závad jeden po druhém vracely
do depa. Začátky Peršingů v ústeckém depu
před 30 lety byly neslavné, dnes však patří mezi
nepostradatelné a spolehlivé stroje.

Ř

íjen 1984, Lokomotivní depo Ústí nad
Labem. Strojvedoucí, správkaři, školaři,
strojmistři, zkrátka každý, kdo má ruce, nohy
a chvíli času, se jde podívat na zjevení. V ústeckém depu právě zastavil první konvoj novotou
vonících, lahvově zelených mašin s výrazným žlutým pruhem, „krabicoidním“ tvarem
skříně a polopantografy na střeše. Na sever
Čech dorazila první výrobní (ověřovací) série

První krůčky

Dochovaná kniha předávek stroje E 499.3001 a technická příručka
výrobce. →

škodovácké novinky, napěchovaná tehdy
přelomovou technologií. Pro ústecké
strojvedoucí, kteří byli do té doby zvyklí
na volanty Bobin, Jedniček a Dvojek
a poskakování na jejich tvrdých podvozcích, byly pulzní tyristorová regulace,
automatická regulace rychlosti, elektrodynamická brzda, podvozky Škoda
2. generace a další novinky opravdu
mocným afrodiziakem. Našli se i tací,
kteří se na stanovišti nových mašin
přezouvali do papučí nebo oblékali

Paralelně s dodávkami Peršingů do domovského depa v Ústí nad Labem probíhaly jejich
Technicko-bezpečnostní zkoušky (TBZ), které jsou
dodnes vyžadovány před nasazením do rutinního provozu. Zkušební komisaři během těchto
testů zkoušejí chování stroje při jízdě maximální
rychlostí (navýšené o 15 procent), brzdný účinek
a další vlastnosti každého kusu lokomotivy.
Jako první vykonal TBZ koncem října 1984 stroj
E 499.3009 na nulté traťové koleji mezi Úvaly
a Českým Brodem, kde dosáhl rychlosti 135
km/h. Vzhledem k tomu, že byla spojnice Prahy
s východní částí republiky už tehdy přetížena,
další TBZ vykonaly Peršingy na zkušebním okruhu
VUZ ve Velimi. „Devítka“ (později pro přepečlivou
údržbu své turnusové čety přezdívaná Líza) pak
jako jeden z prvních strojů řady odvezla rychlík 609
z Prahy do Ústí nad Orlicí. Podle tehdejšího časopisu Železničář (Ž 85/3) si hravě poradila s hmotností
vlaku 880 tun (!) a lehce dodržela jízdní doby mimo
jiné také snadným dosažením rychlosti 120
km/h.

„sváteční“ montérky. Jenže zpočátku si vytoužené nové stroje mnohem více užívali správkaři
a servisní technici ze Škodovky. Značná nespolehlivost novinky (například stroj E 499.3001
ujel za první rok pouze 88 396 kilometrů) ji
dokonce deklasovala na „svačináře“.

Peršingy se zaryly pod kůži nejen předchozím generacím „fírů“, ale obdivují je i ti současní.
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Načas pojízdnou hospodou

Ústecký Peršing v čele vlaku kategorie Interexpres. V té době byly do soupravy zařazovány nejnovější klimatizované vozy východoněmeckých DR.

jak to funguje
Pulzní tyristorová regulace
Elektrické lokomotivy dlouhou dobu využívaly
stejnosměrné sériové motory, jejichž výkon se
reguloval změnou napětí. To se u lokomotiv
první a částečně i druhé generace dělo pomocí
předřadných odporů, což bylo velmi nehospodárné. Lokomotiva při pomalé jízdě mařila
přebytečnou elektrickou energii v odpornících,
kde se měnila na teplo. Proto když v zimě stojíte
na nástupišti vedle rozjíždějící se lokomotivy řady
150/151, ovane vás proud teplého vzduchu. To je
jistě v danou chvíli příjemné, ne však příliš hospodárné. Byl tedy hledán způsob bezeztrátové regulace výkonu, který umožnil až rozvoj polovodičů,
konkrétněji tyristorů. Zatímco nejznámější polovodič – dioda – pracuje pouze ve dvou režimech
(otevřeno, zavřeno), tyristor pracuje ve třech
(propustný, závěrný, blokující). Funguje vlastně
jako spínač s velmi krátkou dobou sepnutí (v řádu
nanosekund). Napětí stále kolísá (pulzuje – odtud
název pulzní regulace) mezi nulovou a požadovanou hodnotou regulovanou řídicí elektrodou.

LF

+

CK (kondenzátor)

(cívka)

DZ
TH
(tyristor)

CF

TZ

DH
(dioda)

Lk
LV
M

(motor)

LO

R (odpor)

DO
(dioda)

Jedním z vedlejších efektů práce tyristoru je
typická akustická kulisa v podobě bzučení
v různých tóninách, slyšitelných během rozjezdu lokomotivy či tramvaje a metra, které
tento způsob regulace též využívaly.

Jedním z mnoha výkonů, které tehdy Lokomotivní depo Ústí nad Labem zajišťovalo, totiž
byla i vozba bufetového vozu po ústeckém
železničním uzlu. V této pojízdné kantýně se
stravovala velká část drážních zaměstnanců
pracujících v ústeckých stanicích a blízkém
okolí. Přestože měla „služební hospoda
na kolečkách“ svůj jízdní řád, když nový
stroj vypověděl službu, nemělo to fatální
vliv na cestující jako při vedení „normálního“
vlaku. Nemohlo se stát nic horšího, než že
byla část ajznboňáků bez oběda. A několikrát
k tomu opravdu došlo, když si Peršing postavil
hlavu. Toto úsměvné intermezzo ale netrvalo
dlouho. Výrobce Škoda Plzeň spolu s techniky
ústeckého depa vyvinul velké úsilí, aby stávkující elektroniku (právě progresivní technické
řešení v elektrické části bylo hlavním důvodem
vysoké poruchovosti) „umravnil“ a přizpůsobil běžným provozním podmínkám. Nutno
dodat, že se tak často dělo metodou pokus–
–omyl, neboť s vrtochy polovodičové techniky
měl výrobce zkušenosti jen z prototypových
dvousystémových strojů ES 499.1, z nichž
stejnosměrné Peršingy konstrukčně vycházely.
Ajznboňácká latina dokonce vypráví příběh
o tom, jak nákupčí Škodovky a ČKD Polovodiče
vyrazili za železnou oponu shánět některé
prvky pozdější moderní elektrické výzbroje
a do Plzně se vraceli s plnými igelitkami součástek ve svobodném světě běžně dostupných
v maloobchodní síti. Nakolik jsou tyto historky
pravdivé, už dnes není vůbec podstatné.
Faktem je, že Peršingy se ze svých dětských
nemocí poměrně rychle zotavily a záhy se dostaly do běžného provozu v osobní i nákladní
dopravě. Začaly se objevovat – nejprve trochu
nesměle – v čele osobních vlaků z Děčína přes
Ústí nad Labem-Střekov do Lysé nad Labem,
rychlíky vedly až do Kolína. Nasazovány byly
také na osobácích z Ústí nad Labem do Mostu.
Nezaturnusované stroje se od samého počátku objevovaly také v nákladní vozbě, prakticky
na všech obsluhovaných ramenech. Po dokončení elektrizace levobřežní tratě v údolí
Labe v roce 1986 zajížděly i do Děčína, a jak se
jejich spolehlivost zvyšovala, byly vypuštěny
i na Prahu.

Na procházce s kočárkem
Ovšem nebyli to jen výrobce a správkaři, komu
zpočátku dělaly nové stroje těžkou hlavu. Dia
metrální rozdíl v ovládání lokomotivy oproti
mašinám s dosud běžnou odporovou regulací
přinesl řadu perných chvilek i strojvedoucím,
než se s novinkou sžili. Byla to zejména automatická regulace rychlosti (zprovozněná však
až tři roky po dodání), která přinesla zcela nový
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Peršingů. Tyto stroje se staly jedněmi z nejfotografovanějších a nejoblíbenějších mezi
železničními fandy.

Unifikovaná rodinka
Revoluční (a to nejen na poměry socialistického Československa) pulzní
tyristorová regulace se neobjevila jen
v útrobách Peršingů. Poprvé již byla
použita u dvousystémových prototypů ES 499.1001 a 1002, ze kterých
v letech 1985–1990 vzešlo pět
výrobních sérií dnešní řady 363. Peršingy E 499.3 (163) pak byly od roku
1984 dodávány jako stejnosměrné
mutace (pro severní polovinu země,
kde vládne stejnoměrný proud 3 kV)
dvousystémových prototypů. Ani
jižní polovina republiky se střídavou
napájecí soustavou nebyla o bzučení
tyristorů ochuzena. V témže roce
byly vyrobeny dva prototypy
řady S 499.2 (od změny
označování vozidel
v roce 1988 jako
řada 263), které
vznikly podobně jako
Peršingy – z dvousystémových strojů byla
vypuštěna elektrická
část nutná pro provoz
na stejnosměrném
systému. Na rozdíl
od Peršingů (řada 163
– 111 kusů) a Es (řada
363 – 181 kusů) však
bylo střídavých sester
vyrobeno pouze 12 kusů
včetně dvou prototypů –
po rozdělení republiky
v roce 1993 zůstaly
Českým drahám
pouze prototypy přezdívané v domovském
depu Jihlava Dáša
a Máša. Zbylých deset
lokomotiv připadlo depu
v Bratislavě. Původní záměr
vytvořit vysoce unifikovanou konstrukční sérii univerzálních lokomotiv
(tato vlastnost umožňovala vzájemně
měnit celé konstrukční celky a snižovala tak náklady na provoz a údržbu)
však postupem času vzala částečně
zasvé. Po změně systému v listopadu
1989 se postupně začaly objevovat
nové potřeby. Vznikla tak například
modifikovaná řada 162 nebo 362
pro rychlost 140 km/h, na některé
stroje bylo dosazeno dílčí vylepšení,
a v poslední době prochází část strojů
radikální modernizací řídicího systému kvůli schopnosti ovládat řídicí
vozy (WTB).

Pustíme Peršinga na Moskvu!

Lokomotivy E 499.3 krátce po dodání z plzeňské
Škodovky do depa v Ústí nad Labem.

rozměr v řízení lokomotivy. Výhody „automatiky“, o které se vedly dlouhé diskuze (zejména
po šichtě v zakouřeném lokále automatu Laguna, kde se scházeli snad všichni ajznboňáci
ze Severozápadní dráhy), se jevily jako
podmanivé. Nastavit si na ukazateli
(tehdy špatně čitelný vodorovný pruh
nikoli nepodobný rychloměru
v polském Fiatu 125 P) požadovanou
rychlost a pak už nechat optimální
regulaci výkonu jízdy i elektrodynamické
brzdy „umělé inteligenci“ analogového
počítače byly úkony doslova návykové.
Ústečtí strojvedoucí s nadsázkou říkávali, že madlo instalované na hraně
řídicího pultu zkonstruovali škodováci
prozíravě – se zapnutou automatikou
se řízení podobalo vození dětského
kočárku a madlo bylo místem spočinutí
nečinných rukou. Moderní konstrukce
ale měla i svou odvrácenou tvář – řadě
strojvedoucích způsobovalo bolehlav
„bzučení“ pulzních měničů, zejména
na jednom stanovišti, kde průchodům
zvuku o nepříjemné frekvenci nebrání
blok elektroniky za stěnou mezi stanovištěm a strojovnou. Fascinace pokrokem
však byla silnější, a to nejen pro muže za pulty

V souvislosti s přezdívkou lokomotivy vznikala
v osmdesátých letech řada humorných příhod.
Mezi strojvedoucími například koluje historka
o tom, jak se při posunu na pražském hlavním
nádraží ozvalo z amplionu staničního rozhlasu
služební hlášení informující lokomotivní četu,
že „toho Peršinga pustíme na Moskvu“. I když
dnes se tomu zasmějeme, tehdy by asi nebohý
výpravčí represivním složkám totalitního státu
těžko vysvětloval, že Peršingem myslel onu
lokomotivu a Moskvou pak soupravu stejnojmenného rychlíku…
Ani jedna z dvaceti lokomotiv ověřovací
série dodaných na podzim 1984 do Ústí nad
Labem se své třicítky nedožila a stroje s tabulkami inventárních čísel 001–020 byste dnes
na kolejích hledali marně. Po vzniku společnosti ČD Cargo byly totiž převedeny do stavu
nákladního dopravce a ten je v letech 2011–
–2013 nechal zrekonstruovat na dvousystémové stroje řady 363.5. Nejen tato reinkarnace prvních Peršingů, ale i další modernizace a vylepšování (např. na „sysloidní“ WTB
lokomotivy), však nejlépe dokreslují jejich
nadčasovost a význam, který pro tuzemskou
železnici mají. Společně se sesterskými lokomotivami řady 363/362 tvoří páteř lokomotivního parku Českých drah a můžeme bez
sebemenší nadsázky prohlásit, že bez nich by
řada vlaků nevyjela. A to je asi největší poklona, kterou ke svému jubileu mohly dostat. ▪
Autor děkuje za spolupráci Josefu Olivovi.

Tematický plakát
Pro předplatitele čtrnáctideníku Železničář, který také vzniká v naší redakci,
jsme do čísla 21 připravili tematický
plakát s lokomotivami řady 163.
Více na http://zeleznicar.cd.cz.

průvodce

ČD Restaurant
Pestrá podzimní nabídka
Můžete potkat ve vlaku
Známí čeští spisovatelé
ČD Taxi
Z nástupiště rovnou domů
Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

FOTO Jiří Štembírek
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Ochutnejte speciality
podzimní sezony
Pestré chutě a vůně proniknou
od 1. října do kuchyní
jídelních vozů na spojích
Českých drah. Šéfkuchař Jiří
Král připravil neodolatelnou
nabídku kulinářských
specialit s příchutí zralých
jablek, hrušek a perníku.

159 Kč *

Telecí líčka na tymiánu,
červená řepa, šťouchané
brambory

Z

ájem o využívání služeb jídelních
vozů a bistrovozů, kde vaří kuchaři
společnosti JLV, neustále roste. Zásluhu na tom má zkvalitňování servisu,
výhodné ceny a hlavně nápaditá kuchyně. Při přípravě menu se totiž hodně
sází na domácí a čerstvé suroviny.
V době, kdy lidé daleko víc přemýšlejí o tom,
co jedí a zároveň chtějí podporovat české
zemědělce, to ani jinak nejde. Ovoce, zeleninu
i maso proto kuchaři nakupují přímo od českých dodavatelů. Nejinak je tomu i v případě
jablek a hrušek, z nichž se připravuje tradiční
domácí tvarohová žemlovka s jablkovo-hruškovou omáčkou. Právě ta je jedním z pokrmů,
kterými si mohou od října zákazníci Českých
drah zpříjemnit cestování.

Nápadité a čerstvé menu
Kdo dává přednost masu, toho potěší gratinované škubánky s pečenou krkovicí a perníkovou omáčkou nebo telecí líčka na tymiánu

Degustační jízda
Svezte se 17. října degustačním vlakem, kde můžete ochutnat nadcházející podzimní sezonní nabídku na spoji
EC 75 Franz Schubert z Prahy (8.39)
do Brna (11.22) a následně na spoji
IC 570 Zdeněk Fibich z Brna (12.37)
do Prahy (15.21). Degustační menu
bude servírovat i sám Jaroslav Sapík.

s červenou řepou a šťouchanými bramborami. Podzimní novinkou bude také cibulová
polévka s krutony a parmezánem. Ti, kteří
upřednostňují něco lehčího k snědku, uvítají
jáhlový salát s pečenou zeleninou, uzeným
sýrem a jogurtovým dresinkem. V nabídce nadále zůstanou tradiční české pochoutky, jako
je hovězí guláš a svíčková. I když zákazníci rádi
experimentují, domácí kuchyně je stále atraktivní jak pro Čechy, tak pro cizince. ▪
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45 Kč *

Domácí tvarohová žemlovka
s jablkovo-hruškovou omáčkou

Čerstvé suroviny
od českých
dodavatelů

129 Kč *

Gratinované škubánky
s pečenou krkovicí
a perníkovou omáčkou

49 Kč *

99 Kč *

Cibulová polévka s krutony
a parmezánem

Jáhlový salát s pečenou
zeleninou, uzeným sýrem
a jogurtovým dresinkem

* Uvedené ceny platí pro tzv. happy hours.

Nové školicí centrum JLV

Vypadá jako jídelní vůz
Než nastoupí kuchaři a stevardi do běžného provozu,
musí se seznámit s pracovními podmínkami ve vlaku.

A

čkoli se to na první pohled nezdá,
má provoz restauračního vozu
ve srovnání s běžnou restaurací mnohá
specifika. Zaměstnanci se musí vypořádat s omezeným prostorem pro přípravu jídel i servírování, jiné je vybavení
kuchyně. Zcela zásadně se potom liší
logistika, tedy plánování zásob a jejich
doplňování. To platí zvláště u vlaků,
které jsou na cestě několik dní.
Doposud firma školila zaměstnance
hlavně v klasických posluchárnách,
protože trénování nováčků v ostrém
provozu je s ohledem na zákazníky

možné jen v omezené míře. Ani praktický výcvik v odstavených vozech není
ideálním řešením. Prostor nového školicího střediska proto vytváří téměř dokonalou iluzi interiéru jídelního vozu. Je
tu jídelní část i kuchyně, jejíž vybavení
odpovídá zařízení kuchyní skutečných
restauračních vozů. Jediné, co nejde
napodobit, je pohyb vlaku. Ve střední
Evropě jde o zcela unikátní projekt.
Nejbližší školicí centrum na této úrovni
mají v Anglii, kde se učí připravovat pokrmy a obsluhovat zákazníky personál
vlaků Eurostar. ▪

VYUŽIJ VÝHODY IN KARTY
A STUDENTSKÝCH PRŮKAZŮ!

IN 25 %
jen 390 Kč
na 3 roky

Ušetři při každé jízdě vlakem 25 %
a na jízdném do školy i více než polovinu!
▪ pořiď si IN 25 % – s kartou ISIC
od 1. 9. do 31. 10. 2014 o 100 Kč levnější
▪ získej i další slevu – kombinuj žákovský průkaz
s In Kartou a jezdi až o 55 % levněji

www.cd.cz/inkarta

Vždy o něco lepší cesta
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Objednejte si k vlaku
Potřebujete se rychle a spolehlivě přepravit mezi
nádražím a svým domovem nebo jakýmkoli jiným místem
v Praze, Brně či Ostravě? Pak je právě pro vás v těchto
městech k dispozici služba ČD Taxi.

Volejte
14041 a svezte
se z/na nádraží
za výhodnou
cenu

Č

eské dráhy provozují tuto službu ve spolupráci s City taxi s.r.o. ve stanicích
Praha hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží,
Ostrava-Svinov a Ostrava hlavní nádraží.
K dispozici jsou pohodlné klimatizované
vozy s profesionálními řidiči.

Z nástupiště přímo domů
Taxíky, zaparkované v blízkosti železničních
stanic a označené modrou samolepkou
ČD Taxi, můžete využít po předložení platné
jízdenky ČD za zvýhodněné ceny. Stejně tak si
je můžete objednat při cestě na nádraží z vašich domovů. Stačí zavolat na číslo 14041 či
poslat SMS nebo e-mail, popřípadě po vystoupení z vlaku zamířit na stanoviště a rovnou
nasednout do volného taxíku. Pro jistotu však
doporučujeme objednat vůz deset minut před
příjezdem vlaku a mít tak jistotu, že vám bude
volné taxi k dispozici ihned po příjezdu. V Ostravě se nacházejí obě stanoviště ČD Taxi přímo
před nádražními budovami, v Praze u severní
věže na konci Fantovy budovy směr Florenc
a v Brně na parkovišti za 5. a 6. nástupištěm.
Pro lepší orientaci sledujte značení na nádražích. ▪
Více o této službě na www.cd.cz/cdtaxi.

ČD Taxi objednávejte:
▪ telefonicky na čísle 14041
▪ SMS zprávou zaslanou na telefonní
číslo ČD Taxi 777 257 257 (tvar SMS
není určen, je pouze nutné v SMS
zprávě uvést heslo „ČD Taxi“)

▪ e-mailem zaslaným na adresu
operator@citytaxi.cz
▪ prostřednictvím on-line formuláře
na www.citytaxi.cz
▪ osobně u řidiče vozu na daném
stanovišti ČD Taxi.

Ceník jízdného ČD Taxi s platnou jízdenkou ČD
Železniční stanice
Sazba za 1 kilometr
Sazba za 1 min. provozního čekání
Nástupní sazba

Praha hl. n.

Brno hl. n.

Ostrava hl. n., Ostrava-Svinov

20,10 Kč

20 Kč

20 Kč

4 Kč

4 Kč

4 Kč

25 Kč

25 Kč

25 Kč
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Spisovatelé čtoucí svá vlastní díla
Čas strávený v pražských příměstských spojích ve dnech 14.–16. září cestujícím zpříjemnily výrazné
osobnosti současné české literatury – zavedení autoři i tvůrci na začátku umělecké dráhy.

Z

e svých textů osobně předčítali Emil
Hakl, Petra Hůlová, Jáchym Topol, Tomáš
Zmeškal, Michal Viewegh, Martin Reiner,
Josef Formánek, Halina Pawlowská, Jaromír
Typlt, Vratislav Kadlec, Radka Denemarková,
Jiří Lamberk nebo Ivana Myšková. Sestavování tohoto „týmu“ odborně zajišťoval Festival
spisovatelů Praha, na organizaci celé akce se

dále podílela Střední škola a Vyšší odborná
škola reklamní a umělecké tvorby Michael
a také společnost Railreklam, která poskytuje
reklamní plochy ve vlacích a na nádražích.
„Doufáme, že čtením ve vlaku zakládáme
novou tradici,“ říká Alexandr Křížek, ředitel
společnosti Railreklam. „Chtěli jsme s partnery ukázat, že můžeme cestování vlakem dost

intenzivně lidem ozvláštnit, ukázat, že jízda
vlaku je nejen rychlá a pohodlná, ale i atraktivní a in,“ vysvětluje ředitel.

Ve vlacích i na nádražích
Spolujízdu na tratích Praha – Lysá n. L. –
Nymburk, Praha – Kolín, Praha – Roudnice n.
L., Praha – Beroun či Praha – Benešov u Prahy
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KATEŘINA TUČKOVÁ

Vlaky jsou dobrá inspirace
Kateřina Tučková byla z více než desítky autorek a autorů, kteří se
zúčastnili povedeného festivalu Čtení ve vlaku, asi nejsmutnější.
Nestihla „svůj“ vlak z Kolína do Prahy. Účastí na autogramiádě to
ale ještě zachránila.

Čím se chystáte překvapit čtenáře po Žítkovských bohyních?
Tak ten román je tajný, ale píšu teď takovou spíše novelu, která se bude jmenovat
Moravský Manchester. Tato publikace vyjde
u příležitosti velké výstavy v Moravské galerii.
Bude to spíše taková vlastivědná věc,
o jisté průmyslnické rodině a životě v Brně
v 19. a 20. století.
s některými známými autory si nenechala ujít
ani televize, studenti školy Michael provázeli
většinu vlakových čtení, aby využili zajímavých situací k pořízení nevšedních fotografií pro své studijní práce. Ostatně jedním
z jejich povedených projektů byla i reklamní
kampaň zvoucí na festival. Poutavé růžové
plochy, vyplňující právě rámečky Railreklamu
ve vlacích i na nádražích, byly nápaditým
výtvorem studentky Andrey Houškové.
Třídenní program završil v úterý v podvečer
literární jarmark ve vznešených prostorách
Fantovy kavárny v historické budově hlavního
nádraží v Praze, kde bylo možno knihy koupit
a na autogramiádě si je hned na místě nechat
autory podepsat. ▪
www.ctenivevlaku.cz

Napsala jste už nějaký text či povídku ryze
inspirovanou hovorem ve vlaku?
Něco z odposlechnutých věcí jsem sice
vtáhla a zabudovala do svých prací, ale spíše
nepřímo, ne že bych extra kvůli tomu tvořila
vlakovou povídku. Tak třeba někdy příště.
Jaký je váš vztah k železnici?
Vlakem jezdím často a ráda, a to nejčastěji
mezi Prahou a Brnem, protože bydlím v obou
městech. Odtud zpravidla vyrážím na nějaká
ta autorská čtení v Čechách nebo na Moravě.
Vlak je pro mě nejen dobrým prostředím k psaní
(tedy ne románů, ale spíš kratších útvarů) a také
prameništěm četných nenadálých setkání
a „úkazů“, které lidé vytvářejí v kupé. Dívám se
z okénka, kde ubíhá krajina, do toho rytmus
jízdy, soustředění, prostě píše se mi tam dobře.

Lze tedy ve vlaku pochytit nějakou inspiraci?
Určitě. Občas vlaková souprava pohostí
různé více či méně bizarní postavičky, stačí
jen poslouchat. Většinou se nepouštím sama
do rozhovoru, ale je legrace, jaké situace někdy vznikají díky tomu, že se někdo potká, že
se zapředou různé hovory. To je někdy hodně
zajímavé poslouchat! ▪

Kateřina Tučková (33)
Vyrůstala v jihomoravské vesnici
Moutnice. Prostředí takřka bez zásahu
minulého režimu, v silném sepětí
s církví a přírodou, se stalo jedním z inspiračních zdrojů autorky. Takovým byl
i její pohnutou historií poznamenaný
byt v centru Brna, kam se nastěhovala
roku 2001. Události tzv. brněnského
transportu smrti zpracovala do románu Vyhnání Gerty Schnirch, který
získal cenu Magnesia Litera. Její knižní
prvotinou je novela Montespaniáda
(2006) a zatím nejznámější prózou
strhující román o čarodějnicích z Bílých
Karpat Žítkovské bohyně. Pracuje také
jako kurátorka.

Na Slovensko
již brzy Pendolinem
Cestujte od prosince nejrychlejším a nejkvalitnějším spojením!

Objevujte Slovensko vlaky ČD už nyní
výhodně s Včasnou jízdenkou Evropa.

Žilina

Košice

Poprad

od 16 Eur/454 Kč

od 22 Eur/625 Kč

od 20 Eur/568 Kč

přímé spojení
16x denně

přímé spojení
4x denně

přímé spojení
4x denně

Košice
autovlakem
od 54,10 Eur/1 536 Kč
denní a noční spoj

Ceny mezinárodních jízdenek jsou uvedeny z Prahy a jsou pevně stanoveny v eurech. Na české koruny se přepočítávají dle platného
jednotného železničního kurzu. Nabídka platí do 13. 12. 2014.

www.cd.cz/slovensko

Vždy o něco lepší cesta
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cestování Na jižní Moravě

S POSEIDONEM levněji
Pokud občas cestujete po Jihomoravském kraji nebo Brně, můžete využít novou
aplikaci pro mobilní telefony s názvem IDS JMK POSEIDON. Jejím prostřednictvím
si lze zakoupit výhodněji jednorázové nebo turistické jednodenní jízdenky
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

J

ízdenky platí na všech linkách a spojích zařazených do IDS JMK
(Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje) – tj. ve všech
regionálních vlacích i rychlících, regionálních autobusech i uvnitř všech
systémů městské dopravy včetně brněnské MHD.

První v České republice

vlacích, autobusech
i městské dopravě
na pár dotyků

Aplikace IDS JMK POSEIDON je první aplikací v ČR
a řadě zemí EU, která umožňuje vydávání a
uznávání elektronických jízdenek v mobilním
telefonu u tolika dopravců a v tolika druzích
doprav. Provoz je zajištěn koordinátorem
jihomoravské integrované dopravy, společností KORDIS JMK. České dráhy hrály při
přípravě aplikace významnou roli. I díky
tomu byl start provozu hladký a při kontrolách se uživatelé nesetkávají s problémy.

příklady

Pro všechny platformy

Jak ušetřit

Aplikace funguje na všech hlavních operačních
systémech – Android, iOS i Windows Mobile.
Aby cestující mohli plně využít jejích možností, je
potřeba připojení k internetu. Nicméně i v režimu
off-line jsou některé funkce k dispozici – již jednou
stažený plán sítě nebo konkrétní jízdní řád.

▪ Přijíždíte do Brna na jeden den?
Kupte si s IDS JMK POSEIDON jednodenní jízdenku pro zóny 100 + 101 (Brno)
za 90 Kč. V nepracovní den platí pro
2 dospělé a 3 děti do 15 let.
▪ Chystáte výlet po Jihomoravském
kraji? Kupte si jednodenní jízdenku pro
celý IDS JMK za 190 Kč. V nepracovní dny
platí rovněž pro 2 dospělé a 3 děti.

Výhody IDS JMK POSEIDON

1
2
3
4
5
6
7

Aplikace sama spočítá, jakou jízdenku
pro vybranou trasu potřebujete.

▪ Přijedete vlakem do Brna a využijete městskou dopravu jen jednou?
Kupte si jízdenku na 2 zóny/45 minut
za 19,50 Kč.

Cestující si může nastavit, za jak dlouho
má jízdenka začít platit.
Na jeden účet může být napojeno více osob –
– výhoda pro firmy nebo rodiče.
Jednu jízdenku lze využít pro současné
cestování více osob.
Jízdenka je v mobilu uložena
i bez připojení k internetu.
Často používaná jízdenka se dá koupit pouhými třemi ťuknutími na displej.

Aplikace je zajímavá i pro ty, kteří jízdenky
kupovat nechtějí – nabízí informace o výlukách, vyhledání spojení, on-line odjezdy z okolních
zastávek, plány sítě nebo linkové jízdní řády.

Ve všech

Jízdenky jako QR kód
Cestující se po instalaci aplikace zaregistrují.
Bankovním převodem si nabijí peníze na svůj účet
v aplikaci. To trvá cca 2–3 dny. V brzké budoucnosti
se plánuje i možnost okamžitého dobití. Existují
hned dvě možnosti nákupu jízdenky. První je volba
rychlé jízdenky, což je obdoba jízdenkového automatu. Cestující musí vědět, jakou jízdenku chce,

a vybere si od kdy a ze které zastávky má platit.
Druhou možností je využít vyhledávač spojení
a s jeho pomocí si jízdenku koupit pro konkrétní
trasu. Jízdenka se zobrazí ve formě QR kódu a začíná platit v autobusech nejdříve 2 minuty od zakoupení, ve vlacích pak 5 minut po zakoupení.
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POZOR VÝLUKA!

Stavíme,
opravujeme,
modernizujeme
Přinášíme aktuální přehled
plánovaných výluk, které
vám sice mohou krátkodobě
znepříjemnit cestování vlakem,
ale výsledkem budou opravené
nebo modernizované tratě.

T

aké v říjnu pokračují výluky ve stanicích
Olomouc, Ústí nad Orlicí, na tratích
Praha-Běchovice – Úvaly, Plzeň – Rokycany,
Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč, Plzeň –
Třemošná u Plzně a Kájov – Horní Planá.

Významné výluky na tratích
010 Ve dnech 3. až 10. a 20. až 24. října
denní výluky traťových kolejí Ústí n. Orlicí –
Brandýs n. O., resp. Dlouhá Třebová, s dopa-

dem na jízdní řád dálkových vlaků a s náhradou vybraných osobních vlaků autobusy.
040 Od 3. do 8. října výluka v úseku Trutnov
– Pilníkov a od 13. do 23. října Martinice v K.
– Kunčice n. L., vlaky nahrazeny autobusy,
výlukový jízdní řád.
041 Od 2. do 21. října výluka v úseku Libuň
– Rovensko p. T., vlaky nahrazeny autobusy,
výlukový jízdní řád.

Kde se informovat
Veškeré změny jsou vždy aktuálně zapracovány ve vyhledávačích spojení na internetu
(www.cd.cz, www.idos.cz), a to včetně návazných přestupů. V případě potřeby dalších
informací nebo ujištění se o aktuální situaci volejte Kontaktní centrum 840 112 113 nebo vám
poradí přímo v železniční stanici. Podrobné informace včetně výlukových jízdních řádů najdete
také na www.cd.cz v sekci ČD on-line/Omezení provozu, kde jsou mapy i seznam všech aktuálních výluk. Zde se také můžete zaregistrovat k odběru mimořádností prostřednictvím vámi
zadaného e-mailu. Pokud si zakoupíte jízdenku v eShopu ČD, o mimořádnostech
na dané trati můžete být informováni zdarma formou SMS.

070 Od 13. do 17. října výluka v úseku Praha
– Neratovice, vlaky nahrazeny autobusy,
výlukový jízdní řád.
220 Po celý měsíc jak denní, tak nepřetržité
výluky, vlaky nahrazeny autobusy, výlukový
jízdní řád.
238 Od 30. října do 13. listopadu výluka
v úseku Pardubice – Chrudim, vlaky nahrazeny autobusy.
292 Od 15. do 30. října výluka v úseku
Krnov – Město Albrechtice, vlaky nahrazeny
autobusy.
300 Od 20. do 24. října výluka v úseku Brno
– Přerov, vlaky nahrazeny autobusy, výlukový
jízdní řád.
310 Od 1. do 15. října výluka v úseku
Hlubočky – Hrubá Voda, vlaky nahrazeny
autobusy. ▪

Za nepříjemnosti způsobené výlukami se omlouváme
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JUNIOR PROGRAM ČD

Elfík v railjetu
Již několik měsíců jezdí na trase Praha – Vídeň
nový vlak railjet a samozřejmě v něm nemůže chybět
ani Elfík. Setkáte se s ním na panelu dětského kina,
na stolní hře Elfíkova cesta a také na dárcích,
které jsme pro vás připravili.

E

lfík se zkrátka v railjetu postará o to, aby
se děti a vlastně ani dospělí nenudili,
protože do Vídně je cesta dlouhá, ale při
hrách uteče jako voda. Přijďte se na této trase svézt i vy. Těšit se můžete na zbrusu nové
Elfíkovy omalovánky. V nich Elfík navštíví
města, do kterých se můžete vlakem railjet
vypravit i vy.▪
Manažerka Junior programu ČD Elen Mátéová

Dětské kino

křížovka

V

íte, milé děti, jak se v nadsázce říká lokomotivám řady 163?
Více se o nich dočtete v článku ze světa železnice.

Osminohý hmyz
Opak noci
Saň
Po prázdninách začíná
Pěnivý nápoj s alkoholem
Poslední stanice
Sport s jamkami

Vyluštěnou tajenku zadejte
do formuláře na www.cdprovas.
cz do 23. října. Pět z vás, kteří
správně odpovědí, získá Elfíkův
sešit proti nudě.

soutěž
pro chytré hlavy

1

Jak se jmenuje projekt,
jehož tváří je i Eva Samková?

2

Jak se familiárně nazývá
Kunětická hora?

3

A
B
C

A
B
C

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své odpovědi
zasílejte poštou do 23. října 2014.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.

Sportuj s námi
Sportuj proti nám
Sportem k popularitě

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

Hůrka
Buňka
Kuňka

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

Na které trati leží stanice
Ústí nad Orlicí?
A
B
C

010
090
310

4

Do kterého depa dorazila první
série lokomotiv řady 163?

5

Jaká nabídka startuje tento
měsíc v jídelních vozech?

6

Který článek v tomto čísle vás
nejvíce zaujal? *

A
B
C

A
B
C

Výherci z minulého čísla:
KMB: Hana Pokorná, Blanka Grézlová, Dušan Pavlů
Pont: Jiřina Dobrovolná, Eva Polášková,
Erik Kulhánek
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – kardiochirurgie, 2 – 140.,
3 – 40, 4 – Wuppertal, 5 – 30
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Česká Třebová
Olomouc
Ústí nad Labem

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

masová
salátová
podzimní

* Na tuto otázku je nutné odpovědět, její
správnost se však neposuzuje.
PONT-2013_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd 1

12.11.2013 16:18:50

PONT-2013_190x80mm_voucher-500Kc_tisk.indd 1

12.11.2013 16:18:50

Chcete mít magazín ČD pro vás
každý měsíc pohodlně ve své schránce?
Využijte možnosti předplatného
za cenu poštovného a balného 228 Kč/rok.
Více na www.cdprovas.cz/predplatne.
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Máte co říct
našim čtenářům?

Inzerujte v ČD pro vás!

Informujte se na internetových stránkách www.cdprovas.cz/inzerce
či přímo e-mailem nebo telefonicky. Možnost tvorby inzerátu v našem DTP oddělení.

www.cdprovas.cz

972 233 090

cdprovas@cd.cz

SLEVA

50 %

UŠETŘETE TISÍCE ROČNĚ
PŘI DOJÍŽDĚNÍ VLAKEM
Správnou kombinací slev teď můžete
s In Kartou za rok výrazně ušetřit.
■ s aplikací IN 50 % získáte o polovinu levnější jízdné
při každé jízdě vlakem a v kombinaci s traťovou jízdenkou
ušetříte i při denním dojíždění
■ zvýhodněnou cenu získáte s IN 50 %
i na Včasnou jízdenku Česko a Akční jízdenky

www.cd.cz/inkarta

Vždy o něco lepší cesta

