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Podzimní menu

Jamajka

Země Boba
Marleyho

David
Svoboda

Moderní gentleman

Dnešní překvapení ve vlaku

D1 MĚ NECHÁVÁ V KLIDU

Praha–Brno
2 hod 42 min

Vyberte si pro cestu mezi Prahou a Brnem vlak a nechte
se příjemně překvapit, jak pohodově můžete být
v cíli. Bez stresu z nečekaných zdržení na dálnici, včas
a zrelaxovaní. Vyzkoušejte cestu v pohodlí klimatizovaných
vlaků i náš vynikající jídelní servis. Vaše spoje odjíždějí
každou hodinu!

Praha–Brno již od 150 Kč

www.cd.cz

editorial

Vážení čtenáři, milí spolucestující,
šéfredaktor Zdeněk Ston si až do minulého čísla magazínu myslel, že je jedno, co má na sobě,
že to čtenáři stejně nesledují. Vše se ale změnilo s tričkem „I love vlak“, které zaznamenalo
nebývalý úspěch. O tričko jste projevili velký zájem, čímž jste nás přesvědčili o tom, že máme
opravdu šikovného grafika (tričko bylo vytvořeno ve Photoshopu stejně jako to moje). Proto
jsme se rozhodli udělat vám radost a trička skutečně vyrobit. Stačí tedy napsat na adresu redakce nebo zaslat e-mail na cdprovas@cd.cz a prvních třicet nejdychtivějších se na ně může
těšit. Třeba se bude hodit jako dárek pod stromeček…
…anebo se v něm můžete vydat na Jamajku, i když tam budete vyčnívat i bez mašinky na
hrudi. Výlet do tepla k moři by si během podzimu alespoň tady u nás v redakci rád dopřál
snad každý. Venku se ochladilo, topenáři zaspali a epidemie nachlazení se tu rozšířila až příliš
rychle. Ale nebojte se, časopis zůstává zdravý, zkrátka takový, jak ho máte rádi!
Šťastnou cestu vlakem přeje
Petra Kubíčková, zástupkyně šéfredaktora

kouzlo železnice ● Vojtěch Beran ● Při světle montážní lampy

Své fotografie posílejte
na cdprovas@cd.cz.
Autora zveřejněných
fotografií odměníme
Kilometrickou bankou ČD
na 2 000 km v hodnotě 2 100 Kč.

Foťte
kouzla
železnice
a získejte
Kilometrickou
banku ČD!
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11 retro
V pět v Dejvicích,
v Brně před šestou...

Masový automobilismus prošel bouřlivým vývojem.
Ten, kdo vlastnil před padesáti lety osobní vůz, byl tak
trochu výjimečný. Postupem času ale přibylo aut tolik,
že mnohdy se v nekonečných kolonách jejich rychlostní
výhoda naprosto míjí účinkem.

35

David
Svoboda

Sympatický moderní pětibojař David Svoboda
je králem, alespoň co se této disciplíny týče.
Mladý gentleman sice prožívá vrchol kariéry,
ale už nyní se zamýšlí nad svou budoucností.
Co jiného než aktivní sport by ho mohlo
v dalších letech naplňovat?

cestopis

Příští číslo
vyjde
6. 11. 2013.

Na Ouklice volno!

Ve stylu retro je koncipováno i říjnové železniční téma.
Klasické železničářské snímky vznikly ještě před rokem
1989, ale dokážou zaujmout i současného diváka. Jaroslav
Marvan jako Železný dědek je toho důkazem.

49

ze světa železnice

17
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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.

43

zábava

Aby vám cesta
rychleji uběhla

Křížovka, komiks, rubrika
Co mi hlava nebere, fotosoutěž
pro mladé talenty a povídka
spisovatelky Markéty Hejkalové,
kterou v žádné její knize nenajdete.

58

ČD průvodce

Podzimní
sezona začíná

No ganja smoking

Země Boba Marleyho láká turisty ze všech
koutů světa na pohodu v podobě reggae hudby,
karibského rumu, krásných pláží a dalších
požitků. Přesto se na Jamajce cizinci nemusejí
cítit zrovna příjemně. Chudý karibský ostrov se
totiž z pobytu dychtivých sběračů zážitků snaží
vytěžit maximum.

Podzim je bohatý na čerstvé
a pestré suroviny, ze kterých pro
vás tým kuchaře Jiřího Krále sestavil
novou sezonní nabídku. Na té si
můžete pochutnat v restauračních
a bistro vozech Českých drah.

23

cestování po ČR

Pardubický kraj

Říjen bývá posledním měsícem, kdy můžete navštívit některý
z českých a moravských hradů a zámků. V Pardubickém kraji se jich nabízí
hned několik, svými honosnými renesančními arkádami vás určitě přiláká
ten v Moravské Třebové.

04 /

novinky

Psali jsme…
Připouštíme pouze nula promile
(č. 18/2013)
V letních měsících byl u dvou zaměstnanců RCVD Praha během kontroly
zjištěn alkohol. Jednalo se o průvodčího
a komandující. Reakce mohla být jediná:
okamžitá výpověď. Z několika tisíc ročně
provedených kontrol jsou však takto
postiženi pouze jednotlivci.

Modernizace vozidel ano,
ale bez zadlužování
(č. 18/2013)
Nový generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Dalibor Zelený
chce v procesu modernizace vozidlového
parku (včetně nákupu nových vozidel) pokračovat, ale s přihlédnutím k problému
vysokého zadlužení společnosti a s vyšším
zapojením odbornosti při rozhodování.

Propad nákladní dopravy zasáhl
i největšího hráče v Evropě
(č. 19/2013)
Globální finanční krize, která vypukla v roce 2008, měla dramatický vliv
na nákladní kolejovou dopravu v Evropě.
Zasáhla i největšího nákladního železničního dopravce na kontinentu – společnost
DB Schenker Rail, která se však už dostala
z nejhoršího a dokonce začala expandovat.

Prosluněná Lužná
hostila motorové legendy
(č. 19/2013)
Motorové legendy s bujnými tvary
a nezaměnitelnou zvukovou kulisou mají
celé zástupy obdivovatelů. A právě pro
ně připravilo Depo historických vozidel
v Lužné u Rakovníka jedinečnou podívanou: setkání devíti lokomotiv řad T 478.1
a T 478.2, tedy Bardotek čili Zamračených.

Plakát pro
předplatitele

Čtrnáctideník Železničář
si můžete předplatit za 250 Kč/rok
na zeleznicar.cd.cz.

Taurus jménem Spirit of Brno pokřtěn
V Brně jsme společně se zástupci
společnosti ÖBB a Siemens
a s představiteli kraje a města
18. září slavnostně pokřtili
lokomotivu řady 1216 Taurus,
první v korporátním designu ČD,
která dostala jméno Spirit of Brno
(Duch Brna).
Nově pokřtěná lokomotiva rozšiřuje flotilu
stávajících lokomotiv Taurus, které jsou
řazeny na mezinárodní spoje z Vídně přes
Brno a Prahu do Německa. Od prosince 2014
začnou tyto lokomotivy pravidelně jezdit
s moderními soupravami Railjet. Ty nabídnou
možnost pohodlnějšího a rychlejšího cestování z Grazu přes Vídeň a Brno do Prahy. První
zkušební jízdy se plánují na polovinu příštího
roku, všech sedm modrých souprav pod obchodním názvem ČD Railjet vyjede v prosinci
2014. V provozu budou na této lince tři červené rakouské a sedm českých souprav v modré
barvě ve dvouhodinovém intervalu. Vlaky budou vedeny přes vídeňské hlavní nádraží. Díky
tomu budou moci cestující využít pohodlné
a přímé spojení bez přestupů z Prahy do Vídně, resp. do Grazu. Výrazně se zvýší kvalita

Na pokladnách ČD

Vyhrajte
s Fortunou
Zpříjemněte si cestu
vlakem a kupte si stírací
losy od Loterie Fortuna. Pobavíte se a ještě
můžete vyhrát až
6 000 000 Kč. Vybírat
lze z několika různých motivů
i cenových relací. Již za 20 Kč si můžete
koupit los Šťastná podkova nebo Dinosauři
s pěti různými pravěkými zvířaty. Nasbírejte si celou sérii a vyhrajte až 500 000 Kč!
Losy Zlatá rybka a Havaj po 50 korunách
lákají hlavní výhrou až 2 miliony korun,
s losy Brilianty za 100 Kč můžete vyhrát až
6 milionů korun, a to už stojí za to! Stírací
losy Loterie Fortuna žádejte na pokladnách
ČD ve všech železničních stanicích.

cestování také mezi oběma největšími městy
České republiky Prahou a Brnem. Zde nabídne
Railjet atraktivní alternativu k přetížené dálnici
a služby šité na míru různým skupinám cestujících: například business class pro manažery
nebo dětské kino pro rodiny s dětmi.

Ocenění

Získali jsme
titul Firemní
médium roku
Časopis ČD pro vás se stal vítězem ankety
Firemní médium roku v kategorii Firemní
tiskovina. Anketa hodnotila kvalitu propagačních časopisů, internetových stránek
a dalších komunikačních nástrojů, které
v České republice používají organizace
všech typů k oslovení svých zákazníků nebo
zaměstnanců. Soutěž má mnohaletou
tradici a Komora Public Relations ji převzala
do své péče v loňském roce. Posuzovala se
komunikativnost, důvěryhodnost, struktura a jazyková úroveň obsahu, kompozice,
úroveň výtvarného sdělení, kontext se
soudobým výtvarným trendem, typografie,
práce s fotografiemi a ilustracemi. Za dobrou úroveň našeho
časopisu vděčíme
především vám, našim čtenářům, díky
nimž máme potřebu neustále
se zlepšovat.
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Ohodnoťte vlakovou četu

Tarifní novinky

Cestování do práce
a do školy bude výhodnější

Ve vlacích SC Pendolino
o vás po celou dobu jízdy
pečuje přátelský a odborně vyškolený palubní
personál, který je připraven
zodpovědět veškeré vaše
dotazy a řešit případné požadavky. Stanoviště palubního personálu se nachází
ve voze č. 4. Na stránkách
www.cd.cz/pendolino nyní
můžete ohodnotit, jak jste
byli v průběhu cesty spokojeni s jeho péčí. Hodnotit
můžete každého konkrétního stevarda zvlášť
v rozsahu 1 až 5 hvězdiček
podle míry vaší spokojenosti.

Od 15. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád pro rok 2014,
dojde i ke změně vnitrostátního i mezinárodního tarifu.
Do cen základního jízdného a některých obchodních nabídek
se promítne inflace a základní tarif ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě tak nepatrně vzroste zhruba o 2 %. Naproti
tomu pozitivní novinkou bude zvýšení slevy pro cestující,
kteří dojíždějí do práce a jsou držiteli aplikace IN 50 %,
a také pro žáky a studenty se slevou IN 25 %. Bližší informace
o nových cenách platných pro období jízdního řádu 2014
a o případných úpravách akčních nabídek budou zveřejněny
začátkem prosince na www.cd.cz a také na stránkách prosincového vydání časopisu ČD pro vás.

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

1

22 % hlasů
Cestopis – Na příkaz Buddhy se tu zastavil čas
(Jaromír Červenka)

2

20 % hlasů

3

18 % hlasů

Ze světa železnice – Jede, jede poštovský panáček...
(Martin Navrátil)

8

Kč
NOVINKY,
které přijdou k chuti
Prodejny PONT Market mají neustále co nabídnout. Kromě toho, že
máme nové logo a grafický styl, nabízíme nejen v akčních regálech
spoustu zajímavých výrobků. V říjnu v PONTech najdete naprostou
novinku od společnosti Nutrend. Jde o müsli tyčinku PROfigur v příchuti exotic a švestka, kterou nyní nabízíme za cenu 8 Kč.

Cestování po ČR – Moravskoslezský kraj

www.ponty.cz
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Plzeňský kraj

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

Soutěž o film
Velký Gatsby na DVD
Autorem románu
Velký Gatsby je:
B) Francis Scott
Fitzgerald

Soutěž o vstupenky na
výstavu Nechte na hlavě
Cech kloboučníků byl
v Novém Jičíně založen
v roce:
B) 1630

Soutěž o předplatné
časopisu Turista
Letos vychází kolikátý
ročník Turisty?
C) 125. ročník

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

Soutěž o vstupenky
do Království železnic
Rychlým vlakům
přepravujícím poštu se říká:
rakety

Jména všech výherců najdete již nyní
na www.cdprovas.cz.

Už brzy odstartuje filmový festival Juniorfest!
Zahájení šestého
zátoři tají, ale z českých
ročníku mezinárodního
umělců už přislíbili účast
filmového festivalu pro
Viktor Preiss, Jiří Lábus,
děti a mládež JuniorIvan Trojan, Pavel Zedfest se nezadržitelně
níček nebo třeba Ondřej
blíží. Pětidenní maraton
Vetchý. České dráhy jsou
filmů, workshopů a dokaždoročním partnerem
provodných akcí se letos
tohoto filmového svátuskuteční od 9. do 13.
ku pro mladou genelistopadu v Horšovském
raci. Nejenže poskytují
Před třemi lety získala festivalové ocenění
Týně, Dobřanech a Plzni. za obohacení dětské duše a fantazie herečka
reklamní předměty
Jiřina Bohdalová.
Foto: archiv Juniorfestu
Ve třech festivalových
do soutěží, ale v době
městech se divákům
konání festivalu také popředstaví více než čtyři desítky filmů. Fessilují vlakové spoje, a to hlavně v dopoledtival zpestří svojí přítomností i známí herci
ních hodinách, kdy na festival míří nejedna
a herečky. Zahraniční hvězdu zatím organiškolní výprava.

Praha a Středočeský kraj

Parním expresem
na Křivoklát
V sobotu 12. října vypraví České dráhy z nádraží
Praha-Braník (odj. v 9.12 h) parní expres na hrad
Křivoklát. Vlak s historickými vozy s dřevěnými lavicemi (tzv. Rybáky) poveze exkluzivně slovenská
lokomotiva Šlechtična 475.196 z výtopny Vrútky,
která je jednou ze čtyř ještě provozuschopných
lokomotiv této řady. Ve vlaku nebude chybět bufetový vůz, v němž si kromě občerstvení bude možné zakoupit upomínkové předměty s železniční
tematikou. Na hradě Křivoklátu se v sobotu 12. října koná tradiční Křivoklání – festival šermu, písní
a divadla s řemeslnickým jarmarkem. Pro zahřátí
bude připravena medovina, svařené víno a nouze
nebude ani o dobré jídlo. Z Křivoklátu pojede parní
vlak přes Rakovník do železničního muzea v Lužné
u Rakovníka, kde se koná v rámci ukončení letošní
návštěvnické sezony poslední parní víkend. Více
informací najdete na www.cd.cz/zazitky.

Moravskoslezský kraj

Začala stavba
železnice na Letiště
Leoše Janáčka
Slavnostním poklepem na kolejnici
v Mošnově na Novojičínsku začala
10. září stavba tratě, která připojí
ostravské Letiště Leoše Janáčka k železniční síti. Nová dráha
o délce 2,9 kilometru za více než
580 milionů korun
má být postavena
do konce příštího
roku. Jednokolejná
elektrizovaná trať
bude zakončena
proskleným zastřešeným terminálem v bezprostřední blízkosti
odbavovací haly letiště. Tato masivní investice do železniční infrastruktury poslouží nejen k rychlé
a pohodlné přepravě cestujících
na letiště, ale v nedaleké budoucnosti bude mít velký význam i pro
přepravu zaměstnanců a zboží
do této strategické průmyslové
zóny. Z ostravského letiště nyní
létají pravidelné linky do Prahy,
Paříže a Londýna a v letní sezoně
také do turistických destinací,
zejména ve Středomoří.
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DAVID SVOBODA
TEXT: PAVEL HRABICA
FOTO: abelsonagency a archiv davida svobody

Král

moderního pětiboje
Je pohodový. O tom, co říká, přemýšlí, a jeho charismatická tvář zaujme i ty, kteří
se sportem příliš nezabývají. Mistr Evropy a olympijský vítěz z Londýna 2012 nám
pověděl mnohé nejen ze zákulisí moderního pětiboje.

08 /
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Kterou otázku dostáváte tak často,
že už automaticky spustíte naučenou
odpověď?

Honzy Bártů v závodě jednotlivců. A pak už
následuje Libor Capalini a já. Což je hezké.
Jen mi je líto, že se zapomíná na špičkové
české pětibojaře z mezidobí v 80. letech, kteří vozili medaile z Evropy a ze světa. Ale s tím
se nedá nic dělat.

Nedávno jsem si dělal hitparádu nejčastějších otázek, které už nemám moc rád. Mohu
alespoň namátkou jmenovat – jak jsem se
dostal k pětiboji, jakou mám nejoblíbenější
disciplínu, jak často trénuji, kolik hodin denně, jak to mám s výživou, proč si losujeme
koně a jestli to není nespravedlivé a podobně. Tyto otázky napadnou každého. V poslední době přibyla ještě jedna z oblasti bulváru
– ptají se na přítelkyni. To už mi taky leze na
nervy, ale trpělivě odpovídám.

Má moderní pětiboj silnou členskou
základnu?

Rozumějí čeští novináři modernímu
pětiboji?

V rámci možností renomovaných serverů
a deníků a díky častějším kontaktům se mnou
a předtím i s Liborem Capalinim, který byl
bronzový už na olympiádě v Aténách v roce
2004, je pár lidí, kteří se v tomto sportu vyznají.

Moderní pětiboj
není a nikdy nebude
masový sport.

Řeknou dnes lidem ještě něco jména
Bártů a dalších, kteří dělali slávu československému pětiboji v 70. letech, vozili
medaile z olympiády i šampionátů?
Zajímavé je, že když se řekne moderní pětiboj, tak široká veřejnost vzpomíná na Montreal 1976, na Adama Bártů, na Starnovského, na jejich stříbro v družstvech a na bronz

1
běh

vizitka
David Svoboda (28)
Narodil se 19. března 1985 v Praze.
Doma má zlatou medaili z OH 2012
v Londýně, je juniorským mistrem světa
z roku 2006.
Celkem získal 15 medailí z MS a ME.
Drží světové rekordy v bodování podle
starého a nového formátu hodnocení
(5 896 bodů, respektive 6 040 bodů).
Profesionálně závodí za ASC Dukla
Praha. Je pětinásobným pětibojařem
roku České republiky. Jeho dvojče Tomáš
je úspěšný triatlonista.

2
střelba

Je to složitější. Moderní pětiboj není
a nebude masový sport, protože stojí hodně
peněz a spoustu času. Třeba proto, že se
neodehrává na jednom stadionu. Ale zájem
byl a bude vždycky, protože je to olympijský
sport. I když se občas spekuluje, že by ho
z olympiády vyřadili. Pro mnoho sportovců
je to atraktivní – je tam běh, plavání, střelba,
jízda na koni, šerm. Takže vždycky si dost
lidí cestu k pětiboji najde. Do pětiboje chodí
také lidé z jiných sportů, záleží na věku,
kdy se rozhodnou. Není to tak, že by někdo
začal dělat rovnou pětiboj. K pětiboji se jen
málokdo dostane úplně náhodou. Nábory ve
školách se rozhodně nedělají.

Jak je to například s mistrovstvím
republiky?

Momentálně se mistr republiky určuje podle
výsledků na zahraničních závodech. Poslední
šampionát, respektive velký závod i se zahraniční účastí, který určil mistry ČR, byl někdy
v roce 2008 nebo 2009. Od té doby nic.

Říkal jste, že je to drahý sport. Jak moc?

Zadarmo můžete běhat, ačkoli i na tohle
potřebujete dobré vybavení. Pistole už něco
stojí, střelnice také. Kůň je nejdražší položka.
Bazén si už někde najdete, ale taky za to

3
šerm

4

plavání

rozhovor /

platíte. Pokud nemáte bohaté rodiče, musíte
to dohnat tréninkem a výsledky. Což byl můj
případ. Od sedmnácti, osmnácti let jsem měl
tak dobré výsledky, že mi oddíl dával všechno
potřebné. Nebyla to sice nejnovější pistole,
vybavení na šerm a další, ale měl jsem to
vlastně zadarmo. Což byla také motivace.
Čím jsem byl úspěšnější, tím jsem měl lepší
vybavení a podmínky. Ve dvaceti už jsem byl
poloprofík.

Jak a kdy se pozná, že z člověka
může být úspěšný pětibojař?
Důležité je brzy
přijít na to, jestli
v některé z těch
pěti disciplín

budete natolik limitován, že by vám to později ubíralo šance uspět v rámci všech pěti.
Moderní pětiboj je pestře poskládaný sport,
disciplíny jsou tak protichůdně sestavené,
aby otestovaly vaši všestrannost. Nemají
spolu souvislost na rozdíl od atletického
desetiboje, který je soustředěn na sílu a rychlost. V pětiboji nevyužijete jednu dovednost
v té druhé. V tom je jeho největší kouzlo.
Když je někdo extrémně dobrý běžec, tak
hůř plave, kdo je vynikající střelec, tedy
techničkář, tak má handicap ve fyzičce.
To se ukáže velmi rychle, jestli se se
čtyřmi silnými disciplínami udržíte
ve světové konkurenci i s tou pátou,
kterou máte slabší. Já jsem začínal s pětibojem v šestnácti
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a hned všech pět disciplín. Předtím jsem
sedm let plaval.

Jste v něčem extra dobrý a v něčem
slabý?

Sám za sebe mohu říci, že v žádné disciplíně
nejsem extrémně dobrý, ale mám je přesně
vyvážené. Takových lidí je strašně málo. To je
moje výhoda.

Jste pověrčivý? Máte nějaké rituály?

No vidíte, to je jedna z těch nejčastějších
otázek. Snažím se pověrčivý nebýt. S talismany jsem si nikdy nezačínal. Ale když se mě na
pověry a rituály pořád ptali, začal jsem o tom
přemýšlet. Zjistil jsem, že některé věci dělám
podvědomě, aniž bych chtěl. Například když
jdu při plavání ke startovnímu bloku, vždy na
něj lezu zleva. Poprvé jsem si toho všiml ve
chvíli, kdy vlevo byla nějaká překážka, snad
kýbl, tak jsem vylezl zprava, ale cosi ve mně
hlodalo – hele, něco bylo jinak. Nebo když si
obouvám boty, tak nejdřív vždycky levou.

Dá se moderním pětibojem zajistit na
celý život? Jako v případě Jaromíra Jágra
nebo Petra Čecha? Asi ne, že?
Úplně bych s vámi nesouhlasil.
Otázka je, co je to „být zajištěn“. Může to
být jen iluzorní pocit. Až na výjimky se
finančně asi úplně zajistit nelze. Lze si ale
vybudovat budoucí kariéru, až se sportem
skončíte. Já už ji buduji.

5

jízda na koni

Jsem sice masožrout,
ale steaky nejím,
ty unaví.
Opravdu?

Stal jsem se iniciátorem společnosti Dukla
Marketing, do které se mohu po sportu
plně vrhnout a snad se jí i úspěšně živit. Po
olympiádě v Londýně jsem hledal vhodné
manažerské zastoupení, protože jsem měl
tolik nabídek, že jsem už na jednání nestačil.
Hledal jsem manažera nebo marketingovou skupinu, ale podmínky spolupráce mi
nepřišly výhodné. Tak jsem se dal dohromady
s kamarádem filmařem, se kterým jsem dělal
na časosběrném dokumentu, a dohodli jsme
si spolupráci. Pak se v Dukle oživila myšlenka vlastního marketingu a tak vznikla tahle
společnost.
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Kromě toho, že je moderní pětiboj
krásný sport, je také nebezpečný?
Například na střelnici?

Do roku 1992, do olympiády v Barceloně, se
střílelo malorážkou. To bývaly při závodech
i smrtelné úrazy, ale ne u nás. Proto se přešlo
na vzduchovou pistoli. Teď se střílí laserovou
pistolí, tam je to zcela bezpečné. Pistole dokonce imitují zvuk i nějaký zpětný ráz,
aby to bylo jako kdysi.

Dokdy se dá pětiboj provozovat
na špičkové úrovni?

I do čtyřiceti let. To je ale raritní věk. Pár jich
v tomhle věku mezi 38 až 40 lety najdete. Ale
ještě v pětatřiceti se to dá zvládat na špičkové úrovni.

Které země jsou při velkých soutěžích
exotické?

Nejvíc to vidíte na olympiádě, kde se drží
zásada co nejširší účasti států. Takže narazíte
i na závodníky ze zemí, kteří by se jinak na
jiná mistrovství nekvalifikovali. Týká se to
třeba afrických států, konkrétní země si
nevybavím. Ale jinak je moderní pětiboj sport
rozšířený po celém světě. Tím, jak je všestranný, se v něm nevyrýsoval ideální somatotyp.
Může se v něm uplatnit široké spektrum lidí.

Za první místo na
olympiádě získal v Dukle
hodnost poručíka.

Ve dvaceti už jsem
byl poloprofík.
Polopaticky řečeno – všechny rasy. Afričané
budou dobře běhat a plavat, krátkonozí
Číňané nebo Japonci jsou rychlí v šermu
a podobně. Světová špička je v tomto
směru v pětiboji hodně pestrá.

Je nějaká země modernímu pětiboji
zaslíbená?

Žádná země nemá všechno. Divácky je rájem
Maďarsko, kde na každý světový pohár přijdou
tisíce lidí. Teď bylo mistrovství světa nepochopitelně na Tchaj-wanu. Pro všechny to bylo
daleko, pětiboj tam nikdo nezná, málokdo se
přišel podívat. Úroveň sportovišť byla nízká.
Kdyby to bylo v Evropě, přijdou tisíce lidí
a ještě bude velký příjem ze vstupného.

Ještě jsme se nebavili o životosprávě.
Můžete si dovolit prohřešky?

Po sezoně na chvíli ano. Jinak ale nemám
problém ji udržet. Měl jsem v minulosti hodně konzultantů na výživu, takže vím, že když
mám velký výdej energie, nemohu jíst věci,
které zatíží tělo, ale nic mi nedají. To jsem se
naučil. Nemám problém s redukcí hmotnosti.
Musím jíst dostatečně a kvalitně. Příklad?
Jsem masožrout, ale nejím steaky, které unaví. Ryby, drůbež, luštěniny, těstoviny.

Co sladkosti?

Ty mohu, ale nedá vám to moc velkou
hodnotu. Každý výživář vám poví, že hodně
sladkého jedí lidé, kteří mají deficit v hodnotné stravě a dohánějí to rychlými cukry. Když

máte hodnotnou stravu, na sladké dostanete
chuť minimálně. Typickým příkladem jsou
ženy, které chtějí zhubnout, drží drastickou
dietu, a když pak vidí něco sladkého, nedokážou se ovládnout. Tělo to potřebuje.

Máte kromě pětiboje ještě nějaké jiné
záliby?

Všechno se točí kolem sportu. Baví mě
parašutismus, mám asi sto seskoků. Létání
by mě taky bavilo. Nedávno jsem se s Václavem Pechem svezl v závodním rallye voze.
Pak mě taky docela zajímá filozofie. Ne že
bych ležel v učebnicích, nad Kantem mě taky
nenachytáte. Jinak řečeno: čtu knihy, které
mi pomáhají v mém duchovním a duševním
rozvoji, který pak mohu využít ve sportu.

A sbíráte třeba něco?
Medaile! ▪

dojmy
Mimo záznam

Moje babička by o Davidovi řekla:
„Toho chlapce rodiče dobře vychovali!“
Je sebevědomý, cílevědomý, ale ne
sebestředný, za každou nabídku
o pomoc poděkuje, neušklíbá se nad
otázkami, které nejsou zcela odborné.
Na fotografování přijel se zpožděním,
protože večer předtím byl s přítelkyní na
módní přehlídce a pak ještě trochu slavili
s atlety jejich medaile z mistrovství světa.
Nevymlouval se, několikrát se omlouval.
Po focení v ateliéru nás šokoval tím, že
si automaticky po sobě umyl hrníček
od kávy. To jsme nikdy nezažili! Prostě –
olympijský vítěz…

retro /

ZA VOLANTEM
TEXT: TOMÁŠ CACH

V pět v Dejvicích,
v Brně před šestou...

...zpíval na počátku 60. let s chlubnou nadsázkou v populární skladbě
Milan Chladil. V písničce šlo sice vlastně jen o moped, ale i když masový
automobilismus prošel celkově za padesát let opravdu bouřlivým vývojem,
za tu „hoďku“ to ani dnes určitě nestihnete.

Nyní tolik proklínaná dálnice D1
po otevření prvního úseku
v roce 1971 poblíž Mirošovic.
Foto: ČTK
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adista. Dychtivě číhal na kaž
dou mou chybičku, aby mě
mohl seřvat, zesměšnit,
ponížit... Řeč je o mém učiteli
v autoškole, navzdory němuž
jsem v listopadu 1972 řidičský
průkaz přece jen získal. I díky
tomu, že jsem při zkušební jízdě
statečně ignoroval jeho ďábel
ský příkaz odbočit do ulice se zákazem vjezdu.
S přibývající šoférskou praxí jsem se po
měrně brzy z vystresovaného frekventanta
kurzu proměnil v rádoby suveréna, kterému
prostě patřila silnice. (Při cestách s rodiči
jsem se pochopitelně musel dost krotit.)
Tato éra pro mne skončila jednoho červen
cového odpoledne roku 1978, kdy jsem se
už s vlastní ojetou Š 110 na Pardubicku vřítil
nepřiměřenou rychlostí do nezvykle klopené
zatáčky a skončil na louce mimo vozovku.
Sice bez jakékoli újmy, nicméně stopař, vojá
ček základní služby, opustil v šoku neprodle
ně mé vozidlo a se zvířecími skřeky se rozběhl
k blízkému lesu. (Možná tam, chudák, bloudí
dodnes...)
Od toho dne jezdím opatrně, s rozvahou.
Spoustu let jsem řídil i docela rád, rodinný
vozík vždy takřka přátelsky opečovával...
Teď už ne. Vražedně narůstající hustota
provozu i celkové poměry na našich silnicích
mě postupně dovedly k postoji, že by mi
vůbec, ale ani trošku, nevadilo, kdybych už
nikdy nemusel usednout za volant. Tedy ne

zbytečné kolony
Pravidlo zipu
Každodenní nervy drásající kolony v místech omezení provozu
na frekventovaných komunikacích vznikají úplně zbytečně, protože
většina řidičů nedodržuje tzv. pravidlo zipu – střídavé řazení aut před
zúžením. Přitom se tato zásada (i když ne takto výslovně pojmenovaná) objevila už před 13 lety v § 12 odst. 5 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při souběžné jízdě
umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel
do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla
do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního
proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají
v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič
jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém
jízdním pruhu.“ Poněkud „lidštěji“ řečeno: před místem, kde se
jeden pruh napojuje do druhého, by si měli řidiči dávat střídavě
přednost – auta tak budou mezi sebe zapadat jako zoubky zipu. Zákon bohužel uvádí
termín „umožní“, nikoli „je povinen umožnit“, z čehož vyplývá, že „zipování“ je v podstatě
dobrovolné. Navíc spousta řidičů (zejména starších) toto pravidlo vůbec nezná, jiným
ho alespoň připomene aktuálně instalovaná speciální dopravní značka.

že bych aktivně usiloval o to, aby mi nado
smrti sebrali řidičák, ale... Zkrátka tak.

Od Octavie k Octavii
Stával tam sám, samotinký – snad nejmíň
rok. V naší ulici ve Vršovicích, vůz Škoda 445
Spartak, naše první rodinné auto, na které si
pamatuji. Z jízd v něm si dnes vybavuji jenom
to, že v kabině byl neustále mírně cítit benzin.
Po dvou letech ho táta kvůli značné poru

chovosti nahradil výkonnější Škodou Octavií
Super, která nám spolehlivě sloužila beze stopy
rzi celé desetiletí. Tak jsme přeskočili další typ,
Škodu 1000 MB, a na dalších osm let se stala
členem naší rodiny Škoda 100. Vyznamenala se
nezapomenutelně na hororových cestách ne
cestách napříč Rumunskem k Černému moři.
Svou řidičskou i životní pouť pak táta zakončil
pro nás tehdy už vyloženě luxusní Škodou 120.
„Stodvacítku“ jsem zakoupil na půjčku už
pro vlastní rodinu a po letech na ni nostalgicky
vzpomínal, když jsem ji vyměnil za sice novou,
ale motoricky citelně slabší „stopětku“, kterou
vyděsil sebemenší kopeček. Ze škodovek nové
generace jsme pak ještě měli dva roky ojetého
favorita (nic moc...), na leasing felicii – auto
s pro mě nejpohodlnějším sedadlem řidiče –
a jako poslední fabii, která už konečně pořádně
seděla na silnici a s níž jsem poprvé okusil slast
posilovače řízení.
O novém typu Škody Octavie, kterým se
v Mladé Boleslavi po mnoha letech vrátili
k proslulému označení, jsem nikdy ani neza
uvažoval, protože tak velké auto jsme oprav-
du nepotřebovali.

Made in cizina
Domácí výroba
V dřívější době se nedalo téměř nic sehnat, natož takového pomocníka, jaký je na fotografii. Vyrobil
ho můj manžel s mým bratrem z různých náhradních dílů. S traktůrkem se oralo a odvezlo vše, co bylo
potřeba. Je stále plně funkční a slouží dodnes. I když na silnici se s ním opravdu nesmí.

Kromě škodovek, které naprosto převažova
ly, brázdily silnice socialistického Českoslo
venska samozřejmě i další automobily, vyrá
běné zejména v zemích východního bloku.

Ford Cortina

Škoda Octavia

Škoda 1000 MB

Jiřina Malá

retro /

menete, že právě po ní jsme před desítkami
let frčeli osmdesátkou jako po hlavní.
A že to byla, vzhledem k profilu a úrovni vo
zovky, nějaká rychlost! A jak si člověk pořádně
zašoféroval – samá úzká zatáčka, slalom
mezi výtluky a jinými nástrahami... Dnes sice
svorně nadáváme na stav našich silnic, ale
věřte, že mít pro připomenutí nějaký detailní
filmový záznam ze 60. a 70. let, nestačili
byste se divit. Vzpomeňte si jenom napří
klad na to úděsné překonávání železničních
přejezdů! Píchlé kolo bylo naprosto běžným
„bonusem“ jízdy a kdekdo s sebou vozil
i soupravičku na lepení duší, protože nezřídka
„odešla“ i rezerva...
Vzhledem k ohromnému nárůstu počtu au
tomobilů, zejména v posledních 20 letech,
si v současnosti (i budoucnosti)
nelze představit naši
silniční síť bez
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883 079
1970

Zdroj: AutoSAP

Martin Kosek

1 810 223
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2 411 297
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3 431 573
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4 498 232
2010

Počet registrovaných vozidel v letech 1950–2013
Velorex

Tatra 603

Kontrolní otázka pro pamětníky: Všimli jste si
na svých pravidelných cestách těch úzkých,
neudržovaných silniček často kopírujících
dálnice a silnice I. třídy? Pokud ano, snad si
při pohledu na nejednu z nich s úžasem vzpo

Snímek pochází z dovolené v autokempu Rozkoš
v roce 1992. Můj šestiletý syn Martin moc rád
sedával za volantem Škody 100, kterou nám jeho
dědeček často půjčoval. V pozadí vidíme vyřazené
letadlo sloužící zde tenkrát jako restaurace.

dálnic a rychlostních komunikací. Stále
jich není dost a rychlejší výstavbě no
vých brání jednak chronický nedosta
tek financí, jednak fanatické zdržovací
aktivity různých ekologických sdružení,
pro které je kupříkladu čolek důležitější
než zdraví statisíců lidí dusících se zplo
dinami myriád projíždějících kamionů.
Subjektivně dálnici nemám rád.
(Jsem nucen často jezdit po R10.)
Pokud to „frčí“, je to pro mě uspávající
nuda. Sebemenší omezení jízdních
pruhů má za následek vznik otravné
kolony. Využívám povolenou stotřicít
ku, ale přečasto dojíždím (a nemohu
předjet) „brzdy“ ploužící se 80–90.
A pak jsou tu „borci“, kteří se vám
nalepí na kufr při jízdě v levém pruhu,
a když vám brzy povolí nervy a uvolní
te jim cestu, zmizí v dáli dvoustovkou.
Ti nejagresivnější jsou vás schopni ze
silnice i vytlačit – viz několik mediali
zovaných případů z posledních let.
Na současném silničním provozu
mi toho vadí mnohem víc. Zestruč
ním to: všechno. A tak za volantem,
permanentně přinejmenším lehce nas...
naštván, staromilsky vzpomínám na doby,
kdy... Kdo mi rozumí, doplní si sám.
▪
Na závěr mi dovolte parafrázovat
známý výrok populárního ku
chaře Pavla Maurera: Lidi,
nejezděte blbě! ▪

Lada 1200

Zapomenuté hlavní

Radost na Rozkoši

Škoda 110 R

Vozů VAZ-Lada, na sovětském trhu
prodávaných a i u nás zdomácnělých
pod označením Žiguli, bylo do ČSSR
v letech 1971–85 dovezeno více než
250 000. Byly velmi žádané pro robust
ní konstrukci, spolehlivost a schopnost
odolávat extrémním podmínkám
(nekvalitní vozovky, tuhé zimy). Spíše
kolísavou kvalitou se vyznačovala
jiná dovážená sovětská značka – vozy
Moskvič.
Ze sousední NDR si získal naše
motoristy bezkonkurenčním poměrem
pořizovací ceny a užitných vlastností
malý vůz Trabant. Když k tomu navíc při
počteme jednoduchou a levnou údržbu
(skládal se víceméně z plastů), byla mu
odpouštěna i nízká míra pohodlí. Své
stoupence si nacházel také další výcho
doněmecký automobil značky Wart
burg, jehož pozdější typová řada 353
proslula na tehdejší dobu úctyhodným
objemem zavazadlového prostoru.
Okrajově si vzpomínám i na rumunské
vozy Dacia, jejichž lak vyhlížel po roce jako
po letech přinejmenším deseti...
V 60. až 80. letech se k nám v omezené
míře dostávaly i automobily ryze západní
provenience, dostupné však pouze majitelům
tuzexových kont. A tak jsme mohli v provozu
obdivovat (nebo hezky česky závidět) i nějaké
ty zástupce fiatů, renaultů, fordů, saabů...
S uvolněním trhů na počátku 90. let zatoužil
i nejeden pravověrný „škodovkář“ po něčem
echt „zápaďáckém“. A protože na nové nebylo,
nezbývalo než se uspokojit ojetinou. I já pod
lehl vábení, své ženě za zády prodal čtyřletou
Š 105 a za utržené peníze se rodince pochlubil
třináctiletým francouzským fešákem značky
Talbot Horizon. „Šel“ z domu po pěti měsících,
protože nikdy nebylo jisté, na jakou vzdále
nost se nás stařík rozhodne dopravit...
Dnes si vozím tělo v manželčině služebním
Renaultu Clio. Je to vozík pěkný, v plné výbavě.
Ze všech těch vymožeností oceňuji jedinou:
klimatizaci.
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Drážní taxi
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Těžká váha
Snímek ze začátku padesátých let zachycuje pracovníky Lesního závodu
v Ledči nad Sázavou u nákladního automobilu Škoda 706 R. Tento typ se
vyráběl v letech 1946 až 1958.

šance

Miroslav Pavelka

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 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.

Volha 24

Dacia 1300

Michal Málek

Pro nejbližší čísla magazínu vyhlašujeme
následující témata:

č. 11/2013: RESTAURACE A JÍDELNY
– uzávěrka zaslání 14. října
č. 12/2013: VÁNOCE
– uzávěrka zaslání 11. listopadu

Trabant 601

První a navždy
Mým prvním autem se koncem 90. let stala postarší Alfa Romeo 33 Sportwagon. Navzdory
jisté opotřebovanosti byla věrnou společnicí na výletech k ne zrovna standardním turistickým
cílům, jak ukazuje foto od chvaletické elektrárny. Svým pověstným charismatem, podtrženým
výtečnými jízdními vlastnostmi a zvukem boxeru o objemu 1,7, si mě natolik získala, že i když si
pohodlí na delších trasách a následně rodina vyžádaly změnu vozu, zůstal jsem už této milánské
značce věrný.

Za volantem traktoru

Na fotografii z 50
. let minulého sto
letí je moje mami
v zemědělství jak
nka, která tehdy
o traktoristka. Prá
pracovala
ce se jí velice líb
s láskou vzpomí
ila a dodnes na
ná.
ni i ve svých 82
letech

He lga Bilíková

Tři hlavy nad třemi reflektory...

Škoda Favorit

Tatra 613

Škoda 120 L

Moskvič 2138

...patří štábu Československé televize
cestou na jakousi reportáž počátkem
60. let. Nad volantem mně neznámý
šofér, vlevo můj otec Josef Kozák, který
pracoval jako osvětlovač a elektrotechnik. Rozesmátá blondýna uprostřed je
vedoucí štábu a režisérka Eva Sováková, první žena herce Jiřího Sováka,
která pak byla mému tátovi i na svatbě
ve Vodňanech za svědka. „S televizákama jsem tehdy projel snad všechny
okresy v republice a viděl věci, jaké už
neuvidím,“ vzpomínal táta a pokaždé
přidal nějaký zážitek z natáčení televizního zpravodajství. 

Roman Kozák

kultura /
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ČD
TIP

V JEDNÉ OSOBĚ
John Irving

Román, na který se dlouho a lačně čekalo,
ostatně jako na každou knihu Johna Irvinga od
chvíle, kdy vydal nesmrtelný román Svět podle
Garpa. Tentokrát je jeho hrdinou šedesátiletý
bisexuál William, který vzpomíná na svůj
nezřízený život v padesátých a šedesátých letech,
kdy jeho všední zábavou byly homosexuální
večírky a sadomasochistické praktiky.
ODEON, 379 KČ

Soutěž o 5 knih

Odpovězte na soutěžní
otázku a vyhrajte knihu V jedné osobě.
Spisovatel John Irving pochází z:
A) Anglie
B) USA
C) Německa
Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz
do 24. října.
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VELKÁ NÁDHERA
S takovým názvem filmu si vždycky trochu zahráváte –
pokud se někomu nelíbí, snadno ho zesměšní. Jenže film
režiséra Paola Sorrentina se snad musí líbit každému:
vizuálně podmanivým stylem zastihuje stárnoucího
spisovatele a novináře Jepa v ulicích současného Říma, kde
s rozčarováním, nostalgií i sarkasmem hodnotí krásy života.
ITÁLIE, 142 MIN. / REŽIE – PAOLO SORRENTINO / HRAJÍ
– TONI SERVILLO, SABRINA FERILLI, CARLO VERDONE,
CARLO BUCCIROSSO, LUIS TOSAR
V KINECH OD 31. ŘÍJNA

Divadlo

Nemáte rádi, když někdo
v kině moc mluví? Jděte na
tak napínavý film, že při něm
všem ztuhnou rty. Takovou
atmosféru slibuje thriller
o pátrání po dvou zmizelých
šestiletých děvčatech.
Vyšetřování nebere konce,
a tak se otec jedné z dívek
rozhodne vzít věci do
vlastních rukou. Jediného
podezřelého jde vyslechnout
po svém a bez rukaviček…
USA, 146 MIN. / REŽIE
– DENIS VILLENEUVE /
HRAJÍ – JAKE GYLLENHAAL,
HUGH JACKMAN, PAUL
DANO, MARIA BELLO,
MELISSA LEO
V KINECH OD 10. ŘÍJNA

Filmy na doma
PAŘBA NA TŘETÍ

Napoprvé to vypadalo nezopakovatelně,
ale nakonec i do třetice je to slušná jízda.
I když, na rozdíl od minulých dvou dílů,
se už nepaří a tím pádem se ani žádná
kocovina nedostaví.
Jenže když váš věčně
nespokojený kámoš
Alan vyhodí prášky
a začne blbnout,
musíte se jako jeho
nejvěrnější vrátit tam,
kde to všechno začalo –
do Las Vegas.
USA, 100 MIN. / REŽIE – TODD PHILLIPS
/ HRAJÍ – BRADLEY COOPER, ED HELMS,
ZACH GALIFIANAKIS, JUSTIN BARTHA,
KEN JEONG, JOHN GOODMAN

PODFUKÁŘI

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID

KDYBY TISÍC KLARINETŮ

Možná by bylo vtipné, kdyby si Tomáš
Matonoha a Josef Polášek zahráli slavné
westernové hrdiny, kterými ve filmu byli Paul
Newman a Robert Redford. Společný je ale
jen název, hrdinové brněnské inscenace žijí
v současnosti, nadávají na život a sní o tom, že
jim alespoň jednou za čas „visí kolty proklatě
nízko u pasu“. Prostě aby chlapi byli zase
jednou chlapy.
DIVADLO BOLKA POLÍVKY, BRNO / REŽIE
– LUBOŠ BALÁK A KOLEKTIV / HRAJÍ –
BARBORA POLÁKOVÁ, TOMÁŠ MATONOHA,
JOSEF POLÁŠEK

Podruhé sáhli v Semaforu po divadelní verzi
slavného filmového muzikálu, k němuž
psal Jiří Suchý scénář a v němž se vojákům
záhadně mění zbraně na hudební nástroje.
Suchý ale tentokrát hru nazkoušel jako
mystickou crazy komedii. Taková verze ho
prý napadla už v roce 1958, kdy se jevištní
podoba muzikálu zrodila, dosud si na ni ale
netroufl.
SEMAFOR, PRAHA / REŽIE – JIŘÍ SUCHÝ /
HRAJÍ – JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ,
FELIX SLOVÁČEK JR., MICHAL STEJSKAL,
NATÁLIE HRYCHOVÁ, VERONIKA TICHÁ

Lehké, svižné, zábavné, ale nechtějte tomu
přijít na kobylku, protože z toho nikdy
nevyjdete vítězně. Na to se tady kouzlí až
příliš dobře. Ostatně bez toho by partička
profi iluzionistů nemohla hrát tak vysokou
hru – svoje dovednosti
totiž uplatňuje nejen ve
svých show, ale i během
efektních bankovních
loupeží zaměřených
proti zkorumpovaným
finančníkům.
USA, 116 MIN. / REŽIE
– LOUIS LETERRIER
/ HRAJÍ – JESSE EISENBERG, MORGAN
FREEMAN, WOODY HARRELSON,
MÉLANIE LAURENT, MARK RUFFALO

kultura /

Výstavy

19

DANIEL BALABÁN: ZPRÁVA 2013
Jednou za dva roky uděluje Moravská galerie
v Brně na památku předčasně zemřelého a
talentovaného představitele moderní malby
Michala Ranného cenu s jeho jménem. Loni ji
získal nepřehlédnutelný výtvarník Daniel Balabán
a na právě probíhající výstavě je možné poznat,
proč se jeho malované komentáře lidských pocitů
tak líbily.
MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ
OTEVŘENO DO 27. ŘÍJNA

JIŘÍ SOPKO / BEZ LIDÍ
To je tak, když vymyslíte název výstavy příliš brzy. Ono to totiž vypadalo, že výtvarník Jiří Sopko
na svých letošních obrazech lidské postavy skutečně vynechá. Uprostřed města nabyl pocitu, že
je lidmi unavený a že bude malovat jen výjevy z krajiny. Jenže potom odjel na chalupu a postavy se
mu na plátna začaly pomalu vkrádat…
S nimi i bez nich, Sopkovy obrazy si udržují opojnost, se kterou promlouvají k nám, divákům.
Mají schopnost silných výpovědí docílených jednoduchými prostředky v kombinaci s kontrastem
intenzivních barev. Zasáhnou duši tragikomickým pohledem na svět i na ubohost člověka, který se
v něm snaží přežít.
Jiří Sopko, který od roku 1991 vyučuje na Akademii výtvarných umění, měl v posledních dvaceti
letech pár velkých výstav, na nichž se lidé s dílem osobitého umělce mohli zevrubně seznámit.
Tato, složená z letošních prací, je důkazem, že umělecký potenciál se rozhodně nezmenšuje.
GALERIE TATE, PRAHA • OTEVŘENO DO 17. LISTOPADU

CD

ELTON JOHN

DIVING BOARD

Knihy

I po devětatřiceti letech na scéně umí Elton
John nahrát skvělou desku. Důkazem je
novinka Diving
Board (Skokanský
můstek), na které
je dvanáct nových
písniček a tři
instrumentálky.
Je na ní patrný vliv
gospelu, blues i country, ale základem je
opět Johnův hlas v doprovodu klavíru. Na
jeho koncert 18. prosince v pražské
O2 areně je důvod se těšit!

ODPUŠTĚNÍ

DRUHÝ ŽIVOT MARÝNY G.

Právem tenhle román
zařadil loni prestižní
týdeník The Economist
mezi nejlepší knihy roku.
Rozehrává hru plnou
morálních otazníků, v níž
hrají hlavní roli britský
lékař a jeho nespokojená
manželka. Při noční cestě
na večírek v luxusním sídle v marocké poušti
srazí dva muže u silnice a jednoho z nich
zabijí. Spustí tak neuvěřitelný sled událostí.
KNIHA ZLÍN, 369 KČ

Během osmnácti let se
z Ceny Knižního klubu
vyklubalo prestižní literární
ocenění, které autorovi
kromě finanční prémie
slibuje i vydání knihy. Letos
uspěla originálně napsaná
kronika velké valašské
rodiny, v níž nás autorka
provádí prakticky celým dvacátým stoletím.
Hlavní roli zde hrají ženy, hrdinky své doby
a bohyně našeho světa.
KNIŽNÍ KLUB, 279 KČ

LAWRENCE OSBORNE

Vladimíra Klimecká

CHINASKI

20 LET V SÍTI
Kapelu kolem zpěváka Michala
Malátného není potřeba blíže
představovat – za dvacet let toho stihla
víc než dost. Stačí připomenout hity
Vedoucí, Dlouhej
kouř, Klára,
Tabáček nebo
1. signální… Žádný
z nich nechybí na
bilančním albu
Best of, celkem jich
tu je čtyřicet. A pro jistotu kapela přidala
i dvě nové písničky Stížnost a Hlavolam.
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Tipy a recenze připravuje
Jan Kábrt,
novinář a publicista.
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Říjnové menu
MUŽI V NADĚJI

Sanitku zradily vztahy

I přes spuštění dvou nových kanálů je nejvýraznějším projektem letošního
podzimu v České televizi pokračování seriálu Sanitka. A podle sebevědomých
proklamací z Kavčích hor to měl být mimořádný zážitek. Není.

N

askýtá se otázka, proč nikdo po Sanitce
nesáhl dřív. Původní, herecky velkoryse
obsazená série je populární dodnes a bohatě
se reprízuje, seriály s lékařskou tematikou
navíc patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším. Ať už jsou důvody jakékoli, Sanitka si
počkala na scenáristu Ivana Hubače (syna
autora původního seriálu Jiřího Hubače)
a režiséra Filipa Renče. V tom prvním případě
se čekání moc nevyplatilo – nová Sanitka je
napsaná příliš těžkým perem. Jako by se v ní
míjely dva světy. Režisérský, v němž chtěl
Filip Renč točit moderní akční seriál, a scenáristický, který mu nestačí s dechem, když
rozehrává a propojuje osudy jednotlivých hrdinů.
Renč nepotřebuje dokazovat, že má
talent. V Sanitce ukázal i to, že má pod kůží

hodnocení
SANITKA 2
ČT1 • PÁTEK 20.00

55 %
TV kupé

dynamiku, s níž se takové seriály točí v zahraničí, že by se toužil přiblížit epizodám z Pohotovosti, 24 hodin a jim podobným. Daří se
mu to ve chvílích, kdy se věnuje záchranářské
práci, to se srdce obrazovky najednou rozbuší. Když například posádka sanitky ve třetím
dílu pomáhá napadenému bezdomovci, kterého následně odmítnou přijmout na klinice,
má seriál světové parametry.
Takové scény měly skládat příběhy nové
Sanitky. Ivan Hubač se je však rozhodl kořenit
spletí vztahů, rodinnými rozkoly, nevěrami,
resuscitovanými city z minulosti. Ne že by na
ně nebylo místo, naopak. Jen se psaly pro jiný
seriál, dynamice záchranářů nestačí. A tak se
díky nim seriál propadá do dlouhých minut
nevěrohodných dialogů a situací, které by při
šikovném střihu těžily z kratší chvíle více emocí.
Většina herců se s balastem vztahů pere
víceméně důstojně, vyčnívá Dagmar Havlová, která seriál pojala jako velkou divadelní
příležitost. Marek Vašut zase zahrál skvěle
hrubiána Nelidu, obstojí i Jiří Dvořák jako
nový šéf záchranky. Novou Sanitku to však
nespasí. Už ve scénáři dostala nezdravé jádro
a nikdo ho už pak neléčil. Kdyby seriál těžil
z práce záchranářů a vztahy ji jen kořenil,
mohla se ČT prsit oprávněně. ▪

Po úspěšných
Ženách v pokušení
přišel režisér Jiří
Vejdělek s další
slušnou komedií
o vztazích. Zkušený záletník Rudolf
(Bolek Polívka) se v ní snaží přesvědčit
svého zetě Ondřeje (Jiří Macháček)
o blahodárném vlivu nevěry na manželství.
NOVA • 19. ŘÍJNA / 20.20

AVATAR
Tvůrce Titaniku
James Cameron
dobyl filmový svět
podruhé. V dech
beroucích scenériích planety Pandora
sleduje střet mírumilovných obyvatel
s lidmi, kteří zde objevili velmi cenný
minerál. Ale jsou tu i tací, kteří bezpráví
chtějí zabránit.
PRIMA • 12. ŘÍJNA / 20.15
PRIMA COOL • 13. ŘÍJNA / 11.20

ČESKÉ STOLETÍ: VELKÉ
BOURÁNÍ
Děvětkrát se
spisovatel Pavel
Kosatík a režisér
Robert Sedláček
podívají na naše moderní dějiny
trochu jiným způsobem – přes jedno
datum a klíčové aktéry, kteří o osudu
země rozhodli. Začínají vznikem
demokratické republiky.
ČT1 • 27. ŘÍJNA / 20.00

ÚŽASNÁ MLÁĎATA
Za tento dokument vám budou
vděčné i děti, zaměřil se totiž na zvířecí
mláďata. A i když
někdy musí bojovat
o holý život, jsou
jejich příběhy
plné dojemných a
komických situací.
V 11 dílech uvidíme lvy, šimpanze,
slony, žirafy i tasmánské ďábly a koaly.
PRIMA ZOOM • OD 26. ŘÍJNA / 20.00

■ DALŠÍ KUCHAŘKY:
RYBOVÁ A WINTEROVÁ

■ RADEK JOHN
BARRANDOVU NEPOMOHL

■ STARDANCE SE ROZTANČÍ
UŽ 2. LISTOPADU

Na populární vlnu kulinářských show naskočí
13. října i herečky Linda Rybová a Kateřina Winterová.
Jejich pořad se jmenuje Herbář, a i když podle
tvůrců nejde o žádné bio, Česká televize hlásí, že je
to stoprocentně přírodní pořad. A teď si vyberte!

Televize Barrandov velkou díru do televizního
světa s angažováním novináře a politika Radka
Johna neudělala. Sledovanost jeho pořadu na TV
Barrandov Bez cenzury začínala v březnu na 145
tisících, zatímco koncem září byla pouhých 47 tisíc.

Zábava v České televizi dlouhodobě stagnuje,
a tak není divu, že ČT pošesté sází na licenční soutěž
StarDance. Tentokrát v ní zatančí Ondřej Brzobohatý,
Taťána Kuchařová, Anna Polívková, Matěj Ruppert,
Šárka Kašpárková nebo Imrich Bugár.

recenze /

Mauglí

vtipkuje dospělým jazkykem

Mauglí je novinkou na muzikálové scéně, pro pražské Divadlo
Kalich ho napsala ostřílená autorská dvojice Gabriela Osvaldová
a Ondřej Soukup. Pozornost si určitě zaslouží, jen si nedokázal
ujasnit, pro koho vlastně je.

K

dyž před třemi lety uvedli Osvaldová
se Soukupem muzikál Robin Hood,
nevynechali v něm ani komickou dvojici, obecný nešvar tuzemských představení.
Skřeti v Hoodovi ale byli přece jen jiní – měli
vtip a legrační „lesnické“ kostýmy, a tak
zavdali k myšlence, zda by právě oni nebo jim
podobní nemohli být hrdiny nějakého příštího muzikálu. Hravého představení určeného
výhradně dětem, které v programech divadel
celkem schází.
A najednou se objevil Mauglí. Dalo se očekávat, že tuto úlohu splní právě on.

Děti nám nestačí
Není snad lepšího námětu na
dětský muzikál – Mauglího a
Knihy džunglí zná snad každý. Chlapce, kterého unesl
tygr a před jistou smrtí
zachránila vlčí smečka.
Navíc v magickém prostředí indické džungle...
Ale Osvaldová se Soukupem tak přímočaří nebyli.
Muzikál pro děti by vyžadoval jednoduché písničky,
ve všech ohledech srozumitelnost, vtipy, které by děti chápaly.

Jenže to jako by bylo pro autorskou dvojici
málo. Osvaldová samozřejmě nechtěla děti
odradit, ale svým přístupem muzikál spíše
otočila směrem k dospělým.

Tanečníci, největší zážitek
V poněkud schizofrenním přístupu tak
Mauglí kombinuje banální rýmy s chytrými, očaruje děti džunglí, pak je ale nechá
tápat při smíchu dospělých. Podobné je to
s písničkami, z nichž některé jsou pro menší
děti nesrozumitelné. Pro koho tedy Mauglí
je? Dostal označení rodinný muzikál. To platí
s poznámkou, že děti mají být odrostlejší. Potom má Mauglí co nabídnout.
Třeba humor, který vychází ze
zvířecích převleků, hereckých
poznámek a textů. Nebo
kostýmy Simony Rybákové, kterým kromě vtipu
nechybí vynalézavost.
A hlavně skvělá taneční čísla, která jsou
vrcholem představení.
Vypracovaná těla
předvádějí náročné
prvky se samozřejmostí,
s jakou chce tygr sežrat
lidské mládě. Tohle režisér-
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hodnocení
MAUGLÍ
DIVADLO KALICH, PRAHA /
REŽIE – SKUTR / HUDBA – ONDŘEJ SOUKUP / TEXTY A LIBRETO – GABRIELA OSVALDOVÁ,
MIROSLAV MIRČEV / HRAJÍ – JIŘÍ
KORN, JAN CINA, LUCIA ŠORALOVÁ, JAN KŘÍŽ, JIŘÍ ZONYGA,
RICHARD TESAŘÍK, MICHAELA
DOUBRAVOVÁ

65 %
skému tandemu zvanému SKUTR vyšlo na
výbornou. Choreografie Jany Burkiewiczové
a Adély Stodolové Laštovkové je náročnou
akrobacií moderního cirkusu a výkony tanečníků důvodem, proč na Mauglího přijít.

Bez hitu
Ondřej Soukup nevybočil ze svého standardu, jeho hudba dobře slouží představení,
žádný hit ho ale neproslaví.
Sázkou na jistotu bylo obsazení Jiřího
Korna, který se v obepnutém trikotu zastavil
někde mezi panterem (kterého hraje)
a medvědem, se zpěvem ale naštěstí zůstal
v kategorii prvního. Působivý je Jan Kříž v roli
Šér Chána, i když se tu a tam nedokáže ubránit muzikálovým manýrám.
Na rozdíl od předcházejících muzikálů byl
na premiéře zklamáním výkon Lucie Šoralové, která svoji roli zpívala s obtížemi, což ale
mohlo být dáno momentální indispozicí.
I tak je toho dost, co Mauglí nabízí. Škoda
že si na začátku jasně nestanovil, pro koho
vlastně nakonec bude. ▪

Jezděte výhodněji vlaky ČD
s Akční jízdenkou!
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Nabídka platí i pro další tratě:
Brno–Zlín
Praha–Plzeň
Praha–Hradec Králové
Brno–Uherské Hradiště

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113

Praha–Brno
Brno–Prostějov/Olomouc
Praha–Litvínov/Most/Chomutov/Jirkov
Praha–Olomouc–Přerov/Ostravsko/Zlínsko
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Za krásami Česka

Pardubický kraj

Králíky

Morav

ská Tře

bová

Králíky
Pardubice

Letohrad
Lanšperk
Moravská Třebová

Letohrad

Rok co rok zpestřuje podzimní časy slavný dostihový závod Velká
pardubická. Necelých sedm kilometrů dlouhý dostih se 31 překážkami
zdolají koně asi za deset minut. I když se trať závodu prakticky
nemění, „Velká“ vždy přiláká nespočet diváků. Většina ji sleduje
u televize, ale vyplatí se nelenit a přijet nasát atmosféru přímo
na závodiště. Železniční zastávka Pardubice závodiště se nachází
jen pár kroků od bran areálu. V neděli 13. října se pojede už 123.
ročník Velké pardubické a kromě českých a slovenských zástupců
jsou do dostihu přihlášeni i koně z Velké Británie, Irska nebo Francie.
Překážkový závod, který se poprvé běžel 5. listopadu 1874, je
považován za nejtěžší na kontinentu a v Evropě mu může konkurovat
jen Velká liverpoolská steeplechase.
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TEXT: TOMÁŠ REZEK
FOTO: ZÁMEK MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Podzimní výlet do Moravské
Nejstarší dochovaná renesanční památka severně od Alp, alchymistická laboratoř mistra Bonaciny nebo
středověká mučírna. Tím vším se může pochlubit Moravská Třebová. Přijeďte se podívat.

K

oncem října zavře většina hradů a zámků
své brány a ukončí letošní návštěvnickou
sezonu. Je tak nejvyšší čas vydat se ještě
na nějaký ten výlet do historie. Pokud rádi
zavítáte do míst, kde můžete alespoň na
chvíli podlehnout líbivé iluzi, že vám v krvi
koluje modrá krev, zajeďte si do Moravské
Třebové prohlédnout místní zámek. Píše se
o něm snad ve všech českých učebnicích dějin umění. Ale nemusíte být zrovna kunsthistoriky, abyste dokázali ocenit jedinečnost
moravskotřebovského šlechtického sídla. Už
na první pohled upoutá honosnými arkádami a za povšimnutí stojí také portál vsazený
do jižní brány na nádvoří. Jde o nejstarší
renesanční památku, kterou můžete vidět na
sever od Alp. Až se dostatečně na zámek vynadíváte, zajděte dovnitř. V nabídce je hned
několik prohlídkových okruhů.

Osud nejslavnějšího majitele
V rámci hlavního prohlídkového okruhu
Poklady Moravské Třebové zavítáte do nejzajímavějších salonů, sálů a komnat. Průvodce
vás nejprve seznámí s hlavními historickými
milníky Moravské Třebové a s osobnostmi,
které se nejvíce zasloužily o rozvoj města.

Velká část výkladu je věnována Ladislavu
Velenovi ze Žerotína. Už jako desetiletý
zdědil panství v roce 1589. V letech 1611 až
1616 provedl rozsáhlé úpravy zámku, při
nichž stavba získala svou dnešní podobu
s arkádami. Nejenže zámek patřil ve své době
k nejskvostnějším v celé střední Evropě, ale

spojení
Vlakem do Moravské Třebové
Do Moravské Třebové se z té České dostanete vlakem po trati označené
v jízdním řádu číslem 017. Spojení, které bude nejvíce vyhovovat vašim výletním plánům,
si snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo vám poradí na tel. 840 112 113.
z České Třebové 				

za 35 minut

z Pardubic hl. n.				

za 1 hodinu 23 minut

z Prahy hl. n.				

za 2 hodiny 25 minut
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Soutěž

Zodpovězte správně následující otázku a vyhrajte jednu z pěti knih Železnice z encyklopedické
edice pro děti a mládež CO-JAK-PROČ. Další díly
z edice můžete zakoupit na eshop.fraus.cz.
Kdy zdědil Ladislav Velen ze Žerotína zámek
v Moravské Třebové?
A) 1611
B) 1598
C) 1589
Odpověď zadejte do příslušného formuláře na
www.cdprovas.cz do 24. října. Správná odpověď z minulého čísla je B) 1630.

cembala a klavíru zaujme soubor vídeňského
porcelánu z 18. století. Původní kachlová
kamna uvidíte v loveckém salonku. Topilo
se v nich zvenku, aby šlechta nebyla rušena.
Prohlídkový okruh Památky Moravské Třebové končí v pozdně gotickém Rytířském sále,
který je v současnosti hojně využíván i pro
konání svatebních obřadů.

Laboratoř mistra Bonaciny

Třebové

stal se zároveň kulturním centrem širokého
okolí. Městu se proto říkalo Moravské Atény.
Ladislav Velen ze Žerotína byl štědrým mecenášem umělců a badatelů, přátelil se mj.
i s J. A. Komenským. Po Bílé hoře však musel
– jako jeden z vůdců stavovského povstání
na Moravě – emigrovat. Zpět se už nikdy
nevrátil, zemřel kdesi v Polsku roku 1638.

Z komnaty do komnaty
Hned zkraje prohlídky si prohlédnete nejcennější exponát na zámku – vzácnou flanderskou tapiserii z počátku 16. století, na níž
jsou vyobrazeny tři výjevy z řecké mytologie.
V tzv. Kunstkabinetu uvidíte portrét už zmíněného Ladislava Velena ze Žerotína a vaši
pozornost si zaslouží i nádoba na stole, která
sloužila pro servírování nápoje Theriaca Magna. Šlo o elixír mládí, na jehož přípravu bylo
zapotřebí 62 ingrediencí. Pánskou ložnici
krášlí černý nábytek vyzdobený perletí. Kontrastní kombinace barev prý pomáhala v noci
k lepší orientaci. V hudebním salonku kromě

Tak jako měl císař Rudolf II. magistra Kelleyho, tak si Ladislav Velen ze Žerotína hýčkal
v Moravské Třebové astrologa, alchymistu
a lékaře Marcuse Eugenia Bonacinu. Rodák
z italského Milána se stal nejen osobním
lékařem moravskotřebovského šlechtice,
ale Velenovu přízeň si získal natolik, že mu
v Moravské Třebové zřídil vlastní alchymistickou dílnu. V ní se Bonacina snažil najít recept
na „pitné zlato“, tedy elixír mládí a věčné svěžesti. O jeho výrobě pak sepsal alchymistický
traktát plný tajuplných symbolů a značek,
srozumitelných pouze zasvěceným. Do alchymistické laboratoře doktora Bonaciny můžete
zavítat v rámci dalšího prohlídkového okruhu.
Interaktivní expozice bude bavit všechny členy rodiny. Stanete se svědky alchymistických
pokusů, dozvíte se něco o tajemné alchymistické symbolice a ti šťastnější mohou dokonce
ochutnat elixír nesmrtelnosti.
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Peklo středověké mučírny
Od alchymistických pokusů na arkádách
zámecké věže se přesuňme do zámeckého
sklepení. V něm je k vidění další expozice – středověká mučírna. Od průvodkyně se dozvíte,
jak se uplatňovalo hrdelní právo a zkoušela
nevinnost obviněných. Mučení probíhalo ve
čtyřech stupních. Nejprve se provádělo tzv.
šněrování rukou, pak drcení kloubů nebo
prstů, následně se nasazovaly na holeně španělské boty a nakonec se natahovalo na žebřík
nebo skřipec. Teprve pak byli soudci spokojeni.
Pokud se trýzněný po všech těchto pekelných
praktikách nepřiznal k žádnému trestnému
činu, byl propuštěn na svobodu. Otázka je
v jakém stavu. Odvážnější si mohou nástroje
tortury vyzkoušet na vlastní kůži. K vidění je i
náčiní na vypálení cejchů. Například písmena
RB (zkratka latinského Relegatus Bohemiae)
na tváři nebo čele znamenala, že byl dotyčný
vyhoštěn z Čech. Během prohlídky mučírny
uslyšíte i nářek odsouzených. To aby představa
krutosti a nelidskosti byla dokonalá.

Unikátní sluneční hodiny
Vedle mučírny se nachází prodejna suvenýrů.
Sbíráte-li štítky na turistické hole, pak do ní
určitě zajděte. V prodejně je totiž vystavena
ojedinělá sbírka historických štítků. Napočítali byste jich přes tisíc a většina z nich je
z období první republiky. Kromě českých štítků obsahuje expozice i štítky ze slovenských
nebo německých výletních míst. Na zámku
byste pak neměli přehlédnout ještě jednu
atrakci: unikátní pultové sluneční hodiny
z roku 1558. Patří mezi deset nejstarších
hodin u nás a najdete je na nádvoří zámku.
Kvůli vandalům, kteří ničili stínové ukazatele,
musely být letos původní hodiny nahrazeny
jejich věrnou replikou, originál je uložen v depozitáři zámku. A jak výlet nejlépe zakončit?
Návštěvou zámecké kavárny, kde se můžete
odměnit něčím dobrým, a dětem dopřát
radovánky na nedalekém dětském hřišti. ▪

Středověká mučírna v zámeckém sklepení.

Modrý salon.
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Šlépějemi
„dobrých rodáků“
Vojtěcha Jasného
Autor filmu Všichni dobří rodáci Vojtěch Jasný pečlivě vybíral,
které sídlo by nejlépe napodobilo jeho rodnou Kelč. Mezi
řadou kandidátů nakonec zvítězilo Bystré.
TEXT A FOTO: JAKUB HLOUŠEK

K

symbolické úloze našeho typického maloměsta, kde si všichni lidé navzájem hledí
do talířů, stoupají vzhůru i klesají rozdrceni
mlýnskými kameny dějinných peripetií, Bystré splňovalo požadavky ideálního exteriéru.
Pyšní se totiž dominantní barokní kostelní
lodí, zakotvenou nad střechami domků,

vyšperkovanou radnicí, obecním rybníkem,
do jehož hladiny hledí malebný renesanční
zámek. Každé zákoutí Bystrého je provázáno s nějakou filmovou scénou. Natáčení
tehdy vstoupilo za prahy stavení a výrazně
ovlivnilo klidné vody místního soukromého
života konce šedesátých let minulého století.
Dokonce většinu dílčích rolí obsadili místní
občané. A jestliže na ně nevyšlo uplatnění

Kromě ševcovské expozice najdeme v bysterském „minimuzeu“ i rekonstruovanou obytnou místnost zařízenou v dobovém duchu.

v komparsu, tak třeba dostali příležitost ubytovat u sebe někoho z hlavních hrdinů.
Pan Zbyněk Unčovský mi otevírá dveře
chrámu. Zde, na kůru, vedle varhan, film
začíná. Interiér se takřka nezměnil. I památná zpovědnice stojí na svém místě. Rozhlížíme se z okének věže: červená střecha patří
obydlí s osudným hnojištěm, daleko, poblíž
obzoru, se košatí proslulý „strom rodáků“.
Pouze pec vápenky, u které zesnul nebohý
listonoš, zaclonily kopce. Prohlédnout si ji
kráčím po svých.

Ševcovská chaloupka malovaná
Vojtěch Jasný nebyl jediným velikánem,
kterého Bystré uchvátilo. Spisovatelé Teréza
Nováková a Jaroslav Vrchlický sem putovali,
aby zde realizovali vzletné vize, které jim
vnukly přívětivé múzy. Obyvatelé městečka
však raději zůstávali věrni svým ševcovským
kopytům. Do šití obuvi tu bývalo zainteresováno až šest stovek osob. Nejprve v rámci
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Soutěž o předplatné
Odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte roční předplatné časopisu Turista!
Gotický templ na titulní straně Turisty stojí:
A) v zámeckém parku v Lednici

Zámecký park Krásný Dvůr
Umíří vede neobvyklá stezka
Novinky z Krkonoš
Nejvyšší stavba Česka

B) v zámeckém parku na Hluboké
C) v zámeckém parku v Krásném Dvoře
Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 24. října.

včelím voskem, sbírkou nástrojů a záhadného nářadí, o jehož použití moderní člověk,
od kolébky válcovaný automatizací, nemůže
mít ani zbla tušení.

ŘÍJEN
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ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY PRO VÝLETY PĚŠKY I NA KOLE PO ČESKU I ZA JEHO HRANICEMI
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Nejvyšší hliněná stavba Moravy
Tetínské vyhlídky
Vyhlídka u Srní
Nové rozhledny v Břasech
a na Velkém Javorníku

Vojtěch Jasný vykreslil tvář Bystrého z mnoha úhlů. Vydejme se nad Bystré. Po zelené
značce, směr Hartmanice. Za výhledem,
který bývá řazen mezi nejkrásnější. Nikoli
pouze kvůli přilehlé krajině. Pocestnému
nadělí kousek nevšední nálady a navždy
v něm zanechá vzpomínku. Vzpomínku,
která nezapadne.
Polní cesta přímočaře šplhá až na holý
vrchol bezejmenného pahorku, ozdobený
barokní kaplí svatého Jana Nepomuckého. Do širých dálav září pestrou omítkou,
v níž se bílá barva střídá s cihlovou červení.
Vystavěna byla roku 1708. Uvnitř svatyně
jsou uloženy ostatky hraběnky Marie Rebeky
z Hohenebsu. Druhá šlechtična, baronka
Ernestina z Langetu, poslední majitelka bysterského panství, si přála mít hrob vně kaple.
Proto, aby se i po své smrti mohla kochat
pohledem na město. Přání se naplnilo, tudíž
leží pohřbena samostatně. Pod litinovým
náhrobkem, zastíněným větvovím stromů.
Jen o pár metrů dále se nachází vyhřátá
lavička, doslova stvořená pro vydatnou
svačinu a následné rozjímání ve výšinách. Se
vzdálenými věžemi Bystrého – města „Všech
dobrých rodáků“ – u pat pohorek.

Hlubiny české krajiny
Toulky s Toulavou kamerou
K Hartoušovským mofetám
Šporkova Lysá

Tři správné odpovědi odměníme ročním
předplatným časopisu Turista.

Netradiční výhled

LII | 125
Cena: 48 Kč

Budova radnice – i ona hrála bouřlivou
úlohu ve filmu.

Městečko v srdci
malých soukromých dílen, později částečně
jako zaměstnanci továrny. Po druhé světové
válce tradici udržoval odloučený provoz
skutečské Botany. Polistopadový vývoj přinesl zprvu úpadek a následně zánik tohoto
odvětví. Osvěžující připomínka dávné obuvnické slávy dýchne z exponátů „ševcovské
světnice“ uvnitř lokálního „minimuzea“, jež
se usídlilo pod střechou útulné Brtounovy
chaloupky, pohádkové roubenky přikrčené
přímo nad korytem lomozící bystřiny, tekoucí po dně hustě zastavěného dolíku.
Trámoví stěn má skryté pod tenkým
pláštěm bílého nátěru, štít pokryla ruka
anonymního lidového výtvarníka černými
ornamenty. A neopomenula přidat letopočet
vzniku – 1723. Hlavní síň stavení vybavili
bysterští dárci směsicí starožitného selského
nábytku. Zato vedlejší místnost je přeplněna
ukázkami předmětů, které byly nepostradatelnými pomocníky na cestě k bytelné
kvalitní botě: vzorky kůží, cvočky, kramfleky,

Kostel svatého Jana Křtitele. Ačkoli převládá baroko, jeho základy byly položeny
již v polovině 14. století.

spojení
Vlakem do Poličky
Nejbližší železniční stanicí od Bystrého je 12 kilometrů vzdálená Polička, která taktéž stojí za návštěvu.
Sem vás dopraví regionální osobní
vlaky Českých drah.
ze Svitav

za 25 minut

z České Třebové

za 39 minut

z Ústí nad Orlicí

za 49 minut

Vojtěch Jasný natočil v Bystrém celkem tři
snímky. Vyjma „rodáků“ a jejich následného
pokračování – Návratu ztraceného ráje, realizovaného na konci devadesátých let minulého století, ještě i krátký film Česká rapsodie,
určený pro naši expozici na světové výstavě
v japonské Ósace, která se konala roku 1970.
Z čehož vyplývá, že se mu městečko na česko-moravském pomezí plně vpilo do srdce.
Plánovaný počet kopií „rodáků“ byl dvacet
pět kusů. Vzhledem k nejisté době a očekávání utužení poměrů jich nakonec bylo
vyrobeno okolo sedmdesáti. Netočilo se
výhradně na území Bystrého, nýbrž také
v bezprostředním okolí: za Františkovým
statkem je třeba putovat do Sulkovce, inspiraci pro hospodu poskytl Librův grunt,
proslavený již spisovatelkou Terézou
Novákovou. Ten stojí na okraji sousedního Nedvězí. ▪
Článek vyšel také v časopise Turista č. 5/2010.
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Z okna vlaku

v Pardubickém kraji

Foto: Richard Brejník, www.fotobanka.cz

Lanšperk

Foto: archiv Poutní dům, Dolní Hedeč

Králíky

Foto: Muzeum řemesel Letohrad

Letohrad

Za řemesly
se zlatým dnem

Ke klášteru
lipovou alejí

Romantická
zřícenina hradu

Pojedete-li vlakem z Letohradu směrem
na Týniště nad Orlicí (trať č. 021),
hned za letohradským nádražím,
když vlak překonává po viaduktech
ulici Jilemnického a Lukavický potok,
uvidíte po pravé straně památkově
chráněný areál Nového dvora. Areálu
dominuje barokní sýpka, v níž se
nacházejí expozice Muzea řemesel. Před
čtyřmi lety vyhrálo muzeum v anketě
o nejlepší turistický cíl východních
Čech. K nejoblíbenějším exponátům
muzea patří unikátní pohyblivý skanzen
s 25 vyřezávanými řemeslníky od
třebechovického řezbáře.

Zdaleka viditelnou dominantou Králicka
je poutní Hora Matky Boží. Kostel
s klášterem a ambity vyrostl na kopci
nad městem Králíky na přelomu
17. a 18. století. Původně se vrchu říkalo
Lysá hora, ale od doby, kdy hlavní oltář
kostela zdobí Milostný obraz Panny
Marie Sněžné, ho místní nazývají Hora
Matky Boží. V 50. letech minulého století
sloužil klášter jako internační tábor pro
řeholníky. Neveselé období připomíná
expozice Památníku obětem internace.
Z Králík se ke klášteru můžete vydat
poutní cestou lemovanou lípami
a kapličkami.

Z okna vlaku jedoucího mezi Ústím
nad Orlicí a Letohradem můžete
zahlédnout zříceninu hradu Lanšperk. Jde
o pozůstatky mohutné stavby postavené
ve 13. století a renovované ještě po
husitských válkách o dvě století později.
Od 16. století ale nebyl hrad trvale
obydlen a v roce 1622 se uvádí už jako
pustý. Do dnešní doby se zachovala jen
severní část obvodové zdi, zbytky příčných
zdí paláce a část sklepení. V roce 2007
byla na hradě postavena osmimetrová
vyhlídková věž, z níž je pěkný výhled do
údolí Tiché Orlice a na Orlické hory.

Do Letohradu (původně do Kyšperka,
protože město získalo jméno
Letohrad až v roce 1950) jezdí vlaky od
roku 1874, kdy byly zprovozněny tratě
z Hradce Králové do Lichkova a také
železnice z Ústí nad Orlicí. Do Letohradu
se můžete svézt bez přestupování
spěšnými vlaky ČD z pardubického nebo
královéhradeckého hlavního nádraží
a přímé vlakové spojení s Letohradem
(rychlíkem) nabízejí České dráhy
i z metropole.

Od 30. prosince roku 1899 měli
poutníci cestu na Horu Matky
Boží usnadněnou. Mohli se totiž
do Králík svézt vlakem. V tento den
byla zprovozněna železnice z Dolní Lipky
do Štítů (dnes úsek tratě č. 024, na níž
vlaky končí v Moravském Karlově), jejíž
součástí je i nádraží v Králíkách. Pokud
budete cestovat do Králík z Pardubic,
s jedním přestupem v Lichkově vám
jízda vlaky Českých drah zabere asi
hodinu a tři čtvrtě.

Výlet vlakem do Lanšperka
můžete zkombinovat
s cykloturistikou. Kolem
Lanšperka vede nová 15 km
dlouhá cyklostezka spojující Ústí
nad Orlicí a Letohrad. Díky kvalitnímu
povrchu je vhodná i pro in-line bruslení.
Pokud nemáte kolo vlastní, můžete si ho
půjčit na nádraží v Letohradě. Půjčovna
kol ČD je v provozu do konce října.
Vypůjčený bicykl lze vrátit i na nádraží
v Ústí nad Orlicí. Více informací najdete
na www.cd.cz/cdbike.
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Rájem rozhlednovým
ILUSTRACE: JIŘÍ ŠTEKL

Andrlův chlum

Dvaapadesátimetrová ocelová telekomunikační věž z roku 1996.

trať č. 010, nejbližší žel. stanice Ústí nad Orlicí, vzdálenost 2,5 km

Ústí n. Orlicí

Litomyšl

Andrlův chlum

Kruhový výhled z otevřené plošiny ve výšce 35 metrů (Krkonoše, Orlické
hory, Králický Sněžník, Praděd, Českomoravská vrchovina, Železné hory).
Z Ústí nad Orlicí vede tříkilometrové stoupání s několika serpentinami
do prudkého kopce směrem na Litomyšl. Pod vrcholem kopce je odbočka
doleva. Kvalitní asfaltka končí po 1 800 metrech prudkého stoupání na
parkovišti pod věží.
Sjízdné na silničním kole.
Občerstvení v nedaleké turistické chatě. Suvenýry v pokladně rozhledny.

Bára II
Šestadvacetimetrová trojboká dutá hráň složená z modřínových prken s vnitřním točitým dubovým schodištěm z roku 2009.
trať č. 238, nejbližší žel. stanice Slatiňany, vzdálenost 4,3 km
Kruhovému výhledu z otevřené plošiny ve výšce 15 metrů brání jihovýchodním
směrem stromy vyššího kopce (Chrudim, Železné hory, Orlické hory, Krkonoše).

Sobětuchy
Chrudim

Tato vyhlídková stavba se nepochybně zapíše do historie budování
rozhleden u nás, neboť drží jeden smutný primát. Po slavnostním otevření dne
21. června 2008 přišla o čtyři dny později silná bouře s nebývalou vichřicí, která
celou stavbu silně poničila. Ta pak musela být z bezpečnostních důvodů stržena.
Nová Bára byla opatřena lepšími a odolnějšími spojovacími prvky a také novým kotevním systémem. Změnu rovněž doznala i špička samotné rozhledny.
Zpevněná konstrukce by nyní měla odolat síle větru do 200 km/h. Rozhledna se
nachází jižně od Chrudimi a dovede nás k ní žlutě značená trasa. Východištěm je
křižovatka silnic Slatiňany – Sobětuchy a Chrudim – Seč. Dobrá asfaltová silnice
stoupá do mírného kopce 700 metrů až k lesu, kde asfalt končí. Odtud kolem
závory dalších 300 metrů do příkrého kopce.

Seč

Slatiňany

Bára

Opatrně sjízdné i na silničním kole.
Občerstvení a suvenýry v přilehlém domku.

Soutěž
Odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte knihu 333 výletů po rozhlednách.
Jaký je součet nadmořských výšek
rozhleden Andrlův chlum a Bára II?
Správnou odpověď jednoduše zadejte
do 24. října do formuláře na www.cdprovas.cz.
Nápovědu najdete na www.rozhlednovymrajem.cz.

rekodifikace

Jste opravdu připraveni na nový Občanský zákoník
a Zákon o obchodních korporacích???
Jste manažer:

Jste firma:

ź Víte, jak se změní Vaše odpovědnost vůči

ź Víte, jak a kdy změnit své smlouvy a obchodní

společnosti?

ź Víte, jak budete chráněni za Vaše nesprávná

podmínky tak, aby jejich ustanovení nebyla
neplatná?

rozhodnutí a co Vám přinese nové pravidlo
podnikatelského úsudku?

ź Víte, kdy a jak můžete začít uzavírat smlouvy

ź Víte, jak se budou nově posuzovat důsledky Vašeho

ź Víte, jak změnit společenské smlouvy Vaší

jednání a náhrada škody vůči společnosti?

ź Víte, jak upravit Vaši smlouvu o výkonu funkce tak,

aby splňovala nové povinné náležitosti?

ź Víte, jak se změní pravidla pro střety zájmů?
ź Víte, kdy a jak začít využívat nová pravidla pro

odměňování statutárních orgánů?

ź Máte upravená práva a povinnosti mezi společníky,

statutárními orgány, managementem a věřiteli ve
Vaší společnosti tak, aby byly v souladu s novou
legislativou?

jednodušeji?

společnosti tak, aby byly v souladu s novou
legislativou. Můžete také snížit výši základního
kapitálu či zřídit nové druhy podílů, např. i podíl bez
práva podílet se na řízení společnosti (s.r.o.)?

ź Víte, kdy a jak změnit stanovy Vaší společnosti tak,

aby obstály v nových podmínkách? Můžete také zřídit
nové druhy akcií, např. i akcie bez práva podílet se na
řízení společnosti (a.s.)?

ź Víte, jak se změní podmínky založení a fungování

obchodních společností a družstev?

ź Víte, jak řídit Vaši společnost jednodušeji a

flexibilněji?

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE NA TATO TÉMATA NALEZNETE NA
sko
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www.pragoecon.cz

Buďte připraveni včas, první semináře se uskuteční již od 7. 11. 2013
Zabýváme se kompletním outsourcingem finančního účetnictví,
zpracováním mzdové a personální agendy, daňovým, účetním a
ekonomickým poradenstvím, zprostředkováním auditu,
pořádáním odborných seminářů
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PŘEDSTAVUJEME...

Ondřej Slanina

Heslem „Neznám slovo nejde“ se řídí nejen on,
ale i jeho tvorba. Každou sobotu od půl sedmé
ho můžete sledovat společně s Filipem Sajlerem v kuchařském pořadu Kluci v akci. I když je
známý především z obrazovky České televize,
jeho kulinářské speciality můžete ochutnat
v zámecké restauraci Chateau St. Havel v pražské Krči, kde šéfuje celé kuchyni.
Ondřej získal praxi v mnoha českých restauracích, byl členem Pražského kulinářského
týmu, se kterým mimo jiné získal bronzovou
medaili z kuchařské olympiády v Erfurtu. V roce
2012 jeho praxi obohatilo absolvování měsíčního
Programu pro zahraniční návštěvníky ve Spojených státech amerických. Letos ho čeká souboj
s dalšími českými kolegy v soutěži Kuchař roku.
V současné době ho kromě provozování
restaurace zaměstnává Fresh food catering
a radost mu dělá jeho „hladová“ škola vaření,
kde zájemce o gastronomii provází světem
těch nejlepších pokrmů.

Škola vaření Hungry Town

Tak trochu jiná škola, kde je hlavním cílem
to, aby každý student odcházel s pocitem, že
vaření je skutečná zábava. U Ondřeje Slaniny
se nenaučíte pouze vařit, ale pohltí vás i svět
surovin a známých či neznámých jídel. Naučíte
se vybírat suroviny, skladovat a opracovávat
je, správně stolovat a vybírat vhodné nápoje
k pokrmům. To vše s důrazem na kvalitu
a radost z jídla. Postará se o vás nejen Ondřej,
ale i další přední čeští kuchaři, barmani
a someliéři. Hungry Town není jen
obyčejná škola vaření, dokáže
Chcete si něco ukuchtit vedle
totiž zcela změnit váš pohled na
Ondřeje Slaniny a vylepšit
gastronomii. Vybírejte z něsvé kuchařské techniky?
kolika zaměření, můžete se
Vybírejte z podzimních
naučit udělat pořádný steak,
a jarních kurzů vaření na
poperete se se známými českými
www.hungrytown.cz.
omáčkami, se světovými dezerty,
nebo vytvoříte pravé japonské sushi
a další zahraniční speciality.
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ONDŘEJE
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Hruškovo-dýňový salátek
SUROVINY NA 4 PORCE:
❘
❘
❘
❘
❘
❘
❘
❘
❘
❘

4 zralé hrušky ❘ 200 g dýně
2 polívkové lžíce cukru krupice nebo krystal
2 hvězdičky badyánu
4 hřebíčky ❘ 1 citron
tenký plátek celozrnného chleba
2 polévkové lžíce olivového oleje
100 g gorgonzoly ❘ sůl
pepř čerstvě mletý
mix trhaných salátů
citronová šťáva

Dýni oloupeme, zbavíme semínek
a nakrájíme na kostky 1 x 1 cm. V kastrůlku
rozpustíme cukr na karamel, přidáme nakrájenou
dýni, koření a zakápneme šťávou z poloviny citronu.
Přidáme vodu tak, aby byla dýně potopená. Pozvolna vaříme cca 10 minut,
poté necháme vychladnout. Je důležité, aby rozvar byl dostatečně silný.
Hrušky omyjeme, rozpůlíme a zbavíme jádřinců, nakrájíme na klínky. Z druhé
půlky citronu, olivového oleje, soli a pepře vyšleháme emulzi k ochucení salátu.
Listy salátu zlehka promícháme s citronovou šťávou, přidáme hrušky a kostičky
marinované dýně. Nandáme na talíř, přidáme kousky gorgonzoly a opečený
plátek celozrnného chleba.

Doba přípravy: 25 minut
Doba VAŘENÍ: 10 minut

Vepřový bok s dýňovým pyré
SUROVINY NA 4 PORCE:

❘ 800 g vepřového boku s kůží ❘ 250 ml smetany
❘ 500 g dýně ❘ 500 g vepřového sádla ❘ větvička tymiánu
❘ větvička rozmarýnu ❘ 4 stroužky česneku ❘ 1 větší cibule
❘ mořská sůl ❘ pepř ❘ 2 polévkové lžíce másla
❘ 300 g listového špenátu ❘ 1 polévková lžíce cukru
❘ 8 šalotek ❘ 2 polévkové lžíce balzamikového octa
Očištěný omytý vepřový bok osušíme, kůži nakrojíme nožem do mřížky.
Osolíme, opepříme a ze všech stran zprudka opečeme.
Přidáme bylinky, česnek, cibuli a zalijeme rozpuštěným vepřovým sádlem.
Konfitujeme v troubě při cca 90 °C 4 až 6 hodin.
Oloupanou dýni nakrájíme na větší kostky, vložíme na plech. Dýni osolíme mořskou solí, opepříme a pečeme v troubě při 180 °C cca 20 minut, dokud není dýně
zcela měkká a nezačne po okrajích hnědnout.
Z dýně necháme okapat přebytečnou vodu a následovně rozmixujeme na hladké
pyré. Nakonec zašleháme trochu smetany a studené máslo.
Oloupanou šalotku rozkrojíme na poloviny, orestujeme na másle, přidáme cukr,
necháme zkaramelizovat, zastříkneme balzamikovým octem. Necháme pozvolna
dusit, dokud šalotka nezměkne a nezesklovatí.
Kousek cibule nakrájíme najemno, zpěníme na másle, přidáme česnek, špenát,
smetanu, ochutíme solí a pepřem. Krátce podusíme.
Hotový vepřový bok vyndáme ze sádla, sádlo slijeme. Zbylou šťávu necháme zredukovat, přecedíme přes jemné síto a zjemníme kouskem studeného másla.
Poté podáváme společně s dýňovým pyré.

Doba přípravy: 35 MINUT
Doba VAŘení: 4–6 HODIN
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Dýňový sýrový dort (cheesecake)
SUROVINY NA 4 PORCE:

❘ 150 g oloupané dýně nastrouhané na jemném struhadle
❘ 350 g sýra Philadelphia ❘ 8 polévkových lžic cukru
❘ 1 vanilkový lusk ❘ šťáva a kůra z jednoho citronu ❘ 4 lžíce
zakysané smetany ❘ 150 g švestek ❘ 50 g rakytníku ❘ 2 balení BeBe sušenek ❘ 2 polévkové lžíce másla ❘ špetka skořice
BeBe sušenky rozemeleme najemno, přidáme změklé
máslo, skořici a vypracujeme na drobenku, napěchujeme
do dortové formy do výšky cca 1 cm. Do sýra Philadelphia
zašleháme 4 lžíce cukru, vejce, semínka vanilkového
lusku, citronovou šťávu, kůru a nastrouhanou dýni. Směs
nalijeme do formy na těsto a pečeme při 140 °C, dokud
cheesecake nezačne na povrchu hnědnout. Necháme vychladnout a dokončíme zakysanou smetanou. Necháme
přes noc ztuhnout v chladničce.
Rakytník svaříme s cukrem na hustou omáčku,
poté přepasírujeme přes jemné síto
a necháme vychladit.
Jednu polévkovou lžíci cukru rozpustíme
na karamel, přidáme na čtvrtky nakrájené,
vypeckované, omyté čerstvé švestky
a cca 5 minut povaříme.
Necháme vychladit
a můžeme zdobit
sýrový dort.

Doba přípravy: 25 MINUT
Doba PEČENÍ A vaření: 60 minut
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Dýně

Dýně jsou jedním z hlavních
symbolů svátku Halloween, který je spjat
s tradicemi a zvyky starých Keltů. Vysmáté
či zamračené lucerny zdobí v říjnu nemálo
zahrádek či oken a stále častěji se tato tykvovitá
zelenina prosazuje i na našich talířích.

TEXT: FILIP ČERNÝ
FOTO: wikimedia, PIXMAC

Z

atímco v Americe patří dýně neboli tykev
mezi oblíbenou plodinu, Evropané a Češi
obzvlášť ji ještě nedokážou ocenit. Její chuť
i příprava nám přijde příliš „exotická“, což je
mýtus, protože jde o velmi zdravou zeleninu,
která se dá zcela jednoduše zpracovat v našich kuchyních, a to jak na sladko, tak i na
slano. Patří totiž spolu s melouny, cuketami
či okurkami do čeledi tykvovitých, pro něž je
typické kolísání mezi oběma chutěmi. A tak
si můžete stejně dobře vychutnat klasický severoamerický dýňový koláč, ale také hutnou
krémovou dýňovou polévku.

Bomba plná zdraví
Dýni si lidé cenili už v historii. Popínavé
jednoleté rostliny dýně obecné se ve Střední
Americe pěstovaly už před 5 000 lety. Jde
tedy o jednu z nejstarších kulturních plodin
vůbec. Její dužina je pevná s plnou výraznou
chutí, jež připomíná nasládlé brambory nebo
pečené kaštany. Semínka se dají nasušit,
poté vyloupat a vychutnat jako pochoutka,
která je velmi bohatá na zinek. I přes svou
baculatost je dýně přítelkyní štíhlé linie.
Tvoří ji totiž hodně vody (až 90 %), málo
kalorií a cukru. Obsahuje sodík, měď, draslík,
hořčík, železo, chlor a fosfor. Je bohatá na
provitaminy vitaminu A (lutein, alfa a beta
karoten), díky němuž mají dýně oranžové
zbarvení. Vláknina čistí trávicí soustavu.
Dýně také působí močopudně, čímž ulevuje
při chorobách ledvin, snižuje hladinu tuků
a cholesterolu v krvi, pozitivně působí na
imunitní systém. Možná vás bude zajímat, že
látky v ní obsažené mají schopnost na sebe
vázat toxiny a vylučovat je z těla ven. Je také
dobrým zdrojem vápníku, což potěší zejmé-

Dýňové zajímavosti
▪ Zralou dýni poznáte podle stopky.
Ta je zdřevnatělá s prasklinkami,
slupka by měla být nepoškozená,
tvrdá a matná, plod těžší (lehčí
je plný semínek).

▪ Při správném uskladnění vám
dýně vydrží až čtyři měsíce.
Potřebuje suché a chladné místo
s teplotou okolo 10 °C.

▪ Největší dýně váží
až 900 kilogramů, avšak ty se
pro gastronomii nevyužívají.

na vegetariány. Bývá často používána jako
jeden z prvních příkrmů pro děti, protože je
nealergizující.

Nejen halloweenské dýně
Dýně hýří paletou barev, tvarů a chutí. Mohou
být malé či velké, kulaté, baňaté, válcovité nebo
hruškovité. I jejich zbarvení má několik variant
– od žluté po sytě oranžovou, bělavě krémovou
či stříbrnou, světle i tmavě zelenou. Slupky dýní
jsou jednobarevné, skvrnité, kropenaté nebo
pruhované, s hladkým, ale také hrbolatým nebo
žebrovitým povrchem. Dužina bývá obvykle
žlutá či oranžová, ale existuje i nazelenalá,
dokonce i krémová. Některé dýně chutnají po
oříšcích nebo másle, jiné po bramborách či
pečených kaštanech. Ovšem dejte si pozor, ne
všechny druhy jsou jedlé, některé se hodí jen na
dekoraci. K nejoblíbenějším druhům patří dýně
Hokkaido (název podle sopečné půdy japonského ostrova Hokkaido). Ta má nejvyšší nutriční
hodnotu, obsahuje hodně vitaminů, je velmi
chutná a dobře se zpracovává.

Univerzální dobrota
Nejlépe chutná dýně pečená, buď pokrájená na kusy, nebo na úzké plátky, které jsou
v troubě rychle hotové, třeba okořeněné nebo
očesnekované. K tomu se může podávat kousek masa nebo smažený květák a netradiční
výborný oběd je na stole. Dýně se dá použít do
bramborového guláše, lze jí nastavit bramborovou kaši, dělá se z ní mixovaná polévka,
která se může díky neutrálně nasládlé chuti
ochutit takřka jakkoli. Dýně Hokkaido najde
využití i ve sladké kuchyni: do těsta moučníků,
do náplní nebo rýžových nákypů. Nadšenci
z ní vytvoří dokonce i džem. ▪
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JAMAJKA
TEXT: PAVLA ČERVENÁ
FOTO: AUTORKA, PROFIMEDIA, PIXMAC

Jamajské království

Kingston

Všichni nás varovali: neztraťte
se v horách, neptejte se
místních na cestu a už vůbec
nedávejte najevo, které ze
zaparkovaných aut je vaše.
S pocity nejvyšší opatrnosti
a osmikilovým batůžkem na
zádech se vydávám na Jamajku,
do země reggae hudby,
karibského rumu, krásných
pláží i světově proslulé rostliny
Jamajčany nazývané ganja.
Země Boba Marleyho mě přece
nemůže jen tak něčím odradit!
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Bob Marley společně se svými sedmi syny. Vlevo bývalý etiopský císař Haile Selassie I., který dle rastafariánské
víry vyvede všechen africký lid ze zkaženého světa hříchu Babylonu (Jamajka) do země zaslíbené – Etiopie.

O

bezřetnosti však není nikdy dost, a tak
si na sebe beru staré oblečení a foťák
schovávám do batohu. Se svalnatým surfařem
po boku se už vůbec nemusím ničeho bát
a tuhle dovolenou si zkrátka užijeme.

S kokosy na sněhu
Už na letišti nás čeká příjemné překvapení, když
mi celní pracovník sděluje, že bych jako občan
České republiky měla mít připravené vízum, ale
že pro tentokrát uděláme výjimku, i když ještě
nemám zakoupenou zpáteční letenku. K tomu
nám doporučuje jedinou autorizovanou taxi
službu a dodává, že s ostatními bychom nemuseli dopadnout dobře. Na kingstonském letišti
je skoro jedenáct hodin večer a my nastupujeme do doporučeného taxíku. Pan taxikář nás
ale naprosto vyvede z míry. Je s ním strašná
sranda. Na Jamajce se díky britské koloniální
historii řídí vlevo, ale s jeho vášnivou gestikulací se občas vyskytneme i na pravé straně
naštěstí prázdné silnice. Po cestě nám ukazuje
hrůzostrašně vypadající budovy, např. výrobnu
cementu a největší elektrárnu v zemi.
Po Spojených státech amerických je Jamajka
se svými necelými třemi miliony obyvatel drži-

telkou největšího počtu olympijských medailí
a jamajský sprinter Usain Bolt už třikrát obdržel titul nejrychlejšího muže světa. Jamajka se
jako jediný stát z tropů zúčastnila také zimní
olympiády a jako by právě tato skutečnost,
která inspirovala film Kokosy na sněhu, dokládala onen zdejší smysl pro humor a pohodu.
Od toho se odvíjí i vzhled Jamajčanů, kteří
musejí být snad tím nejštíhlejším národem Karibiku. Mimochodem, pánové, jamajské dívky
jsou také proslulé svou
krásou.

Etiopie Karibiku
Naše dobrodružství začíná v hlavním
městě Kingstonu, které rozhodně není
centrem turismu, ale podle průvodce místem,
kde lze poznat skutečnou Jamajku. Ovšem
už v půjčovně aut nám přišlo podezřelé, že
postranní skla všech vozidel byla neprůhledná.
Vydali jsme se na projížďku centrem a nestačili
se divit. Připadali jsme si jako v centru Afriky,
a to nikoli z důvodu nepřítomnosti lidí barvy
naší pleti, ale neskutečně chudých podmínek,
které připomínají třetí svět. Zdejší čtvrti se

podobají spíše ghettům. Kromě toho není
výjimkou potkat lidi kráčející s mačetou
v ruce, která pro ně představuje univerzální
zemědělský nástroj, ale nás skutečně děsí.
Poprvé v životě se cítím tak diskriminovaná.
Jako běloši tu značně vyčníváme a jsme automaticky považováni za boháče. Lidé si nás
okamžitě všímají a pokřikují na nás. Jenom
na benzince vystrčíme hlavu z auta, abychom
dali pokyn zaměstnanci k natankování, a už
u nás stojí místní pobuda,
který si nám téměř lehá
na střechu auta, aby
z nás vyrazil pár drobných. Benzinky vůbec
představují v Kingstonu
nebezpečnou past pro turisty. Když si potřebujeme dofouknout pneumatiky, přiběhne
další expert a za zmáčknutí tlačítka ON chce
dolar.
Pokračujeme do Port Royal, historického
přístavu známého z filmu Piráti z Karibiku.
U vchodu do jedné z pevností nás ovšem
zastaví voják s kamenným výrazem a velkým
samopalem. Rozhodneme se raději tuto část
města protentokrát vynechat.

cestopis /

V našem penzionu potkávám dvě mladé
blonďaté Norky. Vypravějí mi, že dnes šly
do Trench Townu, nejobávanější čtvrti Kingstonu, kam se i místní bojí vkročit. Je to ovšem
také kolébka reggae hudby a místo, kam se
Bob Marley odstěhoval v deseti letech z Nine
Miles, vesnice ve středu Jamajky. Dříve šlo
o jakési ghetto, kde všichni vlastnili všechno.
Norky nám dodaly odvahu, a tak jsme druhý
den projížděli okrajem Trench Townu, ale báli
se i vystoupit. Později jsme se dozvěděli, že
holky prostě sbalily místní kluky, kteří jim dělali průvodce, a proto si na ně nikdo netroufl.
Zajímavé řešení.

Božský Bob a rastamani
Jediné, co se v Kingstonu nebojíme navštívit,
je Muzeum Boba Marleyho. Jeho dům a dnešní
muzeum se nachází na tzv. Hope Street, Ulici
naděje. Člověk cítí uvolněnou atmosféru už při
vstupu. Na zahradě pracuje několik dělníků,
kteří se nás nenápadně ptají, zda si od nich
nechceme koupit nějaké bylinky či Boba Marleyho. Oba tyto výrazy znamenají ganju, tedy
marihuanu. Přestože ji nabízejí za minimální
cenu, s úsměvem odmítáme a pokračujeme
v prohlídce. Dozvídáme se o Bobovi vskutku
nečekané detaily. Když se příště pozorněji
zaposlouchám do jeho hudby, uvědomuji si,
že má v sobě spoustu myšlenek a nejedná se
pouze o nějaké pohodové písničky, ale hlavně
o vyjádření pocitů jamajského lidu, který sem
byl z velké části dopraven Španěly a později
Angličany ze západní Afriky.
Není divu, že Bob Marley pochází právě
z Jamajky. Všichni zpívají a všude. V supermarketu běžně uslyšíte slečny, jak si při nákupu
prozpěvují, a to ani nemají v uších sluchátka,
prostě hudbu milují a nestydí se u toho na veřejnosti i lehce zatancovat. Čím se Kingston
proslavil, jsou právě diskotéky. Bob Marley je
sice pro Jamajčany bůh, ale moderní reggae
na mě působí jako mix repu a taneční hudby
a do „pohody“ mě ani moc nedostává.
Seznamuji se se skupinkou rastamanů. Ptají
se mě: „Maluješ? Kreslíš? Píšeš básně?’’ Jakmile
na všechny tyto otázky odpovím NE, lítostivě
na mě hledí. Asi žiju tím duchovně chudým životem představujícím jen práci a peníze, říkají
si. Mají typicky dlouhé dredy, které si smotávají
do čepic se žlutými, zelenými a červenými
pruhy. Vždycky jsem si myslela, že rastamani jenom poslouchají reggae hudbu a kouří
marihuanu, ale pletla jsem se. Vysvětlují mi, že
cílem jejich vyznání je dostat se zpátky do Afriky
a postarat se o její rozvoj. Jamajku nazývají
Babylonem a Etiopii zemí zaslíbenou. Z tohoto
důvodu se Jamajce říká Etiopie Karibiku.

národní nápoj
Bez rumu neodjedu
Jamajka je považována za prvního
komerčního výrobce rumu na světě.
Pěstování cukrové třtiny a následná
výroba tohoto dnes tradičního
destilátu započala už za dob španělské
kolonizace. Mezi nejznámější značky
rumu patří Appleton Estate (dnes
vlastněný firmou Campari) s více než
260letou historií. Řadí se mezi deset
nejprodávanějších na světě
a podnik proslul také tím, že hlavní
osobou rozhodující o složení nápoje
je žena, známá jako první žena
vykonávající takto vysokou funkci
v rumovém průmyslu. Typickým
znakem jamajských rumů je jejich
tmavá barva a aromatičnost.
Při výrobě se používají kvasnice
s pomalejší dobou kvašení způsobující
silnější aroma, které se zvyšuje dobou
uskladnění. S barvou roste i cena, a tak
litr bílého rumu seženete i za pouhých
11 $. Nejkvalitnější rum dosahuje
stáří až padesáti let a je prodáván
i za statisícové částky. Jamajčané
nejčastěji kupují 63% bílý overproof
rum, který využívají i jako lék na vše
– jako dezinfekci, na žaludek, proti
bolesti zubů atd. My si oblíbili Appleton
Genesis, 40% bílý rum s jemnou chutí,
výborný pro přípravu koktejlů. V České
republice velmi populární Captain
Morgan pochází právě z Jamajky, dnes
je však vyráběn v Puerto Ricu a není na
ostrově příliš populární.
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Ručička hodin ukazuje teprve devět ráno
a oni už zapalují prvního jointa. O marihuaně
se podle nich zmiňuje i Starý zákon. Kouření jim prý umožňuje komunikaci s Bohem,
nalezení moudrosti, vnitřního blaha a jasnější
uvažování, které je vede k nalezení pravdy
nezbytné v životě se zkaženými vlivy Babylonu. Nejvěrnější vyznavači rastafarismu se
rádi izolují od turistických oblastí a žijí proto
poklidný život ve vnitrozemí. Jsem ohromena,
když Oral, jeden z rastamanů, projeví znalost
historie České republiky a dokonce i Rakousko-Uherska. Kromě rastafarismu na Jamajce
vyznávají lidé křesťanství, a to v hojném počtu. Na ostrově se tak nachází nejvíce kostelů
na kilometr čtvereční na světě.

Ručička hodin
ukazuje teprve
devět ráno a oni si
už zapalují
prvního jointa.
Modré hory
Klíčovou postavou se pro nás stává postarší
Jamajčan jménem Oliver, který vlastní různá
ubytovací zařízení po celém ostrově. Naštěstí
ho potkáváme už v hlavním městě. Nejdříve míříme do Modrých hor, které obklopují
Kingston. Silnice jsou v hrozném stavu. Občas
se díry na cestě rozprostírají téměř přes celou
šířku vozovky a my musíme zastavit a vymyslet taktiku, jak tou hrůzou projet. Obrovské
louže neznámé hloubky, do kterých házíme
kameny, abychom neuvízli uprostřed džungle,
neuvěřitelně cestu komplikují. Asi po hodině a půl roztřesené jízdy dojíždíme k malé
chatce, kterou Oliver pronajímá, a tady začíná
pohádka s famózním výhledem. Nachází se
pod námi tropický les s hučící řekou na dně
údolí a výhledem na celý Kingston s pobřežím.
Konečně jsme daleko od ruchu velkoměsta
a vychutnáváme si klid jenom s místními
ještěrkami, které k nám poskakují z lesa.
V odpoledních hodinách se tu většinou spustí
pěkný slejvák. Nejvyšší vrcholek Modrých hor
dosahuje výšky 2 256 m n. m., a tak je tu říční
voda studená. Místní kopce prosluly především produkcí jedné z nejlepších a nejdražších
káv na světě.
Z Modrých hor se následně vydáváme
do Port Antonia. Musíme přitom využít
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jediné použitelné silnice. Když zastavíme, abychom vyfotily vrcholky hor
Montego Bay
pokryté mraky, kolem jedoucí motorOcho Rios
kář nám začne vyprávět o okolí, což
Negril
nás vlastně vůbec nezajímá, protože
Appleton
z nás očividně chce dostat nějaké
peníze. Cestou narážíme na malé
Kingston
chudé vesničky a nespočet kávových
Treasure
plantáží. Všichni se nás snaží zastavit
Beach Alligator Road
a prodat nám kávu či nás provést po horách. Příroda je tu opravdu strhující: vodopády,
řeky, vysoké hory obklopené mlhou a tropické lesy. Dokonce divoké kozy si tu vykračují
po skalách.
se snažím koupit v přístavu lístek na loď, paní
na mě kouká jako blázen: „Ostrov je zavřený
Stopy po koloniální historii Jamajky jsou tu
více než deset let!“ Ostrov dnes patří jamaj
patrné všude okolo. Domy postavené v britské vládě, která se tu snaží uchránit bujnou
ském stylu, ulice (Hope Street, Oxford Street),
vegetaci. Škoda. Oproti tomu Monkey Island,
města (Cambridge, Little London, Montpellier)
Opičí ostrov, se rozprostírá na třikrát menší
a kraje – na Jamajce nazývané farnosti (např.
ploše než Navy Island, ale dopravit se tam lze
Manchester). Jamajka totiž byla nejdříve
i na kánoi a je to prostě paráda a ráj na zemi.
kolonizována Španěly a později Brity, kteří porazili i chtivé Francouze. Ostrov má smutnou
historii, a to především z pohledu místních
Jsem zklamaná z turistických atrakcí. Těšila
obyvatel, původně otroků převezených sem
jsem se na vodopády a další přírodní divy, které
nedobrovolně ze západní Afriky. Na některých
Jamajka nabízí. Třeba Dunn´s Fall, jedny z nejčástech ostrova, především ve vnitrozemí,
známějších vodopádů na ostrově. Obrovské
jsme měli pocit, že i po tolika letech od získání
parkoviště s hlídači a houfy amerických turistů
nezávislosti cítí místní zášť vůči bělochům.
okolo mi naznačují, že podívat se na vodopády
Po zrušení otroctví v roce 1834 si Britové najali
asi zadarmo nepůjde. U informační tabule
na práci na plantážích Indy a ti dnes obývají
nemůžu uvěřit svým očím: cena pro cizince
jižní část ostrova. Jamajka jako první z karib20 $ a pro Jamajčany 6 $!
ských ostrovů získala nezávislost už v roce
Navazuji konverzaci s jamajskými řidiči
1962, od té doby však zásadním rozvojem
autobusu, kteří posedávají u vstupu. Vysvětlují
neprošla.
mi, že Jamajka je chudá země, místní na vstup
Kousíček od městečka Port Antonio se
nemají a turisté mají přece peněz spousty. Cevydáváme surfovat na Boston Beach, pláž
nová diskriminace mě jako studenta a budget
známou pro velké vlny. A skutečně, místní
turistu odrazuje naprosto. Raději si za to
kluci tu surfují jako o závod a přivydělávají
koupím 20 Red Stripů, což je jamajské pivo,
si výukou surfu. Opět upoutáme pozornost
které jako náhrada českého piva celkem ujde.
všech hned po výstupu z auta. Na surfech se
Jamajka rozhodně není levná země, ceny tu
později jedeme projet až za záliv. Užíváme si
jsou vyšší než u nás, a to i v supermarketech.
pohled na nekonečně dlouhé útesy připomíTakový malý obchůdek je někdy ještě horší,
nající Irsko, ovšem s o třicet stupňů teplejším
protože ceny nejsou na zboží vylepeny a barvu
klimatem a průzračnou azurovou vodou.
pleti si také nezměníte, a tak pokladní kouzlí.
Cestou zpět do města míjíme Navy Island, náPodívat se na krokodýly na bažinami pokrymořnický ostrov, který označuje průvodce jako
tém jihu stojí v průměru 35 $, na Floridě jsme
jeden z nejkrásnějších ostrovů Karibiku. Leží
platili 20 $. Proto je dobré si atrakce vytipovat
jen 300 m od břehu Port Antonia, ovšem když
předem a vybrat si opravdu jen ty, které za to

Pohnutá historie

Oberte turisty!

Port Antonio

cestopis /

			
			

39

Jamajské
království

Rozloha: 10 991 km2
Počet obyvatel: 2 731 832 (2005)
Hlavní město: Kingston
Časový posun: -5 hodin
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národní hrdina
Bob Marley

Jamajčané jsou velice přátelští a pohodoví lidé.

Někteří jedinci cestují veřejnou dopravou i načerno.

stojí. Pro mě mezi ně samozřejmě patřilo
Muzeum Boba Marleyho za 20 $ a prohlídka
destilerie Appleton rumu za 25 $. Rum tu
teče doslova proudem, Jamajka se stala totiž
prvním komerčním výrobcem tohoto nápoje
na světě. Všude okolo roste cukrová třtina,
kterou dříve obdělávali otroci.

pouze NO GANJA SMOKING. Provozovatelé
podniku by totiž mohli dostat slušnou pokutu
od policie, která by přistihla někoho v jejich
podniku kouřit trávu. Náš správce dostává plat 2 $/hod. a pracuje 13 hodin denně.
Pochází z vesničky v horách, kde všude kolem
roste marihuana jako plevel. Směje se, když se
ptáme na ilegalitu marihuany v zemi. Říká, že
policisté chytí tak každý desátý náklaďák, který zboží převáží, i díky všudypřítomné korupci.

Je libo jointa?
V Ocho Rios nás Oliver ubytovává v domě
na útesu. Pokoje se nacházejí přímo nad
bouřícím mořem a my doufáme, že konstrukce budovy vydrží. Zpočátku jsem z vln bijících
o útes nadšená, ale třetí noc už kvůli nim
nemohu usnout. Derek, Oliverův zaměstnanec, co se stará o pozemek, na nás působí jako
prototyp pravého Jamajčana. Z jeho obydlí
na zahradě totiž neustále vychází vonný ganja
dým a hudba.
Se slovem ganja se na Jamajce setkáte
každý den. Nebylo chvíle, abychom v rádiu
neslyšeli o případu, kdy policisté objevili
další marihuanová pole či zadrželi náklaďák
naplněný ganjou. Takzvaný ganja smuggling
(pašování marihuany) představuje hlavní
ilegální obchod na ostrově. Šlechtění, prodej
či konzumace marihuany jsou však nelegální.
Pokud vás policie uvidí na ulici kouřit jointa,
dostanete pokutu ve výši 60 $, tento rok totiž
vstoupil v platnost nový, striktnější zákon.
Nicméně i přes tento fakt se rostlina na Jamajce prodává ve velkém na veřejnosti. Kamkoli přijdete, všude se vám ji snaží nenápadně
prodat, a to třeba i ochranka hotelu či recepční. Obyčejní lidé, jejichž platy jsou mizivé, si
totiž potřebují nějakým způsobem přivydělat.
Místní raritou také je, že v restauraci i na terase nikde neuvidíte nápis NO SMOKING, ale

Krása není zadarmo
V turistické Montego Bay bohužel Oliver
nic nevlastní, ale posílá nás ke své známé,
která má penzion na kopci s výhledem
na celý záliv. Když ráno na terase pojídáme snídani, seznamuji se se Švýcarkou
mluvící francouzsky. Její děti
pobíhají okolo, ale nejsou jí
moc podobné. Vypráví mi, že
jejich otec je Jamajčan žijící
ve Švýcarsku a ona je sem
bere skoro každé léto
na dovolenou. Svezeme
celou rodinku s námi
na pláž umístěnou
asi sto metrů před
přistávací dráhou
montegobayského
letiště. Voda v moři má
nádhernou azurovou barvu s jemným bílým pískem
okolo. Letadla přistávají tak
blízko, že se jich můžeme skoro
dotknout.
Na Jamajce najdete jedny z nejkrásnějších pláží světa. Nemohli
jsme se dočkat, kolik jich navštívíme

Roberta Nestu Marleyho, známého pod
uměleckým jménem Bob Marley, uctívají
Jamajčané jako národního hrdinu, svět
ho vnímá jako krále reggae hudby
a symbol míru. Vyrostl ve velmi prostých
podmínkách vnitrozemního městečka
Nine Miles, pocházel ze smíšeného
manželství, otec byl běloch z britského
pluku a matka o 43 let mladší Afrojamajčanka. Později se Bob Marley s matkou
Cedellou přestěhovali do Kingstonu, kde
se usídlili v Trench Townu, obávané čtvrti
města. Jako velký vyznavač rastafarismu
se texty jeho písní zaměřovaly především
na lásku, světový mír, rovnost všech
ras, sociálních tříd, etnik a duchovnost.
Píseň One Love byla zvolena stanicí BBC
nejlepší písní 20. století. Sedmdesátá léta
představovala pro legendu vrchol kariéry.
Se svými alby Live, Rastaman Vibration,
Babylon by bus a Exodus dobyl světové
hudební žebříčky a prodal miliony desek.
V roce 1976, dva dny před koncertem
nazvaným Smile Jamaica, byl na Boba,
jeho ženu Ritu a manažera Dona Taylora
z polických důvodů spáchán atentát. Naštěstí nikdo nevyšel ze střelby s vážným
poraněním a koncert se uskutečnil. Jamajská vláda
udělila Bobu Marleymu
čestný řád za mimořádný přínos jamajské
kultuře. Bob se stal
otcem jedenácti dětí
a zemřel v roce 1981
ve věku pouhých
36 let na rakovinu
kůže.
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a vyzkoušíme, ale pozor! Pokud chcete jít
na pláž, většinou musíte platit, a to především
v severní části ostrova. V městečku Ocho Rios
je známá pláž nazývaná Frenchmans´s Cove.
Vstupné pro turisty 9 $, pro místní 2,50 $.
Vzdáváme to a vydáváme se najít nějakou
zapadlou pláž, kde nejsou žádní vyděrači. Jsme
přece na ostrově a nějaká taková tu prostě
musí být. Kousíček od Port Antonia konečně
tu schovanou pláž objevujeme. Sice se k ní
musíme prodrat přes kameny, ale nakonec to
stojí za to. Zátoka s průzračnou vodou a v okolí
ani noha. Zato na okraji města Ocho Rios
nacházíme pláž plnou místních a vydáváme
se k ní. Za pár minut u nás však stojí hlídač
s velkou palicí v ruce, který nás posílá k pokladně zaplatit 2 $. U pokladny po nás ovšem
chtějí dolarů sedm. Vysvětlujeme, že nejsme
z Ameriky, a oni tedy cenu snižují na 2 dolary.
Pláž je plná místních kromě dvou Britek, co
se rozvalují o kousek dál. Na chvíli zůstávám
na pláži sama a jdu si zaplavat. Během minuty
mě ve vodě pronásledují tři místní hoši, dorážejí a kladou asi milion otázek. Tak rychle pod
vodou jsem tedy ještě neplavala. I na pláži se
jich zbavit nemůžu, ať dělám, co dělám. Dvě
Britky opodál to vyřešily jinak. Daly chlapcům
pár dolarů, aby je nechali být. Výborná cesta,
jak podporovat místní, aby obírali turisty dál...
Postupně obkroužíme většinou podél
pobřeží celý ostrov. Zaznamenáváme velký
rozdíl mezi severem a jihem. Chudý jih ostře
kontrastuje se severem, kde najdete luxusní all
inclusive hotely, těžce placené turistické atrakce a v neposlední řadě místní zlodějíčky, kteří
se snaží nevědomé turisty obrat. Ovšem třeba
kvalita silnic je tu na překvapivě dobré úrovni,
jen mýtné se tu musí platit. Krásná nově

Jako běloši tu
značně vyčníváme
a jsme automaticky
považováni za boháče.

zrekonstruovaná dálnice se s naší D1 nedá
srovnat. I dopravní inženýři na Jamajce jsou
vskutku kreativní. Protect your head, don’t
end up dead (Chraň si hlavu, ať neskončíš mrtvej) či Stay alive, don´t drink and drive (Zůstaň
naživu, nepij alkohol při řízení) – to jsou nápisy
na dopravních cedulích, které můžete běžně
na jamajských silnicích zahlédnout.
■
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Přežili jsme, o auto jsme nepřišli a nic nám
nebylo odcizeno. Pokud si dáváte neustále
pozor, což v našem případě občas přecházelo
až v paranoiu, nebezpečí ohrožení se rapidně snižuje. Dokonce i místní nám poradili
cestu správně. Jamajka rozhodně nespadá
do levných destinací, přestože téměř pětina
obyvatel žije pod hranicí chudoby. Se všemi svými úskalími a problémy pro mě však
navždy zůstane zemí, kam mne to bude znovu
táhnout. Pohodu v rytmu reggae hudby,
k tomu skleničku vynikajícího rumu za svitu
hřejivého a pozitivně naladěného sluníčka tu
totiž najdete na každém kroku, ale musíte se
snažit a nenásledovat turistická označení. Ta
skrytá místečka, kam turisté nevkročí, si však
nechám pro sebe, aby tam na mě příště ještě
nějaký ten kousíček zbyl. ■

Sedmimílová pláž Negrilu při západu slunce – pravý ráj na zemi.
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PRO STUDENTY VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL

Navrhujte, projektujte

a vyhrajte v soutěži s fondy EU!
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR právě pořádá
druhý ročník úspěšné soutěže pro studenty všech
středních škol a jejich pedagogy s názvem Navrhni
projekt. Máte nápad, co by se ve vašem okolí dalo
za podpory fondů EU zlepšit nebo změnit? Nyní
máte možnost si „nanečisto“ vyzkoušet, jak se
takový projekt skutečně připravuje.

S

outěž vás provede prvními fázemi projektové
přípravy – od nápadu až po předložení žádosti.
A v případě, že projekt bude oceněn odbornou
porotou, nic nebrání tomu pokusit se ho v budoucnu opravdu zrealizovat. Letošní ročník soutěže
odstartoval 3. září a projektové návrhy je možné
přihlašovat až do 15. listopadu 2013.

Od nápadu k evropskému projektu
Možná se ani nemusíte rozhlížet a už víte, co by
ve vašem městě, obci nebo regionu mohlo fungovat
lépe. A nápad je tu a jsou zde také možnosti, jak ho
zrealizovat. Evropské fondy nabízejí jednu z cest,
jak dobré nápady proměnit ve fungující projekty. I když se celá tato problematika může zdát
na první pohled složitá, není třeba se jí bát. Vždy je
možné obrátit se pro radu na zkušené odborníky.
S ujasněným projektovým záměrem se už můžete
pustit do hledání vhodného operačního programu,
prostřednictvím kterého je v případě splnění přesně
daných podmínek poskytována podpora ze strukturálních fondů EU.
A poté přichází na řadu vypracování samotné
projektové žádosti. Ta má jasná pravidla a je v ní
třeba popsat hlavní cíle projektu, výchozí stav, který
chcete projektem změnit, najít zdroje financování, určit časový harmonogram realizace projektu

a neopomenout udržitelnost projektu i po ukončení
finanční podpory. Návrh nakonec posoudí odborná
porota tak, jak by to ve skutečnosti udělala výběrová
komise, která doporučuje projekty na základě jasně
daných kritérií k financování. Za návrh projektu sice
nezískáte dotaci, ale v případě, že bude oceněn,
je velká šance, že by se z něj v budoucnu mohl
stát opravdový evropský projekt, který se podaří
uskutečnit.

Jak navrhnout projekt
Úkolem dvou- až pětičlenných týmů z jedné třídy,
školy nebo regionu pod vedením pedagoga je navrhnout projekt pro jednu z mnoha oblastí, kterou
podporují evropské fondy. Soutěžní týmy tak mají
jedinečnou příležitost seznámit se s problematikou evropských dotací a přípravou projektových
žádostí. Studenti díky soutěži získají první zkušenosti s projektovým řízením, které do budoucna
budou jistě výhodou. Zapojit se mohou studenti
ze všech středních škol v ČR – humanitních, technických, přírodovědných, uměleckých a nově také
speciálních škol.
Zjednodušená šablona pro vypracování projektu
je pro soutěžící připravena na webu soutěže
a v mnohém se neliší od té skutečné. I proto jsou
studentům připraveni pomoci regionální koordiná-

toři kanceláří Eurocenter, která působí v každém
krajském městě. Soutěžní týmy a pedagogové je
mohou osobně nebo elektronicky kontaktovat
s žádostí o konzultaci nebo si domluvit seminář
přímo pro svou školu.
Návrhy projektů je možné zasílat až do
15. listopadu e-mailem na kontakty kanceláří
Eurocenter. Nejlepší projekty se koncem listopadu
utkají v regionálních kolech soutěže, kde je autoři
představí porotě složené ze zástupců Regionálních operačních programů. Soutěž vyvrcholí
prosincovým finále, ve kterém porota představitelů ministerstva pro místní rozvoj zvolí tři nejlepší
projektové návrhy z celé ČR.
Na soutěžící čeká řada krásných cen. Odměněn
bude každý zaslaný projekt! Proběhne také několik
mikrosoutěží, které budou postupně zveřejňovány na facebookových stránkách Navrhni projekt.
Studenti i jejich pedagogové mohou vyhrát spoustu
atraktivních cen, zejména ultrabooky, tablety,
elektronické čtečky, zajímavé knihy či fotoeditační
programy. Hlavním partnerem soutěže je vydavatelství Zoner Press, hlavním mediálním partnerem pak
Český rozhlas, stanice Radio Wave a Radiožurnál.
Více informací najdete na www.navrhniprojekt.cz,
v krajských kancelářích sítě Eurocenter nebo na bezplatné telefonní lince Eurofon 800 200 200. ▪
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prvního ročníku soutěže
L

oňského ročníku soutěže se zúčastnilo
celkem 32 týmů z celé České republiky. Vítězný tým strávil několik dní na předvánočním
pobytu v Bruselu, kde se studenti seznámili
s evropskými institucemi a českými zástupci
v Evropské unii. Odborná porota, složená
ze zástupců ministerstva pro místní rozvoj
a operačních programů, vybrala tři nejlepší
návrhy, které získaly ocenění. Pro inspiraci
vám přinášíme shrnutí vítězných projektů.

1

Řešení dopravní situace ve městě –
systém sdílení jízdních kol
Autoři vítězného projektu navrhli systém
sdílení jízdních kol pro Mladou Boleslav, kde
navštěvují Gymnázium Dr. Josefa Pekaře.
Studenti vycházeli z nepříznivé dopravní

bice s návrhem azylového domu. Soutěžící
navrhly projekt pro zlepšení situace lidí bez
domova, kterých v České republice podle posledního sčítání Českého statistického úřadu
žije minimálně 11 tisíc. Jako příjemce dotace
projektu děvčata navrhla zřízení neziskové
organizace, která by lidem bez domova
zajistila nejen přístřeší, ale také poskytla
šanci na návrat do běžného života. Klienti
domova Daemon by měli možnost zapojit se
do programu rekvalifikace a získali by šanci
na zprostředkování zaměstnání v partnerské
firmě. Pro zprostředkování klientů azylového domu se studentky aktivně obrátily
na azylové domy a domy na půli cesty. Kromě

Zajímavá fakta a čísla
o evropských fondech
a projektech
Vítězný tým obdržel diplomy z rukou 1. náměstka
ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna.

situace ve městě, kde zejména v odpoledních
hodinách představuje příliš hustý provoz pro
tamní obyvatele značnou zátěž. Přízeň poroty
si získali video průzkumem veřejného mínění,
pečlivě sestaveným rozpočtem i originálním
záměrem. Popsali stávající systém cyklostezek, který by pro zavedení sdílení bicyklů již
v současném stavu vyhovoval, a vyzkoušeli
si v praxi, zda je rychlejší projet město v autě
nebo na kole. Soutěžící zvážili možné typy systémů sdílení jízdních kol a navrhli také systém
plateb za půjčovné, který by mohl fungovat
jednorázově nebo na předplacenou kartu.

2

Daemon, dům druhé naděje
Na druhém místě se umístil tým studentek
Obchodní akademie a jazykové školy Pardu-

▪ Jako fondy EU nebo také strukturální fondy se souhrnně označují: Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti.
▪ V České republice bude prostřednictvím fondů EU v letech 2007–2013
rozděleno 797,7 mld. Kč, což představuje přibližně 110 mld. Kč na každý
rok programového období.
▪ Řídicí orgány České republiky spravují celkem 18 operačních programů
– 7 regionálních operačních programů,
8 tematických operačních programů,
2 operační programy pro Prahu a 1 operační program přeshraniční spolupráce.
▪ Nejvíce prostředků je v tomto období směrováno do Operačního programu Doprava (237,8 mld. Kč), následuje
Operační program Životní prostředí
(231,2 mld. Kč) a Operační program
Podnikání a inovace (170 mld. Kč).
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přístřeší a pomoci při hledání zaměstnání
program počítá i se zajištěním vzdělání pro
klienty ve věku mezi 15 a 18 lety.

3

Ekocentrum Podřipsko
Jako třetí nejlepší projekt porota ocenila
projekt Ekocentrum Podřipsko studentů
Gymnázia Roudnice nad Labem. Soutěžící
přišli s nápadem na využití opomenutého
školního dvora gymnázia pro potřebu školy.
Studenti navrhli jeho přebudování na multifunkční prostor, který by zároveň sloužil
jako učebna biologie, ekologie, ekocentrum
i zimní zahrada. Součástí projektu je také
skleník, kde by se pěstovaly různé druhy
rostlin, především kaktusy a sukulenty. Pro
provoz projektu by studenti využili obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické panely) a dešťovou vodu svedenou filtračním
systémem ze školní střechy. Ekocentrum by
zároveň sloužilo jako prostor pro diskuze,
vzdělávání, různé prezentace i pro setkávání
občanů města. ▪

▪ Fondy Evropské unie k 7. 8. 2013
podpořily 43 806 projektů v celkové
hodnotě 691,3 mld. Kč. To představuje 86,6 % národní alokace.
▪ Největší částka, přes 14 mld. Kč,
byla alokována na projekt Dálnice D3
Tábor – Veselí nad Lužnicí v Operačním programu Doprava.
▪ Projekty v hodnotě nad 50 mil. eur
(asi 1,25 mld. Kč) se označují jako tzv.
velké projekty a schvaluje je na návrh členského státu přímo Evropská
komise.
▪ Za podpory fondů EU bylo dosud
vytvořeno 70 491 pracovních míst,
podpořeno 4 683 malých a středních
podniků a 1 556 512 osob úspěšně
absolvovalo školicí kurz.
▪ Opravilo se nebo nově vybudovalo 1 582 km dálnic a silnic, 259 km
železničních tratí a 802 km cyklotras
a cyklostezek.
▪ Dále bylo zregenerováno 37 377
bytů a 165 památkových objektů
a také zrekonstruováno či nově postaveno 69 čističek odpadních vod.
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Nejlepší projekty
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křížovka
POMŮCKA:
ANIS, ARI,
ASA, TAR

ZNIČENÁ
LOĎ

SOPEČNÉ
MAGMA

1. ČÁST
TAJENKY

ČÁST
VĚTY

OTŘELÝ
ZPŮSOB
ČINNOSTI

4. ČÁST
TAJENKY

DOMÁCKY
EDUARD

SVĚTADÍL

HMOTNOST
BEZ OBALU

2. ČÁST
TAJENKY

JUDSKÝ
KRÁL

PSOVITÁ
ŠELMA

SLOVENSKÝ
DENÍK

ZOLŮV
ROMÁN

KŠANDY

OCHOTNĚ

HARMONIE

DVAKRÁT
SNÍŽENÝ
TÓN

POVEL
KE STŘELBĚ

TA DRUHÁ

OBILNINY

PARALÝZA

FINSKO

KLEKÁNÍ

PROTI

HÁJOVÁ
BYLINA
STUPEŇ
TRIASU

NA JINÉ MÍSTO
(SLOV.)

ITALSKÁ
LETECKÁ
SPOLEČNOST

JEMNÁ
SÍŤOVÁ
LÁTKA

KOCOUR
(V NÁŘEČÍ.)

IVANY

NA TOM
MÍSTĚ

DIETLOVA
HRDINKA

VŮNĚ
OPLÁCHNOUTI

NÁZEV
PLANETKY

JEVIŠTNÍ
ZÁVĚS

PEŇ

SOPOUCH

LETADLO

SLOVANSKÁ
VESNICE
STAROEG.
BOHYNĚ

ZAČATÉ
A NEDOKONČENÉ

JMÉNO FENKY
TVRDÝ
BONBON

MÁZDRA
RUSKÝ REVOLUCIONÁŘ
UMĚLÝ
JAZYK

RODOVÝ
ZNAK
ANTIBLOK.
SYSTÉM

TVOJI

HEREC
LETOVÝ
DOSAH

OLDA

ZNAČKA
ROSTLINNÉHO
TUKU

PLAVIDLA

JMÉNO HERCE
BROUSKA
DOMÁCKY
ADOLF
MONGOLSKÝ
ROLNÍK

SPOJKA

NERVOVÝ
ZÁŠKUB

DRUH
PEPŘE

ZÁHADA
(KNIŽNĚ)

ZASTAVIT SE
(KNIŽNĚ)

3. ČÁST
TAJENKY

OSCHNOUT
NA POVRCHU
DRUH KARTY
SOKOLSKÉ
SLAVNOSTI
ÚKAZ

PAPOUŠEK
ŽVÁST

RANNÍ
NÁPOJ

JMÉNO
ZÁTOPKA

ČAS

FOTBAL

ŽENSKÉ
JMÉNO
(ZDROB.)

BOXERSKÝ
ÚDER
(SPORT.)
TĚŽKÝ KOV

MÍT KAŠEL

LYŽE

SLUCHOVÝ
ORGÁN

DÁT SLEVU

DRAVEC

KAVKAZ. HUD.
NÁSTROJ
PLANETA
SLUN. SOUST.

KVAP

ANGLICKY
STARÝ

SEKNOUTI

ZAÚPĚNÍ
(KNIŽNĚ)
DOBRÝ NÁPOJ

POTRAT
(MEDIC.)
OBYVATEL
SLEZ. MĚSTA

BÝVALÝ
OSTRAVSKÝ
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C. Connolly (1903–1974) – britský novinář: Život je bludiště, ... (dokončení v tajence).					
Tajenka z minulého čísla: Emancipované ženy se podobají rybám, které vyšly na břeh, aby unikly rybářskému prutu.

co mi hlava nebere
Růžová
je žůžová

K

dyž jdu po ulici, občas se kolem mě mihne
postava v růžovém. Když si u ní všimnu krátkých vlasů, zbystřím. Ano, skutečně se jedná
o osobu mužského pohlaví. Nechápavě kroutím
hlavou a sama sebe se ptám, kam jsme to dospěli.
Tahle emancipace růžové u nás začala před
několika lety, když jsem byla asi v sedmé třídě.
Zpočátku se na kluky v růžových tričkách všichni
koukali divně a nadávali jim do čtyřprocentní
menšiny, ale časem si na to spolužáci zvykli.
Celý svět si zvykl. Nejsem asi jediná, komu chlapi
v růžových tričkách (nejlépe s límečkem) připadají poněkud zženštile.
Proto apeluji na všechny příslušníky opačného
pohlaví: buďte „Muži“ a ne „muži“. Stop růžové
v pánském šatníku!
Lucie Roubíčková, 18

Co mám
dělat?

P

atřím k lidem, kteří nemají rádi žádné zbytečné změny. Přesto jsem objevil
něco, co bych změnil velice rád, a to i přesto, že se mi to určitě změnit nepodaří. Mluvím o zlozvyku své sestry, který mně (a nejen mně) leze na nervy.
To si takhle třeba čtu, můj malý brácha na koberci simuluje dopravní nehody
s autíčky, zkrátka všichni děláme to, co nás baví. Vtom nás vyruší naše sestra
s dotazem: „Co mám dělat?“
Snažíme se jí poradit, je přece tolik možností, jak by mohla zahnat nudu! Může
si třeba (stejně jako já) číst, v televizi běží více stanic, než člověk potřebuje, MP3
přehrávač má plný písniček, venku je ideální počasí na procházku. Přinejhorším by
si mohla uklidit na stole, už by to asi bylo třeba.
Vyslechne všechny tyto (i další) možnosti, jiný by si z nich snad něco vybral, ale
ona nás uzemní slovy: „Mně se nechce.“ Znuděně usedne do křesla a pak – jako
by zapomněla, co před chvílí slyšela – se dotáže: „Co mám dělat?“ A takhle se nudí
pravidelně!
Já jsem problém s tím, jak se zaměstnat, snad nikdy neměl. Mám však trochu
jinou starost: Co mám dělat… se svojí sestrou?
Tomáš Fiala, 17

Je vám mezi 15 a 30 a „hlava vám to nebere“? Napište na cdprovas@cd.cz a do předmětu zprávy uveďte CO MI HLAVA NEBERE.
Povedená dílka otiskneme a honorář 600 Kč doručíme.
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FOTOgrafická soutěž

1

Nefoukat, prosím
Barbora Šestáková, 25 let

Přeměň realitu
ve svůj sen…

...uploaduj a získej honorář

3 000, 2 000 a 1 000 Kč
hlasuj a podpoř mladé talenty

www.cdprovas.cz
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47

//

FOTOgrafická
FOTOgrafická
soutěž
soutěž

Výherci
fotosoutěže
za měsíc
říjen 2013

3

2

Cesta vlakem
Marek Stuchlý, 20 let

Veselý důchodce
Tomáš Slaninka, 25 let

Sdílejte svá
díla a zvyšte
tak možnost
výhry!

Máte rádi klasickou fotografii, nebo vás štvou zažité konvence?
Dokážete pomocí fotografie přenést pocity a atmosféru na druhé? Jste počítačovými programy nepolíbení,
nebo si naopak bez grafického softwaru moderní fotografii nedokážete představit?

P

okud tě výzva zaujala a dosud jsi publikoval maximálně tak na Facebooku,
pošli nám své výtvory a neboj se přiložit
originální komentář, který umocní tvoji
šanci na výhru. Nejpovedenější díla budou
oceněna honorářem ve výši 3 000, 2 000
a 1 000 Kč (1., 2. a 3. místo).

Pravidla
Vyber maximálně 3 své výtvory 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 vyhlašujeme 3 výher-

ce. Pokud se nám však tvoje umění natolik
zalíbí, můžeš to být právě ty, komu dáme
šanci vyfotit exkluzivní fotografie pro náš
časopis nebo kalendář. ▪
Kompletní pravidla, vstupní formulář
a hlasovací rozhraní na www.cdprovas.cz.

POVÍDKA
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TEXT: MARKÉTA HEJKALOVÁ
ILUSTRACE: JAKUB MAREŠ

cestování po ČR

P

oprvé Amálku potkal jedno odpoledne
na začátku podzimu. Odskočil si z kanceláře prodloužit ženě zlatou kartu
do fitcentra. Ve spěchu vrazil do dívky, která
v ruchu nákupní pasáže působila nepatřičně.
Štíhlá víla v rozevlátém černém plášti, světlé
vlasy do pasu. V jasně modrých očích se leskly
slzy a pod paží nesla velikou papírovou složku. Vypadly z ní černobílé fotografie a rozlétly
se po zemi. Ale kvůli tomu neplakala.
V malé galerii v nejvyšším patře jí slíbili
výstavu, ale když jim přinesla ukázat fotografie, couvli. „Kdo by se chtěl dívat na takové
ubožáky?“
To mu vyprávěla, když ji pozval na kávu.
Před časem se odstěhovala na venkov. Zdědila po babičce dům na samotě a teď tam dělá
sochy a fotografuje.
Milan si uvědomil, že až tolik nespěchá. Za
velkou prosklenou stěnou vysvitlo sluníčko. Dokonce i fotografie vypadaly ve světle
zlatých paprsků méně ponuře. Milanovi při
pohledu na ně přesto přejel mráz po zádech.
Lidé byli zachyceni v bolestných křečích,
s nepřirozeně zkroucenými údy... utrpení
z nich přímo čišelo. Ne, samozřejmě ne lidé.
Postavy obalené bílou látkou. Panáci.
„Je to... sugestivní,“ řekl. Nedokázal zalhat,
že se mu fotografie líbí.
O to víc se mu líbila Amálka. Proto jí slíbil,
že se zeptá, jestli by se malá výstava jejích
fotografií nemohla konat u nich v bance.
Věděl, že nemohla. Ale chtěl Amálku znovu
vidět.
„Zavolám ti,“ slíbila, když jí dal vizitku,
a podívala se mu do očí.
Milan se v těch jejích úplně ztratil. Myslel
na ni celé dny – a zvlášť večery. Žena zaujatě
sledovala televizní seriál, třináctiletá dcera
s mobilem u ucha někomu vysvětlovala, že
ho nemiluje už dávno, a o rok mladší syn
seděl u počítače. Kdyby tady Milan nebyl,
ani by si toho nevšimli.
■

Konečně Amálka zatelefonovala.
„Víš už něco o výstavě?“ zeptala se přímo.
Asi nechtěla přiznat, že ho chce prostě vidět.
Milana dojalo, že i dnes se některé dívky
stydí.
„Bude, už brzo, slibuju,“ zalhal. A pozval
Amálku do kina. „Já jsem ve městě pořád.
Vyber si ty, na co bys chtěla jít,“ nabídl jí
velkoryse.
Vybrala si horor. Její volba ho překvapila,
ale těšil se, jak ji bude objímat, aby se nebála.
Amálka nespustila oči z plátna. Milan usnul

Slib je slib

a probudil se až na konci filmu, kdy žena
v zámeckém pokoji vytáhla pistoli a střelila
padoucha přímo do srdce.
■

„Můžu s tou výstavou vážně počítat?“ zatelefonovala mu znovu za pár dní.
„Samozřejmě. Slib je slib,“ řekl a pozval
Amálku na oběd.
„Tvůj slib pro mě moc znamená,“ podívala
se mu do očí, když se loučili – a pak ho
najednou políbila na ústa.
Milan se rozhodl, že se hned
zítra opravdu zeptá. Proč by
nakonec na chodbách banky
nemohly pár dní viset
Amálčiny fotografie? Ale
telefon se ozval hned
ráno, sotva vystoupil
z auta.
„Nevolám kvůli
výstavě,“ řekla Amálka
stydlivě. „Přijeď ke mně
na víkend.“
■

„Zítra jedu na školení,“
oznámil večer doma.
Nečekal, že mu někdo
odpoví. Manželka snila
u seriálu, dcera šveholila do mobilu a syn...
„Ty mě
neodvezeš
na fotbal?“
zesmutněl.
„Hrajeme letos
naposledy.“
„Odvezu tě jindy,“ řekl
Milan nepřítomně.
„Honzovi jsi ten fotbal slíbil,“ řekla žena večer, když leželi v posteli,
ale Milan už spal.
■

Už se chtěl otočit
a vrátit – a vtom dům
zahlédl, skrytý pod svahem. Žádná vesnická

chalupa, ale vila s věžičkou, skoro zámeček.
Amálka stála ve dveřích. Nedočkavě ji
objal.
„Počkej, nejdřív tě provedu,“ usmála se
a otevřela první dveře. V místnosti byly tři postavy z fotografií, ale teď scvrklé a svraštělé
– jako by i sochy mohly zestárnout. A v další
zase tři, představující trpící lidská těla: na pohovce, na křesle, za stolem. Milan se nemohl
dočkat, až podivná prohlídka skončí
a on Amálku konečně sevře v náručí.
„Proč jsou tady jenom dva... objekty?“ zeptal se ve třetí místnosti.
„Tohle je dědeček. Slíbil babičce, že jí ukáže Paříž, ale odjel
tam s milenkou,“ odpověděla
Amálka věcně jako průvodkyně v muzeu.
„A tenhle?“ ukázal na
druhý objekt, muže
s hlavou položenou na
stole a vykloubenýma
rukama.
„To je táta. Sliboval
mámě, že si ji vezme, ale
utekl dřív, než jsem se narodila.“
Přistoupil k ní. Chtěl ji
obejmout a všechny zlé
vzpomínky zahnat.
„A tady budeš ty,“ ukázala Amálka na křeslo
a z širokého rukávu šatů
vytáhla pistoli.
„Za co?“ vytřeštil oči, když
pochopil, že to není vtip.
„Ty doopravdy nevíš? Slib je
slib,“ usmála se Amálka skoro
smutně a namířila mu přímo na
srdce.
Věděl, že tu scénu už viděl,
jen si nemohl vzpomenout kde.
Mnohem víc ho ale trápilo,
že se z toho divného snu
nemůže za žádnou
cenu probudit. ▪

vizitka
Markéta Hejkalová je spisovatelka, autorka několika románů (Andělé dne a noci, Důkazy
jejího života, Kouzelník z Pekingu, Slepičí lásky, Vždycky jedna noc a Ženy a cizinci na konci
tisíciletí) a knih faktu, překladatelka finské literatury, členka výboru světového PEN klubu
a místopředsedkyně českého centra PEN klubu, zakladatelka a ředitelka Podzimního
knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde také žije. Ráda cestuje nejenom vlakem.
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FILMOVÍ STROJVŮDCI

Na Ouklice

volno!
text: VÁCLAV RUBEŠ
foto: Filmexport home video, Bontonfilm, archiv
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ze světa železnice

Mikádo letí krajinou a z kabiny kolosálního stroje vyhlíží strojvedoucí s pohledem upřeným daleko
před vlak. V jeho ošlehané tváři se zračí soustředění a v očích se zrcadlí láska, s jakou vodí páru
celý život. Stop, máme to, balíme! Filmaři odjíždějí i se „strojvedoucím“ Jaroslavem Marvanem.
Takhle nějak že by probíhalo natáčení Železného dědka? Ale kdeže…

Technický antitalent Marvan
Filmy s železniční tematikou nemají v historii
kinematografie na růžích ustláno. Zatímco
drážní fanda nebo železničář se podvědomě
soustředí na faktickou správnost a použití
dobové techniky v historickém kontextu,
obyčejný divák zase čeká silný příběh a drážní
prostředí vnímá jen jako netradiční pozadí,
do kterého je děj zasazen. Kromě uměleckého
dojmu však realizační tým musí řešit mnohem
prozaičtější otázky úzce související s výjimečností železničních artefaktů. Například kdo
bude při natáčení řídit lokomotivu, kterou
scenárista „vtiskl“ do rukou představiteli
hlavní role.
V případě jednoho z nejznámějších železničních filmů – Železného dědka z roku 1948,
který je někdy neprávem zařazován mezi
budovatelské filmy, ačkoli se v něm nevyskytuje žádný soudruh, musel režisér Václav

ČSR, 1948

Kubásek řešit opravdu zapeklitý problém. Bez
filmových triků a digitálních efektů přesvědčit
diváka, že strojvůdce Antonín Matys alias
Příběh strojvůdce Matyse, jež je na sklonku
Jaroslav Marvan strávil na lokomotivě celý
druhé světové války raněn náletem hloubživot a svou oblíbenou Lízu (parní lokomotivu
kaře na své milované parní lokomotivě Líze,
387.018) umí láskyplně vodit. Pro herce Marpopisuje jeho následnou snahu vrátit se
vanova formátu to neměl být žádný problém.
do aktivní služby a opravit Lízu, kterou si
Jenže to mělo háček. Jaroslav Marvan nebyl
ve filmu zahrálo Mikádo 387.018. Natočil
zrovna technický typ, ostatně v jeho rolích
ho režisér Václav Kubásek a do hlavní role
obsadil Jaroslava Marvana. Dramatické
úředníčků, byrokratů a maloměšťáků, které
scény náletu hloubkaře (ironií osudu
tak nezapomenutelně zpodobnil, ani nebyla
ztvárněného Spitfirem, na kterých se vrátili
tato dovednost vyžadována. „Vyrobit“ z něj
do Československa naši stíhači RAF) se
rychle uvěřitelného celoživotního ajznboňáka
natáčely na známém místě dnešní tratě
dostal za úkol jeden zkušený strojvedoucí,
číslo 090 mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí. Kromě nelahozeveských tunelů si
který byl tou dobou již na zaslouženém odpove filmu zahrálo také nádraží ve Vršovicích
činku. Tehdejší předpisy byly v tomto ohledu
nebo smíchovská a vršovická výtopna.
překvapivě benevolentní a řízení stroje mohl
Scéna zachycení ujetých vozů vznikla bez
po krátkém zaučení zastat prakticky kdokoli.
filmových triků na trati Praha – Rudná
Sám Marvan ve svých pamětech „Nejen
u Prahy. Stanice Ouklice, která je ve snímku
několikrát zmiňována, ve skutečnosti neeo sobě“ přiznává, že se mu na první pohled
xistuje ani jako sídlo, o železniční stanici nezdálo ovládání lokomotivy jednoduché, ale
mluvě. Poměrně neznámým faktem je, že
již při první jízdě zjistil, že má-li se „dostat
lokomotiva 387.018 byla skutečně během
do sedla“, bude to chtít opravdový fortel.
2. světové války napadena kotláři. Stalo se
A tak v přítomnosti svého instruktora strávil
tak u Českého Brodu, ale byla záhy opravena a nasazena do provozu. Film Železný
na stroji více času, než bylo původně plánodědek má vzhledem k autentičnosti
váno. Během několika týdnů poznal,
prostředí železnice krátce po válce
že toto řemeslo vyžaduje opravdu
nejen umělecký rozměr, ale pro
celého
muže: „Při svém technickém
fandy a historiky též dokumentární
‚talentu‘ jsem se nepopálil jenom na rupřínos – viz scéna se skutečně
odstavenými stroji čekajícími
kou, ale až za ušima. Zvykl jsem si však
na zrušení.
Železn
a postupem času jsem začal rozumět té
ý dďd
ek
hrdosti, kterou skuteční mašinfírové nosí
Hodnocení csfd.cz: 60 %

Železný dědek

Skvďlý
svoji Jaroslav
staro
Marv
služební u lokomoti an v roli
den se
stroj
vu
blíží … Lízu. Poda vĪdce Maty
Ģí se mu
se,
také náhokterý se
dou zabr snaží pĢed
ánit želez odchodem
niĀní
nehodď, do penze
ale jeho opravit
poslední
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atys, Dostál, Lantier, Labiche. Nic vám
ta jména neříkají? A co třeba Jaroslav
Marvan, Bolek Polívka, Jean Gabin nebo Burt
Lancaster? Právě tito herci ztvárnili nejznámější postavy strojvůdců v dějinách světové
kinematografie, které se díky nim staly
nesmrtelnými. Dokonce tak, že se některé
snímky z drážního prostředí zapsaly nejen
do zlatého filmového fondu, ale jejich scény
a dialogy zdomácněly i mezi skutečnými
ajznboňáky.
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v srdci. Měl jsem až dětinskou radost, jak mě
stroj poslouchá, zejména ve chvíli, kdy se lokomotiva dávala do pohybu. Několikrát bafla,
z komína se vyvalil kouř a při rozjezdu se kola
brousila o kolejnice,“ píše Marvan.
Všechno však nešlo tak hladce. Během
natáčení došlo i k jednomu incidentu, kdy
hvězda stříbrného plátna dostala pořádného
„sprďana“ od řadového železničáře. Stalo
se to na smíchovském nádraží, kde Jaroslav
Marvan zastavil s Mikádem v místě k tomuto
účelu značně nevhodném – na kříži (výhybkách), kde projížděly rychlíky. Službu konající
výhybkář vyletěl ze svého stanoviště jako
čertík z krabičky a dosti nevybíravým způsobem „strojvedoucímu“ vynadal, dokonce
ho označil za pitomce. Po vysvětlení situace
omlouval svůj omyl slovy: „Přijede mašina, zastaví, chlap je špinavej jako my, a jak já můžu
vědět, kdo to je!“ Marvan tak vlastně omylem
přesvědčil prvního diváka. A nezůstalo jen

Polívkovo libido
„Jsem jen obyčejný železničář,“ tvrdí o sobě
Bolek Polívka alias Jan Dostál v majstrštyku
režisérky Věry Chytilové, nazvaném Kalamita, z roku 1981. Postava mladého Dostála,
který přerušil vysokoškolské studium, aby se
stal strojvedoucím, však určitě není typickým
železničářem. Jeho nerozhodnost, odrážející
se nejen v neschopnosti formulovat barvu
návěsti nebo vysvětlit podstatu slova „libido“,
skoro svádí k myšlence, že ve skutečném životě by člověk s takovými vlastnosti neuspěl
ani u prvotního psychologického vyšetření.
Na druhou stranu právě „kalamitní“ stav
mysli hlavního představitele skvěle dokresluje nejen atmosféru filmu, ale i nepříliš
lichotivou pověst železnice a železničářů
za reálného socialismu.
Oproti Železnému dědkovi, kde láska hlavního představitele k železnici čiší z každého
záběru, je Kalamita spíše sociologickou son-
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nesmíš, doject musíš a žádnej to nevocení.
A za stejný prachy! Jo, železnice, to musí bejt
láska, jinak se ti to ani nevyplatí.“ K tomu
v podstatě není co dodat – i po třiceti letech
vystihují tato slova profesi a smýšlení strojvedoucích dokonale.
Bolek Polívka měl oproti Jaroslavu Marvanovi v železničářských scénách v mnohém
ulehčenou práci. Nejenže se nemusel špinit
od mouru a sazí, neboť se železniční scény
odehrávají výhradně na motorových vozech,
ale vzhledem k platným předpisům nesměl
vozidla ovládat. Věra Chytilová se z tohoto
problému vylhala dokonale. Záběry Bolka
Polívky za pultem Hurvínka (M 131.1) nebo
Singrovky (M 240.0) vznikaly výhradně tak,
aby divák nepostřehl, že je motorový vůz
tažen jiným vozidlem. Případně byly použity
detaily práce rukou na ovládacích pákách,
které však patřily profesionálům.

ČSSR, 1981
Kalamita
Komedii až neuvěřitelným způsobem zachycující absurdity doby na pozadí příběhu
cestu hledajícího ajznboňáka Jana Dostála
režírovala Věra Chytilová. Železniční scény
vznikaly v naprosté většině na ozubnicové
trati z Tanvaldu do Harrachova. Přestože
v době natáčení panovala poměrně krutá
zima, štáb onemocněl a natáčení muselo
být přerušeno, závěrečná scéna zavaleného
Hurvínka vznikala s přispěním umělého
sněhu. Motorák byl za účelem zásobování
štábu vzduchem pod sněhovým příkrovem
vybaven deseti „komíny“ pro odvětrávání
a osvětlovací techniku. Obyčejné žárovky
však nestačily a halogenová světla vyhřála
interiér téměř nesnesitelně. Jednu hezkou
roličku (strojmistra Doudu) si ve filmu „střihnul“ také autor hudby Laco Déczi.
Hodnocení csfd.cz: 74 %

Gabin – strojvedoucí od boha
u něj. Film Železný dědek sklidil u diváků velmi
slušný ohlas a dodnes patří společně s Ostře
sledovanými vlaky ke kultovním domácím
železničním snímkům. Ostatně hlášky typu
„Na Ouklice volno!“, která zazněla ve scéně,
kdy topič Kajdoš jede s Matysem pro rychlík,
se takřka předávají z generace na generaci
strojvedoucích. A nejeden z nich si vyslechl
od starých mazáků ponaučení, že „zastavit
se musí tak nějak elasticky“, jak poučoval
Toník Matys ve filmu svého svěřence na stroji
a zároveň zetě Vojtěcha.

dou do železničářského prostředí, rámovanou příběhem mladíka, který se nádražákem
stal vlastně náhodou. O to syrovější jsou
i dialogy, například ten, kdy mistr strojvůdce
zaučuje mladého Dostála na motoráku zvaném Singrovka: „Jo, vono se to řekne – vlak.
Ale už jenom rozject ho! To si kolikrát myslíš,
že už to je dobrý, že už jedeš, a najednou bác
– polovina vlaku ještě stojí. Jo, železnice, ta
chce tvrdý chlapy a ne nějaký baby. Zastavit

To hvězda francouzského stříbrného plátna Jean
Gabin při natáčení filmu Člověk bestie z roku
1938 s lokomotivou doslova srostl. Pro postavu
strojvedoucího Jacquese Lantiera se jako by
narodil. Nejen jeho mistrné ztvárnění muže
na pozadí démonických parních ořů, pociťujícího dědičnou zátěž, jež ho hnala k činům,
které vykonat nechtěl, ale také skutečnost, že
Gabinovi nebyla surová krása železnice cizí, ze
snímku přímo čiší. Pro železniční scény ho ani
nebylo třeba příliš zaškolovat. S několikaletou
praxí kormidelníka na obchodní lodi v exilu
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ze světa železnice

během první světové války měl zažité a dobře
nacvičené pohyby při obsluze parní lokomotivy.
Věděl, jak vzít do ruky páku regulátoru, rukojeť
brzdiče nebo rozvodu. Naprosto samozřejmě
dokázal vyhlédnout z okna lokomotivy, z řady
barevných světel návěstidel si vybrat to své
a pak si posunout do čela ony typické francouzské strojvůdcovské brýle. Jako kormidelník
dobře znal zákonitosti setrvačného pohybu,
a proto dokázal s vlakem mistrně zastavit bez
obvyklých rázů, které jinak provázejí každého
začátečníka. Film Člověk bestie, přestože je poměrně ponurým příběhem, si získal přízeň jak
železničních fandů, tak filmových fajnšmekrů.
Režiséru Jeanu Renoirovi se povedlo věrohodně
přenést na plátno pocity člověka zmítaného
někde mezi láskou a nenávistí, o kterém snad
nikdo ani na minutu nezapochyboval, že je skutečným strojvůdcem. Bez nadsázky lze říci, že
touto rolí se Gabin stal celosvětově nejznámějším filmovým strojvůdcem.

Americký film o francouzském odboji
Také v hollywoodských studiích vznikala legendární díla, kde hlavní roli hrála železnice. Nepříliš známý, o to však poutavější film z roku 1964
nese ne zcela originální název Vlak a jeho děj
se odehrává v roce 1944 ve Francii. Nečekejte
však idylku romanticky pískajícího vláčku, který
si to vesele supí skrze francouzské vinice, ale
realitu v podobě ohlušujících kovových monster
dštících páru a olej na sklonku okupace. Film
volně inspirovaný skutečnými událostmi vypráví příběh francouzských železničářů-odbojářů,
kteří hodlají za každou cenu překazit Němcům
plán odvézt z Paříže nejslavnější obrazy. Hlavní
postavou je nádražák Paul Labiche představovaný
charismatickým Burtem Lancasterem. Ten sice
v železniční hierarchii zastává profesi dispečera,
ale poté, co Němci kvůli sabotáži popraví strojvůdce transportu, vezoucího díla Picassa, Moneta,
Reniora a dalších, se sám postaví na jeho místo.
Na Lancasterově výkonu je znát, že se na roli poctivě
připravoval. Nejenže se naučil ovládat lokomotivu,

ale prošel dílnou, aby pochopil nuance fungování parního stroje. Musel získat i opravárenskou
zručnost, protože jedna scéna zachycuje opravu
sabotáží poškozené mašiny. Postava Labiche,
stejně jako atmosféra filmu, působí až neuvěřitelně skutečně a opravdu je na co se dívat. Oku
železničního fandy lahodí nepřeberné množství
dobové techniky na pozadí zbídačené drážní
infrastruktury Francie. Realisticky působí také
akční scéna průjezdu vlaku bombardovaným
nádražím, stejně jako odbojáři nastražený náraz
do vykolejené lokomotivy. A to vše bez amerického heroismu a klišé. Ostatně je to jeden z mála
válečných filmů, kde nejsou Němci intelektuálně
na úrovni pětiletého dítěte a pěkně odbojářům
šlapou na paty. Režisér John Frankenheimer se
nedopustil ani „zločinu“ – typického amerického
happy endu, což činí Vlak jedním z nejpozoruhodnějších válečných snímků.
■

Tito filmoví strojvedoucí nejsou pochopitelně
jediní. Železnice byla vždy pro filmaře inspirující
a snímků s drážní tematikou vzniklo po celém
světě několik stovek. V jiných si zase železnice
zahrála nikoli hlavní, ale dost podstatnou roli.
Pokud vás téma železné dráhy na stříbrném
plátně zajímá hlouběji, určitě si nenechte
ujít webové stránky www.loko-film-tv.cz
mapující podrobně výskyt domácích železničních vozidel v českých či československých
filmech. Lokacemi, kde můžete najít zajímavé
informace o místech, kde se (nejen) železniční
filmy natáčely, se zase zabývá web www.
filmovamista.cz. Třeba až napříště znovu
uvidíte Železného dědka, zjistíte opět něco
nového. Například že do Ouklic Matys nikdy
na volno mít nemohl. Ve skutečnosti totiž
vůbec neexistují… ▪
Tip na zajímavý aktuální železniční snímek
najdete na straně 61.

Modernizace
Nové vozy na dálkových spojích
ČD Restaurant
Podzimní nabídka
Preventivní vlak
Bezpečnost na železnici

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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MODERNIZACE

Další nové vozy

na dálkových spojích
Letos byl uveden do provozu rekordní počet nových a modernizovaných vozů v regionální
i dálkové dopravě. Samozřejmostí je klimatizace, zásuvky a pohodlné sedačky.

D

íky pořízení zcela nových jednotek
pro regionální dopravu (RegioPanter,
RegioShark, RegioSpider) a také vzhledem
k intenzivnější modernizaci vozidel dálkové

dopravy přibylo jen od ledna do června
2013 více než 100 klimatizovaných vozů
Českých drah. Celkový počet těchto vozidel
tak dosahuje téměř 800 kusů. Mezi novinky

Bdmpee233

Bbdgmee236

patří i víceúčelový vůz pro rodiny s dětmi,
cestující na vozíku či s jízdními koly a vel
koprostorý vůz 2. třídy, který též umožňuje
zjednodušenou přepravu bicyklů. ▪

Bdmpee233

Bbdgmee236

Vůz 2. třídy Bdmpee233
Dodavatel			
Počet míst k sezení		
Počet míst pro jízdní kola
Klimatizace		
Zásuvky			
Max. povolená rychlost
Počet vozů v provozu		

Pars nova Šumperk
80 (velkoprostor)
4
ano
230 V
160 km/h
3 (z konečných 40)

Víceúčelový vůz Bbdgmee236
Dodavatel			
Počet míst k sezení		
				
Počet míst pro jízdní kola
Klimatizace		
Zásuvky			
Max. povolená rychlost
Počet vozů v provozu		

ŽOS Trnava
29 (kupé) + 12 (velkoprostor)
+ 2 (vozíčkáři)
12
ano
230 V
160 km/h
33 (z konečných 64)

Další probíhající modernizace
vozů dálkové dopravy
▪ 15 kusů kombinovaných velkoprostorových vozů 1. a 2. třídy
typu ABpee, realizuje PESA Bydgoszcz.

▪ 26 kusů velkoprostorových vozů 2. třídy typu Bdt,
realizuje KOS Krnov.
O plánovaném nasazení vozů v jízdním řádu 2014 vás budeme informovat
v některém z příštích čísel ČD pro vás.

Ušetřete za jízdenky na vlaky ČD!
Nakupujte v eShopu ČD
s těmito výhodami:
automatické vyhledání
nejvýhodnější jízdenky
sleva 3 %
místenky zdarma

www.cd.cz/eshop

V eS
eShopu ČD
pohodlně nakoupíte
poho
také z mobilu!

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Dívka z plakátu
Představujeme vám vlakvedoucí
Zuzanu Ingrišovou, jejíž tvář
můžete zahlédnout nejen
ve vlacích EuroCity, ale také
na propagačních materiálech
Českých drah. Svůj úsměv
však propůjčila i do zahraničí.
Někdejší finalistka soutěže Tvář
ČD ozdobí letáčky německého
dopravního svazu VVO.

soutěže Tvář ČD, kde postoupila mezi
pět nejsympatičtějších dívek a dam.
Přestože se její tvář následně objevila
v několika reklamních kampaních Čes
kých drah, k profesionálnímu modelingu
od kolejí neutekla. „Nejsem typická mo
delka, ostatně tomu neodpovídá ani můj
vzrůst, o váze nemluvě,“ směje se Zuzka,
když neshledávám její poznámku o váze
jako opodstatněnou.

Košem dává s úsměvem

TEXT A FOTO: VÁCLAV RUBEŠ

O

na je kus! Zdá se vám to příliš
sexistické? Ruku na srdce, pánové,
když předkládáte jízdní doklad opravdu
pohledné průvodčí, její duševní hodnoty
vám povětšinou úsměv na tváři nebo
lepší náladu nevykouzlí. Nejlépe by o tom
mohla vyprávět právě Zuzka – těch
spontánních projevů sympatií již zažila
nespočet. Usnadňuje jí to práci? Ano i ne.

Nejsem modelka
Vždy pečlivě, ale decentně nalíčená,
v perfektně upravené uniformě, se
širokým úsměvem. Tak ji znají cestující
ve spojích vyšší kvality, zejména mezi
Prahou a Děčínem, který je také její
domovskou stanicí. Na první pohled
je vidět, že pro šestadvacetiletou
rodačku ze západních Čech je její
profese potěšením. „Zní to jako frá
ze, ale na své práci mám nejraději
její rozmanitost. Každá směna je
jiná a velice často potkám zajíma
vé lidi, osudy. Asi bych nemohla
dělat jednotvárnou práci,“ říká
Zuzka. Kolikpak financí asi
spotřeboval její šatník? „Není to
o penězích. Když žena nemá vkus,
nepomůže jí ani návštěva nejdražší
ho butiku. V opačném případě stačí
nápad a doslova pár stovek,“ říká.
V roce 2008 se Zuzana zúčastnila

Zuzana Ingrišová
Absolventce děčínské dopravní průmyslovky
koluje v žilách „modrá krev“. Na železnici je totiž
zaměstnána značná část jejího příbuzenstva.
Od roku 2005 pracuje u Českých drah jako vlakvedoucí, zprvu ve své domovině v okolí Karlových
Varů, kde doprovázela zejména regionální spoje.
Od konce roku 2009 je součástí týmu doprovázejícího vlaky EuroCity a EuroNight, zejména mezi
Prahou a Děčínem, s některými spoji zajíždí až
na německé území do Bad Schandau. Svůj volný
čas věnuje hlavně pohybu, kde hrají prim in-line
brusle a kontaktní sporty, například fitbox.

S její až přehnanou sebekritikou však příliš
nekoresponduje další aktivita, která s mo
delingem úzce souvisí. Zuzka byla oslove
na, zda by nenafotila snímky pro německý
dopravní svaz VVO (Verkehrsverbund
Oberelbe), který úzce spolupracuje v přes
hraniční dopravě s Českými drahami.
V příštím roce dojde k obnovení spojení
Dolní Poustevny ve Šluknovském výběžku
se saským městem Sebnitz a cestující se
tak z českého území dostanou přímou
linkou až do Bad Schandau v labském
údolí. Reklamní kampaň, propagující tuto
novinku, bude spojena právě s její tváří.
„Byla jsem samozřejmě touto nabídkou
potěšena, stejně jako skutečností, že moji
nadřízení doporučili pro tento projekt
právě mě,“ říká Zuzka poněkud skromně.
A co ti muži? Jak se vypořádává s přízní
opačného pohlaví? „Zakládám si na pro
fesionalitě, takže s díky a úsměvem
odmítnout pozvání na kávu není pro mne
až takový problém a většinou se dotyční
dovtípí. Rozpaky přišly až v situaci, kdy
mi jeden z cestujících přinesl k vlaku
kytici růží,“ říká Zuzka s úsměvem. Její
srdce si ale přesto nezískal. I když lásku
ve vlaku opravdu potkala. „S mým
současným partnerem jsem se sku
tečně seznámila v práci. Ale nikoli jako
s cestujícím. Byl členem policejního
doprovodu mého spoje.“
Takže, pánové, až se osmělíte, rozhod
ně Zuzku nezvěte na kávu ani jí nenoste
květiny. Podle všeho ji daleko více oslo
víte ocelovými pouty a nabitou pistolí.
Hodně štěstí… ▪
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Podzimní sezona začíná
Začátek října přináší obměnu sezonních pokrmů v restauračních vozech ČD.
Tentokrát přišla na řadu pestrá podzimní nabídka.

P

od značkou ČD Restaurant si v restaurač
ních vozech a bistro vozech Českých drah
nyní můžete kromě stálé nabídky objednat
nové inovované pokrmy, které vycházejí
i z tipů a přání samotných cestujících a jsou
součástí tzv. podzimní nabídky. V rámci
přípravy těchto jídel jsme opět nezapomněli
na naše farmáře a využili jejich energeticky
vyvážené suroviny. Čerstvost pokrmů si tak
můžete vychutnat doslova v každém soustu.
A co tedy konkrétně šéfkuchař ČD Restau
rant Jiří Král pro nadcházející tři měsíce pro
cestující se svým týmem připravil? ▪

49 Kč*

Zelná polévka
s klobásou

Už jste měli možnost ochutnat…?
Pro měsíc říjen jsme se nechali inspirovat leteckou společností Air France a pomocí degustačních porcí roznášených přímo
v soupravě vlaku seznamujeme cestující nejen s novou podzimní nabídkou, ale i s pokrmy ze stálého jídelního lístku.Pokud tedy během vašich říjnových cest narazíte na degustační
tým, můžete ochutnat a objednat si to, co vás nejvíce oslovilo
(např. 10. října v EC 277 Slovan v úseku Praha – Brno).

69 Kč*

Caesar
salát
s vejcem, krutony, parmazánem a ančovičkovým dresinkem

159 Kč*

Mladé kuřátko
pečené na víně
podávané se šťouchanými brambory,
šunkou a žampiony

129 Kč*

Vepřová žebra
na černém pivu
s čerstvým křenem, hořčicí, papričkou
a pečivem

45 Kč*

Domácí lívance
s hruškovo-jablečnými
povidly, cukrem a šlehačkou

*Cena happy hours. Více v jídelních lístcích a na www.cd.cz/cdrestaurant.
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Přijměte welcome drink na palubě 1. třídy SC Pendolino.
Bublinky si můžete užít s alkoholem nebo bez. Záleží jen na vás!

10721_BS_Pendolino_Inzerce_210x182,5_V01.indd 1

9/4/13 9:48 AM

Bublinkové osvěžení
V palubním bistru vlaků
SC Pendolino si nyní můžete
s přáteli nebo jen sami vychutnat
produkty Bohemia Sekt 0,2 l
za limitovanou akční cenu 79 Kč!

Z

ároveň nabízíme cestujícím v 1. třídě spojů
SC Pendolino welcome drink Bohemia Sekt,
a to jak v klasické variantě, tak v nealkoholické,
což potěší zejména ty, kteří ve svém cíli dále po
kračují autem. (Jedná se o limitovanou nabídku.)
Produkty Bohemia Sekt jsou však dostupné
ve všech jídelních a bistro vozech se servisem JLV.
Doporučujeme tedy vychutnat si jedinečnost
okamžiku! ▪

79 Kč
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Soutěžte s fondy Evropské unie
V několika posledních číslech magazínu ČD pro vás jste si mohli přečíst o projektech
realizovaných s podporou fondů Evropské unie. Pro pozorné čtenáře těchto stránek
jsme připravili kvíz o zajímavé ceny.

1

V letech 2007–2013 bude v České
republice prostřednictvím fondů EU
na nejrůznější projekty rozděleno:
A) 505,5 miliardy Kč
B) 1,1 bilionu Kč
C) 797,7 miliardy Kč

Projekty na rozvoj vědy, výzkumu
a inovací jsou podporovány především
z Operačního programu:
A) Výzkum a vývoj pro inovace
B) Věda, výzkum a inovace
C) Inovace ve vědě a výzkumu

2

Kolik projektů v České republice dosud
získalo podporu (Smlouvu o poskytnutí dotace) z fondů EU?
A) 16 473
B) 31 332
C) 43 806

Kolik operačních programů, ve kterých
je možné žádat o podporu ze strukturálních fondů, má řídicí orgány v ČR?
A) 32
B) 18
C) 26

5
6

8

Tzv. velké projekty s rozpočtem
nad 50 mil. eur (1,25 mld. Kč) schvaluje:
A) Národní orgán pro koordinaci
B) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
C) Evropská komise

9

Letní fotografická soutěž s projekty
podpořenými z evropských dotací
se jmenuje:
A) Vyfoť projekt
B) Evropa v mém kraji
C) Vyfoť se s projektem EU

10

Znáte nějaký projekt realizovaný
s podporu Evropské unie
ve vašem okolí?*

100 nejrychlejších
správných odpovědí obdrží
sadu recyklačních tašek
na tříděný odpad.
Ve hře je navíc 10 USB
flash disků 4 GB.

3

Jaké konkrétní fondy se souhrnně
označují jako strukturální fondy
či fondy EU?
A) Evropský fond pro regionální rozvoj, Ev
ropský sociální fond a Fond soudržnosti
B) Evropský fond pro přizpůsobení se globali
zaci a Fond solidarity EU
C) Evropský rybářský fond a Evropský země
dělský fond pro rozvoj venkova

4

Evropské dotace jsou v regionech ČR
rozdělovány Regionálními operačními
programy. Kolik jich je?
A) 8
B) 7
C) 5

7

Největším podpořeným projektem
podle alokované částky v programovém období 2007–2013 je:
A) ELI: Extreme light infrastructure – vý
zkumné centrum s největším laserem
na světě
B) Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí –
dostavba 25km úseku dálnice na jihu Čech
C) Czech POINT – kontaktní místa veřejné
správy na úřadech a poštách

*Správnost odpovědi na tuto otázku se nehodnotí.
Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své
odpovědi zasílejte poštou do 24. října 2013.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpáteční adresu.
Adresa:
Redakce ČD pro vás, České dráhy, a.s.
Odbor marketingu a komunikace
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište: SOUTĚŽ S FONDY EU
Nápovědu k soutěžním otázkám najdete
na stránkách magazínu ČD pro vás nebo
na webu www.strukturalni-fondy.cz, případ
ně můžete položit dotaz školeným operá
torkám prostřednictvím on-line chatu přímo
na webu. A pokud máte z problematiky EU
zamotanou hlavu, můžete se s dotazem ob
rátit také na linku Eurofon 800 200 200. ▪
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SEVERSKÝ FILMOVÝ PODZIM

Iluze

– film o vlaku
Již počtvrté zavítá do sálů českých
a moravských kin festival Severský
filmový podzim. Program je již
tradičně sestaven z kvalitních
snímků z produkce zemí ležících
na severu Evropy.

T

ato ojedinělá putovní přehlídka odstartuje
28. října v pražském kině Lucerna a v době
do 20. listopadu navštíví dalších jedenáct
měst – Plzeň, Ústí nad Labem, Ostravu, Brno,
Hradec Králové, Zlín, Litoměřice, Teplice,
Choceň, Jičín a Jeseník. České diváky může
na severských filmech nejvíce zaujmout syro
vost příběhu, tragikomické prvky, krása pří
rody a osudy lidí, kteří jsou nám podobní a žijí
v podstatě nedaleko. Filmová přehlídka se
dlouhodobě snaží vyjít vstříc i divákům se slu
chovým postižením. Všechny snímky budou
uvedené s rozšířenými a barevně upravenými
titulky určenými právě tomuto publiku.

Pro fanoušky železnice
Z letošní pestré festivalové nabídky vybí
ráme snímek Iluze – film o vlaku, který se

Soutěž o vstupenky
Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte vstupenky
do vybraného kina na Severský filmový podzim.
Během letošního festivalu mají diváci možnost vidět
dva filmy, které jsou natočeny na motivy knih jednoho
významného norského spisovatele. Jaké je jeho celé jméno?
A) Jostein Gaarder B) Jo Nesbø C) Hamsun Knut
Správnou odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 24. října.
Nápovědu najdete na www.sfklub.cz.

celý odehrává, jak název napovídá, ve vla
ku. Je po válce, 23. prosince roku 1945. Ze
Stockholmu vyjíždí rychlík, jehož jedinou
a poslední zastávkou je Berlín. Pasažéři tvoří
velmi pestrou společnost: uprchlíci z Pobaltí
deportovaní ze Švédska, o které pečují dvě
řádové sestry, postarší homosexuální pár,
lékař osnující vraždu své manželky, jeho mi
lenka, repatriovaný voják, vánoční skřítek,
komisní průvodčí a neúspěšný spisovatel,
který odjíždí do Berlína, aby zde pomohl
budovat novou Evropu. Jeho idealistické
úmysly se však mají tendenci zvrtávat
v pravý opak.
Režisér Peter Dalle pojal svůj film jako
jednu velkou poctu pohyblivým obrázkům.
K tomu, že tato bizarní skládanka funguje,
výraznou měrou přispívají i všichni obsazení

herci. Kromě Gustafa Hammarstena coby
nešťastníka Gunnara si asi nejvíc divácké
pozornosti získá Magnus Roosmann v roli
silně nábožensky založeného lékaře, který
si skrze víru dokáže ospravedlnit i vraždu
vlastní manželky. V roličce všudypřítomné
ho vlakového průvodčího se pak objeví i sám
režisér.
Iluze – film o vlaku je malou nenápadnou
filmovou perlou. Proto nejen milovníci vlaků
a severských filmů by si ji neměli nechat ujít.
Nyní máte jedinečnou příležitost vidět film
na plátně v rámci filmového festivalu Sever
ský filmový podzim, který pořádá občanské
sdružení Severský filmový klub. ▪
Podrobnosti o festivalovém programu a o sdružení
najdete na www.sfklub.cz.
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Devátý Preventivní vlak
Jako již každoročně vyjela i letos
na české koleje speciální vlaková
souprava, jejímž úkolem nebyla
přeprava cestujících, ale přivézt
lidem informace o zásadách
bezpečnosti na železnici.

P

reventivní vlak je společný projekt Čes
kých drah, Drážní inspekce, organizace
BESIP ministerstva dopravy, Policie ČR,
ČD Cargo a nově Správy železniční doprav
ní cesty. Jeho cílem je seznámit veřejnost,
zejména z řad žáků a studentů základních
a středních škol, s hlavními riziky nespráv
ného chování na železnici. Záštitu nad tímto
projektem převzal hejtman Olomouckého
kraje Ing. Jiří Rozbořil.

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie
policejního prezidia ČR a Drážní inspekce

Stále je koho varovat
A proč vyjel Preventivní vlak již podeváté? Při
srovnání počtu nehod v silniční a železniční
dopravě je na železnici nehod nepoměrně
méně. Ovšem když srovnáme počet usmr
cených osob, získáme alarmující statistiku.
A právě z tohoto důvodu zavítal Preventivní
vlak 16. a 17. září do Olomouce a 18. a 19.
září do Šumperka. Většina nehod na železnici
totiž vzniká zcela zbytečně nekázní účastní
ků v železniční dopravě – jak při hazardování
na železničních přejezdech, přebíhání kolejí
ve stanicích, ale i na širé trati, naskakováním
a vyskakováním z vlaků a také při zásahu
elektrickým proudem. Je smutné, že oběťmi
nezodpovědného chování jsou často mladí
lidé ve věku od 13 do 19 let, kteří si chtějí vše
vyzkoušet na vlastní kůži.
A proto se Preventivní vlak vydal právě
za nimi. Co jim dovezl? V takzvaném kinovoze
se promítal film, který měl ukázat, co se sta
ne, když se na železnici nedodržují bezpeč
nostní pravidla. Ve filmu se objevuje i výpověď
mladé ženy, která jako studentka z nudy vy
lezla na odstavený nákladní vagon a po zása
hu elektrickým proudem má trvalé následky.
V konferenčním voze pak na návštěvníky
čekala odborná přednáška, o kterou se po

Vývoj počtu nehod
75 522

Počet usmrcených osob

4 394

2010

753
2010

250

707

280

2011

681

234
2012

staral pan Drozda. Mimo jiné řekl, že mládež
dnes nebezpečí podceňuje, z počítačových her
a filmů je zvyklá na hrozivé obrázky a mnohdy
nevěří, že se jedná o skutečné záběry.

Účast záchranářů nutná
Slovo dostali i zástupci Policie ČR, kteří
dobře znají místní poměry a mohli na ně tedy
upozornit a se studenty závadné chování
probrat. Poslední a nejakčnější stanoviště
zajišťovali drážní hasiči Správy železniční
dopravní cesty. V Olomouci si mohli stu
denti vyzkoušet vyprošťovací techniku, a to
na vlastní kůži. Hasiči měli na nástupišti
přistavený nejen hasičský vůz, ale i vrak

75 137

3 749

81 404

2011

4 162

2012

● železniční doprava
● silniční doprava

auta, ze kterého vystřihovali dobrovolníky.
Studenti si také zkusili první pomoc a zjistili,
že masáž srdce je poměrně fyzicky namáha
vá, ale dokáže zachránit život. V Šumperku
si mohli zase vyzkoušet hasičskou výstroj.
Velký zájem byl o obleky, které navíc při ne
zrovna vydařeném počasí dokázaly zahřát.
Někteří zdatnější jedinci si i v plné výstroji
zkusili zaběhat, ale moc daleko to nešlo.
Výstroj váží až několik kilogramů a běh
s hasicím přístrojem je vysilující. Přesto ně
kteří studenti projevili o práci hasičů zájem.
Na závěr nezbývá než popřát všem účast
níkům Preventivního vlaku, aby se nikdy
nedostali do situace ohrožující život. ▪
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JUNIOR PROGRAM ČD

Elfíkovy podzimní novinky
Na začátek podzimu si Elfík připravil pro děti nový Elfíkův školní sešit proti
nudě, který můžete získat při jízdě vlakem SC Pendolino.

A

Elfík tento sešit také rozdával v Olo
mouci v pátek 20. září na běhu do scho
dů. Takzvaný Run-Up 2013 si zde vyzkoušeli
nejen dospělí, ale i děti, a Elfík měl pro ně
připravené dárky. Všichni tu nejen běhali, ale
i malovali krásné obrázky a fotili se s Elfíkem
a nafukovací mašinkou.
Další novinkou, kterou jsme pro vás
na podzim připravili, jsou dětské jízdenky 21
a 22. Najdete na nich opět básničky našich
malých výherců a nechybí ani Elfík, který
všem dětem přeje šťastnou cestu. ▪

21
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22
jizdenkacs62.indd

40

Manažerka Junior programu ČD Elen Mátéová

jizdenkacs62.indd 42
18.9.2013 23:35:24

křížovka

V

íte, milé děti, jak se jmenuje železniční stanice, která je několikrát
zmiňována ve filmu Železný dědek a ve skutečnosti neexistuje? Nápovědu
najdete v článku ze světa železnice.
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WEBOVÉ STRÁNKY

www.cdprovas.cz
Kdo ztvárnil postavu
Jana Dostála
ve filmu Kalamita?

Jaroslav Marvan
Miroslav Donutil
Bolek Polívka

Který z kuchařů se podílí na přípravě pokrmů
pro restaurační vozy ČD?

Ondřej Slanina
Zdeněk Pohlreich
Jiří Král

Který článek
v tomto čísle vás
nejvíce zaujal? *

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

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své
odpovědi zasílejte poštou do 24. října 2013.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.
Adresa:
Redakce ČD pro vás, České dráhy, a.s.
Odbor marketingu
nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.
Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou bankou ČD – poukazem na volné
cestování vlaky ČD v hodnotě 2 100 Kč –
a další tři z vás obdrží poukázky do obchodní
sítě PONT v hodnotě 1 000 Kč.
Výherci z minulého čísla:
Kilometrická banka: Jitka Pivoňková,
Eva Odvárková, M. Slámová
Poukázky PONT: Martin Jozífek,
Šimon Fischer, Karel Macoun
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Divalo na Vinohradech, 2 – Lysá hora,
3 – Štěrkovna, 4 – v Anglii, 5 – dvoudenní
Kompletní pravidla soutěže najdete
na www.cdprovas.cz.

Hrajte
o Kilometrické
banky ČD za 2 100 Kč
a o poukázky
v hodnotě 1 000 Kč
do obchodní sítě PONT.
PŘEDPLATNÉ

19 Kč
za číslo
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SLEVA

25 %

Dnešní překvapení ve vlaku

UŠETŘÍM
ZNOVA ve vlaku
Dnešní překvapení
ASkvělá
ZNOVA
A ZNOVA
snídaně
s výhledem
Ať už jezdíte vlakem do školy, za prací nebo třeba
na výlety, nechte se překvapit, že můžete jezdit levněji!
s In Kartou IN 25 vám jízdné zlevní o 25 %
výši a trvání slevy si můžete vybrat podle sebe
zákaznický program vám navíc přinese slevy
na kulturu, u obchodníků či ve službách

www.cd.cz

Dnešní překvapení ve vlaku
Dnešní
překvapení
ve vlaku
ČÍM
DŘÍVE
KOUPÍTE,

Skvělá snídaně s výhledem

TÍM LEVNĚJI POJEDETE

Nejvyšší standard cestování nemusí vždy znamenat
nejvyšší cenu. Nechte se příjemně překvapit výhodnou
nabídkou pro cesty v komfortních vlacích SC Pendolino.
Je to jednoduchá rovnice: čím dříve si jízdenku
s místenkou koupíte, tím méně zaplatíte. Takže
ještě jednou: Čím dříve, tím levněji. Nejlépe už dnes.

Praha–Ostrava již od 235 Kč

www.cd.cz/eshop

