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ČD BUS OSTRAVA – KRAKÓW

Nejrychlejší spojení do Krakova od 248 Kč
Ušetřete čas při cestování za kulturou
i prací odkudkoliv z ČR
Praha
▪
▪

Kraków

denně z Ostravy
jízdní doba 2 h 10 min

Ostrava
Břeclav

Více informací na www.cd.cz/cdbus

Lepší cesta každý den

Wien

EDITORIAL
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PŘEDPLATNÉ

25 Kč
za číslo

VÁŽEN Í ČTENÁŘI, M ILÍ S PO LU C E S TU J Í CÍ ,
některé televizní seriály v nepřeberné kanálové nabídce protékají jako špinavá stoka městskou
kanalizací a řekněme si na rovinu, že o moc nepřicházíme. Stačí si přečíst aktuální recenzi
v naší kulturní rubrice. Jenže čas od času takto propluje i klenot a zmizí v dálavách zapomenutí
a je to věčná škoda. Řeč je o seriálu Čtvrtá hvězda, v němž jednu z hlavních rolí ztvárnil herec
Dejvického divadla Václav Neužil, dámami charakterizovaný jako „český Delon“. Přečtěte si
rozhovor s tímhle sympaťákem a nejen ten.
Je mi ctí se s vámi podělit o třetí letošní číslo ČD pro vás, a protože u vydávání magazínu v jeho
nové podobě stojím od počátku, cítím též určitou míru nostalgie a smutku zvláště při představě, že se jedná o mé poslední číslo z „pozice jeho spolutvůrce“. Na číslo následující již budu
netrpělivě čekat jako běžný cestující. Před kolegy stojí určitá výzva a já nepochybuji, že bude
k našemu, tedy čtenářovu, prospěchu.
Šťastnou cestu vlakem přeje
Zdeněk Ston, šéfredaktor

Foťte
kouzlo železnice
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KOUZLO ŽELEZNICE

Fotografie moderních či historických vozidel a lidí kolem nich posílejte průběžně
na cdprovas@cd.cz, do předmětu zprávy uveďte heslo KOUZLO ŽELEZNICE.
Autory zveřejněných snímků odměníme Kilometrickou bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.
Kilometrickou banku za měsíc únor získává: Martin Pecha
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Uvedená cena platí pro cestující 15–26 let s žákovským průkazem pro danou trasu v kombinaci s In Kartou.

Nákup pouze na

www.cd.cz/eshop
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Vlak+ Flora

Invaze InterPanterů na linku R19 odstartovala
(č. 3/2016)
Zásadní změny doznává rychlíková linka R19
z Brna do Prahy. Ve středu 27. ledna na ni
vyjela poprvé s cestujícími dvousystémová
jednotka InterPanter národního dopravce.
Právě tyto zbrusu nové jednotky zanedlouho
nahradí klasické soupravy. Především obyvatelé a návštěvníci Blanenska, Svitavska a Ústeckoorlicka tak poprvé získají komfortnější
spojení s hlavním městem.

1986: Úsvit komfortního cestování
aneb třicet let moderních vozů v Čechách
(č. 3/2016)
Letos je to 30 let, co na naše železnice ve
velkém pronikly moderní osobní vozy typu
UIC-Z s délkou 26,4 metru. V roce 1986 zařadily Československé státní dráhy do provozu osobní vozy řady Bmee a Deutsche
Reichsbahn poprvé nasadila na expres
Progress z Berlína do Prahy klimatizovanou
soupravu.

Terorismus a železnice: Evropa
hledá klíč k bezpečí
(č. 4/2016)
Aktuální bezpečnostní situace v Evropě
je tématem číslo jedna nejen na politické
scéně. Sílící hrozba terorismu nutí k diskuzi
o bezpečnostních opatřeních také železniční dopravce zejména poté, co byl loni
v srpnu učiněn pokus o teroristický útok ve
vlaku Thalys.

Zahradnická výstava
se ponese v duchu Karla IV.
Jarní příroda se bude probouzet i na výstavišti v Olomouci. Přijeďte na mezinárodní
květinový a zahradnický veletrh Flora Olomouc vlakem Českých drah a získejte
50% slevu na jízdné.
Za barevnými a voňavými exponáty se
můžete na olomoucké výstaviště vydat od
21. do 24. dubna s výhodnou jízdenkou VLAK+.
Do Olomouce a zpět se tak dostanete odkudkoli z České republiky za polovinu jízdného.
Mezinárodní zahradnická výstava
a veletrh se letos ponese v duchu Karla
IV. – Otce vlasti – a nabídne všem milovníkům zahradničení tisíce kusů cibulových
a hlíznatých rostlin, narcisů, tulipánů či
hyacintů. Krom pestré škály rododendronů,
masožravek, kaktusů či skalniček a okrasných stromů máte možnost nakoupit také
zahradnické pomůcky. Otevřeno bude

Vlak+
Jízdenku Vlak+ Flora si můžete zakoupit z jakékoli stanice v České republice a platí do všech
zastávek a stanic začínajících názvem města
Olomouc. Z olomouckého hlavního nádraží se
můžete svézt do zastávek Olomouc-Smetanovy sady nebo Olomouc-Nová Ulice, ze které
dojdete zhruba za 2 minuty na výstaviště. Aby
vám jízdenka se slevou Vlak+ byla uznána i pro
zpáteční cestu, je nutné si ji nechat orazítkovat
na výstavišti ve stánku Českých drah.

Velký pátek 25. 3.
Peršingy v barvách Carga jezdí do Polska
(č.4/2016)
Osvědčená série stejnosměrných lokomotiv řady 163, pocházející z druhé poloviny
osmdesátých a začátku devadesátých let,
se vrací zpět k nákladní dopravě. Dceřiná
společnost ČD Cargo získala koncem loňského roku třiadvacet strojů, které České
dráhy již nepotřebují.

Čtrnáctideník Železničář (stejně jako
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit
na www.cdprovas.cz/predplatne.

Vlaky pojedou
jako ve svátek
Od letošního roku se stal Velký pátek
svátkem. Den volna navíc můžete využít
k cestování po naší jarní krajině a připomenout si ukřižování Ježíše Krista na nějakém
zajímavém místě. Při přípravě Jízdního řádu
2016 se s novým velikonočním svátkem
ještě nepočítalo, ale všechny aktualizované
informace o spojení naleznete ve vyhledávačích nebo v aplikaci Můj vlak. Doporučujeme si tedy spojení před jízdou vždy
nejprve ověřit.

denně od 9 do 18 hodin. Bližší informace naleznete také na stránkách www.flora-ol.cz
Inzerce

Psali jsme…

NOVINKY
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Boty dělají člověka

e-Shop

Odměna za nákup

Máte špinavé boty
a potřebujete si je dát
rychle do pořádku, aby
vypadaly jako nové?
Boty si můžete zdarma
vyčistit při cestě vlakem, takže neztratíte
žádný čas. Čistič bot
bude do vlaků SC
Pendolino instalován
během března.

Tentokrát si na své přijdou milovníci knih. Každý, kdo v měsíci
březnu zakoupí jízdenku v e-Shopu ČD, si může zdarma stáhnout
4 e-knihy od společnosti eReading.cz. Dárkový kupon (kód) se
vám zobrazí ihned po ukončení nákupu na e-Shopu. Kupon můžete uplatňovat u partnera akce eReading.cz do 15. dubna 2016.
Návod na získání knih naleznete na stránkách www.eReading.cz/
cs/ceske-drahy.

Chris Norman

Hvězdná VIP
jako cestující ČD

NEJEN MELOUNOVÁ KOFOLA

V POHODLNÉM OBCHODĚ NA TRASE
Prodejny PONT Market nacházející se na většině významných železničních uzlů
opět přinášejí spoustu zajímavých novinek a akcí. Na jejich akčních regálech můžete v březnu najít zbrusu novou melounovou kofolu. Na své si přijdete i v případě, že vás novinka neláká, ale dáváte přednost klasice. Ke všem příchutím tohoto
nápoje totiž každý zákazník zdarma obdrží balíček krekrů Tuc.
Další z nádražních obchodů, Fornetti Caffé, které se postupně mění na Minit, pak
v předvelikonoční době přináší sladkou neřest v podobě pralinkového cappuccina
se šlehačkou. Užijte si nákupy v Pohodlných Obchodech Na Trase.

Slavný poprockový zpěvák Chris Norman zavítal v únoru
do ČR a při své návštěvě využil služeb národního dopravce.
Pětašedesátiletý Angličan se vydal rychlíkem z Prahy do
Ústí nad Labem, kde vystoupil jako hlavní hvězda Plesu
severočeských patriotů 2016. Nestárnoucí legendu si
můžete pamatovat hlavně ze 70. a 80. let minulého století,
kdy byl frontmanem známé skupiny Smokie. Jednu ze svých
nejslavnějších písní s názvem Stumblin’ In nazpíval se zpěvačkou Suzi Quatro.

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

Soutěž o knihu Dánská dívka
Hlavní hrdina knihy
Dánská dívka se jmenuje:

pošta

Z dopisů čtenářů
Vážení členové redakce,
zcela určitě nemáte tušení, jaké časoprostorové cestování jste spustili v mé hlavě cestopisným článkem J. Grodzy
„Když muži chtějí být nejkrásnější“. Já jsem se totiž s lidmi
z nigerského kmene Wodaabe osobně setkal na Mezinárodním folklorním festivalu r. 1997 ve francouzském
městě Gannat, kde jsem „tvrdil muziku“ na basu s jedním
slovenským souborem. To chci dokázat přiloženými

snímky. Pro porovnání přikládám několik fotek. Jednu
jsem si dovolil upravit dle snímků ve vašem časopise,
jelikož se na ní nacházejí obě dívky, které se se mnou
v tom roce 1997 fotografovaly. Příjemně mě překvapilo,
že z jejich krásy po těch 19 letech vůbec nic neubylo.
Možná tomu nebudete věřit, ale na ty holky z Nigeru
se po těch 19 letech prostě nedá zapomenout.
Milan Zachodil z Hodonína

C) Einar

Soutěž o VIP vstupenky
na výstavu Titanic
Tajenka zní:
Filozof odpovídá na vaši
otázku tak, že ani nerozumíte,
na co jste se vlastně ptali.

Soutěž s Elfíkem o rodinnou
vstupenku do Království železnic
První skutečný lůžkový
vůz se jmenoval:
Pioneer

Soutěž pro chytré hlavy
1B, 2A , 3C , 4B , 5A

Dobrý den,
posílám vám tuto fotografii z roku 1961, kdy jsem
jezdil z pohraniční stanice Lichkov do Miedzylesie-PKP. Museli jsme mít zvláštní propustku a při každém příjezdu vlaku jsme ji museli ukazovat polským
vojákům. Do Miedzylesie s námi jezdili i celníci,
kteří tam měli své kanceláře, a pasová kontrola.
S pozdravem Jaroslav Kosek

Soutěž o vstupenky
na utkání Davis Cupu v Hannoveru
V novodobé historii vyhráli
čeští tenisté Davisův pohár
v letech:
C) 2012, 2013

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

anketa

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

1
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24 % hlasů
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Česká sportovní/Pavel

(Tomáš Rezek, Michal Málek)
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Rozhovor s Karolínou Plíškovou

Cestopis – Za tajemstvím tanečníků Wodaabe
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KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

foto: Ondřej Pýcha,

Cestování po krajích ČR – Plzeňský
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STOVKU

uběhnu za 13,5,
ale bude stačit za 18
Filmoví outsideři, moulové a otloukánci,
kteří jsou v potravinovém řetězci až na tom
nejvzdálenějším konci, tvořili velkou část jeho
repertoáru. A přinesli mu diváckou přízeň.
Šestatřicetiletý herec Dejvického divadla věří,
že nastal čas na změnu a že si zahraje
i charakterní postavy.
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Dokázal byste si představit, že trávíte
týden jako host v hotelu Čtvrtá hvězda?
Ne (smích)! Asi je důležité, co bych byl za
člověka. Kdybych jako host očekával skvělý
servis od kuchyně až po čisté prostěradlo,
tak bych tam týden nevydržel. Kdybych
chtěl mít nečekané zážitky s instalatérem,
kuchařem, s recepčními, s výtahem nebo
jídlem, tak by to mohl být zábavný týden.
Popularitu vám zajistila právě role zakřiknutého recepčního Štěpána s ofinou v oblíbeném televizním seriálu Čtvrtá hvězda.
Byl to pro vás zlom v profesní kariéře?
Záleží, co si člověk představuje pod pojmem
zlom. Byla to role, která mě dostala do
povědomí diváků. Do jisté míry to herci otevírá dveře. Člověk má něco za sebou, víc si
věří, jinak vystupuje a tím pádem přitahuje
a potkává jiné lidi. Jsem rád, že se tak stalo
díky natáčení Čtvrté hvězdy, která byla
srdcovou záležitostí Dejvického divadla,
a ne díky nějakému jinému projektu.
Myslíte třeba nekonečné seriály?
Tak to by se mi nestalo. Kroky v kariéře
si pečlivě hlídám a promýšlím je. Hodně
dám na intuici, která mě zatím nezrazuje.
V případě Čtvrté hvězdy jsem neměl o čem
přemýšlet. Díky ní se i skupina kolem Dejvic
stala populárnější. Má to ale i negativní
stránku. Seriál byl sitcom a do Dejvického
divadla teď díky tomu začali chodit i lidé,
kteří očekávají jen komediální zábavu. Pak
jsou zklamaní, když zjistí, že v Dejvickém
nejsou všechna představení jako Čtvrtá
hvězda. Nikdy ani nebyla. Divadelní svět
v Dejvicích je mnohem rozmanitější a složitější, jisté zklamání nově získaných diváků
tedy vlastně naopak vítám a nevnímám jej
primárně negativně, jak jsem se výše zmínil. Ve Čtvrté hvězdě jsme se ukázali v naší,
řekněme, komediální podobě, a i když jsme

Čtvrtá hvězda

díky ní získali jistou popularitu, neznamená to, že to je a bude jediná forma žánru,
kterou se chceme prezentovat, byť je nám
v ní dobře. Jinými slovy: Dejvické divadlo
není fast food, od kterého víte předem, co
chcete a také to dostanete, ale složitější
kuchyně, která vás nejednou překvapí.
Alespoň jsme se o toto vždy snažili a samo
se tak také dělo. V současnosti, myslím,
hledáme nové koření. Tak uvidíme!

A jsme u vysněné role, máte ji?
Nemám.
Je lepší ji nemít?
Myslím, že jo, ale není to ode mě kalkul. Já ji
nikdy neměl. Spíš mě někdy napadne, s kým
bych chtěl třeba pracovat.

Podle čeho si vybíráte projekty nebo role?
Jedním z kritérií je „s kým“. S těmi lidmi pak
trávíte několik dalších týdnů a otevíráte
se před nimi a oni před vámi. A pokud si
nesednete, může to být hodně nepříjemné. A rozhoduji se také podle toho, co mě
v dané životní etapě zajímá. V Dejvickém
jsem hodně hrál jednoduché prosťáčky, ale
zároveň zábavné a tragikomické role. Teď
už cítím, že bych se rád věnoval charakternějším rolím.

S kým byste si přál pracovat?
To vám nechci prozrazovat. Já takové přání
stejně ani nemám. Ono to funguje úplně
jinak. V životě si v různých etapách
přivoláváte lidi a oni naopak vás, protože
vnímáte věci a souvislosti podobně
a potkáte se, protože se potkat máte.
Vzájemně se inspirujete a ovlivňujete se.
V angličtině pro to existuje krásný
termín „feed off each other“- prostě jeden
druhého krmíte a to vás naplňuje. Je to
zkrátka nevyhnutelné pro váš osobní růst.
Já celou tvorbu vnímám jako něco
nevyhnutelného.

39 stupňů

Spříznění volbou

Dejvické divadlo
Kafka `24
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Ve filmu Davida Ondříčka ztvárníte
postavu Emila Zátopka, prý jste kvůli roli
i poctivě trénoval. Snímek ale nedostal
grant od Státního fondu pro rozvoj kinematografie. Jak to s natáčením vypadá?
Ve filmové branži je běžné, že se grant nedostává hned napoprvé. Kolikrát se stane,
že filmy třeba tři nebo čtyři roky neuspějí,
akorát se o tom neví. Taková geneze je
běžná zvláště u snímků, které jsou ambicióznější a potřebují více peněz. Myslím, že
David (režisér David Ondříček, pozn. red.)
je starý harcovník a že ho to nijak neskolilo.
Druhý pokus bude snad za měsíc.
Pro vás projekt tedy nekončí.
Určitě ne. Každopádně jsem malinko polevil
v tréninku, protože takové nasazení se zvládat nedá. Až budu vědět, kdy se bude točit,
tak formu samozřejmě vypiluju během
měsíce, dvou. Snad to nebude problém…
Stovku „pod deset“ jste odložil.
Zátopek byl naštěstí vytrvalec, takže tu
stovku tipuju tak pod osmnáct. Ale musím
se pochlubit, dám ji za 13,5!
Loni v létě se natáčel koprodukční snímek
Anthropoid o atentátu na Reinharda Heydricha. Kdy ho diváci uvidí?
V současnosti je režisér Sean Ellis
v Praze a probíhají postsynchrony. Premiéra by měla být letos
na významném filmovém
festivalu a následně určitě
v Praze, ale i v Americe
a ve Francii. Pro mě to
byla dobrá náplast za
Emila Zátopka, který
se měl točit loni
v létě.

EXHIBICIONISMUS A POTŘEBA NĚKDE
VYSTUPOVAT VE MNĚ BYLY UŽ OD PUBERTY.
Byla to vaše první zahraniční spolupráce?
První úplně ne. Ale takhle velká ano. Ve filmu je
angažováno hodně českých herců. Anna Geislerová hraje hlavní ženskou roli, dále diváci uvidí
třeba Jana Hájka, Pavla Řezníčka, Jana Budaře
nebo Alenu Mihulovou.
Jakou postavu hrajete?
Josefa Valčíka, jsem v parašutistické
skupině a účastním se přímo atentátu.
Byla to pro mě výjimečná role. Protože v českém filmu není tolik příležitostí zahrát si v akčních scénách
a třeba si zastřílet ze samopalu
nebo házet granátem. A když
je, nejsou takové scény moc
věrohodné. Do amerického
filmu se hodí lépe. Působí
důvěryhodněji, i když
jeho námět v tomto
případě vychází
z české historie.

Václav Neužil (36)
Pochází z Plzně, vystudoval JAMU v Brně. Tam také hrál v divadle Polárka,
Národním divadle Brno, Divadle 7 a půl a HaDivadle. Od roku 2006 je členem
Dejvického divadla v Praze. Televizní diváci ho mohli vidět v seriálech Vyprávěj,
Čtvrtá hvězda, Atentát, nebo ve snímku Andělé všedního dne. Zahrál si také
v celovečerních filmech Alois Nebel, Fotograf, či Ztraceni v Mnichově. Letos
bude mít premiéru snímek zahraniční koprodukce Anthropoid o atentátu na
Reinharda Heydricha, kde hraje jednoho z parašutistů.
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Dočetla jsem se, že máte strach z výšek,
jak jste se s tím v roli parašutisty vyrovnal?
V Anthropoidu se vše odehrává po seskoku,
naštěstí. Mnohem horší to bylo ve snímku
Andělé všedního dne, kde moje postava
spáchá sebevraždu skokem z mostu. Režisérka Alice Nellis měla původně plán, že se
tato scéna dodělá trikem v postprodukci
nebo dublérem. Pořád vlastně nebylo jasné,
jak se scéna natočí. A pak najednou přišla
Alice a řekla: „Prosímtě, zítra se točí ten
Nuselák, ty to dáš ne?“ A já jí odpověděl:
„No jasně.“ A pak mi teprve došlo, co jsem
vlastně řekl, a že to bude úplně příšerné.
Vzpomínám si na scénu, jak přelézáte
pletivo.
To zrovna dělal dubl. To nemůže dělat
netrénovaný člověk. Já vyjížděl zespoda
do výšky 29 metrů v ohrádce na zvedáku.
Nahoře mě kaskadér přidělal nohama
čelem k lidem na mostu, ti mě jistili
a padal jsem zády na žíněnku, jež ležela na
plošince, na které jsem stál a která byla přistavena k mostu. Jako když padáte z pelesti
do postele. Když jsem to viděl natočené,
říkal jsem si, že je to docela dobře zahrané.
Zároveň jsem si ale uvědomil, že jsem ty příšerné pocity a strach vlastně vůbec nehrál.
Po absolvování JAMU jste v divadle Polárka hrál dětská představení. Před lety jste
řekl, že pro děti hrát neumíte. Házely po
vás prý bonbony. V čem se malí diváci liší
od dospělých?
Jsou upřímnější, projevují se hned. Ve vteřině víte, když se jim něco líbí, nebo ne. Dětské role si nemůžete nikam posunout. Ale
jsou lidé, kteří jsou pro takový typ herectví
stvoření. Viděl jsem několik představení pro
děti, která jsou čarokrásná, protože je dělají
lidé, kteří to umí. Ať už je to divadlo Drak
v Hradci Králové, Alfa v Plzni, nebo Naivní
divadlo Liberec. To jsou scény, které jezdí po
světě mnohem víc než my a mají úspěchy.
Ale já pro dětské divadlo nejsem stvořený.

PIVO JE ROZHODNĚ MŮJ
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ALKOHOLICKÝ
NÁPOJ.
Ne! Utekl jsem od dětí co nejdál. Nešlo nám
to spolu a já nevím proč. Asi jsem měl tehdy
jiné ambice.
Diváci vás vidí i v reklamě na jednoho
mobilního operátora. Jan Švankmajer
angažmá v reklamě úplně odsuzuje.
Jaký je váš názor?
Chápu. Rozhodně bych nedělal reklamu
na všechno. A nedělal bych takovou, jejíž
osnova by se mi nelíbila. Každý herec dostal
nabídku na reklamu. Bohužel, devadesát procent jich je docela trapných a do
takových bych se nechtěl zaplést. Skeče pro
mobilního operátora se mi líbily už dřív
a jsou vtipné. Propagovat zrovna mobilního
operátora mi nevadí.
Co by vám vadilo?
Třeba fast foody. Také bych nepropagoval
společnosti, které nějak zásadně negativně
ovlivňují přírodu.
Maturoval jste z biologie a chemie. Chtěl
jste se přírodovědě věnovat i profesně?
Bavila mě zvířátka a chtěl jsem pomáhat
planetě. Neměl jsem ovšem takovou ambici, abych to někam dotáhl.

Co vás nakonec přimělo, že jste zkusil
přijímačky na JAMU? Krom hereckých
genů po dědečkovi, které se tedy
probudily docela pozdě.
Od čtrnácti let jsem byl v ochotnickém
kroužku, pak jsme založili kapelu a měli
jsme v Plzni studentské divadlo. Exhibicionismus a potřeba někde vystupovat ve
mně od puberty byly.
Máte rád neorganizované cestování.
Jakou zemi byste chtěl navštívit?
Jiné než neorganizované cestování nepraktikuji. Nedávno jsem se vrátil z Chicaga.
Strávili jsme tam se ženou skoro celé Vánoce
a Silvestra. USA rozhodně byla jedna z vysněných zemí, kterou jsem chtěl navštívit. Navíc
jsem velký fanoušek Chicaga Blackhawks,
a tak jsem se byl podívat na hokeji. Dále
máme velmi rádi i Portugalsko a věřím, že je
spousta dalších míst, které ještě objevíme.
S Dejvickým divadlem jezdíte na představení vlakem. Jaký je váš vztah k tomuto
druhu dopravy?
Nejsem úplný nadšenec do vláčků, to bych
lhal, ale mám vlaky rád. Jel jsem například
TGV ve Francii, což byl krásný požitek.
Ta rychlost je poněkud nesrovnatelná
s možnostmi tuzemské železnice, že?
Ano, jízda na vzduchovém polštáři.
S Dejvicemi cestujeme vlakem opravdu rádi.
A milujeme kulturu jídelních vozů. Jak nastoupíme, přesuneme se pomalu tam
a zůstáváme až do cílové stanice.

Pro děti jste hrál s Janou Plodkovou. Té to
taky nešlo?
Nechci hodnotit, zda jí to šlo. Ale myslím, že
ani ji to nebavilo, takže z nás nešla nějaká
energie a radost, za kterou by děti chodily
do divadla. Vydržel jsem tam čtyři měsíce
a Jana taky.
Chcete si někdy v budoucnu vyzkoušet,
jestli se to nezlomilo?

Jednu dobu jste po vzoru svých rodičů
studoval pedagogiku. Zkusil jste se
postavit i před katedru?
Jsem z učitelské rodiny, oba rodiče byli
učitelé a sestra také učí. Rodiče už jsou
v důchodu a v polovině kariéry učení
nechali. Myslím, že jim to stačilo. Já jsem
pedagogickou fakultu jen studoval, protože
jsem se napoprvé nedostal na hereckou
školu, ale neučil jsem. Tehdy to byla jen
jedna z variant.

Dobré jídlo rád zapijete pivem, které dokonce umíte točit. Nehrozí na něm závislost?
Tak tu už mám, trochu se vytvořila. Ale
podle primáře Karla Nešpora z Bohnic jsme
závislí všichni (smích).

2011 Cena Thálie v oblasti činohra za roli Mugsyho
ve hře Patrick Marber: Dealer's Choice

Ale to se asi nesmí brát doslova.
Já to tak určitě neberu. Pivo je ale rozhodně
můj nejoblíbenější alkoholický nápoj. ▪

RETR
Z vašich

O

příspěvků

STRAVOVÁNÍ
na cestách

Dovolená ve Slovenském ráji v roce 1972. Po náročném výletě Prelomem
Hornádu a výstupem Kláštorskou roklinou jsme se s mojí nejlepší kamarádkou Maruškou (na obrázku) posilnily dobrou svačinou a půllitrem piva.
Věra Tuháčková
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Byla to šifra

Maso je cítit

Rodina na prvním místě
Foto mého dědy z dovolené v Živohošti pochází z 80. let. Při cestách po našich
vlastech českých jsme vždy někde zakotvili (zastanovali) a samozřejmě se museli
i postarat o stravu pro celou rodinu.
Edita Tuzarová

Snídaně
na betonu
V červenci 1999 jsme
vyrazili na zájezd do
Anglie. Takto vypadala
snídaně u našeho hotelbusu. Vždy jsme
zastavili na odpočívadle
a vybalili stolky a vlastně
celou polní kuchyň. Tato
zastávka se uskutečnila
již u anglických lesů. 
Radim Lhotecký

Na pařezech
V 70. letech byl v Kolíně velmi aktivní turistický oddíl Lokomotiva. Každou sobotu jeho členové vyráželi na pěší putování přírodou. Snímek
je z jejich výletu do Jizerských hor, z přestávky na jídlo. Každý si našel
pařez, který se mu stal tím nejpohodlnějším křeslem, a začal hodovat.
Pán v popředí v kostkované košili byl vedoucí, jmenoval se František,
Diana Králová
a dnes už by mu bylo přes stovku.

Přípitek belgickým pivem
O letních prázdninách roku 1997 jsem se s kolegyněmi zúčastnila
Letního kurzu nizozemského jazyka a literatury v belgickém Hasseltu. Momentka zachycuje návštěvu malého vlámského hostince.
Objednaly jsme si výborné belgické pivo a domů si přivezly unikátní
pivní tácky. Jedna z dívek na fotografii poslala do Prahy ofrankovaný
pivní tácek coby pohlednici. A tácek skutečně s menšími peripetiemi
našel svého adresáta.
Andrea Nováková

Degustace pečených slávek
V Bulharsku na břehu moře jsme se v roce 1976 skamarádili s místním klukem a nalovili s ním
škeble. Byly to slávky jedlé. S jeho pomocí jsme je pak upekli na železném plátu položeném
mezi dvěma kameny na břehu moře a s chutí je snědli.
Jaroslav Vála

Na daleké cestě vyhládne
Improvizované občerstvení při cestě do bývalé Jugoslávie
v roce 1984. 
Karel Březina

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

Klidně i potmě, hlavně když na nás neprší
To byli tenkrát naši známí z Brna v roce 1979 se svazem na zájezdu v Anglii.
Klasická cesta s plynovými vařiči a ešusy, ve kterých se nijak zvlášť vybraně
nevařilo, jim ale i přesto chutnalo. A nezkazil to prý ani typický anglický
déšť, se kterým si velmi dobře poradili.

Diana Elfmarková

Pro nejbližší čísla magazínu
vyhlašujeme následující témata:

č. 4/2016: SVATBY
uzávěrka zaslání 9. března
č. 5/2016: PŘÍRODA V ROZPUKU
uzávěrka zaslání 6. dubna
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Tipy a recenze připravuje JAN KÁBRT,
novinář a publicista.
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TEORIE TYGRA
Měsíc bohatý na premiéry českých filmů, mezi nimiž je
i hororová Polednice, na kterou najdete recenzi o několik
stránek dále, završí nový snímek s Jiřím Bartoškou v hlavní roli
s názvem Teorie tygra. Režisér Radek Bajgar, který Bartošku
obsadil už do svého debutového seriálu Neviditelní, zůstal
věrný komediálnímu žánru – v jeho atmosféře rozehrává
příběh veterináře Jana, kterého šedesátka zastihla v až příliš
sevřené náruči své obětavé ženy Olgy. Není to jednoduché
rozhodnutí, ale i za cenu toho, že přijde o vše, chce ještě
na chvíli získat vládu nad svým životem a splnit si některé
z dávných snů. A jedinou možností, jak nového života
dosáhnout, je utéci z toho dosavadního…
ČR, 101 MIN. / REŽIE – RADEK BAJGAR / HRAJÍ – JIŘÍ BARTOŠKA,
ELIŠKA BALZEROVÁ, TATIANA VILHELMOVÁ, JIŘÍ HAVELKA,
PAVLA BERETOVÁ, JAKUB KOHÁK, IVA JANŽUROVÁ, ARNOŠT
GOLDFLAM, KLÁRA MELÍŠKOVÁ V KINECH OD 31. BŘEZNA

18 K ULT URA

KINO

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Jaký život dovedl mladou ženu k hrůznému, promyšlenému činu, při němž v roce 1973 usedla za volant
nákladního auta a v centru Prahy s ním zabila osm lidí? Film s odstupem líčí traumatický život neslavné hrdinky, jež svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí celý život ubližovala. Dva roky po něm byla
jako poslední žena v Československu popravena.
ČR, 105 MIN. / REŽIE – TOMÁŠ WEINREB, PETR KAZDA / HRAJÍ – MICHALINA OLSZAŃSKA, MARIKA ŠOPOSKÁ,
KLÁRA MELÍŠKOVÁ, PETRA NESVAČILOVÁ, JAN NOVOTNÝ, LUKÁŠ BECH, JURAJ NVOTA V KINECH OD 24. BŘEZNA

DVOJNÍCI
Další herecký experiment – dvojroli – si vyzkoušel
Ondřej Sokol známý z televizní Partičky. Jeho tvář
má podvodník Honza Rambousek, sukničkář
a „odborník“ na zámky, auta a elektroniku, po kterém pase mafie kvůli dluhům, ale i Richard Prospal,
slušňák a středoškolský profesor. Když se jejich
životy protnou a shodou náhod i vymění, následuje kolotoč zábavných situací na obou stranách.
ČR, 103 MIN. / REŽIE – JIŘÍ CHLUMSKÝ / HRAJÍ – ONDŘEJ SOKOL, JAKUB KOHÁK, JITKA SCHNEIDEROVÁ,
PETR NÁROŽNÝ, MIROSLAV ETZLER, PETR ČTVRTNÍČEK, MILAN ŠTEINDLER, MIROSLAV TÁBORSKÝ,
SIMONA KRAINOVÁ V KINECH OD 17. BŘEZNA

DIVADLO
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU

SKUGGA BALDUR

Vtipná hra o tom, jak německý režisér Max Reinhardt, který právě utekl z rodného Rakouska před
nacisty do Ameriky, natáčí v Hollywoodu slavnou
Shakespearovu komedii Sen noci svatojánské. Inscenace proplétá její pohádkové postavy s realitou
filmové Mekky třicátých let a urputností, se kterou
chce režisér prosadit svoji uměleckou vizi proti
ziskuchtivosti producentů.
JIHOČESKÉ DIVADLO, ČESKÉ BUDĚJOVICE

První letošní premiérou experimentálního
Studia Hrdinů je adaptace knihy Skugga Baldur
předního islandského autora Sjóna. S důrazem
na výtvarnou působivost prolíná představení
režisérky Kamily Polívkové příběhy démonického
pastora Baldura proměňujícího se v temnou
bytost skugga-baldura, dívky postižené
Downovým syndromem a vzdělaného
přírodovědce Fridrika.

REŽIE – JANA KALIŠOVÁ / HRAJÍ – VIKTOR LIMR,

STUDIO HRDINŮ, VELETRŽNÍ PALÁC, PRAHA

TOMÁŠ HAVLÍNEK, RENÉ ŠMOTEK, JAN DVOŘÁK,

REŽIE – KAMILA POLÍVKOVÁ

JAROSLAVA ČERVENKOVÁ, PAVEL OUBRAM A DALŠÍ

HRAJE – TEREZA HOFOVÁ

Skugga Baldur

Česko-islandský
divadelní projekt
na motivy
Sjónova románu
reprízy: 22., 23., 24. 3.
2016 od 20:00
repríza 24. 3.
bude uvedena
v anglickém jazyce

www.studiohrdinu.cz

Vznik inscenace byl podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
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Po strhující knize o beatnické básnířce Vladimíře
Čerepkové přichází Alice Horáčková s osmi rozhovory, které nahlížejí
na životy sedmi slavných osobností očima jejich sourozenců. Třeba
Ivan Havel vypráví, jak chodil za
svým bratrem o dva kroky pozadu,
a Zdena Mašínová líčí, jak ji po útěku jejích bratrů vláčeli k výslechům po schodech
se zavázanýma očima.

Vyšetřovatele Bennyho Griessela čeká sedm
dní pekla. Ujímá se totiž případu
zavražděné mladé právničky
Hanneke Sloetové, který po čtyřiceti dnech uvázl na mrtvém bodě,
a její smrt provázejí jen spekulace.
To se však nelíbí neznámému
odstřelovači, který si vybral za cíl
právě policisty. A vyhrožuje, že svůj útok zopakuje každý den, dokud nebude vrah zatčen.

ARGO, 298 KČ

MOBA, 359 KČ

ALICE HORÁČKOVÁ

BRIAN MAY & KERRY ELLIS
Kytarista legendární kapely
Queen Brian May čtyřikrát
naživo představí projekt nazvaný
One Voice, v němž vystupuje
po boku zpěvačky Kerry Ellis,
hvězdy anglosaské muzikálové
scény. Koncerty kombinují její
mimořádný hlas s originální
interpretací slavných rockových
a popových písní, mezi nimiž
nechybějí ani hity od Queen či
Beatles.
OSTRAVA, ZLÍN, BRNO A PRAHA
3., 5., 6. A 8. BŘEZNA / INFO NA
LIVENATION.CZ

DEON MEYER

VÝSTAVY
MAXIM VELČOVSKÝ: VŠE ZA 39
Maxim Velčovský je ikonou mezi domácími designéry, výstava si předsevzala v rámci autorových čtyřicetin komplexně přiblížit jeho tvorbu.
Dvojsmyslný název významově osciluje mezi pevnou retrospektivní základnou a atmosférou levných lidových
výprodejů. Tyto póly udávají také vizuální
tón expozice, v níž se prolínají prostředí galerie a supermarketu.
MORAVSKÁ GALERIE, BRNO
OTEVŘENO OD 11. BŘEZNA
DO 22. KVĚTNA

DAVID CRONENBERG: EVOLUTION

JIŘÍ SUCHÝ
A JITKA MOLAVCOVÁ
Pokud máte rádi humor a písničky slavného pražského divadla
Semafor jako Pramínek vlasů,
Klokočí nebo Blues pro tebe,
můžete na zlatou éru této scény
zavzpomínat s jedním z jejích
hlavních představitelů Jiřím
Suchým. Po boku bude mít svoji
nerozlučnou divadelní partnerku Jitku Molavcovou, se kterou
vytvořil komickou dvojici Jonáš
– Melicharová.
SONOCENTRUM, BRNO
23. BŘEZNA OD 19:30 HODIN

Po super úspěšné výstavě Tim Burton a jeho svět, která se před dvěma
lety stala nejnavštěvovanějším kulturním počinem u nás, představuje
Galerie hlavního města Prahy dílo dalšího významného filmaře – Davida Cronenberga.
Toho proslavilo zejména kultovní sci-fi Moucha z roku 1986, následované filmy Crash,
Dějiny násilí, eXistenZ nebo Nahý oběd.
Výstava v Domě U Kamenného zvonu mapuje celoživotní Cronenbergovo filmové dílo – chronologicky představuje jeho světoznámé i artové filmy, a to v podobě více než tří stovek originálních
artefaktů.
Mezi nimi jsou sochařské instalace, mnoho skic, kreseb, objektů, filmových triků, pracovních deníků
a vzácných, nikdy nezveřejněných filmových záběrů. Vše doprovodí promítání Cronenbergových
filmů včetně speciálních instalací, které galerijní útroby mění v režisérovu svatyni prostoupenou
obsedantními tématy jeho surrealistických vizí, jako je děs, sex či nadvědomí.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OTEVŘENO DO 17. ČERVENCE

20 T E L E VIZE

B Ř EZ N OVÉ M E N U
DENÍK DITY P.
Svébytná kuchařka Dita P. přichází
s televizním ztvárněním své druhé knihy
receptů. Mezi ně opět
zakomponovala příběhy
ze života, který nejvíc
poznamenalo těhotenství
a narození syna Davida.
Vedle jídel motivovaných těhotenskými
chutěmi představí i recepty pod stan či na
dobrou oslavu.
ČT1 • OD 11. BŘEZNA / 18:25

SVĚTOVÁ VÁLKA Z

Seriál Na vodě je esencí trapnosti a nudy
Trumfem jara se měl ve vysílání televize Nova stát nový komediální seriál Na vodě.
Po pár dílech je zřejmé, že jde spíš o průšvih roku.

Z

mar, kam se podíváš. To vystihuje pocity
při sledování seriálové novinky režiséra
Milana Cieslara.
Čím začít? Samozřejmě scénářem Martina
Horského, který vytesal celé té beznaději
základní kámen. Příběh pětatřicetiletého
Huga, který v jednom dni přijde o práci
i o manželku a životní zklamání následně utápí u dávného kamaráda v hausbotové zátoce,
se pohybuje odnikud nikam a neustále cirkuluje žal hlavního hrdiny s jeho vzpomínkami
a tlacháním s novými vodáckými kamarády.
Trpí při tom absencí jakékoli dějovosti či spá-

hodnocení
NOVA, NEDĚLE, 20:20 HODIN
REŽIE – MILAN CIESLAR / HRAJÍ – TOMÁŠ KLUS, LUKÁŠ LANGMAJER, VERONIKA KUBAŘOVÁ, OLDŘICH KAISER,
LUDĚK SOBOTA, OLDŘICH NAVRÁTIL,
IVA PAZDERKOVÁ, LUKÁŠ PAVLÁSEK,
ESTER GEISLEROVÁ A DALŠÍ

0%

du, inteligentní konverzace, alespoň náznaku
humoru… Jako by Horský nepsal scénář, ale
antiscénář, jehož zadáním bylo všechno udělat s nulovou diváckou perspektivou.
Režie slabiny scénáře nijak neléčí, jistou
náplastí mohlo být herecké obsazení. To by
však nesměli tvůrci Oldřicha Kaisera, Luďka
Sobotu, Oldřicha Navrátila či Lenku Vlasákovou posunout na vedlejší kolej a hlavní role
svěřit bezcharismatickému Lukáši Langmajerovi, novodobému prosťáčkovi, který jen
podtrhuje hloupý scénář, a Tomáši Klusovi,
který jasně dokazuje, že jeho místo je spíše
na jevišti, než před kamerou.
Na vodě při tom všem navíc působí jako
špatná kopie seriálu Přístav na konkurenční Primě. I v něm se vše točí kolem dvou
kamarádů usídlených u vody, posedávání
v hospodě či „veselé“ dvojičky. Ale zatímco
jsou Kateřina Hrachovcová a Petr Čtvrtníček motorem celého Přístavu, jejich verze
Na vodě – Iva Pazderková a Lukáš Pavlásek
– představuje místo humoru jen další trapnost, navíc ve zcela amatérských výstupech.
Novému nováckému seriálu se tak historicky
podaří asi jen jeden husarský kousek – to, že někdo takovou hrůzu vůbec pustil na obrazovku. ▪

Brad Pitt ve svižně natočené vizi světa po
virové epidemii obřích proporcí – pokud
se ji nepodaří rychle
zastavit, nebude už koho
zachraňovat. Na podobné
krizové situace je Pitt
sice odborníkem, jenže
v tomto případě nehledá jehlu jen v kupce
sena – může být kdekoli na světě.
PRIMA • 12. BŘEZNA / 22:00

VRCHNÍ, PRCHNI
Herec a scenárista Zdeněk Svěrák oslaví
28. března osmdesáté narozeniny a ČT
v rámci toho odvysílá
řadu jím napsaných filmů.
Prvním je nesmrtelná komedie o fantomovi restaurací, falešném číšníkovi,
jehož drzost, ve filmu plném komických
situací a skvělých hlášek, nezná mezí.
ČT1 • 16. BŘEZNA / 22:00

RIVALOVÉ
Film strhujícím způsobem vypráví o rivalitě dvou mužů, jak na závodních okruzích
Formule 1, tak v soukromí. Přes to všechno je pojí
zvláštní přátelství. Jenže
mistrem světa se může
stát jen jeden. Playboy
a neřízená střela jménem James Hunt
nebo disciplinovaný profesionál Niki Lauda?
NOVA • 19. BŘEZNA / 20:20

TV KUPÉ
■ NOVA SI POJISTILA PŘENOSY Z NHL
TV Nova vysílá zápasy kanadsko-americké hokejové
NHL už deset let a pokračovat v tom podle nyní
zakoupených práv bude minimálně do roku 2019.
Divákům nabídne až patnáct přímých přenosů týdně, a to hlavně na placených stanicích Nova Sport.
Fanda bude dál vysílat jeden zápas v pátek.

■ HBO COMEDY SE ZMĚNÍ NA HBO3
V druhé polovině března přejmenuje evropská odnož americké televize HBO svůj třetí kanál – z HBO
Comedy na HBO3. Ten se nově kromě filmů zaměří
i na seriály, uvést chce všechny řady nedávných či
kultovních sérií jako Hra o trůny, Mildred Pierce,
Řím, Sopránovi nebo Bratrstvo neohrožených.

■ ČT I NOVA MAJÍ ŠANCI NA CENY
Až se budou 15. března v Barceloně rozdělovat ceny
Promax, Oscaři televizní grafiky, může mezi vítězi
zaznít i jméno Novy nebo ČT. Nova si nominace
vysloužila za novou podobu kanálů Nova Sport a za
scénu v pěvecké soutěži SuperStar, veřejnoprávní
televize soutěží s projektem Můj domov.
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se povedla, budete se bát!
Šance, že v českém filmu narazíte na dobrý horor, je podobná, jako že s vámi ve
vlaku bude cestovat prezident Zeman. Přesto se to výjimečně může stát. V tom
prvním případě právě teď – když vyrazíte na Polednici.

C

ož o to, v porevolučních časech pokusy
natočit plnohodnotný český horor už byly,
v naprosté většině však zkrachovaly – svíravě
nudná T.M.A. od Juraje Herze, trapnosti vršící
Zahradník nebo nedávný Ghoul, tedy blamáž
ve stylu Záhada Blair Witch, budiž příkladem.
Tuzemskému filmu se prostě kvalitní horor
dosud vyhýbal, a navzdory poměrně jasným
kritériím žánru se do něj filmaři ve velkém ani
nepouštěli.
A tak jsme si na opravdu dobrý horor české
produkce museli docela počkat – až teď
Polednice dlouhodobé prokletí, tak nějak
symbolicky, zlomila.

Zlo kolem mladé matky
A to přesto, že s básní Karla Jaromíra Erbena
nemá společného takřka nic. Posuďte sami:
Eliška přijíždí s malou dcerou do rodné vesnice svého muže, aby se tady po jeho smrti
pokusily o nový začátek. Na psychice nečekaně ovdovělé ženy se však postupně podepisuje neúspěšný boj s úředníky o vyplacení
manželovy pojistky, setkání s místní podivínkou, již tíží dávná rodinná tragédie, zoufalství
z osamělosti i provalená lež dceři o nepřítomnosti jejího otce. Eliška se ocitá v síti prokletí,
zla a vlastního šílenství, které nezadržitelně
spěje k další místní tragédii…
Polednice debutujícího režiséra Jiřího
Sádka je perfektně odvedená žánrová práce.
K dispozici měl jednoduchý, ale výborně

vystavěný scénář, ze kterého se intenzivní
pocit tísnivého strachu sice přenese až těsně
před finále, ale který předtím diváky zdatně
magnetizuje lekavostí.
Na té s precizností mistra zapracoval
i autor hudby Ben Corrigan, který dokáže ši-

hodnocení
POLEDNICE

ČR, 90 MIN. / REŽIE – JIŘÍ SÁDEK /
HRAJÍ – AŇA GEISLEROVÁ, KAROLÍNA LIPOWSKÁ, DANIELA KOLÁŘOVÁ,
ZDENĚK MUCHA, JIŘÍ ŠTRÉBL, MARIE
LUDVÍKOVÁ

90 %
kovně šponovat napětí i z čista jasna násobit
nečekaný dějový šok.

Cena pro Geislerovou!
Herecky Polednici jasně vládne Anna Geislerová, matka, která musí čelit stále se zvětšujícímu tlaku nové životní situace, samotě,
strachu z podivínské sousedky i hlasů v hlavě,
které ji po její smrti pronásledují. Geislerová
skvěle kopíruje traumata svojí hrdinky, dokáže je svým hereckým projevem odstupňovat,
připravit si pro finální šílenství spoustu živné
půdy. Některá z hereckých cen by ji za Polednici neměla minout.
Uznání ale zaslouží Polednice celá. Ačkoli
se horor odehrává v prostředí českého venkova, žádný z jeho hlavních aktérů nepůsobí
směšně, a to včetně démonické ženy s dlouhými zšedivělými vlasy oděné v černém suknu
v podání Daniely Kolářové.
Po dlouhé době u nás zkrátka vznikl horor,
za který se nemusíme stydět. ▪

22 UK Á ZK A Z K N IHY

Proti vrcholkům tyčícím se před autem všechno vypadalo jako miniatury. Na nebi pluly sluncem
zalité obláčky.
Čas se zhutnil. Luvo ucítil, jak vzpomínka poskočila kupředu. V jednu chvíli před nimi zářily bělostné
skalní štíty, které se v teplém vzduchu mihotaly jako
plameny. Vzápětí se Alma s Haroldem ocitli mezi
skalami a land cruiser šplhal dlouhými serpentinami vzhůru. Povrch silnice tvořil rezavý štěrk,
občas ohraničený nerovnou skalní stěnou. Po obou
stranách se střídaly strmé propasti. Swartbergpas,
stálo na ceduli.
Luvo cítil, že Almu tíží nějaká závažná myšlenka.
Sílila, vařila se v ní. Halenka ji v horku svědila. Harold
podřadil a provedl vůz téměř neproniknutelnou sérií
ostrých zatáček. Údolí plné venkovských stavení se
zdálo být tisíc kilometrů daleko.
V jednu chvíli Harold zastavil na odpočívadle
obklopeném spadanými kameny. Z hliníkové chladicí
tašky vytáhl sendviče a hladově se do nich pustil.
Almin sendvič zůstal nedotčen na palubní desce.
„Jenom se tu trochu porozhlídnu,“ oznámil jí Harold
a ani nepočkal na odpověď. Z kufru vytáhl láhev
s vodou a svou ebenovou vycházkovou hůl s vyřezávanou hlavicí ve tvaru slona, přelezl kamennou
hradbu a zmizel.
Alma seděla a polykala svůj vztek. Traviny po obou
stranách silnice se kolébaly ve větru. Přes horské štíty
se plazily mraky. Okolo neprojelo jediné auto.
Snažila se. Nebo snad ne? Snažila se mít z těch zkamenělin radost. Právě s Haroldem strávila tři dny v lovecké
chatě kousek od Beaufort West. Stísněná řada pokojů
obklopená skalami a větrem, klíšťata na kalhotách,
mravenec opisující kruhy na hladině jejího čaje. Bouřky
bičující obzor. Štíři v kuchyňce. Harold odcházel za svítání
a Alma seděla na skládací židli před jejich pokojem
s detektivkou na klíně a všude kolem se rozkládala jen
pustá poušť.
Pozlátko, šílenství. Velká prázdnota, nazývali poušť
Karoo lidé z Kapského Města, nyní už chápala proč.
S Haroldem spolu nemluvili, nespali v jedné posteli.
A teď mířili přes tenhle průsmyk k pobřeží, kde měli strávit noc v opravdovém hotelu s klimatizací a bílým vínem
ve stříbrných chladicích nádobách. Byla rozhodnutá, že
mu řekne, jak se cítí. Poví mu, že jí dochází trpělivost. Ta

autor

Soutěž o knihu
Zeď vzpomínek
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte
na soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.
Za kterou knihu získal
Anthony Doerr Pulitzerovu cenu?
A)
B)
C)

Jsou světla, která nevidíme
About Grace
Four Seasons in Rome

Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 17. března.

Anthony Doerr

ZE Ď VZ PO M Í N E K
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ MOBA
304 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 279 KČ

představa v ní probouzela otupělost i nadšení. Slunce se
sklánělo za vrcholky. Po silnici pluly stíny. Čas zrychloval
a vlnil se. Luvovi se dělalo zle, jako by on, Alma i land
cruiser viseli na okraji útesu, jako by se celá silnice měla
utrhnout a zřítit se do zapomnění. Alma si šeptala něco
o hadech a lvech. „Tak si sakra pospěš, Harolde,“ opakovala stále dokola.
Ale Harold se nevracel. Uběhla další hodina. Po silnici
neprojelo jediné auto. Almin sendvič zmizel. Vymočila se
vedle land cruiseru. Když se Harold konečně objevil na
kamenech, už se začínalo stmívat. Něco s ním nebylo
v pořádku. Měl karmínově zbarvené čelo. Sypal ze sebe
slova jedno za druhým, jako by je odsekával.
„Almo, Almo, Almo,“ opakoval. Od rtů mu odletovaly
sliny. Říkal, že na římse v polovině svahu našel pozůstatky Gorgonopse longifrons. Že má zuby a je velký jako lev.
Dlouhé, zatočené drápy má pořád na svém místě. Je tam

celá lebka a kompletní kostra. Tvrdil, že to je určitě
největší zkamenělý gorgonops, jakého kdo kdy nalezl.
Holotyp.
Dýchal čím dál rychleji. „Jsi v pořádku?“ zeptala se
Alma.
„Ne,“ odpověděl Harold. „Jenom si potřebuju na
chvilku sednout.“
Pak se chytil za prsa, opřel se o bok land cruiseru
a sesul se do prachu.
„Harolde?“ vyjekla Alma. Jejímu muži vytékaly
z koutku úst krvavé sliny. V navlhlých očích už se mu
začal usazovat prach.
Zlaté podvečerní světlo bylo nemilosrdné. Paprsky
zapadajícího slunce se odrážely od pozinkovaných střech
dole ve stepi. Stín každého kamínku se zdál být neuvěřitelně ostrý. Pod Alminými žebry se strhla malá kamenná
lavina. Převrátila Harolda na záda a otevřela zadní dveře
auta. Bez ustání vykřikovala manželovo jméno.
Když paměťový stimulátor konečně vyplivl kartu,
Luvo měl pocit, jako by byl pryč celé dny. Před očima
mu poletovaly flíčky rezavého světla. Pořád na těle cítil
monotónní houpavý pohyb land cruiseru. Pořád slyšel
hučení větru, viděl siluety horských štítů, pociťoval gravitaci ve vysoké nadmořské výšce. Roger se na něj podíval
a otevřeným oknem hodil nedopalek do zahrady. Mezi
stromy visela mlha.
„Tak co?“ řekl.
Luvo se pokusil zvednout hlavu, jenže měl pocit, že mu
praskne lebka.
„Je to ono,“ odpověděl. „Tady je to, co jste hledal.“
Z anglického originálu přeložil Jakub Kalina

Anthony Doerr (1973)
Jeden z nejúspěšnějších současných amerických spisovatelů se narodil a vyrostl v Clevelandu v Ohiu. Vystudoval historii a začal publikovat
v časopisech. Krátce žil a pracoval v Africe a na Novém Zélandu, kde získal inspiraci pro svá díla. První povídky vydal knižně v roce 2002, následoval
román About Grace, nebo paměti Four Seasons in Rome. Na svém zatím nejlepším díle, Jsou světla, která nevidíme, pracoval deset let. Po vydání
v květnu 2014 vzbudila kniha velkou pozornost jak ze strany kritiků, tak čtenářů. Záhy se stala bestsellerem, získala řadu ocenění, z nichž tím nejvýznamnějším je Pulitzerova cena za rok 2015. Úspěch slavila i v českém vydání, a tak krátce po ní vychází v češtině Zeď vzpomínek, sbírka povídek z roku 2010. Odehrává se na čtyřech světadílech. Titulní novela získala ocenění National Magazine Award v kategorii krásné literatury, druhá
povídka byla označena za „mistrovské dílo vynikajícího pozorovatele a ukázku intuitivního smyslu pro poetiku“, čtvrtá povídka dostala Cenu O.
Henryho a za pátou povídku autor obdržel cenu The Pushcart za rok 2011. Málokterá knižní novinka se může pochlubit takovou vizitkou.
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JIHOMORAVSKÝ
Nikde jinde na světě nenajdete tolik vinných sklepů jako na jižní Moravě. K tradičním vinařským obcím
patří Čejč. V místní části Pod Búdama se nachází necelá stovka vinných sklepů. K turistickým zajímavostem obce se řadí také barokní socha sv. Kajetána, kterou nechala zhotovit hraběnka Lichtensteinová v roce 1722 údajně na místě, kde byla manželem vyhozena z jedoucího kočáru a jako zázrakem se
jí nic nestalo, nebo náhrobek pruského podmaršálka z roku 1866. V Čejči prožil významnou část svého
života první československý prezident T. G. Masaryk. V čejčském statku se učil kovářem, jeho pobyt připomínají v obci dvě pamětní desky. Čejčí procházejí oblíbené vinařské stezky. V sedle bicyklu se můžete
vydat třeba po okruhu Mutěnické vinařské stezky, která zčásti kopíruje železnici mezi Čejčí a Mutěnicemi. Do Čejče vás dopraví vlaky ČD z Hodonína za 27 minut, z brněnského hlavního nádraží vám cesta
s jedním přestupem v Zaječí zabere něco málo přes hodinu.
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Brána do Moravského krasu. Tak turisté vnímají Blansko především. Ale i samotné město stojí za prohlídku.
Hlavním lákadlem je zámek s opravenými historickými interiéry a pozoruhodnými muzejními sbírkami.

OB JE V T E P O K L A DY
za zdmi blanenského zámku!
Text: Tomáš Rezek/Foto: archiv Muzea Blanenska

K

dyž budete v Blansku hledat zámek, nespleťte si ho s bývalou správní budovou firmy
K. a R. Ježek ve Svitavské ulici. Tento „zámeček“,
jak mu místní říkají, byl postaven na začátku minulého století podle vzoru slavného habsburského sídla Miramare. K blanenskému zámku, který
má podstatně delší historii, dojdete Rožmitálovou ulicí. Původně na jeho místě stávala gotická
tvrz, ve druhé polovině 16. století přestavěná na
renesanční zámek. Později barokně upravený
a rozšířený zámek získal v 19. století neorenesanční podobu. V roce 1945 byl podle Benešových
dekretů zkonfiskován. V 60. letech došlo k jeho
generální rekonstrukci a od té doby v něm sídlí
muzeum – nejprve Okresní vlastivědné muzeum,
poté dlouho Muzeum Blansko a dnes Muzeum
Blanenska – a využívá ho k prezentaci svých
sbírek. Jedna z prohlídkových tras vede historickými interiéry v prvním poschodí zámku, které
muzeum opravilo, vybavilo vhodným
mobiliářem a veřejnosti
zpřístupnilo v roce
1994.

Historické interiéry zámku
Posledními šlechtickými majiteli blanenského
zámku byli Salmové. Koupili ho v roce 1766
a využívali jen jako letní sídlo, později v něm
ubytovávali přátele nebo správní zaměstnance
železáren. Od roku 1896, kdy Salmové železárny
prodali, byl zámek obýván různými nájemníky. Za
okupace ho dokonce využívala
nacistická organizace
Bund Deut-

V Hudebním salonu s řezbářsky dokonale provedeným
kazetovým stropem se konají
koncerty a svatební obřady.

scher Osten. V původní podobě měl zámek asi
30 místností. Při prohlídce historických interiérů
navštívíte čtyři, které nejvíce odpovídají vzhledu
ze 70. let 19. století po neorenesanční přestavbě
zámku. V nich upoutají hlavně dřevěné kazetové
stropy a obložení stěn a oken. V Zeleném kabinetu
zaujme také do dřevěné výzdoby vestavěný psací
stůl, v Červeném salonu hodiny tzv. tureckého
stylu s podstavcem a Růžový salon vyniká orámovaným zdobením stěn. Dominantou prvního poschodí zámku je Hudební salon, v němž se dodnes
konají koncerty. Ve všech salonech a kabinetu
nechybějí dekorativní předměty z umělecké litiny.

Blanenská umělecká litina
Výrobky z umělecké litiny nekrášlí pouze historické interiéry zámku. Podstatně rozměrnější najdete i na nádvoří zámku nebo v samostatné expozici
o dekorativní a užitkové litině 19. a 20. století.
K rozmachu uměleckého lití v blanenských
železárnách došlo na počátku
19. století. V lednu 1812 se
začaly lít malé medailony,
mříže a kříže. Záhy nato
byly zakou-

5 N EJ
peny od renomovaných umělců sádrové sochy
vytvořené podle antických předloh a v Blansku
se pustili i do odlévání velkých figurálních plastik.
V roce 1835 byl v železárnách založen první
umělecký ateliér. Úspěch byl velký. Blanenské
železárny se staly největším producentem litiny
na Moravě a rakouském Slezsku. Umělecká litina
z Blanska dobyla svět a uplatnila se třeba ve
výzdobě brněnského nádraží, jako oplocení vídeňského Hofburgu nebo třeba při výrobě náhrobků
pro pařížský hřbitov Père Lachaise. Blanenští
slévači také zhotovili velké litinové lázeňské kolonády v Karlových Varech a Mariánských Lázních.

O baronu Reichenbachovi

mu ve městě a jeho okolí vybudovat rozsáhlou síť
hutí a továren. Kromě manažerských schopností
vynikal taky v přírodních vědách. Na blanenském
zámku je mu věnována expozice, která připomíná
jeho pokusy a výzkum v oboru chemie. Podílel se
na objevu několika chemických sloučenin, např.
parafinu nebo kreozotu, a řady umělých barviv,
z nichž se některé využívají dodnes. Zajímal se
také o Moravský kras, kde pozoroval zvláštní síly,
které prostupují přírodou. Vliv tohoto záření, které
sám pojmenoval jako ód, chtěl prozkoumat pro
případné využití v medicíně. Zůstal ale nepochopen a čelil posměchu a urážkám, a byl dokonce
označen za ďáblova spojence. ▪

Velkou zásluhu na rozvoji blanenských železáren
měl německý chemik Karl Ludwig von Reichenbach. V roce 1825 ho starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt jmenoval generálním
ředitelem svých podniků a později také
správcem panství. V Blansku
prožil baron Reichenbach
skoro dvacet let a podařilo se
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Největší chloubou blanenského
muzea je sbírka dekorativní a užitkové
umělecké litiny
z 19. a 20. století.
Její součástí jsou
jak drobné umělecké předměty, tak
i monumentální
plastiky.

2

Nejkrásnější

3

prostory prvního
patra blanenského
zámku – historické
zámecké interiéry
s nádhernými kazetovými stropy – byly
veřejnosti poprvé
zpřístupněny v roce
1994.

Nejplodnějších
dvacet let prožil
v Blansku baron
Karl Ludwig von
Reichenbach. Velkou měrou přispěl
k rozvoji blanenských železáren
a na zámku je mu
věnována jedna
stálá expozice.

4

Nejvýznamnější

5

Nejzajímavějším

badatele, kteří se
zasloužili o poznání
tajuplného podzemního světa naší
největší krasové
oblasti, představuje návštěvníkům
expozice Objevitelé
Moravského krasu.

spojení
Vlakem do Blanska
Z vlaku můžete vystoupit buď na blanenském nádraží, kde zastavují i rychlíky, nebo ve stanici
Blansko město, od níž je to k zámku blíže. Mezi Brnem a Blanskem projíždějí vlaky jedním z nejkrásnějších a také stavebně nejobtížnějších úseků naší železnice. Náročný, takřka horský terén
překonávají pomocí mnoha tunelů a mostů. Nejvýhodnější vlakové spojení si snadno vyhledáte
na www.cd.cz/spojeni. Do Blanska můžete cestovat i na Včasnou jízdenku Česko. Pokud pojedete například z Prahy a máte In Kartu s platnou aplikací, pořídíte Včasnou jízdenku Česko do
Blanska už za 169 Kč, bez In Karty za 219 Kč. Včasnou jízdenku Česko koupíte i v e-Shopu ČD na
adrese www.cd.cz/eshop.

měřicím přístrojům z Blanska je
věnována další stálá
muzejní expozice.
Blanenská továrna
na výrobu elektrických měřicích
přístrojů byla první
ve střední Evropě.

Foto: © Karel Hrazdira, www.fotobanka.cz

z ám ku
Bl an sko
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sídliště Zahradní

Bílé Karpaty

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Splněný sen V SRDCI SLOVÁCKA
Slovácko není zrovna synonymem pro vysokohorské túry, přesto i zde lze nalézt místa,
ze kterých se cestovatelům nabízí utěšený pohled do daleké krajiny. Jedno takové
s netradiční rozhlednou se nachází u Bukovan.

Text: Michal Málek

O

Bukovany

bec Bukovany sice nemá přímé
železniční spojení, ale z nejbližší
zastávky Bohuslavice ležící na trati z Brna
do Kyjova a Uherského Hradiště je to jen
nějakých 2,5 kilometru po červené. Tedy
nic, co by zchvátilo i svátečního turistu
zmoženého koštem vína ze zdejších vinohradů. Mimochodem – jejich historie sahá
až do roku 1520.
Samotné Bukovany jsou poklidnou vískou,
jejíž obyvatelé s chutí udržují zdejší tradice
stále živé. Kromě stavění májky jde především
o košty vína a slivovice, hody a průvody v kro-

Výška: 320 m n. m.
Výhled: Kyjovsko, Chřiby, Babí lom,
Podluží, Bílé Karpaty
Vrchol: replika větrného mlýnu
a hotelový komplex
Nejbližší žst.: Bohuslavice u Kyjova
Výstup: snadný

jích. Během nich můžete zažít i lehké filmové
Déjà vu, neboť jeden ze zdejších stárků je
původem z Angoly a na první pohled jej
tak můžete lehce zaměnit s Numira Cassa
Tombem neboli Mirečkem ze seriálových
Básníků. Afričanem ve slováckém kroji však
výčet zdejších zajímavostí nekončí. Obec
se dále může pochlubit novostavbou kaple
od architekta Jaroslava Vlacha, zasvěcené
v roce 2013 Janu Pavlu II. To by samo
o sobě nebylo až tak zvláštní. Jenže tento svatostánek nestavěla církev, nýbrž
soukromý investor – místní mecenáš
Josef Kouřil. Ač sám není praktikující
katolík, rozhodl se stavbu dofinanco-

C E S T O V Á N ÍC ESTOVÁN
P O K R A J Í CPHO ČČR
R 27

Foto: Bukovanský mlýn

nádraží Kyjov

Zámeček Kyjov

Ratíškovice

Hodonín

výškový profil
320 m n. m.
205 m n. m.
205 m n. m.

žst. Bohuslavice u Kyjova

vat a obci, která se o výstavbu kostela snažila
už od roku 1935, kapli věnovat. Kromě bohoslužeb zde probíhají i výstavy a koncerty.
Kaple navíc není jedinou stavbou, kterou
Josef Kouřil svou rodnou obec obdařil. Svůj
sen si podnikatel splnil v roce 2004, když
těsně za Bukovany směrem k Ostrovánkám
dal v roce 2004 postavit rozhlednu v podobě
repliky větrného mlýnu. Inspirací mu sice
bylo Holandsko, ale tyto stavby se svého
času vyskytovaly i na jižní Moravě. Důkazem
je dodnes dochovaný mlýn v Kuželově.
Bukovanský mlýn coby replika samozřejmě k mletí mouky nikdy nesloužil, jeho lopatky jsou přesto funkční. Jen je nepohání vítr,
který zde často vane rychlostí až 100 km/h,
ale elektromotor. Výstavba 15 metrů vysoké
stavby z litého betonu trvala 7 měsíců.
V přízemí se nachází reprezentační místnost

žst. Bohuslavice

Bukovany – Mlýn

sloužící zároveň jako zkušebna bukovanského mužského pěveckého sboru. V prvním patře se nachází výstava místních uměleckých
předmětů a v druhém je možné nahlédnout
do historie obce. Po zdolání všech 64 schodů
se návštěvník ocitne v posledním poschodí,
na vyhlídkové plošině. Z ní se nabízí pohled
na Babí lom, Chřiby, Bílé Karpaty, Kyjovsko
a Podluží. Za dobrého počasí je možné dohlédnout až do Rakouska nebo na Slovensko.
Malebný kolorit mlýna doplňuje od roku
2007 i hotelový areál vybudovaný v duchu
tradiční slovácké architektury. Na místě tak
lze ochutnat krajové speciality a případně
využít i možnost ubytování – buď přímo ve
stavení, nebo v přilehlých slováckých chalupách. Večer pak můžete zakončit v místním
sklípku nebo opět na rozhledně a pokochat
se pohledem na noční Kyjov. ▪

spojení
do Bohuslavic u Kyjova
Z Brna osobním vlakem
za 1 hodinu a 16 minut
Z Veselí nad Moravou osobním vlakem
za 34 minut
Z Uherského Hradiště osobním vlakem
za 55 minut
Z Hodonína za 47 minut s jedním nebo
dvěma přestupy
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Z okna vlaku v Jihomoravském kraji
Obřadní síň židovského hřbitova

Odbavovací hala Letiště Brno

Farní kostel v Blažovicích

¡¢ Brno-Židenice – Brno-Slatina

¡¢ Brno-Slatina – Šlapanice

¡¢ Ponětovice – Blažovice

Židovský hřbitov v brněnských Židenicích byl
založen roku 1852. Dnes v něm najdete bezmála
devět tisíc náhrobků. Hřbitov je také posledním
místem odpočinku herce a režiséra Huga Haase
(1901–1968). U vstupu na hřbitov
stojí novorománská obřadní síň
postavená v roce 1900. Zajímavá
je mj. tím, že v její předsíni jsou
zazděny nalezené části středověkých židovských náhrobků.
Hřbitov je přístupný od neděle
do čtvrtka.

V září tomu bude 10 let, co byl na brněnském letišti
uveden do provozu nový terminál, který slouží pro
odbavení odlétajících cestujících. Budova postavená
podle návrhu brněnského architekta Petra Parolka
ve futuristickém stylu byla vybavena
nejmodernější bezpečnostní technikou. V roce 2007 získala titul
Stavba roku. Na letiště se můžete
svézt z brněnského hlavního
nádraží městskou autobusovou
linkou č. 76.

Blažovičtí založili v roce 1923 Kostelní jednotu,
jejímž cílem bylo vybudovat v jejich obci svatostánek. Od hraběte Mitrovského koupili pozemek
a podle projektu bratislavského architekta Zoubka
se začalo stavět. Kostel Božského
srdce Páně byl dokončen a vysvěcen v roce 1934. Blažovičtí
přispěli nejen na jeho stavbu, ale
místní řemeslníci se také podíleli
na vnitřním vybavení kostela.
V roce 2002 prošel farní kostel
generální opravou.
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Z moravské metropole
DO KRAJE VÍNA A SLUNCE
Mezi Brnem a Kyjovem vystupují výletníci hlavně ve Slavkově u Brna a v Bučovicích,
aby si prohlédli místní zámky. Okolí železniční trati nabízí i řadu dalších zajímavostí,
které zahlédnete z okna vlaku.
Text: Tomáš Rezek

Z

brněnského hlavního nádraží do Kyjova
trvá jízda osobním vlakem necelou hodinu
a půl. Svézt se ale můžete také spěšnými
vlaky, s nimiž ušetříte asi 20 minut. Trať kříží
řadu cyklostezek, takže příznivci cykloturistiky jistě uvítají, že většina vlaků vedených
jako linky S6 a R6 Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje poskytuje roz-

šířenou přepravu jízdních kol. V sedle bicyklu
nebo pěšky se můžete vydat třeba po stopách
bitvy tří císařů od nádraží ve Šlapanicích. Až
do Nesovic vedou koleje převážně rovinatou
krajinou, a tak z okna vlaku upoutají především věže kostelů. Na dohled dráhy se nachází
zajímavá funkcionalistická svatyně v Blažovicích, modrobílou fasádou zaujme kostel
v obci Hodějice a červenožlutou zase farní
kostel v Křižanovicích. Ze světských památek

vyniká renesanční budova Nových Zámků,
dominanta obce Nesovice. Za Nesovicemi
se krajina kolem trati začíná stále více vlnit.
Mezi Nemoticemi a Bohuslavicemi projíždějí
vlaky Ždánickým lesem. Pokud se rádi touláte
zelení, je tento přírodní park pro vás ideální.
Od zastávky Jestřabice nebo z Bohuslavic
u Kyjova se ho můžete vydat prozkoumat po
značených turistických trasách. Vhodným nástupním místem na túry je i Kyjov. Nedaleko
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Vyhlídka s kaplí sv. Urbana

Člupy se vzácnými rostlinami

Nové Zámky v Nesovicích

¡¢ Slavkov u Brna – Křižanovice

¡¢ Křižanovice – Marefy

¡¢ Nesovice – Brankovice

Severně od Slavkova u Brna stojí na kopci kaple
sv. Urbana. Původně na jejím místě stávala kaple
postavená v roce 1712, která byla při bitvě u Slavkova francouzskými vojáky vážně poškozena a v roce
1816 nakonec zbořena. Na novou
kapli se složili obyvatelé Slavkova. Na starých základech byla
vystavěna v letech 1858–1861.
Od kaple je pěkný výhled na
město a jeho okolí. Od nádraží
vás k ní dovede zelená turistická
značka (3,5 km).

V okolí Maref se nachází několik přírodních památek
a rezervací. Z vlaku jsou dobře vidět Člupy – přírodní
památka se strmými svahy stepního charakteru,
která byla zařazena mezi evropsky významné
lokality Natura 2000. K chráněným
rostlinám tohoto území patří koniklec velkokvětý, který v březnu
a dubnu zbarví stráně do fialova,
zvonek sibiřský nebo třeba třemdava bílá. Hojně se tu vyskytuje
ještěrka obecná a užovka hladká.

U Nesovic nepřehlédnete budovu Nových Zámků. Ta
je ojedinělým příkladem raně renesanční architektury u nás. Nesovický zámek začal stavět roku 1561
Záviš z Víckova podle plánů neznámého italského
stavitele. Z původně zamýšleného
mohutného čtyřkřídlého paláce
byla dokončena jen jeho severní
a východní část. Zámek vyniká
plastickými prvky střešní atiky.
Dnes má soukromého majitele,
který ho užívá jako rodinné sídlo.
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TIP
Brno
Slavkov
Blažovice

Nesovice

Trať č. 340
Kyjov
Bzenec

nádraží v městském parku začíná naučná stezka Kyjov – Bohuslavice, která na
necelých 13 km seznamuje s přírodními
a historickými pozoruhodnostmi města

Veselí nad Moravou

a jeho okolí. A přijedete-li do Kyjova
s kolem, svezte se po některé vinařské
stezce. ▪

Chystáte se o víkendu na rodinný výlet? České
dráhy nabízejí výhodnou Skupinovou víkendovou
jízdenku. S ní může v sobotu, neděli nebo ve státní
svátek neomezeně cestovat vlaky ČD až pět lidí,
z nichž dva mohou být starší 15 let (tj. dva dospělí
a až tři děti). Tato jednodenní síťová jízdenka se prodává s platností po celé ČR za 679 Kč, ale pořídíte
i levnější variantu pro cestování po vámi vybraném
regionu (např. Skupinová víkendová jízdenka region
Jihomoravský stojí pouze 279 Kč). V nabídce jsou
také varianty této jízdenky, s nimiž lze cestovat
i v MHD. Více informací najdete na www.cd.cz (Vlakem po ČR – Jízdenka). Pokud nevíte, jakou jízdenku
si koupit, abyste zbytečně neutratili víc, než musíte,
nejvýhodnější jízdné vám podle zadaných údajů automaticky nabídne e-Shop ČD (www.cd.cz/eshop).
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Hledáte tip na výlet nejen v Jihomoravském kraji?
www.cd.cz/zazitky

Za dobrým vínem a zábavou do Valtického Podzemí
TIP

Na začátku dubna se konají Dny otevřených dveří 13 sklepů
Valtického Podzemí. Přijeďte si užít bujaré kostýmové veselí
v unikátním labyrintu dlouhém více než 900 metrů.

Foto: VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO, a. s.

Pokud máte rádi víno a dobrou zábavu, udělejte si 1. a 2. dubna výlet do Valtic.
V jedinečném prostředí moravských vinných sklepů se tu uskuteční kostýmová
akce, na níž se určitě nebudete nudit. Na Dnech otevřených dveří 13 sklepů Valtického
Podzemí můžete degustovat výborná vína, dopřát si místní kulinářské speciality nebo se
zúčastnit různých interaktivních soutěží. Příjemnou atmosféru v podzemním prostředí
umocní cimbálovka cimbálMEN Zdeňka Valáška, která zahraje moravskou cimbálovou
klasiku i světové rockové hity v nápaditých aranžích. Zatančit si můžete i na vinařské
retrodiskotéce. Nenechte si ujít ukázku sabráže neboli stínání hrdel lahví různými předměty. Specialitou Valtického Podzemí je sabráž sekerami. Zájemci mají také možnost
zúčastnit se dražby archivních vín, jejíž výtěžek poputuje na charitativní účely. Na akci
jsou vítáni všichni návštěvníci, obzvláště pak ti, kteří přijdou v historických kostýmech
– jako mniši, šlechtici, měšťané, husité nebo třeba napoleonští vojáci. V pátek 1. dubna
budou sklepy otevřeny od 17 hodin, v sobotu 2. dubna už od 10 hodin. Program začíná po
oba dny od 18 hodin. Vstupné na každý den stojí 150 Kč. Ve Valtickém Podzemí obsluhují
sklepiéři – odborníci na podávání vín ve sklepích, kteří dobře znají prostředí Lednicko-valtického areálu a ochotně vám poradí, jaká místa v regionu se ještě vyplatí navštívit.
Bližší informace a aktuální program najdete na www.valtickepodzemi.cz.

Nejbližší železniční stanice:
Valtice

Foto: © Martin Kalina

Foto: © www.ostermarkt.co.at/Schiffl

Foto: archiv Výstaviště Flora Olomouc, a. s.

VLAKEM ZA ZÁŽITKY
Svět fantazie For Model

Velikonoce na zámku Schönbrunn

Parním vlakem na Křivoklát

Na olomouckém výstavišti se uskuteční už
14. ročník prodejní výstavy modelů a sběratelství For Model. Největší pavilon výstaviště
bude patřit všem hravým od 13. do
15. března. Modelářská část výstavy
zahrnuje expozice historických lodí, letadel,
ponorek, automobilů, železniční i bojové
techniky. Návštěvníkům se předvedou
dálkově ovládané RC nákladní automobily,
letadla, vrtulníky či lodní modely v instalovaném bazénku. Na výstavě nebudou chybět
ani modelová kolejiště. Sběratelé představí
kolekce turistických známek, pohlednic, medailí nebo třeba vojenské výstroje a výzbroje.

Pokud od 9. do 29. března zavítáte do
Vídně, najdete na čestném dvoře zámku
Schönbrunn oblíbený velikonoční trh. Líbí
se na něm hlavně dětem. Oči nespustí z velikonočního maskota – rozpustilé slepičky
Roberty na chůdách. Svoji šikovnost mohou
prokázat v Zajíčkově velikonoční dílně při
tvarování marcipánu nebo vytváření velikonočních dekorací. Na 60 stánků nabízí různý
velikonoční sortiment – od velikonočních
ozdob, vajíček až po keramiku a výrobky
ze dřeva. K odpočinku lákají židle ve tvaru
skořápek. Nechybí samozřejmě ani pestrá
nabídka sladkostí a dalšího občerstvení.

O velikonočním víkendu 26. a 27. března
se můžete svézt parním vlakem z pražského
smíchovského nádraží (odj. 9:40 hod.)
na Křivoklát. V čele vlaku s historickými
vozy ze 40. let minulého století (Rybák)
a bufetovým vozem pojede parní lokomotiva 464.008 (Bulík). Na hradě Křivoklát na
vás čeká bohatý program z doby krále Jana
Lucemburského. Nebudou chybět šermířská
vystoupení, kejklíři, komedianti, středověká
hudba a samozřejmě dobré jídlo a pití. Po
předložení jízdenky z parního vlaku získáte
20% slevu na vstupné na hrad. Vstupenka
na hrad umožní i volný vstup na jarmark.

Nejbližší železniční stanice:
Olomouc-Nová Ulice

Nejbližší železniční stanice:
Wien Meidling

Nejbližší železniční stanice:
Praha-Smíchov/Křivoklát
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Foto: © Choneschones | Dreamstime.com

MINIPIVOVARY

Kde se pivo vaří,tam se dobře daří…
Dobré pivo vaří i na jižní Moravě. Kraj proslulý hlavně vinařskou turistikou se může pochlubit řadou minipivovarů, kde připravují
zlatavý mok z kvalitních surovin a s náležitou péčí. Ale že je víno zdravější než pivo? Podle nedávno publikované švédské studie
může být pivo stejně prospěšné našemu zdraví jako červené víno. Jeho střídmé popíjení výrazně snižuje riziko srdečního infarktu.

Přijeďte ochutnat Císařské pivo!
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Před čtyřmi lety byl ve Slavkově u Brna postaven nový pivovar – Slavkovský pivovar. Vznikl na místě, kde původně
stával panský pivovar, z něhož do dnešní doby zbyl komín sladovny. Součástí nového Slavkovského pivovaru je příjemná restaurace, jíž dominuje dvounádobová varna. V restauraci můžete ochutnat piva, která tu připravují bez filtrace a pasterizace. A jaká to jsou? Kromě světlé výčepní desítky a dvanáctky ležáku jsou pravidelně na čepu tmavý,
spodně kvašený Slavkovský kancléř 13%, svrchně kvašený 14% speciál Slavkovský T. N. T. a také Císařské pivo 13%.
Zlatohnědá barva tohoto speciálu má připomínat východ slavkovského slunce v den památné bitvy u Slavkova roku
1805. V pivovaru ale pravidelně a s oblibou vaří i sezonní speciály. O úspěchu Slavkovského pivovaru svědčí nejen množství ocenění z pivních festivalů, ale také více než dvě desítky restauračních
zařízení, které patří mezi stálé odběratele. A pokud vám pivo ve Slavkově u Brna zachutná, můžete
▪ stylovou restauraci s wi-fi
▪ pěstitelskou pálenici
si ho koupit i ve skleněných lahvích s porcelánovým uzávěrem.

1,5
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Od nádraží jděte vlevo, na hlavní silnici opět doleva, po 200 m za mostem přes řeku Litavu
se dejte vpravo pěšinou podél řeky, pak Slovanskou ulicí a ulicí U Mlýna k pivovaru (1,5 km).

Pegas – první moravský minipivovar

▪ dárkové poukazy
▪ prodej pivovarských suvenýrů

Co kromě piva oceníte?
▪ útulnou pivnici
▪ letní terasu
▪ možnost ubytování
▪ českou a moravskou kuchyni
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V brněnském pivovaru Pegas se pivo vaří už od roku 1992. Jde o první minipivovar na Moravě
založený po sametové revoluci. Pivovar Pegas je součástí stejnojmenného hotelu v Jakubské
ulici. V útulné pivovarské pivnici jsou na čepu vždy čtyři druhy piv a příležitostně i další speciály.
Nejoblíbenějším pivem je spodně kvašený, nefiltrovaný a nepasterizovaný světlý ležák. Objednat si
můžete taky tmavý ležák vyrobený stejnou metodou za použití barevných sladů. Pod názvem Pegas Gold se čepuje
speciální polotmavý ležák 16% a v nabídce je také svrchně kvašené pšeničné pivo (weizen) podávané s citronem.
Pivo si můžete koupit i s sebou domů, třeba ve skleněném dvoulitrovém džbánu nebo v PET láhvích (1,5 l). A pokud
vám vyhládne, určitě si vyberete i z pestrého jídelního lístku. Kromě guláše, svíčkové na smetaně, vepřového vrabce
nebo moravské bašty si lze dopřát třeba i pečená marinovaná žebra, pivovarský talíř s lutěnicí či mix gril. V moravské metropoli najdete i druhou pivnici pivovaru Pegas, a to v Jiráskově ulici.

1,5

km

Od brněnského hlavního nádraží se svezte tramvají č. 4 na zastávku Náměstí Svobody.
Až vystoupíte z tramvaje, dejte se vlevo a první ulicí opět doleva – do Jakubské ulice, kde je hotel Pegas.

ze slovníku pivaře
Plná a silná piva
Podle připravované vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR se svrchně kvašená piva mají nově označovat jako plná piva.
Piva třinácti- a vícestupňová, jež jsou nyní vedena jako speciály, budou prodávána pod názvem silná piva. U piv se bude také
povinně uvádět obsah alkoholu.
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DOBA JE PLNÁ PARADOXŮ.
na Z
Všichni by chtěli vařit lehce, zdravě, rychle,
a Florentý
Foto: Jan
ze sezonních surovin, ale přitom od svých čtenářů
vím, že v hloubi svého srdce stejně chtějí dobře
ovládnout umění tradičních českých omáček. Naše omáčky jsou obestřeny kuchařským tajemstvím; pokud
se je mladá dívka nenaučí vařit doma od své matky, nejspíš už jí to nikdo nikdy pořádně neukáže.

OKURKOVÁ MÁČKA
P

řitom nejrůznější omáčky jsou doslova
náš národní kulinární poklad, ke kterému bychom měli přistupovat jak jinak
než s náležitou úctou. Bránit je, hýčkat
si je, odmítat všechny verze z polotovarů. Rajská, křenová, koprová, švestková,
houbová, smetanová, pažitková, cibulová,
játrová, česneková… Ty všechny máme
nejspíš zakódovány v DNA a chováme
k nim patřičnou náklonnost.
V žádné jiné světové kuchyni nic takového není. Víte proč? Tohle všechno jsou
omáčky, které se podávaly k vařenému
masu, obvykle hovězímu, a které se připravovaly zvlášť v samostatném kastrůlku.
Použil se na ně vývar z jmenovaného masa.
Proto jsem ve výčtu omáček nezmínila
oblíbenou svíčkovou, ta jediná se připravu-

je zároveň s masem a do tohoto schématu
nezapadá.
Ne vždy bylo k dispozici vařené maso,
a tak jsme si tyhle omáčky zvykli používat
i jinak, třeba s vařeným vajíčkem nebo sázeným vejcem. V bohatších krajích a bohatších
rodinách se podávaly s knedlíkem, v těch
chudších s bramborami. V dobové literatuře
jsou zmínky o nejroztodivnějších omáčkách. Čím starší kuchařka, tím víc omáček
v ní nejspíš najdete. Jedno však omáčkám
zůstalo: bez dobrého vývaru je nepřipravíte.
Můžete zaměnit hovězí vývar za drůbeží, ale
nemůžete místo něj vzít vodu.
Především Morava byla oblastí nejrozmanitějších omáček čili máček, jak se jim
tu místy říkalo a ještě říká. Dnes bych vás
ráda vzala na Znojemsko a ukázala vám

K TÉHLE OMÁČCE SICE MŮŽETE
PODÁVAT VAŘENÉ HOVĚZÍ MASO,
ALE PRO RYCHLÉ VŠEDNODENNÍ
VEČEŘE SI JI KLIDNĚ DOPŘEJTE
S VAJÍČKEM.
jednu velmi snadnou, avšak tradiční
a chutnou omáčku. Pardon, máčku. Jak jinak než okurkovou. Rozhodně si ji však nepleťte s hovězí znojemskou pečení, protože
to je zase úplně jiná kuchařská kategorie.
Užijte si dnešní cestování, i kdyby mělo
být jen po vzpomínkách na ty nejbáječnější
omáčky, které jste kdy potkali. ▪
Florentýna

SUROVINY: l 600 ml hovězího nebo drůbežího vývaru l 3 lžíce másla l 2 zarovnané lžíce hladké mouky
l 6 středně velkých kyselých okurek l lák z okurek na dochucení, zhruba 100 ml l 100 ml smetany ke šlehání l sůl a pepř
SNADNÉ

20
minut

3

1

Z 30 g másla a z hladké mouky
umíchejte jíšku světle zlaté
barvy. Rozřeďte ji vývarem, přiveďte k varu a nechte 15-20 minut
zvolna pobublávat za občasného
promíchání, aby se omáčka
nepřichytila.

2

Zatímco se omáčka vaří, oloupejte (ano, oloupejte) škrabkou
okurky a nakrájejte na drobné
kostičky. V druhém menším kastrolu
rozehřejte zbývající lžíci másla
a okurky na něm pár minut poduste
a prohřejte.

Do provařené omáčky vmíchejte podušené okurky. Ochuťte solí, pepřem
a podle chuti dokyselte lákem z okurek.
Nakonec vmíchejte smetanu na zjemnění.
Lákem a smetanou omáčku trochu naředíte, takže pokud vám předtím připadala
příliš řídká, nyní v ní můžete nejprve dobře
rozšlehat jeden přebytečný žloutek. Už
nevařte, pouze prohřejte. Podávejte s vařenými brambory nebo knedlíky, s vařeným
masem nebo vejci. A pokud chcete, ještě si
můžete omáčku vylepšit čerstvým nasekaným koprem.
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autorka
Jana Florentýna Zatloukalová
Je bývalá šéfkuchařka, spisovatelka, autorka kuchařského bestselleru
Kuchařka pro dceru a volných pokračování (Hovory s řezníkem, Snídaně
u Florentýny). Knihy jsou psány s pochopením pro naprosté začátečníky,
vysvětlují, neobsahují nejasné pojmy, takže podle nich uvaříte skvělé jídlo
hned napoprvé. Každý čtvrtek si můžete přečíst nové rady a recepty do
kuchyně na jejím autorském webu www.kucharkaprodceru.cz.

ČD TAXI

Pohodlněji na vlak i z nádraží
Přepravu na vlak nebo z nádraží za zvýhodněnou cenu nyní
můžete využít nejen v Brně, Ostravě nebo Praze!
Objednávejte telefonicky na non-stop dispečinku!*
▪ České Budějovice – 724 708 090
▪ Hradec Králové hl. n. – 605 123 456
▪ Liberec – 800 501 501
▪ Pardubice hl. n. – 800 600 636
▪ Plzeň hl. n. – 777 254 579
▪ Praha (Halotaxi) – 244 114 411
▪ Brno, Ostrava, Praha (City taxi) – 14041
▪ Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice – 732 307 317
* V Brně, Ostravě a Praze můžete objednat i SMS na číslo 777 257 257 s heslem „ČD Taxi“ nebo e-mailem
na adresu operator@citytaxi.cz.

Více informací na www.cd.cz/cdtaxi

Lepší cesta každý den

Soutěž
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Zašlete nám vyluštěnou
tajenku a vyhrajte DVD Domácí péče!
Správnou odpověď jednoduše zadejte
do formuláře na www.cdprovas.cz
do 17. března.

POMŮCKA:
ARBA,
AVEC, DTT

LEKNÍN

ČÁSTEČKY
SUCHÉ PÍCE
(ZEMĚD.)

4. ČÁST
TAJENKY

INICIÁLY
SKOTSKÉHO
PROZAIKA
STEVENSONA

❖

OBEC
NA LITOMĚŘICKU

PÍSEŇ
ILONY
CSÁKOVÉ

VELIKOST
SYMETRÁLA PÍSMA PSACÍCH
STROJŮ

ZDOBENÝ
HUSARSKÝ
KABÁT

❖

DAREBÁK

ŠLÉPĚJ

VYCPÁVKOVÝ
MATERIÁL

ZNAČKA
ÚSTNÍ
VODY

SKRÁPĚT

MÍSTA PRO
ZESNULÉ

SANĚ

POTRAT (MEDIC.)

OPRAVNA
LODÍ

BAŽINNÝ
VÁPENEC

VÝKAL
ŠPANĚLSKÝ
ŠLECHTIC
NÁM
PATŘÍCÍ

OZBROJENÁ
OCHRANA
ŽELEZNIC
(ZKR.)

ŽENSKÝ HLAS
PRACHOVÉ
UHLÍ
HORSKÝ
SKŘÍTEK

IT. METROPOLE (SLOV.)
ZVLÁŠTNÍ
ČLOVĚK

ŠKOLÁK
BÝV. ČESKÝ
HEREC

SVATOZÁŘ
(ŘIDČ.)
FRANC.
PŘEDLOŽKA

CHEM. ZN.
MOLYBDENU
PREZENT

KAPROVITÁ
RYBA
ČLEN
RODINY
(EXPR.)

KÓD LETIŠTĚ
DETROIT
ČESKÝ
ZPĚVÁK

3. ČÁST
TAJENKY

PATŘÍCÍ
IDĚ

OBVAZOVÉ
MATERIÁLY

ŘÍMSKY
1004
KAVKAZSKÝ
HUD. NÁSTROJ

TRÁVNÍK
(KNIŽNĚ)

OPĚT
TYČE
VOZŮ
SMYČKY

PANOVNICKÉ
STOLCE

CHEM. ZN.
OSMIA
MASA KAMENE (KNIŽNĚ)

INSTITUT
KOMUNIKAČ. VĚTŘÍK (BÁS.)
VZDĚLÁVÁNÍ EVROPANOVA
(ZKR.)

Vyhrajte 5x DVD
cenami ověnčeného filmu
DOMÁCÍ PÉČE

LYŽE
VÝRAZ
REZIGNACE
ZPŮSOB BARVENÍ LÁTEK
OSVĚDČENÍ

ZAKRSLÝ
STROM
(ŘIDČ.)

CITOSLOVCE
ZVUKU
STŘELBY

CVIČNÁ
SKLADBA

1. ČÁST
TAJENKY

BRODIVÝ
PTÁK

SLOVENSKY
ZNAČKA
VĚTEV
POLÉVEK

❖

LIÁNOVITÁ
PALMA
POSTUPNĚ
ODNÉST
TEPLICKÁ
SPZ
TANEC

POMATENEC

❖

TMEL

PAŽE

HORKO
ZEVNITŘ
PRYČ

CIZOPASNÁ
HOUBA

DRUH
ZEMĚPISNÉ
ROVNOBĚŽKY

ZAČÁTEČNÍK

JEMNÝ
NÁDECH

PŘE

2. ČÁST
TAJENKY

PORODIT
(ZASTAR.)
TENISOVÁ
ASOCIACE

TOPIVO
BALKÁNEC

ASIJSKÝ
VOZÍK

TEPLÉ
TRIKO
JELIKOŽ

BIŘIC
POBŘEŽNÍ
PÍSČINA

ČESKÝ
MALÍŘ

❖

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ
ODHAD
VÝSLEDKU

POBÍDKA
POVLAK
NA PEŘINU

ZPEVNĚNÁ
JÍLOVITÁ
HORNINA

❖

SPZ
KUTNÉ
HORY

A

POUZE
(V NÁŘEČÍ)
NADPIS
DOUŠEK

POSTEL
(KNIŽNĚ)

DIETLOVA
HRDINKA

OBILNINA

VÝČNĚLEK

NĚMECKÝ
FILOZOF

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ
PEREL

H. Taine (1828 – 1893) – francouzský filozof:
... (výrok v tajence).

POKLADNA

režiséra Slávka Horáka
s Alenou Mihulovou
a Bolkem Polívkou
v hlavních rolích.

Křišťálová globus
z Karlových Varů, Cena
české filmové kritiky, Český lev,
nominace na Oscara - film
ze života a o životě,
který vám otevře oči.

Více na www.domaci-pece-film.cz.
Tajenka z minulého čísla:
Filozof odpovídá na vaši otázku tak, že ani nerozumíte,
na co jste se vlastně ptali.

FOTOSOUT ĚŽ
VOLNÉ TÉMA
Vše o soutěži na www.cdprovas.cz/fotograficka-soutez

3
2

1
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w ww.c d p rovas . c z / f otogra ficka -soutez
1 Milan Pekař, 30 let Vzpomínka na podzim
2 Lenka Grabmüllerová, 17 let Já to nebyla
3 Vladimír Hrbek, 26 let

Svatební košile
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Svačin
PAT R I K,

Z A PÁ R ...

14 L ET

Čaute lidičky, opět jsem tu a píšu o svačinách. Doufám, že nás se ségrou čtete
a to se hned potvrdí, když dočtete do
konce, tak schválně. Svačiny jím jen
ve škole, a to z toho důvodu, že mi je,
rozmazlenýmu a línýmu týnejžrovi,
krásně moje milovaná maminka připraví. Když ne, musim přes obchod v naší
vesnici a tam si něco koupim, protože
příprava opravdu není nic pro mě.
Dřív jsem byl ale ještě větší lump. Bylo
mi asi tak 9 let, když jsem se přejedl
tyčinek, který jsem dostával dost často
vždycky k nějakýmu tomu rohlíku
a skoro všem mým spolužákům chutnaly. Vymyslel jsem si svůj byznys
a začal prodávat tyčinky za 15 Kč čistá
ruka. Prostě a jednoduše jsem byl trošku malej parchantík, který vydělával
na kámoších pomocí svačiny – ošklivý
z dnešního pohledu. Naštěstí mi tohle
nezůstalo. Dnes když mi něco nechutná nebo něco nechci, tak to rozdělim
mezi svý kámoše. Když jdu do školy, tak
bez svačiny prostě nepřežiju, to by mi
pak bylo celej den špatně.
The End.
No a teď zkouška čtenosti: Poslední
týden jsem znovu potkal holku, o který
jsem psal v minulém vydání (téma
– MHD). Vypadá to nadějně a jde to
dobrým směrem.

ky
TERKA,

TÁ H NE MI NA . . .

1 7 LE T

Jeden můj spolužák má každý
den i dvě velký krabičky plný
nějakýho jídla, co mu připravila máma. Klidně i těstoviny
nebo pizzu! To je vážně
nefér, když na někoho jiného
mamka prdí. Ne že bych
si momentálně stěžovala,
musím uznat, že mi mamka tak poslední tři měsíce
začala asi po třech letech, co
jsem si musela svačiny plně
obstarávat sama (moc za to
taky nestály), zase dělat často
svačinky. Nějakou housku
nebo tak něco. Ale kdo by nebral domácí pizzu k svačině,
že? Zvlášť když nechodím na
obědy a hned po škole jdu
cvičit nebo něco mám a nestíhám se někde najíst. Nebudu
to okecávat, nejsem úplný
boháč, abych každý den dala
stovku za oběd, i když bych
ráda. Navíc mi chutná hlavně
ve fastfoodech, a to jsou
spíš samý nezdravý kraviny.
Bohužel pro mě jsem taky zároveň líná, abych si šla večer
nějaký to jídlo do krabičky
sama udělat. Tak lehce trpím
hlady. Pořád potřebuju, aby
to někdo dělal za mě.

M RAKY NAD DEPE M
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Virga

Co se u vás v depu děje? Stěžovalo si už mnoho cestujících, a dokonce i výpravčích,
kteří sledují projíždějící vlaky ve stanicích. Takhle špinavé je ještě neviděli! Dřív se
leskly na slunci jako modré perly a teď vypadají jako ojeté rachotiny.

P

řednosta depa svolal své nové zástupce, naše
šikovná zvířátka, na velkou poradu, aby se našlo
řešení. Od té doby, co profesor Santa vypustil ze
všech kohoutů v depu a ve vozidlech vodu, nemohli ji
doplnit do nádrží. Sucho, které trápilo krajinu minulý
rok, pokračovalo i přes zimu. Pantík zhodnotil situaci
po svém, aniž by si uvědomil důležitost své funkce:
„Snížili nám dokonce příděly čaje v kantýně!“
Žralda polkl na sucho a Pavouček jen zakroutil
hlavou. Tohle byl první skutečný problém, který musí
řešit, aby dokázali, že si svou novou důležitou pozici
zástupců přednosty zaslouží.

Situace nevypadala dobře. Když chtěl přednosta
před dvěma lety postavit novou myčku a přivést
potrubí z města, zjistil, že se výrazně zpřísnily normy
a musel by k nové myčce vybudovat ještě odpadní
roury, čističku, pak taky příjezdovou asfaltovou cestu, požární systém a další kantýnu, kam by se chodila
stravovat obsluha čističky, požárního systému a taky
„sekjuriťák“, který by celé to drahé zařízení hlídal.
Pavouček se na vteřinu zamyslel a vzápětí vykřikl:
„Mám nápad!“ Nová funkce mu evidentně svědčila.
Pavouček nešel se svými osmi nožkami pro nápad
daleko. Nechal se inspirovat minulým víkendem, kdy

Text: Zdeněk Ston, ilustrace na dvoustraně:

Dispečink volá

si zvířátka vyrazila na výlet. Navštívila několik nových
rozhleden a u všech našla mosaznou reklamní tabulku,
na které stálo: „Postaveno s přispěním evropských fondů.“ Co na tom, že z poloviny rozhleden nebyl pořádný
výhled. Stačilo si z internetu stáhnout formuláře
a vyplnit stohy papírů, taky něco napsat o tom, jak
moc rozhledna prospěje místním obyvatelům, a čekat,
že se ta šťastná evropská hvězdička usměje. A tak se
i stalo. Co taky na tom, že z depa byl pořádný rozhled
leda tak na depo a přilehlé tratě. Naopak!
Hned za rotundou u hal byla během měsíce vybudována rozhledna ve stylu námořního majáku
a přednostu to skoro nic nestálo. Mohl si dovolit
platit mzdu starému námořníkovi, který sem přimigroval a vybudoval si v majáku příbytek a ve dne
v noci pozoroval oblohu, jestli se neblíží nějaká ta
dešťová srážka. To pak maják začal vrhat výstražné
slunci odolné světlo do širokého okolí, aby se do depa
sjelo co nejvíc jednotek, mašin a vagonů. Všechny
uklízečky se rychle seběhly a namydlily mašiny voňavým saponátem. A pak už se jen čekalo a doufalo, že
nepůjde o virga.
LOGOTYP

Dramatická podívaná, když z blížícího se mraku vypadávají krásně viditelné šikmé nebo rovné srážkové pruhy. Na zem ale někdy vůbec nedopadnou.
Jednoduše se mohou ve vzduchu vypařit.

40 CE S TOPIS

K RÁ LOV SK É PALÁCE
historického Soulu

Soul je městem mnoha tváří, ve kterém se střetává dávná historie
se současnými výdobytky moderního světa a ruchem velkoměsta.
Rozhodla jsem se svou korejskou exkurzi vzít pěkně od začátku
a zahájit své poznávání Soulu od těch nejstarších památek,
tedy slavných královských paláců, kde se v rozlehlých
a udržovaných areálech snoubí klid a harmonie. Na pochopení
místní kultury bych však potřebovala mnohem víc času.

www.katkacestuje.cz
Všechna naše dobrodružství sdílíme
také na našem blogu, kde najdete
nejen podrobné příběhy z našich cest
a užitečné tipy, ale také nepřeberné
množství fotografií, které vás alespoň
na chvíli do této krásné země přenesou.
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D

eoksugung, Gyeongbokgung, Changdeongung, Changgyeonggung
a Gyeonghuigung – tato těžko vyslovitelná slova nepatří mezi korejské jazykolamy, ale jde o názvy pěti velkých paláců
(Grand Palaces), které v Soulu byly
vybudovány za vlády královské dynastie
Čoson. Aby to nebylo jednoduché, v českých zdrojích se setkáte s jejich počeštěnými názvy, které vám možná zamotají

Jižní Korea
Hlavní město: Soul
Prezidentka: Pak Kun -hje
Počet obyvatel: 50,22 milionu (2013)
Měna: Jihokorejský won

ještě více hlavu, zato vám ale pomohou
s výslovností. Strašidelně vypadající
Gyeongbokgung se tak změní na stravitelný Kjongbokkung a sci-fi Changdeongung vám trochu rozmotá jazyk v české
podobě Čchangdokkungu (když hodně
přimhouříte obě oči). Zavítala jsem do
zmiňovaných prvních tří a musím říct, že
jsem si opět připadala jako Alenka v říši
divů – v úplně jiném a neznámém světě.

Soul
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DEOKSUGUNG

palác ctnostné dlouhověkosti
P

rvní ochutnávku korejské kultury
zakouším uprostřed rušné obchodní
čtvrti hned naproti soulské radnici, kde se
za mocnou barevnou branou ukrývá oáza
klidu – palác Deoksu. Po zaplacení 1000
wonů získávám vstupenku do kouzelného
areálu a v dalším okamžiku se má cestovatelská duše opět rozplesá blahem. Tak tohle
je něco! Procházím se nádhernou tichou
zahradou zaplněnou stovkami elegantně
se kroutících tenkých borovic a desítkami
dřevěných budov malovaných nejrůznějšími
barvami a proplétám se bludištěm kamenných zídek pokladených černými břidlicemi
a nějak nemůžu uvěřit, že lze v centru
jednoho z nejlidnatějších a nejmodernějších
měst světa zažívat takové pocity klidu
a harmonie s prostředím.

NAŠTĚSTÍ JE SOUČÁSTÍ VSTUPENKY I PLÁNEK VŠECH PAVILONŮ,
JINAK BYCH SE ZTRATILA ZA PRVNÍ ZATÁČKOU.
Po půlhodince strávené v paláci mi dochází dvě věci: areál je asi desetkrát větší,
než jsem čekala a prozkoumat každou
uličku a stavbu by bohatě zaplnilo půldenní
program (a to ještě netuším, že Deoksu je
ze všech paláců nejmenší!) a druhý důležitý
poznatek – vůbec, ale vůbec těmto stavbám a kultuře nerozumím! Po nahlédnutí
do vznosných budov nacházím „jen“ vzdušné prázdné síně a celkově budovy působí
tak jaksi lehce a jednoduše. Jaký rozdíl
v porovnání s našimi hrady a zámky plnými
zdobného nábytku a vybavení. Čím déle se
procházím po areálu, tím více roste moje
žízeň po informacích, ale současně je mi
jasné, že není v mých časových možnostech
porozumět této složité kultuře. Užívám
si tedy krásné procházky po této dočasné
rezidenci královské rodiny, která byla vybudována jako útočiště v době války, kdy byly
ostatní paláce srovnány se zemí.
Z úvah a přemítání nad tím, k čemu která
budova sloužila, co symbolizují krásné

barvy na střechách a kde se ti lidé koupali,
vařili a žili, když všechny interiéry působí
jako zimní terasy, mě vytrhává přibližující
se bubnování, řinčení a troubení. Očima
pátrám po zdroji těchto zvláštních zvuků
a za chvíli se přede mnou vynoří dlouhatánský průvod barevně oblečených mužů hrajících na nejrůznější nástroje. No, jasně, střídání královské gardy je tady! Chytám foťák
houpající se mi na krku a upaluju k hlavní
bráně, kde se celá tato sláva několikrát denně
odehrává. Během vlády dynastie Čoson
patřilo k povinnostem královských stráží
hlídat areál paláce a otevírat a zavírat jeho
brány. Dnes tradice ožívá
každý den v časech
11:00, 14:00 a 15:30
před hlavní branou
Daehanmun, kde se
ceremoniál výměny
stráží koná se vší
parádou. A je se
opravdu na co koukat!
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Soul
Z totální bídy na vrchol
Soul (angl. Seoul) je hlavní město Jižní
Koreje. Se svými 10 miliony obyvatel
(v aglomeraci 24 milionů) je druhým nejlidnatějším městem světa (prvenství drží
Tokio). Rozprostírá se na území 605 km²
a hustota zalidnění je tu 17 000 obyvatel
na kilometr čtvereční. Monstróznost Soulu mě dostává už v letadle, když se před
přistáním dostáváme pod mraky, a mohu
tak sledovat rozlehlé čtvrti plné vysokých
paneláků, obrovské mrakodrapové centrum vyplněné dálnicemi i moderní členité
doky ve Žlutém moři.
Ačkoli Soul zabírá jen 0,6 procenta plochy
Jižní Koreje, sám vytváří 21 % HDP země.
Své ředitelství zde mají firmy jako Samsung, LG, Hyundai nebo Kia. Město se stalo významným obchodním centrem. Je až
neuvěřitelné, jak se Jižní Korea vzchopila.
Vždyť po skončení korejské války patřila
mezi nejchudší země světa.
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GYEONGBOKGUNG
palác zářného štěstí
D

ruhou královskou zastávkou je palác
Gyeongbokgung (Kjongbokkung), největší a nejstarší ze všech soulských paláců.
V roce 1395 ho založil král Tchedžo a sloužil
jako sídlo korejských králů téměř po dvě
století, během nichž se rozrostl v rozlehlý
komplex čítající 500 budov. Během Imdžinské války s Japonskem byl ale tento dřevěný
architektonický skvost spálen na popel
a na svou rekonstrukci si počkal až do roku
1867, kdy se královská rodina mohla opět
do jeho nově vybudovaných prostor vrátit.
Na začátku 20. století, v době japonské
koloniální správy, dostal ale palác další
citelnou ránu – 330 původních budov
bylo zcela zničeno nebo přemístěno, aby
Korejcům nepřipomínal jejich kulturu
a historii, kterou se z nich Japonci snažili
doslova vytlouct. Areál, kterým se tedy
dnes procházím, je kompletně zrekonstruován a jeho obnova stále pokračuje.

ČÍM DÉLE SE PROCHÁZÍM PO AREÁLU, TÍM VÍCE ROSTE MOJE ŽÍZEŇ
PO INFORMACÍCH, ALE SOUČASNĚ JE MI JASNÉ, ŽE NENÍ V MÝCH
ČASOVÝCH MOŽNOSTECH POROZUMĚT TÉTO SLOŽITÉ KULTUŘE.
Hned u hlavní brány, Kanghwamun, se opět
stávám svědkem střídání královských stráží.
Tento rituál se dnes koná v naprosto stejné podobě, jak tomu bylo již od roku 1469 za vlády
dynastie Čoson. Show se odehrává každý den
kromě úterý vždy v časech 10:00, 13:00
a 15:00 a díky tomu, že je palác mnohonásobně větší než předchozí Deoksu, i toto střídání
probíhá v mnohem větším měřítku
a čítá podle mě alespoň 150 účinkujících.
Žádné troškaření!
Pokud se mi areál Deoksugung zdál
velký, Gyeongbokgung se poté pro mě stává
nekonečným bludištěm, kdy po x hodinách procházení se a obdivování korejské
architektury stále nacházím nové budovy,
nádvoří, brány a uličky. Hlavní stavbou celého
komplexu je Geunjeonjeon, trůnní palác, kde
panovník oficiálně přijímal návštěvy, vydával

prohlášení národního významu a vítal zahraniční velvyslance. Majestátní budova stojí na
dvoustupňové platformě lemované balustrádami (sloupkové zábradlí) a je zdobena mnoha
zvířecími sochami jako jsou lvi, draci
a fénixové, mající význam v korejské mytologii. Opět všem těm symbolům a složitému
trůnu obklopenému spoustou zvláštních předmětů moc nerozumím, ale je to vážně krása!
Dalšími částmi královského komplexu jsou
pavilony určené pro běžný život královské
rodiny a jejich služebnictva, mezi které
patří také nádherný Pavilon vzdálených vůni Hyangwonjeong, jenž je
jedním z nejromantičtějších míst, kde
jsem kdy byla. Jezírka s plovoucími lopuchy, ve kterých se zrcadlí
malebné asijské stavby a mosty, vše
osázeno exotickými stromy a rostlinami.
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spojení
VLAK+ letiště
Dojeďte vlakem na pražské hlavní nádraží, odkud vás Airport Express dopraví
přímo k oběma terminálům Letiště
Václava Havla. Pokud se potřebujete
dostat na ostravské letiště, vydejte se
vlakem do zastávky Mošnov, Ostrava
Airport. Vše na jeden jízdní doklad včetně zpáteční cesty. Díky výhodné nabídce
Českých drah VLAK+ letiště ušetříte
na jízdném (sleva 25 % ze zpáteční
jízdenky), jízdenka má navíc prodlouženou platnost 30 dní, takže z dovolené
rozhodně nemusíte pospíchat. Jedinou
podmínkou pro uznání této slevy je nutnost orazítkovat si jízdenku při zpáteční
cestě. Na Letišti Praha získáte razítko
na informační přepážce letiště nebo
v turistickém informačním centru Pražské informační služby. Na ostravském
letišti razítko dostanete u informační
přepážky letiště (v odletové hale) nebo
v turistickém informačním centru Ostravského informačního servisu. Autobusy Airport Express odjíždějí od Fantovy
budovy (sledujte navigaci od nástupišť)
každých 30 minut. Do zastávky Mošnov,
Ostrava Airport jezdí vlaky ze stanice
Ostrava hl. n., doba jízdy je zhruba
35 minut. Více informací najdete na
www.cd.cz/airportexpress.
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CHANGDEONGUNG
palác nejvyšší ctnosti

M

oje další kroky směřují do Changdeongungu (Čchangdokkungu), paláce, který
byl postaven v roce 1412 po úplném zničení
Kjongbokkungu. Je tu dochován nejstarší ka-

menný most v Jižní Koreji, královská kancelář,
trůnní sál nebo speciální část pro konkubíny
zvaná Naksondže. Celý areál je vybudován
v kopcovitém terénu, ale je do něj tak přirozeně
a šikovně zasazen, že jsem si toho při prohlídce
ani nevšimla. Až po hodině jsem si to přečetla
na informační ceduli. Prohlídka paláce
zabere opravdu celý den a doporučuji vám vzít si s sebou hodně pití.
Vzduch je v Koreji totiž sušší (nebo
to byl alespoň můj pocit) a i když
nebylo úplné vedro, měla jsem za
chvíli v krku sušák jak při kocovině. Problém byl v tom, že zajít si
z jednoho konce areálu k pokladně, kde se prodává pití, je procházka na slušnou půlhodinu, takže
jsem se pěkně prošla a za další hodinu měla stejně zase žízeň. Vlhkost
vzduchu se tu snad opravdu rovná
nule jako někde na poušti.
Areál se rozléhá na ploše 14
hektarů a kromě 13 dochovaných
palácových budov je jeho součástí
také Tajná zahrada Piwon

s dalšími 28 pavilony. Ta sloužila královské rodině k rozjímání,
studiu, skládání básní a jiným
vznosným činnostem. Najdete
tu knihovnu, nejrůznější altánky,
jezírka, lesní cestičky a tajemná
zákoutí. Vstup do Tajné zahrady se platí zvlášť
a musíte jít ve skupině s průvodcem. Protože
na anglickou prohlídku bych musela čekat dvě
hodiny, vydávám se zkoumat krásy památky,
která se dostala na seznam UNESCO, s korejským průvodcem. Baví mě to asi tak půl hodiny a poté se jako spousta dalších nekorejsky
vypadajících turistů odpojuji a pokračuji po
vlastní trase. Naštěstí je součástí vstupenky
i plánek všech pavilonů, jinak bych se ztratila
za první zatáčkou. V době mé návštěvy se tu
koná zvuková výstava, při níž jsou v různých
částech zahrady poschovávané reproduktory,
které vydávají zvuky šité na míru právě onomu
místu. A tak si užívám pohádkovou procházku
po korejském království doplněnou zvuky meditujících mnichů, zpívajících konkubín a větru
hrajícího si se stromovým listím. Opravdu
zážitek! ▪

VLAK+ LETIŠTĚ

Na pražské nebo ostravské
letiště a zpět bez starostí
▪ zpáteční jízdenka se slevou 25 % s prodlouženou platností na 30 dní
▪ pohodlná doprava na letiště odkudkoliv z ČR
▪ v Praze hl. n. přestup na bus Airport Express
▪ v Ostravě vlakové spojení až na letiště
www.cd.cz/letiste

Lepší cesta každý den
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Zababa ZAHRADNÍKEM
O Češích se říká ledacos. Že mají zlaté ručičky, že jsou to rození muzikanti či náruživí
zahrádkáři. Záhy se dozvíte, jak jsem se jedním z oněch zahrádkářů stal i já. Letošní
sezona už pomalu klepe na vrátka, a tak je nejvyšší čas zvážit, co zasadit. Berte
tedy následující řádky jako jeden netradiční tip, kterému brzy podlehne celá rodina.
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Lokomotivní depo je ozdobou každého kolejiště, včetně těch zahradních.

Některá soukromá kolejiště, jako například v Bělči,
můžete během letní sezony navštívit.

J

ednoho říjnového podvečera jsme se se
ženou procházeli po naší stále ještě se rodící
zahradě pokryté převážně nízce střiženým
trávníkem a přemýšleli, jak to nekonečné sekání trochu omezit a přitom prostor smysluplně využít. Na nějaké velké hrabání se v hlíně
nás dva zrovna neužije, ale vize bezúdržbové
betonové zahrady, jak nám od počátku radil
náš vykutálený soused, se nám též nepozdávala. A pak mou drahou polovičku napadla
geniální myšlenka: „Tak tu klukovi udělej malou zahradní železnici. Okolo bude geotextilie
posypaná mulčem a hned bude méně trávníku
a sekání.“ S modely mašinek jsme si se synem
hráli už dříve, takže nebylo dvakrát o čem přemýšlet. Jak žena řekla, tak se také stalo a o Vánocích se pod stromečkem zjevil „zahradní“
Startset s parní lokomotivou Steinz, dvěma
vagony a oválem.

Rozměrový Babylon
Zatímco u malých modelových železnic je jasně dán rozchod a měřítko zmenšení, u těch zahradních je to trochu složitější. Výrobci svorně
nabízejí kolejivo s rozchodem 45 mm, které se
využívá pro různé předlohy. Základní nabídka
velikosti G představuje model úzkorozchodné
dráhy o reálném rozchodu 1 000 mm. Pokud
se rozhodnete pro ztvárnění švýcarských
Rhétských drah (RhB), které si o zakomponování do nějaké zahradní skalky přímo říkají,
či německé Harzské dráhy nesoucí název po
stejnojmenném pohoří, pak je z ryze modelářského hlediska vše v naprostém pořádku.
Jestliže vám však učarovaly rakouské, saské či

Lokomotiva BR 130 má vskutku impozatní rozměry. Jako žhavá
novinka firmy PIKO by měla vyjet během letošního léta.

tip
Nechte se inspirovat
Veřejně přístupná a pravidelně provozovaná zahradní kolejiště se nacházejí ve Střížově
u Olomouce (www.zahradnizeleznice.cz)
a Chlumci nad Cidlinou (chzz-albulabahn.
717.cz). Po předchozí domluvě je možné
navštívit firemní kolejiště brněnského Drah
– servisu (www.drah-servis.cz) či v Bělči
u Třebechovic pod Orebem (zahradnizeleznicebelec.cz). V Bělči též probíhají pravidelné srazy zahradníků (letos 14. 5.) a je možné
navštívit i místní prodejnu a servis.
Mimo sezonu můžete hltat potřebné
informace z již zmíněných stránek Drah –
servisu či na diskuzním fóru www.forumzahradnizeleznice.cz, kde se protřelí zahrádkáři rádi podělí o své zkušenosti.

dokonce tuzemské úzkorozchodky s mírami
750/760 mm, pak už přichází ke slovu pověstný modelářský kompromis. Odpovídající
kolejivo se prostě průmyslově nevyrábí. Ještě
horší je to v případě, kdy se rozhodnete pro
tzv. Feldbahn, tedy polní drážky se skutečným
rozchodem 600 mm. A lepší to není ani u vzorů
normálně rozchodných. Rozměrová disproporce však naštěstí není na první pohled tolik
patrná, navíc je možné zvolit měřítko I (1:32),
kde rozchod zahradních kolejí již odpovídá
1 435 mm.

Losna vs. Mažňák
Tak jako se muži dělí na trenýrkáře a slipaře,
mají své klany i majitelé zahradních železnic. Tím základním dělitelem je materiál, ze
kterého jsou vyrobeny kolejnice. Ty totiž musí
snášet celoroční rozmary počasí a zároveň za-
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kové libůstky jako ovládání dveří u vagonů,
stahování sběračů či instalaci pulsních generátorů kouře, synchronizovaných s otáčením
kol parních lokomotiv. Nic však není zadarmo
a u zahradního digitálu to platí dvoj- či spíše
trojnásob. Zvukové dekodéry stojí kolem
5 tisíc a samotná digitální centrála s bezdrátovým ovladačem a kvalitním zdrojem i více než
30 tisíc korun.
Někteří modeláři, především ti s modely
poháněnými reálným parním strojem, pak
ovládání řeší i pomocí RC souprav, známých
z letadel či autíček na vysílačku.

Hračka pro snoby? Nikoli

U větších kolejišť je vhodné si pořídit bezdrátový ovladač.

Švestičky z vlastní zahrádky si odvezete nejlépe
svým vlakem, třeba startsetovou Steinzkou.

jišťovat co nejlepší přenos elektrického proudu
ze zdroje k motorku lokomotiv. K dispozici jsou
buď tradiční koleje mosazné, nebo postupně
se prosazující niklované. Mosazné nabízejí širší
výběr, po čase přirozenou patinu a o něco lepší
vodivost. Vyžadují však také větší péči v podobě čistění hlav kolejnic, na kterých se tvoří
tenká vrstva koroze snižující vodivost. Naproti
tomu z niklovaných kolejí stačí jen párkrát do
roka setřít drobné nečistoty a pár rozjetých
mravenců, kteří při přecházení kolejí nedávali
pozor. Záporem je však o něco vyšší pořizovací
cena a nutnost ruční patiny, neboť nikl korozi
nepodléhá, a nepřirozeně tak v kolejišti svítí.
Na další křižovatku při možném rozhodovaní se o pořízení zahradní železnice se dostanete při výběru systému ovládání jízdy vlaků.
Tradiční analogové ovládání pomocí regulace
napětí v kolejích a dělení izolovaných úseků

stále patří mezi nejrozšířenější. Má však své
limity a tak jako u domácích kolejišť se i zde
posledních 15 let prosazuje digitalizace. Pro
neznalé to v kostce znamená, že v kolejích
je stálé napětí (zde 22V~) a současně s ním
i modulovaný digitální signál, kterým skrze dekodéry v jednotlivých lokomotivách ovládáte
nejen samotnou jízdu, ale i plno efektů činících
jízdu vlaku velmi reálnou. Kromě samostatně
zapínaného osvětlení jsou to především různé
provozní zvuky, spouštěné automaticky či
příslušným tlačítkem na ovladači. To ostatně
mnozí znají i z domácích modelových kolejišť.
Větší měřítko však pohodlně umožňuje i ta-

Když už byla nakousnuta otázka financí – ano,
zahradní železnice není levný koníček. Cena
tak asi bude i jedním z důvodů, proč se v Česku, kde patří trávení víkendů na zahradách
mezi jeden z národních sportů, zatím zahradní
dráhy příliš nerozšířily.
Nic však není tak horké, jak se na první
pohled může zdát. Pro začátek bohatě postačí
některá ze startovacích sad, kde za výrazně
zvýhodněnou cenu nabízejí výrobci lokomotivu se dvěma vagony, analogovým ovladačem
a kolejovým oválem. Na něm však vlak trochu
připomíná psa honícího svůj ocas, takže se
rozhodně vyplatí rovnou přikoupit pár metrů
rovných kolejí. I tak je ale možné udržet rozpočet pod hranicí desíti tisíc a věřte, že minimálně rok je i z takto skromného vybavení radost
zaručena. Pak už je jen na vůli každého, kam
až je ochoten (a schopen) dojít. Ze zkušeností mohu také doporučit nákupy na německé
mutaci aukčního portálu eBay, kde lze z druhé
ruky pořídit veškeré vybavení často za velmi

Soutěž o startset

Tak co, nechali jste se alespoň trochu zlákat? Pokud ano, zkuste své
štěstí v soutěži, kterou jsme pro vás připravili společně s firmami PIKO
a Hobby Shop. Ta ve svém obchodě na ostravském hlavním nádraží
nabízí kromě tradičních měřítek modelové železnice i široký sortiment
pro velikost G, včetně kolejí, staveb apod. Stačí správně odpovědět na
otázku, jaký rozchod kolejí má zahradní železnice velikosti G, a jeden
z vás může získat start set PIKO s parní lokomotivou BR 80, dvojicí
výsypných vozů, ovladačem a kolejovým oválem. Soutěžit můžete na
www.cdprovas.cz do 17. března.
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lgb
Lehmann Gross Bahn

Ikonická Steinzka

Zkratka LGB je dodnes synonymem pro zahradní železnice, ačkoli se nejedná o jediného
výrobce, který se věnuje měřítku G. O velké vláčky v poslední době projevuje zájem
i tradiční výrobce PIKO, zaměřující se též na
současná vozidla. Po zahradě vám tak může
jezdit třeba rakouský Taurus. A slibně se rozvíjí
i tuzemský projekt jaroměřské společnosti Asy
Model, kde vznikají krásné stavebnice drážních i civilních staveb z pískovcových kostek.
Ale zpět k LGB. Historie firmy sahá až
do roku 1881, kdy pod názvem Ernst Paul
Lehmann Patentwerk začala produkce tehdy populárních plechových hraček. Samotné
zrození modelové velikosti G (uváděné též
jako IIm) se datuje k roku 1968. Byť trend byl
tehdy spíše opačný, tedy zmenšování, padla
volba měřítka 1:22,5 na úrodnou půdu.
Důvod byl vcelku jasný. Velká měřítka
se vyznačují robustní konstrukcí, která
umožňuje jejich provozování i ve venkovních
prostorech. Zvláště v zimním období, kdy
napadne přiměřené množství sněhové
nadílky, získává zahradní železnice
kouzlo, kterému domácí kolejiště
konkurovat nemohou. Ani vlahý letní
deštík není pro zahradní železnici
žádnou překážkou. Výhod je však
daleko více. Zatímco starší uživatelé,
kterým pomalu slábne zrak, ocení
bezproblémovou čitelnost detailů, děti
naopak kvitují možnost převážet reálné
náklady, jako je štěrk, dřevo či voda.

Se zrodem LGB vznikla i legenda v podobě
modelu rakouské parní lokomotivy Steinz.
Vzorem jí byla malá úzkorozchodná parní
lokomotiva provozovaná na veřejných
úzkokolejných drahách v Rakouském
Štýrsku. Celkem byly vyrobeny čtyři exempláře s označením Bn2t, z nichž jeden nesl
jméno Steinz dle konečné stanice úzkorozchodné dráhy z Preding-Wiesendorfu.
Zatímco skutečná lokomotiva díky malému výkonu velkou díru do světa neudělala, její model se stal doslova symbolem
zahradní železnice a zároveň i součástí
loga firmy LGB. Ve výrobním programu
se mašinka s typickou siluetou udržela
dodnes, byť oproti původnímu modelu
doznala několika konstrukčních změn.
Jako součást oblíbených startovacích
setů v ní najdete vše, co může zahradní
železnice nabídnout. Odolné materiály
i konstrukci, osvětlení, zvukovou kulisu
v podobě bafání parního stroje a kouřo
vý generátor, který umocňuje iluzi
jízdy skutečného parního oře.

umístit právě sem. Jako námět se nejvíce
hodí již zmíněná Rhétská dráha, případně
s ohledem na tradiční skladbu suchomilných
skalniček i železnice amerického Divokého
západu. Dobré je při projektování myslet na
přiměřené stoupání, aby vám po dešti či při
lehké námraze lokomotivy neprokluzovaly.
Pokud získáte požehnání pro větší zábor
zahrady, fantazii se meze nekladou. I u zahradních měřítek však platí, že vlak by měl
být veden smysluplně odněkud někam,
a nikoli formou kýčovitých vlakodromů propletených jak těsto na vánočku. Nabízí se
i možnost zapojit dráhu do běžného života
zahrady. Například taková vlečka ke keříku
malin či jahod dokáže v očích dětí jinak otravný sběr plodin rázem proměnit ve velkou zábavu. Od věci také není využít ji pro zajištění
občerstvení u zahradních bazénů či pergol.
Na menší kolejiště je možné vlaky před každou jízdou donést, u větších je už na zvážení
napojení na depo umístěné například v garáži či přízemí domu. Přitom musíte myslet i na
možnost odpojení od zbytku venkovní dráhy
pro případ úderu blesku.

zajímavé ceny, a to i při započtení poštovného. Německo je obecně považováno za Mekku železničního modelářství a nabídka je zde velmi široká.

Jak na to?
Se startovacím setem je dobré si ujasnit,
co od „velké“ železnice vlastně očekáváte.
Na domácí ježdění to díky svým rozměrům
moc není, a hlavně by to byla škoda. I když
i pod střechou může zahradní měřítko nalézt
smysluplné uplatnění. Stačí vzpomenout na
scénu z filmu Kulový blesk a vlak z Vizovic, kde
historický vláček Merkur přiváží košt domácí
slivovice. Tento způsob servírování pokrmů
můžete osobně vyzkoušet v zážitkových restauracích Výtopna v Brně a Praze.
Leč zpátky na domácí půdu vašich zahrad.
Zde narazíte na dva limitující prvky. Tím prvním je samotná velikost zahrady a druhým
tradičně vaše partnerka a její míra tolerance.
Pokud už máte z dřívějších dob vybudovanou
skalku, je možné menší kolejiště elegantně

Herbert Ortner, Wikipedia

Jako základ pro malé kolejiště může dobře posloužit
již existující skalka.

Pak je tu ještě jedna otázka – zda kolejiště
provozovat čistě pro svou potěchu, či jako
veřejné. Pokud patříte mezi komunikativní jedince a dispozice zahrady umožňuje
oddělit železniční část od ryze soukromého
zbytku pozemku, je taková varianta na zvážení. Už jen proto, že v určitých případech
se podařilo na výstavbu takového kolejiště
získat od státu v rámci rozvoje venkova
nezanedbatelnou finanční dotaci. Na oplátku se však zavazujete zajistit na několik
let pravidelnou provozní dobu minimálně
přes víkendy během turistické sezony. Na
zbohatnutí to sice není, ale co by pro potěchu dětí (a především svou vlastní) člověk
neudělal. ▪
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ČD on-line
Nový palubní portál
Vlak+
Příběh Pražského jara
ČD Bus
Do Krakova rychleji
Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Zabavte se s novým
PALUBNÍM PORTÁLEM
České dráhy přicházejí se zbrusu novým palubním portálem, který bude spuštěn
v průběhu března ve vlacích SuperCity Pendolino. Grafika, rozlišení a ovládání jsou
přizpůsobeny chytrým telefonům a tabletům.

K

romě nové moderní grafiky nebo vylepšení ovládání pomocí dotykové obrazovky
mobilního zařízení cestující jistě ocení plně
responzivní webdesign, který zaručí, že se
zobrazení stránky optimalizuje pro mobilní zařízení daného uživatele. Dlaždicové
uspořádání hlavní stránky navíc umožňuje
rychlou orientaci a přístup k jednotlivým
aplikacím portálu.

Kam na výlet?
Jednou z dalších významných změn jsou
nové mapy s vyznačenými tzv. zájmovými
body. Ty upozorňují například na technické
či přírodní památky nebo na kulturní a jiné
aktuální události konané v okolí trati, kterou
vlak projíždí. Úplnou novinkou v zábavní
části portálu jsou audioknihy. A protože
vlaky SuperCity nevyužívají jen česky mluvící
cestující, je obsah nového portálu vícejazyčný, a uživatelé si tak kromě češtiny mohou
vybrat angličtinu nebo němčinu.

Osvědčené zůstává
I v nových palubních portálech naleznete
aktuální informace o jízdě vlaku včetně
rychlosti a jeho polohy na mapě, o přípojích

Palubní portál
▪ ovládání pomocí dotykové
obrazovky mobilního zařízení

▪ zájmové body
▪ vícejazyčný obsah
▪ responzivní webdesign
▪ aktuální informace o jízdě vlaku
▪ objednávání občerstvení on-line
▪ filmy, elektronické knihy, audioknihy, hudba
▪ on-line kamery

nebo o službách na palubě. Také můžete prostřednictvím on-line kamer sledovat přenos
ze stanovišť strojvedoucích. Palubní portál
samozřejmě nabízí i zábavu. Cestující si mohou vybrat z měsíčně aktualizované nabídky
filmů a elektronických knih, zaposlouchat se
do cca 2 000 skladeb různých žánrů nebo si
zahrát některou z her.
Unikátní je i svou službou objednávání
občerstvení on-line. Cestujícím umožňuje

vybrat si občerstvení z nabídky palubního
bistra, zejména teplých jídel, která nejsou
součástí standardní nabídky minibaru. A to
s donáškou až na místo, aniž by cestující
musel opustit své sedadlo či zavazadla.
A co víc? Tento nový portál bude v průběhu letošního roku k dispozici i v jednotkách
ČD railjet a počítá se s jeho nasazením
například i do nových rychlíkových jednotek
InterPanter. ▪
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ČD Wi-Fi

ON-LINE při cestách vlakem
Chytré telefony a tablety spojené
s kvalitním připojením k internetu jsou
dnes samozřejmostí. I proto České
dráhy navyšují počet spojů
s wi-fi připojením.

ČD Wi-Fi
Aby měli cestující lepší přehled o vlacích, které
wi-fi nabízejí, jsou takové spoje přímo v jízdních
řádech označeny specifickým piktogramem
a ve vyhledávačích spojení i poznámkou.

B

ezplatná služba
ČD Wi-Fi byla
poprvé spuštěna v červenci 2012 v jednotkách
SuperCity Pendolino, od
té doby přibyly desítky
velkoprostorových vozů
1. a 2. třídy určených pro
dálkovou dopravu vybavených
touto technologií. Vozy jsou nasazovány primárně na vlaky kategorie
EuroCity z Prahy do Ústí nad Labem
a dále do Německa nebo na vybrané vlaky
z Prahy přes Brno do Břeclavi, na expresní
spoje mezi Prahou, Ostravou a Žilinou
s dalšími cílovými stanicemi v Opavě, Zlíně
a Veselí nad Moravou.
V rychlíkových spojích mohou cestující
wi-fi využívat v nových jednotkách InterPanter při svých cestách z Olomouce přes
Otrokovice a Břeclav do Brna. V průběhu
první poloviny roku budou tyto jednotky
nasazeny také na rychlíkovou linku z Prahy
přes Českou Třebovou do Brna. Pozadu však
nezůstávají ani regionální vlaky. On-line
prostřednictvím wi-fi můžete být ve všech
jednotkách RegioPanter a RegioShark. Do
poloviny roku se k nim připojí všechny vlaky
kategorie railjet. Rozšiřování vyhledávané
a velmi využívané služby bude ve vlacích ČD
pokračovat i nadále.
Datové služby jsou kromě vozů a jednotek ČD dostupné v dálkové dopravě i ve
vybraných vozech slovenského dopravce
ZSSK na lince z Prahy přes Vsetín do Žiliny
nebo v červených jednotkách ÖBB railjet na
lince z Prahy do Vídně a Grazu. ▪

Orientační trasy spojů ČD, ve kterých je možné připojení k wi-fi.
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Vlak+ Pražské jaro
Cestujte na Pražské jaro
vlaky ČD a získejte
50% slevu na jízdném!
Jízdenku Vlak+ Pražské jaro získáte na
požádání v kterékoli pokladně Českých drah
nebo u průvodčího ve vlaku. Sleva činí 50 %
z obyčejného zpátečního jízdného pro dospělého a děti do 15 let získají slevu z polovičního jízdného. Sleva se vztahuje na zpáteční
jízdenku z kterékoli stanice v České republice
do Prahy s datem nástupu jízdy od 8. května
do 6. června 2016. Platnost jízdenky je 7 dní
ode dne nástupu jízdy. Při cestě zpět je nutné
prokázat se průvodčímu vstupenkou na
Pražské jaro 2016.
© Marco Borggreve

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO JARA

1946 – 2016
P

íše se rok 1946 a v Praze se téměř na
rok a den od konce 2. světové války
začíná odvíjet příběh. Příběh nejstaršího,
nejznámějšího a nejrozsáhlejšího hudebního festivalu ve střední Evropě. Příběh
Pražského jara.

Vynikající belgický vokální ansámbl
Graindelavoix přiveze unikátní program
z oblasti Kypru 15. století. Příznivci velkých
orchestrů mohou vybírat z nabídky BBC
nebo Singapore Symphony Orchestra,
Staatskapelle Berlin, České filharmonie ad.

Fandové komorní hudby se mohou opět
těšit na Víkend komorní hudby, tentokrát s tématem „Proměny romantismu“.
Skutečnou lahůdku nabídne festival všem
milovníkům jazzu: osmnáctiletého kytaristu Andrease Varadiho, kterého producent

Pražské jaro 2016
Pražské jaro 2016 nabízí skvělý mix tradice
a experimentu. V období od 12. května
do 4. června vystoupí v 17 koncertních
sálech 98 orchestrů, komorních
ansámblů a sólistů z 23 zemí světa.
Specialitou ročníku 2016 je akcent
na hudbu pobaltských národů
a Španělska. Přijedou vynikající
zástupci těchto regionů: Baiba
& Lauma Skride, tanečnice
flamenca La Lupi, soubor Al Ayre
Español, který zahraje skladby objevené v archivech Střední Ameriky,
nebo držitel nominace na Latin Grammy 2012, klavírista Javier Perianes.

Soutěž trubka – finále:
Vyhrajte vstupenky na finálová kola Mezinárodní hudební
soutěže Pražské jaro v oboru trubka, která se uskuteční
13. května od 16 a od 20 hodin. Uslyšíte 4 nejlepší kandidáty,
kteří se probojovali do velkého finále s orchestrem ve Dvořákově síni Rudolfina ze 135 trumpetistů z 30 zemí světa.
Staňte se součástí on-line přenosu na youtube.com! Soutěžit
můžete o 5 vstupenek pro dva od 16 hodin a o 3 vstupenky
pro dva od 20 hodin. Odpověď na otázku zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 17. března.
Který dirigent uzavřel loňský ročník Pražského jara
Dvořákovou symfonií č. 7 d moll?
A) Libor Pešek B) Vasilij Petrenko C) Paavo Järvi

© Pražské jaro – Ivan Malý
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Donatella Flick LSO Conducting Competition. Asistent šéfdirigenta BBC Scottish
Symphony Orchestra, čtyřiadvacetiletý Jiří
Rožeň, je bezpochyby jeden z našich největších dirigentských talentů posledních
let. Jeho debutové vystoupení na Pražském
jaru navíc ozdobí laureát soutěže Pražského jara 2015, korejský flétnový zázrak
Youbeen Kim. ▪

legendární nahrávky Thriller, Quincy Jones,
označil za „jednoho z nejtalentovanějších
lidí této planety“.

S Pražským jarem do galerie
Se vstupenkou na Pražské jaro 2016 získáváte
slevu 20 % do všech expozic Národní galerie
v Praze a do Centra současného umění DOX.
Nakupte vstupenky pohodlně on-line na
festivalovém webu www.festival.cz. Staňte
se součástí příběhu Pražského jara. Těšíme
se na vás!

71. mezinárodní
hudební festival Pražské jaro
12/5 – 4/6/2016
www.festival.cz

Jiří Rožeň © Ilona Sochorová

Debut Pražského jara
Finálová účast v Nestlé and Salzburg
Festival Young Conductors Award 2015
mu vynesla debut na Salcburském festivalu. O rok dříve se probojoval do finále

Út 24/5 od 20:00
Rudolfinum
PKF – Prague Philharmonia
Jiří Rožeň, dirigent
Yubeen Kim, flétna
Miroslav Sekera, klavír
Schubert – Nielsen – Martinů – Kabeláč
www.festival.cz/cz/detail_programu/92918

Z PRAŽSKÉHO JARA rovnou na Janáčkův máj
V loňském roce vystoupil se svými
kolegy z Královské liverpoolské
filharmonie na mezinárodních
hudebních festivalech Pražské jaro
a Janáčkův máj. Uznávaný ruský
dirigent Vasilij Petrenko představil
nové ztvárnění klasických děl
významných českých skladatelů.
Jak jste prožíval fakt, že budete hrát Janáčka a Dvořáka v zemi jejich původu?
Necítil jsem se nijak stísněný, protože jsem
to již zažil. Před třemi lety jsem měl tu čest
dirigovat zahajovací koncert Pražského jara,
Smetanovu Mou vlast, v interpretaci České
filharmonie. Vím, že se klade důraz na tradici, zejména v případě Smetany, Dvořáka,
Janáčka. Možná u vás máte trochu jiný názor
na to, jak hrát skladby českých hudebních
velikánů. Ale myslím, že malinko odchylující
se přístup muzice vůbec neuškodí. Naopak.
Může to znamenat obohacení a inspiraci.
Vnímáte vliv působení českých dirigentů
Libora Peška a Petra Altrichtera u Královské liverpoolské filharmonie?
To byli moji velcí předchůdci. V orchestru ještě působí mnoho hráčů, kteří si je pamatují

a dodnes připomínají jejich společnou práci
a společné úspěchy. Vím, že je měli rádi.
Proč jste se rozhodl přijmout angažmá
v Liverpoolu?
Od první chvíle jsem vnímal obrovskou chuť orchestru na sobě pracovat,
viděl jsem a slyšel velice dobré sólisty
i propracovaný zvuk jednotlivých sekcí.
To vše mi napovídalo, že v budoucnu
bude z tohoto orchestru špičkový
ansámbl.
Co považujete za své dosavadní největší úspěchy, kterých jste s orchestrem
dosáhl?
Je to bezesporu podpora posluchačů. Za
největší úspěch považuji, že se nám podařilo
získat mladé publikum. Takřka čtvrtina návštěvníků je mladší třiceti let a to pokládám
za nadějný příslib do budoucna. ▪

Vasilij Petrenko (39)
Ruský dirigent, narodil se 7. července 1976 v Petrohradě. Od roku 2006 působí jako šéfdirigent
Královské liverpoolské filharmonie. Z nejstaršího britského orchestru udělal světovou senzaci.
Dlouhodobě pracuje s mladými hudebníky a věnuje se také české hudbě. V současnosti žije
s manželkou Evgenií a synem Sašou ve Velké Británii, je velkým fanouškem fotbalového klubu
Liverpool F.C.
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Do polského
KRAKOVA RYCHLEJI
Na autobusové lince do Polska, jejíž provoz bude letos zahájen 23. března,
čeká na cestující Českých drah novinka. Dostanou vodu zdarma a denní tisk
k přečtení. Doba jízdy se navíc o něco zkrátí.
UNESCO
Kam v Krakově
Město králů a památek UNESCO. Tak se
přezdívá druhému největšímu polskému
městu. Největším turistickým lákadlem
Krakova je bezesporu hrad Wawel na
stejnojmenném návrší. Kromě něj můžete
v místě navštívit i gotickou trojlodní katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava. Kousek
odtud je i slavný Rynek s tržnicí Sukiennice a Mariánskou bazilikou. Za návštěvu
rozhodně stojí i další historické objekty ve
Starém městě, kromě zmíněného Wawelu
třeba židovská čtvrť Kazimierz, opominout
nelze ani nedaleký solný důl Wieliczka.
A když si budete chtít odpočinout, zajděte
si do parku Planty.

S

příchodem jara České dráhy znovu
zavádějí autobusovou linku z Ostravy
do polského Krakova. Kromě balené vody
zdarma a denního tisku k přečtení nabídne
národní dopravce i rychlejší spojení.
ČD Bus totiž nebude zajíždět na letiště
v Krakově – Balicích.
Do metropole Malopolského vojvodství
cestující odveze komfortní a klimatizovaný
autobus s wi-fi připojením za zhruba dvě
hodiny. V cíli se pak mohou naplno věnovat
návštěvě vyhlášených památek, kulturním
akcím, zábavě nebo práci. Zajištěna je návaznost na vlakové spoje SuperCity

SuperCity 503
Praha hl. n.

Odj.

EC 104

7:43

Břeclav

Odj.

Ostrava hl. n.

Příj.

9:13

Ostrava hl. n.

Odj.

11:15

Kraków Gl.

Příj.

13:25

Kraków Gl.

Odj.

14:10

Ostrava hl. n.

Příj.

10:44

10:57
ČD Bus

ČD Bus
16:25
SuperCity 502
Ostrava hl. n.

Odj.

Břeclav

Příj.

Praha hl. n.

Příj.

17:11

EC 105
17:00
18:48

20:15

a EuroCity, které do Ostravy jezdí z Prahy
nebo Břeclavi. Stanoviště autobusů jsou
totiž v obou městech v těsné blízkosti
hlavních nádraží.
Jízdenky je už nyní možné nakupovat
v e-Shopu ČD. Za jednu jízdenku zaplatíte
od 9 eur (cca 248 korun). Relace Praha – Krakov s využitím vlaku do Ostravy
a následně ČD Busu se pohybuje od 19 eur
(cca 524 Kč). Linka bude v provozu až do
31. října 2016.
Více informací včetně možnosti zakoupení jízdenky naleznete na internetových
stránkách www.cd.cz/cdbus.▪
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ČD VALENTÝN

Vlaky PLNÉ
POLIBKŮ

Svátek zamilovaných se slavil i na pražském hlavním nádraží. 

Zamilovaní cestující soutěžili s ČD v rámci svátku
sv. Valentýna o jízdenky pro pár s platností po celé ČR.
Stačilo se vyfotit při polibku s drahou polovičkou, rodičem,
dítětem či kamarádem a nahrát fotku na facebookový profil
Českých drah. A takhle zamilovaně to ve vlacích vypadalo.

Foto: Štěpán Černý
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

NECHTE MĚ TADY!
Text a foto: MARTIN HARÁK

Spolutvůrce slavného
komiksového nádražáka Aloise
Nebela Jaromír 99 nedávno
bilancoval svoji dosavadní
tvorbu v retrospektivní výstavě
nazvané „Nechte mě tady!“,
která byla k vidění během února
a března v brněnském Domě pánů
z Kunštátu. Jaromír 99, civilním
jménem Jaromír Švejdík, se věnuje
nejen výtvarné, ale i hudební
tvorbě. Určitě ho velká část
veřejnosti zná jako frontmana
skupiny Priessnitz.

Proč jste zrovna retrospektivní výstavu
nazval „Nechte mě tady!“?
Tento zvláštní název jsem zvolil jako parafrázi
na větu ze starých filmů o partyzánech, v kterých vždy vyčerpaný hrdina při přechodu hor
říká, že už nemá sílu jít dále a ať ho nechají, kde

výtvarník a hudebník
JAROMÍR ŠVEJDÍK
(Jaromír 99)
Rodák z Jeseníku (1963) založil v osmdesátých letech punkovou skupinu Chlapi
z práce. V roce 1989 vznikla jeho skupina
Priessnitz, v níž je frontmanem. Píše pro
ni většinu textů. Vystupuje i se skupinami
The Bombers, Kafka Band a Umakart. Proslul jako autor řady komiksů – například
Alois Nebel, Zámek Franze Kafky, Bombers
a nejnověji Zátopek. Věnuje se i volné tvorbě formou vystřihování a překládání různě
barevných papírů do jednotlivých obrazů.

je, třeba i za cenu ztráty života. Já jsem už také
našel svoje definitivní místo v životě, uměleckou polohu a styl, který již nechci měnit.
Hodně se věnujete hudební tvorbě. Vaši
kapelu Priessnitz zná možná více lidí než
vás osobně a vaši výtvarnou tvorbu.
Asi to tak bude. Začínal jsem v punkové kapele Chlapi z práce a od roku 1989 kontinuálně koncertuji s Priessnitzem. Letos chystáme
po desetileté odmlce nové cd, které už bude
naše poslední, ale kdo ví. Na této desce
se vracíme hodně do Jeseníků, do našeho
dětství. Bude to klasická priessnitzovská
melodická kytarovka a moc se na ni těšíme.
Třeba i trochu zintenzivníme naše hraní.
Na výtvarné scéně jste se etabloval jako
kreslíř komiksů, který k zachycení příběhů
používá klasickou kresbu i počítačovou
grafiku. Jaké náměty si vybíráte?
Napříč žánry. Ať jde o Bombers, což je syrový
komiks z pohraničí, nebo Zámek Franze Kafky.
Asi největšího věhlasu se ale dostalo prvnímu
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komiksu Alois Nebel. Mimo to se věnuji takové
své kratochvíli, kterou je vystřihování různých
obrazců a jejich postupné skládání pomocí
různobarevných papírů do jednoho celku.
Komiks o výpravčím Aloisi Nebelovi se stal
doslova generační legendou. Podle něj navíc
vznikl film, kde nádražáka Nebela nezapomenutelně ztvárnil herec a režisér Miroslav
Krobot. Jak jste na Nebela vlastně přišel?
Díky spisovatelovi Jaroslavu Rudišovi. Už
dříve jsem snil o vlastním komiksu, ale jednoznačný impulz mně dodal právě Jára Rudiš,
který dostal v roce 2002 Ortenovu cenu za
román Nebe pod Berlínem. Jaroslav dodal
námět, protože měl dědu nádražáka, který
sloužil někde v severních Čechách, a já jsem
podle toho začal kreslit. Protože pocházím
z Jeseníku, vybral jsem do komiksu prostředí
trati takzvaného Slezského Semmeringu,
které důvěrně znám. Komiksová praxe je
taková, že výtvarník, který třeba kreslí superhrdiny v New Yorku, ty ulice opravdu důvěrně
zná, nebo tam sám dokonce bydlí. Tím je celý
příběh autentičtější.

Čím vás Slezský Semmering tak upoutal?
Drsnou a nespoutanou přírodou. Prakticky
celé mládí jsem prožil na této trase, která
vede z Jeseníku přes Hanušovice a Ramzovou do Šumperka. Patřil jsem k takzvaným
máničkám a hašišákům, kteří se scházeli
v nádražních restauracích. Řadou autentických příběhů jsem nakonec komiksový
román obohatil. Ať jde třeba o výčepního
Šokina nebo Němýho, což byl tajuplný muž,
který přeběhl z Polska do bývalého Československa a nakonec skončil v blázinci.
Jak vlastně komiks Alois Nebel vznikal?
Jednoduše. Seděli jsme s Rudišem v restauraci a vymýšleli jednotlivé scénky a pokračování. Jára si dělal poznámky, já skicoval.
Následně večer kolega napsal text, poslal ho
mailem a já to podle něj nakreslil.
Řada vašich činností se dotýká železnice.
Využíváte ji vůbec v reálu?
Hodně jezdím vlakem na trase Praha –
Zábřeh na Moravě – Jeseník. Sice už dvacet
let bydlím v Praze, ale do Jeseníků se často

vracím načerpat sílu. A pokud mám v Praze
volný víkend, tak si rád zajedu patrovými
Elefanty třeba na výlet na Karlštejnsko. Jako
správný horal inklinuji spíše ke klasickým
motorákům, nejraději mám takové ty „polomáčené kredence“, které jezdily donedávna
na Jesenicku, a jeden z nich si dokonce zahrál
i ve filmu Alois Nebel. Líbí se mně navíc i klasické motorové lokomotivy zvané Bardotky.
Během jara vyjde váš nový komiks „Zátopek“. Po slavném běžci je pojmenovaná
i nejrychlejší česká lokomotiva řady 380.
Značka Zátopek táhne. Je to dobrá značka.
Když člověk vysloví toto jméno, vytane mu
na mysli rychlost, vytrvalost a urputnost.
V mém novém komiksu, který jsem tvořil ve
spolupráci s českoamerickým spisovatelem
Janem Novákem, je použita i jedna epizoda z Francie z padesátých let. Tehdy jeden
z tamních kreslířů ztvárnil Zátopka jako
lokomotivu, která táhne celý peloton běžců
za sebou. Je to velmi symbolické, proto se
nedivím, že nejnovější stroj Českých drah
nese Zátopkovo jméno.▪

INZERCE

Darujte
cestovatelské zážitky
Dárkové karty Českých drah
a dalších oblíbených značek
najdete na jednom místě
v prodejnách Albert.

www.darkomat.cz
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BlueTrains
úvod

galerie

připravujeme

diskuze

Pendolino (řada 680)
J

edná se o třísystémové naklápěcí jednotky,
jediné svého typu ve vozidlovém parku národního dopravce, které mohou projíždět oblouky
vyšší rychlostí než klasické soupravy. Pendolina
zajišťují od prosince 2005 provoz prestižních spojů SuperCity mezi Prahou a Ostravskem, jejich
nasazení se postupně rozšířilo východním směrem až do slovenských Košic, jižním směrem
do Vídně/ Bratislavy a směrem západním
do Františkových Lázní. Jednotky vycházející
z italského vzoru ETR 470 (460) vyrobila firma
Alstom Ferroviaria. I přes počáteční technické
potíže si Pendolina díky rychlosti a úrovni poskytovaného servisu vydobyla přední pozice jako
vlajková loď Českých drah. Jednotka s pořadovým číslem 001 vytvořila na trati mezi Brnem
a Břeclaví nový český rychlostní rekord 237 km/h. ▪

Stanoviště strojvedoucího

Základní technické údaje
Označení

řada 680

Počet jednotek

7

Počet vozidel v jednotce

7

Míst k sezení

331 (+ 2 invalidé)

Maximální konstrukční rychlost

230 km/h

Trvalý výkon

4 000 kW

1. třída

2. třída

Virtuální prohlídka jednotky řady 680 a dalších vozidel na www.bluetrains.cz
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JUNIOR PROGRAM ČD

AHOJ holky a kluci,
možná i vy máte doma v dětském pokojíku dřevěné koleje
pro vláčky, nebo nějakou jinou kolejovou stavebnici, na
které může jezdit vaše oblíbená mašinka. Skoro všechny děti
i dospělé, hlavně tatínky totiž baví stavět koleje a pak po nich
nechat jezdit lokomotivy a vagonky.
A tak si můžete s kolejemi a vláčky nově hrát i na webu
www.elfikuvweb.cz. Ve hře s názvem Polož koleje si budete
hrát se čtverečky s různými tvary kolejí, dokud nepostavíte
vláčku přímou cestu ze startu do cíle. Ze začátku je to úplně
jednoduché, ale úroveň hry je s každým kolem složitější.
Schválně, jak úspěšní budete. Hra je určena spíše menším dětem, takže komu je už víc než 10 let, pro toho to bude hračka.

1

1:05

1:2
Manažerka Junior programu ČD Elen Mátéová

křížovka

V

íte, milé děti, která rakouská parní lokomotiva se stala doslova symbolem
zahradní železnice? Nápovědu najdete v rubrice Železnice.
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Vyluštěnou tajenku zadejte do formuláře
na www.cdprovas.cz do 17. března 2016.
Tři z vás, kteří správně odpovědí, získají
rodinnou vstupenku do Království železnic.

1

20%50
20%

10%
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1

Jak se jmenuje komediální seriál z dílny
Dejvického divadla, ve kterém Václav Neužil
ztvárnil roli recepčního Štěpána?
A
B
C

2
3

Třetí hvězda
Čtvrtá hvězda
Pátá hvězda

Která významná osobnost Československa
se učila v obci Čejč kovářem?
A
B
C

Alois Rašín
Vladislav Vančura
T. G. Masaryk

Na kterém židovském hřbitově byste
našli hrob herce Huga Haase?
A
B
C

na židovském hřbitově v brněnských Židenicích
na židovském hřbitově v Mikulově
na židovském hřbitově v Třebíči

4

Z kterého moravského města
vyjíždí ČD Bus do Krakova?

5

Jakou slevu na jízdném získáte
při zakoupení jízdenky
Vlak+ Pražské jaro?

A
B
C

A
B
C

6

Brno
Ostrava
Olomouc

10%

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své
odpovědi zasílejte poštou do 17. března.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.
Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s.
nábř. L. 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 2 200 Kč – a další tři z vás
obdrží poukázky do obchodní sítě PONT v celkové
hodnotě 1 000 Kč.
Výherci z minulého čísla:
KMB: Ota Kopsa, Martina Ševčíková, Jaroslav Vacek
PONT: Karel Přikryl, Radana Venháčová, Ivana Kunhartová
Správné odpovědi z minulého čísla:
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Kristýna, 2 – Černá věž, 3 – zámek Zelená hora,
4 – Jasná – Chopok, 5 – 340
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

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

20 %
30 %
50 %
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Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal? *
* Na tuto otázku je nutné odpovědět,
její správnost se však neposuzuje.

15%
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JARNÍ AKCE
INTERRAIL GLOBAL PASS
Procestujte 30 zemí Evropy
bez omezení s jedinou
jízdenkou!

sleva

Akce trvá do 31. března 2016
www.cd.cz/interrail

Lepší cesta každý den

15%

Kupte si jízdenku dříve
a jeďte do Evropy levněji!
Brno – Budapešť
od 331 Kč
Ostrava – Vídeň
od 386 Kč
Neseď jako preclík
a zajeď si třeba k nám

Plzeň – Mnichov
od 304 Kč

www.cd.cz/eshop

