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Jeďte vlakem
na Rock for People,
Colours of Ostrava
nebo Sázavafest
● se zpáteční jízdenkou VLAK+
o 50 % levnější cesta

● s In Kartou 10% sleva vstupenky
na Colours of Ostrava

Soutěž
o vstupenky!
Sledujte náš

www.cd.cz/zazitky
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PŘEDPLATNÉ

30 Kč

VÁ ŽE NÍ Č T ENÁ ŘI, MILÍ S PO LUCES TUJÍCÍ,

za číslo

přiznejme si, žijeme v malé zemi. Kolik z nás ale může s čistým svědomím říci, že ji zná alespoň
na dobrou?
Byly doby, kdy jsme toužili jet na Západ a za hranice jsme směli jen s výjezdní doložkou. Nebo to
přeci jen šlo i jinak? Na to nám jistě odpovědí naši čtenáři v rubrice Retro. Ať už ale vycestujeme
kamkoli do světa, rádi se zase vracíme. Tady totiž rozhodně není nuda, natož v létě! Něco o tom ví
i Vendula Pizingerová, když s batohem na zádech vyráží na horské túry vyčistit si hlavu. Nebo se jen
rozhlédnout po kraji, třeba v Orlických horách?

ČD pro vás
reklamní magazín
Českých drah
www.cdprovas.cz
cdprovas@cd.cz

Pravda, my Češi jsme zapálení turisté, ne všichni ale sneseme pohorky. Někteří raději dobré jídlo,
pivo a spíše industriální památky. Proč ne, máte volných 14 dnů? Cestovatelka Míša Bugrisová nám
dokáže, že bez velkého plánování i pohorek lze vlakem projet všech čtrnáct krajů a přitom zdaleka
netrpět hlady ani žízní. Spolucestujícím ve vlaku se často rozváže jazyk a dostanete hned několik
tipů na výlet nebo třeba kam zajít na houby.

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
145 000 ks

Máte-li přeci jen raději klidnou jízdu s četbou a jsou-li mezi vámi milovníci cizích automobilových
značek, možná vás překvapí železniční téma. Kdo nakonec ví, že Michelin zná i koleje?
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Foťte
kouzlo železnice
a získejte
Kilometrickou
banku ČD!

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

Kilometrickou
banku za měsíc
květen získává:
Lubomír Podlaha

KOUZLO ŽELEZNICE

Fotografie moderních či historických vozidel a lidí kolem nich posílejte přes
webové rozhraní www.cdprovas.cz. Autory zveřejněných snímků odměníme
Kilometrickou bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.
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ČD Bike
Služby pro cyklisty
● 98 půjčoven kol ve všech krajích ČR
● ve vybraných stanicích i elektrokola,
koloběžky a dětská kola
● kolo lze vrátit i v jiné půjčovně ČD
● možnost výletů cyklovlaky ČD
● od 1. 5. do 30. 9. v prodeji celodenní jízdenka
pro přepravu kola po celé ČR za 99 Kč
www.cd.cz/cdbike
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Modernizace

Psali jsme…
Na Slovensku opět jezdí spoje InterCity

Karlovy Vary mají novou vstupní bránu

(č. 9/2017)
Státní Železničná spoločnosť Slovensko
(ZSSK) po zhruba roční pauze obnovila
na hlavní slovenské trati z Bratislavy do Košic provoz vlaků vyšší kategorie InterCity.
V únoru na této trase začaly jezdit čtyři
páry vlaků IC, a vystřídaly tak spoje soukromé společnosti RegioJet, která odsud
naopak odešla. ZSSK své soupravy označila
i novým logem „národný dopravca“.

Kyklopa v čele expresu vystřídala Bobina
(č. 10/2017)
České dráhy opět vypravily zvláštní
expresní vlak Retro Ostravan. Tentokrát
vyrazil 1. května brzy ráno z pražského
hlavního nádraží a do Ostravy ho dovezla
elektrická lokomotiva E 499.085. Jízdu doprovodila dobová hlídka Ozbrojené ochrany železnic, své služby ve vlaku nabízel
i vekslák. V duchu socialistického cestování
bylo sestaveno menu v jídelním voze.

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

Omezení provozu
Oprava Negrelliho viaduktu v Praze si vyžádá
omezení, která se od 4. července dotknou cestujících mezi stanicemi Praha
Masarykovo nádraží a Praha-Bubny.
Vlaky z Rakovníka a Kladna ukončí
jízdu na provizorním nástupišti blízko
stanice metra Vltavská. V pracovních
dnech budou vybrané spoje z Kladna
ukončeny ve stanici Praha-Bubny, ze
Středokluk v Dejvicích. Do září na trati
pojedou spoje linky R20 (Praha – Děčín)
do stanice Praha Masarykovo nádraží odklonem přes Holešovice, od září
budou ukončeny ve stanici Praha hl. n.,
některé až ve stanici Praha-Hostivař.
Výluka se dotkne i osobních vlaků, linka
S4 pojede do stanice Praha Masarykovo
nádraží odklonem. Vybrané ranní vlaky
této linky pojedou v pracovních dnech
z Prahy-Libně. Spěšné vlaky z Loun
ukončí jízdu v Praze-Holešovicích. Vybrané ranní spoje linky S9 budou v úseku
Praha hl. n. – H. Počernice zrušeny.
O prázdninách pojedou spěšné vlaky
z Poříčan do Prahy hl. n. Více informací
najdete na www.cd.cz/vyluky.

Pokud se vydáte do našich nejslavnějších
lázní, dost možná nádraží v Karlových
Varech nepoznáte. Futuristická novostavba výpravní budovy horního nádraží
z pera architekta Petra Franty už slouží
cestujícím, zatím však v omezeném
režimu. Například pokladny se přesunuly ze starého objektu, své místo našly
v provizorních prostorách v přízemí patrové budovy. Ty plnohodnotné v prvním
patře jsou zatím uzavřeny a také výstup
směrem ke kolejišti bude do konce
letních prázdnin uzavřen, neboť jeho

E-shop ČD

Odměna za nákup
Kupujte v průběhu června jízdenku přes
e-shop ČD a získejte šťavnatou odměnu
v podobě 20% slevy na sezonní půllitrové
drinky v ovocných barech Fruitisimo.
Slevu lze využít do 9. července 2017. Kód
získaný nákupem jízdenky stačí nahlásit
obsluze v kterémkoli baru Fruitisimo.

rekonstrukce je v plném proudu. Na prostor
v přízemí se v budoucnu napojí podchod
vedoucí na nástupiště. Celý objekt staniční
budovy je bezbariérový.

NOVINKY
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Česko-německé kulturní jaro

Navštivte pražskou ZOO se slevou!
Vydejte se vlakem do Prahy, ušetřete na jízdném a navíc
získejte slevu 20 % na vstupné do pražské ZOO. Slevu lze získat
u pokladní přepážky všech železničních stanic, kde zastavují
vlaky ČD. Cestovat můžete do stanic Praha hl. n., Praha-Holešovice, Praha-Libeň nebo Praha Masarykovo nádraží.
K přesunu do ZOO využijte pražskou MHD. Metro linky C vás ze
stanice Hlavní nádraží dopraví až do Holešovic, odkud můžete
autobusem č. 112 pokračovat až do zoologické zahrady. Pro
uplatnění 25% slevy na zpáteční cestu si musíte nechat jízdenku orazítkovat v infocentru ZOO Praha u hlavního vchodu. Více
informací najdete na www.cd.cz v sekci Typy jízdenek.

Do Ostravy na Czech Raildays
Od 13. do 15. června se v Ostravě koná osmnáctý ročník Czech
Raildays – mezinárodního veletrhu drážní a manipulační techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové
dopravy. Na tento veletrh můžete vyrazit vlaky ČD s 50 % slevou.
Zpáteční jízdenky platí v 2. vozové třídě a můžete si je nechat
vystavit v kterékoli železniční stanici nebo zastávce s cílovou
stanicí Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov. Před cestou zpět si nezapomeňte nechat jízdenku orazítkovat u stánku ČD. Bez razítka
je zpáteční jízdenka neplatná. Areál veletrhu je v docházkové
vzdálenosti od stanice Ostrava hl. n. Více informací o veletrhu
naleznete na webu www.railvolution.net.

Rozjeďte to s německým uměním

Gerhard Richter a Eberhard Havekost: Ten první je asi nejvlivnějším
(a nejdráže prodávaným) žijícím malířem na světě, tomu druhému leží
u nohou celá generace současných vizuálních umělců. V rámci Česko-německého kulturního jara můžete nyní vyrazit zdarma vlakem
Českých drah na jejich velkolepé pražské výstavy. Jak na to? Sledujte
web www.de-tsch.eu. Akci pořádá Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v Praze, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci s Českými drahami.

ČERVNOVÝ TIP Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE
Prodejny PONT Market, které najdete nejen na vlakových nádražích, vás vždy dokážou vytáhnout z nesnází. Když vám třeba chybí energie po náročném letním výletu
nebo snad ještě náročnějším pracovním dni, tak ji zaručeně můžete doplnit produkty
odsud. V červnu tyto prodejny svým zákazníkům doporučují třeba kvalitní tyčinky
Corny ve své větší variantě a v několika oblíbených příchutích. Po které sáhnete
v PONTu vy?

Objevujte skvosty
s Národním památkovým ústavem

Chcete vyrazit na výlet a navštívit něco speciálního? Třeba
tam, kde se namísto dlouhých front před pokladnami
dočkáte spíše osobního přijetí? Navštivte některou z neobjevených památek! Za 50 bodů získáte 1 + 1 vstup zdarma
do deseti zajímavých objektů. Můžete se těšit na zámek
Náměšť nad Oslavou, hrad Litice, zámek Zákupy, Důl Michal
v Ostravě-Michálkovicích, zámek Libochovice, zámek Hořovice, zámek Dačice, zámek Benešov nad Ploučnicí, klášter
Plasy a zámek Bučovice. Každá z neobjevených památek
má své jedinečné kouzlo. Zastavte se a zaposlouchejte se
do příběhů, které ještě neznáte. Více informací najdete
na www.neobjevenepamatky.cz.

www.ponty.cz
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pošta

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

Z dopisů od čtenářů
Dobrý den, vážená redakce,
tak je tu zase nové číslo časopisu ČD pro vás na květen, hurá. Termíny vydávání časopisu máme zaznamenané v kalendáři a pečlivě si je hlídáme. V každém čísle si nacházíme
spoustu zajímavých článků a časopis přečteme od začátku do konce. Škoda, že nevidíte,
jak se manžel pokaždé směje při čtení článku Koloťuk a pak mi vše vypráví, i když ví, že
si to také přečtu. Zdravíme celou redakci a děkujeme,
Vaši čtenáři Škardovi
Vážená redakce,
každý měsíc se těším na váš časopis. Přečtu ho celý a opravdu je těžké vybrat do vaší soutěže nejzajímavější článek. Ráda soutěžím a vyhrála jsem Kilometrickou banku. Ani nevíte,
jakou jsem měla obrovskou radost. Ráda cestuji, tak se mi moc hodí! Mám rodinu daleko
a jezdíme na různé výšlapy, tak k přesunům se mi vyplatí. Váš časopis je moc zajímavý, jsou
tam zajímavé nápady na výlety, a vůbec, informace, které se člověk dozví, i dobré papání.
Přeji vám hodně zajímavých nápadů, mnoho spokojených cestujících a uznání.
Vaše spokojená čtenářka a cestující Marcela Němečková

Soutěž o knihu Zkrotit vlka
Za vlády kterého císaře se odehrává detektivní příběh románové novinky autora Benjamina Blacka
s názvem Zkrotit vlka?
C) Rudolfa II.

Soutěž o 3 poukazy do privátní sauny
nebo whirlpoolu v hodnotě 890 Kč
Tajenka zní:
Dokud jsou ženy krásné, lidstvo nevyhyne.

Soutěž o dresy a vouchery
Kolik kol bylo v loňské sezoně v cyklopůjčovnách
ČD celkem vypůjčeno?
B) 8 068

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

Za poznáním

S nostalgií

Ve Žďáru nad Sázavou mají jedinečné muzeum

Historickým motoráčkem za permoníky

Unikátní a mezinárodně oceněnou zážitkovou expozici si můžete prohlédnout v areálu zámku ve Žďáru nad
Sázavou. V Muzeu nové generace se prostřednictvím
moderních technologií vypravíte do doby dávno minulé. V přízemí se dozvíte zajímavosti o historii a významu
cisterciáckého řádu. V patře, kam vystoupáte po spirálovitém schodišti, se přenesete do barevného světa baroka. Seznámíte se mj. s příběhem nejvýznamnějšího
žďárského opata Vejmluvy a geniálního architekta
J. B. Santiniho. V areálu zámku je k vidění i stálá výstava barokního umění nebo lze absolvovat komentovanou prohlídku Po stopách Santiniho. Více na www.zamekzdar.cz.

O sobotách 10. června, 8. a 22. července a 5. a 19. srpna
se konají atraktivní celodenní výlety historickým motorákem za permoníky. Motorový vůz M 262 odjíždí ráno
z brněnského hlavního nádraží a doveze vás do Zastávky
u Brna, odkud se autobusem svezete k dolu Kukla na prohlídku bývalé těžní věže. Pak se přesunete do Oslavan,
kde si lze na zámku prohlédnout expozice Muzea hornictví a energetiky či Hasičského muzea. Z Oslavan zamíříte
autobusem do Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově.
Ze Zbýšova vás autobus dopraví do Zastávky u Brna a následně historický motorák zpět
do Brna. Podrobné informace o výletu najdete na www.cd.cz/zazitky.

Nejbližší železniční stanice: Brno hl. n./Zastávka u Brna

Za zábavou

Na túru

S dobrou náladou na Hejnické slavnosti

Novým výletním vlakem do Prachovských skal

Každý rok se první červencový víkend v Hejnicích slaví výročí vysvěcení zdejší baziliky. V minulosti šlo o Hejnickou
pouť. Z ní se postupně staly městské pouťové slavnosti
s řemeslným jarmarkem, prodejními trhy, kolotoči a také
koncerty známých umělců. Na letošní Hejnické slavnosti
se můžete vypravit 1. a 2. července. V době konání slavností budou posíleny vlakové spoje mezi Libercem a Frýdlantem v Čechách a Raspenavou a Bílým Potokem pod
Smrkem. Ve večerních hodinách navíc pojedou mezi Bílým Potokem pod Smrkem a Raspenavou zvláštní vlaky, které mají dále přípoj do Liberce a Frýdlantu v Čechách. Více informací o slavnostech na www.mestohejnice.cz.

Rádi podnikáte túry do Prachovských skal a jejich okolí? Pak využijte nový výletní vlak Český ráj! Součástí nově
zavedeného zvláštního vlaku je vůz vhodný pro přepravu jízdních kol, a tak ho jistě uvítají nejen příznivci pěší
turistiky, ale také ti, kteří s oblibou objevují krásy krajiny v sedle bicyklu. Poprvé vlak Český ráj vyjede 3. června
a pak o sobotách 1. července, 5. srpna, 2. a 9. září. Svézt
se s ním můžete také ve svátek 5. července. Z nádraží
Praha-Vršovice odjíždí vždy v 8:27 hod. a přes Prahu hl. n.,
Prahu-Libeň, Český Brod, Nymburk, Jičín a Libuň dojede do Turnova v 11:23 hod.
Na cestu zpět se tento vlak vydá z Turnova v 16:41 hod. Více na www.cd.cz/zazitky.

Nejbližší železniční stanice: Hejnice

Nejbližší žel. zastávka: Praha-Vršovice/Praha hl. n./Jičín/Libuň/Turnov

Foto: Dreamstime.com

Nejbližší železniční stanice/zastávka: Žďár nad Sázavou

Foto: Milan Vojtek

Vlakem za zážitky
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PRO ŽENY V PŘECHODU

založím organizaci Zebra
Národ ji zná jako Vendulu Svobodovou, vdovu po hudebním géniovi Karlu Svobodovi. Ona se chce ale
od minulosti odpoutat, i proto si vzala příjmení svého třetího muže. Dnes je paní Pizingerová a pětačtyřicet
let by jí hádal málokdo. Tahle žena je denně v terénu, aby sehnala peníze pro svůj nadační fond Kapka
naděje. Na pohled křehká dáma zvedá těžké váhy, stará se o syna Jakuba a dva psy a s o 16 let mladším
manželem podniká horské výpravy v extrémních podmínkách. Vlasy si obarvila narůžovo a během focení
odhalila i svá tetování. Pokud se dá o někom říct, že věk je jenom číslo, je to právě ona. Nechybí jí lehce
cynický smysl pro humor a až nakažlivá chuť do života, i když jí přichystal hned několik podpásovek.
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Pro titulní snímek jsme vás původně
chtěli fotit odhalenou v symbolické kapce.
Přemluvit jste se ale nenechala, i když by
téměř nic nebylo vidět. Proč?
Myslím, že se to moc nehodí. Navíc doma by
asi nebyli rádi. Neříkám, že bych si decentní
akty nenechala nafotit pro manžela, ale
chtěla jsem, aby to focení probíhalo střídmě.
Přesto jste ukázala, že jste bez svršků
ve skvělé formě. Jak si hlídáte postavu,
zkoušíte diety?
Dietu nedržím, samozřejmě jím zdravě
a snažím se tak i vařit pro rodinu. Ale hodně
cvičím, chodím vzpírat, trénuje mě naše nejlepší česká vzpěračka. Pak jsem se také dala
na box. Dělám to ale spíš kvůli dobré fyzičce
než pro postavu.
Je pro vás důležité mít fyzičku jako závodní sportovkyně?
Docela ano, protože s manželem chodíme na horské treky, což je někdy opravdu
záhul. Snažíme se být co nejvíc v přírodě,
i když venku mrzne. Letos v zimě jsme spali
například ve sněhu pod širákem v minus
dvaceti stupních. Dobrá kondice je základ.
Ale nemyslete si, že jsem úplný blázen.
Třeba na Sibiř, kde je minus 60 stupňů, bych
rozhodně nejela!
Co je vaší největší motivací pro to, abyste
na sobě tak dřela?
Vždycky všechno dělám pro sebe. Protože
když to děláte pro někoho jiného, tak s tím
dříve nebo později přestanete. Já mám představu, že na sobě budu makat a jíst zdravě
do konce života. Což je sice šílené, ale tak to
zkrátka je.

Přesto, nadáváte při výšlapech, že už
nemůžete?
Někdy ano, umím být i sprostá. Ale není to
tak, že bych nadávala manželovi, spíše si
říkám, že jsem nešikovná nebo neschopná.

Kolik kilometrů na túře zvládnete ujít?
To záleží na terénu. Někdy jdeme sedm
kilometrů do kopce, kde jsou kameny, to je
pak celodenní záležitost. Jindy ujdete dvacet
kilometrů a ani o tom nevíte.
Nevadí vám na horských výpravách ten
nekomfort?
Ne, zvykla jsem si. Ale samozřejmě není
jednoduché, když jdete do kopce celý den
a na zádech táhnete těžký batoh.
Řekla jste si někdy, že na to už nemáte? Že
byste raději jela někam na wellness?
Když jsme spali v mrazu na sněhu poprvé,
tak jsem si řekla, že znova do toho nejdu.
A letos jsem to absolvovala zase. Ale manžel
má přírodu rád a společný čas zkrátka
trávíme tímto zvláštním způsobem. Mě
by nějaké vylehávání u bazénu ani dlouho
nebavilo, vydržím to jen chvilku a pak už chci
zase něco podnikat.

KDYŽ SLYŠÍM V RÁDIU PÍSNIČKU,
KTEROU MI KAREL SLOŽIL,
NĚKDY PŘEPÍNÁM.

Když jste přijela na focení v šatech a v lodičkách s vyfoukanými vlasy, málokdo
by si vás dokázal představit nenalíčenou
v pohorkách někde na kopci.
Tak samozřejmě o sebe pečuji jako každá
žena. To nesouvisí s tím, že dělám turistiku.
Není to tak, že bych se třeba neholila. Ráda
si zajdu ke kadeřnici nebo na nehty, ale
dokážu se přizpůsobit různým podmínkám.
Víte, já jsem zažila dva a půl roku v nemocnici, kde bojovala o život moje dcerka Klárka,
a tenkrát nebyly nemocnice jako dnes. Takže
nějaký mráz mě vůbec nemůže rozhodit.
Váš běžný pracovní den tedy začíná v tělocvičně?
Neříkám, že cvičím denně, ale asi čtyřikrát
do týdne. Do toho chodím na procházky s našimi hafany. Ráno většinou běhám do školy,
protože syn si něco zapomene. Potom obíhám pracovní schůzky nebo jsem v kanceláři.
A co děláte večer?
Vařím zdravou stravu, už jsem se ji konečně
naučila. To víte, že mám stále chuť na španělské ptáčky, které miluju, ale hlídám se. Občas
zhřeším chlebem. Teď se s manželem chystáme na soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, takže
si po večerech trénujeme recepty a do nich
mouku nedáváme. Je to tudíž odlehčená verze a můžeme ho potom bez výčitek sníst.
Doufáte, že vyhrajete?
Jistě, ale čeká nás velká konkurence, soutěžit bude asi 40 lidí.
Kvůli úmrtí dcery jste založila Nadační
fond Kapka naděje, který vás také naplno
zaměstnává. Jaké projekty chystáte letos?
Aktuálně bude akce Koně pro Kapku naděje,
a to 22. července. Uskuteční se tentokrát
v Praze v Psychiatrické léčebně v Bohnicích.
Půjde vlastně o takový muzikál na koních
a bude tam nabitý program pro rodiny
s dětmi. Celý výtěžek ze vstupného poputuje
opět na pomoc nemocným dětem.
Čeká vás tedy pracovní léto?
Ano, během léta budeme dokončovat sedmý
kalendář pro Kapku naděje, pořádáme dva
ozdravné dětské tábory pro Kliniku hematoonkologie v Motole a pro tamní pediatrii.
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MANŽEL JE SYN MOJÍ LETITÉ
KAMARÁDKY. JAKO TCHYNI UŽ JÍ
ALE NĚKTERÉ VĚCI NEŘÍKÁM.
Jak důležitý je pro získání peněz lidský
příběh?
Samozřejmě, příběhy táhnou. Ale my
například kupujeme zdravotnické přístroje
do nemocnic pro stovky dětí. Teď konkrétně
pořizujeme infuzní pumpy, které v nemocnicích chybí. Ale je to běžná věc, takže za tím
žádný příběh není. Partneři chtějí mít zpětnou
vazbu a přesně vědět, co se za ty peníze koupilo, ale novináři chtějí slyšet ty silné příběhy, což
se trochu tluče. Někdy zkrátka příběh není.
Vy sama pravidelně chodíte přímo na oddělení, kde navštěvujete nemocné děti. Je
vám potom smutno?
Jak kdy, záleží i na tom, jaký máte den. Ale
neodmyslitelně to patří k mému životu. Chováte si nemocná miminka, mluvíte s jejich
rodiči, dáváte jim naději. Taky nám chodí
spoustu dopisů přímo od rodičů nemocných
dětí. Samozřejmě pak nad tím přemýšlíte.

Vendula Pizingerová (45)
Na kalendář sháníte různé významné
osobnosti, asi vám na spolupráci kývnou
bez váhání, když jde o dobrou věc?
Všichni se rádi zapojí. V kalendáři jsou vždy
známé osobnosti vyfocené spolu s dítětem,
které ukončilo léčbu. Letos tam máme
například biatlonistku Evu Puskarčíkovou,
Milana Kňažka, Radovana Bangu a další.
Oslovujete známé tváře vy sama?
Zrovna na kalendáři dělá kolega z Kapky
Jakub, který také shání osobnosti, já mám
na starost charitativní Galakoncert, který
je sice jednou za rok, ale jde o náročnou
celoroční práci. Nejtěžší je sehnat dostatek
financí.
Myslíte si, že se Kapce daří i díky vašemu
jménu? Léta jste byla Vendula Svobodová,
žena úspěšného a slavného skladatele…
Nevím, zda to hraje nějakou roli. Ale Češi
obecně chtějí pomáhat. Hlavně pokud se
jedná o nějakou katastrofu, je to pro ně
hodně emocionální záležitost. Ale asi u nás
stále chybí kontinuální pomoc. Víte, když
jsme s Kapkou naděje začínali v roce 2000,

Narodila se v roce 1972 v Praze. V devadesátých
letech začala pracovat v čerstvě založené Straně
podnikatelů, kde potkala svého osudového muže –
o 34 let staršího skladatele populárních písní Karla
Svobodu. V roce 1995 měli svatbu a odstěhovali se
do domu v Jevanech. Vendule se narodila dcera Klárka, ta ale v pouhých čtyřech letech zemřela na zákeřnou leukémii. Rodinná tragédie pro ni byla impulzem
k založení Nadačního fondu Kapka naděje.
V roce 2005 se manželům narodil vytoužený syn Jakub, Karel Svoboda si ale syna dlouho neužil. Po roce
a půl spáchal ve svém domě sebevraždu. Vendula
sama dlouho nezůstala, už za dva roky se znovu
provdala za podnikatele Patrika Auše a stala se za to
obětí mediální kritiky. Druhé manželství jí vydrželo
tři roky. V roce 2015 měla třetí svatbu se synem své
kamarádky, která se udála u ní doma na zahradě.
Vendula se netají tím, že by si troufla i po čtyřicítce na další dítě. Je velmi aktivní, propadla sportu
a kvůli své práci je často na cestách, kde shání dárce
a finanční prostředky pro dětské pacienty.

bylo v České republice 65 tisíc podobných
organizací a dnes jich je už 125 tisíc. Já tomu
nechci říkat konkurence, ale lidí, kteří se
zabývají dobročinností, je hrozně moc. A peníze se rozmělní a nedostanou se například
tam, kam mají.

Jak dlouho vám trvalo naučit se pracovat
s emocemi?
Strašně dlouho. A to nejenom v pracovním,
ale i v osobním životě. Pokud totiž člověk
emoce neumí ovládat, hodně si tím ubližuje.
Určitě mě na sobě čeká v tomhle ohledu
ještě hodně práce, ale o dost se to zlepšilo.
Dnes se všechny špatné věci, které se mi
přihodí, snažím odůvodnit a vysvětlit.
Váš manžel je dárcem kostní dřeně. Musela jste ho k tomu přemluvit?
My jsme uzavřeli sázku, on prohrál a musel
se zaregistrovat jako dárce. Udělal to ale
rád, protože tím chce motivovat mladé
muže, kteří jsou právě ideálními adepty
na vstup do registru.
Za svoji práci pro Kapku naděje jste
získala i řadu ocenění, jako třeba Žena
roku nebo Řád Vavřínů. Co to pro vás
znamená?
A víte, že jsme dokonce před lety dostali
i hudební ocenění Anděl za naše charitativní
koncerty? To nás potěšilo. Na chodbě jsem
po ceremoniálu potkala jednu novinářku
a ta se mě ptala, kdo ze zpěváků mi tu sošku
půjčil. Cen si samozřejmě vážím, ale že by
mě to dělalo šťastnější, to zase ne.
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Přemýšlela jste, že byste se v budoucnu
chtěla věnovat ještě nějakému charitativnímu projektu?
Ano. Byla by to organizace pro ženy v přechodu a jmenovala by se Zebra. Okolo mě
totiž chodí ženy a straší s přechodem, že prý
je to hrozné. Tak jsem si řekla, že jim založím
organizaci Zebra, přijde mi to vtipné. (smích)
Vám je teď pětačtyřicet a synovi Jakubovi
12 let. Jste připravená na období puberty?
Nejsem. Od známých stále slyším, jak
šílené období to je, a já si vždycky myslela,
že přehánějí. Teď jim musím dát za pravdu.
Kuba je nesmírně talentovaný kluk, ale je
s ním někdy těžké pořízení a puberta tomu
nepomáhá. Na druhou stranu máme doma
na pubertu lék, a tím je můj manžel. Tomu
by pubertální scénku nevyrobil, Josef je pro
něj přirozenou autoritou, což je skvělé.
Je Josef pro Jakuba druhým otcem?
Je pro něj vlastně prvním, protože jeho otec
zemřel, když byl Kubovi rok a půl. Říká mu
ale Pepo. Mají spolu skvělý vztah.
O jeho otci spolu mluvíte?
Ano, bavíme se o něm. Kuba to vzal dobře, ale
to je také tím, že si Karla nepamatuje. Myslím
si, že spousta věcí ohledně Karlova odchodu
nás ještě čeká. A jsem na to připravená.

SE SYNEM SE O SMRTI KARLA
BAVÍME. OTCE NAŠTĚSTÍ NAŠEL
V MÉM MANŽELOVI, KTERÝ JE
PRO NĚJ I VELKOU AUTORITOU.
Nedávno jsem o vás četla, že když v rádiu
slyšíte písničky od prvního muže, tak
přepínáte…
Jak kdy. Zrovna včera hráli „Ještě že tě lásko
mám“ a nepřepnula jsem. Záleží, v jaké náladě se zrovna nacházím, jestli je mi smutno
a tak podobně. Někdy na mě padne stesk,
a pak raději přepnu.
Váš manžel je o 16 let mladší. Odrazovaly
vás od vztahu s ním kamarádky?
Spousta lidí mi ze začátku říkala, ať si užiju
ty chvíle, dokud trvají. Mysleli si, že je to jen
krátkodobá záležitost, pobláznění. I po třech
letech jsme pořád spolu a oni už nic neříkají.
Věřila jste tomu vztahu od začátku?
Já vždycky všemu věřím naplno, jinak bych
do toho ani nešla. Když se navíc naučíte žít
sám se sebou a pro sebe, tak je to v partnerském vztahu potom jednodušší. Samozřejmě sebeláska se nesmí zaměňovat s egoismem nebo sobectvím. Ale teprve ve chvíli,

kdy jsem se naučila žít sama se sebou, přišel
partner. A já tomu věřila, protože jsem ho
nepotřebovala. Jen jsme chtěli být spolu.
V čem jste si charakterově nejvíc podobní?
Myslím, že jsme oba dost cílevědomí. Jsme
ješitové, což by nás teoreticky mělo víc
rozdělit než spojit. Ale máme podobné myšlenky, jsme oba tak trochu magoři.
Manžel je zároveň synem vaší velmi dobré
přítelkyně. Změnil se nějak vztah mezi
vámi?
Jistěže se máme rády, ona je skvělá. Ale je to
teď přeci jenom moje tchyně. Takže některé
věci už jí zkrátka neříkám.
Máte v showbyznysu hodně přátel?
Obecně mám už jen pár přátel. Protože
všemi negativními zkušenostmi se vám okolí
dost vytříbí. Zjistila jsem třeba, že mě někteří
lidé, které jsem mylně považovala za kamarády, jen využívali. Je těžké si to přiznat, ale
tak to je. Moc mě mrzí, že zemřel Petr Muk,
to byl můj velký kamarád.
Máte více blízkých mezi ženami, nebo muži?
Asi to mám půl na půl. Ale už jsem méně
důvěřivá, trvá mi déle, než si někoho pustím
k tělu a otevřu se. Sice jsem vřelý člověk, ale
jde o to, kam až si toho druhého pustíte. ▪

O KAPCE NADĚJE
Nezisková organizace, která vznikla v září roku 2000, měla jediný cíl: pomáhat uzdravovat bezbranné pacienty – děti, které bojují s onkologickým onemocněním, a zlepšit nedostačující podmínky na dětské transplantační jednotce. Aktuálně podporuje Kapka naděje 8 různých projektů
od pomoci hematoonkologickým pacientům přes pomoc v regionálních nemocnicích až například
po podporu aplikovaného výzkumu leukémie. Vendula Pizingerová jako prezidentka nadačního
fondu navštěvuje Kliniku dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole, kde
se setkává s nejmenšími pacienty. Kapka naděje pořádá desítky akcí ročně, na nichž se získávají
finance pro nákup potřebných zdravotnických přístrojů.

RETR
Z vašich

O

příspěvků

TUZEX

A CESTY NA ZÁPAD
Na snímku z roku 1988 je náš dvouletý syn Martin, a jak je vidět, má velkou radost z plechovek limonád
zakoupených za bony v Tuzexu. Přivezl jsem mu je jako dáreček z cesty do Prahy.
Martin Kosek
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Ráj elektroniky
Snímek byl pořízen v Londýně na Oxford
Street v roce 1987. Byli jsme oslněni množs
tvím barevných televizí. Protože však u nás byl použív
án systém SECAM a ve většině západních
zemí PAL,
koupili jsme si alespoň tehdy módní hifi
věž.
Dana Zažímalová

Eurotrip
V letošním roce tomu bude 50 let, co jsem poprvé cestoval na Západ po několika zemích Evropy.
Použil jsem autostop, protože jsem neměl
peníze, a projel jsem Německo, Švýcarsko, Lucembursko, Belgii, Holandsko, Francii, Andorru,
Itálii a Rakousko. Jel jsem pouze s baťohem,
na kterém byl nápis Cesta Evropou a naše CS.
Vlajku jsem hrdě nosil na bundě. Podle potřeby
jsem pracoval, dělal jsem nejrůznější povolání
(pomocný číšník, uklízeč, třídič ryb v přístavu,
pomocný pracovník v tržnici) a hlavně jsem
kreslil a maloval a prodával své obrázky.
Jaroslav Kreibich

Smutné připomenutí
V srpnu 1967 se mi podařilo odcestovat do Švédska, což v té době byla
velká rarita. Nebudu ani popisovat, jak jsem byla u vytržení – u nás
fronty na banány a tam obchodní domy plné zboží. Mým snem bylo
koupit si gramofonovou desku Toma Jonese nebo Engelberta Humperdincka. Přání se mi nakonec splnilo, ale celou dobu jsem stále trnula,
abych si křehké desky v pořádku dovezla domů. Tyto vzpomínky se mi
nyní vybavily i proto, že obchodní dům ve Stockholmu, kde jsem si zboží
zakoupila, se jmenoval Ahlens. Je to ten samý objekt, kam letos v dubnu vjel šílenec s náklaďákem a spáchal teroristický útok. Je mi z toho
velmi smutno, protože právě tehdy jsem zde zažila překrásné chvíle
štěstí, plné úžasných dojmů.
Blanka Mrkvičková

Exoti z Východu
Jednou z možnost
í dostat se na Zá
pad bylo členství
tože kulturní vý
v nějakém uměle
měna už v osmde
ckém souboru,
sátých letech pro
v roce 1988 vyces
probíhala. Takto jsm
tovali do Holan
e se školním sbo
dska. Lidé zpoza
exotická zajímav
rem
železné opony by
ost. Na parkoviš
li tehdy tak troch
ti v Německu jsm
německou polici
u
e udělali improviz
i, která si nás do
ovaný koncert pro
konce natočila.
Jiří Veverka

Velká cena Rakouska

tnanců uspoy a velký fanda F1 dokázal pro 30 zaměs
snadné, přesto náš vedoucí závodové doprav
se vkládaly
Cestování na Západ před rokem 1989 nebylo
jako vozíky v supermarketu, do kterých
věci,
takové
nás
aly
Šokov
ergu.
Speilb
–
Zeltwegu
Samotný závod
řádat zájezd na Grand Prix Rakouska v
šilinky utrácet za projížďku po obchodě.
s tím, že přeci nebudeme pracně sehnané
Josef Frömmel
dvoušilinky. Tehdy jsme raději odešli pryč
roce.
ujícím
násled
v
vy
návště
z další
nám tehdy propršel, takže snímek je až

Staňte se spolutvůrci
našeho časopisu!

Kdo je chudý a kdo bohatý?
Hned po revoluci, na jaře 1990
, jsme poprvé vyjeli s plně nalož
enou škodovkou do Rakouska a dalších států. Zavazadla
obsahovala hlavně jídlo – zava
řené omáčky i přílohy
ve sklenicích, konzervy atd. Nejv
íc nás ale pobavil osmiletý syn,
který si při první zastávce na velkém rakouském park
ovišti odběhl prohlídnout zápa
dní auta. Dlouho jsme ho
po parkovišti hledali a on pak
prohlásil: „Nevím, proč říkáte,
že jsme chudí, vždyť máme
úplně nejvíc věcí ze všech, ostat
ní auta jsou úplně prázdná.“
Alena Šedová

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

č. 7/2017: VEČÍRKY, ČAJE A MEJDANY
uzávěrka zaslání 7. června
č. 8/2017: LETADLEM NA DOVOLENOU
uzávěrka zaslání 12. července

Tipy a recenze připravuje JAN KÁBRT,
novinář a publicista.
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K U LTURN Í TIPY
A R E C EN Z E
JO NESBØ / ŽÍZEŇ

ČD
TIP

Detektiv Harry Hole se vrací
do akce, a to už pojedenácté.
Nejvýraznější autor severské krimi Jo Nesbø ho
vytahuje z poklidného vyučování na policejní akademii a ze spokojeného manželského života v ústraní,
aby co nejrychleji pomohl vyšetřit několik po sobě
následujících vražd žen, jejichž společným rysem je
brutalita provedení i fakt, že z místa činu pokaždé
zmizela část jejich krve. Ani pro Holea není jednoduché přijít vrahovi na stopu, zvlášť v okamžiku, kdy je
postaven před zásadní dilema, zda dát přednost rodině,
nebo vyšetřování.
KNIHA ZLÍN, 399 KČ

18 K ULT URA

KINO

FILMY NA DOMA
MÍSTO U MOŘE

MUMIE
Senzací nové Mumie je už obsazení – kdo by čekal, že se v hlavní roli objeví Tom Cruise? Stal se
dobrodruhem Nickem Mortonem, jenž společně s archeoložkou Jenny Halsey sedí na palubě
letadla převážejícího z Egypta do Londýna dva tisíce let staré tělo prokleté princezny, které se jim
podařilo objevit. Poté, co se stroj zřítí, oživlá princezna zahajuje své tažení k vládě nad světem.
USA, 115 MIN. / REŽIE – ALEX KURTZMAN / HRAJÍ – SOFIA BOUTELLA, TOM CRUISE, RUSSELL CROWE,
ANNABELLE WALLIS, JAKE JOHNSON V KINECH OD 8. ČERVNA

AUTA 3
Pokračování dětského animovaného
hitu o závoďáku Bleskovi McQueenovi, který kdysi býval třídou, ale teď
ho jeho mladší konkurenti vytlačili
úplně mimo závodní dráhu. Protože
ji ale nade vše miluje, začne okamžitě
usilovat o návrat. A s tím mu mimo
jiné může pomoci mladá automechanička Cruz Ramirezová, která ovšem
i sama pomýšlí na vítězství v závodě
Zlatý píst.
USA, 95 MIN. / REŽIE – BRIAN FEE
V ČESKÉM ZNĚNÍ – RICHARD KRAJČO,
SIMONA POSTLEROVÁ, FILIP BLAŽEK,
SAŠA RAŠILOV, KATEŘINA BROŽOVÁ
V KINECH OD 15. ČERVNA

DIVADLO

Tohle není film, který by vás vyvedl
z depresí, ba naopak. Ale zároveň
vypráví příběh Leea Chandlera tak
poutavě, že se nedokážete odtrhnout. Osamělý
údržbář se vrací
do rodného ospalého městečka jako
jediný kandidát
na opatrovníka
synovce Patricka.
A tady ho bohužel
dožene jeho vlastní
nehezká minulost… Film letos
získal Oscary za scénář a za hlavní
mužskou roli (Casey Affleck).
USA, 137 MIN. / REŽIE – KENNETH
LONERGAN / HRAJÍ – CASEY
AFFLECK, LUCAS HEDGES, KYLE
CHANDLER, MICHELLE WILLIAMS,
HEATHER BURNS, MATTHEW
BRODERICK

ZAKLADATEL

Když v roce 1954 dostal Ray
Kroc objednávku na šest mixérů
na výrobu oblíbených mléčných
šejků od bratrů McDonaldových,
kteří provozovali
malou restauraci
s hamburgery
v jižní Kalifornii,
zavětřil. Bylo to
neobvykle velké
množství mixérů,
a tak jel zakázku
vyřídit osobně.
A od té chvíle začal nesmlouvavým způsobem budovat impérium,
které dnes čítá na 35 tisíc poboček
po celém světě.
USA, 115 MIN. / REŽIE – JOHN LEE
HANCOCK / HRAJÍ – MICHAEL
KEATON, LAURA DERN, LINDA
CARDELLINI, NICK OFFERMAN,
PATRICK WILSON, B. J. NOVAK

HAMLET

NÁVRAT DOMŮ

Se zajímavě obsazenou novinkou Letních shakespearovských slavností se s koncem června hlásí tradiční přehlídka dramat a komedií
Williama Shakespeara, kterou hostí Praha, Brno a Ostrava. Zmíněnou
novinkou je Hamlet, drama o mstě dánského korunního prince za zákeřnou smrt otce, v němž hlavní role dostali herci pražského Dejvického divadla Jaroslav Plesl, Hynek Čermák či Veronika Khek Kubařová.

Bývá označovaná za nejlepší hru Brita Harolda Pintera, nositele
Nobelovy ceny za literaturu, a je plná dějových zvratů i životních
pravd. Akademik Teddy se v ní po letech vrací domů na několikadenní návštěvu, během níž chce otci a bratrům představit svou
ženu Ruth i úspěšný život, který si v Americe vybudoval. Ustojí ale
návrat do míst, ze kterých kdysi utekl?

PRAHA, BRNO / REŽIE – MICHAL VAJDIČKA / HRAJÍ – JAROSLAV PLESL, HYNEK
ČERMÁK, LENKA VLASÁKOVÁ, LADISLAV HAMPL, VERONIKA KHEK KUBAŘO-

DIVADLO U STOLU, BRNO / REŽIE – LUKÁŠ KOPECKÝ / HRAJÍ – FRANTIŠEK
NEDBAL, JAN LEPŠÍK, TEREZA GROSZMANNOVÁ, JIŘÍ M. VALŮŠEK, MICHAL
BUMBÁLEK, MARTIN MIHÁL

VÁ A DALŠÍ. TERMÍNY NA WWW.SHAKESPEARE.CZ
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DESKY

KNIHY
ANDĚLSKÉ DRÁPKY

ALISON MOYET

OTHER

Neuvěřitelné, že dva dny
po vydání desky, které oficiálně
připadá na 16. června, oslaví
britská zpěvačka šestapadesáté narozeniny. Na to zní její
nová nahrávka, respektive
prozatím uvolněné písně z ní,
až příliš moderně a její vokál
opájí posluchače svojí naléhavou křehkostí. Alison Moyet
naváže v červnu novou deskou
na předchozí výborné album
The Minutes z roku 2013.

MOEBIUS & JODOROWSKY
Alexandro Jodorowsky vypráví
znepokojující, erotikou a mysticismem protkaný příběh
dívky, která po otcově smrti
prochází pohlavním i duchovním zasvěcením. A komiksový
mág Moebius kolem něj splétá
nepřekonatelný chtíč a lascivnost ve svých kresbách. Výsledkem je působivé
dílo, které sžíravým způsobem kombinuje násilí
a něhu, ducha a tělo i krásu a krutost.
ARGO, 598 KČ

BAJKY BARDA BEEDLEHO
JOANNE K. ROWLINGOVÁ
Knížka, která nesmí chybět
v knihovničce žádného fanouška
Harryho Pottera. Jde totiž o pohádky, které Hermioně odkázal
Albus Brumbál. A také o pohádky, které si Harry Potter málem
přečetl příliš pozdě – právě v nich
totiž objevil důležitou informaci, která mu nakonec zachránila život v boji
s nejstrašnějším černokněžníkem všech dob –
lordem Voldemortem.
ALBATROS, 249 KČ

VÝSTAVY
SIGNATURA:
ZRCADLO MEZI
ZVÍŘATY A LIDMI
Lukáš Musil, který si říká
Musa, se ve svých dvaadvaceti stal tatérem. Jeho tetování
se brzy dostalo mezi svébytná
umělecká díla, která sklidila uznání i na celosvětové
tatérské výstavě v prestižním Musée du Quai Branly
v Paříži. Od tetování se Musa
posunul k originální abstraktní tvorbě, jejímž jedním
z ústředních motivů je vztah
zvířat a lidí.
VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES, PRAHA
OTEVŘENO DO 9. ČERVENCE

MICHAL HRŮZA

SÁM SE SEBOU

Michal Hrůza patří k nejvýraznějším autorům písniček u nás,
a tak každá jeho nová deska
vzbuzuje očekávání. Na téhle
najdeme novinky i známé filmové skladby Padesátka nebo
Pro Emu. Naživo si je můžete
v červnu poslechnout na zámcích ve Valticích (3. 6.) a v Telči
(17. 6.), velké vystoupení s padesáti členy Janáčkovy filharmonie chystá Hrůza na festival
Colours of Ostrava.

FERDA MRAVENEC 90 LET
Dvě velká výročí letos provází legendární postavičku Ferdy
Mravence a jejího autora, spisovatele, ilustrátora, novináře
a karikaturistu Ondřeje Sekoru. Kreslený hrdina se totiž poprvé
na světě zjevil před devadesáti lety v časopise Pestrý týden
Lidových novin a 4. července před padesáti lety zemřel jeho
duchovní otec. Obě výročí bude od poloviny června připomínat
výstava v pasáži Paláce Koruna v srdci metropole – v dolní části
Václavského náměstí. Na výstavě budou Sekorovy kresby, komiksy, pastely, knížky a příspěvky psané pro Lidové noviny, ale
také mnoho zajímavostí ze života spisovatele.
Pro děti v červnu a září výstava navíc nabídne edukativní
hry, které je naučí, jaké druhy brouků žijí v přírodě. Nejmenší
návštěvníci se procvičí ve zručnosti nebo se seznámí se základy
první pomoci.
PASÁŽ PALÁCE KORUNA, DOLNÍ ČÁST VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
OTEVŘENO DO 15. ZÁŘÍ

20 T E L E VIZE

Č ERV N OV É M E N U
PŘÍPAD PRO EXORCISTU
Protože režisér Jan Hřebejk slaví v červnu padesátiny, rozhodla se ČT výročí připomenout povedenou
detektivní minisérií,
v níž komisařka Výrová
(Klára Melíšková) a její
kolegové z olomoucké
kriminálky řeší vraždu spojenou s rituálem vymítání ďábla.
ČT1 • OD NEDĚLE 11. ČERVNA / 20:15

SVĚTOVÁ VÁLKA Z

Zbytečnou soutěž potápí i Blažek
Novinkou televize Prima je soutěžní pořad A je to naše!, za jehož moderátorským pultem má premiéru herec Filip Blažek. Soutěž není ale
ničím víc než vatou, výplní ve vysílání.

Kdekoli se ve světě něco výrazného
vyhrotilo, tam to přijel řešit Gerry Lane
(Brad Pitt). Jenže teď
lidstvo decimuje obří
virová epidemie, která
se projevuje nebývalou
agresivitou nakažených. Aby uspěl, musí Gerry uprostřed
apokalypsy najít zdroj nákazy.
PRIMA • SOBOTA 17. ČERVNA / 22:00

J

ako přes kopírák zaplnily podvečerní čas
v programech tří největších stanic kvízy
a soutěže. Nejprve přišla Česká televize s pořadem Kde domov můj?, v němž moderátor
Aleš Háma pokládá trojici soutěžících otázky
týkající se naší země, Nova nedlouho poté
nasadila čistě tipovací soutěž dvou týmů
s průvodcem Tomášem Matonohou. A nyní,
více jak po roce, představila svoji kvízovou
show i Prima, s Blažkem ji na střídačku uvádí
Ivan Vodochodský.
Dva rodinné týmy v ní soutěží ve čtyřech
kolech v nijak objevných disciplínách, ať již
jde o kladení kvízových otázek, postupně
odkrývaný obrázek nebo postřeh. Jedinou
a ryze pro soutěžící pozitivní odlišností

hodnocení
A je to naše!

TV PRIMA,
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
OD 16:40

10%

od konkurence je, že na Primě rozdávají
ceny jako tablet, televize, telefon atd.
v průběhu jednotlivých kol, takže i když se
jeden tým nedostane do finálového kola
o rodinný zájezd, může spokojeně odejít
s hodnotnou cenou.
Oproti tomu spokojenost zcela postrádají
diváci – jako by samotné A je to naše! soutěžilo o letošní nejhorší TV novinku. Nudnými
a zdlouhavými disciplínami, kladením
bizarních otázek počínaje, přes řídký potlesk,
kterým v obřím studiu soutěžící odměňují
sami sebe, až v případě Filipa Blažka po koženého, navenek unaveného moderátora,
který vyniká školáckým přednesem otázek
a banálním komentováním průběhu soutěže.
Na moderátorském postu debutující herec
je možná sympaťák, ale zde se v plné nahotě
ukazuje, že jen to nestačí.
Prima si na uvedení svojí verze podvečerní
soutěže počkala. To bývá strategická výhoda
– znáte konkurenci, přijdete s něčím lepším.
V případě A je to naše! se Primě bohužel
povedl opak. ▪

SKRYTÁ VADA
Joaquin Phoenix si zahrál detektiva,
který pomáhá bývalé přítelkyni najít
jejího současného
bohatého milence.
Narazí při tom na stopu velkého spiknutí,
do kterého jsou zapleteni členové vlády, vlivní obchodníci,
policisté i mafie.
NOVA CINEMA • SOBOTA 24. ČERVNA / 21:30

ZUŘÍCÍ BÝK
Životní role a Oscar pro Roberta DeNira, který skvělým způsobem ztvárnil
legendárního boxera
Jakea LaMottu, šampiona ve střední váze.
Film Martina Scorseseho líčí jeho výhry
v ringu, ale i několik životních proher,
kvůli nimž ztratil své blízké.
ČT2 • PONDĚLÍ 26. ČERVNA / 21:50

TV KUPÉ
■ KRIMI S HÁDKEM A DONUTILEM
Televize Nova chystá sérii detektivních případů,
jejichž společným jmenovatelem je advokátní
kancelář. Ta si platí vlastního, trochu podivínského
soukromého detektiva (Matěj Hádek), aby našel
skutečné viníky zločinů, z nichž jsou obviněni její
klienti. Šéfa kanceláře hraje Miroslav Donutil.

■ PRIMA TAKÉ ZKUSÍ EXOTIKU
Nedlouho poté, co na Nově skončila reality show
Robinsonův ostrov, v níž se na tropickém ostrově
hrálo o milionovou výhru, chystá i TV Prima podobný formát. Jeho účastníky čeká plavba „ve stylu pirátů“ a boj o zlatý poklad. Zájemci o dobrodružství
mezi 18 a 35 lety se mohou hlásit přes iprima.cz.

■ MELÍŠKOVÁ HVĚZDOU NOVÉ SÉRIE
Režisér Petr Zelenka začal pro Českou televizi natáčet
seriál Dabing Street, který vychází z jeho hry, kterou
před pěti lety napsal pro pražské Dejvické divadlo.
Hlavní roli herečky, která zdědí dabingové studio,
dostala Klára Melíšková, postavy techniků, kteří jí
pomáhají, ztvární Václav Neužil a Hynek Čermák.
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Pěkná oslava žen z Národního
Jen stěží by se pětice nejzasloužilejších dam první scény potkala společně na jevišti.
Jednoduše proto, že takové hry nejsou. A tak jim jejich šéf jednu napsal.

P

ůvodně jich mělo být dokonce šest, hru
šéf činohry Národního divadla Daniel
Špinar se svým kolektivem rozepsal i pro
Janu Bouškovou. Jenže vážné zranění jí nedovolilo ve zkouškách pokračovat, a tak se
počet hereček, které se inscenace s názvem
Křehkosti, tvé jméno je žena rozhodla oslavit, smrskl na pět. S nimi se na jevišti objeví
i kolega Karel Dobrý a trojice tanečnic ze
studia Nové scény 420PEOPLE.

Název od Shakespeara
Iva Janžurová, Taťjana Medvecká, Jana Preissová, Eva Salzmannová a Johana Tesařová.
Bylo jistě těžké se rozhodnout, jak oslavu
pětice mimořádných hereček uchopit. Mají
za sebou desítky rolí, některé jsou legendární.
Ostatně ony samy jsou už dnes legendami.
Hravě by se večer poskládal z ukázek
z těchto her a asi by nebylo co vytknout.
Ostatně i název inscenace, bonmot, jenž si
autoři vypůjčili ze Shakespearova Hamleta,
by takový výběr předurčil.
Špinar s kolegy zariskoval a šel jinou
cestou. Jistěže úryvky divadelních textů
nechybí, jsou zde ve dvou dramatických pasážích svěřeny Karlu Dobrému, a především
jeho monolog o loučení divy s divadelním
životem pocházející z hry Královna duchů
znamenité autorky Elfriede Jelinek skvěle
ohraničuje a živě kontrastuje s obsahem,
s nímž přichází hvězdná pětice.

Nechal je vyprávět
U ní se Špinarovi vyplatilo vsadit na
vlastní zážitky, vzpomínky na slavné role
i životní rozhodnutí, letmé glosy vlastních
životů, kariéry, naplněných i nenaplněných snů.
Ačkoli mluví podle scénáře, je cítit, že tady
to není takzvaně o nich bez nich, že mnoho
vychází z nich samých, že nechaly autory
vlastní příběhy a myšlenky často jen trefně
pospojovat.
Ač oděné do kostýmů neustále připomínajících, že již stihly učinit nesmazatelnou

stopu v divadelních dějinách, dokážou být
nad věcí, shodit sebe i reflektory nasvícený svět, získat si hned zkraje diváky nejen
svojí slávou, nýbrž i humorem a vzájemným
špičkováním.
V setkání těchto pěti dam, ve zmíněném
kontrastu gest s osobními zážitky a pocity
a tedy lavírováním mezi divadlem a besídkou, je kouzlo novinky Nové scény.
Špinar chtěl oslavit své hvězdy, a to se mu
povedlo. Originálním večerem, který má
k banálnímu nafukování balónků naštěstí
pořádně daleko. ▪

hodnocení
KŘEHKOSTI, TVÉ JMÉNO JE ŽENA

420PEOPLE, DANIEL ŠPINAR A KOL. / NÁRODNÍ DIVADLO, PRAHA
REŽIE – DANIEL ŠPINAR / HRAJÍ – IVA JANŽUROVÁ, TAŤJANA MEDVECKÁ,
JANA PREISSOVÁ, EVA SALZMANNOVÁ A JOHANA TESAŘOVÁ, KAREL DOBRÝ,
HELENA ARENBERGEROVÁ, ZUZANA HERÉNYIOVÁ A NATAŠA NOVOTNÁ

80%

22 UK Á ZK A Z K N IHY

Cosi mě probudilo. Vylezl jsem z postele s tím, že si skočím na záchod, a všiml jsem
si, že dveře k mámě a tátovi jsou otevřené.
Když jsem nahlédl dovnitř, uviděl jsem, že
máma v posteli není. Táta chrápal jako
vždycky. Budík s rádiem ukazoval, že je osm
minut po čtvrté. Napadlo mě, že máma bude
nejspíš dole. Má potíže se spaním, což mají
ostatně oba, jenomže táta bere prášky, které
jsou tak silné, že kdyby člověk stál u jeho
postele a hulákal mu přímo do ucha, ani by
to s ním nehnulo.
Do přízemí jsem proto sešel tiše jako
myška, poněvadž to obvykle dopadá tak, že si
máma pustí televizi a kouká na ty fakt nudné
reklamy na stroje, které vám umožní zhubnout, vyčistit podlahu nebo nasekat zeleninu
na tisíc způsobů, a pak usne. Televize ale
neběžela a mámu jsem na kanapi nenašel,
takže mi došlo, že musela jít ven.
Už to párkrát udělala – tedy alespoň pokud je mi známo. Nemůžu mít pořád přehled,
kde kdo je. Poprvé mi máma řekla, že se šla
jen projít, aby si pročistila hlavu, ale jindy
jsem se ráno probudil a ona byla pryč, a když
jsem vyhlédl ven, její auto na obvyklém místě
před domem neparkovalo.
Myslím, že si asi vyrazila na procházku
podél řeky nebo šla na Katiin hrob. Tam já
taky občas chodívám, ale ne uprostřed noci.
Chodit venku potmě bych se bál, a navíc
bych se cítil jako magor, protože právě tohle
udělala i sama Katie: uprostřed noci vstala,
namířila si to k řece, a už se nevrátila. Chápu
ovšem, proč to dělá máma. Tohle je totiž
další způsob, jak se teď může dostat ke Katii
co nejblíž, snad kromě toho, že vysedává u ní v pokoji –
vím, že i tohle občas dělá. Katiin pokoj sousedí s mým
a já slýchám mámu plakat.
Sedl jsem si na gauč; chtěl jsem na ni počkat, ale
nejspíš jsem usnul, poněvadž když jsem zaslechl dveře,
venku bylo světlo, a když jsem se podíval na hodiny
na krbové římse, bylo čtvrt na osm. Uslyšel jsem, jak
za sebou máma zavřela dveře a vzápětí se rozběhla
po schodech nahoru.

Soutěž
o knihu Do vody
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.
V kterém městečku se odehrává detektivní
příběh nového románu spisovatelky Pauly
Hawkins s názvem Do vody?
A)
Beckford
B)
Besford
C)
Twyning
Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 15. června 2017.

Paula Hawkins

DO VODY

VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ IKAR
416 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 379 KČ

Vydal jsem se za ní. Zůstal jsem stát před ložnicí
a škvírou ve dveřích jsem sledoval, co se děje. Klečela
vedle postele hned u táty a v obličeji byla červená, jako
by utíkala. Ztěžka oddechovala a říkala: „Aleku, vzbuď
se, no tak, prober se!“ a třásla s tátou.
„Nel Abbottová je mrtvá,“ řekla. „Našli ji ve vodě.
Skočila tam.“ Nevzpomínám si, že bych něco říkal,
ale nějaký zvuk jsem zjevně vydal, protože zvedla oči,
a když mě uviděla, vyhrabala se na nohy.

„Ach, Joshi!“ řekla a popošla ke mně. „Ach,
Joshi!“ Po tvářích jí tekly slzy. Pevně mě objala.
Když jsem se od ní odtáhl, stále ještě plakala,
ale zároveň se i usmívala. „Zlatíčko moje…“
pronesla.
Táta se na posteli posadil. Protíral si oči.
Než se pořádně probere, trvá mu to celou
věčnost.
„Tomu nerozumím. Kdy… To jako myslíš
v noci na dnešek? Jak to víš?“
„Šla jsem pro mléko,“ řekla. „Všichni o tom
mluví… v krámě. Našli ji dnes ráno.“ Usedla
na postel a znovu se dala do pláče. Táta ji
objal, ale přitom mě pozoroval a ve tváři měl
zvláštní výraz.
„Kam jsi šla?“ zeptal jsem se jí. „Kde jsi byla?“
„Nakupovat, Joshi. Vždyť to zrovna povídám…“
Lžeš, chtělo se mi říct. Byla jsi pryč celé hodiny, není
to tak, že bys jen vyběhla pro mléko. Nejradši bych
jí to řekl, ale nemohl jsem, jelikož moji rodiče seděli
na lůžku, dívali se na sebe a vypadali šťastně.
Z anglického originálu přeložila Věra Klásková.

autorka
Paula Hawkins (1972)
Narodila se a vyrůstala v Zimbabwe, než se v roce 1989 přestěhovala do Londýna, kde žije dodnes. Patnáct let se
věnovala novinařině, poté pracovala na volné noze pro různá nakladatelství. Literární svět dobyla před dvěma lety,
a to hned svojí prvotinou Dívka ve vlaku, která se stala mezinárodním bestsellerem, prodalo se jí na 20 milionů
výtisků ve více než 40 jazycích, a dočkala se i filmového zpracování.
Uvedení druhého románu Do vody proto provázejí velká očekávání. Spisovatelka se v něm vydává do malého
městečka Beckford, kde v říční tůni objeví tělo svobodné matky – na stejném místě, kde téhož léta našli mrtvolu
mladého děvčete. V Beckfordu to navíc nejsou první ženy, jejichž osud se na tomto místě uzavřel…

Foto: © Klimes35 | Dreamstime.com
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V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ

z vás udělají zámecké pány

Český Betlém. Tak se přezdívá Novému Městu nad Metují. Jednomu z nejmalebnějších koutů pod
Orlickými horami vévodí krásný zámek. Nejenže si ho můžete projít doslova od půdy až po sklep,
ale ve šlechtickém sídle, kde pobývaly i významné hlavy států, si lze také pronajmout stylově
vybavené apartmá a alespoň na chvíli okusit lákavý život na zámku.
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Foto: Michal Fanta

íte, že v Novém Městě nad Metují měl svůj
krám F. L. Věk? Ne, nepleteme se. F. L. Věk
byl sice kupec z Dobrušky, ale tvůrci legendárního seriálu z let 1970–1971 si pro natáčení
zvolili novoměstský rynek. Pokud máte rádi
sladké, pak jistě uvítáte, že dnes v domě
č. 1223 na Husově náměstí, kde měl seriálový
Věk svůj obchod, najdete cukrárnu. V televizním románu jsou zvěčněny i domy na severní
straně náměstí s unikátním průčelím. Jednotné
renesanční průčelí s typickými štíty – tzv.
vlaštovčími ocasy – mívaly všechny domy
na náměstí. Postavili ho Pernštejnové ve
30. letech 16. století po požáru města, aby
jím zakryli nevzhledná spáleniště a měšťané si
na ně mohli napojit své nové domy. Že i dnes
zdobí průčelí severní frontu domů, je výsledkem badatelské práce archiváře a památkáře
Jana Juránka. Ten přišel na to, jak původní
výstavba vypadala, a podle jeho návrhu mohla
být v 50. letech minulého století alespoň část
náměstí zrestaurována do renesanční podoby.

Z ochozu zámecké věže – tzv. Máselnice – se můžete podívat na město a jeho okolí z ptačí perspektivy.

okolí. Na zámku stojí ale za prohlídku hlavně
jedinečně zařízené interiéry. Hned na úvod
vás průvodce krátce seznámí s historií zámku
a dozvíte se také zajímavosti o současných majitelích – rodině Bartoňů z Dobenína. Ti koupili
zámek v roce 1908 a následně ho nechali nákladně opravit. Vzniklo pohodlné sídlo se všemi vymoženostmi moderní doby – elektřinou,
ústředním topením, výtahy nebo telefonem.
Pokoje byly upraveny podle nových moderních
stylů první poloviny 20. století – secese, art
deca, kubismu či funkcionalismu. O zdařilou
proměnu zámku se zasloužil především slovenský architekt Dušan Jurkovič. Jeho nápaditost
můžete obdivovat například v zimní zahradě
vyzdobené mozaikou z kamínků z řeky Metuje.

Zámek se vším komfortem

K nejkrásnějším místnostem na novoměstském
zámku patří Žebrová síň, jejíž stěny jsou pokryty
koženými tapetami s erbem Bartoňů.

Kuchyně, kde vařili Masarykovi
V rámci druhého prohlídkového okruhu s názvem Od půdy po sklep zavítáte také do secesní kuchyně, kde se připravovala hostina
pro prvního československého prezidenta.
Dokonce se dochovalo i menu. V zámeckém
sklepení se zase z výkladu třeba dozvíte o zámeckém strašidle – o zlé Mandě. Jde o ducha
Marie Magdaleny Trčkové z Lípy, která byla
majitelkou novoměstského panství v letech
1624–1629. K poddaným byla krutá, rušila
jejich práva a psům nechávala useknout jednu nohu, aby nelovili zvěř v panských lesích.
Když zemřela, lidé ji prokleli. Na zámku prý
straší a hrozí těm, kteří se chovají stejně
špatně jako kdysi ona.

Na piknik do zahrady s trpaslíky

Foto: Zdeněk Továrek

Zatímco na jednom konci náměstí se tyčí věž
kostela Nejsvětější Trojice, na tom druhém
dominuje rynku zámecká věž – tzv. Máselnice.
Z jejího ochozu ve výšce 25 metrů, do něhož
vystoupáte po 146 schodech, se můžete
kochat pěkným výhledem na město a jeho

Na novoměstském zámku přespal roku 1782
císař Josef II., na chvíli se tu v roce 1813 zastavil i ruský car Alexandr při své cestě do Opočna
na jednání protinapoleonské koalice a v létě
roku 1926 hostili Bartoňové na zámku
T. G. Masaryka. Ten přenocoval ve velké ložnici
ve druhém patře, kde dnes tuto významnou
návštěvu připomíná prezidentova busta.

V ložnici zařízené nábytkem z třešňového dřeva
a vyzdobené lidovou keramikou přespal v roce
1926 prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Spojení
Vlakem do Nového Města nad Metují
S jedním přestupem v Týništi nad Orlicí trvá jízda vlaky ČD z Hradce Králové do Nového Města
nad Metují asi hodinu a čtvrt. A kolik zaplatíte za jízdné? Ať už se do Nového Města nad Metují
chystáte odkudkoli, nejvýhodnější jízdenku vám automaticky nabídne e-shop ČD na adrese
www.cd.cz/eshop. Pokud máte chytrý telefon nebo tablet, nainstalujte si do něj bezplatnou
aplikaci Můj vlak. S její pomocí si snadno vyhledáte vlakové spojení, zakoupíte jízdenku nebo
zjistíte informace o jízdě vašeho vlaku.

Tři apartmá zařízená historickým nábytkem
mají na zámku připravena pro hosty. Každý
tak může získat klíče od zámku a za nikterak závratnou cenu strávit noc v romantických prostorách šlechtického sídla. Lákavá
je také nabídka pikniku v zámecké zahradě.
Vybrat si lze ze dvou druhů piknikových
košů. Pečlivě udržovaná zámecká zahrada
je rozdělena do dvou částí. Horní část tvoří
kaskádové terasy s květinovými záhony.
S dolní okrasnou zahradou je propojena dřevěným mostem postaveným podle návrhu
Dušana Jurkoviče. V zahradě nepřehlédnete
sošky trpaslíků, které představují alegorii
lidských charakterů. Sošky pocházejí z dílny
M. B. Brauna a původně zdobily barokní
areál v Kuksu. ▪
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NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
N ejzajímavě jší místa

SOUDOBÁ ARCHITEKTURA V ČR

Po rekonstrukci zámku nechali Bartoňové upravit podle architekta Jurkoviče také
zámeckou zahradu. Podle jeho návrhu
vznikl dřevěný most spojující horní zahradní terasy se spodní okrasnou částí.

Foto: Jiří Švanda
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V roce 1981 byla na Výrově vybudována
Juránkova vyhlídka, z níž se nabízí poutavý výhled na historickou část Nového
Města nad Metují. Z centra města se
k ní můžete vydat po červené značce.

Dům rodiny tesaře ve Staré Huti
Foto: Zdeněk Továrek

O

Domům na severní straně náměstí byla
v letech 1951–1954 navrácena podoba,
kterou měly ve 30. letech 16. století, tedy
s jednotným renesančním průčelím a typickými štíty – tzv. vlaštovčími ocasy.

Foto: Jiří Švanda
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Ve městě, kterému se přezdívá Český
Betlém, nemohou chybět jesličky.
Půvabný novoměstský betlém je k vidění
v Městském muzeu. Jeho autorkou je
řezbářka Jarmila Haldová ze Sedloňova.

kolí Deštného v Orlických horách
nabízí spoustu možností, kam se
vypravit na výlety. Nedaleko největšího
a nejvýznamnějšího rekreačního střediska Orlických hor se nachází osada Stará
Huť. Pokud při svých toulkách do Staré
Huti zavítáte, zastavte se u jednoho
stavení. Jde o nedávno postavený dům
rodiny tesaře, přihlášený do letošního
ročníku České ceny za architekturu.
Vznikl na místě původní roubené chalupy. Záměrem projektu bylo vybudovat
nový dům s charakteristickými znaky
bývalého objektu a nenásilnou formou
zkombinovat postupy tradičního a moderního stavitelství. Při práci na projektu se respektovalo nejen umístění
původní stavby, její velikost, ale také
uspořádání interiérů a použití materiálů. Nový dům tak ideálně zapadá
do zalesněné krajiny a zároveň nabízí
majitelům dostatečný komfort. Zajímavá je i kombinace bezrámového zasklení
a oken v původních proporcích, díky
čemuž do světnice proniká maximum
denního světla. Součástí přízemí je
rovněž dílna a sociální zařízení, pokoje
jsou v podkroví.

Autor: architekti.in/Lukáš Svoboda
Spoluautoři: Lukáš a Markéta Kubů
Projekt: 2011
Realizace: 2016
Připraveno ve spolupráci se soutěží:
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vodní nádrž Rozkoš

Česká Skalice

Zvičina

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Jiráskův a Jurkovičův DOBROŠOV
Patří k oblíbeným destinacím,
přesto zde nemusíte na každém
kroku zakopávat o davy turistů.
Na své si tu přijdou jak milovníci
zimních sportů, tak i cyklisté
a nadšenci do vojenské historie.
Vítejte v Orlických horách.

výškový profil

Text a foto: Michal Málek

Z

achovalé pozůstatky vojenského opevnění
budovaného ve třicátých letech minulého
století jsou pro podhůří Orlických hor i hory
samotné víc než typické. Díky obětavé práci
nadšeneckých spolků i ničím nešizené kvalitě
staveb samotných můžeme tyto na první
pohled nenápadné betonové milníky naší
historie obdivovat dodnes. Jednou z nejvyhledávanějších vojenských pevností je Dobrošov,

624 m n. m.
340 m n. m.

340 m n. m.

žst. Náchod

obklopující stejnojmennou vesničku a kopec
nedaleko Náchoda. Stavba sice kvůli podpisu
mnichovské dohody nebyla nikdy dokončena,
přesto jde o jedinečnou ukázku dobové snahy
o zadržení nepřátel z řad okolních států a ideální místo pro přemítání na téma kdyby, které,
jak známo, historie nezná.
Nejkratší cesta z náchodského nádraží
na vrchol Dobrošov vede po červeně značené
turistické stezce. Když už ale byla řeč o vojenských památkách, byla by škoda při cestě

Dobrošov

žst. Náchod
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Kramolna

Náchod

zámek Náchod

Sněžka

vzhůru minout naučnou stezku běloveského opevnění, lemovatická útulna v nedalekém údolí Peklo. Jiráskova chata, pojmenovaná
takto u příležitosti spisovatelových 70. narozenin, se návštěvníkům
nou pěchotními sruby. V některých z nich je přístupná expozice
otevřela v září roku 1923. Pohledem z patnáctimetrové vyhlídkové
mapující historii československé armády či samotného opevnění,
plošiny se mohli turisté kochat výhledem na město Náchod, Orlické
jiné naopak demonstrují snahu německé okupační správy tyto
hory i Krkonoše až do roku 1937, kdy byl objekt předán armádě. Důstavby zlikvidovat.
vodem byla přísně tajná výstavba již zmiňovaného opevnění, kterou
Zhruba v půli cesty běloveskou naučnou stezku protíby bylo možné z rozhledny pohodlně sledovat. Po Mnichovu, kdy už
ná stezka dobrošovská. K nejznámější dělostřelecké tvrzi
nebylo co tajit, se chata opět otevřela veřejnosti. Od konce
československého pohraničního opevnění vás bezpečně
války do ní už bohužel nebylo příliš investováno, což se
dovedou obě. A pokud stále nebudete mít historie
postupně podepisovalo na jejím stavu. V devadesáv barvě khaki dost, Dobrošov se svým
tých letech proto musela být uzavřena a následopodzemním labyrintem, největší evropvala rozsáhlá rekonstrukce, díky které dál slouží
skou kolekcí miniatur vojáků českoslok potěše oka i útěše bolavých nohou a prázdného
venské armády či funkčním dobovým
žaludku příchozích. ▪
polním telefonem propojujícím hned tři
bunkry vás dozajista uspokojí.
Vrchol Dobrošov ale dokáže nabídnout
i zajímavý cíl z ryze civilní sféry. Kopec
Dobrošov
se vždy těšil přízni turistů, a tak jejich
náchodský spolek neváhal záhy po svém
Výška: 624 m n. m. (kopec)
založení v roce 1893 vybudovat chatu
Z Hradce Králové rychlíkem
Výhled: Orlické hory, Krkonoše, město
s rozhlednou. Zájem návštěvníků neopadal
s přestupem na spěšný vlak ve Starkoči
Náchod, nádrž Rozkoš, Hradec Králové
(ba právě naopak), a tak logicky vyvstal
požadavek na rozšíření stávajícího objektu,
Vrchol: turistická chata s rozhlednou
Z Prahy rychlíkem
případně rovnou na výstavbu nové chaty.
s přestupem na spěšný vlak ve Starkoči
Návrhu stavby se neujal nikdo jiný než Dušan
Nejbližší žst.: Náchod
Jurkovič. Uznávaný architekt, kterého proslaZ Brna rychlíkem vyšší kvality
Výstup: snadný
vilo především jeho působením na Valašsku,
s přestupem na spěšný vlak v Chocni
zanechal několik zásadních děl i pod Orlickými
horami. Ať už je to o pár stránek dříve zmiňovaná modernizace zámku v Novém Městě či turis-

spojení

Náchod

Českem po značkách

Svezte se v sedle bicyklu
PODÉL TICHÉ ORLICE!
Není u nás mnoho řek, jejichž tok by z velké části kopírovala kvalitní
a zajímavá cyklostezka vhodná i pro výlety s dětmi. Tichá Orlice je jednou
z nich. Ideálním výchozím bodem je vlakové nádraží v Ústí nad Orlicí. Jen
po několika stech metrech směrem do města, u soutoku říčky Třebovky
a Tiché Orlice, začíná cyklostezka č. 4048.

Muzeum řemesel
v Letohradu

Cakle – oáza klidu a pohybu

Po osvěžujícím sjezdu zpět k řece
vás čeká ještě několik příjemně
rovinatých kilometrů až na konec
cyklostezky. Ta je ukončena altánkem s posezením a informačními
tabulemi. V Letohradu nevynechejte
návštěvu Muzea řemesel. Četné expozice představují řemesla 19. a 20. století,
z nichž mnohá už dávno zanikla. Muzeum je
součástí areálu Společenského centra Nový dvůr,
v němž najdete i stylovou restauraci umístěnou
v prostorách barokní sýpky.

U oblíbeného veřejného tábořiště v Cakli si určitě
naplánujte delší přestávku a využijte bohatou nabídku různých pohybových aktivit.
Na cvičné lezecké stěně si může
celá rodina pod vedením
instruktora vyzkoušet
základy tohoto populárního vertikálního
sportu. V areálu
tábořiště je také
půjčovna lodí,
které vám dopraví
či odvezou dle vašeho plánu. Takže
kombinace celodenního rodinného
výletu na kolech
a kánoích rozhodně
není nemožná.

Text: Roman Šinkovský
Foto: Lukáš Prokeš, Město Ústí nad Orlicí,
Richard Brejník, www.fotobanka.cz,
Muzeum řemesel Letohrad

Letohrad
žst. Letohrad

Hnátnice
zast. Dolní Dobrouč

Libchavy

Dolní Dobrouč

zast. Hnátnice

Lanšperk
žst. Lanšperk
zast. Dolní Libchavy
zast. Černovír

žst. Ústí n. Orlicí

Ústí nad Orlicí

Po žluté
k chalupám tkalců

Zřícenina
hradu Lanšperk

Jen malá odbočka z cyklotrasy po žluté turistické značce
vás dovede v Ústí nad Orlicí do ulice Zahradní. V minulosti
v této části města stávaly dřevěné přízemní chalupy místních
tkalců s velkou světnicí. V ní byl i tkalcovský stav, na němž
se tkalo, a dělaly se v ní i další práce spjaté s touto živností.
Velká část původní zástavby byla zbořena na přelomu
60. a 70. let 20. století při budování silničního průtahu
městem. Dodnes se zachovalo pouze několik chalup.

Pokud patříte mezi zdatnější cyklisty a chcete si zpestřit
výlet zdoláním výraznějšího
kopce, zamiřte na kole ke zřícenině hradu Lanšperk. Sice vás čeká
prudký výšlap, ale výhled z nádvoří
bývalého hradu, který nechal postavit Přemysl
Otakar II. ve druhé polovině 13. století, je nádherný. Odsud přehlédnete nejen
celé údolí, kterým projíždíte, ale i panorama Orlických hor. Za návštěvu stojí
i nedaleká kaple Panny Marie, postavená na místě původní strážní bašty.

Článek byl připraven ve spolupráci s časopisem Cykloturistika (www.cykloturistika.cz).
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M Í S T N Í Š I K U LOV É
Michaela Bugrisová #BackPackLady
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje lidi, autentičnost, tradice a dobré jídlo. Zavedu vás na
méně známá, či skoro zapomenutá místa a veselice a ochutnáte se mnou místní speciality.

KDY Ž ZL ATÉ ČESKÉ R U Č I Č KY

HR A J Í P R I M

Na zápěstí je nosí významné české osobnosti, prezident jimi obdarovává
zahraniční politiky. Svou minutku slávy jsem si s nimi užila i já.
Za hodinkami, které se vyrábějí do posledního šroubku pod jednou
střechou, jsem se vypravila do podhůří Orlických hor.

P

řijímám pozvání do Nového Města nad
Metují, kde se už déle než 60 let vyrábějí
první československé hodinky. Jedny takové
si pořídila i moje kamarádka a mně se rázem
spojilo její nadšení z cenného úlovku s tímto
tradičním výrobkem. Zajímavé je, že celý
proces výroby se odehrává v jedné budově,
tedy od vzniku součástek přes jejich montáž
a následnou expedici hotového produktu.
Procházím přízemí továrny, kde se s dokonalou přesností obrábějí jednotlivé součástky.

Na některé zírám s údivem, protože jsou tak
miniaturní, že jen stěží rozeznám jejich skutečný tvar. Jeden pán z výroby mě nasměruje
k mikroskopu, abych si je prohlédla detailněji.
To je mazec! Pod několikanásobným zvětšením konečně pořádně vidím všechny zákruty
minisoučástky, která při pohledu pouhým
okem velikostně připomíná zrnko máku. „Z kolika součástek jsou vlastně takové mechanické
hodinky složeny?“ ptám se zvědavě a odpověď,
kterou rázem dostanu, opravdu nečekám.
Je jich zhruba 150!

pinzety jednu součástku za druhou. „A jak poznáte, která kam patří?“ navazuji konverzaci.
„To se člověk časem naučí, když mu jich projde
pod rukama takové množství,“ odpovídá
a dál se věnuje své práci, u které má rozložené
paže na vystužené podložce a lokty vystrčené
do stran, jako by si hlídal svůj osobní prostor.
Nebudu rušit a raději se tady ještě porozhlédnu.
V místosti, kde hodináři dávají produktu výslednou podobu, mě zaujme otáčivý strojek s asi
desítkou připevněných hodinek. Simuluje pohyb
ruky, což udržuje hodinky v chodu díky tomu, že
mají samonatahovací mechanismus. Ty jo!

Hodinky na přání? Žádný problém!
Já sama hodinky na ruce nenosím, ale tady si
v showroomu nějaké vyzkouším. Kdy se mi
ještě v životě poštěstí mít na zápěstí Primky
za více než 100 000 Kč? Tyhle jsou z limitované
edice Karel IV. Chvilku si je důkladně prohlížím
a jsem překvapená, s jakými tematickými
detaily se tady pracuje. Limitované edice jsou
mimochodem specialitou zdejší manufaktury.
A také osobní přístup. Momentálně se totiž
chystají expedovat hodinky s osobním autogramem, které si nechala na míru připravit jedna Češka pro svého australského snoubence. ▪

Součástku po součástce
Zdejší hodináři musí mít opravdu zlaté ručičky
a hlavně pevné nervy. Jedny hodinky totiž
poskládají přibližně za jednu osmihodinovou
pracovní směnu. Sedí na židli hodně při zemi.
To aby měli hlavu co nejblíže ke stolu, jehož
část silně ozařuje světlo z lampičky. Chvíli
údiveně pozoruji mladíka s kukátkem na oku,
jak s nekonečnou trpělivostí skládá pomocí

Výrobu hodinek můžete na vlastní oči
vidět i vy po předchozí rezervaci
na webových stránkách www.prim.cz.
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Z OKNA VLAKU
Kostel sv. Víta v Častolovicích

Kolem doudlebského zámku

¡¢ Týniště nad Orlicí – Lípa nad Orlicí

¡¢ Častolovice – Kostelec n. O. město

¡¢ Doudleby nad Orlicí – Záměl

Za nádražím v Týništi nad Orlicí projíždí vlak kolem
vodárenské věže, postavené v letech 1925–1926.
Dříve byla součástí městského vodovodního řadu,
ale dnes v ní najdete muzeum a galerii Spolku přátel
města Týniště nad Orlicí. Věž, z jejíhož ochozu jsou za příznivého počasí vidět i Krkonoše, je přístupná
o víkendech od června do září
od 10 do 17 hod. U věže také začíná naučná stezka Město v lesích,
která vás provede po zajímavých
místech Týniště nad Orlicí.

Přestože v Častolovicích uvidíte i z vlaku kapli sv.
Máří Magdalény nebo soukromý renesanční zámek,
městu vévodí kostel sv. Víta s 36 metrů vysokou věží.
Hlavní častolovická svatyně byla postavena v letech
1772 až 1775 na místě původního
gotického kostela. Uvnitř jednolodní stavby si nad hlavním oltářním obrazem můžete všimnout
zlaté osmicípé hvězdy na modrém
poli. Jde o rodový znak pánů ze
Šternberka, kteří častolovické
panství spravovali od roku 1694.

I z vlaku je možné zahlédnout jedinečná sgrafita
tzv. kobercového vzoru, která zdobí průčelí zámku
v Doudlebech nad Orlicí. Renesanční šlechtické sídlo
nechal postavit Mikuláš starší z Bubna v roce 1588
a rod Bubnů ho vlastní nepřetržitě –
s výjimkou let 1948 až 1993 – dodnes. K zajímavostem zámku patří barokní emblémy vymalované
v lunetových klenbách některých
pokojů. Jde o malované hádanky,
jejichž luštěním se bavila vyšší
společnost hlavně v 17. století.

Foto: Wikimedia, Stanislav Dusík

Týnišťská vodárenská věž
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HRADOZÁMECKOU KRAJINOU
z Týniště nad Orlicí do Letohradu
Tolik hradů a zámků neuvidíte z vlaku na žádné jiné trati v Česku. Dráhu mezi
Týništěm nad Orlicí a Letohradem mají v oblibě nejen výletníci, kteří rádi navštěvují
bývalá šlechtická sídla.
Text: Tomáš Rezek / foto: Josef Holek

V

laky na trati, kterou v jízdním řádu
najdete pod číslem 021, často využívají
také příznivci cykloturistiky. Už u nádraží
v Týništi nad Orlicí můžete zahlédnout z okna
vlaku cykloturistické rozcestníky. Kolem trati
vede řada cyklotras a takřka všechny stanice
a zastávky jsou vhodné jako nástupní místa
pro cyklotoulky Podorlickem. Například mezi

Kostelcem nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí
kopíruje trať cyklostezka Grunda, hojně vyhledávaná i in-line bruslaři. První zámek se vám
ukáže v Častolovicích, další můžete zahlédnout skrze stromy zámeckého parku u stanice
Kostelec nad Orlicí město a z okna vlaku je
také vidět sgrafitová výzdoba průčelí doudlebského zámku. Nejpěknější úsek trati vás však
teprve čeká. Za zastávkou Záměl se začíná
krajina stále více vlnit a na vrcholu jednoho

z kopců se tyčí hrad Potštejn. V Potštejně také
zpravidla vystupuje nejvíce cestujících, a tak
si po zbývající část cesty užijete poklidnější
jízdu. Ještě než vlak dorazí na zastávku Sopotice, projede ve výšce více než 20 metrů nad
Divokou Orlicí po největším mostě na trati.
Za Sopoticemi pak zdolává kopcovitý terén
pomocí 263 metry dlouhého tunelu. Až z něj
vyjede, dívejte se vlevo ve směru jízdy a spatříte další veřejnosti přístupný hrad – Litice.
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Na dohled hradu Potštejn

Litice – hrad krále Jiřího

Kaple sv. Jana Nepomuckého

¡¢ Záměl – Potštejn

¡¢ Sopotice – Litice nad Orlicí

¡¢ Lukavice v Čechách – Letohrad

K hradu Potštejn se můžete vydat od vlaku po modré
turistické značce. Zřícenina je vidět zdaleka, takže
po cestě určitě nezabloudíte. V areálu středověkého hradu najdete také kapli nebo mramorovou
pamětní desku z roku 1921, která
připomíná, že hrad je dějištěm
historického románu Poklad.
Jeho autor Alois Jirásek se nechal
inspirovat osudem hraběte Jana
Antonína Harbuvala de Chamaré,
který po mnoho let marně hledal
na hradě Potštejn ukrytý poklad.

V Liticích nad Orlicí stával hrad už ve 13. století. Většího významu dosáhl až za držení Jiřího z Poděbrad,
který hrad nákladně upravil a proměnil ho v jednu
z nejdůležitějších pevností v Čechách. Jak se dá
usuzovat podle letopočtu na vstupní
bráně, práce byly patrně ukončeny v roce 1468. Při prohlídce
hradu vás průvodce seznámí
s historií hradu, jeho architekturou a zavítáte i do vyhlídkové
věže, z níž se nabízí pěkný pohled
na meandrující tok Divoké Orlice.

Z centra Letohradu vás modrá a červená turistická
značka dovede na Kopeček, kde byla na místě původní poutní kaple v letech 1734 až 1736 postavena
pětiboká barokní kaple sv. Jana Nepomuckého
s ambity. Její pětiúhelníkový půdorys
symbolizuje pět hvězd nad
světcovou hlavou, s nimiž bývá sv.
Jan Nepomucký vyobrazován. Nedaleko kaple, která je veřejnosti
přístupná jen při zvláštních příležitostech, se nachází další lákavý
turistický cíl – Muchova vyhlídka.
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hrad Sopotnice

Žamberk

Lukavice v Čechách
kaple sv. Jana Nepomuckého

Za Liticemi nad Orlicí pak už poutá pozornost cestujících především řeka a mávající
vodáci. Přes Bohousovou, Žamberk a Lukavice
v Čechách vlak dojede do Letohradu, jemuž
dominuje zámek s muzeem a světničkou Járy
Cimrmana. ▪

Máte v plánu se o víkendu vypravit na rodinný
výlet vlakem a rádi byste stihli navštívit během
jednoho dne více památek? Pak se vám vyplatí
cestovat vlakem na Skupinovou víkendovou
jízdenku. S touto jednodenní síťovou jízdenkou
může jezdit vlaky ČD bez omezení až pět lidí,
z nichž dva mohou být starší 15 let (tedy např.
dva dospělí a až tři děti). Skupinová víkendová
jízdenka se prodává s platností po celé republice
(za 679 Kč) nebo ve vámi vybraném kraji (např. Skupinová víkendová jízdenka region Královéhradecký
stojí jen 259 Kč) a v nabídce jsou také varianty této
jízdenky platné v MHD. Pokud se chystáte na výlet do Podorlicka nebo kamkoli jinam i s jízdním
kolem, využijte novou nabídku Českých drah –
celodenní síťovou jízdenku pro přepravu jízdníLetohrad
ho kola za 99 Kč. Koupit si ji můžete do konce září.
Více informací získáte na www.cd.cz.
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Do lázní Kudowa Zdrój

NE J E N N A N ÁKU PY
Většina českých turistů přijíždí do lázní Kudowa Zdrój kvůli místní
tržnici. Je škoda odbýt návštěvu jednoho z nejstarších lázeňských míst
v Polsku pouze nákupy. Nechte se zlákat na procházku po lázeňském
parku, s dětmi zavítejte do muzea hraček a k obědu si ulovte rybu.
Text: Tomáš Rezek

Velké Poříčí
Kaple lebek

Malé Poříčí

Muzeum Zabawek

Kudowa Zdrój

Náchod-Běloves
Metuje

Náchod

Polsko
ČR

P

Foto: www.kudowa.pl

olské městečko Kudowa Zdrój (česky
Lázně Chudoba) láká hlavně na pohodovou lázeňskou atmosféru, ale na své si tu
přijdou i zážitkoví výletníci. Pokud vás příliš
nevábí představa poklidné procházky po lázeňské kolonádě a parku a popíjení minerálek, pak
se můžete dostatečně vydovádět ve zdejším
aquaparku Vodní svět (Wodny Świat)
s 92 metry dlouhým tobogánem. S dětmi
určitě navštivte muzeum hraček (Muzeum
Zabawek). Najdete v něm několik tisíc unikátních exponátů z 19. a 20. století. Součástí
fascinující sbírky Marie a Miroslava Ozierańských jsou domácí divadélka, ručně vyrobené
jesličky, plyšová zvířátka, panenky, plechové hračky, napodobeniny různých zbraní,
dětské gramofony a mnoho dalšího. Pokud
vám na výletě vyhládne, zajděte si do některé
z oblíbených rybářských restaurací (Smażalnia ryb/Łowisko). V nich dostanete návnadu
a prut a z chovného rybníčku si sami vylovíte
pstruha nebo jinou rybu, kterou vám pak
na místě kuchaři chutně připraví.

Nejvýraznější stavbou lázeňského města je sanatorium Polonia postavené v roce 1905.

Do Velké Čermné s Kaplí lebek
Okolí lázeňského města je protkáno sítí
turistických a cykloturistických tras, z nichž
některé vedou i přes česko-polské hranice.
K nim patří Okruh T. G. Masaryka, po němž
se můžete vydat v sedle bicyklu do lázní
Kudowa Zdrój z asi pět kilometrů vzdáleného Náchoda. Cykloturistický okruh vede
po místech, kde v roce 1903 náš první prezident pobýval. Z centra lázní zamiřte po cyklotrase do nejstarší části města – do Velké
Čermné (Czermna), kde se nachází známá

Hudba k lázním patří. Každý rok hostí Moniuszkův
festival s hojnou mezinárodní účastí.

Kaple lebek (Kaplica Czaszek), jediná polská
kostnice. Její interiér je vyzdoben třemi tisíci
lidských kostí a lebek, které byly objeveny
v hromadných hrobech. Jde o ostatky padlých ve slezských válkách a obětí morových
epidemií. Neobvyklá dekorace má připomínat pomíjivost života. Pokud budete mít
ještě energii a chuť šlápnout do pedálů a líbí
se vám skanzeny lidové architektury, pokračujte dál po cyklotrase do nedaleké obce
Pstružná (Pstrążna). Najdete v ní celoročně
přístupné muzeum v přírodě. ▪

Spojení

Foto: www.kudowa.pl

Vlakem a na kole do lázní Kudowa Zdrój
Na vlakovém nádraží v Náchodě si můžete vypůjčit jízdní kolo a do nedalekých lázní Kudowa Zdrój
se vydat v sedle bicyklu. Půjčovna ČD Bike je v provozu denně od dubna do října (více informací na
www.cd.cz/cdbike). K přepravě do polských lázní i s jízdním kolem lze od 3. 6. do 30. 9. 2017 využít cyklobus (modrou linku), který z terminálu před vlakovým nádražím odjíždí o víkendech a svátcích a v době
letních prázdnin dokonce každý den v 8:15 a 12:15 hodin (více o cyklobusu na www.kladskepomezi.cz).
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RYCHLÍKOVKY
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

VYMAZLENÉ LETNÍ LEČO

Až se vám omrzí lečo s vejci, uvařte si lečo s vejci. Opravuji: Uvařte si krémové lečo s vejci.

P

evně věřím, že po přečtení tohoto receptu
si třeba řeknete, že víc vypiplat už lečo snad
ani nejde. Lečo totiž není a nemá být letní zeleninová směs se sraženými vajíčky, směs s kousky slupek ze zeleniny a s uvolněnou tekutinou,
která pak putuje napříč talířem a schovává se
pod brambory. Opravdové lečo je krémové,
hebké, husté, jemné, hladí na jazyku a párátka
nechává neužitečně stát na stole.
Je dost možné, že se vás vaši blízcí budou ptát,
jak že se jídlo na jejich talířích jmenuje, a posléze
nebudou ochotni uvěřit, že jde o něco tak známého a místy neoblíbeného, jako je lečo.

Abych to shrnula: Rozdíl oproti běžnému
postupu je, mám-li ho kvantifikovat, pět minut
práce navíc. Veskrze je budete muset investovat
do dokonalejší přípravy surovin a pomalejšího
srážení vajec.
Jak známo, na leču vlastně nic není. Vznikne,
když v horkém tuku opečete pokrájenou zeleninu ve správném pořadí. Tedy cibule první, až
změkne, přijde paprika, a ta až trochu změkne,
dojde i na rajčata, která pustí tekutinu a všechno spojí dohromady. Pak už jen stačí vmíchat
vejce. Už jsem ale naznačila, že takové lečo
často vypadá hrudkovitě a kostrbatě. V téhle

podobě ho nemůžete s čistým svědomím vůbec
nikomu nutit, natož dětem. Tohle je na vrácení
kuchařského řidičáku. Oproti tomu pravověrné
lečo skrývá dvě tajemství: zeleninu předem
zbavenou slupek a vajíčka zhoustlá, nikoli však
sražená. Co uděláte s uzeninou a zda ji vůbec
budete potřebovat, je pak už jen na vás.
Na hotové krémové lečo je radost pohledět,
podobně jako na letní krajinu ubíhající za okny.
Jen prosím pozor, abyste samou chválou za tuhle dobrotu a při rozdávání receptů s autogramem nezmeškali svůj příští vlak.
Florentýna

NA 4 PORCE

l 2 cibule l 4 větší letní zelené papriky l 2 lžíce oleje nebo sádla l 1-2 lžíce rajčatového protlaku (lze vynechat)
l 4 vejce l 4 velká rajčata l 1/2 lžičky soli

1

Cibuli oloupejte a nakrájejte
nahrubo. Škrabkou oloupejte slupku
z paprik co nejlépe to půjde. Následně
papriky odjádřete, zbavte je semínek
a nakrájejte na nudličky. Rajčatům
vyřízněte konec, kde vrůstala stopka,
a na protilehlém konci udělejte ostrým
nožíkem zářez do slupky ve tvaru kříže.
Vložte je do misky a zalijte vroucí vodou
z konvice tak, aby rajčata byla ponořená.

2

Vyčkejte půl minuty až minutu, vodu
slijte, rajčata zchlaďte ve studené
vodě a pak slupku stáhněte. Oloupaná
rajčata nakrájejte na kostičky. Ve větší
pánvi nebo v kastrolu rozehřejte olej,
přidejte cibuli, jemně ji osolte a na středně silném plameni nechte změknout
a zprůsvitnět. Poté přidejte papriky,
zvyšte žár plotýnky a zprudka opékejte
asi 2 minuty.

3

Až i papriky změknou, přidejte
protlak a chvíli ho v pánvi míchejte,
až změní barvu z červené na rezavou.
Nakonec vsypte rajčata, jemně osolte,
zamíchejte a nechte 10 minut zvolna
dusit. Pokud vám obsah pánve připadá
suchý, nebojte se přilít pár lžic vody.
Nakonec dušenou zeleninu dosolte
podle chuti. Vejce vyklepněte do hrnečku
a důkladně rozkloktejte vidličkou se solí.

4

Lečo přiveďte k varu a vypněte
žár plotýnky. Vlijte vajíčka a ihned
míchejte. Nepřestávejte, dokud se
nedostanete ke krémové hustotě, bude
to trvat asi minutu. Čím pozvolněji se
ke krémovitosti dostanete, tím lépe.
Včas lečo odstavte, než se vejce srazí.
Na talíři sypte zelenou petrželkou a užívejte si společně s bílým pečivem nebo
vařenými brambory.

Soutěž
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Zašlete nám vyluštěnou
tajenku a vyhrajte CD!
Správnou odpověď jednoduše zadejte
do formuláře na www.cdprovas.cz
do 15. června 2017.

POMŮCKA:
ASOT, SDI,
TILIT

PAMLSEK

HRDINA
(KNIŽNĚ)

3. ČÁST
TAJENKY

ZDOBENÝ
HUSARSKÝ
KABÁT

❖

HLAS
VRÁNY

DOUTNÁK
(ZASTAR.)

ANTICKÁ
KONCERTNÍ
SÍŇ

1. ČÁST
TAJENKY

❖

HNŮJ

NACHÝLENÍ
(KNIŽNĚ)

DOLEJŠEK

DRUH
GRAFICKÉ
TECHNIKY

TEMNĚ
ČERVENĚ
JEDNOTKA
EL. NAPĚTÍ

4. ČÁST
TAJENKY

NÁR. ÚŘAD
PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT
ZUŘIVOST

NÁPADNÝ

PŘEMLOUVAT DO JINÉ
ŘEČI
(O FILMU)

MUŽSKÉ
JMÉNO
ZRAK

TOHLE
SDĚLOVACÍ
PROSTŘEDKY

EKOLOGICKÉ ZDROJE
ENERGIE
(ZKR.)

SILNÁ TYČ
(V ZEMI)

BAŽINNÝ
VÁPENEC
(GEOL.)

ČAJOVÁ
RŮŽE

NEZDRŽOVAT SE
TVRDÝ
BONBON

BOJOVÁ
ZÁPALNÁ
LÁTKA
DEHET
(OBECNĚ)
STAROŘECKÝ
ZHÝRALEC

JMÉNO
BÝVALÉ
ZPĚVAČKY
WINEHOUSE

MÍT VLIV

CIZÍ ŽENSKÉ
JMÉNO
CIZÍ ZNAČKA
AUT

ZPĚVNÝ
PTÁK
(ZDROB.)

❖

SYSTÉM
VZNĚTOVÝCH
MOTORŮ
(ANGL. ZKR.)

A

HOVORY
AVŠAK

ANGLICKY
KOČKA
DOSÁHNOUT

SKULPTURA

TEMNOTA

OBRATNÝ
KOUSEK

VĚDA
O ŠÍŘENÍ
ZVUKU

❖

ŠITÝ
SPOJ

Vyhrajte 5 CD

od jedné z nejzajímavějších českých zpěvaček
Debbi, která právě vydala povedenou desku.

VEGETACE
(SLOV.)
HAFANI

HORLIVÍ
ŽÁCI
(SLANG.)

NEROZPOUŠTĚT
ŽÁREM

HLAVA
RODINY

POHODNÝ

PŘÁNÍ
(OBECNĚ)

A SICE
UGROFINSKÝ
PÁD
AROMATICKÁ
BYLINA
ZN. JAPONSKÉ
ELEKTRONIKY

DŮSTOJNIČTÍ
ČEKATELÉ
OTVOR
V MÍSTNOSTI
PODZEMNÍ
STAVBA

SMYČKA

LÉČKA

POHYB
VZDUCHEM
DŘEVINA
S KMENEM

ZPEVNĚNÝ
LEDOVCOVÝ
SEDIMENT
(GEOL.)

NÁSTAVBA
NAD HLAVNÍ
ŘÍMSOU

ODPADKOVÁ
NÁDOBA

❖

ŘECKÝ
OSTROV

NEJVYŠŠÍ
VRCHOL
LUŽICKÝCH
HOR

NEJSTARŠÍ
ČERNÉ UHLÍ
OTÁZKA
PŘI SÁZCE

ČESKÝ
POLITIK

DOBÝVAT
STUPEŇ
V DŽUDU

ČÁST
PLZNĚ

2. ČÁST
TAJENKY

AMERICKÉ
KOČKOVITÉ
ŠELMY

ZPŮSOB
BARVENÍ
TKANIN

ONEN

ASIJSKÝ
STROMOVÝ
SAVEC

EPOCHY

DUŠEVNÍ
OTŘES

OTLUČENÉ

MASOVÝ
KNEDLÍČEK
V OMÁČCE

PŘÍBUZNÁ
SETNINA

OBŘADNÍ
PŘEDPIS

❖

FOTBALOVÝ
KLUB
EINDHOVENU

DRUH SPOJENÍ TRÁMŮ
KŠANDY

VYSOKÁ
KARTA

❖

JARNÍ
MĚSÍC
(NĚM.)

ZBOŽÍ

ZAKONČENÍ
ŠACHOVÉ
HRY

Pozn. redakce: V květnovém čísle magazínu došlo k tiskové chybě v jednom z políček tajenky. Za komplikaci při luštění tajenky se všem čtenářům omlouváme.

L. N. Andrejev (1871–1919) – ruský podnikatel a dramatik:
... (výrok v tajence).

Tajenka z minulého čísla:
Dokud jsou ženy krásné, lidstvo nevyhyne.

ZÁPORY

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

3
2

1
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h t t p :/ / w ww. c d provas . cz/fotosoutez
1 Radim Šidlovský, 18 let Trojitá kompozice
2 Tomáš Budík, 29 let Jedna rodina – čtyři generace
3 Jana Stecherová, 17 let Pohled do neznáma
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KOLOŤUK
RUDOVA HNAČKA
Spousta lidí jezdí vlakem, protože tam můžou jít
na záchod. A dneska to většinou jde i ve stanici, protože dost vozů
má toalety vakuový. Prosim vás, ne vakuovaný, jak jsem nedávno
slyšel od jednoho hezky oblečenýho pána na peróně. To je velkej
rozdíl! Dokážete si představit, jak byste použili vakuovaný záchod?
Těžko…
Ale k věci. Tohle platí pro všechny, kdo ve vlaku jedou, až na jednoho – strojvedoucího. Ne, opravdu nemá na mašině záchod.
A i kdyby, tak je tam sám a někdo přece musí vlak vést (vlak se
neřídí, ale vede). Takže prostě nelze a většina strojvedoucích je
skutečně schopna to vydržet celou cestu, třeba z Prahy do Břeclavi, což trvá tři a půl hodiny. A ještě si z toho dělají srandu (tady by
se asi víc hodil výraz legraci, aby nedošlo k politováníhodné změně
významu), protože jejich heslo zní: „Kdo chce
vozit rychlíky, nesmí dělat
bobíky.“ Jenže ne vždycky
a ne všem to jde.
Jedním z těch, kteří měli
s nastavením biorytmu a skoro jogínským
překonáváním tělesných
potřeb velké problémy,
byl Ruda. I když se chudák
strašně snažil, skoro nepil,
nejedl luštěniny, teplej
chleba, vyhýbal se mlíku
a vůbec všem těm věcem,
které jsou často důvodem
úprku do komůrky, tak
se mu nedařilo. Třikrát
musel s rychlíkem
zastavit na širý
trati, protože už to
dál nešlo, poslední
případ byl dokonce
okořeněnej tím, že
ho cestující vyfotili,
jak letí do vzrostlý
pšenice a už cestou se odstrojuje. No a taková fotka strojvedoucího s kalhotami na půl žerdi prostě jeho nadřízený nepotěšila. Ruda
byl smutnej, protože měl rychlíkovej turnus rád, ale sám uznal, že
takhle to už dál nejde. A tak požádal o přeložení na motoráky.
Né že by se mu na nich upravil biorytmus, ale služba na motorových vozech měla v této žinantní souvislosti jednu velkou výhodu
– kadibudku si strojvedoucí vozí pořád s sebou.
Vypadalo to dobře, Rudu jsem potkával vždycky v dobrý náladě
a zdálo se, že jeho vylučovací problém vyřešilo vědomí, že když
to bude skutečně neodvratitelný a bude muset zastavit, tak
si prostě skočí v motoru na toaletu. Pro takovou situaci přece

11
František Nechranický
musí mít každý člověk pochopení! Jenže pak se stalo něco, co by
nikoho ani ve snu nenapadlo. Ruda měl šichtu, během které to
na něj zase přišlo. Naštěstí potřeboval jenom na malou, navíc se
to dalo vydržet do další stanice. Jen co v ní Ruda zastavil, vyběhl
ze stanoviště strojvedoucího do prostoru pro cestující, spěšně
zamířil k záchodu, vezme za kliku a… zamčeno. Následovala scéna
jako vystřižená z filmu Pelíšky. Na lomcování klikou se zpoza dveří
ozvalo: „Obsazeno!“ „Jak dlouho ještě?“ „Dlouho!“ Ruda se již velmi
urgentním tempem vrátil na stanoviště, kde pod pultem nahmatal kbelík s vodou a saponátem připravený na mytí oken během
pobytu v konečné stanici. Chvíli přemýšlel, jestli se to hodí, ale tělo
ho velmi rychle přesvědčilo, že na výběr nemá. Následná úleva
byla obrovská, navíc ho nikdo neviděl, protože časy, kdy prostor
pro cestující a stanoviště
strojvedoucího odděluje jen
průhledná stěna ze skla,
měly teprve přijít. Dobrý,
jede se dál, a dokonce
na čas!
Na konečné cestující
vystoupili, Ruda předpisově zajistil motorák
a vzal kyblík s ideou, že
se jeho „nelegálního“
obsahu zbaví vylitím
do hlušiny u kolejí.
Jen co vylezl ven, už
na něj z perónu hulákal
výpravčí: „Rudóóóó,
přijď si do dopravy
pro rozkaz.“ Znělo to
naléhavě, takže Ruda nechal
kýbl kýblem a šel. Výpravčí byl jeho
spolužák z průmyslovky, takže si vždycky měli
co vyprávět, a protože to byli opravdu dobrý kamarádi, Ruda se mu v dopravní kanceláři svěřil se svou pikantní
příhodou. A když mu líčil, jak se musel vyčůrat do kýble na mytí
oken, výpravčí ho při pohledu z okna přerušil a říká: „Že nemyslíš
támhleten, ze kterýho ti meje zácvikář okna?“
Ruda zapomněl na jednu věc: Další kolečko s ním měl absolvovat mladej fírovskej elév, a protože to byl kluk svědomitej
a pracovitej, přišel ke stroji dřív, fíra nikde, okna špinavý, kýbl
s vodou a kartáčem venku, tak se do toho pustil. Ruda vystřelil z dopravy, že mladýho varuje, ale už bylo pozdě. Tak svého
zácvikáře poslal do dopravní kanceláře, aby si po takové očistě
oken aspoň umyl ruce. Mlaďas se vrátil s podivným výrazem
ve tváři, ale nezmínil se ani slovíčkem, takže to dál neřešili.
Ruda si ale z téhle příhody vzal další ponaučení: Fekální historky se mají vyprávět až tehdy, když jsou promlčený.
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Legendy
o mašinkách

4. Albatros
Námět: Frej
Ilustrace: Angelart

Viléme! Viléme! Viléme!
Na puťa puťa...

Zdice, 1888

V kouzelné krajině plné rybníků, napájených malými říčkami hemžícími
se pstruhy a raky, uprostřed hlubokých lesů tam, kde na mýtinách svádějí
věčný boj světlo a stín a měsíc vílám zpívá k jejich rozverným tanečkům, na
albatrosové farmě žila spokojeně rodina Kreibichova se svým malým synkem.
Kdybys radši
maloval ptáky…

Doba to byla poklidná, přesně taková, v jaké se mohou rodit umělci. Brazílie
oficiálně zrušila otroctví, Řekům se povedlo namíchat Metaxu, Jules Verne
dopsal Dva roky prázdnin, v Praze byl založen Klub českých turistů, vzduch
po celé zemi voněl jarem, no a albatrosům se daří, vejce snášejí veliká…

To je psece albatlos!

Až jednou podle nějaký tvý čmáranice
vyrobí mašinu, tak smeknu klobouk…

Viléme! Viléme! Viléme!

Zdice, 1947

Podle návrhu V. Kreibicha je zkonstruována elegantní lokomotiva, které autor dává
přezdívku Albatros, na počest památky jeho otce a rodinné farmy ve Zdicích.

Ta vypadá jako naše vlajka!

Vilém Kreibich (nar. 1884 ve Zdicích) pocházel ze železničářské rodiny
a po studiích se věnoval malbě obrazů zachycujících především železniční
motivy. Na konci dvacátých let 20. století společně s Ing. Marešem
začínají upravovat vzhled již vyrobených lokomotiv ve Škodě Plzeň.
Po válce při projektování parní rychlíkové lokomotivy řady 498.0

nejprve Kreibich její vzhled navrhl a poté konstruktéři jeho představy
realizovali. Do té doby byl běžný postup opačný. Přezdívku Albatros
získala lokomotiva podle originálního modrobílého nátěru, připomínajícího eleganci a rychlost mořských ptáků. Albatrosi s obřím rozpětím křídel
a schopností plachtit se vyskytují především na jižní polokouli.
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LÉTO
VE VLAKU

aneb 14 krajů a 14 památek za 14 dní
„Krásné narozeniny!“ tisknou mi ruku příbuzní a předávají dárek. Zvědavě nakouknu do obálky,
v níž se fialoví bankovka, kterou následující den zcela spontánně vyměním za jedno velké
dobrodružství. Pořídím si totiž dvoutýdenní prázdninovou jízdenku na vlak a mám v plánu s ní
objet všech 14 krajů a přitom neutratit ani korunu za ubytování!
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42 CE S TOPIS

P

ro objevování památek v Čechách totiž
maximálně využiju centrální polohy
Prahy, kde mám byt, a pro moravské kraje
ubytování u příbuzných. Doslova na koleni
sestavuji plán cesty a zaměřím se na technické památky, jež jsem léta opomíjela. Dodnes
si pamatuji slova paní profesorky, která nám
ve škole zdůrazňovala, jak velký potenciál pro
cestování mají. Najít technickou památku
v každém kraji není vůbec problém, a tak
mám jasno. Následující dny budu obdivovat
jenom samý beton, železo, šroubečky a matičky a moc se na to těším.

Přehrada, vápenka, bunkr
Hned první zastávka u Lesa království, jedné
z nejkrásnějších přehrad, mě nadchne. Hráz
zdobí kýčovité věžičky, které jako by do naší
české krajiny vůbec nezapadaly. Připomínají
mi totiž stavby v Rumunsku nebo Německu.
Třeba se jejich tvůrce inspiroval právě tam.
Fotím památná selfíčka a rozhodně nejsem
jediná, kdo touží po fotografii s tímto
nádherným místem. Oslovují mě dvě mladé
slečny, které ráda „vyblejsknu“, a o chvíli

později si společně připíjíme ve vyhlídkové
restauraci. Žízeň hasím místním pivem
Krakonoš, a zatímco si holky pochutnávají
na gigantickém borůvkovém knedlíku,
dávám na radu zdejšího štamgasta a objednávám gulášovku. Prý si ji jeden pán
přidával. Jdu do ní a nelituji. Chtěla jsem si
taky přidat, ale už mě tlačí čas. S holkama
se loučím a vyrážím na vlak. Cestou zpět
se ale neplánově zdržím u švestkové aleje.
Pár švestek sbírám do batůžku, protože ten
borůvkový knedlík od holek mi nahnal slinu.
Doma si udělám svůj, švestkový!
Ale teď už letím, ručička na hodinkách
varuje, ujede ti vlak! Běžím, v zapařených
teniskách mi naskakují puchýře a v dáli už
houká vlak. Síly v tom parném dni rychle

ubývají, jazyk vyplazený až na zem. Mašinka
zastavuje, ale já jsem to už dávno vzdala.
Plazím se krokem. Průvodčí mě nejspíš
zahlédl a postává před dveřmi. On vážně
čeká na mě?! Opět se rozběhnu téměř jako
Usain Bolt a do otevřených dveří vlaku vlítnu
rychlostí blesku, jako bych právě proletěla
cílovou páskou.
Zastávka Třemošnice, volá průvodčí.
Z okna zahlédnu vápenku, ke které docupitám co by dup. Paní pokladní mě vítá nadšeným projevem, což mě na prohlídku zdejších
expozic nažhaví. Ty zajímavě mapují historii
vápna a vápenictví v okolí. Z vápenných
dolů tu kdysi vedla pět kilometrů dlouhá
dřevěná lanovka. V návštěvní knize děkuji
za zajímavý zážitek a hujersky doplňuji

ROZBĚHNU SE TÉMĚŘ
JAKO USAIN BOLT A DO
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VLAKU
VLÍTNU RYCHLOSTÍ BLESKU.
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jednu zajímavost pro změnu já. V Barmě lidé
přidávají vápno do betelového listu, který
pak po rozžvýkání barví sliny dočervena. Ale
nyní už uháním opět směrem na Prahu, kde
mě čeká jeden den oddych, ale také prohlídka protiatomového bunkru na Žižkově, který
naštěstí ke svému původnímu účelu nikdy
nebyl využit.

Těžní stroj, vodárenská věž
Za další památkou mám tentokrát namířeno do Ústeckého kraje. Městská doprava je
v tom parném dni nějaká ospalá a díky tomu
naberu velké zpoždění. Když vyběhnu ze
dveří metra, počítám poslední dvě minuty
do odjezdu vlaku. Přesprintuji nádražní
halu, skáču po třech schodech k nástupišti,
ze kterého se už ozvalo zapískání. Poslední
vagon je ale jako na přání přistaven přímo
před schodiště, kam naskočím téměř

v ten moment, kdy se vlak odlepí od kolejí,
a málem povalím průvodčí, která už chtěla
zavírat dveře. Uf!
„Máte tady místečko?“ ptám se v nejbližším kupé. „Pokud se mě nebojíte, tak ano,“
odpovídá postarší pán. „To víte, že nebojím.
Ba naopak! Vybrala jsem si vás záměrně!“ rozesměju se. Pán zírá a vysouká ze sebe něco
jako: „To už mi dlouho nikdo neřekl.“ Cesta
utíká rychle, protože ten pán je upovídaný.
Žije se svou manželkou na Chomutovsku,
jeho dcera se ale provdala do Pardubic, kam
jezdí na návštěvu. „Tak to se může cpát perníky od rána do večera, když je má rovnou
pod nosem,“ směju se. „A víte, že ho pečou
v Hradci Králové?“ odpovídá suverénně.
„Cože?!“ vytřeštím oči. „Taky to Hradečáci
nemůžou Pardubickým odpustit,“ dodává.
Když projíždíme kolem zalesněných kopců,
ukazuje mi z okna místo, kam chodí
s manželkou na houby. „A kam
vy vůbec jedete?“ ptá se. „Chci
vidět Březenského draka,“
prozradím mu. „Za chvíli
tam budete, a když se

Jízdenka na léto
Cestujte neomezeně 7 nebo 14 dní po celé ČR
Jízdenka na léto je síťová jízdenka pro jednu osobu s platností na vybraných
7 nebo 14 po sobě jdoucích dnů. Lze s ní cestovat neomezeně všemi vlaky Českých drah
ve 2. vozové třídě po celé České republice.
Zakoupit ji lze pro období od 1. července do 31. srpna 2017 v následujících
variantách 7/14 dnů:
▪ za základní cenu 790 Kč/1 190 Kč,
▪ za zlevněnou cenu 690 Kč/990 Kč, určenou pro držitele In Karty
s jakoukoli platnou zákaznickou aplikací nebo pro držitele platného průkazu ISIC.
Více informací o jízdence a podmínkách použití najdete na www.cd.cz.

pozorně podíváte z okna, zahlédnete ho
v dáli. V Chomutově přestupte na osobák
do Března,“ dává radu, než vystoupí. Vlak se
znovu rozjede a já skutečně draka zahlédnu.
Je to ohromný stroj, který přes 30 let
těžil uhlí v dolech na Chomutovsku a stavbou své
konstrukce skutečně připomíná velkého draka. Ještě
že není živý, pomyslím si,
když stanu před tím velkým
kolosem tváří v tvář.
Na dalším výletě mi dělá
společnost sestřenice. Máme
namířeno do Nymburka k secesní vodárenské věži, ale sotva přijedeme, už
se místních ptáme, kde se můžeme najíst.
Pošlou nás na náměstí do italské restaurace
s venkovní zahrádkou. Těstoviny na vedlejším stole vypadají luxusně. „Jsou dobré?“
překvapím pána, který je jen stroze pochválí
a dál se mému dotazu nevěnuje, protože
má boule až za ušima. My následně také.
Před poledním sluncem utíkáme do stínu,
pitný režim pak doplníme vychlazeným
Postřižinským pivem v křesílkách s výhledem na řeku. Projdeme se podél historických
hradeb a míříme k vodárenské věži. Obejdu
ji dokola a hledám nejlepší místo pro fotku.
Lehám do trávy, nohy letí do vzduchu. Fotím
se, jako bych tu věž nohama přidržovala.
Sestřenka se baví nad mými srandovními
pózami a lidé, kteří nás na procházce míjí,
nechápavě koukají.

Orloj, kolonáda, pivovar
Přibližně čtyřhodinový přesun do Kryštofova údolí, koukačka na zdejší orloj a dlouhý
návrat do Prahy, to je cíl pondělní výpravy.
S velkou svačinou vyrážím do severních
Čech. Příroda je na Děčínsku nádherná,
vydržím ji pozorovat několik desítek minut.
Z okna nakonec koukám až do cílové
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stanice. Kterým směrem je orloj? Rozhlížím se zmateně, protože na nádraží není
ani noha. Tudy, navede mě nenápadná
cesta vedoucí asi jeden kilometr do údolí.
Míjím ohradu s ovcemi a následně zastavuji
u dřevěného kostelíku, kde focením strávím
snad celé dopoledne. Jsou tady i překrásné
roubené domky. A támhle je orloj! Výborně,
pomalu se blíží „celá“. Krátkému představení pochodujících figurek přihlížím spolu
s několika cyklisty. Cílem stavby údajně
bylo přilákat do údolí návštěvníky a kromě
orloje tu najdeme i další turistická lákadla,
jako třeba Muzeum betlémů. Bohatá je také
nabídka restaurací. Jedna místní rodačka mě
nasměruje z hlavní silnice do penzionu Eva.
„Tam dostanete poctivou domácí kuchyni
za rozumné peníze,“ dodává.
Vejdu dovnitř, kde to zeje prázdnotou,
protože všichni hosté sedí venku. Dlaní
bouchnu do zvonku na pultíku a tím přivolávám mladého číšníka. „Jedno malé pivečko, prosím. Stihnu se u vás najíst? Za hoďku mi jede vlak do Prahy,“ kouknu tázavě
na hodiny a on zaváhá pouze na vteřinu.
„Mohu vám nabídnout bramborové knedlíky s uzeným a zelím nebo kynuté borůvkové.“ Mám chuť na obojí, ale k pivu se přeci
jen více hodí to zelí. „Do 10 minut to máte
na stole,“ odběhne do kuchyně, odkud se
k mému stolu přiřítí samotný kuchař. „Jdu
se podívat, kdo mě to tak honí,“ usmívá se.
„Víte, já spěchám na vlak, ale dostala jsem
na vaši restauraci doporučení a chci od vás
něco dobrého ochutnat.“ Vzápětí mi na bar
pošle ty nejlepší knedlíky!
Mariánské Lázně díky léčivým pramenům vzkvétají. Honosné vily, upravené

Z JEDNÉ STRANY SLYŠÍM
NĚMČINU, Z DRUHÉ RUŠTINU.
JEN ČEŠTINA ZMIZELA.
MÁM TOHO DOST!
parky, záhony květin, tryskající fontány
a nablýskané kolonády, to vše tady uvidíte.
Stejně jako davy turistů. Z jedné strany slyším němčinu, z druhé ruštinu. Jen čeština
zmizela. Restaurace zvou na oběd v cizím
jazyce. Mám toho dost! Den si alespoň
osladím teplou lázeňskou oplatkou, se
kterou v ruce kráčím nádherně dekorovanou lázeňskou kolonádou. Tady se na chvíli
oprostím od místního turistického ruchu,
napíšu pohlednice přátelům a zamířím
k nádraží, abych se přesunula ke knížecímu
pivovaru Plasy v Plzeňském kraji. Když vystoupím z vlaku, ocitnu se na maloměstě.
Přede mnou stojí stánek s občerstvením,
kde prodávají chleba se sádlem i párek
v rohlíku. To je jiná liga než „hausgemachte
Pfannkuchen“ z Mariánských Lázní. Objednávám jeden s hořčicí. Připravuje ho pán
s protézou na noze. Očividně má dobrý
smysl pro humor, protože si na okýnko
vyvěsil samolepku s portrétem Zdeňka
Pohlreicha a nápisem Doporučuji! Souhlasím se Zdendou, také tento stánek doporučuji. Ještě chvíli si povídáme, ale potom už
uháním k rybníku, odkud se přede mnou
rozprostře úchvatný výhled na komplex
cisterciáckého kláštera, jehož je minipivovar součástí. Stylově se stavím v blízké
hospůdce a celou tu nádheru procházím
s půllitrem chmelového v ruce. No není
na tom světě krásně?

Jesličky, katakomby, mlýn
„Omlouváme se za zpoždění vlaku, které
vzniklo z důvodu technické závady na trati,“ ozývá se hlášení. Čekáme asi hodinu,
než se dá vlak opět do pohybu. Díky tomu
musím dnešek přeplánovat. Nestihnu totiž
přejet z Jindřichova Hradce na prohlídku
podzemí v Jihlavě. To by mi tak akorát zavřeli před nosem. Hledím z okna a přemýšlím. Dnes je středa. V pátek mám schůzku
s kamarádkou v Olomouci a v sobotu
slavíme s rodinou narozeniny v Krnově.
V neděli mi končí platnost jízdenky, na kterou se chci ještě dostat zpět do Prahy.
Stále mi zbývá šest krajů, ale času je málo.
Povzdechnu si. No co, tak si alespoň
parádně užiju dnešní den v Jindřichově
Hradci! V jedné útulné kavárně vychutnám kafíčko a opět plná energie vyrážím
na prohlídku města. Jsem překvapená, jak
je historické centrum malebné. Klikatými

tip

Stáhněte si Můj vlak
Získáte tak komplexní informační servis
pro pohodovou cestu vlakem. Snadno
si vyhledáte spojení, zakoupíte jízdenku
a můžete průběžně sledovat informace
o jízdě vašeho vlaku. Aplikace vás sama
upozorní na blížící se přestup, výluky
a mimořádnosti, které ovlivní jízdu vašeho
vlaku. Dozvíte se také nástupiště a kolej,
odkud odjíždí váš vlak. Aplikace Můj vlak
je určena pro chytré mobilní telefony nebo
tablety, je vytvořena ve verzích Android
a iOS. Stáhněte si ji zdarma v App Storu
nebo na Google Play.
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uličkami dojdu až k Muzeu Jindřichohradecka, kam mířím cíleně. Chci totiž vidět
Krýzlovy jesličky zapsané do Guinessovy
knihy rekordů. Vánoce sice ještě neklepou
na dveře, ale tento největší mechanický
lidový betlém na světě si alespoň vychutnám v menším počtu návštěvníků.
Ani jihlavské podzemí nepraská
ve švech, ale alespoň se budeme více
bát! Ono je totiž opředeno řadou záhad.
Před lety jsem viděla reportáž Stanislava
Motla v pořadu Na vlastní oči. V podzemí
přespával několik dní spolu s technikou
do té doby, než se mu přístroje zbláznily
a natočil podivný stín. Brr, vzpomenu si
na něj i při samotné procházce podzemí
s průvodkyní. Ta kromě historie zmiňuje
právě i tuto reportáž a nezapomene dodat,
jak zde někteří návtěvníci slyšeli podivné
kroky. Uaa!
Mráz na zádech rozeženu teplými
slunečními paprsky a svižným výstupem
na kopec s větrným mlýnem. Páni, ten má

Technické památky
Asi největší průběžně aktualizovanou
databázi technických památek najdete
na www.technickepamatky.cz. Hledat
je můžete podle různých kategorií (např.
mostní stavby, továrny a vápenky, mlýny,
tunely, vojenské objekty) i krajové příslušnosti. Nechybí fotografie, umístění
na mapě, GPS souřadnice nebo odkazy
na zdroje na internetu nebo knižní literaturu. Železniční fanoušci uvítají i speciální drážní filtr.
ale obrovskou turbínu! Sednu si do trávy,
jen ho pozoruji a vstřebávám tu podvečerní letní pohodu. Podtrhne ji i řidič autobusu, se kterým přejedu do blízkých Bořetic.
Lidé postupně vystupují a do cílového
místa jedu pouze já. Řidič je od pohledu
pohodář a pěkně si povídáme. Třeba o tom,
že miluje dobré víno, hudbu a svou kapelu.
U toho pomalu přejíždíme kopce poseté

vinohrady. Na vrcholcích přibrzďuje, jako
by mě pobízel k vychutnání těch pohledů
na zapadající slunce. Do Klobouků u Brna
jsem sice přijela za mlýnem, ale jeden další
důvod to přeci mělo. „Jsme v Bořeticích,
slečno.“ Jako bych to tady neznala. Vcházím do branky a vítám nic netušící tetu.
Tak mě tady máte, překvapení!

Hvězdárna, mrakodrap, most
Následující ráno se vlakem přesunu z jižní
Moravy na Hanou. Chvilkovou nepozorností
se místo Prostějova dostanu do Brna. Ale
ne, přestoupila jsem na špatný vlak! Přijde
mi úsměvné, jak se člověk dokáže zatoulat,
když ho pohltí dobrá knížka. Na druhý pokus
to dám, i když to vlastně ani tolik za to nestálo. Hvězdárna v Prostějově mě zklamala.
Pokračuji do Olomouce navštívit kamarádku
Věrku a večer se po letech náhodně setkám
ve vlaku s Alicí. Reprezentovaly jsme obě
naši střední školu v atletice. Společná cesta
do Krnova nám rychle uteče.
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Rodinná oslava se nese stejně jako každý
rok ve jménu dobrého jídla a pití. Posilněná
slivovicí udělám téměř jasné rozhodnutí,
že se na další výlety už vykašlu. Zítra jedu
do Prahy a jsem z toho výletování opravdu
unavená. Jenže! Následující den mám opět
čistou hlavu, a když mamča připravuje řízky
na nedělní oběd, vyběhnu z bytu a skočím
na kolo. „Za 20 minut budu zpátky. Né že mi
všechno sníte!“ Ujíždím k železnému mostu
přes řeku Opavu, který je jednou z technických památek Krnova. Procházím po něm
sem a tam a vzpomínám na dětství, jak
jsem přes něj chodila do zverimexu kupovat
krmení pro rybičky. Jaký paradox, že někdy
jezdíme dálky, abychom nakonec přímo pod
nosem našli to, co hledáme. Ten náš železný
most není zrovna velký skvost, ale když ho
prosvítí sluníčko, vykreslí na chodníku zajímavou mozaiku.
V Olomouci na nádraží přehodím řízky
z tašky do svého batohu. „Jedu do Zlína
k mrakodrapu, do půlnoci se vrátím!“ loučím
se s bratrem a posílám ho směrem na Prahu.
Kroutí nevěřícně hlavou a já už o hodinu
později ležím v trávě a koukám na několikapodlažní budovu stoupající do nebes. Ta byla
ve své době jednou z nejvyšších v Evropě
a ve Zlíně stojí díky panu Baťovi. Na závěr
dne se mi dostává odměny v podobě nádherného západu slunce, který je, podobně jako
další tovární cihlové budovy v okolí, zbarven
do červenooranžové barvy. Tři minuty před
půlnocí přijíždím do Prahy. ▪

Byl to šílený, ale nezapomenutelný výlet. Příště bych změnila jedinou věc. Cestovala bych
pomaleji. Naše země je nádherná, v každém
městě nebo vesnici se dá najít zajímavost.
Ale hlavně, máme tady milé a přátelské lidi,
i když se to někdy nemusí zdát. ▪

INZERCE

STÍRACÍ LOSY ZLATÁ RYBKA,
VAŠE JÍZDENKA MEZI
MILIONÁŘE
www.stiracilosy.cz
Stírací losy zakoupíte na pokladnách ČD
18+ ��n�sterst�o �nancí �aru�e� ��astí na hazardní h�e ���e �zn�knout zá��slost�

Hrajte na
víc
Více na ww
w.s

tiracilosy.

cz

Industriální areál Dolní Vítkovice

Po stopách tradice Karlovarska

3denní program obsahuje:
• 2 noci v ubytovně VP1
• prohlídku areálu Landek Park včetně
fárání do dolu
•• prohlídka evropsky unikátní techniky
důlních záchranářů
•• prohlídka expozice historie důlní dopravy
• prohlídku vysokých pecí s průvodcem
• návštěvu expozice U6 - Malý svět techniky
• doprava vlaky společnosti České dráhy z ČR

4denní program obsahuje:
• 3 noci ubytování ve 4hvězdičkovém hotelu
na kolonádě
• polopenzi
• 1x dárek – půllitr bylinného likéru
Becherovka / pokoj
• vstup do Jan Becher Muzeum
• vstup do muzea a sklářské hutě Moser
• vstup do porcelánky Thun
• doprava vlaky společnosti České dráhy z ČR

3denní program od 1195 Kč za osobu

4denní program od 2880 Kč za osobu

Rezervujte na www.cestovaniproseniory.cz nebo nám pište na rezervace@cestovaniproseniory.cz
Všechny naše programy lze zakoupit formou dárkového certifikátu.

Být seniorem je u nás předností

VOLEJTE ZDARMA

800 70 14 14

Cestování pro seniory - Cestovní kancelář OK-Tours a.s., Jana Masaryka 39, 120 00 Praha 2, tel.: 222 521 700, fax: 222 521 701
rezervace@cestovaniproseniory.cz, www.cestovaniproseniory.cz
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Jak tyto, na první pohled ryze automobilové značky, souvisí s kolejemi? Velmi! Technologie
automobilového průmyslu zastoupené firmami, které stojí za často celosvětovými šlágry, našly
cestu i na železnici. Některé nápady byly úspěšné, jiné méně, další skoro bizarní. Jedno ale měly
společné – ukázaly, že tvůrčí duch automobilových konstruktérů a designérů není omezen jen
asfaltovými cestami, ale stejně neotřelý dokáže být i na kolejích.

K

do by se nechtěl svézt třeba legendárním
sporťákem značky Bugatti? Vozy s osobitým vkusem byly však vždy určeny spíše pro
vyvolené. Pokud tedy hovoříme o automobilech. Málo známou historií této ikony je totiž
období, kdy se pod značkou Bugatti vyráběly
také vlaky. Drážní bugatky nebyly nějaké otevřené závodní sporťáky, do kterých by si museli
cestující brát kožené kukly, brýle a omotávat
si krk dlouhou šálou, ale elegantní motorové

vozy tvaru protáhlého doutníku. Stejně jako
závodní bugatky se však vyznačovaly rychlostí.

Bugattiho kolejový rekordman
Motorové jednotky značky Bugatti si ve
30. letech minulého století objednalo hned
několik francouzských železničních společností v různých provedeních o jednom, dvou, nebo
dokonce třech vozech. Ettore Bugatti při jejich
konstrukci využil mnoho zkušeností z auto-

mobilového průmyslu. Vozy tak používaly
třeba bubnové brzdy místo tehdy klasických
železničních. Do pohybu je uváděla čtveřice
osmiválců s celkovým výkonem až 800 koní.
Vnější design byl velmi elegantní a nadčasový.
Šlo o protáhlý hladký doutník s jednostranně
zkosenými čely. Z něj vystupovala jen malá
budka na střeše, kde bylo umístěno stanoviště
strojvedoucího, podobně jako v našich předválečných motoráčcích přezdívaných Věžák.
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Výhled nebyl moc dobrý, přesto vozy jezdily
velmi rychle.

Vozy to byly vskutku rychlé. Už ve druhé polovině 30. let dokázaly překonat 512 kilometrů
dlouhou trasu Paříž – Lyon se dvěma zastávkami za 4 hodiny a 50 minut průměrnou rychlostí 108 km/h. Jejich maximální rychlost se
uvádí až 172 km/h a při zkouškách v roce 1934
na trati u Le Mans měl jeden z nich dosáhnout
tehdy rekordní rychlosti více než 190 km/h.
Také komfort byl ve srovnání s jinými vlaky
značný, i když nešlo o nějaký luxus. Přesvědčit
se o tom můžete ve francouzském národním
železničním muzeu Cité de train v Mylhúzách,
kde je jeden takový vůz vystaven.

Motoráky s rytmem života
Další výraznou osobností francouzského automobilismu, který promítl zkušenosti z vývoje
a výroby aut a autobusů na železnici, je Louis
Renault. Jeho podniky vyráběly železniční
motorové vozy, ale také lokotraktory a drezíny
až do začátku 60. let minulého století.
Renault přišel také s řešením v podobě auta
na kolejích – autorail. Jde o dodnes používané
francouzské označení pro motorové vozy, které

více odráží úzké propojení tamního automobilového průmyslu a železnice než naše (dnes již
archaické) označení kolejový autobus.
Vůbec první motorové vozy z počátku 20. let
také vypadají jako jednoduché osobní vagony
doplněné o spalovací motor. Hranatá skříň
a žádný specifický design, jako by je nevyráběl
slavný automobilový konstruktér. Až 30. léta
přináší radikální změnu a malé motoráčky
dostávají elegantní zaoblený vzhled silničních
autokarů, a expresní vozy dokonce aerodynamické kapotování.
Některé vozy přitom měly skutečně neobvyklý tvar. Byly mezi nimi například typy
ABJ a ABV z roku 1935 s ohromnou střešní
nástavbou pro nasávání chladícího vzduchu.
O rok mladší typ ADX měl tyto nástavby již
elegantně zaoblené a vypadaly jako dva
velbloudí hrby. Vozy typu U 150 a U 300
vyrobené po 2. světové válce jsou pro změnu
vybaveny střešní nástavbou s kabinou strojvedoucího. Renaultovi konstruktéři se nebáli
ani odvážných délek vozů, když v polovině
30. let šlo do výroby několik sérií až 26 metrů
dlouhých motoráků, a jeden měl dokonce
32 metrů. Naše stejně stará Slovenská strela
si troufla „jen“ na délku 25 metrů.
Z produkce Renaultu pochází i desítka neobvyklých motorových vozů řady X 4200 z roku 1959, které si francouzské dráhy objednaly
pro turistické vlaky na vyhlídkové jízdy kouzelnými scénickými tratěmi například z Marseille do Vichy, Nice nebo z Ženevy do Dingé.

Pro tento skoro 28 metrů dlouhý vůz elegantních oblých tvarů je charakteristická protáhlá
vyhlídková střešní nástavba umožňující panoramatický výhled do okolí. Renaultovy závody během 40 let železniční produkce vyrobily přes 1 000 motorových vozů více než třiceti
typů.

Vlaky na pneumatikách
Co se vám vybaví, když se řekne Michelin?
Většině nejspíš pneumatiky, někomu i maskot
firmy v podobě naducaného panáčka. Gurmánům snad i průvodce po kvalitních restauracích
a jeho hvězdy. Ale vlaky? Přesto tomu tak bylo.
Francouzi tak dokonce říkají celé jedné rodině
vlaků charakteristické koly s pneumatikami.
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I zde těží z hlavních výhod – velké
dynamiky jízdy a tichého provozu
s malými vibracemi.
Vlaky s pneumatikami značky
Michelin jsme mohli mít i u nás.
Na konci 30. let testovaly ČSD jeden
z vozů a rozhodly se dva kusy na zkoušku
objednat. Vyrobit je měla společnost ČKD
a pneumatiky měl dodávat Michelin, který
měl v Praze Strašnicích vlastní továrnu. Vozy
měly jezdit z Ostravy přes Brno do Bratislavy.
Kvůli obsazení Československa, začátku války
a technologii z tehdejšího Německu nepřátelského tábora se však vozy nepodařilo dokončit
a uvést do provozu.

Velká jména italského designu

Motorák X 4200 vyrobený francouzským Renaultem připomínal jeden velký doutník. Nabízel vyhlídkové jízdy
na atraktivních tratích v kouzelné francouzské krajině.

Michelin hledal další uplatnění pro svoji
produkci, a zkusil proto železnici. Ve 20. letech
byly kolejnice poměrně krátké, svařování ještě
nebylo běžné a na moderní odpružení vozidel
se teprve čekalo. Drncání mohly odstranit
pružné pneumatiky, a výrazně tak zpříjemnit
cestování. První konstrukci pneumatik použitelných na železničních vozidlech si nechala
společnost Michelin patentovat v roce 1929
a už o dva roky později zorganizovala předváděcí jízdu svým kolejovým autobusem mezi
pařížským nádražím Saint Lazar a městem
Deauville. Přestože obě stanice byly vzdáleny
219 kilometrů, cesta zpátky do Paříže trvala
2 hodiny a 3 minuty. Průměrná rychlost činila
neskutečných 107 km/h a maximální 130 km/h.

Michelin umístil na koleje autobus
i s pneumatikami.

Vlaky na pneumatikách se ve Francii prosadily. Byly vyrobeny desítky vozů několika
konstrukcí a na propagační turné vyjely
i do zahraničí. Navštívily Švýcarsko, Rakousko, Československo, Polsko a další země.
Vozy byly exportovány do francouzských
kolonií v Africe nebo Asii.
Vozy od Michelina se vyznačovaly velmi
nízkou hmotností, tichým chodem i neskutečnými rozměry. Třeba typ 23 měl na délku
přes 30 metrů a hmotnost pouze něco přes
20 tun. Skříň ovšem seděla na 3 podvozcích
o celkem 12 nápravách. Pro srovnání dnešní
rychlíkové vagony bez pohonu mají na délku
o 4 metry méně a váží skoro dvakrát tolik.
U Michelinových vozů se naplno projevila, úhlem pohledu, výhoda i nevýhoda
pneumatik: větší součinitel tření gumy
oproti oceli. Vozy tak měly ve srovnání
s klasickými železničními koly velmi dobré
zrychlení a také neskutečně krátké brzdné
dráhy. To jim umožnilo podstatně zkrátit
cestovní časy i na tratích s nepříznivými poměry, jako byla velká stoupání nebo četné
zastávky.
Po 2. světové válce testovaly francouzské
dráhy i tři expresní soupravy s gumovými
koly. Každý vagon měl až 10 náprav. Toto
řešení se však neujalo a postupně dosloužily
i předválečné motoráky Michelin. Pneumatiky však z kolejové dopravy úplně nezmizely
a v různé podobě se využívají například u některých systémů metra a městských drah.

Málokdo ví, že na naší železnici jsou přece jen
k vidění stroje z dílny slavných lidí spojených
hlavně s automobilovým průmyslem. Jedním
z těch neslavnějších a nejúspěšnějších osobností druhé poloviny minulého století je Ital
Giorgetto Giugiaro, zakladatel úspěšného
designérského studia Italdesign Giugiaro.
Když se hovoří o významných designérech dopravních prostředků, pak se vždy ukazují jejich
slavné modely automobilů. V případě Giugiara
se není co divit. V roce 1999 byl označen
za automobilového designéra století a v roce
2002 byl uveden do automobilové síně slávy.
Na Wikipedii jsou u jeho jména zmíněny snad
stovky nejrůznějších automobilových modelů
značek, jako jsou Alfa Romeo, BMW, Ferrari,
Lamborghini, Lexus, Maserati a mnoho
dalších. Zapomíná se však na jejich neméně
výrazné železniční produkty.
Giugiaro na počátku 90. let navrhl pro italskou společnost Fiat Ferroviaria design druhé
generace rychlovlaků Pendolino, velmi široké
rodiny vlaků, které jezdí nejen v Itálii, ale také
v Portugalsku, Španělsku, Finsku, Slovinsku
a jezdily i ve Švýcarsku. Do této rodiny patří
i české Pendolino provozované mezi Prahou,
Ostravou, Chebem a Košicemi. Každý z cestujících těchto vlaků tak může říci, že se svezl
modelem jednoho z největších designérů
dopravních prostředků všech dob.
Není však jediným slavným designérem
aut a také vlaků z Apeninského poloostrova.
Neméně slavný je jeho italský rodák Giovanni
Battista „Pinin“ Farina, který později používal
zkrácené jméno Battista Pininfarina a založil
stejnojmennou designérskou značku. Jeho
rukopis nese řada modelů značek Fiat, Lancia,
Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar, Peugeot nebo Maserati. A také několik typů železničních vozidel.
Pokud budete ve Švýcarsku cestovat vlakem
InterCity nebo EuroCity, určitě vás potáhne
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Italské krásky na kolejích. České Pendolino pochází z pera Giorgetta Giugiara, italská jednotka ETR 500 společně se švýcarskou lokomotivou řady 460 a jednotkou ICN ze studia Pininfarina založeného v roce 1930.

mohutná lokomotiva řady Re 460 červená
stejně jako Ferrari. Oba stroje pocházejí z dílny
studia Pininfarina. Ve Švýcarsku jezdí až dvoustovkou také rychlovlaky ICN, opět z dílny
tohoto návrháře. Ještě rychleji mohou uhánět
rychlovlaky ETR 500 italských železnic, a to až
300 km/h. Tyto hvězdy italského železničního
nebe zvládnou více než 500 kilometrů dlouhou
trať z Říma do Milána za méně než 3 hodiny.
Průměrná rychlost činí něco kolem 175 km/h.

Porsche z Vratislavic
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Do designu vlaků a kolejových vozidel se ovšem pouští i další značky a osobnosti, jejichž
jména si většina z nás spojuje spíše s automobilovým průmyslem. Třeba Porsche. Jméno
dalšího slavného automobilového designéra,
navíc rodáka ze severočeských Vratislavic nad
Nisou, nese designérské studio, které se podílelo na vývoji českých expresních lokomotiv

)

typu Škoda 109 E, tedy řady 380 Českých
drah (stejně tak řady 381 slovenských ZSSK
nebo německé řady 102 DB). A také je podepsáno pod návrhem tvarů tramvají Škoda pro
Prahu (T14), Brno (T13) a polskou Wroclaw
(T16 a T19).

Japonský mistr luxusu
Za současnou hvězdu designérů, kteří pracovali pro automobilový průmysl, ale také pro
železnici, lze považovat brzkého šedesátníka
Japonce Ken Okuyamu. Tento průmyslový designér pracoval například pro General Motors,
Porsche a také pro zmíněné studio Pininfarina. Podílel se na takových modelech, jako jsou
Porsche 911, Ferrari 599, Maserati Birdcage
75th nebo Ferrari P4/5 a vytvořil i svůj vlastní
osobitý koncept vozů K.O. Neméně výrazné jsou i jeho vlaky. Ve své práci se přitom
nesoustředil jen na určitý segment železniční

dopravy, ale s jeho návrhy se cestující setkají
na vysokorychlostních tratích, příměstských
linkách i při luxusním zážitkovém cestování krásnou japonskou krajinou. Jde přitom
o tvary skutečně osobité. Ken Okuyama stál
u odlišných „tváří“ rychlovlaků Shinkansen E3,
E6 a E7. Z jeho pera pochází design expresní
jednotky s naklápěcí skříní série E353 pro
běžné japonské tratě s rozchodem 1 067 mm
a také několika regionálních vlaků.
Zcela ojedinělou zakázku představuje
luxusní vlak E001 označovaný také jako
Train Suite Shiki-shima. Jde o luxusní
jednotku s deseti vozy pro společnost JR
East. O co pomalejší je proti japonským
superexpresům (její maximální rychlost činí
jen 110 km/h), o to je luxusnější. Kapacitně
poslouží pouhým 34 cestujícím, kteří ale
mají k dispozici pohodlné pokoje s lůžky a soukromým sociálním zařízením se
sprchou. Ve vlaku se nacházejí i dvě luxusní
apartmá v dvoupatrovém mezonetovém
uspořádání, vybavená dokonce koupelnou
s vanou. Nechybí restaurační vůz a na obou
koncích také vyhlídkové oddíly s panoramatickými okny. Cena za svezení je stejně
luxusní jako samotný vlak a počítá se v řádu
statisíc korun.
▪
Propojení automobilového průmyslu a využití vynálezů a konstrukcí silničních vozidel
na železnici má mnohem širší uplatnění. Zmínit lze třeba neobvyklá dvoucestná vozidla,
která mohou jezdit po kolejích i na silnici.
O této technologii ale zase někdy příště… ▪
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Letní menu JLV
Novinky z jídelního vozu
Jízdenka Interrail
Zažijte to nejlepší z Evropy
Můžete potkat ve vlaku
Lešek Wronka
Foto: Eurail Group G.I.E.

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Ochutnejte VÝCHODOČESKÉ DOBROTY
Ať už se letos vlaky národního
dopravce vydáte kamkoli,
v jídelních vozech objevíte
kouzlo dobrot naší regionální
kuchyně. Začínáme
ve východních
Čechách.

Krémová česneková polévka
s medovou šunkou a krutonky

H

osté jídelních
vozů mají nejraději českou kuchyni,
proto jim ve všech
sezonách postupně
nabídneme různé
regionální recepty.
Od května do srpna si
pochutnají na specialitách
z východních Čech, odkud
pochází i slavná česká kuchařka
Magdalena Dobromila Rettigová.

VÝCHODOČESKÉ MENU
NAJDETE V JÍDELNÍCH VOZECH
ČD RESTAURANT OD 17. KVĚTNA
DO 29. SRPNA 2017.
Již druhým rokem připravují sezonní menu
nejlepší kuchaři z Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Na prvním místě najdete regionální
pochoutku – krémovou česnečku s medovou
šunkou a krutony, jako hlavní chod dušenou
jehněčí plec s opečenou zeleninou a šťouchanými brambory. Lákavou alternativou je
další regionální specialita – kuřecí roláda se
slaninou. Stevardi vám ji naservírují s dušeným špenátem a bramborovými knedlíky.
A konečně na závěr ke kávě si jistě rádi
pochutnáte na dezertu – bílkové bublanině
s višněmi a višňovou omáčkou. ▪

Dušená jehněčí plec s opečenou
zeleninou a šťouchanými brambory

Zapečené sýrové špecle
se smaženou cibulkou

Sendvič s davelským hovězím
masem na pepři a pomazánkou
z pečené papriky

Kuřecí roláda se slaninou, dušeným špenátem
a bramborovými knedlíky

Bílková bublanina s višněmi
a višňovou omáčkou

JÍZDENKA
Zažijte to nejlepší z Evropy
Prožijte svůj příběh na cestách
Jelikož cestování samo o sobě vytváří nenahraditelné životní zkušenosti, tak je to také
ideální příležitost, jak v praxi potrénovat
cizí jazyky. Domluvili jsme se s kamarády
a vyrazili prozkoumat Evropu s jízdenkou
Interrail. Plánovali jsme v předstihu, vyhledávali v jízdních řádech, ale zároveň jsme
si ponechali dostatečnou časovou rezervu
na změnu plánů. Cestování po Rakousku,
Švýcarsku, Německu a Beneluxu, to byla
vyloženě paráda, protože nikdo po nás
nechtěl žádné příplatky za vlaky railjet, IC
nebo ICE. Poprvé jsme připláceli 9 eur až
ve Francii za TGV z Paříže do St. Malo, ale
na druhou stranu to byl nezapomenutel-

Foto: Eurail Group G.I.E.

ný zážitek. Postupně jsme se dostali až

Již déle než čtyřicet let spojuje jízdenka Interrail země
Evropy a nabízí příležitost objevovat evropskou kulturu,
historii nebo památky za přijatelnou cenu.

I

nterrail spatřil světlo světa v roce 1972
a tehdy byl dostupný pouze pro mládež.
Nyní jej ročně využívá asi 250 000 evropských
občanů všech věkových kategorií a nabízí
jim neomezené cestování ve třiceti různých
zemích Evropy a další výhody, například slevy
na trajekty nebo na ubytování.

Jízdenka v několika variantách
Interrail si mohou zakoupit všichni evropští občané, včetně obyvatel Ruska, a to
buď jako globální pas, anebo pas na jednu
konkrétní evropskou zemi. Jízdenka Interrail
Global Pass zahrnuje železniční a trajektovou síť 30 zemí a je k dispozici ve variantách
„continuous“ neboli časově nepřetržitá

na jižní polovinu Španělska, kde jsme byli
okouzleni starobylými městy Toledem,
Málagou a Granadou. Při cestě zpět
z Barcelony jsme kopírovali středomořské pobřeží, projeli Azurovým pobřežím
ve Francii, Ligurskou riviérou až k Cinqueterre, abychom se přes Toskánsko, Benátky
a Vídeň dostali zpátky do Čech.
Cestou nebyl problém navázat hovor s jinými
cestujícími, obzvlášť když při kontrole
jízdenek také vytáhli Interrail. To byl důvod
sdělovat si vzájemné zážitky a doporučení,

na 15 dní, 22 dní nebo 1 měsíc a „flexi“, která
nabízí cestování po dobu pěti libovolných
dnů v rámci 15denní platnosti nebo 7, 10
nebo 15denní platnost v rámci jednoho
měsíce, což jsou vhodné varianty třeba pro
ty, kteří již mají předem pevně stanovenou
trasu. Oproti tomu je jízdenka Interrail One
Country Pass ideální volbou pro ty, jejichž
zájmy jsou zaměřeny na cestování železnicí
v jedné konkrétní zemi. V nabídce si mohou
vybrat 3, 4, 6 nebo 8 libovolných dní v rámci
měsíční platnosti.
Cestování vlakem je perfektní způsob, jak se
setkat s lidmi z různých kulturních prostředí
a vytvořit si nové kamarády ze všech koutů
světa. ▪

jak se vyhnout vlakům s dražšími příplatky.
V 99 % případů totiž alternativa existuje.
Také jsme se mohli inspirovat ostatními,
kam by stálo za to ještě jet. O plány na příští
rok mám zřejmě postaráno, protože část
cesty s námi jeli dva Dánové, s nimiž možná
absolvujeme příští rok cestu po Balkáně,
Turecku a na řecké ostrovy, kde platí Interrail
také. Líbilo se mi i to, že jsme si každou jízdu
vlakem vypisovali do předtištěných řádků
cestovního deníku (obal na Interrail), které
nám vždy průvodčí označil, takže máme
i nesmazatelnou památku na to, kudy jsme
všude jeli.
Adam Peterka
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VLAK + FESTIVALY

ROCK FOR PEOPLE: 4.–6. července
Opěvovaní američtí rockeři Paramore, Grammy ověnčení Evanescence, hvězdní Three Days Grace
nebo metaloví titáni Mastodon – to jsou hlavní lákadla 23. ročníku festivalu.

VLAK+ Rock for People

K

tomu přidejme Cage The Elephant, Foster The People, Thurston Moore Group,
Marmozets a další bezmála stovka jmen,
která mezi 4. a 6. červencem zamíří do Hradce Králové, slibuje jedinečný a ne jen hudební

Využijte speciální zpáteční jízdenku se
slevou 50 % z jakékoli stanice ČD do stanice
Hradec Králové hlavní nádraží. Jízdenku zakoupíte jako zpáteční od 3. do 6. července,
přičemž poslední den platnosti jízdenky
bude vždy 7. července 2017. Pro zpáteční
cestu zdarma si stačí nechat na festivalu
jízdenku orazítkovat u stánku Českých drah.
Z hlavního nádraží bude pro přepravu do Festival parku zajištěna bezplatná autobusová
doprava. Více na www.rockforpeople.cz

zážitek. Pestrou mozaiku doplní i dobře známá jména české a slovenské hudební scény
v čele s Vypsanou fiXou, Michalem Malátným,
Lenny a Debbie či kapelou Sto zvířat. Žít a znít
to nebude jen na hlavních stagích. Každý den se
můžete těšit na speciální tematické a žánrové
afterparty, kterými se protančíte až do rána.
Doslova každý se může zapojit do koncertů
na Symbio+ stage. Stačí nasednout na připravená kola a přidat svou trošku energie. Pro ty,
kteří budou chtít okusit pravou táborákovou
atmosféru, bude připravena populární Táborák
stage a originální prostor muzikantům z ulice
dá i Busking stage. ▪

COLOURS OF OSTRAVA: 19.–22. července
Imagine Dragons, Jamiroquai,
Norah Jones, Birdy, Midnight
Oil. To je jen několik hlavních
jmen z nabídky festivalu, který
se uskuteční v úchvatném
industriálním prostředí
Dolních Vítkovic.

C

elkově si návštěvníci festivalu, který byl
zařazen britským deníkem The Guardian
mezi 10 nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programů na 20 scénách.
Do Ostravy přijede přes 80 zahraničních
a 60 domácích kapel mnoha žánrů – od elektroniky přes world music, rock, pop či jazz
až po flamenco. Pro Colours of Ostrava také
vzniká několik jednorázových projektů,
například zpěvák Michal Hrůza společně

Sleva na jízdné i vstupné
Podobně jako na Rock for People i na Colours
of Ostrava můžete cestovat se zpáteční slevou VLAK+, a to odkudkoli z ČR do Ostravy,
kde opět platí po dobu festivalu sleva 50 %.
Jízdenka VLAK+ platí z kterékoli železniční
stanice do cílové stanice Ostrava hlavní
nádraží, Ostrava-Svinov, Ostrava střed, Ostrava- Stodolní a Ostrava-Vítkovice. Pro cestu
zpět zdarma stačí nechat jízdenku orazítkovat u stánku ČD v areálu festivalu. Navíc pro
držitele In Karet ČD platí 10% sleva na nákup
vstupenky. Více na www.colours.cz

vystoupí s kapelou a více než padesáti členy
Janáčkovy filharmonie Ostrava. Dále zahrají
například David Koller, Midi Lidi, Priessnitz,
Tata Bojs, Aneta Langerová nebo Zrní. Koncerty doplňuje bohatý doprovodný program:
Cirk La Putyka, Divadlo Husa na provázku
nebo VOSTO5, projekce filmů, workshopy,
výstavy nebo diskuze v rámci mezinárodního
fóra Meltingpot. K tradičnímu servisu patří
velká rodinná zóna a stanová městečka. ▪
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MIGHTY SOUNDS: 14.–16. července
Málokterý festival je tak pověstný svou atmosférou a jedinečným stylem jako Mighty Sounds. Třináctý
ročník této žánrové hudební přehlídky se opět uskuteční v Táboře na letišti Čápův dvůr.

R

ock’n’roll, punk, ska, reggae,
rockabilly, hardcore a další
žánry jsou těžištěm festivalu
Mighty Sounds. Právě tato nabídka, pečlivě poskládaný program
a velmi příznivé ceny vstupného
přitáhnou každoročně do Tábora kolem
12 000 lidí. A letos je opravdu na co se těšit:
Z USA přijedou králové gypsy punku Gogol
Bordello s ukrajinským frontmanem Eguenem
Hützem, balkánskou hudbu se vším všudy
doveze Dubioza Kolektiv, hardcorovou show
pak vystřihnou newyorští Agnostic Front.
Pořadatelé nezapomínají ani na milovníky
klasického reggae – letos do Tábora přijede
Big Mountain. Návštěvníci budou moci dále
naživo slyšet a vidět Ignite, Acidez, Jaya the

Cat a celou řadu dalších
interpretů. Speciálně kvůli
13. ročníku Mighty Sounds znovu
ožívají rovnou dvě české formace:
Flaming Cocks a Feher Fekete
Kerek. Kromě živé produkce je
na Mighty Sounds velmi solidně zastoupena DJská špička a tradičně má
na festivalu místo také alternativní
divadlo, pestrý doprovodný program
a občerstvení na špičkové úrovni.
Všechny informace o festivalu najdete
na www.mightysounds.cz.
Na Mighty Sounds se můžete pohodlně dopravit vlakem ČD do zastávky
Tábor-Čápův Dvůr přímo u areálu festivalu,
zastavují zde všechny rychlíky. ▪

Soutěž o vstupenky
Odpovězte správně na soutěžní otázku a můžete
vyhrát vstupenky na festival Mighty Sounds.
Jaké národnosti je zpěvák americké kapely
Gogol Bordello, Eugene Hütz?
A) americké B) ukrajinské C) španělské
Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz nejpozději
do 15. června 2017. Tři z vás vyhrají dvě
vstupenky na festival.
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

V Pendolinu jsem napsal
HUDBU PRO SVOU ŽENU
V době, kdy Krteček a Šmoulové zažívají comeback, se vrací na scénu i příběh českého hrdiny
Ferdy Mravence. Spojení tohoto legendárního všeuměla a národního dopravce má zajímavý rozměr.
Spoluautor nového muzikálu Lešek Wronka skládá hudbu mimo jiné i při cestách vlakem.
Prý často cestujete z Prahy do Ostravy
a zpět vlakem, je to pravda?
Ano, mám rád Pendolino, během víkendu tu
cestu absolvuji čtyřikrát. V Ostravě vyzvednu
malého syna, jedeme do Prahy a v neděli ho
odvážím zpět.

Text: Johana Kvítková, foto: Jan Chaloupka
Muzikál Ferda Mravenec měl 17. března
2017 premiéru v pražské Hybernii. Co nového přináší toto zpracování v porovnání
s Ferdou z Těšínského divadla?
Když představení vznikalo před x lety v Těšínském divadle, měli jsme mnohem menší
finanční možnosti i scénu. V Praze podnikám,
mám zde hudební agenturu a vycítil jsem, že
je zde prostor pro rodinný muzikál. Tento rok
je pro Ferdův návrat ideální, letos je 90. výročí
od uvedení tohoto národního hrdiny a také
uběhlo 50 let od úmrtí pana Sekory. Bylo by
hezké, kdybychom tomu dnešnímu Krtečkovu
fenoménu vytvořili konkurenci. Nové zpracování je velmi zdařilé po výtvarné stránce, lepší
finanční zdroje se odrazily ve výpravné scéně,
projekci i celkové kvalitě nahrávky. Pan režisér
Libor Vaculík doplnil i další postavičky, např.
kudlanku či jepici, samotný příběh je sytější,
a tak z těšínské „pohádky“ vznikl spíše muzikál
pro celou rodinu napříč generacemi.

Vaše jméno je spjato s hudebním
showbyznysem, jste známý jako objevitel mladých talentů. Co vás vedlo k rozhodnutí ukončit tuto kariéru a věnovat
se spíše muzikálové produkci a hudbě?
Víte, dnešní hudba se vyvíjí směrem, kde
tradiční formy promotion a podpory už jdou
vniveč. Kromě kanálů typu Youtube už se skoro nelze nikde prezentovat a boom hudebních
pořadů už je také za námi. Mladí umělci, jako
např. Ewa Farna, se kterými jsem spolupracoval, už vylétli z hnízda a chtějí si naprosto přirozeně dělat věci po svém, takže jsme se dohodli,
že se začneme věnovat jiným aktivitám.

BY LO BY H E Z K É , K DYBYCHOM
TO M U D N E Š N Í M U
K RT E Č KOV U F E N O MÉNU
V YT VOŘ I L I KO N K U R ENCI .
To ale přeci jen zabere dost času,
čím si jízdu krátíte?
Znám velice důvěrně řízek s bramborovým salátem (smích), ale hlavně mám malé pojízdné
ministudio, takže píšu a skládám. Průvodčí už
si asi zvykli, že tam pravidelně sedí ten „maník“
se sluchátky na hlavě.

Lešek Wronka (56)
Hudební producent, skladatel, textař
a majitel sítě Bontonland. Již déle než 20 let
žije v Praze. Byl manažerem a producentem
Ewy Farne, do minulého roku organizoval
hudební Ceny Anděl udělované Akademií
populární hudby. V současné době např. také
skládá hudbu i texty své manželce, polské
zpěvačce Halině Mlynkové. Ve volném čase
rád cestuje, hraje také tenis a squash.

Takže v našich vlacích vznikly
i některé vaše skladby?
Ano, mnoho z nich, třeba celá nejnovější
deska pro mou manželku (Zycia mi mało)
je z Pendolina.
Jaké to je tvořit hudbu pro vaši ženu?
Moje žena je pro mne velkou inspirací,
často využiji vzpomínky na různé společné zážitky, radosti i třeba typické
manželské hádky. Takže v tomto
směru je to jiné než tvorba „na zakázku“ pro jiného interpreta, kdy je třeba
se vžít do jeho role a pak jeho očima
a srdcem vnímat svět. ▪

Autobusy
Airport Express
Spoj na Letiště
Václava Havla Praha
● pohodlně ze zastávky Praha hl. n. i zpět
● jezdí v pravidelných intervalech,

od 1. 6. do 31. 8. ve špičce každých 10 minut

● v ceně výhodné zpáteční jízdenky VLAK+ letiště
je zahrnuta i přeprava spojem Airport Express
www.cd.cz/airportexpress

Dopravní podnik
hlavního města Prahy
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ELEKTROKOLO
Zdravý pohyb, který má styl
Jaro je v plném proudu a sluníčko nás zve svými paprsky
k pohybu na čerstvém vzduchu. Procházkami jste si své tělo
už určitě pořádně protáhli. Právě však nastal čas přivítat léto
pořádnou rozcvičkou pro tělo a dobrou mysl. S elektrokolem
vám to půjde s radostí a skoro samo!

lidi stejně jako do přírody,“ dodává Miroslav Menšík ze specializovaného obchodu
na elektrokola GIVE.cz

Za péči se odvděčí spolehlivostí
Hýčkání elektrokola se vám vždy rozhodně vyplatí. Začít můžete jeho udržováním
v čistotě. Před každou jízdou pak zkontrolujte nejen brzdy, ale také správné nahuštění pneumatik, dotažení řídítek i pedálů.
U skládacího elektrokola pak také všechny
mechanismy a nepřehlédněte ani stav
baterie. I klasické jízdní kolo byste měli čas
od času svěřit odbornému servisu, u elektrokola je servisní prohlídka alespoň jednou
ročně investicí do jeho spolehlivosti,
bezpečnosti i samotné životnosti.

Baterii udržujte v kondici

Tuzemská značka Apache nabízí kompletní sortiment horských, krosových a městských elektrokol. Foto: GIVE.cz

E

lektrokolo může být nejen přibližovadlem, ale i zábavou a osobním trenérem. Ulehčí vám každé šlápnutí do pedálu
a usnadní jízdu do kopce, stejně tak lehce
smaže výkonnostní rozdíl mezi partnery.
Dojedete si bez potu a zadýchání do školy,
práce, k lékaři i za nákupy a kopcovitý terén
nebo velkou vzdálenost, kterou byste na běžném kole nezvládli ujet, máte v malíčku.
Stačí si jen vybrat, zda toužíte po elektrokole
horském, městském, seniorském, které
vám umožní snadný nástup i výstup, či snad

dokonce skládacím, jež si můžete vzít všude
s sebou. Jedno ale mají všechna elektrokola společné – jízda na nich vás bude bavit,
pocítíte svou narůstající fyzičku i sebevědomí, ušetříte finance za nákup pohonných
hmot a uděláte něco nejen pro své zdraví,
ale i životní prostředí. „Při správném výběru
elektrokola podle typu baterie a dojezdové
vzdálenosti, s ohledem na účel cyklistických výprav a také na váhu, výšku a věk si
zákazník opatří parťáka, který vyladí tělesné
křivky, zlepší fyzičku a umožní vyrazit mezi

Správné dobíjení baterie elektrokola
prodlouží její životnost a vám ušetří
peníze. I o baterii, kterou delší dobu
nepoužíváte nebo ji mimo cyklistickou
sezonu zazimujete, je třeba náležitě
pečovat. Zásadou číslo jedna je, v případě dlouhodobého nepoužívání, baterii
vyjmout z rámu kola. Minimálně jednou
za měsíc jí tak dopřejte opětovné dobití,
v případě postupného přirozeného vybíjení
bez vašeho zásahu může dojít ke zkrácení
dojezdové vzdálenosti. K dobíjení vám
poslouží dobíjecí kabel a klasická zásuvka
s elektřinou.
I když jsou pořizovací náklady na elektrokolo vyšší než u běžného jízdního kola, zažijete
s ním více zábavy i dobrodružství. Ve srovnání
s cenou pohonných hmot a spolu se zdravotními i ekologickými výhodami je elektrokolo
dopravním prostředkem číslo jedna.
„Samotné provozní náklady ovlivňuje mnoho faktorů – od hmotnosti jezdce, intenzity
šlapání, rychlosti a povahy terénu přes
velikost baterie až po tlak v pneumatikách.
Částka na provoz je však zanedbatelná a pohybuje se v řádu haléřů na ujetý kilometr,“
dodává Štěpán Pleskač, zástupce oblíbené
tuzemské značky elektrokol Apache. ▪
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10 LET TŘÍDĚNÍ na českých festivalech
Čisté festivaly jsou takové, na kterých můžete již deset let třídit
odpady. Každý rok jich je v ČR dvacet. Celkem je ročně navštíví přes
300 tisíc lidí a téměř všichni třídí. Proč to dělají?

Vyhrajte vstupenky
na Čisté festivaly
Kolik piv rozdal Čistý festival jako
odměnu za vytříděné plastové kelímky?

jste za 10 let vytřídili 1 744 000 kelímků.
Kolik piv jsme rozdali?

a) 87 200 b) 872 000 c) 8 720 000

4

Všechny vytříděné odpady jsou
recyklovány. Celkem 303 tun
odpadu mohlo skončit na skládce. Díky
vám putoval odpad k dotřídění a recyklaci. Vznikly tak například nové spacáky,
dlaždice, toaletní papíry atd.

Pro čtyři z vás máme připraveny výherní balíčky.
V každém najdete jeden voucher v hodnotě 500 Kč
na jízdenky ČD a dále 2 vstupenky na jeden z čistých
festivalů: Colours of Ostrava, Sázavafest,
Rock for People nebo na Benátskou.
Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz
do 15. června 2017.

5
1

Komfort v podobě čistých festivalových
areálů. Co před deseti lety nebylo běžné,
změnil projekt Čistý festival s podporou webu
samosebou.cz. Třídit odpady za odměny je tak
lákavé, že téměř žádné smetí nekončí na zemi.

2

Je neodolatelné třídit odpady do barevných košů. Vloni jste jich mohli na čistých
festivalech najít přes 400! Průměrná vzdálenost
k jednomu z nich byla pouhých 56 metrů!

3

Plastové kelímky měníme za piva gratis!
Za 20 vytříděných plastových kelímků
dostanete jedno pivo jako odměnu. Celkem

Za třídění rozdáváme recyklované dárky.
Vytřiďte na festivalu několik plastů nebo
papírů a stavte se na stánku Čistý festival pro
stylové dárky vyrobené výhradně s přísadou
recyklovaných materiálů.

6

Tříděním do lepší společnosti. Čistý
festival podporují ti, které na festivaly
jezdíte poslouchat – Wohnout, Vypsaná fiXa,
Tata Bojs a desítky dalších.

7

Čisté festivaly přináší více zábavy!
V minulém roce proběhlo na unikátní buskingové scéně REC.stage přes 200
koncertů, při kterých se do show přímo
na pódiu spontánně zapojovali i návštěvníci
festivalů.

8

Užijete si recyklaci v praxi. Na festivalovém workshopu si z tříděných odpadů
vyrobte hudební nástroj. Co třeba zkusit
vlastní koncert na REC.stage na festivalu
Colours of Ostrava nebo Rock for People?

9
10

Třídění má smysl každý den.
Nejen v létě. Bez dárků i bez zábavy.

Čistý festival dostal zdarma na festivaly 2 970 z vás! V soutěžích každý
rok hrajete o vstupenky, chcete si to vyzkoušet? Tak zkuste štěstí! ▪
Inzerce
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Ahoj, holky a kluci,
zvu vás do pražské zoologické zahrady na již tradiční setkání dětí s maskotem Českých drah Elfíkem,
tedy se mnou. A kdy a kde se uvidíme? U divadélka Archa v neděli 11. června 2017 od 14 do 17 hodin.
A protože je to setkání u divadélka, je pro děti připraveno pásmo pohádek a písniček a v okolí divadla pak na děti čekají sloní a železniční soutěže. Každý, kdo se zúčastní, dostane Elfíkův
sešit proti nudě číslo 7 a další malé dárky.
A navíc letos slavím já a časopis Můj vláček 10 let, takže budeme slavit, slavit a slavit!
Dětský den připravily České dráhy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty a těšíme se na společné setkání.
Elfík

Program
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Úkol 1

Servírka v restauraci si stěžovala:
„Ta paní utekla bez zaplacení.“
Tak si posluž, nic extra ale nemám,
jsou to jen bramboráky od oběda.
Tady je vjezd autům zakázán,
dál musíme jít pěšky.

Samá voda, samá voda… Do každé věty
se nám schovala jedna řeka.

ÚKOL 2

Závody v běhu. Seřaď obrázky správně za sebou. Podle písmen u nich se dozvíš, kdo závod
vyhrál.
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ÚKOL 3

3
4

Doplňovačka
V tajence se dozvíš přezdívku jedné dieselové lokomotivy.

5
6

1) den v týdnu

2

2) mimozemšťan

7

3) letní ovoce
4) plochá ryba

8

5) spodní barva na semaforu
6) tvrdá křídla hmyzu

9

7) denní tisk
8) potřeba na česání
9) nevlastní matka

Příběh pana Čížka
Při projíždění vlaku železniční stanicí vyhodil neukázněný
cestující z okna láhev. Ta zranila výpravčího pana Čížka,
který jízdu vlaku sledoval. Pan Čížek byl zasažen střepy
z rozbité láhve a utrpěl řezné zranění na hlavě, levé ruce
a levé noze. Bude se léčit dva týdny.

ÚKOL 4

Doplň písmena.

Za uši a do notýsků

N – Z – DP – V – D – Ě

Obracím se na tebe, neznámý cestující. Vyhazovat odpadky
a další předměty z vlaku je velmi nebezpečné, a pokud tě
dopadnou, budeš přísně potrestán. Ve vlaku je přece dostatek
odpadkových košů, tak proč se chováš tak N – Z – DP – V – D – Ě?
Takoví cestující, jako jsi ty, by vůbec neměli vlakem jezdit.

ĚŽ
S O U THLAVY
HYTRÉ

PRO C

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své
odpovědi zasílejte poštou do 15. června 2017.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.

1
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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.

Kaple lebek ve Velké Čermné
Zámek v Novém Městě nad Metují
Týnišťská vodárenská věž

Výherci z minulého čísla:
KMB: Ivana Jarošová, Václav Procházka, Jana Švédová
PONT: Vladislav Dresler, Lenka Zelená, Roman Kuda

Kolik evropských zemí zahrnuje železniční síť jízdenky
Interrail Global Pass?
A
B
C

4

Anděl
Thálie
Český slavík

Která architektonická památka má podle legendy
své vlastní strašidlo „zlou Mandu“?
A
B
C

3

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

Které hudební ocenění získaly charitativní koncerty
nadačního fondu Kapka naděje?

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – pole dance, 2 – léčebné lázně,
3 – 96, 4 – Jeseník, 5 – Rosnička

20
30
25

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Na kterém nádraží si můžete při cestě do lázní
Kudowa Zdrój vypůjčit jízdní kolo?
A
B
C

Velké Poříčí
Václavice
Náchod

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

Kilometrická
banka ČD
2000 km
ČD 0735 2 4270

5

Která společnost poprvé zkonstruovala
vlaky charakteristické koly
s pneumatikami?
A
B
C

Michelin
Porsche
Renault

Kilometrická
banka ČD
2000 km
ČD 0735 2 4270

www.cd.cz

Kilometrická
banka ČD
2000 km
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Který článek v tomto čísle
vás nejvíce zaujal? *
* Na tuto otázku je nutné odpovědět,
její správnost se však neposuzuje.
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Slevy pro důchodce
S In Kartou mám
slevu na každý vlak ČD!
Papírové slevové průkazy pro důchodce
končí 30. 6., ale s In Kartou můžete dál
jezdit se slevou.
● podrobnosti, jak si pořídit In Kartu se slevou
pro důchodce, získáte v pokladnách a na webu ČD
www.cd.cz

Vlakem vždy levněji

Žij, cestuj. Užívej!

JÍZDENKA

NA LÉTO
7 dní od 690 Kč
14 dní od 990 Kč
neomezeně

S naší letní jízdenkou si všichni užijete ty nejkrásnější
prázdniny v ČR. Nemusíte plánovat, nemusíte spěchat.
Nejvýhodněji s In Kartou nebo průkazem ISIC.
Platnost jízdenky je od 1. 7. do 31. 8. Předprodej začíná 15. 6.

www.cd.cz

