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CESTUJTE Z BRNA
PO EVROPĚ
VÝHODNĚ S ČD

Včasná jízdenka
Evropa

Neváhejte s nákupem Včasné jízdenky Evropa
za skvělou cenu – jejich počet je omezen! Pořídíte
ji až 2 měsíce předem, nejpozději však 3 dny do
odjezdu vlaku.
Odjezdy z Brna:
Q do Vídně za 9 Eur/253 Kč (jede 7x denně)
Q do Budapešti od 14 Eur/395 Kč* (jede 6x denně)
Q do Bratislavy za 6 Eur/168 Kč (jede 7x denně)
* Po vyprodání jízdenek za uvedenou cenu
se cena zvyšuje až do ukončení prodeje před odjezdem vlaku.
Ceny jízdenek jsou pevně stanoveny v eurech
a na koruny se přepočítávají dle platného železničního kurzu.

www.cd.cz/eshop

editorial

Vážení čtenáři, milí spolucestující,
jedná se o zajímavý fenomén určité skupiny z nás, která si v okamžiku dosednutí na sedačku ve vagonu jako
na povel vybalí z ubrousku řízky vložené do olejem nasáklých krajíců chleba. Češi prostě řízky milují a den před
cestou, místo aby relaxovali a poklidili domácnost, obrátí ji vzhůru nohama při několikahodinovém procesu obalování a smažení. Nu což, proti gustu žádný dišputát... a řízečky v chlebu nakonec hezky vypadají i voní. Ovšem
v případě takového česnekového bůčku, jehož ostrá vůně se rychlostí Pendolina roznese po celém vagonu a naklopí i do míst, kde by to nikdo nečekal, to je potom pořádný útok na smysly ostatních cestujících. Čtete dobrou
detektivku a cítíte česnek, díváte se z okna na rozkvetlou jarní krajinu a cítíte česnek, rozebíráte s přáteli poslední
zápas naší hokejové reprezentace, Růžička, Hudler, Jágr – gól? Ne, česnek.
Co takhle jednou ušetřit svůj čas i nevinné spolucestující a vypravit se do jídelního vozu ochutnat
novou sezonní nabídku?
Šťastnou cestu vlakem přeje
Zdeněk Ston, šéfredaktor

série

foto z kupé
TOMÁŠ KŘIVKA

Dítě na výlet
Zážitek – prostor se mnou sdílet,
těch hloupostí, co já už natropil…
Když jedu s rodiči na výlet,
hraju si, abych nezlobil…
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Nepřehlédněte
Jako jeden velký TIP vám slouží celé vydání našeho
časopisu – ať už se jedná o cesty do zahraničí, po vlasti
české či třeba jen o návštěvu kina na jeden z doporučených
filmů. Tentokrát pro vás navíc máme tip na speciální
nabídku pro školáky s názvem Děti na výlet.
Více se dočtete na straně 62.
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rozhovor
Jaroslav Navrátil

Začínal jako hráč, ale mnohem více se proslavil jako trenér českého
daviscupového týmu v čele s Tomášem Berdychem a Radkem Štěpánkem.
Při zápasech bývá Jaroslav Navrátil až ledově klidný.
Je takový i v soukromém životě?

11

retro
Do Pramenu nebo do Jednoty

Všechny ty dnešní hyper- a supermarkety, ve kterých lze koupit cokoli
od šunky až po zahradní nábytek, mají své předchůdce v kdysi menších,
ale podobně rozmanitých smíšených zboží. Jak vypadaly samoobsluhy,
prodejny a prodejničky dříve a čím se lišily od těch dnešních?

17

kultura
Tipy a recenze

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

O tom, že i hrad mohl být pohodlným šlechtickým sídlem, vás přesvědčí
ve Šternberku. Na jednom z nejstarších moravských hradů nechybí výtah,
horkovzdušné vytápění nebo komfortní toaleta. A pak že ve středověku
nebylo pohodlí!

35

cestopis
Na hory do Maďarska?

Do rovinaté země na pomezí Balkánu se rozhodně nemusíte vydávat jen kvůli
lázním či Budapešti. Najdou se tu i jiné nečekané „atrakce“. Naše cestovatelka
se vypravila do Maďarska poznávat lesy, lány a hory, zkrátka místa, kde není
tolik turistů, zato krásná příroda.

43

zábava
aby vám cesta rychleji uběhla

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

49

ze světa železnice
Železniční autoškola

Základní pravidla silničního provozu zná asi každý. Již méně známá,
ale o to zajímavější, jsou však pravidla ostatních druhů dopravy, tu železniční
nevyjímaje. Co znamenají všechny ty zvláštní značky s čísly a geometrickými
tvary, stojící u tratě či instalované v trolejovém vedení?

54

ČD průvodce
Ochutnejte jaro ve vlaku

Také už na vás přišlo jaro? Pokud ne, zajděte si na ně do jídelních
vozů Českých drah. Je zde připravena sezonní nabídka v podobě čerstvého
salátku, pečeného králíka a dalších dobrot, o kterých vám více prozradí
šéfkuchař Jiří Král.

novinky

Psali jsme…
Poetickou krásu parního provozu
zachytil v poslední chvíli
(č. 5/2014)
Brněnský strojvůdce Drahomír Švestka
patří mezi fotografy, kterým se podařilo
na poslední chvíli zdokumentovat parní provoz u ČSD. Vytvořil tak soubor obrazových
vzpomínek pro budoucí generace železničních fanoušků, který se teprve v nedávné
době rozhodl představit širší veřejnosti.

Stará Gotthardská dráha
dá sbohem dálkovým vlakům
(č. 5/2014)

Rozšíření prodeje v eShopu ČD
Další jízdenky do Německa
Nyní můžete nově v eShopu ČD zakoupit
jízdenky do/z Německa (tzv. NRT jízdenky
bez integrované rezervace) za běžnou, tedy
plnou cenu, a to včetně slev na základě zadaných platných průkazů. Předprodej začíná
dva měsíce předem a končí patnáct minut
před odjezdem. Dále je umožněno jízdenky
v případě nevyužití ze strany cestujícího
vrátit, a to se srážkou 10 % (min. 3 €), je-li
jízdenka vrácena do jednoho dne před její
platností, nebo se srážkou 50 % (min. 3 €)
během prvního dne platnosti. Vrácení probíhá přes záložku eShop – Vrácení dokladu.
K jízdenkám lze dokoupit i rezervace
včetně rezervací na vnitrostátní německé
vlaky. Spuštění prodeje probíhá v pilotním
režimu a některé typy služeb budou implementovány dodatečně. Jízdní doklady lze
zakoupit přes záložku Rychlý nákup nebo
přes záložku Mezinárodní doklady a dále
volbou Německo.

Slavná Gotthardská dráha má před sebou
už jen necelé tři roky silného provozu.
Po otevření základního tunelu Gotthard
v prosinci 2016 z ní zmizí dálková doprava.
Turisticky atraktivní oblast ale stále počítá
s přílivem návštěvníků, pro které však
už nebude nejdůležitější rychlost, nýbrž
krásný rozhled po krajině.

LETNÍ ANGLICKÉ TÁBORY
SUMMER TIME CAMPS

prima léto v srdci jihočeských lesů

Vybíráme vlakové posádky pro
náročnou a prestižní práci v railjetech
(č. 6/2014)
Ještě v letošním roce vyjedou na české
koleje railjety, které přinesou na lince
mezi Prahou, Brnem, Břeclaví a Vídní
zcela novou kvalitu cestování. V Břeclavi
proběhlo začátkem března dvoudenní výběrové řízení na posádky, které budou tyto
moderní vlaky doprovázet. Jaká kritéria
museli uchazeči splňovat?

Zkapalněný zemní plyn může jako
palivo nahradit naftu
(č. 6/2014)
Zvyšující se cena nafty v Severní Americe
pobízí přední železniční společnosti k využívání zkapalněného zemního plynu (LNG)
jako alternativního paliva. LNG je nejenom
levnější, ale i šetrnější k životnímu prostředí. S tímto pohonem počítají i v Rusku, kde
jsou tratě do značné míry elektrizované.
Čtrnáctideník Železničář
si můžete předplatit za 300 Kč/rok
na balikova@gr.cd.cz.

Autovlakem na Slovensko
Chystáte se na Slovensko a chcete tam mít
k dispozici vlastní automobil? Vypravte se
autovlakem a vezměte si svůj vůz s sebou. Zatímco budete odpočívat ve vlaku
EuroCity nebo EuroNight, vaše auto bude
přepraveno společně s vámi na speciálním
voze v jednom vlaku. Tuto službu můžete
využít při cestě z Prahy do Košic a zpět
nebo z Prahy do Popradu a zpět. Nakládka
vozu probíhá přímo na terminálu nádraží
v Praze, Košicích nebo Popradu blízko
centra. Přepravovat můžete jak automobil,
tak motocykl. Váš vůz musí splňovat výšku
do 2 metrů a délku do 5,3 metru. Poskytujeme výrazné slevy, například zpáteční
nebo skupinovou. Další podmínky pro
využití autovlaku a konkrétní spoje najdete
na www.cd.cz/autovlak, jízdenky zakoupíte nejvýhodněji na www.cd.cz/eshop.

Již 21. ročník nabízí tábory pro malé i velké:
SUMMER TIME – letní tábor s dopolední
výukou angličtiny pod vedením rodilých mluvčích. Atraktivní celotáborovou hru, soutěže,
sport a koupání s nimi organizují čeští vedoucí.
EUROCAMP – anglický mezinárodní
tábor zaměřený na prohloubení komunikačních dovedností, kde dorozumívacím
jazykem je angličtina i čeština.
ENGLISH 4 YOU – intenzivní kurz za
účasti rodilých mluvčích. Aktivní konverzace, procvičení výslovnosti i vnímání řeči.

SYKA AGENCY a. s., cestovní kancelář
M: +420 602 326 747 | T: +420 223 010 176
E: email@sykaagency.cz | www.syka.cz

Inzerce
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Prémiové služby

Osvěžte se v první třídě
Růst kvality služeb a zákaznického servisu pro cestující
Českých drah pokračuje i v jarních měsících. Od 1. března
odstartoval pilotní projekt, jehož cílem je sjednotit rozsah
bonusových služeb poskytovaných cestujícím v 1. třídě
vlaků vyšší kvality. Proto
je nyní cestujícím v 1. třídě
všech spojů EuroCity a InterCity nabízen nápoj a denní tisk zcela zdarma stejně
jako ve vlacích SC Pendolino. Osvěžit se můžete půl
litrem balené vody, k dispozici jsou periodika MF DNES
nebo Blesk, ve vybraných
vlacích také Hospodářské
noviny. Projekt bonusových
služeb probíhá do 1. června
2014 v pilotním režimu.
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Železničář

Panťáky slouží
neuvěřitelných padesát let
Legendární a dnes již
z provozu postupně
vyřazované pantografové jednotky
řad 451 a 452 měly
předpokládanou
životnost dvacet let.
Nikdo však tehdy
netušil, že nejen
přežijí rok 2000,
ale budou sloužit neuvěřitelných padesát let! Ozdobou obou řad
je jedinečný, aerodynamický design čel, díky němuž vozy získaly
v posledních letech i onu pejorativní žabí přezdívku (Žabotlamy).
O jejich technických parametrech, vzhledu a provozu (současném i minulém) se dočtete v tištěné verzi Železničáře č. 6/20104.
Více článků ze světa železnice najdete také na webové adrese
zeleznicar.cd.cz.

Sezonní spoje

Předprodej jízdenek
Praha – Split/Bar zahájen
Od 1. dubna 2014 začíná prodej jízdních a rezervačních
dokladů pro sezonní spoje ČD v relacích Praha – Split a zpět
a Praha – Bar a zpět ve všech pokladních přepážkách ČD
s výdejem mezinárodních jízdenek. Při koupi rezervačních
dokladů do lůžkových vozů je potřeba současně zakoupit také všechny příslušné jízdní doklady. Více informací
k jízdám sezonních spojů, cenám a službám v ubytovacích
vozech najdete na www.cd.cz nebo vám je na požádání
sdělí zaměstnanci ČD u pokladních přepážek s výdejem mezinárodních jízdenek nebo informátoři Kontaktního centra
ČD na telefonním čísle 840 112 113.

DATART NA NÁDRAŽÍCH!
Skvělá zpráva pro všechny vytížené cestující. Síť prodejen PONT Market
nyní nabízí novou jedinečnou službu. Provozovatel řetězce se dohodl se
společností Datart na spolupráci v oblasti prodeje drobné elektroniky.
Od 2. dubna je možné na stránce Datart.cz objednat elektroniku
s doručením na nejbližší PONT Market. Pokud si tedy objednáte
mobilní telefon, žehličku nebo jinou malou elektroniku, můžete si ji
už při cestě z práce vyzvednout na vaší každodenní trase.

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

Z dopisů od čtenářů
Milá redakce,
píši vám jménem mého dědečka Františka
Tučka, který se každý měsíc nemůže
dočkat, až vyjde nové číslo vašeho časopisu
ČD pro vás a i ve svém věku (84 let) pro
ně peláší na nádraží. Celý svůj život na železnici pracoval, není tedy divu, že s vaším
časopisem rád na ta léta vzpomíná. V lednovém čísle ho moc zaujal článek s názvem
Jak se za socialismu (ne)fotografovalo
na železnici a přiměl ho to k tomu, aby zapátral ve svém archivu fotografií a požádal
mě, abych vám je také do redakce zaslala.
Fotografie zobrazují vykolejení vlaku
v Jihlavě v roce 1962, které bylo způsobeno
mikrospánkem strojvedoucího. Lokomotivu
bylo nutné vyzvednout dvěma jeřáby z údolí za asistence mnoha zaměstnanců drah.
Všechny snímky pocházejí z dědečkovy soukromé fotografické laboratoře a ještě nikdy
nebyly zveřejněny. Udělalo by mi velkou
radost, kdyby se mohly objevit ve vašem
časopise a dědeček se tak o své fotografie
mohl podělit i s ostatními.

Soutěž o knihu Červenka
Autor vydal jako první román:
B) Netopýr

Soutěž o předplatné
časopisu Turista
Skalnatému údolí dominuje hrad:
A) Kokořín

Soutěž o knihu 333 výletů
po rozhlednách

S přáním pěkného dne
Petra Čuříková, Valašské Meziříčí

Součet nadmořských
výšek rozhleden:
781 m n. m.

Soutěž o flash disk
Tajenka zní:

CH
FOTO: AR
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ŠKA TUČK

A

Kritik je člověk,
který zná cestu,
ale nedovede řídit vůz.

Soutěž s Elfíkem o audioknihu
Město s největším
nádražím v Německu:
Lipsko

anketa

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

Soutěž pro chytré hlavy

1

1 A, 2 B, 3 C, 4 A, 5 A

24 % hlasů
Cestopis – Tlukoucí srdce Ruska
(Roman Šulc)
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23 % hlasů
Ze světa železnice – Novodobé železniční katedrály
(Petr Šťáhlavský)
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Jména všech výherců najdete již nyní
na www.cdprovas.cz.
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17 % hlasů
Rozhovor – Helena Třeštíková
(Pavel Hrabica)
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Náš tým
skvěle funguje

Tenisté České republiky dva roky za sebou
uchvátili celou naši zemi, když v letech 2012
i 2013 vybojovali Davisův pohár. Mužem,
který svůj tým k těmto triumfům dovedl, je
šestapadesátiletý rodák z Přerova, kdysi
rovněž profesionální tenista. Co o něm
fanoušci ještě nevědí, jaké je jeho soukromí
a co on si myslí o svých věhlasných svěřencích?
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rozhovor

U loňského daviscupového vrcholu v Bělehradu, kde Češi ve finále zdolali domácí
Srby, jste bohužel nemohl být ze zdravotních důvodů. Co se vlastně stalo a jak jste
na tom v současné době?
Ve druhé polovině října jsme s manželkou
trávili dovolenou na Tenerife. Po dvou dnech
jsem se ale už nemohl hýbat a magnetická rezonance odhalila, že mně vyletěla
plotýnka. Tím to však neskončilo. Jak jsem
dlouho ležel, došlo tam k nějaké sraženince.
Po návratu domů jsem se vyděsil, začal jsem
špatně dýchat a musela se pro mě přiřítit záchranka. Tlak 195 na 165, tep 110 a vyšetření
zjistilo, že mám oboustrannou embolii plic!
S tím letět na finále do Bělehradu opravdu
nešlo. Ještě dlouho jsem musel brát léky na
tlak i ředění krve a nesměl do letadla.

Zatímco Tomáš má při zápasech
na kurtě rád spíše klid, Radek
musí mít kontakt s publikem.
To, že jste už dvakrát dovedl český tým
k daviscupovým triumfům, česká veřejnost – a zdaleka nejen ta sportovní – nesmírně ocenila. V čem spatřujete důvody
tak úžasných výsledků?
V tom, že náš tým skvěle funguje. Tím nemám
na mysli jen čtyři hráče s kapitánem, ale stejně tak vyplétače raket Richarda Šodka, fyzioterapeuta Michala Novotného, maséra Pavla
Kováče nebo trenéra Tea Devotiho a k tomu
všemu ještě lékařskou kapacitu profesora
Pavla Koláře. Je to skvělá parta, v níž si nikdo
nic nezávidí a která hráčům vytváří optimální
servis. A nejdůležitější je, že naši dva nejlepší
tenisté Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem spolu dokázali vytvořit potřebný
kamarádský vztah.
Herní přednosti a údery
Berdycha i Štěpánka
jsou našim sportovním
příznivcům dostatečně
známy. Jak byste je ale
charakterizoval lidsky
a povahově?
Tomáš je velký kliďas,
vyrovnaný kluk
a jasně si řekne, co
v přípravě potřebuje a co ne. Moc
srandy se od něho
na rozdíl od Radka

Jaroslav Navrátil, Tomáš Berdych, Jiří Novák, Jan Tesař (2004).

nedočkáte. Ten je naopak velmi živý a potřebuje, aby na něho byla upřena pozornost.
Společnost nikdy nelituje Radkovy přítomnosti, protože ji dokáže náramně pobavit
svými vtipy i zážitky. Zatímco Tomáš má při
zápasech na kurtě rád spíše klid, Radek musí
mít kontakt s publikem. A mojí výhodou je,
že s oběma už dlouho osobně pracuji. S Tomášem zhruba patnáct let, s Radkem deset.

Co ale vy můžete prozradit o sobě?
Jsem moc rád, že po mnoha letech, kdy jsem
byl osobním trenérem Tomáše Berdycha
a nějakých pětatřicet týdnů v roce s ním cestoval po celém světě, se teď daleko víc mohu
věnovat své manželce Hance, dvaatřicetileté
dceři Petře a o rok mladšímu synovi Michalovi. Oba jsou také tenisoví trenéři, Petra
v Praze-Záběhlicích a Michal u nás v Prostějově, kde mi pomáhá s přípravou nadějných
hráčů Jirky Veselého a Adama Pavláska.
Neříkejte ale, že nemáte nějaké koníčky,
jimž se věnujete ve volném čase.
Už deset let vášnivě rybařím a nedávno mě
pořádně vzala myslivost. Protože mám hodně kamarádů nimrodů, kteří mě dříve zvali
na hony a mně se tahle podívaná líbila tak, že
jsem si loni udělal lovecký lístek a zbrojní pas.
Takže už také chodím střílet aktivně.
Pochlubíte se nám s nejcennějšími úlovky?
Ve vodě jsem chytil 142 centimetrů dlouhého
sumce, pětaosmdesáticentimetrovou štiku a,
věřte nebo ne, i kapra, který vážil čtrnáct a půl
kilo. Zápasil jsem s ním pořádně. Tohle všechno
se mi podařilo na Hamrech. Naopak na
Slovensku v Oravské Polhore jsem se
těšil z loveckých trofejí – z jelena dvanácteráka a ze zlatého daňka.
Není pochyb o tom, že v současné době patříte mezi
významné osobnosti.
Koho ale nejvíce
uznáváte z českých
celebrit?
Zpěváka Karla Gotta,
hokejistu Jaromíra
Jágra a dlouholetého prezidenta
Václava Havla.

rozhovor

Vítězství jednotlivých zemí v soutěži Davis Cup
Stát

USA

Počet
32

1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947,
1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982,
1990, 1992, 1995, 2007

28

1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957,
1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003
(1905–1913 společně s Novým Zélandem jako tým Austrálie)

Austrálie

S tenisem jste procestoval celý svět.
Kde se vám nejvíc líbilo?
Jednoznačně v Buenos Aires. Pochopitelně
že to bylo spojeno s tenisem, ale moc mi tam
imponovalo velmi příjemné podnebí stejně jako
příznačný jihoamerický temperament. Však
jsem také v minulosti obdivoval fotbalovou
hvězdu Diega Maradonu. Nesmím zapomenout
ani na to, co prochází žaludkem. Tedy vynikající
argentinské steaky a lahodné červené víno!

V. Británie

Francie

Švédsko

Španělsko

Česko

Německo

vizitka

Rusko

Itálie

Chorvatsko

JAR

Srbsko

Jaroslav Navrátil (56)
Narodil se 24. července 1957 v Přerově.
Je tenisovým trenérem a bývalým
československým profesionálním tenistou. Největších úspěchů své kariéry
dosáhl ve čtyřhře, v níž vyhrál dva
turnaje. Na žebříčku ATP pro čtyřhru
byl nejvýše klasifikován v prosinci
1987 na 31. místě, pro dvouhru pak
v srpnu téhož roku na 64. místě.
V letech 1986–1987 se probojoval do
čtvrtfinále mužské čtyřhry na French
Open. V roce 1983 byl členem československého daviscupového družstva
a v prvním kole Světové skupiny
odehrál jednu vítěznou dvouhru proti
paraguayskému hráči Caballerovi.
Dříve trénoval Tomáše Berdycha, nyní
je nehrajícím kapitánem daviscupového týmu České republiky a šéftrenérem
TK Agrofert Prostějov. Mezi jeho svěřence patří tenisté Jiří Veselý a Adam
Pavlásek. Má dceru a syna, oba jsou
tenisoví trenéři.

Roky

9

1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936

9

1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001

7

1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998

5

2000, 2004, 2008, 2009, 2011

3

1980, 2012, 2013

3

1988, 1989, 1993

2

2002, 2006

1

1976

1

2005

1

1974

1

2010

A jaké je vlastně vaše nejoblíbenější jídlo?
Suši. Asi i proto, že sám rád ryby chytám.
Vidíte, to je další důvod pro to, abych se těšil
na náš dubnový zápas Davisova poháru
v Japonsku.
Hovoříme-li o cestování, určitě zůstávají
nějaké země, do nichž vás tenisový osud
ještě nikdy nezavál. Existují nějaká místa,
do kterých se toužíte podívat?
Alespoň jednou v životě bych se chtěl dostat
na Maledivy nebo na Mauricius, kde bych si
užil krásnou dovolenou bez tenisového stresu. Z toho, co jsem slyšel, musí být na těchto
ostrovech malebná příroda i klid.
V podstatě všude létáte nebo jezdíte autem. Cizí vám ovšem není ani vlak. Hlavně
proto, že České dráhy patří k hlavním
sponzorům české daviscupové reprezentace, jste v posledních letech společně
s dalšími členy českého týmu absolvoval
cesty Pendolinem z Prahy do Ostravy či
z Olomouce do Ostravy na zápasy družstva České republiky. Jak jste se cítil?

ZDROJ: WWW.DAVISCUP.COM

Dokážete si užít také pěkné módy?
V čem nejraději chodíte?
Jako tenisový trenér musím nejčastěji
chodit v teplákách a cítím se v nich docela
dobře. Když se nám ale třeba při oficiálních
banketech nabízí jiná možnost, rád nosím
nádherné obleky značky Stones, které pro
tyto účely dostáváme.

9

Je pravda, že jsem toho v minulosti vlakem
moc nenajezdil. Nicméně všechny cesty, které jsem v režii Českých drah, jejichž podpory
si velmi vážíme, prožil, byly moc příjemné.
Navíc jsem přesvědčený o tom, že železniční
doprava má určitě budoucnost. Podívejte
se, v jak špatném stavu jsou naše dálnice
a cestování po kolejích vám může nabídnout
pohodlí i rychlost do jakékoli destinace
v České republice nebo v zahraničí.

Jako tenisový trenér musím
nejčastěji chodit v teplákách
a cítím se v nich docela dobře.
Máte ve svém bohatém životě nějakou
mimořádnou vzpomínku na vlak?
Jak by ne. Když jsem rukoval, osobní vláček
nás odvedence odvážel do „krásných“ kasáren v Tachově. Trvalo to z Přerova pět hodin,
nápor nastupujících vojáků tam byl ohromný
a alkoholu ještě větší! Bylo to v roce 1977
a nikdy jsem na to nezapomněl. ▪

10

rozhovor

České dráhy
Hrdým partnerem
Davis Cupu
Již několik let podporují České dráhy
tenisty při jejich cestování na zápasy
prestižní týmové soutěže – Davis
Cupu. Pokud reprezentanty čekají
utkání na domácí půdě, především
v Ostravě, cestují pravidelně z Prahy do
Ostravy Pendolinem. Český tým v čele
s Tomášem Berdychem a Radkem
Štěpánkem poprvé získal Davisův
pohár v roce 2012, kdy ve finále porazil
Španělsko. V témže roce jste si slavnou
trofej mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti v Praze na hlavním
nádraží, kde byla vystavena po dobu
tří dní. Rok nato tenisté trofej obhájili.
Podaří se jim uspět do třetice? V únoru
se hrálo první kolo letošního ročníku
v Ostravě, kde naši hráči uspěli a zvítězili nad týmem z Nizozemska. Tento
měsíc je čeká druhé kolo soutěže na
půdě soupeře z Japonska. Naši tenisté
tak budou muset tentokrát absolvovat mnohem delší cestu, a navíc bez
Tomáše Berdycha, ale věříme, že se jim
vyplatí! Pro čtenáře ČD pro vás navíc
připravili malé dárky, které můžete
vyhrát v naší soutěži.

1. cena
dres + plakát
2. cena
dres
3. cena
plakát

Soutěž o dresy a plakáty
Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte dres nebo plakát
českého daviscupového týmu podepsaný samotnými hráči!
Ti tak učinili přímo v Ostravě při prvním kole Davis Cupu 2014.
Kdo nahradil nemocného nehrajícího kapitána Jaroslava
Navrátila v loňském finále Davisova poháru v Srbsku?
Odpověď zadejte do příslušného formuláře na stránkách
www.cdprovas.cz do 17. dubna.

retro
POTRAVINY, SAMOŠKY,
SMÍŠENÁ ZBOŽÍ
TEXT: MA
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Skřípající dveře, pult
se zasklenými chladicími boxy
a malý prostor zastavěný
do stropu regály s pochutinami,
popřípadě „rozličným tovarom“.
Což o to, menší prodejny jsou
zarovnané zbožím i dnes, jen
se tam perou různé reklamní
stojany na trhu soupeřících firem
podporované bateriemi PET
lahví. Jak vypadaly samoobsluhy,
prodejny a prodejničky dříve a čím
se nejvíc lišily od těch dnešních?

Do Pramenu
nebo do Jednoty
Na víc než půlstoletí starém snímku je vlakvedoucí ČSD
a odborářský předseda František Dušek, který si odskočil
z vlaku, aby si v krámku na nádraží v Prachaticích koupil
svačinu. A dostal k houskám od paní prodavačky i pusu!
Roman Kozák

12

retro
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ožná máme ten pocit i dnes.
Sebelepší laskominy z nejvybranějších rautů a meníčka
ohvězdičkovaných hotelů
v naší mysli převážila chuť deseti deka vlašáku zabaleného
do papíru nebo obyčejný taveňák se třemi skoro čerstvými
rohlíky. Zvlášť pokud jsme se
někde trmáceli přírodou nebo funěli na kole a právě
jsme zastavili na návsi či v bočních uličkách maloměsta před krčící se a mnohdy omšelou prodejnou
potravin nebo smíšeného zboží. Krámek jak ze
starých časů nebo z filmu pro pamětníky.

Hyper… a super…
Coby dítě pořádně velkého sídliště jsem byl zvyklý
na dvě uprostřed té které části paneláků fungující
samoobsluhy. Po práci nebo škole se tam kupovaly
základní potraviny (na tehdejší poměry v širokém
sortimentu) plus lahůdky u pultu. Co se nesehnalo v Pramenu, pro to se šlo „na druhou stranu“
do Jednoty a naopak. Některé lahůdky, jako třeba
hodonínský nebo lovecký salám či tmavé pečivo,
nebyly k mání ani v jedné, ovšem dalo se pro ně
dojet do vybraných obchodů v centru města. To
byla a je velká výhoda města oproti vesnici. Silná
vzpomínka se mi vrací na sobotní dopoledne, kdy
se musely zajišťovat větší nákupy. Ty byly spojené
s obrovskými frontami, ve kterých stáli tmavě
oblečení a zpravidla zachmuření muži a ženy s koženkovými či látkovými taškami nebo síťovkami
(kdeže byly igelitky!). Fronty sahaly daleko před
samošku a chodit do nich s dlouhým (často nesplnitelným) „shoppinglistem“ bylo spíš za trest. To
patřilo ke stinným stránkám konzumního neboli
rohlíkového socialismu. V 90. letech nejen naše
sídliště postupně obklopily, počítám-li dobře, čtyři
super- a hypermarkety a obě kdysi ve švech praskající samošky se postupně vyprázdnily od početné
klientely. Tím – k určité lítosti – začaly dohánět
ony vesnické, na úbytě skomírající krámky. Ale ten
„snadno zkazitelný“ pocit možná znáte sami. V lepším případě vedrem unavené jogurty s nalepenými
papírovými etiketami a pár kousků tvrdnoucího
pečiva na dně přihrádky (oboje za překvapivě
vysokou částku), v horším uzamčené dveře a nápis
na nich hlásající, že prodejna je zrušena.

ně balené zboží prefabrikované chuti chutnalo
prostě jinak. A co teprve mléko odlévané na míru
do přinesených baniček! Jeho tučná lahodnost stála
i za tu frontu. I když to z lahví zakrytých hliníkovým
víčkem chutnalo také dobře. V nabídce pečiva
tu vládly dvě pekárny z prvorepublikových časů.
V krámcích, kam ho dodávaly, to vonělo (aniž by
se tam cokoli jako dnes rozpékalo) a na výrobcích
typu tukový karlovarský rohlík nebo ručně pletené
housky jsem mohl oči nechat. A ta chuť! To v sídlištních samoobsluhách neexistovalo. Oba podniky,
tehdy asi vedené pod záštitou Středočeských
pekáren a cukráren, n. p., po roce 1989 opět
do vlastnictví převzaly rodiny původních majitelů,
které vzkřísily některé staré recepty a celkem chápu, že na rozdíl od jiných dodnes úspěšně fungují.

1 kg másla

40 Kčs

Výloha – magnet prodejen?
O výzdobě výkladních skříní jsem se rozbásnil už
v povídání o bufetech a restauracích (v loňském
čísle 11). Smíšenky ani samošky nebyly výjimkou.
Ústředí Pramenu nebo Jednoty dodávala svým
prodejničkám jednotné plakáty tu k Vítěznému únoru, ondy ke zdraveným májovým dním,
a na podzim stylizovaná Aurora ohlašovala měsíc
říjnově-listopadové revoluce. Předpokládám, že
jejich vyvěšení bylo bráno za povinné. Zajímavé to
začalo být v těch případech, kdy se za papírovou
osvětou krčila pyramidka z konzerv lančmítu, řada
kompotů nebo krabic melty. Pod důstojností této
piety na sluncem rozpáleném parapetu leželo také
několik mrtvých much a někdy v rohu odložené
připínáčky. My jsme pohledy do jednotvárných výloh nevnímali. Návštěvníci ze Západu ano, naštěstí
švýcarsko-česká fotografka Iren Stehli si bizarních

1 litr mléka

1,90 Kčs

1 kg párků

25 Kčs
Orientační ceny (1976).

Sídliště vs. vesnice
Pro pochopení kontrastu v pestrosti a nabídce zboží, ale i přístupu zaměstnanců k našemu sídlištnímu
niveau, se ani nemuselo cestovat na Západ. Ve městě, kam jsme jezdili za babičkou, pod logy jediných
povolených podniků, zřejmě přežíval dřímající duch
předúnorového kapitalismu. Tedy slušnosti a umění
vážit si nakupujícího včetně úsměvu a schopnosti
ztratit s ním pár slov. Pak i to standardní, ohav-

Bezkonkurenční
Snímek pochází z roku 1937, kdy byla maminka mého manžela (čtvrtá zleva) zaměstnána v řeznictví
Františka Reslera v Ostravě v Poděbradově ulici. Prý tehdy nemělo v širokém okolí konkurenci.


Olina Dudášová

retro 13

k vodě. Nevím, komu by se chtělo vyměnit nekonečný výběr a dlouhou otevírací
dobu v mnoha si konkurujících marketech
za někdejší časté Nemáme! I když lze chápat,
že ti, kterým v obci smíšenku zavřeli, natož
pak drobní živnostníci, poblíž nichž vystavěl
prodejnu další řetězec, budou mít na věc diametrálně odlišný pohled. Na atmosféru socialistických samoobsluh a smíšených zboží
lze krásně nostalgicky vzpomenout v četných
filmech a seriálech. Třeba jistá kolínská samoobsluha si zahrála hlavní roli ve Formanově
klasice Černý Petr. Krámky a krámečky jsou
coby časté lokace používány i v řadě jiných
filmů, k hezkému srovnání prvorepublikového koloniálu na maloměstě s husákovskou
samoobsluhou stačí sáhnout po seriálech
Bylo nás pět a Žena za pultem. Ostatně arizace textilního obchůdku na východě Slovenska
ve snímku Obchod na korze „ulovila“ prvního
československého Oscara.

1 kg chleba

2,60 Kčs

NDR – jednotná lidová cena
Polské téměř prázdné pulty „skłepu
spoźywców“ v období po vyhlášení stanného
práva v roce 1981, které dobře ukazovaly, že
může být ještě daleko hůř, jsem už prakticky
nezažil. Zato vymoženosti zásobování trhu
v NDR, kde některé krámky HO Lebensmittel
opravdu nesly prvky soukromého podnikání,
se jistě nejen mně hluboko vryly pod kůži.
Exotičtější chuť hořčice, jiné příchutě tavených sýrů a barevných limonád, lahodnější
salámy nebo klobásky a kakaové mléko (to
vše za „lidovku“) asi nebudou NDR charakterizovat zcela výstižně, chrchlající auta Robur,
Barkas či Garant rozvážející třetinkové pivo
v ještě dřevěných basách však ukazovaly, že
i tady vládne socialismus, jen ne husákovský,
ale honeckerovský. A pak přišel začátek devadesátých a s ním krásná událost v podobě
„bleskově bílených pultů“ za posledních
dní platnosti měny zvané východní marka

1 kg cukru

8 Kčs

výjevů všimla a nafotila jedinečný cyklus Pražské výlohy 1976–96.

Smíšené zboží
Mucholapky, baterie, žárovky, barvy, ředidla
a petrolej, mýdla, pasty, čistidla, cídidla a leštidla, nádobí a menší nástroje, ponožky a spodní
prádlo, hřebíky a – „ty..., jak se jim říká, no...
možděnky!“. A spousta dalších a dalších potřeb
domácích, železářských, případně elektroinstalačních a zahrádkářských se vyjímala
na prodejně mezi šiškami salámů a bochníky
chleba tehdy, pokud se na štítě prodejny skvěl
nápis Smíšené zboží. Pestrost sortimentu pak
samozřejmě vytvářela variace nejen na celkový vzhled krámu, ale i na pro někoho možná
banální až neznatelný, pro emotivněji založené
pamětníky veledůležitý, vjem čichový. Totiž
dodnes jiné aroma se line z drogerie a jiné z papírnictví. A ještě jedna specialita, na kterou už
málokde narazíme: pojízdné prodejny Jednoty.
Speciálně upravené autobusy zaparkovaly
na návsi a dopolední mrtvo prořízly vzrušené
debaty místních, co v těsných útrobách vozidla
přivezli a co nikoli, zda mléko je jen v modrém
igelitu a jestli si pan řidič a prodávající vzal
místo modrého pláště šedivý.

Nemáme! To neznáme!
Sentiment ohledně socialistického zásobování potravinami lze velmi snadno pustit

Jednota na kolech
Pro zásobování lidí na právě dokončovaném sídlišti přišla vhod pojízdná prodejna. Ta tomto snímku
ji tvoří speciálně upravený autobus typu RTO.
www.konzumuo.cz

film
Doporučená inspirace
Černý Petr
Vratné lahve
Léto s kovbojem
Slavnosti sněženek
Obchod na korze
Seriál Žena za pultem
Seriál Bylo nás pět

(znivelizované se západní). Kdo by tehdy
tušil, že české příhraničí bude do již zkapitalizovaného Německa jezdit nakupovat levnější
potraviny i dnes! A to už se do Čech draly
první supermarkety s obřími košíky a s prvními čtečkami čárového kódu. Ve stejné
době, co se na východ od Košic prodávalo pár
domácích výpěstků nebo nějaké to ze střední
Evropy propašované zboží na dece položené
na zemi v parku.
Ale kdo ví, jaké budou tyto kontrasty za dalších deset, dvacet let.▪

Ženy za pultem
Fotografie kolektivu zaměstnankyň Pramenu v Otrokovicích na Trávníkách byla
pořízena v roce 1980.
Marcela Buňková

Panelstory
Tuto prodejnu vystavěli provizorně, když
vznikalo naše velkosídliště. Jakmile byla
dokončena tzv. občanská vybavenost, ihned
ji zase zbourali.
Martin Navrátil

Veltruský učeň
Na fotce je můj taťka v roce 1971 jako učeň při
zahájení provozu samoobsluhy ve Veltrusích.

Romana Plicková

Mléko v LSD
V polovině 60. let dominovala obchodní síti
ve Světlé nad Sázavou Jednota LSD (zkratka
nebyla označením halucinogenní látky, ale
lidového spotřebního družstva), pod kterou
patřila i tato prodejna mléka a pečiva.

Jaroslav Vála

Na praxi v Ostravě-Přívoze
V roce 1969 jsem nastoupila do učení
v oboru prodavačka potravinářského zboží.
V prvním ročníku jsem byla na praxi v této
samoobsluze v Ostravě-Přívoze, kde jsem
poznala opravdu dobrou dívčí partu.

Šárka Massaniecová

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

č. 5/2014: PRVOMÁJOVÉ PRŮVODY – uzávěrka zaslání 9. dubna
č. 6/2014: LÉTO U VODY V ČESKU – uzávěrka zaslání 11. května

Poznejte
umění relaxace

v I nfin i t w el l n ess centrec h v Praze a Brn ě
vodní SPA l saunové světy l masáže l privátní zóny l SPA rituály l wellness pobyty

www.infinit.cz

Tipy a recenze připravuje Jan Kábrt,
novinář a publicista.

kultura

kino • fIlmy na doma
divadlo • výstavy
knihy • cd

Kulturní
tipy a recenze
ČD
TIP

ROBBIE WILLIAMS
Je jednou z největších hvězd současného popu, prodal přes šedesát milionů desek, získal sedmnáct cen Brit Awards a je dokonce zapsán v Guinnessově knize rekordů – před osmi lety se
prodalo více než 1,6 milionu lístků na jeho koncertní turné během jediného dne!
Robbie Williams tentokrát přijíždí s loňským albem Swings Both Ways, na němž se po dvanácti letech znovu vyznává ke své lásce – swingu. Na povedené album nahrál svoji verzi sedmi klasických
swingových hitů a šest novinek a přizval na ně také zajímavé hosty v čele se zpěvačkami Lily Allen
nebo Kelly Clarkson. „Album je mojí ódou na období, kterého jsem nemohl být součástí, ač bych si
to moc přál, protože se s ním cítím být velmi silně spojen,“ vysvětluje Robbie Williams.
Přestože tentokrát bude hrát hlavní roli swing, lze očekávat velkou show. V té totiž Robbie
Williams zatím nikdy nezklamal.
26. DUBNA ❚ 02 ARENA, PRAHA
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kultura

Kino

Filmy na doma
STOUPENCI ZLA
Seriálový hit v podobě nápadité kriminálky se skvělou
atmosférou a hereckými esy
Kevinem Baconem a Jamesem
Purefoyem. Ten
si zahrál sériového vraha Joe
Carrolla, který
unikne z cely
smrti. Bývalý
agent Ryan Hardy (Bacon)
následně zjišťuje, že má nejen
skvěle organizovanou síť stoupenců, ale že utahuje smyčku
kolem jeho bývalé ženy, syna
i jeho samotného.

VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
Žádný starosvětský Angličan, ale charismatický chlapík, který měl doma manželku a deset
dětí. Napsal řadu románů včetně Olivera Twista a navíc působil jako novinář, divadelník
i společenský akvitista. Charles Dickens měl ale také tajemství v podobě krásné Nelly, která
kvůli zakázané vášni riskovala vyhoštění na okraj tehdejší společnosti.
VB, 111 MIN. / REŽIE – RALPH FIENNES / HRAJÍ – RALPH FIENNES, MICHELLE FAIRLEY, FELICITY JONES,
KRISTIN SCOTT THOMAS, TOM HOLLANDER ❚ V KINECH OD 10. DUBNA

POJEDEME K MOŘI
Herec Jiří Mádl debutuje coby režisér
a scenárista příběhem jedenáctiletého Tomáše, filmového nadšence,
který točí svůj první film o rodině
a kamarádovi. Zjišťuje při tom, že ne
všechny věci jsou tak, jak se navenek
tváří. Třeba to, že mu jeho táta
lže – zapírá, že dvakrát týdně tajně
odjíždí místo práce neznámo kam.
A rozhodne se tomu přijít na kloub.
ČR, 90 MIN. / REŽIE – JIŘÍ MÁDL / HRAJÍ –
ONDŘEJ VETCHÝ, JAROSLAVA POKORNÁ,
JAN MARŠÁL, LUCIE TRMÍKOVÁ, MICHAELA MAJERNÍKOVÁ
V KINECH OD 10. DUBNA

USA, 626 MIN. / REŽIE – RŮZNÍ
REŽISÉŘI / HRAJÍ – KEVIN BACON,
JAMES PUREFOY, NATALIE ZEA,
SHAWN ASHMORE, VALORIE CURRY, NICO TORTORELLA

MAFIÁNOVI
Herecky dobře obsazená
komedie o rodince bývalého
mafiánského bosse Giovanniho Manzoniho.
Ten je kvůli
spolupráci s policií trnem v oku
celému podsvětí,
a tak se v rámci
programu na ochranu svědků
stěhuje do ospalého městečka
v Normandii. Jenže Giovanni
i jeho svérázná žena Maggie
mají mafiánství v krvi, což život
v utajení docela komplikuje.
USA, FRANCIE, 112 MIN. / REŽIE –
LUC BESSON / HRAJÍ – ROBERT DE
NIRO, MICHELLE PFEIFFER, TOMMY
LEE JONES, DIANNA AGRON

Divadlo
KVARTET
Ronald Hartwood napsal scénáře k řadě slavných filmů jako
Pianista nebo Austrálie, je též autorem divadelních her. Jednu
z nich – Kvartet – uvede i pražské Divadlo Bez zábradlí. S typickým
britským humorem líčí příběh někdejších pěveckých virtuosů, kteří
se musejí na stará kolena přenést přes někdejší neshody a alespoň
na chvíli vzkřísit zašlou slávu.
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, PRAHA / REŽIE – PETR SLAVÍK / HRAJÍ – RUDOLF
HRUŠÍNSKÝ, VERONIKA FREIMANOVÁ, JANA ŠVANDOVÁ, ZDENĚK ŽÁK
PREMIÉRA 28. DUBNA

KRÁLOVA ŘEČ
Oblíbená a hojně uváděná hra, která byla též předlohou stejnojmenného oscarového filmu, dorazí v dubnu i do Pardubic. Pod taktovkou Petra Novotného, režiséra proslulé pražské verze muzikálu
Jesus Christ Superstar, tak znovu ožije příběh britského panovníka,
který na prahu války musí nejprve porazit svého osobního nepřítele
– koktání.
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO, PARDUBICE / REŽIE – PETR NOVOTNÝ / HRAJÍ –
MARTIN MEJZLÍK, JIŘÍ KALUŽNÝ, PETRA JANEČKOVÁ, DAGMAR NOVOTNÁ
PREMIÉRA 26. A 27. DUBNA

kultura 19

CD

Knihy
VRANÍ DÍVKA

ERIK AXL SUND

PROMĚNAMĚ

Světový hit k nám dorazil s nálepkou „Jen
pro silné povahy“ a tu nedostal jen tak –
zkoumá, jakému utrpení
dokáže člověk čelit nebo vystavit jiné, než přestane být
lidskou bytostí a změní se
v netvora. Své o tom ví psychoterapeutka Sofia, která
léčí dvojici s mnoha poruchami osobnosti, i komisařka Jeanette, jež
vyšetřuje smrt mučeného chlapce.
KNIŽNÍ KLUB, 349 KČ

2X BOHUMIL HRABAL
Dvě zajímavé publikace vyšly
k nedožitým stým narozeninám Bohumila Hrabala. Via
Hrabal je unikátní kolekcí
vzpomínek, které mimo jiných
napsali Ludvík Vaculík, Jiří
Menzel nebo maďarský prozaik
Péter Esterházy. Hlučná samota mapuje život a dílo legendárního spisovatele s tisícovkou
fotografií, básní, povídek i korespondencí.
NOVELA BOHEMICA (VIA HRABAL), 398 KČ, MLADÁ
FRONTA (HLUČNÁ SAMOTA), 699 KČ

TOMÁŠ KLUS

Šestnáct písniček nahrál na
novou desku Proměnamě
písničkář Tomáš Klus. A jak napověděl první singl s názvem
Napojen, proměnou oblíbený
zpěvák opravdu prošel: z rozervaného snílka se stal chlap,
který přímočaře šíří optimismus a lásku, jež v tuto chvíli
sám prožívá. K desce v dubnu
startuje také velké turné (termíny na www.tomasklus.cz).

Výstavy
SVĚT TIMA BURTONA
Výstava, na kterou se do Prahy vyplatí zajet odkudkoli – jde totiž
o jednu z výstavních událostí letošního roku.
Představuje výtvarnou tvorbu muže, který rád osciluje mezi hororem a humorem a díky
tomu už řadu let patří mezi nejvyhledávanější filmové režiséry současnosti. Natočil Batmana, Střihorukého Edwarda, Karlíka a továrnu na čokoládu nebo Alenku v říši divů.
Burton u většiny svých filmů působí také jaké výtvarník, sám vytváří skici, modeluje
a animuje postavy i scény k nim. Ukázky těchto prací nechybějí ani na pražské výstavě,
vedle nich jsou k vidění Burtonova raná díla, nikdy nerealizované projekty, malby nebo
fotografie. V Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí jich na pět set otevírá
typický Burtonův svět, v němž vítězí především fantazie. Pohybují se v něm kříženci lidí,
zvířat, strojů a pohádkových bytostí i pro jeho filmy typičtí nepochopení vyděděnci, kteří
vyzařují mimořádnou duševní melancholii.
Unikátní výstava, která čerpá ze soukromého Burtonova archivu, přináší ucelený pohled
na jeho tvorbu od dětství do současnosti. Je fascinující ukázkou talentu všestranného
umělce a jeho ojedinělého stylu.
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ❚ OTEVŘENO DO 3. SRPNA

GAIA

RADŮZA
Podobně přelomovou desku
jako Tomáš Klus vydala
i Radůza. Svůj typický akordeon vyměnila za živou kapelu
a v textech více filozofuje nad
životem a věčností. Není to na
škodu, naopak, Radůza i tentokrát nahrála krásné písně.
Třeba působivou baladu Ptáče
nebo tajuplnou Babylonskou
věž, na kterou přizvala kolegyni Anetu Langerovou.

ZVI HECKER: CESTA HLEDÁNÍ
Výstava představuje čtyři práce Zvi Heckera, renomovaného izraelského architekta, nyní působícího v Berlíně, jehož asi nejznámější a hlavně typickou realizací je spirálovitý dům v Ramat
Gan v Tel Avivu. Společně s touto expozicí připravili v Ostravě
i pár dalších, které představují současnou dánskou architekturu
či zajímavé barcelonské studio BAND.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, OSTRAVA ❚ OTEVŘENO DO 27. DUBNA
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televize

Dubnové menu
NEJCHYTŘEJŠÍ ČECH
Roman Šmucler uvede soutěž, v níž
prověří inteligenci,
logiku i postřeh
soutěžících,
z nichž vzejde
nejchytřejší Čech.
Čekají nás čtyři
vyřazovací večery,
pět nejlepších postoupí do velkého finále. Vítěz získá rovný milion korun.
ČT1 • OD 12. DUBNA / 20.00

MŮJ PŘÍTEL DELFÍN

Lepší vyvařenou show nabízí Hlas
Když dojdou nápady, použije se kolovrátek. Přesně tak začaly před lety tuzemské
stanice nakládat s televizní zábavou. Dokola opakují StarDance, SuperStar, Talent
nebo VyVolené. Aktuálně soupeří o přízeň diváků další dvě vyvařené reality show:
Hlas ČeskoSlovenska a X Factor. Lepší je Hlas.

K

omerční stanice zažívají intenzivní krizi zábavy. Podle slovenského vzoru se na Primě
zabydlela Partička, ovšem se zanedbatelnou
sledovaností. A zatímco na Nově dodnes nevědí, jak navázat na Železného estrády, na Primě
to alespoň zkoušejí, i když při tom její manažeři
asi často skřípou zuby. Novinky v podobě Pohlreichova vaření nebo veselého kvízu o Česku
zdaleka nesplnily očekávání.
A tak se recykluje a recykluje. V současnosti
na Nově Hlas ČeskoSlovenska a na Primě
X Factor, což je ve své podstatě totéž, protože
většina zúčastněných onen zmíněný faktor
beztak hledá v hrdle. Opakování trochu pomáhá, že v obou soutěžích spojili síly Češi a Slováci
a rozšířili tak okruh potenciálních soutěžících.
Jen ti nejnaivnější z nich by však mohli doufat,
že by jim podobná soutěž otevřela dveře do
showbyznysu – už dlouho musí stačit, že si
jeden z nich odnese tučnou výhru, vše ostatní
slouží pouze k pobavení televizních diváků.
V tom vede Nova se svým Hlasem, který je sice
podobně vyčpělý jako X Factor, ale má dva
trumfy, kterými nad ním vítězí. Po pár dílech
bylo totiž jasné, že v něm řada soutěžících

opravdu umí zpívat, zatímco v X Factoru se porota rozplývala nad zcela průměrnými výkony.
Ostatně porota, to je druhý trumf Novy.
X Factor dostal nesourodý kvartet, v němž se
Oto Klempíř z kapely JAR tu a tam pokusí
o říznou hlášku, jeho kolegové ovšem ve jménu své nově nabyté „obrovské zodpovědnosti“
tasí hluboká moudra a dojetí. Královnou
tohoto dramatu je zpěvačka Sisa Sklovská,
kterou neopouští sžíravý afekt, v němž ji však
zoufale často dohání i hudebník Ondřej Brzobohatý. Čtveřici doplňuje zpěvačka na startu
Celeste Buckingham, která sice vydala jednu
povedenou desku, i tak si ale člověk není jistý,
jestli by vlastně neměla stát spíše na pódiu
než sedět v porotě.
Tato čtyřka nemůže pěti porotcům z Hlasu
konkurovat. Interakce mezi Michalem Davidem, Josefem Vojkem, rapperem Majkem
Spiritem, Martou Jandovou a Darou Rolins
funguje o sto procent lépe, jejich vzájemné
špičkování je zábavné, přirozené, nepostrádá
nadhled. Umějí se shodit navzájem i sami
před sebou, umějí si show užít a dobře vědí, že
tady nejde o život. ▪

Dojemný příběh, v němž plachý
a uzavřený chlapec
Sawyer bojuje
o život zraněného
delfína. Na pláži
ho vyprostil ze sítí,
každou chvíli tráví
u něj na záchranné
stanici a veškerou svojí energií se mu
snaží zajistit protézu ocasní ploutve.
NOVA • 11. DUBNA / 20.20

PTÁK NA DRÁTĚ
Nebezpečné, ale veselé dobrodružství
Mela Gibsona a Goldie Hawn. On měl
být v programu na
ochranu svědků,
místo toho ale
musí se svojí dávnou láskou prchat
přes celé Spojené
státy před mužem,
kterého dostal do vězení a jenž si s ním
chce nyní vyřídit účty.
PRIMA • 18. DUBNA / 23.15

LOVEC JELENŮ
Jeden z nejlepších filmů o válce ve
Vietnamu oceněný pěti Oscary. Tři mladí
tovární dělníci
z Pensylvánie po
narukování prožívají jednu hrůzu
za druhou, později
upadnou do zajetí
Vietkongu, kde
v táboře rukojmích musejí hrát ruskou
ruletu sami se sebou.
ČT2 • 27. DUBNA / 21.50

TV kupé
■ TELEVIZE PODPOŘÍ TURNÉ KAPELY LUCIE
Česká televize odvysílá od 15. dubna do
3. června na kanálu ČT Art osm pořadů k velkému červnovému turné kapely, v rámci něhož
Lucie odehraje i tři koncerty v pražské O2 areně.
Záznam jednoho z nich pak ČT uvede na podzim.

■ SKONČILI ŘEDITELÉ PRIMY I BARRANDOVA
Pět měsíců vydržel ve funkci legendární šéf
Novy Vladimír Železný, který měl TV Barrandov
zajistit lepší výsledky sledovanosti. Skončili
i generální ředitel Primy Martin Konrád a její
výkonný ředitel Pavel Kejla.

■ ČT TOČÍ DALŠÍ NEVINNÉ LŽI
Na loňských osm příběhů naváže pět nových,
v nichž bude hrát opět hlavní roli zamlčení nebo
překroucení pravdy. Věnovat se budou tématům práce, zdraví, alkoholu, internetu a stáří
a opět dostanou nejlepší herecké obsazení.
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Lexa z Comebacku balí
holky docela vtipně
Už je to deset let, kdy kina ovládli Snowboarďáci a Karel Janák se stal, v dobrém slova smyslu, zjevením. Zimní výpravu pražských kamarádů za ztrátou
panictví vylíčil moderně, s debutantskou vervou a vtipem. Nyní přišel do kin
Janákův nový film 10 pravidel jak sbalit holku. Smysl pro humor neztratil.

H

ned u Snowboarďáků Janák dokázal, že
má cit pro situační humor, zábavné hlášky a že umí napsat slušný scénář. Tentokrát
se však spolehl na stejnojmenný italský film,
jehož scénář převedl do českého prostředí.
Proč ne – originál je u nás zcela neznámý,
a i když nejde o komedii, po které se týden
leží se zánětem bránice, docela slušně se
u ní člověk zasměje.

Očarovaný panic
Zároveň se však neubrání místům, kde je mu
za všechny trochu trapně. Janák tady balancuje na tenké hraně situačního humoru, který
musí být nejen dobře zahraný, ale i napsaný.
Na něm totiž první milostnou eskapádu
nesmělého Marka vybudoval. Mladík dosud

hladce proplouval fyzikální fakultou, z níž
utíkal k pozorování hvězd či do společného
hnízda čtyř přátel, v němž se hygiena a pořádek ztrácejí ve věčné marihuanové mlze.
S vysněnou dívkou dostává jeho nenucený
svět trhliny v podobě soka v lásce, na první
pohled hrajícího vyšší společenskou ligu,
a také jeho ne zrovna rodinně založeného
otce, jehož zkušenosti s vydáváním
vztahových příruček mají Markovi
pomoci k úspěchu.

Vtipný piknik
Zoufalá snaha Marka, jehož kromě citu
ženou do akce svérázná pravidla jeho otce
i aktivita soupeře, Janákovi ke slušné
komedii stačí.

Matouš Ruml, kterého proslavila role Lexy
v sitkomu Comeback, jimi proplouvá se ctí,
občasná prkennost nepolíbenému Markovi
dodává na důvěryhodnosti.
Řadu scén Janák dokáže přivést k výbuchu
smíchu, třeba finále pikniku ve třech, v němž
hrdina nejprve sbírá body kytarou, stavbou
stanu či rychle rozdělaným ohněm, nakonec
je však ztrácí zpackanou záchranou vyvolené,
která vede až k autu utopenému v rybníce.
V humoru je tady Janák o poznání silnější
než v romantice – když zapojí děti z místní
školky, které si s Markovou kráskou uprostřed ulice hrají na Mléčnou dráhu, přichází
namísto opojení pocit lehké trapnosti.

Samotáři to nejsou
Častěji však 10 pravidel jak sbalit holku baví,
i když humorem lehce stravitelným. To lze
krásně ilustrovat na jednom z Markových
kámošů v podání Jana Dolanského. Chlapík
ve věčném rauši, pro něhož je joint šestým
prstem, svým chováním nebo hláškou vžene
do řady situací nečekaný vtip, zhulenou legendou se však nestane. Jednoduše proto, že na
Jiřího Macháčka ze Samotářů s jeho zapomenutou hymnou či přítelkyní jednoduše nemá.
A podobně se to má i s celým novým
Janákovým filmem. ▪

hodnocení
10 pravidel
jak sbalit holku
REŽIE – KAREL JANÁK
HRAJÍ – MATOUŠ RUML, JAN DOLANSKÝ,
JAKUB PRACHAŘ, MIROSLAV DONUTIL,
TEREZA NVOTOVÁ, PETR BUCHTA

60 %
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ukázka z knihy

Přišel jsem na to, k čemu
ještě je ten jalový altánek, který jsem
teď měl téměř na dosah: k vyvolávání
jalových romantických představ.
Ve službě Solonu Petridesovi jsem byl
dobrý, přestože on si určitě nepředstavoval, že Coru taky ojedu, jenom co
bude příležitost. Ale zná ji, ne? Muselo
mu něco takového aspoň prolétnout
myslí.
A co když, dumal jsem dál, by mu to
ani moc nevadilo? Solon podle všeho
neměl Hitche moc rád, a možná trochu
doufal, že si jeho dcera užije stranou,
a až se to její hysterický snoubenec
dozví, dá jí kopačky, vždyť tady nejde jen
o smrtelnou urážku a porušení věrnosti,
ale i riziko nákazy, jemuž by ho vystavila, až bude zase spát s ním. S pohlavní
nákazou má Hitch své zkušenosti.
A pak mě napadla šílená myšlenka,
že za Hitchovým zmizením stojí Solon,
který nějak zfixloval Aldebaran, aby
vylétl do vzduchu a zbavil ho potenciálního zetě. Ale nesvědčilo by to o tom,
že je sám patologicky zamilovaný do
své dcery? A opravdu by ji vystavil tak
smrtelnému riziku na otevřeném moři,
přestože věděl, jak dobře umí jeho dcera
plavat?
„Blbost!“ křikl jsem přes jezero
a ozvěna mi mou blbost ještě dvakrát
vrátila. Směšnými skoky jsem se dostal
ze zarostlého břehu pod vysekanou
šikmou loučku, na jejímž vyvýšeném
konci stál bílý pavilonek. Takhle zblízka
působil ještě víc orientálně, střecha na něm seděla
jako krov malého čínského chrámu; nad lomeními
po obvodu, mohlo jich být celkem osm, se osmkrát
mírně zvedala jako pršákovitý nos.
Propadl jsem těm Dořiným cigaretám nějak rychle, protože teď se mi nahoru zas tolik nechtělo, sotva
jsem chytal dech. Cora tam beztak ještě není, docela

Soutěž o knihu
Přišla z moře
Chcete si knihu Přišla z moře přečíst
celou? Odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte jeden z pěti výtisků.
Jak se jmenuje román Miloše Urbana,
který vyšel jako poslední před touto
novinkou?
A) Lord Mord
B) Praga Piccola
C) Paměti poslance parlamentu
Odpověď zadejte do příslušného
formuláře na www.cdprovas.cz
do 17. dubna.

Miloš Urban

jsem si, jak často sem asi chodí Dora
Otwayová a kdy naposledy tu asi byla
její dcera a zdalipak si tu dávala dostaveníčka s Hitchem. Někde výš musí vést
k pavilonu nějaká cesta, možná okružní,
stavbička na ní sedí jako drahý kámen
korunující prsten… Ale z mého stanoviště
toho moc vidět nebylo.
Terén začal stoupat ještě víc a já
potřeboval další chvilku na oddych, ale
nedbal na to: rychlými, téměř klopýtavými kroky jsem se hnal nahoru, jenom
abych tam už byl.
A pak jsem tam byl, funěl jako těžký
kuřák a musel se opřít o zeď, jež byla
chladná a vlhká. Čekal jsem, než si oči
a plíce přivyknou.
Netrvalo jim to déle než okamžik,
uvnitř nebyla zas taková tma. Zatočila se mi hlava.
Bylo tu chladno. Stěny kromě té vstupní lemovala
bílá lavice, jinak byl vnitřek prázdný, tedy až na
temnou hroudu, co seděla od vchodu vpravo a teď
se zvedla a vrhla se proti mně jako ragbista. V ruce
měla nějakou zbraň.
Bylo pozdě na obranu i na ústup. Letěli jsme. ▪

Přišla z moře
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ ARGO.

296 STRAN, 298 KČ
dobře bych mohl počkat tady u vody, ale abych do
ní svlečený lezl, to se mi nechtělo. Měl jsem mokré
kalhoty, nahoře na sluníčku lépe uschnou.
Obul jsem se, sebral síly a vyšlapoval do stráně.
Tráva nebyla vysoká, ale do anglického trávníku
měla taky daleko, naposledy ji sekali víc než před
týdnem. Byla plná rosy, ale to mi bylo jedno. Říkal

autor
Miloš Urban (46)
Narodil se v roce 1967 v Sokolově, část dětství prožil na československé ambasádě v Londýně, v roce 1992 absolvoval magisterské studium moderní filologie na Univerzitě Karlově. Jako spisovatel debutoval o šest let později románem Poslední
tečka za Rukopisy, následovaly knihy Sedmikostelí, Hastrman nebo Santiniho jazyk. Hastrman získal cenu Magnesia
Litera, Santiniho jazyk natočil pro Českou televizi režisér Jiří Strach. Urbanovy knihy byly přeloženy do řady jazyků, největší
úspěch slavilo Sedmikostelí.
V jeho nové knize se na pláži v jihoanglickém městečku objeví tajemná krásná dívka oděná jen v plavkách, která zjevně
vyšla z moře. Je promrzlá, nikoho nepoznává, na nikoho nereaguje. Místní noviny v tom vidí senzační zprávu okurkové
sezony. Mladý novinářský elév z Prahy, který je v Anglii na stáži, má o dívce napsat reportáž. Když dorazí do policejní cely,
zdá se, jako by ho dívka poznávala. Ukáže se, že tato skutečnost může být životu nebezpečná...
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TEXT: to

Nejhlubší propast, nejteplejší jeskyně nebo třeba nejvyšší zámecká věž. Takovými českými unikáty
se může pochlubit Olomoucký kraj. V regionu se nachází také jedno z našich nejznámějších poutních
míst – Svatý Kopeček. U jeho zrodu stál Jan Andrýsek, obchodník s vínem. Na místě, kde se mu zjevila
Panna Marie, nechal vybudovat kapli, vysvěcenou roku 1633. Protože počet poutníků, kteří ke svatyni
přicházeli, byl nemalý, postavili premonstráti na jejím místě ještě v 17. století podstatně prostornější
chrám Navštívení Panny Marie. Celý poutní areál vyniká bohatou výzdobou, na níž se podíleli přední
barokní umělci. Za prohlídku stojí ale i jeho okolí plné zeleně. Po něm se nemusíte procházet ledabyle.
Můžete se nechat vést zeleno-bílými značkami okružní naučné stezky (7,1 km), která má devět zastavení. A jak se dopravíte na Svatý Kopeček? Od olomouckého hlavního nádraží vás k poutnímu místu
doveze autobusová linka MHD č. 11. Jezdí zpravidla každých 10 až 15 minut.

FOTO: libor sváček

Olomoucký kraj
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Jak se žilo na hradě Šternberk?
Že i hrad mohl být pohodlným šlechtickým sídlem,
vás přesvědčí ve Šternberku. Na jednom z nejstarších
moravských hradů nechybí výtah, horkovzdušné
vytápění nebo komfortní toaleta.
Foto: archiv Státního hradu Šternberk

J

ak napovídá název hradu, o jeho založení
se v druhé polovině 13. století zasloužili
Šternberkové. Konkrétně Zdeslav ze Šternberka, který nechal postavit také hrad
Český Šternberk v Posázaví. Na moravském
Šternberku ale tento rod vládl jen necelých
150 let. Současnou podobu získal za panování Lichtenštejnů, kteří ho vlastnili od konce
17. století až do roku 1945. Hrad přestavěli
v luxusní rezidenci a vybavili technickými vymoženostmi i cennými uměleckými sbírkami.

Tajemství hradní kaple
Jednou z nejstarších částí hradu
je kaple. Vznikla za Alberta II.
ze Šternberka (kolem roků
1320–1380), který byl nejen
významným církevním hodnostářem, ale také vlivným diplomatem a rádcem císaře Karla IV.
Na bočních stěnách presbytáře se
dochovaly zbytky původních fresek.
Jde o nástěnné malby se scénami

Zvěstování Panně Marii
a také Klanění tří králů.
Předpokládá se, že na
druhé jmenované je zobrazena podobizna císaře
Karla IV. V hradní kapli si
všimněte i repliky Šternberské madony. Jde o jednu
z nejvýznamnějších památek
tzv. krásného slohu (umění
vrcholné gotiky kolem roku
1400) u nás. Madona má
zajímavý příběh. Před husity ji
ukryli v nedalekých Babicích
a nalezena byla až v roce 1953.
Originál Šternberské madony
je v současné době vystaven
v klášteře sv. Anežky České
v Praze.

5 NEJ

hradu Šternberk

Biskupská ložnice
s malovaným
renesančním stropem
a postelí s původními
nebesy z roku 1634.

mezi brněním a plátovou zbrojí, nebo do sousedního Vizitkového sálu, na jehož stěnách
spatříte tzv. vizitky se jmény hradních hostů
z druhé poloviny 16. století. Celé první patro
hradu zdobí jedinečné umělecké předměty
nasbírané Lichtenštejny. Oba Berkovské
salonky se mohou pochlubit cennými renesančními plastikami a obrazy. Ty jsou často
zapůjčovány na výstavy u nás i v zahraničí.
Při prohlídce hradu ale neuvidíte jen povznášející umění, ale také potřeby denního života,
jako je středověký suchý záchod s volným odpadem (tzv. prevét) nebo umyvadlo (lavabo).
A prohlédnout si můžete i moderní toaletu
vybudovanou na počátku minulého století.

Secesní osobní výtah

Za poklady Lichtenštejnů
V rámci prvního prohlídkového okruhu
zavítáte také do honosného Rytířského sálu,
v němž se například dozvíte, jaký je rozdíl

Určitě si připlaťte a absolvujte velký prohlídkový okruh, který zahrnuje také místnosti
druhého patra hradu. Co v nich uvidíte? Předně technickou zajímavost hradu Šternberk –
secesní osobní výtah poháněný elektromotorem. Šlechta a její hosté se s ním mohli svézt
mezi prvním a druhým patrem a jízdu si užít
na pohodlné čalouněné sedačce. Ve Velkém
sále zaujmou nedávno zrenovované hrací
hodiny z první třetiny 19. století. Mohou hrát
třicet různých melodií podle otisku vloženého
válce. Sály a pokoje druhého patra šternberského hradu jsou vybaveny nejen mobiliářem
Lichtenštejnů, ale také uměleckými předměty
z jiných, veřejnosti běžně nepřístupných zámků na severní Moravě – z Potštátu u Hranic,
z Hnojníku nebo z Lipníka nad Bečvou. ▪

2
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4

spojení
Vlakem do Šternberka
Chystáte se do Šternberka o víkendu na rodinný výlet? Pak vám můžeme doporučit Skupinovou víkendovou jízdenku, na niž může cestovat vlaky ČD po celý den v sobotu, v neděli nebo
ve státní svátek až pět lidí, z nichž dva mohou být starší 15 let (tedy např. dva dospělí a tři
děti). Skupinovou víkendovou jízdenku nabízejí České dráhy pro cestování po celé republice
nebo po zvoleném kraji. Více informací najdete na www.cd.cz (Vlakem po ČR – Jízdenka).
Příklady cen:
Skupinová víkendová jízdenka – celá ČR

650 Kč

Skupinová víkendová jízdenka region Olomoucký

250 Kč

5

Nejstarší částí
hradu je mohutná válcová věž,
která původně
měřila 45 metrů.
Za třicetileté
války byla poškozena a v důsledku
toho snížena
na dnešních
25 metrů.

Na Šternberku
se nachází jedno
z největších
zimovišť
netopýrů u nás.
Hrad si pravidelně vybírají
k přezimování tři
druhy netopýrů,
nejvíce netopýr
hvízdavý.
Šternberk se
může pochlubit
také jednou
z nejpozoruhodnějších sbírek
kachlových kamen u nás. Zdobí
každou místnost
a zaujmou nejen
počtem, ale
i provedením.

Kulturní akce pořádané na hradě
Šternberk patří
k nejvyhledávanějším v regionu.
Oblíbený je
dětský Velikonoční jarmark, který
se letos koná
19. dubna.

Ilustrační foto: Belizar l Dreamstime.com

1

U nás ojedinělou
kolekci malbou
a zlacením zdobených kožených
tapet z 16. a 17.
století uvidíte
v Rytířském sále,
nejreprezentativnější místnosti
hradu.
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Kdybychom se zeptali, která
propast je u nás nejhlubší,
mnoho lidí odpoví, že
Macocha. Ale pravda to tak
docela není a přitom se jedná
o světový unikát.
TEXT: EDWARD CHMIEL
FOTO: profimedia, autor

A

si tři kilometry od centra Hranic na Moravě
leží malé, ale světoznámé lázně Teplice nad
Bečvou. Léčí se zde kardiovaskulární choroby,
onkologické nemoci či poruchy látkové výměny
a cukrovka. Své popularitě se Teplice těší díky
pramenům s minerální vodou bohatou na oxid
uhličitý (CO2). Jelikož je zdejší hydrogenuhličitano-vápenatá minerálka teplejší než 20 °C,
konkrétně asi 22,5 °C, řadí se mezi termální
prameny. V Teplicích nad Bečvou se s ní návštěvníci a turisté mohou setkat na čtyřech místech.
Jsou volně dostupná a patří mezi ně: Kropáčův
pramen – vrt RI (u výstupu z jeskyní), Galašův
pramen – napájen z Kropáčova pramene (u kolonády/mostu přes řeku Bečvu). Nedaleko centra
lázní je vybudován a volně přístupný (po–pá:
7.00–19.00 h, so–ne: 8.00–19.00 h) pro čepování minerální vody do láhví Janáčkův zdroj, který
je taktéž napájen z Kropáčova pramene (s bezplatným parkovištěm). Posledním pramenem
je Jurikův pramen – vrt RIII, umístěný v pavilonu
nad lázněmi; má trochu jiné složení a rovněž výbornou chuť. Na zimu se však prameny uzavírají.

Hranický kras
Teplice nad Bečvou leží v geotermálně aktivní
oblasti Hranického krasu, tedy v místě, které je
jako např. Moravský kras tvořeno vápencem.
Těleso vápenců je pohřbeno pod vrstvami
mladších sedimentů, a tak na povrch vystupují
jen některé krasové ostrovy. A takovéto ostrovy
se nacházejí právě v okolí Teplic, kde se navíc
geotermální aktivita projevuje nejvíce. Na rozdíl
od jiných krasových oblastí, kde se na vzniku přírodních dutin a jeskyní podílela po tisíce let povrchová voda, zde působí minerální voda z velkých
hloubek. Voda o velkém obsahu oxidu uhličitého
se mění v kyselinu uhličitou a tím naleptává
okolní vápenec. Voda je tedy termální, obsahuje
rozpuštěný vápenec, a podél obrovských zlomů
vystupuje na povrch jako již zmíněná minerálka.
Podzemní jezera mění svou výšku, v průběhu tisíciletí naleptávala stěny podél zlomů a vznikaly
pukliny a jeskyně.

Za (druhou) nejhlubší
zatopenou sladkovodní
propastí na světě
spojení
Vlakem na výlet
Propast, jeskyně, minerální prameny
– to vše lze během krásného dne
pohodově zvládnout. Kousek pod
propastí leží zastávka Teplice nad
Bečvou, dostaneme se sem tedy
pohodlně vlakem z Hranic na Moravě, které jsou důležitou železniční křižovatkou. Kromě jeskyní a propasti
se zde nachází naučná stezka NPR
Hůrka se šesti zastaveními, která
také stojí za zhlédnutí. A pokud se
zastavíte na mostě, který spojuje oba
břehy, s teplým lázeňským oplatkem
v ruce, můžete pozorovat, jak ze dna
Bečvy unikají při nízkém stavu vody
bublinky oxidu uhličitého do vody,
i hejna ryb, kterým se zde evidentně
dobře daří.

Zbrašovské aragonitové jeskyně
Nedaleko pomyslné promenády v Teplicích
nad Bečvou se nachází zvláštnost. Jsou to
aragonitové jeskyně – jediné zpřístupněné jeskyně hydrotermálního původu u nás. Zároveň
to jsou i nejteplejší jeskyně v Česku. Jedná se
o složitý systém chodeb, komínů a puklin. Podél zlomů, které jeskyněmi procházejí, vyvěrá
nebezpečný plyn – oxid uhličitý. Protože je i samotná minerální voda teplá, výrony plynu nad
ní oteplují podzemní prostory. Oxid uhličitý je
těžký plyn, těžší než vzduch (asi 1,5krát), proto
se drží u země a v jeskyni tvoří tzv. polštáře
plynu, který jeskyni vyhřívá. Průměrná teplota
vzduchu je tak 14–16 °C. Návštěvní trasa je
vedena nad horní hranicí těchto plynových
polštářů. Trasa byla po povodních, kdy řeka
Bečva zasahovala až do jeskyní, modernizována a v současné době jsou jednotlivé body
monitorovány. Jakmile by se plynový polštář
zvedl do úrovně návštěvní trasy, spustí se
automatický systém odvětrávání. Podíl CO2
v jeskyni je 0,5 %, při 1 % obsahu se již spustí
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Soutěž o předplatné
Hornoslavkovská
železnice znovu ožívá
Tomáškův lom u Berounky

Odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte
roční předplatné časopisu Turista!

Vysoká na Kutnohorsku

Biskupská kupa u Zlatých Hor
Románský hrad na moravském pomezí
Zahradní klenot severního
Bavorska (Německo)
Černé zlato z Moravského
pole (Rakousko)
Ptačí stěhování

TOULKY S TOULAVOU KAMEROU
Důl Kovárna v Krkonoších
Kostel v kožichu v Loučné Hoře

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI
Rybí líheň Borová Lada
Po stopách prapředků do Hlubokých Mašůvek
Tři naučné stezky za jeden den
Loreta Rumburk otevřela novou expozici
S Labskou královnou na starobylé Blansko
Kamenné memento tureckého vpádu
Nejmenší sluneční hodiny na světě

LIII | 126
Cena: 48 Kč

Výletníci na titulce Turisty se kochají výhledy z hory,
jíž se lidově přezdívá Prsa Matky Boží. Je to šumavský
A) Ostrý B) Špičák C) Poledník
Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 17. dubna. Tři správné
odpovědi odměníme ročním předplatným
časopisu Turista.

Délka jeskyní činí asi 1 322 m s převýšením
55 m. Samotný návštěvní okruh měří 375 m
a prohlídka trvá 50 minut. Teplice nad Bečvou
se v minulosti jmenovaly Zbrašov a díky tomu
také jeskyně dostaly svůj název. A proč se jim
říká aragonitové? Tím, jak zde stoupala a klesala
hladina minerální vody, se na stěnách druhotně
usazovaly minerály, a to jak kalcit, tak aragonit.
Složením jsou si dané minerály téměř podobné,
krystalují však v jiných soustavách. Má se za to,
že podmínky krystalizace byly různé díky specifickému klimatu, které v té době v jeskyních
bylo. A jelikož aragonit je mnohem vzácnější než
kalcit, dostaly jeskyně toto jméno.

Nejhlubší sladkovodní jeskyně světa?
Na naučné stezce Hůrka se nachází hned několik
poutavých výhledů na údolí řeky Bečvy.

čerpadla, která nebezpečný plyn odčerpávají.
V jeskyni je i poměrně vysoká vlhkost, téměř
98–99 %. Jeskyně byly objeveny bratry Chromými v roce 1913, kvůli nebezpečnému plynu
později Čeněk Chromý v jeskyni zahynul.

Zbrašovské aragonitové jeskyně představují
jeden ze dvou hlavních geotermálních projevů
Hranického krasu. Tím druhým, zajímavějším,
je Hranická propast. Ta leží v zalesněném kopci
Hůrka v nedaleké Národní přírodní rezervaci
Hůrka u Hranic ve výšce 315 m n. m. Čím je tato
propast tak zvláštní a zajímavá? Jednoznačně
tím, že nikdy nebylo dosaženo jejího dna. Suchá
část propasti má oválný tvar, v nejširším místě
asi 110 m a v nejužším 50 m, hloubka je asi
69,5 m. Takže pokud by někdo namítal, že Macocha se svou hloubkou 138,5 m (187,5 ověřená

hloubka i s jezírky) je hlubší, má částečně pravdu. Macocha je označována za nejhlubší propast
ve střední Evropě. Suchá část Macochy tedy
skutečně dosahuje větší hloubky. Co na suchu
končí, to ale v Hranické propasti teprve začíná.
Pokusů o dosažení jejího dna bylo nespočet.
Jedním z ověřených prvních pokusů se dosáhlo
hloubky 6 m v roce 1961, stometrové hloubky
dosáhl v roce 1985 L. Černík, mezi nejhlubší
ponory se zařadil se svými 170 m v roce 2005
P. Říha. Největší hloubky se dosáhlo neověřeným měřením a sondou v roce 1980, a to 260 m.
V roce 2012 však došlo ke zvratu. Polský potápěč
Krzysztof Starnawski dosáhl ve speciálním obleku hloubky 217 metrů. Z této hloubky spustil
měřicí zařízení, které dosáhlo potvrzené hloubky
373 m. Sám potápěč ještě krátce sestoupil
do vůbec největší hloubky dosažené člověkem
v této propasti – 225 m. Nejhlubší sladkovodní
propastí světa je však italská propast Pozzo del
Merro s hloubkou 392 metrů. Rozdíl tedy již
nepatrný, pouhých 19 m, a je jen otázkou času,
kdy se komu a kde podaří sestoupit ještě níže.
Celková potvrzená hloubka Hranické propasti
i se suchou částí je tedy 442,2 m, přičemž dna
ještě nebylo dosaženo. Předpokládá se, že
tato propast může mít hloubku kolem 700 m,
novější předpoklady jsou ještě optimističtější.
Voda v Hranické propasti je tvořena taktéž
minerální vodou, podobně jako v nedalekých
Zbrašovských aragonitových jeskyních, jsou zde
ale napadány větve a kořeny stromů, které znesnadňují pohyb. Minerálka v některých místech
dosahuje takové kalnosti, že není vidět téměř
na metr, jinde je viditelnost i 60 metrů. ▪
Tento článek vyšel také v časopise Turista č. 12/2013.
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← Zbrašovské aragonitové jeskyně.
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Branná

Z okna vlaku

Červenka

v Olomouckém kraji
ČERVENKA

Foto: www.branna.eu

Foto: archiv Olomouckého kraje

DRAHOTUŠE

Foto: Josef Petrák/wikipedia.org

BRANNÁ

Drahotuše
Olomouc

Hrad a zámek Kolštejn

Koleje obklopené zelení

Opuštěný železniční tunel

V Branné se na skalnatém ostrohu majestátně vypíná hrad a zámek Kolštejn, který
můžete vidět i z okna vlaku. Obec Branná se
do roku 1949 také jmenovala Kolštejn. Jde
o českou odvozeninu původního německého názvu Goldenstein (v překladu zlatý
kámen). Z gotického hradu se zachovaly jen
zbytky hradeb, paláce a torzo válcové věže.
Přilehlý renesanční zámek prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí, ale
zčásti je veřejnosti zpřístupněn. Opravy by
měly skončit ještě letos a zámek pak nabídne i ubytování v jedinečných komnatách.

Mezi stanicemi Červenka a Moravičany
projíždějí vlaky Chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, která vyniká spletitou říční sítí a lužními lesy bohatými na
vzácnou faunu a flóru. Ve vodě si tu užívají
ondatry, vydry nebo bobři, u břehů můžete
zahlédnout lovící volavku a v korunách
stromů se občas mihne i datel černý. Vlhké
prostředí je také rájem pro hmyz – včetně
komárů. A tak pokud se nechcete na tuto
cennou přírodní lokalitu dívat jen z okna
vlaku a chystáte se na výlet, určitě si doma
nezapomeňte repelent.

Na Přerovsku se nachází jeden železniční
unikát – Slavíčský tunel. Portál tunelu můžete zahlédnout z vlaku mezi Lipníkem nad
Bečvou a zastávkou Drahotuše. A v čem je
tunel jedinečný? Na 275 km dlouhé trati tzv.
Severní dráhy císaře Ferdinanda byl jediný.
Vlaky jím ale projížděly jen v letech 1847 až
1895. Protože se tunel jevil už jako zastaralý, byly koleje přesunuty o pár desítek metrů
jižním směrem. Tunel se pak využíval různě,
i jako sklad brambor. Dnes je udržovanou
technickou památkou a v létě oblíbeným
výletním cílem.

Do Branné jezdí vlaky ČD po
železnici přezdívané pro její profil
Slezský Semmering (úsek tratě
č. 292 mezi Hanušovicemi a stanicí Lipová
Lázně). Touto tratí se nechali inspirovat
autoři komiksu a filmu o výpravčím Aloisi
Nebelovi. Atraktivní propojení příběhu
o Aloisi Nebelovi s turistikou nabízí průvodce Jeseníky: S Nebelem po Semmeringu, kterého si můžete zdarma stáhnout
z www.navstivtejeseniky.cz
(Trasy a programy).

Litovelské Pomoraví je protkáno
nejen rameny řeky Moravy, ale
také cyklostezkami. Patříte-li
mezi příznivce cykloturistiky, jízdní kolo
sem snadno přepravíte ve vlacích ČD. Nemáte-li kolo vlastní nebo s ním nechcete
cestovat, můžete si ho půjčit třeba na
olomouckém hlavním nádraží, vypůjčené
kolo pak zdarma přepravit do Červenky
a dál pokračovat Litovelským Pomoravím
v sedle bicyklu (více informací na
www.cd.cz/cdbike).

Obcí Slavíč projíždějí vlaky
od 1. května roku 1847, kdy byl
zprovozněn úsek tzv. Severní
dráhy císaře Ferdinanda z Lipníka
nad Bečvou do Bohumína. Dnes je tato
železnice součástí tratě č. 270, po které
jezdí i Pendolina. Na zastávce Drahotuše,
od níž je to ke Slavíčskému tunelu jen
necelé čtyři kilometry, zastavují všechny
osobní vlaky. Z olomouckého hlavního
nádraží trvá jízda přímým spojem
49 minut.
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Rájem rozhlednovým
ILUSTRACE: JIŘÍ ŠTEKL

Svatý Kopeček
trať č. 310, nejbližší žel. stanice Bystrovany, vzdálenost 5,1 km
Kruhový výhled z krytého ochozu ve výšce 27 metrů (Olomouc, Haná,
Nízký Jeseník, Oderské a Hostýnské vrchy, Chřiby).

Tříboká ocelová
věž z roku 1975
vysoká 32 metrů.

Rozhledna se nachází uprostřed areálu zoologické zahrady na Svatém
Kopečku, který je známý především svojí zdaleka viditelnou bazilikou.
Při jízdě z Olomouce do Šternberku se na konci města odbočí do obce
Samotíšky. Odtud začíná prudké tříkilometrové stoupání po kvalitní
asfaltce až do obce Svatý Kopeček, která se téměř celá projede. Na
konci vesnice se nachází značená odbočka do zoo doleva,
která končí až na parkovišti před areálem, do něhož je
ale vjezd zakázán. Kolo je možné uzamknout
u pokladny do zoo. K věži je to ještě asi 400
metrů parkovými pěšinami nalevo.

Svatý Kopeček

Zoo
Samotišky

Svatý
Kopeček

Soutěž

Sjízdné na silničním kole.
Olomouc

Bystrovany

Občerstvení a suvenýry v areálu zoo.

Odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte knihu 333 výletů po rozhlednách.
Jaký je součet nadmořských výšek
rozhleden Svatý Kopeček a Háj?
Správnou odpověď jednoduše zadejte do
formuláře na www.cdprovas.cz do 17. dubna.

Háj (Heukoppe)

Nápovědu najdete na www.rozhlednovymrajem.cz.

trať č. 290, nejbližší žel. stanice Šumperk, vzdálenost 4,5 km

Devětadvacetimetrová čtyřboká trámová
obedněná věž
z roku 1996 stojící
na mohutné kamenné
podstavě.
Šumperk
Ruda nad Moravou

Hrabenov

Kruhový výhled z prosklené plošiny ve výšce 24 metrů (Jeseníky,
Rychlebské hory, Králický Sněžník, Šumperk, Hornomoravský úval).
Odbočka k rozhledně se nachází na vrcholu prudkého kopce vedlejší
silnice ze Šumperka do Rudy nad Moravou. U hájovny Vápenice se
odbočí doleva a po žluté značce se dojede k rozcestníku. Dále se pokračuje lesní šotolinovou cestou po místním červeném značení.
Asi v polovině 1 600 metrů dlouhého stoupání přijde první příkrý, ale
krátký úsek vodou vymleté kamenité cesty. Na vrcholu tohoto kopce
odbočuje červená turistická značka doleva kolmo do svahu. Na kole
se však musí pokračovat dále po široké – nyní již neznačené – lesní
cestě až k rozhledně. V závěrečné fázi výjezdu je ještě stometrový
strmý úsek a pak už jen krátké mírné stoupání k věži. Žlutá turistická značka od hájovny, vedoucí po široké vozové cestě téměř po
vrstevnici, svádí k jízdě, ovšem po kilometru se dostaneme do pasti
na rozcestí U Kostelíčka. Odtud totiž vede na vrchol téměř nesjízdná
zeleně značená pěšina kolmo do příkrého kopce.
Sjízdné pouze na horském kole.

Háj

Občerstvení a suvenýry ve věži nebo v infocentru v Šumperku.

Před návštěvou rozhleden se informujte o jejich aktuální otevírací době.
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Hledáte tip
na výlet nejen
v Olomouckém kraji?

www.cd.cz/zazitky
Po kolejích do květinového ráje

➜

Od 24. do 27. dubna se na olomouckém výstavišti koná jarní etapa největší květinové akce u nás – Flory Olomouc.
Za paletou barev a vůní přijeďte vlakem na zvýhodněnou jízdenku VLAK+.

Foto: archiv Výstaviště Flora Olomouc

Pokud si chcete vylepšit náladu a podívat se na oku lahodící
pestrobarevnou květinovou oázu, vypravte se na letošní jarní
Floru Olomouc. Ve zrekonstruovaném pavilonu A si můžete
prohlédnout hlavní přehlídku květin s názvem Divotvorná
zahrada. Potěšeni budou hlavně milovníci narcisů, tulipánů,
hyacintů a modřenců, ale i exotických orchidejí. Na výstavu do
Olomouce se můžete svézt vlakem ČD na výhodnou zpáteční
jízdenku VLAK+ Flora (se slevou 50 % ze zpátečního jízdného).
Aby vám jízdenka VLAK+ platila i pro cestu zpět, nechte si ji
orazítkovat na stánku ČD ve foyer pavilonu A. V době konání
veletrhu bude z olomouckého hlavního nádraží k výstavišti
(i zpět) jezdit historický motorák Hurvínek, v sobotu 26. dubna
dokonce parní vlak s lokomotivou Kocúr a historickými vozy.
Nejbližší železniční stanice/zastávka:
Olomouc hl. n./Olomouc-Nové Sady

Patříte-li mezi příznivce železniční nostalgie,
nenechte si ujít poslední neděli v dubnu
(27. 4.) jízdu parního vlaku, v jehož čele
pojede lokomotiva Čtyřkolák 434.2186. Vlak
sestavený z historických vozů odjíždí z nádraží Praha-Braník v 8.45 h. Na jeho trase bude
probíhat bohatý kulturní program. Nejvíce
cestujících jistě přiláká Řípská pouť v Krabčicích (zastávka Ctiněves) s více než 200 stánky
s nejrůznějšími dobrotami a mnoha atrakcemi. Pokud pojedete až do Zlonic, cílové
stanice zvláštního vlaku, můžete se svézt od
nádraží přistaveným autobusem k nedalekému železničnímu muzeu v Lisovicích.
Nejbližší železniční stanice/zastávka:
Praha-Braník/Ctiněvec/Zlonice

Pálavský okruh
se Šlechtičnou

Foto: archiv ČD

Bohatý program se řemeslným jarmarkem
si na Velikonoce připravili tradičně na hradě
Křivoklát. Na oslavy svátků jara v kulisách
jednoho z našich nejstarších šlechtických sídel se můžete svézt 19. a 20. dubna parním
vlakem taženým děčínskou lokomotivou
Šlechtična z roku 1949. Po oba víkendové
dny odjíždí vlak z nádraží Praha-Braník
v 9.14 h. Z Křivoklátu pak pojede do Lužné
u Rakovníka, kde bude cestujícím zpřístupněno muzeum ČD. Předprodej jízdenek
probíhá v mezinárodní pokladně na pražském Masarykově nádraží a také v osobní
pokladně nádraží Praha-Braník.
Nejbližší železniční stanice:
Praha-Braník/Křivoklát/Lužná u Rakovníka

➜

Knížecí Velikonoce
na Křivoklátě

➜

➜

Expresem
Sv. Jiří na Řípskou pouť

Foto: archiv ČD

TIP

Inspirovat se můžete na
volnočasovém
portálu.

Foto: archiv ČD
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V sobotu 26. dubna se koná tradiční parní
jízda Pálavský okruh. Pod taktovkou lokomotivy Šlechtična 475.101 vede trasa vlaku
okolo známých Pavlovských vrchů z Brna do
Mikulova, Valtic a Lednice. S vlakem bude
Šlechtičně pomáhat historická dieselová
lokomotiva T 478.1001. Ve vlaku můžete
bezplatně přepravit jízdní kola (včetně
tandemových a vícemístných). Letošní
novinkou je parní show v Hrušovanech nad
Jevišovkou a také možnost svézt se v Lednici
historickým „busíkem“ Praga RND. Vlak odjíždí z brněnského hlavního nádraží v 8.30 h.
Jízdenky koupíte u všech pokladen ČD.
Nejbližší železniční stanice:
Brno hl. n./Mikulov na M./Lednice
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škola vaření

Příprava chřestu
1. Chřest důkladně
oškrabejte po celé délce,
netknutá by měla zůstat
špička a jeden až dva
centimetry pod ní, to je ta
nejjemnější, nejkřehčí a
nejlahodnější část chřestu.

2. Řiďte se pravidlem, že
spodní čtvrtina výhonku přijde odlomit nebo odříznout
a nejí se. Na řezu by přitom
chřest měl být výrazně šťavnatý a svěží, jinak je starý
a nestojí za vaši pozornost.
STŘEDNĚ TĚŽKÉ

3. Zelený chřest,
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pokud je opravdu
čerstvý a křehký, obvykle
stačí jen odříznout,
případně oškrabat pouze
na spodní polovině
výhonků.

minut

4. Pokud máte obavy,
aby se chřest při vaření
nepolámal, svažte jej po
6–8 kusech do svazečků
tak, aby všechny hlavičky
byly otočeny jen jedním
směrem.
5. Chřest vkládejte do úzkého vysokého hrnce s vroucí,
dobře osolenou vodou,
hlavičkami nahoru. Zakryjte
poklicí a vařte 2–3 minuty.
Jemné hlavičky by neměly
být ponořené a měly by se
vařit pouze v páře.

Vařený chřest s holandskou omáčkou

Dvě chřestové kombinace zcela jistě patří ke klasickým: vařený chřest s máslem a opraženou strouhankou nebo chřest
s holandskou omáčkou. Jakmile se ji jednou naučíte, nebudete vědět, kdy s ní přestat. Snese jakékoli ochucení čerstvými
bylinkami a nemusí se vždy podávat jen k chřestu.
PRO 4 OSOBY
l 12 ks předvařeného chřestu (viz předchozí postup nebo postup v úvodu článku)
Na holandskou omáčku:
l 3 žloutky l 100 g másla l špetka soli l 1 lžička plnotučné nebo 1/2 lžičky dijonské hořčice l pár kapek citronové šťávy podle chuti
1. Postavte misku do vodní lázně nad mírně vroucí vodu. Rozmíchejte
v ní žloutky, 2 lžíce vody, hořčici a sůl a trpělivě šlehejte metličkou
3–5 minut, dokud nebudou světlé, napěněné a trochu zhoustlé. Pokud
by vám připadlo, že se žloutky začínají srážet, okamžitě odstavte misku
a intenzivně míchejte, dokud obsah misky trochu nezchladne. Pozor,
z teplem sražených žloutků už nikdy holandskou omáčku nevyšleháte!

2. Máslo nakrájejte na osm dílků a po jednom je přidávejte
k teplým žloutkům. Pokračujte ve šlehání, další kousek
másla přidejte vždy až ve chvíli, kdy se předchozí beze stopy
vstřebá do omáčky. Dál ještě pár minut šlehejte nad párou,
až vznikne teplá omáčka s konzistencí majonézy. Odstavte ji
a dochuťte podle potřeby solí a pár kapkami citronové šťávy.

3. Horký uvařený
chřest rozdělte na talíře
a přelijte omáčkou.
Ideální přílohou jsou
brambory a – jak jinak –
kus opečeného steaku.
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snadné

Krémová chřestová polévka
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Pro milovníky
chřestu

minut

Přestože silná a lahodná, je v podstatě připravená z nepotřebných věcí. Vývar
z vaření chřestu rozhodně nevylévejte, zejména pokud jste do něj přidávali bílé víno
a máslo. Hlavičky pokud možno nechte celé a použijte je na ozdobení polévky.

Jak už bylo napsáno, jistotu
v kuchyni máte jedinou: skutečnou zárukou kvality chřestu je
pouze jeho absolutní čerstvost,
která je mimořádně prchavá. Pokud chcete pár dalších rad, jak si
chřest skutečně užít, zde jsou:

1
2
3
PRO 4 OSOBY
l 200 g očištěného a uvařeného chřestu l 50 g hladké mouky l 40 g másla
l 1 litr vývaru z vaření chřestu, případně lze doplnit drůbežím či zeleninovým
vývarem l 4 polévkové lžíce smetany l 1 žloutek l sůl

4

1. Z vařeného chřestu odkrojte hlavičky a zbytek nakrájejte nadrobno. V hrnci rozpusťte máslo,
přisypte mouku, nechte krátce zpěnit a tuto bledou jíšku zalijte třetinou vývaru.
Důkladně rozmíchejte metličkou, přilijte i zbytek vývaru a pět minut společně povařte.
2. Do základu polévky vhoďte nakrájený chřest a dál vařte nejméně 10 minut.
Potom rozmixujte ponorným mixérem dohladka.
3. Polévku dochuťte podle potřeby solí a vmíchejte do ní smetanu
rozšlehanou se žloutkem. Dále už
nevařte. Na talíři ozdobte chřestovými hlavičkami, případně smetanou
Pokud chcete chřest zapékat se šunkou a sýrem,
nebo kysanou smetanou.

5

TIP

autorka

což je další velmi oblíbená varianta na téma „co
s chřestem v kuchyni“, rozhodně ho předem velmi
krátce předvařte. Každý kousek zabalte do šunky,
posypte strouhaným sýrem a klaďte do máslem
vydatně vymazaného pekáčku. Podlijte několika
lžícemi vývaru z vaření a zprudka zapečte.

Jana Florentýna Zatloukalová
Je bývalá šéfkuchařka, autorka několika mezinárodně oceněných
kuchařských bestsellerů z edice Kuchařka pro dceru. Nyní připravuje k vydání novou knihu do kuchyně. Kromě toho založila gastronomický projekt Chutopis.cz k obnově českých chutí, vůní
a tradic. Pokud vás nějaké jídlo provází celý život a rádi byste,
aby jeho příběh nebo chuť udělaly radost i jiným a zachovaly se
do budoucnosti, podělit se o vše můžete právě na tomto webu.
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Čím tlustší, tím lepší. Tlustších
výhonků je míň do kila a tím pádem
i míň kusů k loupání. Extra kvalita
znamená průměr 12 mm a víc. Tenčí
chřest už se prodává zhruba jen
za čtvrtinu jeho ceny, protože po
důkladném oloupání z něj téměř nic
nezbude.
Bílá je dobrá, fialová míň. Když bílé
výhonky zůstanou na světle déle
než půl hodiny, začnou fialovět.
A fialová barva znamená kvalitativní body dolů, protože i přerostlé
výhonky fialoví a chutnají hořce.
Čerstvý chřest nelze ohnout.
Jakýkoli pokus o ohnutí výhonku
musí ihned skončit jeho prasknutím, jinak se nejedná o čerstvou
záležitost, nýbrž o putovní kousek,
kterého se prodejce nemůže zbavit.
Špičky výhonků by se neměly začít
rozvíjet, i to je známkou horší kvality. Jedinou jejich přijatelnou barvou
v extra kvalitě je jen bílá, nažloutlé
špičky patří do druhé
a horší kategorie.
Jeďte do Mělníka. Tedy pokud vás
chřest opravdu fascinuje. Najděte si na mapě Hostín u Vojkovic,
chřestová farma leží hned za cedulí
konce vesnice po levé straně, když
přijíždíte směrem od Vojkovic
a projedete celým Hostínem. Koupíte tam ten nejčerstvější a nejsilnější
chřest, jaký si ve své kuchyni umíte
představit.
Dřív se u nás chřest pěstoval v Ivančicích. Místní kulturní a informační
centrum ho nechtělo ponechat
jen v historických materiálech,
a tak přišlo s myšlenkou znovuoživení pěstování chřestu a nápadem
uskutečnit každoročně v květnu
Slavnosti chřestu. Zatímco obnovit
zde pěstování se zatím nepodařilo,
slavnosti se letos uskuteční už po
dvacáté, a to ve dnech 23.–25. května. Organizátoři slibují chřest na
prodej, degustační zónu i kuchařskou show Romana Pauluse.
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škola míchání
Po celý rok s námi budete moci nahlédnout pod pokličku
alkoholové alchymie pravých českých míchaček, které
vás provedou českou lidovou mixologií.

Zelená
Dám si sedm piv a jednu zelenou! zní zlidovělý sesterský alkopopěvek a dokazuje, že peprmintka patří
vedle piva k typické výbavě zkušeného hospodského harcovníka. Výraznou mentolovou chuť likéru ale
vystihuje nepříliš lichotivé přízvisko – ústní voda. A názvy míchaček ze zelené nejsou korektní už vůbec.

Černoch v trávě

Halí belí

S hospodou je kulturně spojena politická nekorektnost. To odráží i několik etnicky laděných názvů klasického míchání
zelené a fernetu, ze kterých je jasně
patrný rasistický podtext (tzv. černoch
nebo také cikán v trávě). A zvlášť když
konzument ví, že paralelní název tohoto
nápoje zní hovno v trávě. Toto označení
samozřejmě konvenuje s jazykovou zálibou Čechů v koprolálikách. Alternativní
pojmenování zelené už problematická
nejsou. Kromě trávy se xenofobně personifikovaný fernet může nacházet
i v jeteli, v rákosí, v zelí, v lese či dokonce ve Stromovce. Kombinovat obě části
názvu této míchačky lze dle libosti.

V zelených pastvinách mohou skončit i bujní
tuzemští oři. Když zelenou zalijeme českým
rumem, dostaneme koně v trávě nebo též
halí belí. Smysl tohoto názvu se odhalí při
dozpívání oné lidové písničky, kde není zelená vyjádřena trávou, ale právě zelím. Obě
ingredience můžeme také rozdělit. Zábavný
způsob takové konzumace je pak znám jako
stereo. Mezi palec a ukazováček chytneme
rum a mezi ukazováček a prostředníček panáka zelené. Během pití se zelená postupně
přelévá do panáku rumu, rum zase stejnou
rychlostí do úst. A po něm pak následuje
samospádem dvakrát přelitá peprmintka. ▪

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

story
Cesta do pravěku
Fernet a rum nemusí zelenou doplňovat samostatně, obě ingredience můžeme k peprmintovému likéru přidat společně. Všechny tři oblíbené panáky dají dohromady vskutku vědecko-fantastický
koktejl. Míchat bychom měli šikovně, abychom
neporušili vzniklá zeleno-hnědá rozhraní. Výsledný
barevný mix nám připomene buďto dinosauří
monstra a cestu do pravěku podle filmové klasiky
Karla Zemana, anebo novějšího vetřelce ze slavné
americké sci-fi ságy.

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

Když pravé české míchačky dobývaly
svět, narazily na jazykovou bariéru.
Řeč je o míchačce s dalším kontroverzním názvem – jmenuje se vodníkovo
sperma. Velký panák peprmintky je dolit
tzv. kapucínkem (mlíčkem původně
určeným do kafe). Receptura je to nápaditá: smetánka otupí ostrost zelené, ale
peprmintový ocas zůstane zachován.
Chuťově je to jeden z nejoblíbenějších
drinků. Za účelem sbližování českých
a francouzských studentů byla
v Českém centru v Paříži uspořádána
přednáška na téma naší hospodské
subkultury včetně praktických ukázek
lidového míchání s degustací. Těsně
před začátkem mi byla představena
simultánní tlumočnice, a aby nedošlo
ke „ztraceno v překladu“, raději jsem
s ní rychle probral všechny důležité názvy jednotlivých míchaček. A u vodníka
nastal problém – ve Francii není tato
pohádková bytost každému známa.
Maximálně prý rusalky a vodní nymfy…
Co teď? Rusalák? Vodní nymfák? Museli
jsme improvizovat a francouzského
vodníka vytvořit během přednášky
z jejich fotra – „nymphes papa et son
éjaculat“. Ochutnali ale jen někteří…
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Na hory do Maďarska?
Když jsme o naší plánované cestě mluvili s přáteli,
dříve či později vždy došlo na otázku, zda v Maďarsku
vůbec nějaké hory jsou. S úsměvem a připraveni jsme
jim odpovídali, že jsou – a navíc docela strmé. Naše
volba byla záměrná, chtěli jsme se dostat do kopců,
kde prožijeme klidnou dovolenou, kam nejezdí tisíce
turistů a kde během dne na cestách
nikoho nepotkáme.

©
Mátra
Budapest
Balaton

Gorges du Todra

Eger
Jbel Toubkalu
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H

ned po příjezdu do Budapešti na velké
rušné nádraží Keleti jsme si připadali
jako dva ztracení „mravenečci“ v obrovském
cizím mraveništi. Ničemu jsme pořádně
nerozuměli, ať už šlo o hlášení rozhlasu o odjezdech vlaků, nápisy v hale či námi oslovené
lidi – jinak než maďarsky neodpovídali. Přesto jsme se museli rychle zorientovat, protože
na přestup do dalšího vlaku směr Eger jsme
měli doslova pár minut. Štěstí nám nakonec
přálo a už nás další vlak unášel směrem na
východ Maďarska.

Výšlap na horu Kékes
Vystoupili jsme asi po dvou hodinách v malé
nenápadné stanici Vamosgyörk, abychom
konečně nasedli na naše drátěné oře a začali
pozvolna šlapat do pedálů. Za příjemného
slunečného počasí jsme dojeli do Mátrafüredu v pohoří Mátra, kde jsme se ubytovali
v malém penzionu. Tady musím podotknout,
že naši ubytovatelé ovládali pouze svůj rodný
jazyk, takže domluva během pětidenního
pobytu byla velmi komická a v komunikaci
převládaly spíše posunky a gesta. S tímto problémem jsme se ostatně potýkali v oblasti Mátry neustále. Málokdo
z místních lidí byl schopen říci alespoň
pár slov jinak než maďarsky. Přesto
jsme byli odhodláni uskutečnit
několik pěších výletů právě
z Mátrafüredu, který představuje ideální výchozí bod na
cesty do hor. Pěší turistiku
je možné v létě zvládnout
pohodlně v nízké sportovní
obuvi.
Mátra je nejmladším
sopečným pohořím
v Evropě a také chráněnou krajinnou oblastí.
Vyskytují se zde vzácné
druhy rostlin a živočichů, převážně bukové
a dubové lesy jsou
doslova ozdobené
zajímavými skalními útvary. Nachází
se tu nejvyšší hora
země Kékes s nadmořskou výškou
1 014 m. Celá
oblast měří na
délku asi 40 km, na
šířku přibližně 13 km a je protkána řadou poměrně dobře
značených turistických
stezek. Ovšem nejde tak

úplně o značení, na které jsme zvyklí z České
republiky. Maďaři využívají, tak jako my,
barevné vodorovné značení (červená, žlutá,
modrá, zelená v kombinaci s bílou) doplněné
o kolečka, čtverečky, křížky a trojúhelníky.
Za hezkého slunečného počasí jsme hned
druhý den po našem příjezdu do Mátrafüredu vyrazili na Kékes. Výstup nebyl náročný,
navíc stezka vedla převážně lesem a podél
potoka, takže červencové sluníčko nám ani
nevadilo. Na vrcholu kopce je na podstavci
umístěn mohutný kámen symbolicky natřený v maďarských národních barvách, tedy
v červeno-bílo-zeleném pruhování. Pokud
chce návštěvník Kékesu vidět z vrcholu více,
musí vyjet výtahem na vyhlídkovou plošinu
televizní věže, z níž se naskýtá daleký výhled
na všechny světové strany. Slibované slovenské Tatry (podle knižního průvodce) jsme sice
nespatřili, přesto byl pohled do kraje velmi
působivý.

Jezera, lesy, lány
V dalších dnech jsme se toulali
hezkou přírodou liduprázdné
Mátry. Putovali jsme lesy, přes
sedla (Mátraháza), podél potoků,
kolem jezer (Sáztó), studánek
a vodopádů (Illona), pozorovali
jsme spousty barevných motýlů,
určovaly nejrůznější druhy rostlin
a vůbec si vychutnávali zdejší klid
a mír. Pokud jsme však navštívili
známá turistická místa, lidí
přece jen přibylo. Za
návštěvu určitě stály
lázně Parádfürdö, které
jsou známé svojí léčivou
vodou již od 17. století, a
vesnička Parád, kde se nachází
proslulá Cifra istálló (Zdobená stáj). Byla vybudována již
v roce 1880 na objednávku
hraběte György Károlyho
a vyzdobena červeným mramorem. Za zmínku stojí,
že architekt této stavby
(Miklós Ybl) je zároveň
autorem budapešťské
opery. Líbilo se nám
i menší městečko Gyöngyös, kam jsme se na
jednom z výletů vydali, abychom si prohlédli jeho pamětihodnosti
(barokní farní kostel sv. Bartoloměje)
a současně ochutnali proslulá
bílá vína této oblasti. Vzpomínám na příjemné večery na

Pohled na pohoří Mátra od města Bátonyterenye.

terase penzionu v Mátrafüredu. Jednou
jsme tak odpočívali v křesílkách a popíjeli
produkty z místních vinohradů, když jsme
uslyšeli nezvyklý zvuk, který postupně sílil.
Něco hluboce bzučelo a blížilo se vzduchem.
„Netopýr?“ „Ne!“ V němém úžasu hledíme
na brouka, který nás jen těsně minul, aniž
by se vychýlil ze své rovné dráhy letu. „To je
obrovský roháč obecný!“ voláme nadšeně.
„Vidělas?“ „Jo, viděla!“ „Ten byl…“ Přestože nejsme žádní entomologové, 10 cm dlouhého
brouka, který se prožene těsně kolem vás,
jen tak nepotkáte.
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Maďarská republika
Rozloha: 93 030 km²
Počet obyvatel: 9 906 000 (2013)
Hlavní město: Budapešť
Časový posun: 0 hodin (oproti ČR)

V Mátře jsme také poznali velkou oblibu
Maďarů ve vaření v přírodě. V tomto případě se nejedná o grilování, na které jsme
u nás v posledních letech zvyklí, ale o vaření jídel (zejména polévek) ve velkém kotlíku
na přímém ohni. Maďaři k tomuto účelu
využívají pěkná lesní zákoutí, která jsou
vybavena kamenným ohništěm, lavičkami,
zdrojem vody. Zvlášť hezká a především
stinná místa jsou o víkendech plná rodin
s dětmi, dětských skupin, partiček přátel
a všude vládne příjemně nakažlivá
atmosféra.

Býčí krev z Egeru

Deset centimetrů dlouhého
brouka, který se prožene těsně
kolem vás, jen tak nepotkáte.

Z Mátrafüredu jsme se po pěti dnech přesunuli na kolech dále na východ do Egeru.
Cesta, kterou jsme si už doma naplánovali,
byla sice označena jako cyklostezka, ale ve
skutečnosti se jednalo spíše o hodně špatnou
okresní silnici. Náladu nám však rozhodně
vylepšila okolní krajina s vinohrady, kterou
jsme projížděli, daleké výhledy na blízké kopce a zajímavá městečka a vesničky na trase.
Stále bylo co pozorovat a obdivovat. Do Egeru jsme vzhledem k horkému počasí dorazili
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krátce po poledni, ale zcela vyčerpaní. „Náš“
penzion jsme naštěstí našli poměrně rychle
a ubytovali se. Opět jsme se se staršími majiteli penzionu domlouvali spíše rukama než
ústy. Na rozdíl od oblasti Mátry byla domluva v Egeru a jeho okolí pro nás jednodušší,
protože mnohem více lidí ovládalo angličtinu či
němčinu. Nutno však dodat, že jsme si za těch
pár dní již osvojili i pár maďarských výrazů, což
nám velmi pomáhalo během dalších výletů.
Eger je pro každého vinaře známý výrobou
červeného vína Býčí krev, milovníky koupání
zase láká termálními bazény a tureckými
lázněmi, pro historiky je přitažlivý svou minulostí a řadou památek. Nás navíc zaujala
výhodná poloha města nedaleko pohoří
Bükk (Bukové hory). Za vidění rozhodně stojí
egerský hrad (Eger var), jehož prohlídka nám
trvala celé dopoledne. Areál hradu je poměrně rozsáhlý, skládá se z vlastních obytných
budov s výstavními expozicemi (biskupský

Vrchol Kékesu.

Severní Maďarsko má řadu
úzkokolejných železničních tratí,
které v minulosti sloužily
k přepravě dřeva a dalšího
materiálu.
palác, rozvaliny románské katedrály) a z hradebního opevnění (brány, bašty, věže, dělový
pahorek, kasematy). K dalším nepřehlédnutelným stavbám ve městě patří lyceum
(Líceum Eszterházy Károly Föiskola) z roku
1765. Dnes se v budově nachází knihovna
s více než 150 000 svazky a v její 53 m vysoké
věži významné astronomické centrum země.
Velký dojem na nás udělala zejména egerská
katedrála (Föszékesegyház), kterou je možné
považovat za nejúchvatnější památku ve
městě, asi proto, že má unikátní kopuli (prů-
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spojení
Vlakem do Maďarska
Z České republiky do Maďarska existuje dobré vlakového spojení v průběhu celého dne
a jeden pár spojů lze využít i v noci. Vzdálenost 611 km mezi Prahou a Budapeští urazí vlak
přibližně za 7 hodin. S využitím nabídky Včasná jízdenka Evropa vyjde cesta od 19 eur
(z Prahy a Ostravy), příp. od 14 eur (z Brna).
Za pěkný zážitek lze považovat průjezd oblastí od slovenského Štúrova až po maďarské město Vác, kde svírají mohutný tok Dunaje po obou stranách strmé zalesněné kopce
Visegrádské brány. Z vlaku jsme pozorovali známou baziliku v Ostřihomi, největší kostel v
Maďarsku. O kus dál jsme zase obdivovali hrad Visegrád, který se tyčí na jednom z okolních
vrchů nad městem stejného jména. Toto místo má bohatou historii. Již v roce 1335 se zde setkali tři králové: český král Jan Lucemburský, uherský král Karel Robert a polský král Kazimír
III., aby společně probrali politické záležitosti tří zemí. O řadu století později, v roce 1991, se
zde sešli zástupci ČSFR, Maďarska a Polska, aby se dohodli na vzájemné spolupráci a podpoře a vytvořili tak Visegrádskou čtyřku.

měr 40 m), dvě věže vysoké 44 m a je postavena ve slohu neoklasicistním a novorománském. Při prohlídce Egeru jsme nezapomněli
ani na minoritský kostel nebo minaret.
Velmi příjemným zážitkem se však pro
nás stala návštěva termálních bazénů a
tureckých lázní. Termální vody jsou příjemně
teplé, jejich teplota v bazénech se pohybuje mezi 30–38 °C. K dispozici jsou i různé
vodní „hrátky“ jako umělé vlny, chrliče vody,
různé druhy trysek, které představují velmi
příjemný masážní prostředek. Pro milovníky
historie může být právě návštěva tureckých
lázní přitažlivá i tím, že vnitřní mramorové
bazény vznikly již v 16. století, a to v době
pobytu tureckého vojska ve městě (ostatně
jako i nedaleký minaret).
Eger je město vína a ochutnat ho lze doslova na každém kroku. V době naší návštěvy
se konal v hlavním městském parku týdenní
festival vína, kde vystavovali a prodávali víno
přední maďarští výrobci tohoto lahodného
moku. Několik dobrých vzorků (Egri Bikavér)
jsme také u oběda či večeře ochutnali. Mimo-

Úzkokolejka Szilvásvárad – vláček čeká na odjezd z konečné.

Přímé spojení z ČR
EC 130/131 Varsovia

Varšava – Ostrava – Břeclav – Budapešť

EC 170/171 Hungaria

Berlín – Praha – Brno – Budapešť

EC 174/175 Jan Jesenius

Hamburk – Berlín – Praha – Brno – Budapešť

EC 270/271 Petrov

Brno – Bratislava – Budapešť

EC 272/273 Avala

Praha – Brno – Budapešť – Bělehrad

EC 274/275 Jaroslav Hašek

Praha – Brno – Budapešť

EC 276/277 Slovan

Praha – Brno – Budapešť

EN 476/477 Metropol

Berlín – Praha – Brno – Budapešť

chodem, jídlo v restauracích (čardách) bylo
vždy chutně připravené a cenově dostupné.
Převažovaly masité pokrmy (fazolová polévka na tokajský způsob = troška fazolek, ale
spousta libového masa v pořádném kotlíku,
hortobágyi húsos palacsinta = amoleta plněná jemným mletým masem politá omáčkou).

Úzkokolejkou k vodopádům
Do severního Maďarska jsme však nepřijeli
jen kvůli jídlu a vínu, a proto jsme z Egeru vyráželi do blízkého pohoří Bükk. Na rozdíl od
Mátry, která je sopečného původu, v Bükku
jako hornina převažuje vápenec. Náš původ-
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ní záměr využívat kolo k přesunu do hor jsme
zcela zavrhli vzhledem ke špatným podmínkám pro cyklisty. Místo toho jsme na přesun
použili zejména vlak. Severní Maďarsko má
řadu úzkokolejných železničních tratí, které
v minulosti sloužily k přepravě dřeva a dalšího materiálu. Dodnes zůstaly některé tratě
v provozu a využívají se především k osobní
dopravě, a to zejména v letních měsících.
Jednou z nejatraktivnějších tratí je pětikilometrová úzkokolejka v údolí řeky Salajka
(Szalajkavölgy), kam je možné se dostat
motorovým vlakem z Egeru do Szilvásváradu. Vlak sice jezdí pouze jednou za týden
(v sobotu), ale výlet si lze předem naplánovat. Po příjezdu do Szilvásváradu jsme se
pěšky přesunuli na začátek údolí Salajka, kde
jsme si koupili jízdenky a s dalšími turisty nasedli do otevřených vozů vlaku. Jízda vláčkem
trvá jen asi patnáct minut. Za častého pískání jsme projeli úzkým údolím k jeho hornímu
konci a bylo stále na co koukat. V cílové stanici nás čekala odměna v podobě prohlídky
17 metrů vysokých vápencových vodopádů
Fátyol (Závoj). Poté jsme vystoupali po zna-

jazyk
Maďarština
Maďarštinu řadí odborníci do skupiny jazyků
uralských a dále do ugrofinské větve, je tedy
příbuzná s finštinou či estonštinou. Mnoho
společného však s oběma jazyky nemá. Spíše
je možné v maďarštině objevit vliv jazyků
okolních zemí, ke kterým patří němčina, slovanské jazyky aj.
Cestovatelé mířící do
Maďarska by si měli
předem osvojit alespoň
základní pravidla dobré
výslovnosti, což není zdaleka tak
složité, jak se může na první pohled
zdát. Tak například: čárka nad samohláskou
(á, é) se čte dlouze jako v češtině, dvě tečky
nad samohláskou (ä, ö) se čtou jako v němčině, „s“ se čte jako české „š“, a „sz“ se čte jako „s“.
(Důležité slovíčko „nádraží“ se maďarsky řekne
„vasútállomás“ a čte se „vašútálomáš“. Toto
slovo má obdobnou skladbu jako německé
Eisenbahn. Vas je železo, út je cesta, k tomu
állomás, což znamená stanice.)

Turistická stezka údolím Csörgö patak.
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Naši ubytovatelé ovládali
pouze svůj rodný jazyk, takže
v komunikaci převládaly spíše
posunky a gesta.
čené stezce vzhůru údolím na nejvyšší vrchol
pohoří Bükk – 959 m vysoký zalesněný vrch
Istállóskö. V horku byl výstup překvapivě náročný. Cestou zpátky na nádraží v Szilvásváradu jsme se ještě zastavili v místním muzeu
kočárů a ve slavném hřebčíně, kde se chovají
bílí koně – lipicáni, kteří se sem dostali již
v 16. století ze slovinské Lipice.
V dalších dnech jsme navštívili i jiná zajímavá místa, jako bylo městečko Bélapátfalva,
kde byl k vidění románský kostel, zbudovaný
cisterciáky již ve 13. století. Za námahu stál i
výstup na blízký 815 m vysoký kopec Bél-kö,
který výrazně změnil člověk svojí těžební činností. Pohled z vrcholové vyhlídky na obnaženou část masivu a okolí byl impozantní. O to
více nás překvapilo, že jsme během dne téměř
nikoho nepotkali. „Lovci“ motýlů by ale na
Bél-kö a v jeho okolí prožívali doslova euforii
z neskutečného množství motýlů všech barev
a různých velikostí. K vidění byli otakárci,
babočky, okáči, perleťovci i batolci.

Bazilika v Egeru.

Zážitků ze severního Maďarska jsme si
odvezli mnoho a cesta nás obohatila
o nové poznatky. Kouzelná příroda, zajímavé
památky, koupání v termálních bazénech,

výborná kuchyně, lahodné víno i místní lidé,
to vše nás zaujalo natolik, že se sem určitě
vydáme za pár let znova. Pojedeme vlakem,
ale kola necháme raději doma. ▪

Maďarsko světu a na cesty
Maďarsko není jen zemí ostrých pokrmů
a vína, ale i exaktních věd. Například prestižní Nobelovu cenu získalo 13 Maďarů
přímo zde žijících a dalších 8 z řad žijících
v zahraničí. Velkého věhlasu se dostalo

Wikimedia,
Booyabazooka

i zdejšímu matematickému institutu, který dal
světu nejednoho slavného vědce. Paradoxně jedno
dílko útočící na lidskou logiku, které se stalo hitem
přelomu 70. a 80. let minulého století, bylo počinem sochaře a architekta Ernő Rubika. Ano, byla
to slavná Rubikova kostka, která dokázala počtem
43 252 003 274 489 856 000 možných kombinací
přivádět k šílenství. Princip byl prostý – mechanický
hlavolam složený z 26 kostiček, které byly polepeny
barevnými nálepkami, nejprve se náhodně promíchaly a poté bylo úkolem kostku opět složit tak,
aby každá strana měla totožné barvy. Ač to zní jednoduše, pro mnohé to byl neřešitelný rébus, ze
kterého se dalo poněkud nesportovně uniknout
pouze úplným rozebráním kostky a opětovným
složením. Přesto existují borci věnující se tzv.
speedcubingu, kteří zvládnou Rubikovu kostku
pokořit v čase pod 30 sekund. Nejznámější je kostka v provedení 3x3x3 (26 kostiček), existují však
i varianty 2x2x2 či 4x4x4 až 7x7x7. Kromě kostky
lze stejný princip aplikovat i na jehlan (Pyraminx) či
dvanáctistěn (Megaminx).

FOTO: Profimedia.cz

Kostka Ernő Rubika

SLEVA

50 %

SLEVU IN 50 %
VYUŽIJETE NYNÍ
I K TRAŤOVÉ JÍZDENCE
S aplikací IN 50 % získáte o polovinu levnější
jednosměrné a zpáteční jízdné a nyní navíc
ušetříte i za denní dojíždění díky kombinaci
IN 50 % a traťové jízdenky.
Q např. při dojíždění do zaměstnání na trati Praha–Kolín
ušetříte s měsíční traťovou jízdenkou a roční IN 50 %
za 12 měsíců 4 467 Kč oproti IN 25 %
Q zvýhodněnou cenu získáte i na Včasnou jízdenku Česko
a Akční jízdenky

www.cd.cz/inkarta

Vždy o něco lepší cesta

křížovka

Soutěž
Zašlete nám vyluštěnou tajenku
a vyhrajte knihu od Alexandra Guhy!
Správnou odpověď jednoduše
zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz
do 17. dubna.
POMŮCKA:
AMI, AZU,
NEY, VARI

TLUSTOKOŽCI

TUBERKULÓZA KŮŽE
(MEDIC.)

MONOPOLNÍ
SDRUŽENÍ
PODNIKŮ
(-U-)

❖

MLÁDĚ
KOČKY

OBLEČEN
(KNIŽNĚ)

❖

MALÁ
MINCE

POSTAVA

ZNAČKA
LIMONÁDY

CIZÍ
ZNAČKA
LYŽÍ

1. ČÁST
TAJENKY

❖

DOUŠEK

VÝKON
FOTBALISTY

HLAVA
RODINY

CITOSLOVCE
OHRAZENÍ

ČAPKOVO
DRAMA

PŘEDLOŽKA
HROMADA
(PAPÍRŮ)

CHEMICKÉ
SLOUČENINY

LEPIDLO

ŘÍMSKY 1600

MORAVSKÝ
PÍSNIČKÁŘ
(VLASTA)

URČITĚ
(SLOV.)
TYČE
ŽEBŘIŇÁKŮ

NEŠPINIT

ZDALI
VADA

NAPOLEONŮV MARŠÁL

LESNÍ PŘEŽVÝKAVEC

POPRAVČÍ

OFOUKNUTÁ

NEOBUT
INICIÁLY
SPIS. KISCHE

TO DRUHÉ

SEMITA

PATŘÍCÍ
VYHYNULÉMU NÁJEZDNÍKOVI

OZNAČENÍ
MAĎARSKÝCH
ŽELEZNIC

DIETLOVA
HRDINKA

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

EPOCHA

RESORTY
SOUHLAS

KAPELA
(SLANG.)

FRANCOUZSKY PŘÍTEL

TITUL MUŽE

EDÉM

SLEDOVÁN
DVANÁCT
MĚSÍCŮ

2. ČÁST
TAJENKY
POHODNÝ
SMALT

❖

PROTIKLADY

K

4. ČÁST
TAJENKY

❖

ZVEDÁK

OSTRAVSKÁ
SPZ
PÁS KE
KIMONU

HÁJOVÁ
BYLINA

OSAMOCEN

TĚŽKÝ
KOV

HÝKAVEC

JANINSKÝ
PAŠA
ANGLICKÁ
SPOJKA (A)
KÓD BÝV.
RAK. ŠILINKU

ODDĚLENÍ
NĚMECKY
VÝCHOD

STAROŘEK

3. ČÁST
TAJENKY

TRADIČNÍ
TATARSKÝ
POKRM

ŽVÁST

AZBESTOVÉ

POBÍDKA

DOPROVÁZET
VPRAVENÝ
SETÍM
ŠLEHANÝ
POKRM (SLOV.)

PŘÍSLUŠNÍCI
ZLATÉ
HORDY

PRIMITIVNÍ
PLAVIDLO

POVÍDÁNÍ
U OHNĚ

USTAVIČNĚ

DRUHÁ
TRÁVA
ŽENSKÉ
JMÉNO

SMYČKY

ETANOL

❖

ZPĚVNÝ
PTÁK

DVÍŘKA
K ZAKRYTÍ
OKEN

ZŘETEL

Hrajte o 5 knih v hodnotě 250 Kč

KRMÍTKO
PRO ZVĚŘ
KAPROVITÉ
RYBY
ANGLICKY
OLEJ

KULOVITÁ
BAKTERIE

Luštěte a vyhrajte knihu Pravé české míchačky
od Alexandra Guhy s jeho vlastnoručním věnováním,
která vás provede českou lidovou mixologií.

www.facebook.com/praveceskemichacky

OKRÁJET
JIHOAMERICKÝ
HLODAVEC

VELUR

❖

FIALKOVÁ
SILICE

ČASOPIS
PRO ŽENY

NEPSAT
VE ZLOMKU
ODHAD
VÝSLEDKU

LEDOVCOVÁ
USAZENINA
(GEOL.)

DRUH
LEMURA
(ZOOL.)

ZMRZLÁ
VODA
(ANGL.)

JEDOVATÁ
HÁJOVÁ
BYLINA

ZAŘÍZENÍ
K PEČENÍ

ZOLŮV
ROMÁN

J. R. Pick (1925–1983) – český básník, humorista, dramatik:
... (výrok v tajence).
Tajenka z minulého čísla: Kritik je člověk, který zná cestu, ale nedovede řídit vůz.

fotosoutěž
pro mladé talenty
téma: domov

2

Kristýna Holubová, 14 let
Život na sídlišti

3

Martina Kašparová, 22 let
...mít střechu nad hlavou

Zpracuj naše zadání

svým pohledem…

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

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

fotosoutěž 45

1

Petr Mráz, 26 let
Domov vytváří Vaše klony

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

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

Uzávěrka květnového tématu Zvíře je 12. dubna 2014.
Uzávěrka červnového tématu Sen je 17. května 2014.

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

Sdílejte
své snímky
na internetu!

46

název rubriky

Hvězda 1. třídy
Pindulína bloguje

Partyzán Stajl
Ž

enu si to takhle jednou na vlakáč a fakt chvátám, neboť vím, že brzo jede i Pendolíno, a to je úplně jiná, vozit
si zadek v Pendoši než v běžný první třídě, že? No tak skoro běžím (co bych pro noblesu neudělala), vběhnu
na nádr a hodiny ukazují 16.26. Penďas si to frčí 16.29. Běžím ke stánku s pitomejma místenkama (jako by je
ukouslo to prodávat až ve vlaku). No nic, vběhnu k okénku a říkám: „Jednou na Pendolíno.“ A ta babizna se ještě
zeptá: „Které?“ No samozřejmě zdržení 5 sekund, protože když jí řeknu „To, co jede teď“, tak 3 sekundy vejrá
jak péro z gauče. Nakonec mi dá místenku a já upaluju na nástupiště 2, protože jsem si stopro jistá, že jsem ho
zahlédla na ceduli. Vběhnu na dvojku, vlítnu do vlaku a říkám si, že je to ale hnusný Pendolíno. Když vtom si
všimnu z okénka, že jedno Pendolíno stojí na nástupišti 1. Dám si 1 + 1 dohromady a už vybíhám ven z vlaku.
Júsejn Bolt hadr! Vběhnu na nástupiště jedna a Penďas se rozjíždí. Tak si říkám, nejsem máslo, a chystám se
skočit do vlaku styl à la partyzán. Bohužel, nevím vodkdy, prostě ty dveře se už neotevřely. No nespravedlnost
veliká, protože jako ve filmu můžou skákat a já ne?! Pche. Asi bych to i překousla, ale svrbělo mě těch 35 Kč za
pitomou místenku, i když sedadlo jelo prázdné. A proto hned v obyčejné první třídě v 17.39, kde byla nouze
o zásuvky 230 V (ne že bych je potřebovala), jsem od průvodčího vysomrovala odškodnění 30 Kč. Takže ČD už
mi dluží jen 5 Kč. To by šlo...

0-14

Ilustrace na dvoustraně:
jakub mareš

zvířátka z depa
Pantík , Sloník, Pavouček, Žralda
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JDE SE DO PRÁCE

Sloník paní pokladní
Kdopak je ta hezká paní za pokladní přepážkou? To byste neuhodli –
Sloník. Vzal si na hlavu blonďatou paruku a výrazné náušnice, protože si
bláhově myslel, že takhle prodá víc jízdenek. Vůbec spousta lidí si myslí, že
jízdenky na pokladně prodávají většinou jen ženy, ale není to pravda. Nejde
totiž jen o prodej jízdenek na přání cestujících, taková správná paní nebo
pan pokladní musí dát i dobrou radu. To když třeba přijde k okýnku stará
babička, která nemá doma
internet nebo má bolavou
ručičku a nemůže už klikat
myší, a tak si ani nemůže
dopředu zjistit podrobnosti
na webu. A většinou zazní
nejčastější dotaz: „Můžete
mi říct, jak se co nejlevněji
dostanu do Prahy?“ Nebo
třeba do perníkových
Pardubic, nejzápadnější
Aše, největšího Brna
nebo do těch nejzapadlejších Kotěhůlek.
A paní nebo pan
pokladní musí rychle
z rukávu vysypat
všechny slevy
(to se jen tak říká,
z rukávu vysypat,
slevy se přece
nedají sypat – ve skutečnosti se
zapotí mozek), a že těch slev a různých kombinací existuje. „Jedete tam
sama nebo ve skupině? Pojedete v první nebo druhé třídě? Pendolinem nebo
obyčejným rychlíkem? Máte psa? A kolo? A chcete rezervaci? A máte naši
zákaznickou kartičku?“ Babička, myslíc si, že nachytá Sloníka na neznalost,
odvětí: „Mám lyže!“ Sloník s úsměvem odpoví: „Lyže a snowboard lze ve vlaku,
babičko, přepravit zcela zdarma.“ Babička se usměje na Sloníka a koupí si dle
doporučení zpáteční jízdenku se slevou Senior a k tomu poslední číslo Železničáře, aby se ve vlaku nenudila a dozvěděla, co se děje nového na dráze.

PŘEHLÍDKA NA TOČNĚ

CityElefant

Před více než deseti lety se na kolejích v okolí
Prahy začaly objevovat nové elektrické jednotky, které postupně nahradily staré Pantografy.
Šlo tenkrát o revoluci v příměstském cestování,
protože kromě nového vzhledu a příjemného
interiéru měly jednotky zabudovanou klimatizaci
a v jednom z čelních vozů i oddíl první třídy.
Od té doby mohou do práce pohodlně cestovat
třeba i manažeři, kteří dosud stáli v zácpách
v autech na silnicích, a zapojit si notebook
do zásuvky. Dnes jezdí CityElefanty na všech
elektrifikovaných tratích v okolí Prahy a několik
také na Ostravsku, kde žije hodně obyvatel.
I proto jsou jednotky dvoupodlažní, aby se do
nich vešlo více lidí, a v době špiček (ráno, když
jedou děti do školy a rodiče do práce) musí být
dokonce zdvojovány, aby se všichni ti lidičkové
do nich vešli. A jedna dobrá rada na závěr. Víte,
děti, jak poznáte, kde se nachází v horním patře
oddíl první třídy? Vždycky je to buď na začátku,
nebo na konci soupravy přímo pod velkým
pantografem (sběračem). Takže buďte chytřejší
než ostatní, a pokud nemáte lístek do 1. třídy,
jděte rovnou na druhý konec jednotky, kde není
pantograf. Určitě tam bude víc místa.

NEJVÝHODNĚJŠÍ NÁKUP
JÍZDENEK NA VLAKY ČD

eShop ČD

Q automatické vyhledání
nejvhodnější jízdenky
Q sleva 3 %
Q místenky zdarma
Q nákup možný i z mobilu

www.cd.cz/eshop
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ze světa železnice
Návěsti a návěstidla

: Michal

trace
O a ilus
EXT, FOT

Málek

T

Železniční
autoško L a
Základní pravidla silničního provozu zná asi každý,
včetně zarputilých odpůrců automobilismu. Svá
přesná pravidla, již méně známá, ale o to zajímavější,
mají i ostatní druhy dopravy, tu železniční nevyjímaje.
Po přečtení tohoto článku ti vnímavější z vás pochopí,
proč a jakou rychlostí právě jedou.
Mechanická návěstidla ve stanici Martinice v Krkonoších.
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A

si vás už někdy během delší cesty
vlakem při pohledu z okna napadlo, co
znamenají všechny ty zvláštní značky s čísly
a geometrickými tvary, stojící u tratě či instalované v trolejovém vedení zavěšeném na nekonečném sloupořadí podél tratě. Také vám
už možná někdy vrtalo hlavou, proč si vlak
stejně jako auto na každé větší křižovatce
nevystačí s tříbarevným semaforem. Zelená,
žlutá a červená – přece jasné jako facka...
A tak pokud právě sedíte ve vlaku a knížka
či film v notebooku, které jste si přibalili s sebou na cestu, vám zrovna nesedly do nálady,
zkuste vzít do rukou toto vydání magazínu
ČD pro vás a pozorně sledovat nejbližší okolí
tratě. Ač se to nemusí na první pohled zdát,
můžete i na jinak fádních úsecích objevit
mnoho zajímavých detailů.

jícím se ruchem na prvních železničních tratích
povstala záhy i logická potřeba tento provoz
nějak regulovat. Začátky to byly vskutku dřevní,
vždyť i něco tak z dnešního pohledu zastaralého, jako je telegraf, zasáhlo do řízení železniční
dopravy teprve až deset let od příjezdu prvního
parního vlaku na naše území. Komunikace mezi
jednotlivými stanicemi probíhala díky traťovým
strážníkům rozmístěným na dohled mezi sebou.
Veškeré značení spočívalo v užití červeného
praporce (značícího návěst Pomalu) a černého
(Stůj), v noci nahrazeného nádobou s hořícím
ohněm umístěnou vedle či uprostřed koleje.

Muzejní expozice
Nejen lokomotivy mají své muzejní
prezentace. Svou expozicí se může
pochlubit v Hradci Králové i zabezpečovací technika. Tato unikátní
sbírka nabízí ucelený pohled na
nedílnou součást železniční dopravy.
Řada exponátů je navíc zprovozněna
a umožňuje tak názornou ukázku
své funkce.
Kromě hradecké expozice umístěné
v prostorách firmy věnující se právě
odvětví zabezpečovací techniky, která
je přístupná celoročně (více na adrese
www.signalmont.cz), je možné
navštívit i její pobočku v podobě historického stavědla na děčínském hlavním nádraží. To svým návštěvníkům
nabízí poslední zachovalé 4řadové
elektrodynamické stavědlo Siemens
na našem území. I zde je možné vyrazit na prohlídku po celý rok .

Mávání na vláček
Ovšem ještě než se vrhnete do badatelské činnosti, nezaškodí trocha obligátních historických
faktů a souvislostí. Se vzrůstající oblibou tehdy
nově se rodící železniční dopravy a tím i zvyšu-

AŽD 70

Domky u tratě
Tento systém s velmi omezeným repertoárem
návěstí samozřejmě nemohl mít dlouhé trvání.
Praporky byly vystřídány košovými návěstidly
ovládanými ještě stále traťovými strážníky.
Od roku 1920, kdy došlo k vydání nového sjednocujícího návěstního předpisu, začala vlakům
kralovat výhradně mechanická návěstidla. Lze
na ně občas ještě i dnes narazit na některých
lokálních tratích. Ovládány byly dálkově pomo-

Sc 103

Sc 103

Modulární
systém návěstidla
Sc 103
umožňuje umístění jednoho
až pěti reflektorů
Pod reflektory mohou být
světla rychlostních návěstí
Druh návěstidla a číslo koleje
(Lc, Sc – cestové návěstidlo
L1, S1 – odjezdové návestidlo z 1. koleje
2S, 2L – vjezdové návestidlo z 2. traťové koleje)

Indikátorová tabulka

Sc 103

Kilometrická poloha (hektometrovník)
Existuje buď v provedení betonového
patníku, nebo cedule připevněné
na sloupech. Horní číslo uvádí kilometrickou polohu, dolní hektometrickou.

Vlak se blíží k zastávce
Upozornění na blížící se stanici
umístěné ve vzálenosti 400–
–1 550 m dle maximální traťové
rychlosti (60–160 km/h).

Konec nástupiště
Určení místa na nástupišti, před kterým musí
zastavit první vůz určený
pro nástup/výstup
cestujících.

Hranice koleje
V místě sbíhajících se
nebo křížících se kolejí
určuje hranici, přes
kterou nesmí přesahovat
stojící vozidlo.

Hranice dopravny
Dopravny – železniční
stanice, výhybny, hradla,
hlásky na trati provozované dle předpisu D3.

(při návěstění rychlosti 40 km/h může jet vlak
v obvodu výhybek přilehlých k hlavnímu návěstidlu
rychlostí 50 km/h)

Šipka na tabulce směřuje
ke koleji, pro kterou
návěstidlo platí.
Hlavní návěstidlo
je na opačné straně

Stoupání tratě
Rovina

Konec práce postrku

Klesání tratě
Platnost návěstidla pro:
vlaky + posun
pouze posun
pouze vlaky

Začátek práce postrku

Červené číslo uvádí sklon
v promile, černé číslo délku
úseku v metrech.

Postrk – lokomotiva na konci vlaku,
která svým výkonem poháhá ve sklonově náročném úseku tratě.

Přepněte kanálovou skupinu
Přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu.
Změna rádiového systému
Přikazuje provádět komunikaci rádiovým
zařízením v národním systému GSM-R.

Začněte práci pluhu
Zastavte práci pluhu
Vymezení úseku, ve kterém
je možné odstraňovat sníh
z tratě pomocí pluhu.

ƻzƧƠ
Trpasličí
návěstidlo
Návěstidlo určené
pro posun. Modrá
– posun zakázán,
bílá – dovolen.

Stanoviště
oddílového návěstidla
Následuje hlavní návěstidlo,
zpravidla vjezdové do stanice.
Skupinové návěstidlo
Platí pro více dopravních kolejí.

Vstup do oblasti
ETCS úrovně 2
Traťový úsek zabezpečený
evropským zabezpečovačem ETCS level 2.

Očekávejte
otevřený přejezd
Začátek úseku, kde
musí strojvedoucí
očekávat možný
přejezd v poruše.

Stanoviště samostatné předvěsti
Označuje předvěst oddílového
návěstidla (na trati) a místo předvěsti,
nejčastěji vjezdové návěstidlo (před
stanicí).

Vlak se blíží
k hlavnímu návěstidlu
Tyto návěsti se umisťují
ve vzdálenosti min. 75
nebo 100 m dle traťové
rychlosti do a nad 60 km/h.

Vlak se blíží
k samostatné předvěsti
Tyto návěsti se umisťují po čtyřech
ve vzdálenosti min. 75 m pro tratě
s rychlostí 60–100 km/h a min. 100 m
pro tratě s rychlostí nad 100 km/h.
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Další rychlostní návěsti
Rychlost 60 km/h a volno
Návěst Traťová rychlost
Určuje maximální povolenou rychlost. První
dvojice (N) – horní údaj pro vozidla vybavená
kotoučovou, spodní pro vozidla se špalíkovou
brzdou. Kulatá značka pro vozidla skupiny
3 (šesti- a vícenápravová vozidla). Třetí značka
(NS) pro vozidla s naklápěcí skříní (např.
Pendolino).

Očekávejte
traťovou rychlost
Upozornění na následnou
návěst Rychlost (x 10
km/h) v pořadí N, 3 a NS.

Prácovní místo, pískejte
Začátek a konec pomalé jízdy
Označení místa práce na trati
a úseku s dočasně omezenou
rychlostí (např. poškozená trať).

Zelená pomalu bliká.
Rychlost 60 km/h, očekávejte 80 km/h

Očekávejte
pomalou rychlost
Upozornění na následné
omezení rychlosti (x 10 km/h,
1
/2 = max. 5 km/h).

Zelená rychle bliká.
Rychlost 80 km/h, očekávejte 100 km/h

Rychlost 80 km/h a volno
Zelená pomalu bliká.
Rychlost 80 km/h, očekávejte 80 km/h
Zelená rychle bliká.
Rychlost 80 km/h, očekávejte 100 km/h
Návěst Stůj
Příkaz zastavit, dávána
přenosným návěstidlem.
Možné i provedení
obdélníkové.

Návěsti pro vlakový zabezpečovač
Určují příjmové frekvence vlakového
zabezpečovače (50 a 75 Hz).
Označují úsek s přenosem kódu VZ
podle hlavního návěstidla či samostané předvěsti.

Posun zakázán
První návěst (označník) se umisťje
na hranici stanice, za kterou se již
nesmí posunovat. Druhá ohraničuje
výjezd z depa. Třetí se dává na vrata,
výkolejky a zarážedla (šturc), tedy
místa, která nelze fyzicky projet.

Pískejte (pískáček)
Návěst v podobě reflexní
desky nebo dřevěného
hranolu se umisťuje většinou
před železniční přejezd.

Rychlost 60 km/h a výstraha
Horní žlutá pomalu bliká.
Rychlost 60 km/h, očekávejte 40 km/h

cí ocelových lanek nejprve z hlásek a později
hradel – malých domků rozesetých podél tratí.
Ty se vzájemně lišily zabezpečením provozu.
Zatímco hláskař mohl teoreticky nastavit
libovolnou návěst pouze na základě telefonické domluvy s předchozí a následující hláskou,
obsluha hradla již byla částečně jištěna poloautomatickým blokem. Toto zařízení neumož-

Horní žlutá rychle bliká.
Rychlost 60 km/h, očekávejte 60 km/h

ňovalo změnu návěsti na volno, dokud nebyl
přes koleje vodivě propojené nápravami vlaku
detekován průjezd celé soupravy následujícím
traťovým oddílem. Do určité míry se tak již
eliminoval lidský faktor a riziko jeho selhání.
Hlásky a hradla ještě doplňovala závorářská
stanoviště, ze kterých byly opět na základě
telefonické komunikace ovládány příslušné

Rychlost 80 km/h a výstraha
Horní žlutá pomalu bliká.
Rychlost 80 km/h, očekávejte 40 km/h
Horní žlutá rychle bliká.
Rychlost 80 km/h, očekávejte 60 km/h

Sc 103

Sc 103

Rychlost 100 km/h a volno
Sc 103

Sc 103

Zelená pomalu bliká.
Rychlost 100 km/h, očekávejte 80 km/h

Sc 103

Zelená rychle bliká.
Rychlost 100 km/h, očekávejte 100 km/h
Sc 103

Rychlost 100 km/h a výstraha
Horní žlutá pomalu bliká.
Rychlost 100 km/h, očekávejte 40 km/h
Horní žlutá rychle bliká.
Rychlost 100 km/h, očekávejte 60 km/h

1

2

3

4

5

6

7

1 Rychlost 40 km/h a na dalším návěstile volno 2 Rychlost 40 km/h a na dalším návěstidle očekávejte

Výstraha (v případě, že horní žluté světlo pomalu bliká, očekávejte 40 km/h, v případě rychlého blikání očekávejte
60 km/h) 3 Stůj 4 Volno, jízda maximální povolenou rychlostí 5 Posun dovolen (v případě, že bílé světlo bliká,
vlak smí pokračovat v jízdě rychlostí 30 km/h a musí být připraven kdykoli zastavit) 6 Výstraha, na příštím návěstidle očekávejte návěst Stůj (v případě, že žluté světlo pomalu bliká, očekávejte 40 km/h, v případě rychlého blikání očekávejte rychlost 60 km/h 7 Opakování návěsti Výstraha (v případě, že bílé světlo bliká, jízda podle rozhledových poměrů)

Barevné pruhy pod návěstidlem uvádějící aktuální rychlost
mohou být nahrazeny číslicemi 3, 5 a 12 značícími rychlost
30, 50 a 120 km/h. Je-li číslo 12 nad návěstidlem a bliká
zelená, znamená to Očekávejte rychlost 120 km/h.
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Návěsti pro elektrický provoz
1 Rekuperace povolena (lokomotiva brzdí opačně zapojenými elektromotory, které tak fungují jako generátory
a vrací zpět el. energii) 2 Zákaz rekuperace 3 Začátek jednofázové trakční soustavy 15 kV/16,7 Hz
(Rakousko, Německo) 4 Začátek jednofázové trakční soustavy 25 kV/50 Hz 5 Začátek stejnosměrné trakční
soustavy 3 kV 6 Připravte se ke stažení sběrače 7 Stáhněte sběrač 8 Zdvihněte sběrač 9 Všechny
koleje bez trakčního vedení Kolej v přímém směru bez trakčního vedení Kolej ve směru
doleva bez trakčního vedení
Kolej ve směru doprava bez trakčního vedení
Zapněte proud
Vypněte trakční odběr
Vypněte proud
Připravte se k vypnutí proudu
Úsekový dělič (místo izolovaného styku trakčního vedení)

mechanické
závory. V dnešní době
postupující automatizace a redukce
počtu zaměstnanců tyto stavby postupně
mizí nebo se, stejně jako v případě strážních
domků, původně střežících důležité železniční
stavby, mění na netradiční rekreační objekty.

Člověk – nežádoucí element
Velkou revoluci v řízení železniční dopravy
představoval příchod světelných návěstidel
a autobloku po skončení druhé světové
války. Trať je stejně jako v případě poloautomatického bloku rozdělena oddílovými návěstidly na jednotlivé úseky (traťové oddíly),
ve kterých se smí za normálních okolností
nacházet vždy maximálně jeden vlak. V případě dvoukolejných tratí hlídá systém i směr
jízdy po jednotlivých kolejích. Vše se děje
automaticky s maximální možnou eliminací
lidského faktoru. Při standardní funkci tak
nelze poslat dva vlaky proti sobě. První autobloky byly řízeny pomocí soustavy relátek

(elektromagnetických spínačů),
dnes je vše v režii počítače vybaveného příslušným softwarem a obsluhujícího
dispečera. Moderní technika umožňuje
řízení provozu dlouhých traťových úseků
v začátcích železničního provozu jen těžko
představitelných. Například provoz na 200
km dlouhém úseku mezi Břeclaví a Bohumínem je dnes dálkově řízen z jediného místa
– nenápadné budovy stojící kousek od přerovského nádraží.

Světla a značky
Jak již bylo naznačeno, samotné řízení železničního provozu probíhá pomocí návěstidel,
které stejně jako jejich silniční souputníci
(semafory) dávají strojvedoucímu instrukce
formou barevných světelných signálů. Jen
na rozdíl od těch silničních je zde o něco více

Mechaničtí mohykáni
Jedním z posledních míst, kde lze v ČR narazit
na stanici vybavenou čistě mechanickým
zabezpečením, jsou Martinice v Krkonoších.
Kromě vjezdových a odjezdových návěstidel
s typickými červeno-bílými rameny zde najdete
i funkční mechanická seřazovací návěstidla
(tzv. ranžírky), což už je dnes opravdová rarita.

Ne nadarmo se stala tato stanice oblíbeným
místem fotografů při nostalgických jízdách
s parními lokomotivami, kterým zdejší prostředí
dodává jedinečný punc autentičnosti. Nijak
tedy asi nepřekvapí snaha o zachování tohoto
unikátu, a to jak ze strany zájmových spolků,
tak i samotných zaměstnanců stanice.

barev
a několikanásobně více jejich kombinací. Návěstidla totiž kromě
příkazů Stůj, Volno a Výstraha určují
též rychlost vlaku, informují o očekávaném
údaji na následujícím návěstidle, případně
potvrzují instrukci toho předchozího, již
projetého. Světelné signály tvoří nejen různé
barvy, ale i frekvence jejich blikání a doplňkové barevné proužky či číslice umístěné pod
reflektory návěstidla (více než čtyři desítky
možných kombinací).
Kromě návěstidel jsou na trati i značky (odborně návěsti) určující rychlost pro jednotlivé
druhy vlaků (se špalíkovou brzdou, s kotoučovou, s naklápěcí skříní), blížící se návěstidlo či
zastávku, stoupání a klesání tratě apod. V případě provozu elektrické trakce, tedy elektrických lokomotiv napájených z drátů nad tratí,
existují zvláštní návěsti pro elektrický provoz
umístěné přímo v trolejovém vedení.

Babylon zvaný D1
Začínáte se v tom všem trochu ztrácet?
Věřte, že výše uvedené představuje jen hodně
zjednodušený výčet toho nejzákladnějšího
určený pro naprosté laiky. Opravdu detailně
se tomuto tématu věnuje Dopravní a návěstní předpis D1 čítající na 350 stran. Je pomyslnou biblí všech strojvedoucích, výpravčích,
posunovačů, výhybkářů, závorářů, dispečerů
a dalších provozních zaměstnanců. Opravdovým fajnšmekrům či případným zájemcům
o práci na železnici je k dispozici na internetových stránkách http://provoz.szdc.cz
pod záložkou Přístup na SŽDC / Podmínky
přístupu / Předpisy. No a my ostatní smrtelníci si bezpečně vystačíme s tímto stručným
přehledem a ilustracemi. Takže už víte, jakou
rychlostí právě jedete? ▪

průvodce

ČD Restaurant
Svěží jarní nabídka
Děti na výlet
Vlakem s celou třídou

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

Konto pomoci
Pomáháme odstraňovat bariéry
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Probuďte své jarní chutě
Počasí láká ven, ale my vás zveme na návštěvu
do jídelních a bistrovozů ČD Restaurant
se servisem JLV. Přijďte se přesvědčit
a ochutnat pokrmy ze svěží jarní nabídky.

129 Kč *

Býčí krk pečený „přes noc“
s omáčkou s bílými žampiony,
staročeské šťouchané brambory

R

ecepty aktuální sezonní nabídky opět
pocházejí z dílny členů Československého svazu kuchařů v Praze Jaroslava Sapíka
a Jiřího Krále. Pro nadcházející období tito
vyhlášení šéfkuchaři pro vás připravili například mladého králíka s jarní nádivkou a brambory na másle – jde
o nabídku, která se v jídelních
vozech objevuje vůbec poprvé. Dále si můžete pochutnat
na „přes noc“ pomalu pečeném býčím krku s omáčkou
s bílými žampiony. K jaru také
patří svěží barvy, takže nemůže
pochopitelně chybět ani salát
z mladé zeleniny. Bez nadsázky lze tedy
konstatovat, že i během jara na vás v jídelních
vozech čekají opravdové kulinářské zážitky.

Sladká tečka na závěr

45 Kč *

Domácí lívance s rebarborovou
omáčkou a šlehačkou

99 Kč *

Salát z mladé zeleniny a listů salátů,
čerstvý smetanový sýr, vejce

Součástí každé správné sezonní nabídky je
i vhodný dezert. Tentokrát cukráři připravili
domácí lívance s velmi úspěšnou rebarborovou omáčkou a šlehačkou. Neočekávané
a pro mnohé zatím neozkoušené chutě
dokážou překvapit, jak dokládá naše loňská
zkušenost z ochutnávkových vlaků. V nich
cestující ihned vyráželi do jídelních vozů
pro větší než jen degustační porci.
Ochutnat a osobně se přesvědčit nyní
můžete i vy.

Světová kvalita v SC Pendolino
Do vlaků SC Pendolino nyní přinášíme
horkou novinku v podobě rozšířené nabídky minibarů. V rámci pilotního projektu byl
zahájen prodej značkových produktů světoznámého konceptu Starbucks v čele s jejich
prvotřídní kávou. Užijte si i vy chuť této
výborné kávy na palubách SC Pendolino. ▪

49 Kč *

Krém z jarního špenátu,
chlebové krutony

Nabídka
platí
od 2. dubna
2014
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Tři otázky
pro Jiřího Krále
Jakým způsobem jste vybírali menu do jarní sezonní
nabídky? Co rozhodovalo?
Rozhodovala právě aktuální sezona. Použili jsme hlavně
jarní suroviny: špenát, mladého králíka s výbornou jarní
nádivkou, rebarboru…
Co byste vzkázal zarputilým cestujícím, kteří se ve vlaku zásadně stravují vlastnoručně usmaženými řízky?
Ať udělají ze své cesty také kulinářský zážitek a vychutnají si nejen cestu, ale i podávané speciality.
A váš oblíbený recept?
Nejraději mám asijskou kuchyni a její kombinaci se světovou, ale s chutí si dám i dobrou svíčkovou nebo gulášek,
který je ve stálé nabídce v jídelních a bistrovozech
ČD Restaurant.

Recept od šéfkuchaře Jiřího Krále
Pečený králík s jarní nádivkou
Na králíka budeme potřebovat
králíka přední a zadní část
slaninu
olej na opečení
celý jalovec
bobkový list
drcený pepř
sůl
snítku tymiánu
snítku petržele
0,2 l červeného vína
0,2 l masového vývaru

Jak postupovat
Králíka prošpikujeme kousky slaniny, osolíme a ochutíme drceným kořením (jalovec, bobkový list, pepř). Jednotlivé kusy opečeme na oleji ze všech stran dozlatova.
Králíka vložíme na pekáč a zalijeme vývarem a vínem.
Pečeme 1,5 hodiny v troubě vyhřáté na 160 °C. Po dobu
pečení králíka přeléváme vývarem z pekáče.

Na nádivku budeme potřebovat

159 Kč *

Mladý králík s jarní nádivkou,
brambory na másle, okurkový salát

* Uvedené ceny platí pro tzv. happy hours.

100 g slaniny
10 až 12 žemlí
8 vajec
200 ml mléka
sůl
pepř
plochou petržel

Jak postupovat
Žemle nakrájíme na kostičky, zalijeme mlékem. Slaninu
nadrobno nakrájíme, přidáme k namočeným žemlím,
pak přidáme vejce, koření, petržel nasekanou nadrobno
a nakonec zamícháme ušlehané bílky. Větší pekáč vyložíme papírem, aby se nádivka nepřichytila. Směs dáme
do pekáče a pečeme asi na 200 °C přibližně 35 minut, až
je nádivka na povrchu zlatavá.

NAŠE FIREMNÍ AKCE ZAČÍNÁ
JIŽ VE VLAKU BĚHEM CESTY

Výjezdní vlak ČD

Zajistíme vám pohodlný velkoprostorový vůz
až pro 72 osob i občerstvení a váš program
může začít již během cesty.
▪ bude-li vás alespoň 50, celý vůz
máte k dispozici jen pro sebe
▪ aktuálně na tratích Praha–Olomouc, Praha–Ostrava
a Praha–Brno
Kontaktujte nás na e-mailu obchod@gr.cd.cz

www.cd.cz/ﬁrmy

ČD průvodce 57

MŮŽETE POTKAT NA JEŠTĚDU

Lanovka v paneláku? Proč ne!
Jeden ze sídlištních domů
v Praze ukrývá velkou raritu.
Ve vícepokojovém bytě
Václava Hrubého totiž jezdí
plně funkční kabinová lanovka
v měřítku 1 : 7. Její občasnou
jízdou potěší nejen sebe, ale
i děti a ostatní dospělé.
Text a foto: MARTIN HARÁK

N

ikdo by asi neočekával v obyčejném
paneláku na Jihozápadním Městě funkční
lanovou dráhu. To ovšem neplatí pro obyvatele domu, kde bydlí pan Hrubý. Jeho „lanovku“
znají důvěrně a občas k němu chodí na návštěvu se svými ratolestmi. Dětem vozí Václav
Hrubý ve svých dokonale provedených kabinových lanovkách plyšáky a navíc jim vždy přidá
malý výklad, jak taková dráha doopravdy funguje a z čeho se skládá. Při loňských oslavách
80. výročí lanové dráhy, která vede z liberecké
čtvrti Horní Hanychov na Ještěd, byly modely
Václava Hrubého dokonce asi měsíc vystaveny
v Severočeském muzeum v Liberci. A i tam
doslova uchvátily malé i velké návštěvníky.
Není divu – kabinové lanovky jsou tak precizně
provedeny, že doslova berou dech.

Překvapení turisté
A jak se k takovému koníčku pan Hrubý
dostal? „Přiznám se, že lanové a tramvajové
dráhy mě zajímají odmala. První lanovku
jsem si postavil v šestnácti letech na chalupě
v Jizerských horách v blízkosti Desné, kde
jsem si natáhl kus provazu do asi 70 metrů
vzdáleného svahu a k tomu si vyrobil maketu
původní kabinky z Janských Lázní na Černou
horu z roku 1928. Později jsem dráhu vylepšil
a vyrobil kabinu lanovky v měřítku 1 : 12
a opatřil ji běhounem s ocelovými kolečky.
Touto lanovkou jsem vždy rád překvapoval
náhodné turisty, kteří šli okolo naší chalupy.
Když se přiblížili, tak jsem lanovku spustil. Měl

Václav Hrubý
Inženýr se strojním vzděláním na ČVUT pracoval v oblasti průmyslových chladicích zařízení, nyní je
v důchodu. Celý život se zabývá stavbou věrných papírových modelů a také velkých kabinových lanovek.
Do současné doby vyrobil 228 papírových modelů tramvají a trolejbusů a 6 kabinových lanovek, jejichž
předlohy byly v provozu u bývalých ČSD na Ještěd a Černou horu, ale také ve Vysokých Tatrách.

jsem s tím poměrně úspěch a dole v Desné se
naší usedlosti začalo dokonce říkat U lanovky,“
usmívá se pan Hrubý. A pak už začal stavět velké modely v měřítku 1 : 7. „Chtěl jsem si v bytě
postavit adekvátní zmenšeninu lanové dráhy,
která by jezdila v poměru stejnou rychlostí
jako její originální předloha. Původní lanovka
jezdila rychlostí 15 km/h, střídavý šestnáctiwattový motor má 1 300 otáček a hřídel
motoru má 8 milimetrů, což dává přesné

Na Ještěd lanovkou
Lanovka vedoucí z liberecké čtvrti
Horní Hanychov na Ještěd, jediná v majetku Českých drah, přepravuje turisty
již osmdesát let. Více informací včetně
cen jízdného najdete na www.cd.cz.

poměrové číslo 7. Zapotil jsem se při shánění
podkladů ke stavbě těchto modelů a hodně
jsem vycházel z fotografické dokumentace.
Osobně jsem si změřil a nafotil původní lanovky na Ještěd a Černou horu, a tak i tyto modely
nejvíce odpovídají skutečnosti.“

Tramvajové začátky
První modely (tramvají) začal stavět v šesti
letech. Šlo o papírové omalované kvádříky
s papírovými sběrači. To mu vydrželo až
do osmi let. Pak se časem tato záliba nějak vytratila a vrátil se k ní až v dospělém věku díky
svému synovci, který si rád na velké čtvrtky
maloval silnice, po nichž jezdil s umělohmotnými autíčky. Jednou mu pan Hrubý na čtvrtku
domaloval koleje i s pražci, jak si je pamatoval
z meziměstské tramvajové tratě Liberec – Jablonec, a vyrobil k tomu šest věrných papírových modelů tramvají. A tak začala jeho éra
modelaření, která trvá dodnes. ▪
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POZOR VÝLUKA!

Stavíme,
opravujeme,
modernizujeme
I v měsíci dubnu přinášíme
aktuální přehled plánovaných
výluk, které vám sice mohou
krátkodobě znepříjemnit
cestování vlakem, ale
výsledkem budou opravené
a modernizované tratě.

Výluky s největším dopadem

V

tomto měsíci pokračují výluky
na trati Praha – Kralupy nad Vltavou
a ve stanici Ústí nad Orlicí. Zintenzivňuje se práce ve stanici Olomouc hl. n.
a pokračuje výluka na trati Chrást
u Plzně – Rokycany. Před odjezdem se
včas informujte o případných změnách
v jízdním řádu. ▪

Praha-Bubeneč.

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

Trať Praha – Kolín
Od 8. dubna do 12. května 2014 bude
probíhat nepřetržitá výluka jedné koleje
v úseku Český Brod – Úvaly – Praha-Běchovice. Všechny osobní vlaky ve směru
Kolín na zastávkách Praha-Klánovice,
Rostoklaty a Tuklaty zastaví u provizorního nástupiště, kde bude možný nástup
a výstup pouze z prvních dveří první sou
pravy. Poslední osobní vlak z Prahy hl. n.
v 0.14 nahradí autobus v úseku Praha hl. n.
– Český Brod.
Ve dnech 17. dubna od 6.00 h nepřetržitě do 21. dubna 2014 do 14.00 h bude
provoz vlaků v úseku Praha-Běchovice –
Úvaly umožněn jen po jedné koleji, čímž se
značně omezí kapacita tratě. Většina vlaků
dálkové dopravy bude vedena odklonem
přes Lysou nad Labem, za místem odklonu
budou cca 10 až 15 minut opožděny
a vybrané rychlíky odjedou z Prahy dříve.
Osobní vlaky na trati Praha – Kolín budou
vedeny ve zcela odlišných časových polohách dle výlukového jízdního řádu.
Trať Praha – České Budějovice
Od 23. do 29. dubna 2014 bude probíhat nepřetržitá výluka v úseku Tábor –
České Budějovice. Všechny vlaky budou
nahrazeny autobusy organizovanými
dle výlukového jízdního řádu. Většinu
rychlíků nahradí dvě autobusové linky,
v případě vlaků Praha – České Budějovice
pojede jeden expresní spoj přímo z Tábora do Českých Budějovic a druhý přes
Soběslav a Veselí nad Lužnicí. Za rychlíky
České Budějovice – Jihlava pojede jeden
spoj přes Veselí nad Lužnicí a druhý přímo
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do Doňova, zpět pojede jeden spoj přes Hlubokou nad Vltavou, kde bude zajištěn přestup
na rychlík směr Plzeň. Z Českých Budějovic
budou autobusy vyjíždět oproti současnému
jízdnímu řádu o něco dříve.
Karlovarský kraj
V dubnu proběhne několik výluk se značným
dopadem na jízdu vlaků v kraji. Nejzásadnější

bude výluka v úseku Dolní Žandov – Lipová
u Chebu od 4. dubna nepřetržitě do 1. května,
vlaky budou nahrazeny autobusy dle výlukového jízdního řádu. Dále se bude jednat
o výluky na trati Cheb – Karlovy Vary, kde
dojde k časové úpravě odjezdů vlaků (dřívější
odjezdy z Chebu). S ohledem na zajištění přípojů bude také upraven jízdní řád vybraných
vlaků z okolních tratí.

Vybrané výluky na hlavních tratích
▪ Od 14. do 18. dubna 2014 nepřetržitá
výluka v úseku Prostějov – Nezamyslice, vlaky
nahrazeny autobusy, výlukový jízdní řád.
▪ Ve dnech 2., 3., 14., 15., 16., 17., 23. a 24.
dubna v různých úsecích denní výluky na trati
Plzeň – České Budějovice, vlaky nahrazeny
autobusy.
▪ Od 1. do 13. dubna výluky v různých
úsecích na trati Praha – Beroun, část vlaků
omezena.
▪ Od 8. do 11. dubna 2014 nepřetržitá výluka
v úseku Domažlice – Blížejov na trati Plzeň –
Domažlice, vlaky nahrazeny autobusy.

Vybrané výluky na ostatních tratích
▪ O víkendu 26. a 27. dubna denní výluky
na trati Otrokovice – Zlín střed, vlaky nahrazeny autobusy, výlukový jízdní řád.
▪ Od 6. dubna nepřetržitě do 5. května 2014,
od 1. do 5. dubna a od 6. do 10. května 2014
jen v čase od 8.15 h do 18.15 h výluka v úseku Hostinné – Kunčice nad Labem (ve dnech
1.–5. května 2014 v úseku Kunčice nad
Labem až Trutnov hl. n.), vlaky nahrazeny
autobusy.
▪ Od 14. dubna do 13. května 2014 nepřetržitá výluka v úseku Benešov u Prahy – Trhový
Štěpánov, vlaky nahrazeny autobusy, výlukový jízdní řád.
▪ Od 29. března do 16. dubna 2014 nepřetržitá výluka v úseku Ledečko – Sázava-Černé Budy, ve dnech 29. března až 4. dubna
vyloučený úsek prodloužen do Stříbrné
Skalice a na stejné trati výluka od 23. do 30.
dubna v úseku Čerčany – Hvězdonice, vlaky
nahrazeny autobusy.
▪ Od 1. do 30. dubna 2014 nepřetržitá
výluka v úseku Vrané nad Vltavou – Týnec
nad Sázavou, vlaky nahrazeny autobusy,
výlukový jízdní řád.
▪ Od 1. do 17. dubna 2014 nepřetržitá
výluka v úseku Moravany – Holice, vlaky
nahrazeny autobusy.
▪ Od 1. do 30. dubna 2014 nepřetržitá výluka v úseku Zadní Třebaň – Lochovice, vlaky
nahrazeny autobusy.

Za nepříjemnosti způsobené výlukami se omlouváme
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Pomáháme
odstraňovat bariéry

Flexibilnější objednávání přepravy
„Nejlépe by bylo, kdyby vůz pro bezbariérovou
přepravu byl v každém vlaku, aby se cesta nemusela plánovat tak dopředu, dnes se člověk musí
rozhodovat flexibilněji,“ zamýšlí se předseda
Krása, ale vzápětí dodává, že chápe, že to není
možné. Každopádně i pro osoby s postižením
je cestování vlaky ČD bezstarostnější a bezpečnější. „Člověk se může za jízdy věnovat jiným
věcem. Když jedu autem, tak i na zadním sedadle podvědomě sleduji silnici, zatímco ve vlaku
nemusím. Nejsem v tom stresu, který na silnici
vždycky je, cesty autobusem nevyjímaje.“

Řešíme dílčí úpravy
Obecně, co se týká železniční dopravy, se dle
pana Krásy stav zlepšuje. „Nepočítám-li některé
propagační jízdy na kratších trasách, jel jsem
nejdále Pendolinem do Ostravy a zpátky, a to
považuji za docela příjemnou cestu. Jen mě překvapilo, že vlak místy trochu házel, na záchodě
měl člověk co dělat, aby se udržel. Ovšem podle
těch pár jízd nemohu soudit kvalitu,“ hodnotí
pan Krása a zobecňuje: „S Českými drahami,
které, myslím, vnímají naše potřeby, má NRZP
dlouhodobě dobrou spolupráci. Nyní se řešily
úpravy vozů, dohodli jsme se, jak je na základě připomínek našich vozíčkářů optimálně
vylepšit.“ Hlavní příčiny stížností vozíčkářů tkví
v legislativě, která počítá jenom s mechanickými vozíky a jejich rozměry také definuje. Naproti
tomu rozměry a hmotnost vozíků s elektrickým
pohonem nejsou nijak omezeny. Nicméně
i modernizované vozy Bbdgmee236, na které se

Stále je co zlepšovat. Proto se
zástupci ČD sešli s předsedou
Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR Václavem
Krásou, aby se na problematiku
bariér podívali takříkajíc jeho
očima. Díky tomu si člověk
naplno uvědomí, jak život lidí
s handicapem může být v určitých
situacích složitý.

V

letošním jízdním řádu vypravují České
dráhy po republice denně v průměru
8 411 spojů, z nich je zhruba polovina bezbariérových. Plně nebo částečně nízkopodlažních
vozidel mají ve vozidlovém parku České dráhy
více než 400.

www.cd.cz/vozickari
Pro zjednodušení odbavení a snadnější
zajištění přepravy cestujících na vozíku
stačí vyplnit jednoduchý formulář
na adrese www.cd.cz/vozickari.
Objednávku asistence, použití mobilní
nebo vozidlové plošiny nebo přepravy
ve služebním voze je třeba odeslat minimálně 24 hodin před odjezdem vlaku
z výchozí nebo pohraniční přechodové
stanice. Požadavek na zařazení vozu
s plošinou je nutné odeslat minimálně
48 hodin před odjezdem z nástupní
stanice vašeho vlaku. Konkrétní spojení
najdete na www.cd.cz, kde funguje
vyhledávač tak, že zadáte přímo jako
podmínku cestování na invalidním vozíku, a vyhledávač pak nabídne pouze
bezbariérové spoje. K dispozici jsou
podrobné informace o podmínkách
přepravy, typech bezbariérových vozů
i bezbariérovosti stanice.

pracovní schůzka zaměřila, splňují evropskou
normu a vyhovují parametrům pro osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace. ČD
spolu s výrobcem budou prověřovat další úpravy a řešení, které by pohyb vozíčkářům v nich
usnadnily. Co by ale podle pana Krásy přispělo
k většímu komfortu, je zkrácení lhůty spojené
s objednáváním bezbariérových vozů. ▪
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Tereza Kerndlová

tváří Národní rady osob
se zdravotním postižením
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
oslovila Terezu Kerndlovou, aby se stala její tváří.
Tereza souhlasila. Jejich spolupráci odstartoval projekt
Konto pomoci, na kterém se můžete podílet i vy.

Co tato „práce“ vyžaduje? Jste skutečně jen tváří, nebo se nějak aktivně
podílíte na spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením?
Naše spolupráce je skutečně na samém začátku a věřím, že se nám podaří
společně dosáhnout vysokých cílů. Snažím se účastnit většiny akcí, které
národní rada pořádá, a pochopitelně se zajímám o to, aby vše ve spojení
s Kontem pomoci probíhalo, jak má. Konto pomoci se zaměřuje na jednotlivé příběhy lidí, kteří potřebují finanční prostředky na konkrétní věci, které
jim budou nápomocny. Nyní se nám podařilo vybrat peníze na speciální
elektrický vozík pro sedmiletou Klárku, která trpí spinální atrofií a nutně
nový vozík potřebovala. Věřím, že velice brzy na to navážeme a podáme
pomocnou ruku někomu dalšímu. Pokud by čtenáři vašeho magazínu
chtěli vědět více a sami pomoci, je tu adresa www.kontopomoci.cz, kde
najdou informace, jak také pomáhat.
V hudebním klipu zase upozorňujete na domácí násilí. Setkala jste se
někdy s něčím takovým osobně nebo ve vaší blízkosti?
Nesetkala jsem se s tím tváří v tvář, to je pravda. Protože je ale statistika
týkající se počtu týraných žen tak děsivá, rozhodla jsem se touto skladbou
alespoň maličko pomoci ženám, které jsou v takové situaci a mají pocit, že
není cesty ven. Ostatním, kterých se to přímo netýká, by se zase skladba
měla dotknout způsobem, že si uvědomí vážnost situace a budou se snažit
pomoci, pokud se dozví nebo si všimnou, že se něco takového děje někomu
v jejich okolí.

TEREZA KERNDLOVÁ

Na Facebooku máte stránku pro fanoušky. Jak často s nimi prostřednictvím této sítě komunikujete? Dá se to časově zvládat, nebo na to
máte nějakého správce?
Myslím, že komunikovat s fanoušky přes sociální sítě nezabírá zase tolik
času a navíc skutečně nechci, aby tuto osobní věc dělal někdo za mě. Několikrát týdně se se svými více než 85 000 fanoušky podělím o své zážitky
ze soukromí, své pracovní aktivity nebo zkrátka jen o mé pocity. A dělám to
ráda. Takovou činnost nemůže dělat nikdo za vás.
Na čem v současné době pracujete?
Na nových singlech, nové hudbě a všem, co se s tím pojí.
Kde vás mohou fanoušci v nejbližších dnech potkat, slyšet?
Mají skutečně spoustu příležitostí, kde mě ještě před létem vidět. Nejlepší
ovšem bude podívat se na můj oficiální web www.kerndlovatereza.com,
kde jsou vypsaná všechna vystoupení, nebo právě na zmiňovaný Facebook. ▪

I vy můžete pomoct lidem se
zdravotním postižením!
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DĚTI NA VÝLET

Praha,

Vlakem s celou třídou

Brno, Olomouc,
Ostrava,
Kutná Hora

Rozjeďte se za krásami naší vlasti se skupinovou jízdenkou
Děti na výlet a získejte tak nejen plno zážitků, ale i výraznou slevu na jízdné.

Š

kolní rok ještě nekončí, tak proč si ho
nezpříjemnit výletem do některého ze
zajímavých českých či moravských měst?
Vydejte se vlakem s celou třídou po stopách
přírodních i architektonických krás naší
země. Nabídka je určena žákům základních škol, studentům víceletých gymnázií
do kvarty (osmiletých) či sekundy (šestiletých), studentům konzervatoří či dětem
z dětských domovů a ústavů náhradní péče
do 16 let.

na výlet a zároveň si koupí vstupenku na výstavu Svět tajemných Baltů nebo interaktivní program k téže výstavě, získají zdarma
vstup do Památníku Leoše Janáčka. V Kutné
Hoře zase můžete využít dvouhodinovou
prohlídku celého města za zvýhodněnou
cenu 60 Kč za žáka, na třicet platících žáků
mají vstup dva pedagogové zdarma. Dolní

Ceník jízdenek Děti na výlet
Tarifní pásmo

Do pěti měst se slevou
Jízdní doklad pro celou třídu si můžete zakoupit z kterékoli železniční stanice v České
republice do Prahy, Brna, Olomouce, Ostravy nebo Kutné Hory, a to až do 15. května
2014, dále potom v novém školním roce od
15. září. Jízdenka je zpáteční a platí pro 10 až
30 osob po dobu dvou dní. Všechna města
v nabídce jsme pečlivě vybírali tak, abyste
si výlet užili a zároveň se i něco zajímavého
přiučili. Pokud jste ještě nenavštívili hlavní
město, neváhejte! Kromě vzácných historických památek včetně Pražského hradu

tu na vás čeká i Království železnic, největší
modelová železnice v České republice.
V rámci projektu Děti na výlet zde platí
cena vstupného 70 Kč za dítě, pedagogický
doprovod má vstup zdarma. Zajímavou nabídku jsme pro vás připravili i v Brně. Školní
skupiny, které se na pokladně Moravského
zemského muzea prokážou jízdenkou Děti

Skupinová zpáteční jízdenka
Děti na výlet
▪
▪
▪
▪

Platí 2 kalendářní dny ve 2. vozové třídě.
Sleva až 75 % (dle vzdálenosti) ze zpáteční slevy.
Od vzdálenosti 351 km v jednom směru se cena nezvyšuje.
Platí z jakékoli železniční stanice ČD do Prahy, Brna, Ostravy, Olomouce a Kutné Hory.

Příklad užití:
24 dětí ze základní školy a 2 učitelé na trase Cheb – Praha (220 km) a zpět zaplatí 3 640 Kč.
Doporučené spojení: R 705 Klabava s odjezdem z Chebu v 6.33 h a příjezdem do Prahy v 9.44 h
nebo R 757 Karlštejn s odjezdem z Chebu v 8.33 h a příjezdem do Prahy v 11.44 h.
V případě větších skupin doporučujeme cestovat vlaky kategorie R z důvodu menší obsazenosti.

Cena za 1 cestujícího

1–50 km

60 Kč

51–100 km

80 Kč

101–150 km

100 Kč

151–200 km

120 Kč

201–250 km

140 Kč

251–300 km

160 Kč

301–350 km

180 Kč

351 km a více

200 Kč

Přesné podmínky pro zakoupení jízdenky Děti na výlet
najdete na www.cd.cz/detinavylet.

oblast Vítkovice – areál národní kulturní
památky, kam se můžete vydat z nádraží Ostrava-Svinov, je zase ideálním místem k seznámení se světem techniky. V interaktivní
expozici Malý svět techniky U6 si vyzkoušíte
řídit provoz vlaků či odhalíte tajemství
technických vynálezů od parního stroje až
po současnost. V Olomouci se jistě vyplatí
navštívit Arcidiecézní muzeum a Muzeum
moderního umění. Každou neděli je vstup
do obou objektů zdarma, v ostatní návštěvní
dny činí vstupné 10 Kč za dítě, pedagogický
doprovod zdarma. Zajímavé výhody pro vás
připravili naši další partneři CK Výuka Jinak,
Muzeum Karla Zemana, Letohrádek
Mitrovských, Slezskoostravský hrad
a Miniuni. Podrobné informace najdete na
www.cd.cz/detinavylet. ▪
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JUNIOR PROGRAM ČD

Duben – měsíc bezpečnosti
Jak určitě všichni víte, duben je měsíc bezpečnosti, a proto
České dráhy v rámci Junior programu spolu s Královstvím
železnic vyhlašují 4. ročník soutěže o nejlépe ztvárněné
Desatero bezpečnosti na železnici.

S

outěž je určena pro třídy mateřských škol,
třídy 1. stupně základních škol a školní
družiny. Společné dětské práce výtvarné
nebo literární zasílejte do 30. června 2014
na níže uvedenou adresu. Ze zaslaných prací
vybereme tři nejlepší, pro jejichž autory jsme
připravili výlet vlakem do Prahy s návštěvou
Království železnic.

V blíz
kosti
se vžd železnice
y cho
KLID
vej
NĚ
koleje A OPATRN
nejso
u hřišt Ě,
ě.

Adresa pro zasílání vašich prací:
České dráhy, a.s. – Generální ředitelství
Odbor marketingu
nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Heslo na obálce: BEZPEČNÁ ŽELEZNICE ▪

1.
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V

íte, milé děti, jak se také jinak říká návěsti Pískejte? Má podobu reflexní desky nebo
dřevěného hranolu a umisťuje se většinou před železniční přejezd. Více se o této a dalších
návěstech a vůbec o pravidlech v železničním provozu dočtete v článku ze světa železnice.
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Správnou odpověď zadejte do formuláře
na www.cdprovas.cz do 17. dubna. Pět z vás,
kteří správně vyluští tajenku, získá rodinnou
vstupenku do Království železnic.
KZv

stu

ka
pen

soutěž
pro chytré hlavy

1
2
3

Jaké povolání vykonávají
obě děti Jaroslava Navrátila?
A
B
C

Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz,
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své odpovědi
zasílejte poštou do 17. dubna 2014.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt
nebo zpětnou adresu.

trenérství
učitelství
herectví

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

Který panovnický rod dal moravskému
hradu Šternberk současnou podobu?
A
B
C

Šternberkové
Lichtenštejnové
Babenberkové

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.

Jakou slevu ze zpátečního jízdného získáte
při koupi jízdenky VLAK+ Flora?
A
B
C

Výherce z minulého čísla najdete na stránkách
www.cdprovas.cz.

10 %
25 %
50 %

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Manželské etudy, 2 – 1 700,
3 – v Opočně, 4 – Vltava, 5 – Curych
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

4

Jak se nazývá červené víno
vyráběné v Egeru?

5

Která zpěvačka se stala tváří
projektu Konto pomoci?

6

Který článek v tomto čísle vás
nejvíce zaujal? *

A
B
C

A
B
C

Býčí krev
Červená Karkulka
Krvavé perly

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

Lucie Vondráčková
Ilona Csáková
Tereza Kerndlová

* Na tuto otázku je nutné odpovědět, její
správnost se však neposuzuje.
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VYUŽIJTE ČASOVÝ
DOPLATEK K IN KARTĚ
A JEZDĚTE 1. TŘÍDOU!
Zajistěte si ke své In Kartě časový doplatek
a usaďte se ve vlacích ČD do 1. třídy. Můžete
cestovat kdykoliv a kamkoliv v maximálním
pohodlí, a to již od 13 Kč/den*.
Nemáte ještě In Kartu? Vyzkoušejte ji!
▪ In Kartu se slevovou aplikací IN 25 START
na 3 měsíce pořídíte jen za 150 Kč!
▪ zakoupíte v eShopu nebo pokladnách ČD
*Cena při zakoupení ročního doplatku.

www.cd.cz/prvnitrida

CESTUJTE Z PRAHY
PO EVROPĚ
VÝHODNĚ S ČD

Včasná jízdenka
Evropa

Neváhejte s nákupem Včasné jízdenky Evropa
za skvělou cenu – jejich počet je omezen! Pořídíte
ji až 2 měsíce předem, nejpozději však 3 dny do
odjezdu vlaku.
Odjezdy z Prahy:
Q do Berlína za 29 Eur/815 Kč (jede 6x denně)
Q do Vídně za 19 Eur/535 Kč (jede 7x denně)
Q do Budapešti od 19 Eur/535 Kč* (jede 6x denně)
Q do Mnichova od 19 Eur/535 Kč* (jede 4x denně)
* Po vyprodání jízdenek za uvedenou cenu
se cena zvyšuje až do ukončení prodeje před odjezdem vlaku.
Ceny jízdenek jsou pevně stanoveny v eurech
a na koruny se přepočítávají dle platného železničního kurzu.

www.cd.cz/eshop

