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Užijte si Evropu vlakem. Vydejte se
za hranice vašeho regionu!
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Milé čtenářky,
vážení čtenáři,
protože je před námi ještě celá polovina
prázdnin, přinášíme vám v srpnovém čísle
ČD pro vás další nápady a tipy pro aktivní
trávení volného času. Letošní nabídka
cestovních kanceláří je pestrá a umožňuje
za rozumné peníze navštívit místa, která
by byla dříve pro většinu z nás jen těžko
dostupná. Vstříc cestování do zahraničí
přicházejí i České dráhy. Zejména speciální
nabídkou Vlak plus Letiště, díky které
se na letiště a zpět odkudkoli z České
republiky dostanete za polovinu ceny.
Ljubu Krbovou nejčastěji vídáme jako
hodnou Aničku ze seriálu Ulice. Jak se ale
dozvíte v našem rozhovoru, je to žena
mnoha tváří a také pestré škály koníčků
a zájmů. Možná díky ČD pro vás zjistíte,
že mezi našimi celebritami září osobnost,
o které se z bulváru moc nedozvíme. Těm
kdo by po přečtení rozhovoru s touto akční
ženou cítili potřebu rozšířit svůj záběr
aktivit, nabízíme malou školu kaligraﬁe.
S trochou trpělivosti se s námi můžete
naučit ovládat základy krasopisu a potěšit
tak vlastnoručně napsanou pozvánkou či
dopisem své přátele a rodinu.
Slovenská strela, legendární vlak
vyrobený v kopřivnické automobilce. To je
příběh, kterým vás zavedeme do železniční
historie. Spojuje svým slavným jménem
dřívější lesk nejrychlejšího dopravního
spojení mezi Prahou, Brnem a Bratislavou
s dnešním cestováním komfortními vlaky
vyšší kvality.

Hrajeme si s Elfíkem. Kvízy,
soutěže a pohádka pro nejmenší.
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REDAKČNÍ RADA: Miroslav Šebeňa (předseda),
Sandra Gosmanová, Zdeněk Ston, Stanislav Perkner,
Jiří Ješeta, Věra Švachová, Michal Málek, Tomáš Cach
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INZERCE: Eva Balíková, balikova@gr.cd.cz

Sandra Gosmanová,
šéfredaktorka ČD pro vás
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ČD BONUS

ČD PRO NEJMENŠÍ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

ARANŽÉŘI NA NÁDRAŽÍ

S IN-KARTOU NA
OBĚD NEBO NÁKUP

DĚTSKÉ JÍZDENKY KE DNI ŽELEZNICE

Móda v květech

Na Floru vláčkem

Děti, které pojedou vlakem
ve druhé polovině léta,
mohou získat od průvodčího či v pokladně dětskou
jízdenku. Přináší dětskou
soutěž a láká všechny na zářijový Den železnice.

Květiny vrcholícího léta, ale
i další bylinky, trvalky a exotické
rostliny, můžete zhlédnout
na letní etapě uznávané
mezinárodní výstavy
FLORA OLOMOUC 2010.

Pořadatelé a vystavovatelé zvou
všechny zákazníky Českých drah
na malou ochutnávku z toho
nejlepšího, co bude k vidění
na Floře.

Nenechte svoji In-kartu
zahálet. Pořízením zákaznické
karty Českých drah můžete
automaticky čerpat výhody
u partnerů věrnostního
programu ČD Bonus.

Zajímavou slevu získáte například
v mnoha obchodech či restauracích.
Více na www.cd.cz/cdbonus.

Již od druhé poloviny července rozdávají průvodčí a vlakvedoucí obrázkové
„jízdenky“ se soutěží dětem. Jedná se o již
tradiční způsob, jak se České dráhy snaží
přilákat své nejmladší cestující na dlouhodobě připravovaný Den železnice v září.
Soutěžní letáčky budou rozdávány jak v pokladnách, tak prostřednictvím vlakových
čet. Děti mohou až do 10. září posílat krátké
příběhy o svých cestách vlakem, případně
o tom nakreslit obrázek. Ti nejlepší dostanou malého plyšového Elfíka nebo vstup
zdarma do Království železnic na pražském
Smíchově.

NÁDRAŽÍ

Do finále se dostalo celkem deset železničních stanic, které navrhli cestující jako
místa přátelská, uklizená a příjemná pro
cestování. Letošní top desítku tvořily

Základní vstupné 100 Kč, zlevněné 80 Kč
a 40 Kč, rodinné 210 Kč, zdarma děti do 10 let
a držitelé průkazů ZTP, ZTP-P
www.flora-ol.cz

PARK AND RIDE

CHOCEŇ JE NEJKRÁSNĚJŠÍM
ČESKÝM NÁDRAŽÍM
Na prvním místě v anketě
zvítězila Choceň jako
nejkrásnější nádraží. Do ﬁnále
se probojovala již po několikáté,
tentokrát vyhrála.

Ve dnech 17.–21. srpna bude pro všechny
zájemce o květinové pohlazení otevřen
Vládní salonek na pražském hlavním
nádraží vyzdobený předními aranžéry.
Pokud neodoláte pokušení, České dráhy
pro návštěvníky výstavy připravily speciální nabídku VLAK+. Zpáteční jízdenku do
Olomouce koupíte za cenu jednosměrné jízdenky, cestu zpět tedy máte zdarma!
České dráhy budou navíc vozit
v pátek 20., sobotu 21. a neděli
22. srpna zdarma návštěvníky výstavy stylovým
historickým motoráčkem
z olomouckého hlavního nádraží k branám Výstaviště
Flora (stanice Nová ulice).
Přejeme vám krásný zážitek!

Brány největšího a nejstaršího zahradnického svátku v ČR se otevřou ve dnech 19.
až 22. srpna (denně od 9 do 18 h). Letošní
ročník s mottem „Móda v květech“ promění
výstavní prostory v netradiční módní salon
plný jiřinek, růží, gladiol a lilií. Aranžéři
letos budou soutěžit o nejhezčí květinový
doplněk společenského oděvu .

vedle Chocně také Dobrovice, Železná
Ruda – Alžbětín, Osek město, Strážnice,
Hodice, Kopidlno, Roztoky u Prahy, Jindřichův Hradec a Červenka.
Prioritou při výběru není nákladná
rekonstrukce nádražní budovy, jak by se
na první pohled mohlo zdát, ale především atmosféra i způsob, jakým se drážní
zaměstnanci o budovu a okolí starají a také
čistota či květinová výzdoba. Finalisty
příštího ročníku můžete navrhovat už nyní.
Více informací najdete na www.aefcz.org.

PARKOVIŠTĚ P+R
Z garáže vašeho domu
k nejbližší železniční stanici
a odtud vlakem do centra
Prahy. To je ideální kombinace,
která šetří nejen životní
prostředí, ale především vaše
peněženky a čas.
Tento moderní způsob přepravy je hojně
rozšířen v západní Evropě. Také v blízkosti
vybraných stanic a zastávek pražského
Eska jsou k dispozici parkoviště P+R. Zde je
možné například při cestě do práce zaparkovat osobní automobil a dál pokračovat
pohodlně a rychle vlaky Eska. Parkoviště
P+R a staniční parkoviště je možné využít
například v Praze-Běchovicích, Českém
Brodě, Pečkách, Kolíně, Lysé nad Labem,
Roztokách u Prahy,
Kralupech nad
Vltavou, Praze-Radotíně, Dobřichovicích,
Řevnicích, Benešově u Prahy nebo
Čerčanech. Stavba
nového záchytného
parkoviště P+R probíhá v současné době
v Berouně.

PARTNERSTVÍ ČD

INTERNETOVÁ TELEVIZE

VÝHODNĚ DO ZAHRANIČÍ

PRAŽSKÝ JARMARK

ŽELEZNIČNÍ REPORTÁŽE
NA TV.CD.CZ

Nové eTikety
do Německa

Poslední srpnový víkend,
přesněji od čtvrtka do úterý
26.–31. srpna 2010, se opět
připravuje v centru Prahy
na Ovocném trhu festival
Pražský jarmark.
Na festival přijedou stovky tanečníků,
zpěváků a muzikantů ze všech končin
světa, jakými byly v minulosti umělci z
Ekvádoru, Číny, Kolumbie, Cookových
ostrovů, nebo Argentiny. Předvádí tradice, zvyky, hudbu a tance ze svých krajů.
Festivalový program se koná každý den
od 13.30 do 22 hodin. Všechny účinkující
pohromadě uvidí Pražané a návštěvníci
Prahy v pátek 27. 8. ve 13.30 na Staroměstském náměstí, odkud vyjde krojový
průvod Celetnou ulicí a po Příkopech
se závěrečným defilé na Václavském
náměstí. V řemeslném městečku na Ovocném trhu budou denně od 11 do 22 hodin
k vidění nejen vystoupení folklorních
skupin, ale součástí jarmarku budou také
ukázky tradičních lidových řemesel, doplněné o nabídku jarmarečních pochoutek.
Na jarmarku nebude chybět ani stánek
Českých drah, které jsou partnerem akce.

České dráhy průběžně rozšiřují
nabídku destinací, kam je
možné cestovat mnohdy
za ceny nižší, než nabízejí
nejlevnější autobusoví
dopravci.

Novinky ze světa železnice
můžete sledovat v internetové
televizi Českých drah. Jednou
z populárních osobností, která
vás bude provázet, je například
Václav Žmolík.
Poslední příspěvky vám doporučí tipy na výlety do lázní a aquaparků, na zámky Častolovice, Loučeň a na hrad Valdštejn. Také můžete
zhlédnout zajímavou reportáž ze sjezdu
„Šlechtičen“ (parní lokomotivy řady 475.1)
v Lužné u Rakovníka nebo z cesty naší reprezentace vlakem na ME društev do Budapešti.

Kromě již
zaběhnutých
destinací jako
Drážďany, Berlín, Hamburk, Norimberk
nebo Mnichov mohou cestující nově
využít výhodných jízdenek eTiket pro
cesty do německých měst Lipsko (z Prahy
za 29 eur/749 Kč*), Erfurt (z Prahy za 39
eur/1007 Kč*) a Frankfurt nad Mohanem
(z Prahy za 49 eur/1265 Kč*). Již samotná
cesta může být zážitkem, neboť mezi
vybranými vlaky, u kterých platí jízdní
doklad eTiket, jsou také vysokorychlostní
spoje německých drah ICE. Jízdenky
eTiket lze koupit pouze přes eShop ČD
nebo přes telefonní linku Kontaktního
centra 840 112 113. Více informací najdete
na www.eshop.cd.cz.
*ceny v Kč dle aktuálního kurzu
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rozhovor

rozhovor
→ Nejširší veřejnost vás zná
v poslední době především z televizních
seriálů. Jaký vztah vůbec máte k televizi?
Macešský. My doma televizi ani nemáme.
Tedy televize u nás nějakou dobu byla,
hlavně z pracovních důvodů, ale teď už se
definitivně odstěhovala a prostě už není.
Což je někdy problém, protože nás třeba
samozřejmě zajímalo, jak dopadnou volby.
Takže jsme nakonec sledovali televizi aspoň
po internetu. Ale musím říct, že je to docela
zdravý způsob života, aspoň co se rodiny
týče. Protože televize někdy lidem brání
v komunikaci – všichni jsme tak trochu
pohodlní a když už něco v bedně běží, člověk
nakonec neodolá a dívá se. Takže je lepší
ten ďáblův vynález raději nemít, aby vás to
nelákalo.

→ Na druhou stranu ale zábavu pro
„ďáblovu bedýnku“ vyrábíte. Mám
na mysli především vaše letité angažmá
v „nekonečném“ seriálu Ulice.

LJUBA KRBOVÁ

DOPŘÁVÁM SI
KRÁLOVSKOU
ZÁBAVU
text — Matěj Rychlý / foto — Marie Votavová

Herečka Ljuba Krbová prošla ve své dosavadní
kariéře několika pražskými divadelními scénami,
hrála v mnoha filmech, televizních seriálech, svůj
hlas v dabingu propůjčila těm největším světovým
hvězdám. Spolu se svým manželem, spisovatelem
a publicistou Ondřejem Neffem, tvoří v uměleckém
světě nepřehlédnutelný pár.

Víte, já jsem vždycky záviděla americkým
hercům jejich nasazení. Protože když máte
těch deset až dvanáct natáčecích dní v měsíci, jako herec se naučíte věci, které byste se
jinak nenaučil. Takže já jsem práci na televizních seriálech uvítala jako velkou příležitost. Díky jim už automaticky vnímám, která
kamera mě bere v detailu, která zas v celku,
a podle toho používám herecké prostředky.
Nemusím už řešit to, že když se rozsvítí červená, člověk dostane trému a myslí hlavně
na to, že nesmí zkazit dialog. A to je úžasná
věc. Jak říkám, jsem v plném tréninku a to je
skvělý. A za to televizi děkuju.

jsme se navzájem sžívat a poznávat i se
scenáristy. A protože jsem člověk pozitivně
naladěný a ráda se směju, mám pocit, že to
scenáristy nějak ovlivnilo. A taky si myslím,
že i setkání s životní láskou, tak jak se to
pak v seriálu Anně stalo (protože to se stává
i v běžném životě), může člověka hodně proměnit. Takže stará panna, která zahořkla
a vzdala svůj život, se začne zásadně měnit,
když ji potká láska, když má chlapa a děti
a její život najednou dostane smysl. Takže
Anna prošla velkou proměnou a nezdá se mi
to za vlasy přitažené.

Miluju, když lidi dělají
věci se zápalem.
Snad proto mám
sama tolik koníčků
a ráda objevuju
nové věci.

→ Vy jste v roli Anny od samotného
začátku natáčení seriálu?
Ano, jsem v seriálu Ulice od úplného začátku
a postupně jsem se z takové vedlejší role
přestěhovala do role větší, protože té mé
hrdince časem pořídili manžela a děti a její
příběh se rozrůstal. A vůbec mám pocit,
že tenhle seriál profesně naučil hodně
oborů. Vidím třeba, jak postupně vyrostli
scenáristi, jak jsme se my všichni naučili
zvládnout kvantitu, aniž by utrpěla kvalita.
Opravdu se skláním před všemi lidmi ze
štábu, protože my herci na rozdíl od nich se
tam střídáme a máme i jiné aktivity – divadla, dabingy, rozhlas. Ale štáby odedřou tu
podstatu práce. Pracují ve dvanáctihodinových směnách a lidé by byli dost překvapeni,
kdyby viděli, jak tvrdě pracují.

→ Vaše populární postava Aničky
Málkové, dnes už Liškové, ale nebyla
zpočátku moc sympatická. Je to tak?
Byla dokonce ukrutně nesympatická. My
jsme tehdy všichni začínali na startovací
dráze denního seriálu a nikdo s ním tady
neměl žádnou zkušenost. Náš tým začal pracovat hrozně intenzivně, protože nám nic
jiného nezbývalo – tedy pokud jsme měli vyprodukovat to, co jsme měli za úkol. A začali
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A samozřejmě že jsou léta tučná a hubená.
Takže už jsem několikrát zažila sledování
čísel na účtu, kdy zvažujete, dokdy to ještě
půjde… Ale protože nemám na krku pět dětí,
jako měli moji rodiče, jsem ráda, že si tenhle
luxus můžu dovolit. My totiž máme s Ondřejem takovou teorii, že by si člověk měl
v životě dopřát jednu královskou zábavu.
Pro něj je to psaní románů, které ho neživí,
a pro mě je to hraní divadla, které mě taky
nikdy samotné neuživí. Je mi jasné, že kromě
divadla budu vždycky muset dělat ještě něco
dalšího. V divadle totiž pracuju na projektech, které nejsou komerční – to je pro mě
ten luxus, že dělám věci, které mě těší a že
pracuju s lidmi, kteří mě něčím oslovili.

→ Pokud vím, dnes hrajete především
ve Strašnickém divadle.
Strašnické divadlo je volné seskupení herců,
kteří zde nemají stálé angažmá. Poslední
inscenaci, kterou jsem tu dělala a která pro
mě byla, nebojím se říct, přelomovou, je
britská hra Sleeping Around. Je to dvanáct
scén, kde se vážná, až téměř drastická
témata řeší úlevně humornou formou.
A v okamžiku, kdy vám divadlo dokáže dát
katarzi, že odcházíte z hlediště s pocitem, že
si nechcete prohnat kulku hlavou, tak to je
divadlo, které mě baví. A když máte takhle
dobrej text, tak to se to sakra dobře hraje!
Ale je to taky sakra těžký! A taky se pořád
bojíte, jestli si sakra nenabijete hubu! (Směje
se.) Ale když to vyjde, tak je to doslova
opojný. Já mám pocit, že díky téhle hře a díky
režisérovi Vojtěchu Štěpánkovi a partnerovi
Honzovi Zadražilovi jsem objevila neznámé
krajiny mé profese. A to je mém v věku buď
na pováženou, nebo je to obrovský štěstí.

→ V dabingu máte také hodně
pěkných „zářezů na pažbě“. Namlouvala
jste i takové hvězdy, jako je Liz
Taylorová, Sally Fieldsová nebo Uma
Thurman.

→

Jako herečka jste ale bez stálého
angažmá. Proč?

Ano, jsem herečka na volné noze a už tak
zůstanu! (Říká významně.) Okusila jsem
obojí a vím, že nejsem typ herečky do stálého angažmá. Vůbec mě nebaví ty intriky,
které se odehrávají v klubech, nebaví mě
pořádání koalic a protikoalic. Líbí se mi,
když mě někdo osloví na jednotlivý projekt.
Ale svoboda vás samozřejmě něco stojí –
cenou je ztráta jistoty, že na vašem účtu
bude každý měsíc pravidelně nějaká částka.

Někdo se dívá na hereckou práci v televizních seriálech a v dabingu skrz prsty. To je
podle mě úplně scestný přístup. Třeba ten
dabing: marná sláva, když dabujete velké
herečky, trochu jim do té jejich kuchyně
koukáte a máte vždycky možnost se něco
naučit. Já prostě beru jakoukoli pracovní
příležitost jako výzvu, i když to není velká
věc. Svého času jsem měla málo nabídek
na práci, kterou bych chtěla dělat, a tak jsem
hodně namlouvala komentáře k dokumentům. Jenže já jsem dislektik, takže si umíte
představit, co to pro mě bylo. Tekly mi čůrky
potu po zádech a stálo mě to velký nervy
a spoustu sil. A vždycky když se to povedlo,
tak to byla pro mě obrovská satisfakce, byla
to zvládnutá profese. Herce už dneska nikdo
nevyhání ze vsi jako potulný komedianty,
tak zaplať pámbů za to. Miluju, když lidi
dělají věci se zápalem, a snad proto mám
sama i tolik koníčků – pořád mě prostě baví
objevovat nové věci.
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→ Když je řeč o vašich koníčcích –
ještě stále děláte bojové umění wu-šu?
To je láska na celej život. Asijských bojových umění je mnoho druhů, čínských
bojových umění také a já jsem si prošla
několika styly. Ať už to bylo tai-ťi, což
je u nás nejznámější bojové umění, nebo
šaolin, který je známý díky komerčním
show, které tady dělají šaolinští mniši. Ale
jak říkají asijští filozofové, je to moje cesta
a co mě potkává, to se snažím naučit. A teď
se dostávám do takové fáze, že si prostě
jen tak cvičím. Už mám za sebou dobu, kdy
jsme se navzájem ptali: Tak co, cvičíš meč?
A už jsi cvičil hůl? Jak říkala moje babička,
je to všechno jeden čert. Musíte přijít
na podstatu a pak už si jenom rozšiřujete
rejstřík. Ale to, co mi bojová umění dávají,
není, že když mě napadne dvoumetrovej
chlap, tak ho složím během zlomku vteřiny
na zem. Bojová umění mě naučila soustředit se, relaxovat a pracovat se svou energií.
A to není ani v naší herecké profesi tak
úplně od věci.

→ Druhým vaším koníčkem je
fotografie. Je ale vůbec možné, aby
člověk nefotil, když žije vedle muže,
který je doslova guru české digitální
fotografie – tedy vedle vašeho manžela
Ondřeje Neffa?
S Ondřejem není možné nefotit. Protože se
jinak stanete stojanem a věšákem na fotoaparáty, nosičem fotoobjektivů a stativů
a podobných věcí. A to by pro můj naturel
byla příliš pasivní funkce.

→ Vy ale určitě na rozdíl ode mě,
který pracuje s automatem a cvaká
jeden snímek za druhým, určitě ostříte,
nastavujete časy a snímek doslova
vytváříte.
Musela jsem se naučit zákonitosti velké
pětky (a Ljuba Krbová okamžitě bez zaváhání vyjmenovává): to je ISO, clona, čas,
vyvážení bílé a kompenzace expozice.
Mimochodem, ten název „velká pětka“, to
je moje vlastní terminologie, kterou od své
žačky přejal i Ondřej Neff! Já totiž nejsem
příliš technicky zdatný člověk, takže jsem
si musela vytvořit tuhle pomůcku.

→

Co vám fotografování dává?

Je to pro mě nový rozměr pohledu na svět.
Vidíte najednou svět úplně jinejma očima
a vnímáte ho intenzivně. Po focení jsem
vyždímaná jako hadr. Nejsem totiž ten typ
turisty, který už viděl dvě katedrály a teď
si sedne na kafíčko a odpočívá. Jsem při
focení celej den soustředěná a vidím, že
kolem chodí zajímaví lidé a uvažuju, jestli
je mám oslovit a zapřít s nima konverzaci,
že bych si je ráda vyfotila.

→ Pokud vím, měla jste už i několik
výstav fotografií.

V Praze jsem měla už několik výstav, pak
v Brně, Rosicích a poslední výstava byla
u nás v hostivařském ateliéru Ulice a byla
na podporu Bílého kruhu bezpečí. Na jednu
stranu člověka samozřejmě těší, když
vás někdo osloví a chce udělat výstavu.
Ale na druhou stranu bych ráda vždycky
vystavování spojila ještě s něčím, co by té
výstavě dalo ještě další smysl. Protože já
nejsem pan Šibík nebo Helmut Newton, aby
moje fotografie měly cenu samy o sobě.

RYCHLÝ DOTAZNÍK
Vesnice, nebo město? — DNES VESNICE
Pes, nebo kočka? — PES, NEJLÉPE DVAKRÁT
Film, nebo divadlo? — DIVADLO
Káva, nebo čaj? — ČAJ, NEJLÉPE ZELENÝ
Dovolená doma, nebo v zahraničí? —
OBÉ A HODNĚ PROSÍM: -)
Léto, nebo zima? — LÉTO
Skřivan, nebo sova? — SOVA, SOVA, SOVA!
Sladké, nebo slané? — SLANÉ
Kliďas, nebo prudina? — JAK KDY
Vážná, nebo populární hudba? —
K POSLECHU VÁŽNÁ, K TANCI MODERNÍ
Komedie, nebo thriller? —
CHYTRÁ KOMEDIE
Karty, nebo šachy? — ANI JEDNO
Pěstěné květiny, nebo polní kvítí? —
CHRPY, KOPRETINY, VLČÍ MÁKY,
ŠÍPKY, KROKUSY

→ Jaké je vlastně manželství herečky
a renesančního člověka Ondřeje Neffa,
který maluje, fotí a píše?
Je to hoňka! Protože jak jste řekl, Ondřej
je renesanční člověk a oba jsme takoví
neposedové. Takže pokud něco zrovna
neděláme, něco plánujeme nebo vymýšlíme. A zaplaťpámbu, aspoň při jídle sedíme
na židli. Protože jsme oba aktivní a máme
aktivitu rádi, kdyby jeden na chvíli spočinul,
ten druhej ho hned vybudí. Život je strašně
fajn, když máte vedle sebe člověka, který
je podobného založení jako vy, protože se
v některých zásadních věcech nemusíte přizpůsobovat. Ovšem pro člověka, řekněme
rozvážnějšího založení, by to mohlo být
peklo! (Směje se.)

→

Jste kritikem manželovy práce?

Ano, takhle to funguje. Protože právě proto,
že nemáme televizi, máme čas si povídat.
Já ale bohužel nestačím přečíst všechno,
co vytvoří. Ale když píše román, já jsem
prvním čtenářem a, jak on říká, nelítostným
kritikem. Ale na druhou stranu já stejnou
upřímnost očekávám od něj, protože vím, že
prvotním účelem není ublížit, ale pomoct. Já
mu samozřejmě nechci zasahovat do podrobností, protože on své řemeslo ovládá
velmi dobře, ale když čtu nějakou jeho věc,
můžu uplatnit svůj smysl pro rytmus, který
mám z divadla. Takže třeba můžu Ondřeje
upozornit, když mám pocit, že tomu najednou takzvaně padá řemen.

→ Jak jste před chvílí zmínila,
výtěžek z prodeje vašich fotografií
na výstavě v Hostivaři šel na podporu
neziskové organizace Bílý kruh bezpečí.

O vás se ale ví, že se účastníte mnoha
charitativních aktivit. Jmenujme aspoň
dvě: účast na projektu Múzy dětem
a spolupráce s libereckým hospicem.

Mluvili jsme o tom, že jsem z velké rodiny
– je nás pět sourozenců. A dodnes cítím tu
rodinu za sebou. Je to obrovská výhoda, obrovské zázemí a myslím, že děti v dětských
domovech mají v tomto ohledu velký handicap. A pokud jim můžeme jejich těžší úděl
jakýmkoli způsobem ulehčit, pak především
tak, že jim dodáme sebevědomí. Mně se
právě líbí, že Múzy nejsou ten klasický charitativní projekt, kdy se děckám v domově
koupí nový pastelky nebo nový počítač.
Na to jsou dárci. Ale my jim dáváme svůj čas,
což si myslím, že je hodnota, kterou zatím
ani neumějí docenit. Věřím ale, že v nich
zůstanou nějaký vzpomínky, který jim pak
pomůžou při budování jejich sebevědomí.
Takže za dětmi jezdíme, trávíme s nimi
víkendy, bereme si s sebou pejsky, někdy si
kolegové berou s sebou i svoje děti. Hrajeme
s nimi fotbal, oni nám ukazujou svoje pokojíčky, povídáme si a zpíváme. Jde o to, že děti
mají možnost navázat kontakt a vystoupit
z toho svého prostředí a učí se komunikovat
s lidmi „zvenčí“.

→

Dětské domovy jsou o začátku
života a vaše angažmá v libereckém
hospici je naopak o smrti, o umírání. Jak
to jde dohromady?

Protože už jsem nějakej ten pátek na světě,
tak jsem se samozřejmě potkala s případy,
kdy lidé bojovali s těžkou nemocí. Odešlo mi samozřejmě i několik příbuzných,
dokonce i kamarádů a vím, že ty konce jsou
hodně těžké a ne vždy je v moci rodiny svým

Právě končím
jednu
z nejhezčích sezón
v mém životě
a těším se na
prázdniny.
LJUBA KRBOVÁ
Herečka Ljuba Krbová se narodila
5. července 1958 v Hradci Králové.
Pochází z pěti dětí, oba rodiče hráli
ochotnicky divadlo. Absolvovala
Státní konzervatoř a již v průběhu
studií úspěšně hrála v TV seriálu
Zkoušky z dospělosti. V průběhu své
kariéry vytvořila mnoho ﬁlmových
a televizních rolí. Z ﬁlmových prací
jmenujme aspoň snímky Anděl
s ďáblem v těle a Helimadoe. Ze
starších prací pro televizi připomeňme
účinkování v seriálech Přítelkyně
z domu smutku, Náměstíčko a Místo
v životě. Roky úspěšně dabuje
zahraniční ﬁlmy. V současné době
je známá především díky roli Anny
Málkové-Liškové v nekonečném seriálu
Ulice. Je bez stálého angažmá a hostuje
v pražském Divadle Bez zábradlí
nebo ve Strašnickém divadle. Jejím
manželem je spisovatel Ondřej Neff.

blízkým posloužit. Nikdo z nás není odlitek
z betonu. Jsou lidi, kteří si vytknou za úkol
svého nejbližšího doprovodit až na úplný konec a pak to sami nezvládnou. V tom případě
si myslím, že hospic je tím nejpřirozenějším
řešením. A v hospicích většinou pracují lidé,
kteří se k tomu dobrovolně rozhodli a vědí
dobře, do čeho jdou. Já je proto nesmírně obdivuji, vážím si jich. A pokud můžu pomoci,
tak je to pro mě svým způsobem čest. Takže
jsme vymysleli projekt večera, kdy jsme
spolu s Ondřejem Neffem přijeli do Liberce.
Sdružení pro hospic tam pozvalo své lidi
a udělali jsme besedu o všem možném –
promítali jsme fotky z cest, probírala se
různá témata od profesních záležitostí až
po osobní, lidské věci. Ten večer měl velký
ohlas a já jsem z toho měla velikou radost,
protože mi lidé kolem libereckého hospice
řekli, že to byl pro všechny ten správný
impulz.

→ Závěrem bych se vás chtěl zeptat,
jak to vypadá se hrou, kterou pro
vás píše Ondřej Neff. Kdy ji konečně
uvidíme?
Tak to jsem sama zvědavá! (Hlasitě se rozesměje a číšník se udiveně otáčí.) Ta hra je komedie, jmenuje se Past na Satana a pracuje
se na ní. Skutečnost je ale taková, že Ondřej
má neustále svoje termíny, takže stále má
nad sebou asi tak pět Damoklových mečů.
O prázdninách jeden až dva meče ubudou
a vždycky si říkáme, že najedeme na takový
klidnější režim. A tam já chci právě vpasovat
tu hru. Takže uvidíme! Každopádně já právě
končím jednu z nejhezčích sezon v mém životě a těším se na doufám hezké prázdniny,
protože jsem unavená jako kůň. ³
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NAŠE CESTOVÁNÍ

DOVOLENÁ
JAK MÁ BÝT!
text — Matěj Rychlý / ilustrace — Lukáš Hudec

Ukazuje se, že Češi jen neradi
mění své zvyklosti. I když zřejmě
ekonomická recese už částečně
ustupuje, lidé ještě více než loni
dávají přednost domácí dovolené.
Tomu nahrává i stabilně stoupající
úroveň ubytování v penzionech
i kempech. Ale i přes veškerou
ﬁnanční opatrnost se zdá, že
dovolená u moře je zážitkem,
který si prostě odepřít neumíme.
ohled do ještě neuzavřených letošních
statistik napovídá, že i letos zůstane
dovolenkovou destinací číslo jedna
Chorvatsko. Na záda mu ale obrazně řečeno
dýchá Slovensko, kam třeba loni zavítalo neuvěřitelných 662 000 Čechů. Jednoznačnou
trojkou se letos zdá být opět Itálie, zatímco
do Řecka letos míří mnohem méně našich
turistů – nejspíš je odrazují stávky místních
dopravců a rozkolísaná situace v zemi vůbec. A pak jsou tu již tradiční turistické cíle,
jako je třeba Rakousko, Francie, a stále více
Čechů „dosáhne“ na pobyt v Egyptě. Mohli
bychom ještě zmínit další „silné“ země jako
Španělsko, Bulharsko a Turecko a v seznamu Českého statistického úřadu byste
ale také našli i některé Čechy překvapivě
hojně navštěvované exotické destinace, jako
jsou ostrovy Bora Bora a Tahiti, Seychely,
Maledivy nebo Bali. Zkrátka dalo by se říci:

P

co Čech, to cestovatel. Někde jsme jako
turisté tradičně velmi vítáni, jinde se nám
tak trochu posmívají. Můžeme si za to do
značné míry sami, a to díky svému chování.
Nemá proto smysl rozčilovat se třeba nad
tím, že chorvatský týdeník Globe na svých
stránkách otisknul před sezonou erotickou
mapu Jadranu s douškou, že místní mladíci
se už těší na krásné a povolné Češky. Proč
se také zlobit nad přezdívkou „paštikáři“,
když kufr auta nejednoho našeho cestovatele stále připomíná pojízdnou prodejnu
Jednoty. Připravili jsme pro vás typologii
čtyř základních cestovatelských „druhů“,
kterými jsou již zmíněný paštikář, baťůžkář,
požitkář a sportovní typ. Uvádíme, co je pro
ně typické, jak uvažují a kam cestují. Berte
tuto typologii jako určitou humornou nadsázku, ale není vyloučeno, že se v některém
z typů dokonce i tak trochu poznáte.
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PAŠTIKÁŘ

Paštikář je pragmatik: chce
za co nejméně peněz co nejvíc
muziky. Najdete ho převážně
na jadranských plážích Chorvatska, miluje také severní
pláže Itálie a Benátsko vůbec.
Je to družný typ. Nevadí mu,
že dva týdny dovolené stráví
v kempu obklopený dalšími
českými rodinami – ostatně
jak by se domluvil, když ovládá
zpravidla jen češtinu. V kufru
auta mívá dvě basy plzeňského,
které po večerech vychutnává
před stanem nebo karavanem
s partou mariášníků, kromě
toho tu najdete i pověstné
paštiky, po nichž získal své druhové jméno, párky v konzervě
a polévky v sáčku. Ortodoxní
paštikáři, kterých už ale rychle
ubývá, berou na cesty dokonce

i maso zavařené ve sklenicích,
domácí marmelády a samozřejmě i knedlíky v prášku.
Pohrdavě se dívá na produkty
místních pivovarů, krajně
nedůvěřivý je vůči plodům
moře – přece by nejedl tu vodní
havěť, když si může zakrojit ze
štangle lovečáku, který mu visí
na stropní tyči stanu.
Paštikář je konzervativní. Rád se opakovaně vrací
na místa, kde se mu líbilo – není
výjimkou, že do oblíbeného
kempu nebo apartmánu jezdí
už druhá a někdy třetí generace jedné a té samé rodiny.
Na dovolenou vyráží převážně
autem (přijde to nejlevněji,
i když kolony na dálnicích bývají
nesnesitelné). Obstarožní stopětku vyměnil za nablýskanou

fabii nebo oktavii, popřípadě
za jiné evropské auto, a s uspokojením sleduje, že v tomto
ohledu už nezaostává za svými
stále bohatšími sousedy ze zemí
Evropské unie.
Svou přezdívku nerad slyší,
protože mu připomíná doby
devizových přídělů, kdy by bez
dovezených zásob na Jadranu
prostě nepřežil. A zlobí se
vlastně i právem, protože doby
se změnily – paštikář dnes už
totiž také nechá vydělat domorodcům v místních restauracích, kam si rád zajde s rodinou
na večeři a panáka rakije.
Paštikář už prostě umí pustit
chlup – hodně utrácí za zmrzliny, rád se po boku německých
sousedů pouští i do sportovních
aktivit, jako je jízda na nafukovacím banánu nebo kitesurfing
a potápění.
Paštikář je rád na místě.
Honbu za památkami rád přenechá jiným, raději se povaluje
u moře. Vstává brzy ráno, aby
stihl strategicky umístit na pláž
ručník nebo deku, protože kolem
desáté už zde nepropadne ani
pověstné zrnko písku. Poslouchá
české vysílání Radoiožurnálu
na vlnách Rádia Split či Rádia
Dubrovník, tetelí se, když slyší
o kilometrových zácpách na dálnici, zatímco on si už dávno
užívá slunce a moře. Na pláži ho
okamžitě poznáte podle pohozeného výtisku Blesku.
Ačkoli doma obvykle nadává
na vše, od politiky až po stav
dálnic, v cizině je to vlastenec.

Stále cítí jistou nadřazenost nad
místními, nelibě ale nese, že
i po letech je našinec na Jadranu stále tím druhým v řadě.
Neustále srovnává ceny, z hlavy
vám bez váhání řekne, v kterém
roce byla kuna za 5 korun, stále
pro něj platí, že co je české, je
i hezké. Přes veškeré škorpení
s domorodci a navzdory pocitu
Evropana druhé kategorie se
sem rok co rok vrací, protože je
věrný a dobře ví, že Jadran jsme
světu objevili my, Češi, už na začátku minulého století, takže
nám vlastně tak trochu patří.
A tenhle primát nám už prostě
nikdo nevezme.

KAM CESTUJE
PAŠTIKÁŘ
→ chorvatské pobřeží
→ Slovinsko
→ jadranské ostrovy
→ severní Itálie – Benátsko
→ Toskánsko
→ ostrov Elba
→ řecké ostrovy
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BAŤŮŽKÁŘ

Poznáte je ihned – na zádech
mají ruksak, v ruce mapu,
po stranách batohu jim visí
PET láhve s vodou, kterou si
vyprosili někde u benzinky. Bez
problémů se uvelebí kdekoli
na zemi, bez ohledu na etiketu
„většinové“ společnosti. Patří
jim totiž svět – a jak by ne, když
je jim přes dvacet a život mají
před sebou.
Baťůžkáři jsou komunitou,
která žije tak trochu sama pro
sebe. Na internetu si vyměňují
informace o tom, jak sehnat
laciné ubytování na Mauriciu,
jestli je bezpečné přenocovat
na letišti v Bogotě a kolik stojí
karimatka v Bangkoku. Mají
poměrně hluboko do kapsy,
protože mnohdy ještě studují
a na své dobrodružné cesty si
vydělávají brigádami o víkendech. Mívají slevovou kartu
ISIC, dovedou se asertivně prát
za slevy na vstupném a jízdném.
Jakkoli je to ale neuvěřitelné,
baťůžkáři a mladí cestovatelé
vůbec představují dnes důležitý článek světového turismu.
Podle Světové organizace
cestovního ruchu (UNWTO)
tvoří totiž 20 % mezinárodních
příjezdů a utrácejí tak v součtu
za cestování více než kterákoliv
jiná skupina!
Podle výzkumů je mladý cestovatel-baťůžkář zpravidla poměrně vzdělaný člověk mezi 18
až 25 lety. Jeho hlavní motivací
je poznávat jiná místa a kultury.
Dalšími důvody cestování jsou
pak rekreace a zábava. Obvykle

se baťůžkář vydává na jednu
kratší a jednu delší cestu ročně.
Čím zkušenějším cestovatelem
je, tím více se odvažuje mimo
hlavní turistické destinace,
objevuje okrajové části nepříliš
poznamenané turismem. Při
cestování je odvážný, neodradí
ho ani hrozba terorismu, přírodních katastrof či epidemií.
Jejich cílové destinace jsou
nevypočitatelné. Jedno je ale
jisté – totiž fakt, že baťůžkáře

KAM CESTUJE BAŤŮŽKÁŘ
→
→
→
→
→

→
→
→
→

Vietnam – Hanoj a Saigon, starověké věže Po Nagaru,
Zátoka zanořujícího se draka
Thajsko – Bangkok, ostrov Ko Chang – koupání
a šnorchlování na korálech, sloní safari
Laos – Phnom Penh – královský palác se Stříbrnou
pagodou
Kambodža – chrámový areál Angkor
Barma – tajuplné chrámy starého královského města
Pagan, nejposvátnější pagoda Shwedagon
a Mandalay Hill
Indie – Dillí – Kutub Mínár s nerezavějícím sloupem, Ágra
Kuba – Havana, Santiago de Cuba, Varadero
Ukrajina – Podkarpatská Rus
Mongolsko – klášter Amarbajasgalant u jezera Chövsgöl,
poušť Gobi, Ulánbátar

dnes potkáte doslova všude.
Cestují napříč Evropou
i Amerikou, stále více jich ale
míří do laciné Asie – do Číny,
Thajska, Vietnamu nebo Laosu.
Náš český baťůžkář se ale
kromě jmenovaných exotických
destinací vydává i do relativně
blízkých zemí – na Ukrajinu
a do Bulharska, do Rumunska
za českými krajany do Banátu
nebo třeba i do vzdálenějšího
Mongolska, které ho láká nezkaženou přírodou.
Na ubytování nejsou baťůžkáři nároční, spokojí se s prostými hostely, lacinými penziony
nebo s vybydlenými hotýlky,
zavděk vezmou i nouzovým přenocováním na karimatce někde
v zákoutí liduprázdného parku.
Český baťůžkář mluví, tak
jako ostatně všichni ostatní,
univerzální angličtinou. Necítí
se na rozdíl od paštikáře jako
méněcenný, protože se považuje
za světoobčana. Koneckonců,
mezi jeho džínami a sepranými
lewiskami jeho amerického
protějšku není významný rozdíl. Večer je najdete zpravidla
v internetových kavárnách, kde
si po sítích vyměňují zkušenosti
a tipy, plánují další cesty a sem
tam pošlou domů rodině uklidňující e-mail.
Zvláštní kategorií mezi baťůžkáři jsou mladí lidé, kteří se
na své cesty vydávají po zakončení určitého studijního cyklu,
před startem profesní kariéry
nebo při změně zaměstnání.
A zdá se, že kouzlo baťůžkářského způsobu cestování
zasáhlo i starší věkové skupiny,
protože stále častěji jsou vidět
i starší batůžkáři, kteří se jen
tak rozhodli udělat si přestávku
v zaměstnání předtím, než se
nadobro usadí a založí rodinu.
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POŽITKÁŘ

Umí si vychutnat život, ocení
kvalitní hotel, prvotřídní
služby – je prostě mistrem
v oboru „umění života“. Pro
někoho je možná snob, ale kdo
se aspoň jednou nechal hýčkat
v pohodlí pětihvězdičkového
hotelu některého ze světových řetězců, ten ví, o čem je
řeč. Požitkář cestuje zásadně
letadlem, pokud to jde i první
třídou. Představa, že by se krčil
dvanáct hodin letu na Bali v těsném prostoru sedadel v turistické třídě, mu působí doslova
fyzické obtíže.
Požitkář prostě miluje luxus
a je ochoten za něj zaplatit,
i když částka za jedno přenocování v luxusním hotelu Burž
al-Arab by třeba takovému baťůžkářovi uhradila kompletní
čtrnáctidenní pobyt někde
v Thajsku. Český požitkář
možná nemíří až tak vysoko,

obejde se klidně bez kohoutků
ve vaně z ryzího zlata a bez
Rolls-Royce čekajícího v podzemní garáži. Stačí mu třeba
luxus all inclusive dovolené,
tedy pocit, že může kdykoli zajít
k baru na vychlazené mojito,
že ho denně čekají opulentní
hostiny a že mu pokojské každé
ráno mění povlečení a ručníky.
Požitkaření je prostě o pocitech
– požitkář nekupuje dovolenou,
ale zážitky. A mezi ně rozhodně
nepatří tlačenice u charterového letu v půl třetí ráno na zapadlém venkovském letišti.
Požitkář je zároveň romantik. Proto si třeba koupí cestu

parníkem po Nilu a cestuje
v poklidném tempu ve stopách
hrdinů detektivek Agathy
Christie. Nebo ho najdete
na palubě pětihvězdičkové
luxusní lodi, která vozí cestující
po středomořských destinacích, kde se týden povaluje
ve vířivce u jednoho z bazénu,
pro rozptýlení si přes den zajde
do města u přístavu nebo si
nechá udělat manikúru v jednom z pater plovoucího hotelu.
Požitkář také třeba vyrazí
do Francouzské Polynésie, aby
na Tahiti hledal ztracený svět,
který učaroval Gauginovi, nebo
se vydá potápět do Karibiku
objevovat vraky starých španělských galér.
Požitkář také samozřejmě
hraje o dovolené golf. Každopádně ne doma, kde už zná
každý resort, ale vydává se
o dovolené do světa. Ví dobře,
že skvělé podmínky pro hru najde v Evropě třeba v jihoportugalském Algarve nebo že se mu
vyplatí odjet za golfem třeba až
na druhý konec světa, do Santo
Dominga v Dominikánské republice, kde na něj čeká skvělé
27jamkové hřiště, které patří
do desítky nejlepších golfových
resortů na světě.
Požitkář je také v neposlední řadě gurmán. Hotely
vybírá nejen podle standardu
ubytování, ale i podle toho,
kolik má jejich restaurace michelinských hvězdiček. Cestuje,
aby objevil nové chutě a poznal
místní kuchyně.
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POŽITKÁŘ
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→

→

Mauricius – tanec Sega,
muzeum se známkou
Modrý mauricius
Seychely – ostrov Mahé,
Victoria a mořský národní park Ste Anne
Dominikánská republika
– Punta Cana s několikakilometrovou pláží
Bávaroa a delfináriem
ostrovy Bora Bora a Tahiti – osamělé a nezkažené
pláže snů
Maledivy – lákadlo
v podobě stovek ostrovů,
z nichž každý má svůj
originální hotelový resort se soukromou pláží
golf: požitkář ho dnes
hraje prakticky všude,
ale zvlášť si oblíbil Algarve v Portugalsku

Nevydrží na jednom místě déle
než dvě noci. Neláká ho luxus,
který táhne požitkáře, nestojí
ani o objevování nových a nepoznaných kultur, které nedají
spát baťůžkářům. Sportovcem
prostě hýbe adrenalin. Táhne
ho to do hor, vzrušují ho túry
i dravé horské řeky, chce si o dovolené sáhnout na dno svých sil.
Sportovní typy si v posledních letech oblíbily rafting neboli sjíždění peřejnatých úseků
horských řek na nafukovacích
člunech – raftech. Raftování
je jednoznačně adrenalinový
sport – když se velkou rychlostí
řítíte řekou přímo na obludný
balvan v cestě, pak se vám srdce
rozbuší, i když víte, že máte
za zády zkušeného průvodce,
který zná řeku lépe než své
boty. Sportovní typ ví, že na rafting jsou skvělé třeba řeky
v Rakousku.
A pokud mu rafting už
zevšedněl, stačí zajet o pár
kilometrů dál, do oblasti
Trentina v severní Itálii, která
je protkaná dravými říčkami
a přímo vybízí vyzkoušet si
nový adrenalinový sport zvaný
kaňoning. Je to mladá sportovní disciplína, jistý způsob

poznání, kam až jste ochotni
ve své odvaze zajít. Nafasujete neoprenový oblek, včetně
„ponožek“ z nepropustného
materiálu, dostanete i helmu
a pásek s karabinami – to vše
se hodí, protože vaším úkolem
je „proplout“ dravou řekou
jako pstruh drsným horským
kaňonem. Obvykle nechybí ani
několikametrové volné pády
do tůní pod vodopády.
Zatímco paštikář obhlíží
mořský horizont od svého
stanu s lahváčem v ruce, pro
sportovní typ je moře živlem, se
kterým si to člověk musí rozdat.
Co takhle stát se na pár dní
lodníkem a pod vedením zkušeného kapitána se na námořní
jachtě plavit mezi ostrovy
v jaderském moři? Každý rok
stále více a více sportovních
typů objevuje krásy Jadranu
i řeckých ostrovů z paluby
jachty. Nebo co se takhle
o dovolené naučit potápět? Nic
snadnějšího – potápěčské školy
na Jadranu nebo v Itálii nabízejí
celou řadu potápěčských kurzů
od základního až po kurzy úzce
specializované – např. kurzy
jeskynního potápění. Možná že
jste sportovním typem a láká

vás kitesurfing, což je sport
spočívající v jízdě po vodě
na speciálním prkně za využití
tažného draka. Je to jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů;
ještě v roce 1998 se tomuto
sportu věnovalo pouze několik
desítek nadšenců a v roce 2009
byl počet kitesurferů odhadován na 300 000 nadšenců.
Hory byly odjakživa hozenou
rukavicí pro sportovní typy.
Takže Alpy jsou rok co rok
plné těch, kdo kromě klasického alpinismu podlehli třeba
kouzlu ferrat a učí se bezpečně
zdolávat příkré skály, přičemž zažívají podobné pocity,
jaké mají horolezci šplhající
na vysoké hory. Jiní zase mají
touhu probádat těsné a tajemné
podzemní prostory a pomocí

horolezeckých lan pronikají
slaňováním do hlubokých propastí a ledových chodeb.
A náš přehled by byl neúplný,
kdybychom nezmínili zálibu
sportovních typů v cyklistice.
Dnes se jezdí všude, ať už doma
nebo v cizině, v partě nebo
jen tak romanticky ve dvojici,
se stanem a spacákem nebo
od penzionu k penzionu.

KAM CESTUJE SPORTOVNÍ TYP
→
→
→
→
→
→

rafting – Norsko, rakouské řeky Enns a Steyr
cyklistika – Rakousko, Německo, Itálie
kaňoning – Julské Alpy – Bovec
surfování – pláže Atlantiku ve Francii a ve španělské Tarifě
potápění – Jadran, Elba, Bali, Maledivy, Egypt
potápění se žraloky – Jihoafrická republika
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FENOMÉN
SUPERLAST
Zájezdy „last minute“ u nás už
dávno zdomácněly. Stále více
Čechů nechává rozhodnutí o dovolené až „na poslední chvíli“.
Ušetří tak i několik tisíc korun.
Turisté s pevnějšími nervy objevili kouzlo nového fenoménu,
kterým je „superlast“. Sbalíte kufr
a vydáte se na některé z letišť
našich západních sousedů. Tam
si obejdete cestovní kanceláře,
které nabízejí zájezdy „superlast minute“, zaplatíte a za dvě
hodiny už třeba sedíte v letadle
a míříte na dovolenou za směšné
peníze. Riziko, že uvíznete na letišti, je minimální – tedy pokud
nejste příliš vybíraví.

DRÁŽĎANY
Pro cestu na letiště do
Drážďan doporučujeme
výhodnou zpáteční jízdenku
eTiket Dresden+letiště z Prahy
do Drážďan společně s dokladem na dopravu příměstskými
vlaky S-Bahn až do stanice
Drážďany letiště (Dresden
Flughafen). Nový eTiket platí
jeden měsíc a stojí 26 € (cca
676 Kč dle aktuálního kurzu)
pro cestu na letiště a zpět.
Jízdenka je otevřená, pro cestu
tam si určíte konkrétní den
a vlak, pro cestu zpět můžete
využít libovolný vlak EuroCity v rámci měsíční platnosti
jízdenky.

horoskop

VLAKEM ZA EXOTIKOU
Není žádným tajemstvím, že dovolená zejména v opravdu
exotických destinacích přijde mnohdy
levněji, když cestujete kupříkladu
s německými cestovními kancelářemi.
Do mnoha významných zahraničních destinací se
pohodlně a rychle dostanete komfortními vlaky
Českých drah kategorie EuroCity nebo SuperCity.
Více na www.cd.cz
VÍDEŇ
Z Prahy do Vídně jezdí 6x denně komfortní spoje
ČD, do rakouské metropole se také dostanete
pohodlně ze severní a jižní Moravy. Z nádraží je
možné dopravit se na letiště
prostřednictvím oblastních
autobusů, které jezdí v půlhodinových intervalech.
LETIŠTĚ PRAHA
České dráhy připravily
pro své zákazníky speciální nabídku Vlaku plus
Letiště. Při zakoupení jakékoliv zpáteční jízdenky
odkudkoliv z ČR až do cílové stanice Letiště Ruzyně (NAD) zaplatíte pouze cenu jednosměrné
jízdenky, zpáteční cestu tedy
máte zcela zdarma! Nabídka
platí až do 30. září letošního
roku. Z pražského hlavního
nádraží jezdí po celý den
linka Airport Express
(AE) v pravidelných
půlhodinových
intervalech přímo
na ruzyňské letiště.
Cesta nízkopodlažním autobusem
s dostatečným

prostorem pro
umístění zavazadel vám před Terminály 1 a 2 zabere půl hodiny.
Více informací o nabídce najdete
na www.cd.cz nebo vám je podají zaměstnanci Kontaktního
centra ČD na tel. 840 112 113.
BERLÍN
Jedna z mnoha výhod, která cestovatele inspiruje
k možnosti využití železniční dopravy na toto letiště, je blízká vzdálenost vlakové stanice
Berlin Schönefeld
Flughafen od terminálu letiště (cca 400
m). Vlakové spoje
z ČR ale nejedou
přímo přes toto
letiště - je tedy
nutné přestoupit
na hlavním vlakovém nádraží v
centru Berlína na
regionální spoj.
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Horoskop
Léto uhání nezadržitelně vpřed. Půlka
prázdnin je sice za námi, ale kdo by zatím
myslel na podzim, když noci jsou stále ještě
teplé a rybníky i řeky dosud lákají k vykoupání.
Romantika noční vigilie u ohýnku má pořád svou
přitažlivost a hvězdná obloha přímo přitahuje
naši pozornost. Zkusme z ní vyčíst, co nás čeká…

PANNA (23. 8.–22. 9.)
Využijte své vrozené tvrdohlavosti, abyste prosadili dobré nápady, kterých
máte celou kupu. / ZDRAVÍ Srpen je pro vás
měsícem zklidnění. Užijte si klidu v mysli,
relaxujte a nabírejte síly pro budoucnost.
Budete je potřebovat. / VÁŠ DEN Šťastným
dnem pro vás je v tomto měsíci sobota.
VZTAHY

LEV (23. 7.–22. 8.)
Srpen do vašeho života vnese hodně
vzruchů a emocí. Nebraňte se jim, protože
mohou obohatit váš život. / ZDRAVÍ Po delší
době se konečně dostanete z deprese. Uvidíte,
že život nemusí být nutně jen řada starostí
a nepříjemností. / VÁŠ DEN Šťastným dnem
pro vás je v tomto měsíci pondělí.
VZTAHY

VÁHY (23. 9.–23. 10.)
Váš optimismus bude pro druhé
posilou. Nebojte se převzít zodpovědnost
jak doma, tak i v práci. / ZDRAVÍ Nepouštějte
se do ﬁnančních dobrodružství, neuvazujte
se k neuváženým půjčkám, které by vám
mohly v budoucnu přinést hodně stresů. /
VÁŠ DEN Šťastným dnem pro vás je v tomto
měsíci čtvrtek.
VZTAHY

ŠTÍR (24. 10.–22. 11.)
VZTAHY Užívejte svou energii s rozmyslem
a neplýtvejte zbytečně silami. Soustřeďte
se na opravdové priority. / ZDRAVÍ Ostatní
by vám mohli závidět vaši kondici. Pracujte
dál na jejím vylepšení. / VÁŠ DEN Šťastným
dnem pro vás je v tomto měsíci středa.

STŘELEC (23. 11.–21. 12.)
Vaše energie a nasazení jsou obdivuhodné. Chovejte se ale k druhým s větším
taktem a empatií. / ZDRAVÍ Pokud vás často
bude bolet hlava, bolest nepodceňujte.
Zjistěte příčinu obtíží a pracujte na jejím
odstranění. / VÁŠ DEN Šťastným dnem pro
vás je v tomto měsíci pátek.
VZTAHY

KOZOROH (22. 12.–20. 1.)
Podaří se vše, na co sáhnete – tak
toho využijte a pusťte se do věcí, které třeba
už dlouho odkládáte. / ZDRAVÍ I přes nabídku na povýšení myslete na to, zda vám pocit
důležitosti stojí za více stresů a starostí. /
VÁŠ DEN Šťastným dnem pro vás je i v tomto
měsíci opět neděle.
VZTAHY

VODNÁŘ (21. 1.–20. 2.)
Věci ve vašem soukromém životě
nepoběží úplně tak, jak si představujete. Věnujte jim větší pozornost. / ZDRAVÍ Mohou
vás zaskočit potíže s očima. Nedělejte ale
předčasné závěry – všechno se dá vyřešit. /
VÁŠ DEN Šťastným dnem pro vás je v tomto
měsíci středa.
VZTAHY

RYBY (21. 2.–20. 3.)
Překonejte svůj sklon k nerudnosti. Víc se usmívejte – život přece nabízí
více příležitostí k radosti než ke smutku. /
ZDRAVÍ Pracujte trochu víc na své tělesné
schránce, víc cvičte – nejen kvůli kráse, ale
protože určitě nechcete mít třeba potíže se
zády. / VÁŠ DEN Šťastným dnem pro vás je
v tomto měsíci pondělí.
VZTAHY

BERAN (21. 3.–20. 4.)
Srpen by mohl být pro vás přelomovým měsícem jak v osobním, tak i pracovním
životě. Mějte oči otevřené! / ZDRAVÍ O své
zdraví se nemusíte obávat, ale není vyloučeno, že onemocní někdo z vašich rodinných
příslušníků. / VÁŠ DEN Šťastným dnem pro
vás je v tomto měsíci pátek.
VZTAHY

BÝK (21. 4.–21. 5.)
Neberte vztahy jako něco pevně daného. Pokud se nechcete dočkat zklamání,
na jejich rozvoji musíte neustále pracovat.
/ ZDRAVÍ Druzí obdivují vaši pracovitost,
nezapomeňte ale, že nejste ze železa. Naučte se odpočívat a srpen může být měsícem
pro hezkou dovolenou. / VÁŠ DEN Šťastným
dnem pro vás je v tomto měsíci úterý.
VZTAHY

BLÍŽENCI (22. 5.–21. 6.)
Nechovejte se příliš egoisticky –
nejste na světě sami. Možná že někdo čeká
na vaši pomoc. / ZDRAVÍ Zbytečně nespěchejte – při řízení ovládněte svou netrpělivost a předejdete možným potížím. / VÁŠ
DEN Šťastným dnem pro vás je v tomto
měsíci sobota.
VZTAHY

RAK (22. 6.–22. 7.)
Letošní srpen pro vás rozhodně není
vhodným měsícem pro románky a přechodné vztahy. / ZDRAVÍ Myslete na to, že
nehoda není náhoda. Víte pokaždé, co dělají
vaše děti? Myslete na jejich bezpečnost. /
VÁŠ DEN Šťastným dnem pro vás je v tomto
měsíci čtvrtek.
VZTAHY
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CONVERSKY
KECKY, NEBO
ŽIVOTNÍ FILOZOFIE?
text — Matěj Rychlý / foto — Proﬁ media.cz, Bagsdirect.com, ČTK, archív Botas

Jsou doslova nesmrtelné. Nosili
je legendární basketbalista
Chuck Taylor, Beatles, „rebel
bez příčiny“ James Dean, Kurt
Cobain a nosí je dnešní generace,
kupříkladu Ewa Farna. Ti všichni
byli totiž zasaženi keckami
s gumovou špičkou i podrážkou,
na kterých nikdy nechybí
logo ﬁrmy – pěticípá hvězda.
Conversky přežily mnohé pády
a hospodářské krize, a třebaže
ﬁrmu nyní vlastní gigant Nike,
už více než sto let je můžete
vidět na nohou lidí na celém
světě. Conversky totiž nejsou jen
obyčejnými keckami – jsou svým
způsobem i životním postojem.

Conversky
C
onversky nejen
nej na nohy

Zrod legendy
Uvádí se, že historie bot Converse sahá až do roku 1908, kdy
jistý Marquis M. Converse založil společnost Converse Rubber
Shoe Company. Nejprve vyráběl gumové podrážky pro různé
druhy obuvi a holínky. Ve dvacátých letech, kdy začínala v USA
masová obliba basketbalu, vyrobil první tenisky s gumovou podešví a zrodila se legenda Converse All Stars.
K slávě jim pomohl i fakt, že tváří conversek se stal
nesmírně populární basketbalista Chuck Taylor.
Za pár let se firmě podařilo, že na hřištích po
celé Americe běhali hráči výhradně v keckách
s hvězdou. Válka kupodivu firmě příliš neublížila, protože obouvala americké vojáky.
Druhou mízu chytila v padesátých a šedesátých letech, kdy v keckách našli zalíbení
rebelové a rockeři jako třeba James Dean
nebo Beatles. Koncem minulého tisíciletí
nastaly firmě horší časy, protože na scéně se
objevili velcí žraloci typu Adidas a Nike. Zdálo se
dokonce, že conversky jsou na odepsání. Znovu ale
povstaly jak legendární Fénix z popela – po převzetí
firmou Nike nasadily conversky úctyhodné tempo. Podařené kampaně přesvědčily, že conversky jsou prostě dnes už
kultovní boty, které jsou nezbytným doplňkem pro mladé lidi.

Boty, které nepřehlédnete
Conversky tradičně vykazují několik poznávacích znaků:
tak především většina bot je vyvýšená nad kotník. Dalšími
znaky jsou gumová špička a gumová podrážka, zpravidla
v bílé barvě. Na žádném modelu samozřejmě nemůže
chybět typická pěticípá hvězdička – někde je logo
velmi nápadné, jinde zase decentně skryté,
ale vždy je patrné, že jde o conversky. Pokud
jde o barvy, conversky se vyrábějí v široké
paletě barev, ale žádné typické barevné
odstíny nehledejte. Od dob basketbalisty
Chucka Taylora se značně proměnily, ale
legendární boty Converse All Stars se
vyrábějí dodnes. Kromě nich ale neustále přicházejí nové modely. Poslední
vlna celosvětového zájmu o conversky se
vzedmula před zhruba pěti lety. Kdo chtěl
být „in“, musel je mít na nohou. Možná si ještě
vzpomenete na mimořádně oblíbené červené
kotníčkové conversky. Mění se i tvary, k vidění jsou
třeba i modely sahající až do půli lýtek. Revoluce nastala
i v použitých materiálech, kde kromě tradičních plátěnek
koupíte i kožené, semišové či vinylové tenisky.

S firmou Converse začali postupně spolupracovat světoví
návrháři – kupříkladu klasické kecky All Stars Chuck Taylor
začali podle svého upravovat věhlasní umělci, kteří se
podílejí na charitativním projektu RED, z něhož je financován boj s AIDS v Africe. Letošní podzimní kolekci navrhl
kontroverzní umělec Damien Hirst, který se u nás proslavil
svou instalací Adam a Eva na pitevním stole. Dalo se tedy čekat, že se značka Converse brzy objeví i ve spojitosti s jinou
komoditou, tedy nejen s botami. Dnes pod značkou Converse najdete poměrně široký sortiment výrobků s hvězdou
– tašky, kabelky, trika, mikiny, batohy, sandály, ale třeba
i džíny. A docela nedávno představila firma i svou kolekci
brýlových obrub a slunečních brýlí. Aktuální nabídka dnes
čítá sedmdesát modelů, některé ve třech i čtyřech barvách,
přičemž jak se dalo čekat, jde převážně o obruby pro juniory
a mladistvé. Kolekce je unisex a na zákazníky zapůsobí
svým jednoduchým designem a pestrými barvami. Jak se
zdá, ti, kdo na začátku nového tisíciletí conversky odepisovali, se mýlili. Patrně proto, že conversky opravdu nejsou
jen pouhými botami, ale i jistou životní filozofií.
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BOTASKY
NAŠE DOMÁCÍ STŘÍBRO

Nosili jsme je všichni bez rozdílu, protože
o adidaskách nebo pumách jsme si „za totáče“ mohli
jen nechat zdát. Byly doslova nezničitelné. Lze
dokonce bez nadsázky říci, že botasky jsou u nás co
do tradice a oblíbenosti ekvivalentem conversek.
ak ale vlastně botasky přišly ke svému
jménu? V roce 1949 byla ve Skutči založena firma Botana, která navázala na
staletou obuvnickou tradici na Skutečsku.
Ačkoli hlavním výrobním programem byla
původně výroba vycházkové obuvi, od roku
1963 už firma vyrábí sportovní obuv pod
značkou BOTAS (BOTA – Sportovní). Opravdový zlom pak nastal v roce 1966, kdy podnik
přišel s modelem známým jako classic.

J

První botasky z koňské kůže
V době své největší slávy firma exportovala
do 35 zemí světa od Německa až po Nový
Zéland. Není bez zajímavosti, že první
botasky se vyráběly z kůže mongolských
koní. Na vrcholu rozvoje byla firma v letech
1983–1985. V roce 1984 podnik kupříkladu
vyrobil 2 600 000 párů obuvi. Botasky obouvala řada českých i zahraničních sportovců,
kteří sklízeli úspěchy na olympijských hrách
a mistrovstvích světa.

Výrazný comeback přišel v roce 2005,
kdy se botasky zařadily mezi 100 českých
designérských ikon. V roce 2008 si je vybrali
Jan Kloss a Jakub Korouš (v té době studenti
grafického designu a vizuální komunikace na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze)

jako základ pro svůj školní projekt BOTAS 66
a vyhráli s ním cenu za Evropský design.

Ocenění nových modelů
Pro sezonu 2009 pak vznikla první kolekce
16 rozmanitých modelů, které se umístily
jako třetí v kategorii Výrobce roku prestižní ceny Czech Grand Design v italském
Miláně. Na podzim roku 2009 získala prezentace botas 66 under construction ocenění za nejlepší výstavní expozici v rámci
designbloku. A v prosinci 2009 pak byl
v centru Prahy slavnostně otevřen první
prodejní salon botasek – 66 GALLERY. Pro
rok 2010 bylo navrženo 9 zbrusu nových
modelů, kolekce tak v současné době čítá
už 25 modelů a bude se dále rozšiřovat.
Na letošním ročníku Czech Grand Design
získal BOTAS ocenění nejvyšší. Za kvalitu
botas 66 classic a spolupráci s designéry se
stal Výrobcem roku.
A co je velmi důležité – nové botasky se od
počátku nadále vyrábějí klasickou technologií ve Skutči v srdci České republiky a během
krátké doby se znovu úspěšně etablovaly na
domácím trhu. Další osud této legendy mají
ve svých rukách zákazníci, kteří rozhodnou,
zda se tento klasický český produkt udrží
doslova i obrazně na nohou. ³
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PRAHA – BRNO – BRATISLAVA

RYCHLÁ STŘELA
Z KOPŘIVNICE
text — Martin Navrátil / foto — archiv Technického muzea Tatra a autor

PŘEDVÁLEČNÉ
RYCHLOSTNÍ REKORDY
V ČÍSLECH

CESTOVNÍ RYCHLOST
NA TRASE PRAHA – BRNO
– BRATISLAVA

1933

4.41
4.16
5.20
3.49
4.23
3.45

→ od tohoto roku vítězila
na německých železnicích
jednotka „Létající Hamburčan“ cestovní
rychlostí 125 km/h a nejvyšší rychlostí pak
160 km/h

1936
1936

→ maximální dosažená rychlost železničního vozu v ČSR
148 km/h, maximální povolená rychlost
byla stanovena na 130 km/h
→ parní lokomotiva 05.002
ze strojírny Borsig pokořila
o čtyři desetiny hodnotu 200 km/h. Od
května 1936 na páru rychlíků z Hamburku
do Berlína (285 km) dosahovala průměrné
cestovní rychlosti dokonce 119,5 km/h

1938

→ Angličané překonali

Němce se strojem A4
„Mallard“ a hodnotou 203 km/h

→ 1936 průměrná cestovní
rychlost soupravy 92 km/h
→ 1939 rekordní čas

Slovenské strely vedené
původní soupravou

→ 1945 až do konce 50. let

20. století jezdily soupravy mezi
Prahou a Bratislavou přes Českou Třebovou

→ 2006 na Slovenskou strelu

byly poprvé nasazeny jednotky
Pendolino jako spoj SuperCity

→ 2010 současnost -

vlaky EuroCity vedené
klasickými soupravami

→ 2011 plán - od nového

jízdního řádu by se na trať
do Bratislavy měla vrátit Pendolina

Moderní kotoučové brzdy, aerodynamický tvar
vozů nebo třeba barový minioddíl. Myslíte,
že to jsou jen vymoženosti moderních vlaků?
Taková byla například
i legendární Slovenská strela, motorová
rekordmanka z Kopřivnice, jejíž cestovní
rychlost na trati Praha
– Brno byla překonána
až po sedmdesáti letech nasazením jednotek Pendolino.
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OSUD KONSTRUKTÉRŮ
SLOVENSKÝCH STREL
Hans Ledwinka (1878 – 1967)
Po studiích ve Vídni nastoupil v roce
1897 v Kopřivnické společnosti pro
výrobu automobilů Tatra. Stál coby
pomocný technik u zrodu prvního
automobilu v Rakousko-Uhersku NW
Präsident, jméno je spjato s legendárními, koncepčně zcela novými vozy
Tatra 11, u nichž se poprvé v celosvětové historii objevila centrální
nosná roura, výkyvné polonápravy
a vzduchem chlazený motor, s Tatrou 57 zvanou „Hadimrška” a mnoha
dalšími. Díky Ledwinkovi dosáhla
Tatra světového věhlasu a stala se
až kultovním fenoménem. Po válce
byl v letech 1945–1951 vězněn. Po
propuštění se vystěhoval za dětmi do
Rakouska, v roce 1967 v Mnichově zemřel. Rehabilitace se dočkal až roku
1992. Je autorem řady patentů a nositelem významných ocenění. V roce
2007 byl posmrtně oceněn přijetím
do Síně slávy nejlepších automobilových konstruktérů.

Reklamní plakát s ilustrací od Rottera.

Josef Sousedík (1894 – 1944)
Je „podepsán“ hlavně pod elektromechanickým přenosem výkonu
Strely. Pocházel z chudých poměrů,
ale svou pílí a inteligencí se vypracoval až na váženého továrníka
stojícího za řadou patentů. Není tedy
vůbec přehnané jeho pojmenování
„moravským Edisonem“. Byl i starostou Vsetína, aktivně se zúčastnil
odboje za druhé světové války. Jeho
skupina byla prozrazena, on sám
dopaden a 15. prosince 1944 nacisty
popraven.
Interiér motorového vozu.

ebyla vyrobena ve vagonce, jak by
se dalo předpokládat. Je produktem
automobilky Tatra Kopřivnice a byla
speciálně vyrobena na objednávku Ministerstva železnic. Technici při vývoji přidali
dokonce konstrukční prvky aerodynamických automobilů. Ministerstvo si tehdy v roce
1934 objednalo dva lehké motorové vozy
druhé třídy pro rychlost 130 km/h. Oba vozy
byly definitivně hotovy po pouhých dvou
letech. Díky benzinovým agregátům, které
nahradily původně zamýšlené dieselové
motory, získaly obě jednotky výrazně vyšší
výkon. Při rychlostních zkouškách dosáhl
vůz neuvěřitelných 148 km/h. Maximální povolená rychlost ale nakonec byla stanovena
na hodnotu 130 km/h.

N

Praha – Brno – Bratislava
Dva nové vozy z Kopřivnice označené jako
M 290.001 a 002 byly 13. července 1936
zařazeny do pravidelného provozu. Jezdily na expresu Praha – Brno – Bratislava
a známé jsou spíše pod jménem Slovenská
strela. Toto označení se coby značka drží
u Českých drah dodnes. Zajímavostí také je,
že tento vlak byl jako první u ČSD povinně
místenkový. Jízdní doba mezi Prahou a Bratislavou byla v jízdním řádu z roku 1936 pouhé
4 hodiny a 41 minut. Průměrná cestovní
rychlost soupravy tedy byla 92 km/h, což je
o 24 km/h více než ostatní tehdy provozované parní vlaky. Ještě tentýž rok v následujícím období platnosti jízdního řádu byla
cestovní doba zkrácena na 4 hodiny a 20

minut. Tento rekord byl zdolán, těsně před
ukončením provozu vlaku před vyhlášením
Protektorátu Čechy a Morava, v roce 1939,
kdy souprava dosáhla času 4 hodiny 16
minut!

Osud Strely
Provoz obou jednotek legendární Slovenské
strely byl ukončen v počátcích 2. světové
války po rozdělení ČSR na Protektorát
a Slovenský štát. Po okupaci se na koleje
Strela ještě vrátila. Je známo, že od podzimu
1946 v době konání Norimberského procesu
pendlovala mezi Prahou a Norimberkem
pro potřeby našich úřadů. Už méně se ví, že
současně vozila příslušníky spojeneckých
armád do českých lázní na ozdravné pobyty.

KOPŘIVNICKÉ MUZEUM
AKTUÁLNĚ
→ Regionální muzeum v Kopřivnici
vzniklo v roce 1997. Bylo založeno dvěma
společníky: městem Kopřivnice a akciovou společností Tatra.
Slovenská strela vystřídala postupem času mnoho podob.

Krátce po válce byly tyto vlaky občasně
využívány místo kořistních motorových
jednotek „Leipzig“ na rychlících Praha –
Ostrava a zpět.
Poté oba vozy sloužily jako ministerská
záloha v Praze. První vůz byl po roce 1953
převezen do Šumperka a následně Studénky,
aby prodělal renovaci. Tady byl bohužel při
požáru zničen spolu s několika nově vyrobenými motorovými vozy. Druhý vůz sloužil
jako ministerská záloha v depu Praha-Libeň
až do roku 1960. Po vyřazení zastoupil
shořelou „jedničku“ a byl věnován do sbírek
Technického muzea Tatra.
Dlouho stál na odstavné koleji a teprve
v polovině 70. let prodělal první rozsáhlejší
renovaci. Menší sedadlová, nekuřácká část
vozu byla zrenovována, druhá, kuřácká, byla
upravena jako výstavní místnost. V ní byly
vystaveny panely s rozsáhlou obrazovou
a textovou dokumentací, která mapovala
vývoj výroby železničních vozů v Kopřivnici
od prvopočátku v roce 1881 do jejího konce
v roce 1952. Tím, že byl vůz přístupný veřejnosti, dosti trpěl. Proto byla tato expozice
časem uzavřena a vůz v roce 1992 prodělal
další, tentokrát bohužel dosti neodborné
renovační zásahy. V roce 1997, společně se
vznikem novodobého Technického muzea
Tatra, byla Slovenská strela přemístěna
z parku před Šustalovou vilou na ulici Záhumenní, kde stojí jako dominanta dodnes.
V únoru roku 2010 byla autentická Slovenská strela na návrh Ministerstva kultury
prohlášena za národní kulturní památku.
Seznam lokalit a předmětů s nejvyšší památkovou ochranou státu od 1. července čítá už
274 položek, vlak je na něm však poprvé.

Jméno Strela jezdí po kolejích dál
Spoje se zděděným jménem Slovenská strela
jezdily i v minulých letech a jezdí i dnes,
i když ne vždy byly hodny svého jména.
Od roku 1945 až do konce 50. let dvacátého
století nesly vlaky výběrová čísla 1 a 2.

Na jízdu mezi Prahou a Bratislavou přes
Českou Třebovou bylo v té době potřeba
přes 5 hodin 20 minut. Od roku 1960 se
nějakou dobu v České Třebové vlaky – už
vedené německými kořistními vozy – spojovaly s motorovým rychlíkem Ostravan.
Perličkou je, že podle pamětníků probíhalo
rozpojování vozů bez zastavení první jednotky! Koncem 60. let v souvislosti s elektrizací havlíčkobrodské tratě byla řada
rychlíků včetně Strely převedena na trať
přes Vysočinu. V době platnosti jízdního
řádu 2000/2001 degradovala Slovenská
strela takřka na běžný rychlík, který mezi
Havlíčkovým Brodem a pražským hlavním
nádražím zastavoval i ve Světlé nad Sázavou,
Čáslavi, Kutné Hoře, Kolíně a Praze-Libni.
Po dokončení modernizace většiny 1. tranzitního koridoru ale znovu vyšla její hvězda.
Vlak Slovenská strela, tehdy spojen s vlakem
EC Antonín Dvořák, se vrátil od května 2000,
podobně jako další vlaky spojující Prahu
s Brnem, na trať přes Českou Třebovou.

→ Co v muzeu Tatra také uvidíte?
Vedle repliky nejstaršího automobilu
tehdejšího Rakouska-Uherska Präsident
spoustu světových unikátů – Tatru 600
Tatraplan kabriolet, kterým byl obdarován J. V. Stalin, první prototyp aerodynamického vozu z roku 1933, prototyp
aerosaní z roku 1942 či legendární Tatry
ze závodu Paříž – Dakar.
→ Kontakt
Záhumenní 367/1, Kopřivnice
www.tatramuseum.cz
→ Otevírací doba
úterý–neděle 9.00 – 17.00
říjen–duben 9.00 – 16.00
→ Jak do muzea
Do Kopřivnice vás pohodlně doveze
vlak buď ze směru od Studénky, anebo
z Veřovic.

Slovenská strela znovu rekordní
Od prosince 2006 jezdila v průběhu jednoho roku Slovenská strela pod označením
SuperCity 134/135 vedená jednotkami
Pendolino s naklápěcími skříněmi. Vzdálenost mezi hlavní stanicí v Bratislavě
a pražským nádražím Holešovice se rázem
dala „přelétnout“ v čase 3 h a 49 minut.
A podobně tomu tak bude i od prosince
2010, kdy by se na tuto relaci mělo znovu
vrátit Pendolino. Konkrétní časové polohy
jsou ještě v jednání, ale v současné době
to vypadá na další rekord v cestovním čase
mezi Prahou a Bratislavou s hodnotou
3 h a 45 minut. Dnes se dostanete z Prahy
do Bratislavy vlakem EuroCity zhruba
za čtyři a čtvrt hodiny. ³
Podklady: Archiv Technického muzea Tatra,
články J. Bosáčka a Z. Maruny, Svět železnice
a sbírka autora.

TRAGÉDIE FOTOGRAFA
Tento snímek Strely v plné rychlosti
pořídil ve 30. letech jistý žurnalista stojící na koleji. Při tak malém
odstupu už pochopitelně nestačil
uhnout a vlak jej smetl. „Muž za několik dní na rozsáhlá zranění zemřel,“
vzpomínal na tragickou událost
strojvedoucí jednotky pan Pořádek.
Pozoruhodné je, že osudná fotograﬁe
se povedla a až na drobnosti není
špatná. Jen z ní dost mrazí.
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VYJMĚTE
A USCHOVEJTE!

na slovíčko

Na slovíčko…
na otázky odpovídá — Zdeněk Ston / Odbor komunikace Českých drah

Vážení cestující, milí čtenáři! Vážíme si
toho, že nám posíláte své postřehy, zážitky
z cest, připomínky i náměty ke službám
Českých drah. Z redakční pošty vybíráme
hned několik zajímavých dopisů.

OBRÁZKY
PRO PRŮVODČÍHO

VÝLET DO PRAHY
SE NÁM VYDAŘIL

Posílám vám obrázky sourozenců Jakoubka
a Klárky Filípkových. Tyto děti jely expresem 524 z Uherského Hradiště do Prahy se
svou maminkou. Já jsem onen vlak doprovázel. Jsem průvodčí ze SVČ Břeclav. Jakoubek
i Klárka mi tyto obrázky namalovali během
cesty ve vlaku.
Bylo to poprvé, co jsem dostal takovou
milou pozornost od dětí, proto bych vás
chtěl poprosit, zda by nebylo možné tyto
obrázky zveřejnit v nejbližším vydání časopisu ČD pro vás.
Obě děti se mi z druhé strany obrázků
i podepsaly a připsaly, že jsou z Mistřic
u Uherského Hradiště.
Marian Kuchař

Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat
jménem dětí z Dětského domova Hodonín
za úžasný zážitek, který jste pro nás připravili. Dne 29. května jsme se mohli díky akci
S dětmi na výlet do Prahy podívat do hlavního města za zvýhodněnou cenu (80 Kč
na osobu tam a zpět – poznámka redakce).
Navštívili jsme Jindřišskou věž a Království
železnic. V Praze se nám moc líbilo.
Vychovatelé Dětského domova Hodonín

Děkujeme Jakoubkovi i Klárce za krásné obrázky.
Určitě potěší i ostatní čtenáře.
(ZS)

NAPIŠT
E NÁM!
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Chtěl bych touto cestou poděkovat zaměstnancům Českých drah, kteří mně velmi
ochotně pomohli při hledání mé peněženky,
pravděpodobně ztracené ve vlaku číslo 4752,
jedoucího v pondělí 7. června z Křenovic
do Skalice nad Svitavou. Jedná se konkrétně
o Martina Černého a Jiřího Handla ze stanice
Brno-Židenice, průvodčího vlaku Jiřího
Roznose a výpravčí v Adamově Pavlínu
Vondrovou. Bez jejich nevšední ochoty bych
se v dané situaci neobešel. Díky nim jsem
se vyvaroval ztráty nemalé finanční částky
a různých dokladů. Navíc měli zároveň se
mnou při předání věci upřímnou radost, že
se akce v plném rozsahu vydařila. S podobnou ochotou pomoci a vstřícností se v dnešní
době bohužel nedá příliš často počítat.
Antonín Obdržálek
Pokud se stane, že během vašeho cestování vlakem cokoli ztratíte, nezoufejte. Čím dříve zjistíte
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svou ztrátu, tím vyšší je šance, že svůj majetek
získáte zpět. Doporučujeme okamžitě zavolat
na linku Kontaktního centra 840 112 113.
Nahlaste spoj, který jste využili. Operátor kontaktního centra se spojí s příslušnou vlakovou
četou a zjistí, zda v cílové stanici vašeho spoje
byla odevzdána vámi postrádaná věc. Následně
se s vámi operátor opět spojí, aby vás informoval o výsledku hledání. Velmi často se díky
poctivosti ostatních cestujících můžete se svými
věcmi opět shledat.
(ZS)

Zvýhodněné jízdenky pro děti ze škol, dětských
domovů a ústavů budou opět v prodeji na začátku školního roku. Díky zajímavé ceně 80 Kč
pro cestu odkudkoli do Prahy a zpět v jeden den
se na výlet do hlavního města na jaře dostalo
téměř 30 000 dětí. Informace o nové podzimní
podobě této akční nabídky hledejte na www.
cd.cz a na stránkách našeho časopisu.
(ZS)

ZACHRÁNILI MI
PENÍZE I DOKLADY

ČD

ČISTÁ OKNA
V PRAZE-VRŠOVICÍCH
Dne 9. června jsem cestovala vlakem R 644
z Benešova u Prahy do stanice Praha-Vršovice. Po výstupu z uvedeného vlakového
spoje mne mile překvapila čistota nástupiště
a následně i vnitřních prostor nádražní haly.
Proto bych chtěla moc pochválit zaměstnance, kteří mají na starosti úklid haly
a přilehlého nástupiště. Potěšila mne především čistá okna. Pokud by vypadala všechna
nádraží tak jako to v pražských Vršovicích,
cestovalo by se ještě příjemněji.
Nela Drabková
Pohodlí při cestování a příjemné prostředí jsou
jednou z hlavních priorit cestujících při výběru
jejich dopravce. České dráhy si uvědomují, že
v této oblasti je třeba výrazně posílit své snahy.
Zlepšení stavu čistoty a pořádku v našich prostorách je proto nyní na prvním místě našeho úsilí.
Věříme, že jste již zaznamenali v této oblasti
zlepšení a že i do budoucnosti se nám bude dařit
vycházet vstříc vašim požadavkům.
(ZS)

SBĚRATELSKÁ EDICE
ČESKÉ PAMÁTKY
UNESCO
Kompletní průvodce
našimi klenoty, které
okouzlily celý svět.

Jméno malebného města
při řece Moravě figuruje
na seznamu světového
kulturního dědictví
UNESCO od roku 1998. Čím
je Kroměříž jedinečná, že
získala takové ocenění?
Hlavními kroměřížskými
lákadly jsou Arcibiskupský
zámek a neméně jedinečné
zahrady. Zámek, postavený
na konci 17. století, uchvátí
návštěvníky znamenitou
výzdobou interiérů, velkolepou
obrazárnou nebo knihovnou,
která představuje jeden
z nejcennějších knižních fondů
u nás. Při procházce přilehlou
Podzámeckou zahradou mohou
výletníci obdivovat vkusnou
úpravu tohoto krajinářského
parku s řadou romantických
staveb a soch. A nikdo by
z Kroměříže neměl odjíždět bez
návštěvy unikátního libosadu,
tzv. Květné zahrady, která
potěší oko geometrickým
uspořádáním a nádhernou
květinovou výzdobou.

www.cd.cz
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CO SKRÝVAJÍ ZDI
KROMĚŘÍŽSKÉHO
ZÁMKU?

MĚSTO, KTERÉ SE NEMUSÍ PODBÍZET

KROMĚŘÍŽ

Jeden z nejkrásnějších rokokových sálů u nás,
historická knihovna s velmi cenným knižním fondem
nebo neméně hodnotný Tizianův obraz Apollon
a Marsyás – to vše a mnohem více můžete spatřit
během prohlídky Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
JJak se z jídelny stal Sněmovní sál

Letní rezidence biskupů
a arcibiskupů

text — Tomáš Rezek / foto — Czechtourism.com

Ať se vypravíte do Kroměříže zblízka či zdaleka,
město si vás podmaní. Výletníkům se nemusí
nikterak vnucovat. Má svou cenu – slavnou
historii a skvostné památky. Ty navíc doplňují
jedinečné zahrady, v nichž se lidský um snoubí
s úžasnými poklady přírody.
… a staly se z ní hanácké Atény
Nejvýznamnější dějinnou událostí, která se
konala v Kroměříži, byl ústavodárný říšský sněm
v roce 1848. Kdo ještě není zas tak dlouho ze
školních lavic, jistě si vzpomene, že na něm byla
přijata ústava, která se stala prvním výrazným
impulzem k demokratizaci ve střední Evropě.

Přezdívku „hanácké Atény“ získala Kroměříž
ale z jiného důvodu. Během 19. století bylo ve
městě založeno několik významných školských
institucí – šlo hlavně o arcibiskupské gymnázium,
české gymnázium a učitelský ústav. Kroměříž se
tak stala střediskem vzdělanosti širokého okolí
a v lokálním měřítku snesla srovnání s nejvýznamnějším centrem učenosti v antickém Řecku.

TIP PRO VÁS
Přestože byla
Kroměříž
sídlem mnoha vzdělávacích ústavů, nerozumně dlouho odmítali
její představitelé pustit
za městské brány železnici. Železnému oři se ale
nakonec neubránili. První
vlak s cestujícími vjel
do města 1. prosince roku
1880. Dnes se do Kroměříže můžete svézt
vlakem po trati z Kojetína
do Valašského Meziříčí
nebo po turisticky atraktivní lokálce z nedalekých
Zborovic. Nejvýhodnější
vlakové spojení si snadno
vyhledáte na www.cd.cz.

Třípatrová budova kroměřížského zámku
byla postavena ve druhé polovině 17. století
na ruinách původního hradu, zničeného
Švédy za třicetileté války. Reprezentativní
raně barokní rezidenci s vlastním opevněním a vodními příkopy si nechal postavit
biskup Karel II. z Lichtensteina-Kastelkorna. O projekt se postarali architekti
vídeňského císařského dvora – nejprve Filiberto Lucchese a později jeho žák Giovanni
Pietro Tencalla.
Dnešní podobu získal zámek ale až při
rekonstrukci, kterou musel podstoupit
po ničivém požáru z roku 1752. Kromě nové
výzdoby interiéru došlo také k odstranění
bastionů na nároží zámku. V 19. století se
pak zámek zbavil poslední připomínky
dřívějšího opevnění – zmizel příkop, který
odděloval zámeckou budovu od náměstí.

K
Když
se v roce 1848 kvůli povstání ve Vídni
h
hledal nový vhodný prostor pro zasedání
ú
ústavodárného říšského sněmu, doporučil
F
František Palacký k této významné události
k
kroměřížský zámek a jeho Velkou jídelnu. Náp
pad se zalíbil i císaři Ferdinandu V., a tak se
d
dnes Kroměříž může chlubit tím, že zde byla
p
poprvé v dějinách rakouských zemí formullována demokratická zásada: „Veškerá moc
v
ve státě pochází z lidu.“ Nejkrásnější a nejv
větší rokoková místnost v republice se od té
d
doby nazývá Sněmovní sál a i v 21. století je
o
oblíbeným místem pro pořádání různých
zzasedání či kongresů. Sálu se zlatými štuky,
křišťálovými lustry a portréty biskupů
a arcibiskupů nicméně sluší především koncertní produkce.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
→ zámecká obrazárna v Kroměříži
je druhou nejvýznamnější galerií
u nás (po Národní
galerii v Praze)?

→ knihovna
kroměřížského
zámku čítá kolem
90 tisíc svazků
a její fond patří
k nejcenějším
v republice?

→ kroměřížská
sbírka mincí a medailí je hned po
sbírce vatikánské
nejvýznamnější
kolekcí církevních
ražeb na světě?

→ roku 1885 se
na kroměřížském
zámku setkal
rakouský císař
František Josef I.
s ruským carem
Alexandrem III.?

TIP PRO VÁS
OSVĚŽTE SE
V ARCIBISKUPSKÝCH
ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH!

Nedílnou součástí kroměřížského
zámku jsou jeho vinné sklepy, umístěné v podzemí v hloubce 6,5 m.
Založeny byly už roku 1266 a dodnes
jsou v nich zachovány nejstarší části
zdiva původního gotického hradu
ze 13. století. Ve sklepích je stálá
celoroční teplota 9 až 11°C a optimální prostředí pro výrobu nejkvalitnějších mešních vín. Pro veřejnost
jsou sklepy přístupné denně od 9.30
do 18 h. Za návštěvu stojí i vinotéka
na nádvoří kroměřížského zámku.
V krásných historických prostorách
si můžete vychutnat vína, která si
oblíbil při loňské návštěvě České
republiky papež Benedikt XVI.
Více informací o zajímavé historii
zámeckých vín v Kroměříži najdete
na www.arcibiskupskesklepy.cz.
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SLIVOVICE

ZA ROMANTIKOU
ARCIBISKUPSKÝCH
ZAHRAD

ANEB TAJEMSTVÍ
TEKUTÝCH ŠVESTEK
text — Tomáš Rezek / foto — archiv Rudolf Jelínek, a. s; © Josef Bosak, Kuunian/Dreamstime.com

Líbí se vám nenucený půvab krajinářských parků,
nebo raději obdivujete pečlivě udržovanou
výzdobu barokních zahrad? V Kroměříži najdete
obojí, a to v provedení, které si zaslouží uznání.
Libosad s ornamentálními záhony

TIP PRO VÁS
Co se švestkami?

Prstýnkuje a drhne

Zahrada se změnila v anglický park
Po prohlídce kroměřížského zámku nevynechejte procházku po Podzámecké zahradě.
Vyplňuje prostor mezi zámeckou budovou
a řekou Moravou a patří k nejkrásnějším krajinářským parkům v Evropě. Během staletí
prošla mnoha úpravami. Z původně zelinářské a květinové se v 17. století proměnila na
barokně upravenou zahradu a v 19. století
pak byla přebudována na zámecký park
anglického stylu.
Čím Podzámecká zahrada udivuje? Především dokonalou kombinací vodních ploch,
luk a dřevin s drobnými romantickými
stavbami a sochami. Je opravdovým rájem
pro botaniky. Procházet se budete ve stínu
48 druhů jehličnatých stromů a 153 druhů
stromu listnatých. A zkrátka nepřijdou ani
milovníci fauny – v zookoutku.

ZOOKOUTEK V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Nejen dětské návštěvníky Kroměříže potěší zookoutek v Podzámecké zahradě.
Pěkně zblízka si mohou prohlédnout zvířata známá i cizokrajná. Největšímu
zájmu se těší klec s paviány, ale pozornost si zaslouží i okrasné druhy slepic, bažantů
a jiných opeřenců. V nedalekém výběhu pak spatříte různé zástupce kopytníků.

Pěstování švestek má u nás dlouhou
tradici a modré ovoce bylo dobrým
vývozním artiklem. Když však
na konci 19. století vytlačila ze zahraničních trhů české a hlavně moravské švestky levnější konkurence
z Balkánu, hledalo se jejich náhradní
uplatnění. Švestky tak ve velkém putovaly do palíren a vyráběl se z nich
výtečný ovocný destilát – slivovice.
Zejména zemědělci na Slovácku
a Valašsku byli – a jsou – proslulí její
kvalitou.

Toulky po Kroměříži a okolí si usnadněte v sedle bicyklu. Na nádraží ČD
si v letní sezoně (od 1. dubna do
31. října) můžete vypůjčit kvalitní jízdní kola. Půjčovna kol ČD
v Kroměříži je otevřena každý den
od 7.30 do 18.30 h. Stačí předložit
dva osobní průkazy (např. občanský průkaz, pas), složit zálohu (za
jedno kolo 1000 Kč, za dvě až pět
kol 2000 Kč) a zaplatit půjčovné.
A kolik? Máte-li In-kartu/Rail plus,
můžete mít kolo na celý den za
120 Kč, na půl dne (od 13 h do 8.30
h následujícího dne) za 90 Kč. Pokud
jste si ještě nepořídili zákaznickou
In-kartu ČD, zaplatíte půjčovné
160 Kč, resp. 120 Kč. Více informací
na www.cd.cz/pujcovnykol.

Jak se pozná kvalitní slivovice? Při
nalití do sklenice „prstýnkuje“ –
nepatrné praménky kondenzujícího
alkoholu stékají zpět do sklenice.
O kvalitě pálenky vypovídá i velikost
ovocného podílu. Ten se zjišťuje
podle stupně drhnutí (odporu),
a to pomnutím mezi palcem a ukazováčkem ruky. Běžně se prodává
tzv. řezaná slivovice se 40–45%
obsahem alkoholu, domácí slivovice
ze soukromých pálenic má kolem
50 % alkoholu.

NA VÝROBU
PÁLENKY
JSOU NEJLEPŠÍ
ŠVESTKY
PŘEZRÁLÉ –
S VYSOKÝM
OBSAHEM
CUKRU.

SKLIZENÉ
ŠVESTKY
SE NECHAJÍ
V SUDECH
KVASIT
PO DOBU
NĚKOLIKA
TÝDNŮ.

Síla, která uzdravuje
Už ve středověku se vědělo o léčivých
účincích pálenky. I známý Mattioliho
herbář z roku 1562 uvádí, že „… posiluje životní sílu, udržuje člověka při
dlouhém zdraví…“ Zatímco v klášterech se mniši snažili kombinováním
pálenky a různých bylinek najít
recept na dlouhověkost, v lidovém
prostředí si v tomto ohledu držela
výsadní postavení slivovice. Například slivovice s medem se užívala při
nachlazení a jako mazání se osvědčila i při problémech s klouby.

DVĚ MUZEA PLNÁ
SLIVOVICE

ALKOHOL
VZNIKLÝ
KVAŠENÍM
UPRAVÍ NA
POTŘEBNOU
KVALITU
A CHUŤ
DESTILAČNÍ
ZAŘÍZENÍ.

Ve Vizovicích sídlí světoznámá firma
specializující se už od roku 1894 na
výrobu slivovice a dalších ovocných
destilátů. V areálu společnosti Rudolf
Jelínek bylo vybudováno exkurzní
a návštěvnické centrum Destillery
Land. Během jeho prohlídky se dozvíte
do detailu vše o přeměně ovocných
plodů v kvalitní destiláty a také to
nejzajímavější z historie firmy.
Více na www.rjelinek.cz.
V polovině letošního května bylo ve Vlčnově slavnostně otevřeno Muzeum lidových pálenic. K vidění je kolem tří desítek kompletních destilačních přístrojů
a jejich částí a další s pálením související
potřeby. Návštěvníci se z textových
panelů a fotograﬁí dozvědí o minulosti
a současnosti podomácké výroby ovocných pálenek a jiných destilátů.
Více na www.slovackemuzeum.cz.
FOTO: ARCHIV RUDOLF JELÍNEK, a. s.

VYPŮJČETE SI
KOLO NA NÁDRAŽÍ!
FOTO: © DMITRIY SHIRONOSOV | DREAMSTIME.COM

V letech 1665 až 1675 byla za hradbami
města na nepříliš úrodné půdě vybudována
Květná zahrada. Vznikla po vzoru italských
zahrad renesančního manýrismu jako raně
barokní libosad. Zahrada je rozdělena na
dvě části: ve středu té severní stojí osmiboká
rotunda se čtyřmi umělými jeskyněmi, její
okraj zdobí kolonáda se 44 sochami antických postav v nadživotní velikosti. Pokud vystoupíte na střešní terasu kolonády, můžete
si vychutnat výhled na pestrobarevné obrazce květinové výzdoby. Jižní část libosadu
se skládá ze dvou obdélníkových ploch s umělými kopečky a udržovanou zelení.
Ve 40. letech 19. století vyrostly na
boční straně zahrady dva skleníky, správní
a obytná budova. Mezi sebou sevřely čestný
dvůr, kterým se dnes do zahrady vstupuje.

FOTO: © KUUNIAN/DREAMSTIME.COM

I když je českým národním nápojem
pivo, na jihovýchodní Moravě mu
zdárně sekunduje slivovice.
Pálenka ze švestek nejen
chutná, ale také léčí.

S historií výroby ovocných pálenek vás seznámí
ve vizovickém Destillery Landu.
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TIPY PRO VÁS

MERUŇKOVOBANÁNOVÁ
marmeláda

→

Čím je zlínský region
podle vás jedinečný?

S oblibou říkám, že ve Zlínském kraji se
snoubí valašská pracovitost, hanácká rozvážnost a slovácký temperament a voda u nás
teče v pěti podobách: jako osvěžující voda
studánek, jako ta, co rozveseluje ve víně, ta, co
rozehřívá ve slivovici, ta, co léčívá v lázních,
a samozřejmě voda v našich řekách. Náš kraj
je zkrátka jedinečný tím, že je v něm krásně,
i když je zrovna škaredě.

20. až 22. srpna, Vizovice

Od roku 1967 se ve Vizovicích koná multižánrový
festival Trnkobraní. Právě maximální žánrovou
tolerancí se vymyká z konkurence jiných velkých
festivalů. Vedle sebe účinkují rockové a popové
hvězdy, baviči, představitelé world music či
nejlepší DJ´s. Součástí Trnkobraní je i soutěž
v pojídání švestkových knedlíků.
Více na www.vizovice.cz.
FOTO: © KAREL GALLAS | DREAMSTIME.COM

O půvabech Zlínského kraje
jsme hovořili s jeho hejtmanem
Stanislavem MIŠÁKEM.

→

Která místa ve Zlínském
kraji jsou vaše oblíbená?

Jako rodák z Popova v jihovýchodní části
Valašska jsem si pochopitelně zamiloval tuto
část moravsko-slovenského pomezí. K srdci
mi přirostl také vznešený půvab Kroměříže,
kde jsem studoval střední veterinární školu
a domovským právem se už cítím být svázán
s Otrokovicemi, kde žiji se svou rodinou od
roku 1980 a kde jsem dvanáct let starostoval. Mám to město hodně rád, protože
mi připomíná obrovské množství energie,
kterou do něj bylo potřeba vložit zejména
po povodni v roce 1997. Šedivé město se
proměnilo ve město v zeleni a v květech, kde
prozařují nové pestrobarevné fasády domů.
Hřeje mě u srdce, že na tomto „znovuzrození“ Otrokovic jsem se mohl podílet.

→

Jezdíte rád vlakem?

V současné době mě velké pracovní vytížení
„odsoudilo“ téměř výhradně k přepravě osobním automobilem. Ale vlaky mám rád. Tisíce
kilometrů jsem si v nich odjezdil zejména
v dobách studentských a myslím, že jisté
romantice spojené se železniční dopravou
tak honem neodzvoní hrana.

Letos se uskuteční už 17. ročník tradičního
hudebního festivalu Hrachovka. Československá
dramaturgie je plná zvučných jmen. Na třech
scénách vystoupí například Žlutý pes, Polemic,
PSH, Martin Chodúr, Michal Hrůza, Skyline,
Charlie Staright, PSH, Jan Budař, Plastic people,
Airfare a další.
Více na www.hrachovka.com.

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ

BARUM CZECH RALLY ZLÍN
27. až 29. srpna, Zlín

Už 40. ročník oblíbené „barumky“ se letos pořádá
ve Zlíně. Soutěž patří dlouhodobě k nejvýznamnějším motoristickým akcím u nás a od roku
2007 je součástí prestižního světového seriálu
Intercontinental Rally Challenge. Letošní ročník
zpestří bohatý doprovodný program včetně
historické rally.
Více na www.barum.rally.cz.

SLOVÁCKÉ SLAVNOSTI VÍNA
11. a 12. září, Uherské Hradiště

V srdci Slovácka se uskuteční osmý ročník
folklorního festivalu, který je reprezentativní
národopisnou slavností více než šedesáti měst
a obcí regionu. Kromě vystoupení folklorních
souborů, cimbálové muziky či dechových kapel se mohou návštěvníci těšit na ochutnávku
vín, burčáku a jiných regionálních specialit.
Více na www.slavnostivinauh.cz.
FOTO: © DIGOARPI | DREAMSTIME.COM

U nás je krásně,
i když je škaredě

14. srpna, Hrachovec u Valašského Meziříčí

FOTO: AGENTURA PUBLIKUM

HEJTMAN ZLÍNSKÉHO KRAJE

HRACHOVKA

HARMONIA MORAVIAE
16. září, Zlín

Mezinárodní hudební festival Harmonia Moraviae patří už pěknou řádku let k důležitým
kulturním událostem. Jeho význam byl podtržen
zařazením do Asociace hudebních festivalů před
dvěma lety. Letošní ročník bude slavnostně zahájen 16. září ve zlínském Domě umění a své umění
předvede i český houslista Ivan Ženatý.
Více na www.filharmonie-zlin.cz.

SUROVINY A DALŠÍ POTŘEBY:
1 kg zralých meruněk
½ kg zralých banánů
balíček želírovacího cukru
kyselina citronová
sklenice na zavařování
víčka
štítky na sklenice
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PŘÍPRAVA:
FOTO: © MILAN ZÁMEČNÍK

FOTO: BRONISLAV ŠIMONČÍK

ZAJÍMAVÉ AKCE
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

→ Meruňky dobře omyjeme, necháme odkapat, rozpůlíme
a zbavíme pecek. Ovoce navážíme – doporučujeme dát na
kilo meruněk půl kila banánů. Ovoce dobře rozmixujeme
a směs nalijeme do hrnce (nejlépe nerezového, abychom
nepřišli o vitaminy) a dáme vařit. Přidáme želírovací cukr
(podle chuti, jak má kdo rád sladké) a lžičku kyseliny citronové. Ovoce přivedeme k varu, pak stáhneme teplotu a ještě
pět až maximálně sedm minut povaříme.
→ Vonící dobrotu nalijeme do předehřátých sklenic –
vhodné jsou šroubovací, ale můžete použít i sklenice s víčky
Omnia. Sklenice pak uzavřeme a opatrně obrátíme dnem
vzhůru. Při obracení přidržujte víčko rukavicí a dejte pozor,
abyste se nespálili! Sklenice nakonec přikryjte dekou nebo
froté ručníkem a nechte zcela vychladnout. Marmeládu
skladujte v chladnu a nezapomeňte dát na sklenici štítek
s datem výroby.
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SOUTĚŽ

kultura

HORKÉ KULTURNÍ NOVINKY

PRO
CHYTRÉ
HLAVY

Kulturní tipy pro vás připravuje Jan Kábrt, vedoucí kulturní rubriky MF DNES a magazínu VÍKEND.

1

ALFONS MUCHA:
APOTEÓZA LÁSKY

VÝSTAVY

Ke 150. výročí malířova narození připravil
výstavu jeho prací pražský Obecní dům.
Ta v době, v níž se mluví především o jeho
Slovanské epopeji, představuje Muchovo dílo
v celé jeho šířce, kromě litograﬁí jsou k vidění
i pastely, kresby nebo dekorativní předměty.
A unikát – Muchovy fotograﬁe, které u nás
nebyly dosud vystaveny. Po Praze se výstava
přesune do galerie GASK v Kutné Hoře.

b) 1934
c) 1936
Která ﬁrma vyrobila původní
motorovou jednotku Slovenská
strela?
a) Tatra
b) Vagonka Studénka
c) Zbrojovka Brno

3

OBECNÍ DŮM, PRAHA.
OTEVŘENO DO 30. ZÁŘÍ

Jaká byla průměrná cestovní rychlost Slovenské strely v roce 1936?

EVA KOŤÁTKOVÁ:
DIKTÁT, 2009

a) 82 km/h
b) 89 km/h
c) 92 km/h

4

V roce 2007 dostala Eva Koťátková Cenu
Jindřicha Chalupeckého. Na výstavě
v Brně zkoumá, jaký dopad mají různé
výchovné metody na individualitu.
Do Prostoru pro jedno dílo umístila
interaktivní instalaci Diktát, 2009.
Diktát nechápe jen jako prostředek
ověření vědomostí či vnucený příkaz.

Ve kterém měste se vyrábějí
legendární botasky?
a) Skuteč
b) Zlín
c) Zruč nad Sázavou

5

MORAVSKÁ GALERIE, BRNO.
OTEVŘENO DO 26. ZÁŘÍ

S kým se v roce 1885 v Kroměříži
setkal František Josef I.?
a) s Alexandrem III.

b) 19,60 eur
c) 19,90 eur

V době svého vzniku až futuristické tvary Slovenské strely
dodnes evokují dynamiku a eleganci.

Správné odpovědi z minulého vydání:
1 – Škoda 109 E, 2 – GSM-R, 3 – 183, 4 – Jan Parléř,
5 – Tirana, 6 – 390 Kč, 7 – na internetu

Návštěvy 87. policejního revíru
se asi nikdy neomrzí. A proto
v druhém vydání vychází
Postrach, který jim přichystal
dva velké případy zároveň.
Někdo vraždí mladé nadějné
sportovkyně, jiný zločinec zase
přepadává a znásilňuje mladé
ženy, které sleduje do jejich bytů. Snad si s tím
detektivové Carella, Kling, Meyer a Hawes
poradí.

→ IKAR, 349 KČ

→ BB ART, 229 KČ

HOMER A LANGLEY
E. L. Doctorow

ABECEDA KOMUNISMU
Luděk Navara, Josef Albrecht

Zatím poslední román
jednoho z nejvýznamnějších
amerických autorů, který
svojí atmosférou připomene
legendární knihu Ragtime.
Vypráví příběh o dvou
podivínských bratrech,
kteří prožívají za zdmi kdysi
honosného a postupně
chátrajícího newyorského sídla celé
dvacáté století.

→ ODEON, 229 KČ

FOTO /HOST

Výherci z minulého vydání:
Jaroslav Jágr, Smiřice
Jiří Dušek, Praha
Marcel Záděra, Silůvky

FOTO /ODEON

Své odpovědi nám posílejte do 20. 8. 2010
na adresu cdprovas@cd.cz nebo poštou na
České dráhy, Odbor komunikace,
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15
Praha 1, s heslem SOUTĚŽ ČD PRO VÁS.
Vylosované tři správné odpovědi odměníme
Kilometrickou bankou ČD – poukazem
na volné cestování vlaky ČD v hodnotě
2 000 Kč.

Autora netřeba představovat,
jeho televizní pořad na jedné
soukromé televizní stanici patřil k nejoblíbenějším v poslední
době. Kromě toho vlastní dvě
restaurace a jídla, která v nich
servíruje, představuje kromě
jiného i v této knize. Také vás
seznámí se svojí životní cestou, od zkušeností
kuchařského učně až po dráhu vyhledávaného
šéfkuchaře.

FOTO /BB ART

a) 18,60 eur

FOTO /IKAR

Kolik stojí v rámci nabídky
EURregio Rakousko jízdenka
z Brna do Vídně?

POSTRACH
Ed McBain

Knihu tvoří šestadvacet hesel
jako cenzura, disent, exil
a podobně, ale nemusíte se
bát strohého naučného slovníku. Autoři jednotlivá hesla
vyprávějí pomocí příběhů,
které během let posbírali.
Jejich součástí jsou i autentické rozhovory, vzpomínky
i archivní materiály. Skvělá kniha k připomenutí či pochopení nedávné minulosti.

→ HOST, 229 KČ

FOTO /ODEON

c) s Karlem Velikým

Viděli je v Metropolitním
muzeu v New Yorku, v Britském
muzeu v Londýně a v řadě
dalších metropolí, nyní se
představují na Pražském hradě.
Až do 17. října je zde k vidění
přes 368 historických šperků,
hodinek a luxusních předmětů,
které vytvořila legendární ﬁrma
Cartier za 163 let své existence.
A milovníci, nebo spíše milovnice,
šperků si přijdou opravdu
na své. Řadu ze zde vystavených
na sobě nosili králové, královny,
princezny nebo indický
mahárádža. Ostatně obřadní
náhrdelník zdobený diamanty a topasy, který v roce 1928 vyrobil Cartier
pro mahárádžu z Patialy, patří na Hradě k nejzajímavějším exponátům.
Ale pozoruhodných předmětů je tu ještě mnohem víc: třeba
šperky mexické herečky Maríi Félixové nebo ozdoby vyrobené
v orientálním staroegyptském nebo indickém stylu.
→ JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU, PRAHA. OTEVŘENO DO 17. ŘÍJNA

KNIHY
PROSTŘENO BEZ SERVÍTKŮ
Zdeněk Pohlreich

b) s Petrem Velikým

6

CARTIER – THE POWER OF STYLE
FOTO /CARTIER COLLECTION © CARTIER

Ve kterém roce poprvé vyjela
Slovenská strela?
a) 1933

2

33

O ČEM MLUVÍM
MLUVÍM,
KDYŽ MLUVÍM
O BĚHÁNÍ
Haruki Murakami
Tato kniha má šanci vás zaujmout,
pokud a) patříte k fanouškům autora, b) hledáte recept, jak se stát
spisovatelem, c) pravidelně se jdete
proběhnout na dlouhou trať. V knize
najdete soubor esejů o běhání, autorův diář o přípravě na maraton
a úvahy o spisovatelské profesi.
→ ODEON, 249 KČ
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DIVADLO

KINO
SERIÓZNÍ MUŽ

KINO

ŠVANDOVO DIVADLO, PRAHA
REŽIE: ONDŘEJ SOKOL
HRAJÍ: IVANA CHÝLKOVÁ,
JOSEF CARDA, JAROMÍR DULAVA,
SIMONA BABČÁKOVÁ

→ V KINECH OD 19. SRPNA

→ V KINECH OD 5. SRPNA

CENTURION

(K)LAMAČ SRDCÍ

V roce 117 řeší rozsáhlé
Římské impérium zásadní
problém: v severní Británii se mu nedaří dobýt
území, které obývá divoký
a krutý kmen Piktů.
Římané si doposud s jejich
partyzánskými metodami
nevěděli rady. To má za úkol zlomit Quintus, který
na sever táhne s legendární Devátou legií. A jeho rozkazy jsou jasné: dobýt území, sprovodit Pikty ze světa
a zabít jejich vůdce Gorlacona.

Tato romantická komedie
byla tečkou letošního
ﬁlmového festivalu v Karlových Varech a během
promítání několikrát
tleskal celý sál. Alex se
svojí sestrou v ní provozují
společnost, která nabízí
zvláštní služby: rozbíjí partnerské vztahy. Když si je
však jednoho dne najme bohatý chlapík, který není
spokojený s ženichem své dcery, a na řešení problému
dává jen týden, začnou se dít věci!

→ V KINECH OD 26. SRPNA

→ V KINECH OD 26. SRPNA

KONCERTY

CD

→ 15. 8. KULTURNÍ CENTRUM
VLTAVSKÁ, PRAHA

SINÉAD O´CONNOR

→ 14. 8. HRAD DEVÍN, BRATISLAVA

Zajímavé akce nabízí i druhá
půlka letošního festivalového
léta. Jednou z nich je také
nový Open Air Festival, který
se uskuteční od čtvrtka 12.
do soboty 14. sprna. První den,
na kterém večer vystoupí Monkey Business,
je pro všechny zdarma. Je však i důvod koupit
vstupenku na další dva dny – v pátek zahrají
taneční ikony Faithless, v sobotu pak britská
kytarová senzace Kasabian.

→ 12.–14. 8. LETIŠTĚ,
PANENSKÝ TÝNEC

Je jedno, zda slavnou knižní předlohu
znáte, tento ﬁlm musí pobavit každého.
Shromáždil úžasné dětské herce,
školáky, kteří svoje kousky servírují
v příjemném retro stylu. Prostě paráda.
FRANCIE, 88 MIN.
REŽIE: LAURENT TIRARD
HRAJÍ: MAXIME GODART, VALÉRIE
LEMERCIEROVÁ, KAD MERAD

Robin Williams ve zvláštním, postupně
až příliš reálném příběhu, který poukazuje na přetvářku kolem nás. Zahrál si
učitele, který se neúspěšně snaží stát
spisovatelem. Až smrt syna a chytrý
podvod dají jeho život do pohybu.
USA, 99 MIN.
REŽIE: BOB GOLDTHWAIT
HRAJÍ: ROBIN WILLIAMS, DARYL
SABARA, GEOFFREY PIERSON

SHERYL CROW
KYLIE MINOGUE
E
APHRODITE
Dáma, která se s kolegyněmi
mi
rve o trůn popové princezny,
ny,
vydala zajímavou desku
a nemohla si pro to vybrat
příhodnější čas. Kdy jindy než
v létě měla přijít s řadou chythytlavých písniček, které svými
mi
snadno zapamatovatelnými refrény a roztančenými
rytmy aspirují na letošní letní hit. Album, na kterém
Kylie Minogue navázala na svoje diskokořeny, se ihned
v Británii stalo hitparádovou jedničkou.

FOTO /EMI

Na začátku července vystoupila s kolekcí svých písní v akustické úpravě
na zahradě zámku Sychrov a byl to jeden
z nejlepších koncertů letošního roku.
Pokud jste ho bohužel nestihli, další
šance se vám nabízí 14. srpna na hradě
Devín v Bratislavě. Spolu s ní vystoupí
na akci Pocta svobodě zpěvačka Jana
Kirschner a David Koller s kapelou. Vstupenky pořídíte za cenu 39 nebo 45 eur.

OPEN AIR FESTIVAL

Jistě, deska Pink už žádnou
u
novinkou není. Toto je však
k
speciální vydání The Tour
Edition, které vyšlo u příležitosti současného turné
é
zpěvačky, se kterým loni
na podzim a letos v červenci
ci
zavítala i k nám. A protože v obou případech šlo o koncertní události roku, není
od věci si je touto deskou připomenout.
Jsou na ní dvě skladby navíc i DVD s klipy
i záběry z vystoupení.

MIKULÁŠOVY
PATÁLIE

TÁTA ŠAMPIÓN
FOTO /UNIVERSAL

Americká kapela v čele s písničkářem Zachem Condonem
k nám přijede na koncert vůbec poprvé. A zkušenost by to
mohla být vskutku zajímává –
skupina spojuje balkánskou
hudbu, šansony i pařížský
kabaret, a tak o melancholii
ani o pořádný nářez není na jejích koncertech
nouze. Beirut neskrývá inspiraci Cocteau
Twins, The Magnetic Fields nebo Sigur Rós,
na kontě má už tři úspěšná alba.

PINK
FUNHOUSE

FOTO /SONY

BEIRUT

FOTO /OPEN AIR FESTIVAL

DIVADLO ABC, PRAHA
REŽIE: PETR SVOJTKA
HRAJÍ: JAN VLASÁK, VLADIMÍR ČECH,
JAN SZYMIK, MARTIN PÍSAŘÍK

REŽIE: NICHOLAS STOLLER. HRAJÍ: RUSSELL
BRAND, JONAH HILL, ROSE BYRNE

→ V KINECH OD 19. SRPNA

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ, ČESKÝ KRUMLOV
REŽIE: MARTIN GLASER
HRAJÍ: PETR ŠPORCL, TOMÁŠ
DRÁPELA, VĚRA HLAVÁČKOVÁ

Nejen léto žije Williamem Shakespearem, možnost zajít na nějakou
z jeho her bude samozřejmě i v nové
divadelní sezoně. Jako její stěžejní
kus si v pražském divadle ABC zvolili
Krále Leara. Hlavní roli panovačného, sobeckého a prchlivého starce
ve slavné tragédii o pýše a pošetilé
otcovské lásce dostal Jan Vlasák.

REŽIE: ETHAN A JOEL COENOVI. HRAJÍ: MICHAEL
STUHLBARG, RICHARD KIND, FRED MELAMED

REŽIE: PASCAL CHAUMEIL. HRAJÍ: ROMAIN
DURIS, VANESSA PARADISOVÁ

Unikátní divadelní atmosféru nabízí
otáčivé hlediště v Českém Krumlově.
V srpnu tu hrají třeba Robina Hooda
nebo romantickou operu Čarostřelec,
ale též od 17. do 22. srpna i tragédii
Macbeth. Letošní premiéra režiséra
Martina Glasera nabízí kromě zajímavého inscenačního pojetí také slušné
světelné efekty i výbornou hudbu.

KRÁL LEAR

Možná si vzpomenete
na komedii Kopačky, která
byla v kinech před časem.
Jedním z těch, kteří se tam
starali o humor, byl i rocker Aldus Snow. A bavil
tak, že si nakonec vysloužil
vlastní ﬁlm. I když ten ho
zrovna v kondici nezastihne – z Alduse je ztroskotanec,
který by se měl sice objevit na vzpomínkovém koncertě
v Los Angeles, někdo ho tam však bude muset z londýnských hospod nejdříve dopravit.

REŽIE: NEIL MARSHALL. HRAJÍ: MICHAEL
FASSBENDER, DOMINIC WEST, OLGA KURYLENKO

FOTO / CHARM MUSIC

MACBETH

Tak je tu další kousek
od bratrů Joela a Ethana
Coenových, autorů
Farga, Big Lebowského
nebo oscarového hitu
Tahle země není pro starý.
Tentokrát je jejich hrdinou
Larry Gopnik, kterému
se jednoho dne roku 1967 hroutí svět. Žena ho opouští
s kolegou, syn má potíže, dcera mu krade peníze, jeho
student vydírá. Zoufalec s prosbou o pomoc vyhledá tři
různé rabíny a ptá se jich: Jak se stát seriózním mužem?

REŽIE: TOM DICILLO. HRAJÍ: JIM MORRISON, RAY MANZAREK, ROBBY KRIEGER

FOTO /ARCHIV

PRAŽSKÝ A SLEZSKOOSTRAVSKÝ
HRAD, PRAHA, OSTRAVA
REŽIE: MICHAL VAJDIČKA
HRAJÍ: JAN KOLENÍK, HENRIETA
MIČKOVICOVÁ, JAN RÉVAI,
ĽUBOŠ KOSTELNÝ

Oliver Stone natočil o kapele The Doors před dvaceti lety skvělý ﬁlm s Valem Kilmerem
v hlavní roli. Příběhu, který se proplétá mezi písničkami s magickou energií a příchutí
svobody, se teď chopil režisér Tom DiCillo a natočil celovečerní dokument, který
obsahuje nejen nové informace, ale též dosud nezveřejněné záběry od vzniku kapely
až do smrti jejího zpěváka Jima Morrisona. A komentář přečetl Johnny Depp.

DOSTAŇ HO TAM

FOTO /HCE

Zajímavý kus letošních Shakespearovských slavností, který už před
dvěma lety sklidil výborné recenze
na Slovensku, kde měl premiéru.
V srpnu se představí od 5. do 7.
v Ostravě a od 17. do 21. v Praze.
Kromě představitelů hlavních rolí
(Ján Koleník a Henrieta Mičkovicová)
uvidíte i Ľuboše Kostelného nebo
Zuzanu Kanócz.

THE DOORS
– WHEN YOU‘RE STRANGE

FOTO /PALACE PICTURES

ANTONIUS
A KLEOPATRA

FILMY NA DOMA
FOTO /BONTONFILM

Muzikál, jehož ústřední melodii
proslavili Louis Armstrong i Barbra
Streisandová a který vznikl na motivy frašky Thortona Wildera Dohazovačka. Příběh vdovy Dolly Leviové, která coby dohazovačka změní
mrzoutského zákazníka v elegána,
se v novém uvedení může pochlubit
skvělým obsazením v čele s Ivanou
Chýlkovou i živým orchestrem.

FOTO /PALACE PICTURES

FOTO / BIOSCOP

HELLO, DOLLY!
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100 MILES FROM MEMPHIS
Po dvou letech o sobě dává slyšet
písničkářka Sheryl Crow. Název desky
– 100 mil z Memphisu – odkazuje
k jejím kořenům. Na desku zpěvačka
nahrála deset novinek a také dvě předělávky: první je hit Terence Trent
D‘arbyho Sign Your Name, v němž jí
sekunduje Justin Timberlake, druhou
si vypůjčila z repertoáru Jackson 5.

VŠICHNI JSOU
V POHODĚ
Nenechte se zmást názvem ﬁlmu, v pohodě jsou tu všichni jen na chvilku, a to
až úplně na konci. Předtím hlavní hrdiny
zastihnete spíše v nepohodě. Avšak
právě díky tomu má ﬁlm šanci dotknout
se diváků.
USA, 99 MIN. REŽIE: KIRK JONES
HRAJÍ: ROBERT DE NIRO, DREW
BARRYMORE, KATE BECKINSALE
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pro šikovné ruce

NAUČTE SE PSÁT

KRASOPIS
ANEB UMĚNÍ
KALIGRAFIE

pro šikovné ruce

PRACOVNÍ POSTUP

01

Zkopírujte si předlohy
písma – nejlépe celou

abecedu (zdroj: www.dafont.com).

02

Vystřihejte si malé
kousky pauzáku, přiložte je na předlohu
a zkoušejte postupně opisovat
jednotlivá písmena. Nespěchejte – zkušenost ukazuje, že
celá abeceda se dá zvládnout
zhruba za týden (hodinka
denně).

03

Nácvik nepodceňujte, ruka si zvyká
na pevný tah, naučíte se
plynulému tahu pera a pochopíte, kde je třeba většího
tlaku (tlusté linie) a kde je
třeba ubrat (slabší linie).

04

Na papír narýsujte
slabé linie – vodorovné a v úhlu 54°, takže
vznikne jakási síť, která vám
pomůže udržet rovnou linku
i úhel psaní.

05

Vzniklou šablonu si
okopírujte, protože
si tím ušetříte práci – budete
potřebovat větší množství
takových papírů.

06

Upozornění – na papíře se pero chová jinak, neklouže tak snadno jako
po pauzáku. Najděte si vhodný
tlak, protože papír také jinak
saje. Této fázi opět věnujte pozornost a dostatek času.

07

Jakmile získáte zručnost při psaní na papír, zkoušejte spojovat jednotlivá písmenka do celých slov.

text — Matěj Rychlý / foto — Pixmac.com

Přestože není nic snadnějšího než vybrat si v textovém
editoru počítače z mnoha desítek fontů ten pravý, mnozí se
po večerech dobrovolně hrbí s násadkou nad kouskem papíru,
aby vlastnoručně napsali ozdobným písmem blahopřání
k svatbě nebo přání k svátku. A že není jedno písmeno jako
druhé, nevadí, protože právě tyto drobné nedostatky odrážejí
jedinečnou improvizaci okamžiku psaní. Kaligraﬁe pochází
z řeckého slov kallos (krása) a grafos (psaní). Dnešní milovníci
kaligraﬁe už ale neusilují o dokonalost písma – jde jim
spíše o to, aby jejich pozvánka nebo blahopřáníčko přitáhly
pozornost svou osobitostí.

08

Když máte pocit, že se
daří, nečekejte na nic
a pusťte se do akce – potěšte
své blízké originálním dárkem
(blahopřáníčka k svátkům
a různým výročím, pozvánky
anebo cedulky k dárkům).

09

Pozvánku můžete dát
do obálky, krasopisně
ji nadepsat a zapečetit pomocí
pečetního vosku.

CO POTŘEBUJEME
NÁSADKU
NASAZOVACÍ HROT NEBO PERO
S KALIGRAFICKÝM HROTEM
PAUZÁK
Průhledný papír – stačí papír na pečení.

MIKROTUŽKU NA PŘÍPRAVU LINEK
PAPÍR NA PSANÍ
Stačí bílý kancelářský formátu A4.

PŘEDLOHU PÍSMA
Jako zdroj doporučujeme internetové
stránky.

ODKAZY NA ZDROJE MATERIÁLU A INFORMACÍ:

→

INKOUST
Existuje speciální kaligraﬁcký, ale vystačíte
s obyčejným nebo s tuší.

PEČETNÍ VOSK
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→
→

Kaligraﬁcká pera a inkousty se dají objednat u ﬁrmy Scribblers
(www.scribblers.co.uk), výborná pera s kaligraﬁckými hroty vyrábí
také ﬁrma Rotring (Rotring ArtPen).
Užitečné informace týkající se kaligraﬁe najdete v knize
Miluše Pokorné Kaligraﬁe.
Pokud chcete do tajů kaligraﬁe proniknout více, přihlaste se
do některého z kurzů.
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OBJEVTE KYPR

KYPR
Jeden ostrov,
dva nesmířené
národy
text — Matěj Rychlý /foto — autor, Pixmac.com

Někteří ho nazývají „Afroditiným ostrovem“,
protože právě tady se podle legend z vln
zrodila bohyně Afrodité. Jiní mu zase říkají
„Ostrov hříchu“, to podle divokých historek
z nočního života v Agia Napě. Řeč je o Kypru,
jehož historie je neustálým bojem o nadvládu
– počínaje Římany, Janovany, Benátčany,
vládu osmanských Turků až po Brity. Dnes
ale ostrovu jednoznačně vládnou turisté.
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do rána. Za vstup sice obvykle neplatíte nic,
ale připravte si kreditku nebo naditou peněženku. A možná také acylpyrin pro ranní
probuzení. Jsou lidé, kteří dávají přednost
romantickým večerům s lahví vína na terase
pronajatého apartmánu, ale spousta lidí,
zejména mladých, jezdí na Kypr právě kvůli
nočnímu životu v Agia Napě. A zdaleka to
už nejsou jen mladí Britové, kteří sice stále
převažují, ale lze říci, že dnes je tu doslova
mezinárodní společenství mladých. Pokud
byste ale do Agia Napy přijeli uprostřed
sezony bez rezervace, asi budete mít velké
potíže s ubytováním. Takže než vyrazíte,
podívejte se na internet.
Mimochodem – pokud nechcete trávit
celý pobyt na barové židli, v Agia Napě
i okolí je spousta atrakcí. Když nic jiného,
navštivte aspoň mys Greco, kde se nacházejí
fantastické jeskyně, nebo vyrazte na jednu
ze zábavních plaveb podél pobřeží. Za patnáct eur máte v ceně jízdné a hudbu a loď
dělá časté přestávky na koupání.

Přístav v Kyrenii vás okouzlí romantickou atmosférou a místní obyvatelé si vás hned získají svou úslužností a přátelským přístupem.

ypr ve své historii prošel častými
a zásadními změnami. Z nich mají
dnes užitek především turisté. Každá
epocha totiž zanechala na ostrově své stopy.
Můžete tak díky poměrně malým vzdálenostem během několika dnů navštívit staré
římské amfiteátry a chrámy, obdivovat
skvělé byzantské kostely a kláštery z 11. až
15. století s jedinečnými freskami, benátské
hradby v Nikósii nebo imperiální rezidence
z doby britské nadvlády.

K

Afroditina skála a pláž
Je to pravděpodobně nejnavštěvovanější
a snad i nejvíce fotografované místo na celém Kypru. Najdete ji kousek od starobylého
Pafosu a rozhodně patří mezi ty nejkrásnější
místa ostrova. Právě tady se podle pověsti
před tisíci roky zrodila z mořské pěny bohyně Afrodité. Její jméno pochází z řeckého
aphros (mořská pěna) a dá se jednoznačně
říci, že Kypr je historicky spojen právě
s kultem bohyně Afrodity – bohyně lásky
a krásy (z římské mytologie ji známe jako
Venuši). Hlavním centrem jejího uctívání
byl historicky Pafos a Afroditu na freskách
a mozaikách spolehlivě poznáte podle jejích
atributů, kterými jsou holubice, labuť,
granátové jablko a myrta. Poněkud zábavné
je, že úplně stejný příběh o zrození bohyně
z pěny vám budou vyprávět i obyvatelé
řeckého ostrova Kythira a budou se s vámi
do krve hádat, že Afrodita přišla na svět
právě u nich. Takže je na vás, čemu budete
věřit. Každopádně až budete v okolí Limasolu či Pafosu, zajeďte si sem a nebudete
těch několika kilometrů cesty litovat. Aspoň
krátce si tu zaplavte, a když budete mít možnost, udělejte si na písku romantický piknik
při západu slunce, jak to ostatně den co den
dělá mnoho turistů.

Agia Napa – v noci to tu žije
Před rokem 1974 (kdy byl ostrov násilně
rozdělen, když turecká armáda okupovala
sever) to byla ospalá rybářská vesnička,
která leží zhruba 40 kilometrů východně
od Larnaky. Žilo zde pár rybářů a byl tu klášter. Řečtí Kypřané ovšem během konfliktu
přišli o známé severní letovisko Varosia
a nádherné pláže v okolí Famagusty a jejich
výběr padl právě na Agiu Napu. Vzniklo tak
zde během několika let městečko, které
je plně zaměřené na turisty. Kdo má rád
hollywoodskou poetiku, bude se tu cítit jako
doma. Najdete zde spoustu luxusních hotelů,
jsou tady bary v podobě hradů z písku, je tu
i jeskynní bar Flinstoneových. Na ulicích se
běžně chodí v plavkách (dokonce i do některých restaurací) a turisté si přes den
na přilehlé pláži léčí kocovinu a sbírají síly
na nové kolo bujarých oslav. A po západu
slunce se rozjíždí nová noc. Pokud máte rádi
diskotéky, ve středu města, na náměstí Plateia Seferi, je bar vedle baru, kde se tančí až

Afroditin oblouk můžete objevit z výletní lodi.

Pláž v Aiga Napa je známá svými nekonečnými večírky a párty pod širým nebem.

Lefkósie, nebo Nikósie?
Když už jsou turisté znavení lenošením
na plážích ostrova, vydávají se do vnitrozemí navštívit hlavní město Nikósii.
Nebo snad Lefkósii? To záleží na tom, jestli
fandíte kyperským Řekům nebo kyperským
Turkům. Každopádně my ji známe spíše pod
názvem Nikósie, a tak jí budeme říkat. Nikósie má kromě četných historických památek
ještě jednu zajímavost. Je po pádu berlínské
zdi posledním rozděleným městem Evropy.
Tato skutečnost se sice díky nonstop otevřenému hraničnímu přechodu do severní
poloviny země v ulici Ledra pomalu mění,
ale návštěva Zelené linie, kterou střeží
vojáci mírových sil OSN, dodnes vyvolává
tak trochu stísněné pocity. Zelená linie je
totiž se svými opuštěnými a rozpadajícími
se domy poněkud strašidelným pásmem
nikoho, je to ochranné nárazníkové území,
které spravedlivě rozděluje řeckou a tureckou část města. Tak trochu ráj pro sprejery,
kteří si zde mohou naplno zařádit.
Podél celé linie každou chvíli narazíte
na bunkry vojsk OSN a řeckých Kypřanů.
Rozhodně vám nedoporučujeme příliš se
k nim přibližovat, a pokud byste zde chtěli
fotografovat, koledujete si o problémy.
Každopádně se ale můžete i vy vydat
na trasu pěší prohlídky, která je přesně
vyznačena a dostanete se bez zbytečných
problémů až do bezprostřední blízkosti Zelené linie. Nejsilnější zážitky na vás čekají
na průsečíku ulice Pendadaktylou s ulicí
Ermou, což je místo, které původně dělilo
Staré město na dvě půlky. Tady na vás
doslova dýchne duch prázdnoty a zmaru
a tak trochu pochopíte, proč jsou zážitky
pamětníků roku 1974 u lidí z obou stran
ostrova stále živé. Ale Nikósie je přesto
mimořádně bezpečné místo, takže turista
si může v klidu užívat zejména atmosféry
města, které rozhodně stojí za návštěvu.

Určitě vás zaujmou neuvěřitelně zachovalé Benátské hradby, které obklopují celé
Staré město. Uvnitř hradeb vás čeká rušný
labyrint s kostely, mešitami, obchody,
bary i rozpadajícími se paláci z dob britské
nadvlády. A určitě nezapomeňte na fotogenickou Famagustskou bránu, mešitu
Bayraktar, Pafoskou bránu, kostel sv. Kříže
a baštu Roccas. Právě tady končí hranice
Turky ovládaného severního Kypru.
V turecké části města je poněkud levněji
a mnozí návštěvníci se shodují na tom,
že i chování Turků k turistům je mnohem
vstřícnější a přátelštější. Pokud se o tom
chcete přesvědčit, jděte k přechodu na ulici
Ledra, ale nezapomeňte na pas! Na místním přechodu, který je výhradně pro pěší,
vás ale vojáci a policisté zkontrolují pouze
tehdy, když se budete vracet ze severu.
Zato Turci jsou důkladnější – vyžadují
vyplnění vízového formuláře. Každopádně
díky dvěma přechodům ve městě dnes
turisté i místní pohodově přecházejí sem
a tam i během noci, když hledají nejvhodnější místo pro zábavu.

Turecká strana Kypru je ve znamení islámu.

Kypr – dětský ráj
Kypřané milují děti. Jsou pro ně středem
světa, proto se turisté s dětmi na ostrově cítí
příjemně. Přijdete-li do restaurace s dětmi,
jste mimořádně vítanými hosty a číšník vám
bude pravděpodobně projevovat zvýšenou
pozornost a bude se snažit vaše potomky
všelijak zabavit. Jídelní lístek bývá pro děti
i dospělé totožný, ale mnohé restaurace
nabízejí i turistické menu, takže děti nakonec dostanou své oblíbené hranolky nebo
hamburgery. Zásadní informací ale je, že kyperské pláže jsou většinou velmi bezpečné,
mělké a s pozvolným přístupem do vody.
Děti bývají pořádně otrávené, když je
dospělí vláčejí v horku po ruinách, které jim
nic neříkají. Pokud tedy chcete dětem udělat
pěkný den, skvělým tipem na rodinný výlet
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KYPR JAKO ŽIVÁ
UČEBNICE HISTORIE
Když nebudeme počítat osídlení z mladší
doby kamenné a doby bronzové a přítomnost Féničanů, „velká“ historie
Kypru začíná okolo roku 1200 př. n. l.,
kdy na ostrov dorazili osadníci z pevninského Řecka a vznikla zde první drobná
království. Ostrov pak postupně ovládali
Asyřané, Egypťané i Peršané. V roce 58
př. n. l. se Kypr stal součástí římského
impéria. V roce 45 n. l. se na ostrově
objevilo křesťanství a není bez zajímavosti, že z Kypru pochází Barnabáš,
který doprovázel na cestách sv. apoštola
Pavla. Po rozdělení římské říše spadl
Kypr pod byzantskou říši. A pak historie
nabrala pořádný spád: přišel vpád Arabů
a drancování v 7. století, návrat ostrova
pod vliv Byzancie, následný prodej Kypru
templářům, dlouhá vláda francouzských
Lusignanů, kteří jako katolíci vytlačili
ortodoxní mnichy do hor, a vláda Benátčanů. Roku 1570 pak Kypr připadl osmanským Turkům. Ti na ostrově zůstali
až do roku 1878, kdy ostrov přešel pod
správu Britů.
Opravdu nezávislá Kyperská republika ale vznikla až v srpnu roku 1960,
nicméně přechod z britské kolonie
na nezávislý stát nebyl jednoduchý. To
proto, že Kypr byl a dosud je etnicky rozdělenou zemí – na jihu žije řecká většina
a na severu turecká menšina. V roce
1967 vtrhla turecká armáda do severní
části Kypru. Všechno vyústilo v násilné
rozdělení země na řeckou Kyperskou
republiku a Severokyperskou tureckou
republiku, kterou ovšem kromě Turecka
neuznává žádný stát na světě. Když
Kypr a Turecko požádali o vstup do EU,
zažehla se naděje na znovusjednocení
ostrova, diskuze však postupně zamrzly, ale jisté náznaky oteplení vztahů
jsou dnes patrné. Kyperská republika
je od roku 2004 členem Evropské unie
a od roku 2008 i členem eurozóny.
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je návštěva aquaparku Aphrodite Waterpark
v Pafosu, kde můžete pohodově strávit celý
den. Pafos dále nabízí pro rodiny s dětmi oblíbený Pafos Bird Park, což je místní obdoba
zoologické zahrady. Bird Park najdete docela
snadno – leží u silnice, která vede do Korálové zátoky. Dalším tipem na to, jak v Pafosu
zabavit děti, je návštěva Pafoského akvária.
Najdete zde 72 nádrží s rybami, ale jsou tu
třeba i krokodýli. ¨
Rodičům s odrostlejšími dětmi, kterým
připadá pobyt v zoo nebo ve vodním parku
už jako nudně strávený čas, doporučujeme
pafoský Zephyros Adventure Sports, což
je místní outdoorová základna, kde se
dají provozovat více i méně adrenalinové
sporty: jízda na horských kolech, jízda
na kajaku na moři, horolezecké pěší výlety,
potápění nebo šnorchlování. Místní firma
Exalt pak dále nabízí den strávený v terénních autech na poloostrově Akmas nebo
v pohoří Troodos.
V Pafosu i v Agia Napě se nachází ještě
další atrakce pro odrostlejší děti – firma
Season Undersea Walking and Driving
nabízí v obou destinacích vzrušující výlety
pod mořskou hladinu. Buď se můžete potápět ve speciální „helmě“ v mělké vodě, nebo
se vám nabízejí jízdy v B.O.B, což je jakási
„dýchací pozorovací bublina“. V helmě
pozorujete skaliska v třímetrové hloubce,
zatímco při B.O.B. máte hlavu ve vzduchové
bublině, sedíte v neoprénu na jakémsi podvodním skútru a doprovází vás instruktor.
A nechcete-li se z jakéhokoli důvodu potápět
a přesto toužíte poznat život pod hladinou
moře, pak určitě využijte nabídky výletů
v malé žluté ponorce s názvem Yellow
Submarine, která denně opakovaně vyráží
za dobrodružstvím z přístavu v Agia Napě.

Horské kostely, které musíte vidět
Kypr je neobyčejně rozmanitá země. Můžete
se zde od jara až do hlubokého podzimu

KYPERSKÁ NEJ
■ Nejlepší kyperská pláž je
Zlatá pláž (záliv Nangomi). Je
zároveň i nejdelší místní pláží.
Najdete zde kilometry písečného břehu a množství dun.
Líhnou se zde i želvy.
■ Nejvhodnější doba pro
návštěvu Kypru? Těžko říci,
podle toho co hledáte – podnebí na ostrově láká k celoročním návštěvám. V létě
je zde opravdu horko, takže
jeďte k moři, jaro a podzim
jsou skvělé pro výlety a objevování památek.

Kyperská letoviska jsou ideální pro rodiny s dětmi.

koupat na téměř celém pobřeží ostrova
a v zimě pak stačí vyjet na vrchol pohoří
Troodos, kde se dá dokonce i lyžovat.
Pro většinu turistů je ale důvodem pro
cestu do těchto hor návštěva některého
z úchvatných malých kostelíků, které byly
vystavěny a vyzdobeny freskami v období
11. až 15. století. Deset z těchto klášterů
je dokonce zapsáno v seznamu světového
dědictví UNESCO! Když totiž v roce 1197
převzala vládu nad ostrovem francouzská katolická dynastie Lusignanů, začala
diskriminace ortodoxní řecké církve. Mniši
se proto rozhodli, že ustoupí na severní
stranu masivu Troodos, kde si vystavěli

■ Nejsnadněji se po ostrově
dá cestovat autem, protože
na místní autobusovou
dopravu nelze moc spoléhat.
Denní sazba za půjčení malého
auta začíná už na 40 eurech.
Benzín je zhruba stejně drahý
jako u nás.
■ Nejneobvyklejší den
na Kypru je Zelené pondělí,
což je první den půstu a místní
obyvatelé, kteří mimořádně
milují maso a mají ho denně
na talíři, se setkávají při
bezmasých vegetariánských
piknicích.
■ Největším střediskem
zábavy je Agia Napa, kde je

a vyzdobili soukromé úkryty a svatostánky.
Kostely nebyly velké, obvykle ne větší
než průměrná stodola, ale uvnitř je začali
zdobit freskami věhlasní umělci. Později
vytvořené fresky mají didaktický charakter a působí téměř jako komiks – prý se
z nich nevzdělaní rolníci měli učit biblickou
dějepravu. Doporučujeme, abyste si aspoň
na jeden den půjčili auto a vyrazili objevovat krásu kostelíků (ovšem nezapomeňte
na to, že Kypr je bývalá britská kolonie a dodnes se tu jezdí vlevo!). Myslete ale na to,
že leckdy vám hodně času sebere shánění
správce, který by vám kostel otevřel, protože bývají přes den zavřené. Pokud byste
si sami nedokázali vybrat z bohaté nabídky
kostelů, zkuste zajet aspoň do kláštera
Agios Nicolaos, který se nachází v kopcích
dva kilometry od městečka Kakopetria.
Malý tip na závěr: když už jste vážili cestu
do masivu Troodos, pak si zde udělejte
jeden výlet, který je vhodný i pro letní horké
dny. Zhruba dva kilometry pod horským
střediskem Troodos začíná tříkilometrová
cesta horským údolím podél půvabné říčky
Kryos, která je jedním z mála toků, který
na Kypru v létě nevysychá. Čeká vás romantická cesta pod úkrytem horských borovic,
cestou narazíte na strhující 35metrový
kaskádový vodopád Caledonia.

Romantika
křižáckých hradů

Pokud máte v těle jen trochu romantického
ducha, určitě neodoláte a vydáte se aspoň
na jednodenní výlet do severní, turecké
části Kypru. Je tady mnoho lákadel, ale
většina turistů míří k jednomu ze tří křižáckých hradů, které najedete na severní části
pobřeží. První z nich, trosky hradu sv. Hillariona, působí na dálku téměř magicky. Hrad
má spoustu tajných chodeb a zákoutí a říká
se, že Walt Disney se při kreslení hradu
pro film Sněhurka inspiroval právě tímto

léto v podstatě jedním velkým
a nepřerušeným ﬂámem.
■ Největší přehlídka starověkého dramatu probíhá
v červenci a srpnu – je to
fantastická příležitost spatřit
staré řecké hry v amﬁteátru
výše zmíněného starověkého
Kourionu.
■ Nejoriginálnější svátek
kyperského vína je Mehmetsikský festival, což je nekonečná
ochutnávka vín v malé zapadlé
vesničce na poloostrově Karpas.
Probíhá mezi 6. a 15. srpnem.
■ Největší festival oliv se
koná mezi 10. a 17. říjnem

v Kyrenii. Součástí je ochutnávka místního olivového
oleje a oliv, k vidění jsou
i folklorní tance a zní tradiční
kyperská hudba.
■ Největší svátek hudby je
Mezinárodní hudební festival
v Lemesosu (Limasolu). Bývá
začátkem července a probíhá
v amﬁteátru ve starověkém
Kourionu.
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NEDOKONČENÝ ROZHOVOR
S AFRODITOU

Během dovolené si můžete udělat potápěčskou licenci v jedné z místních škol.

hradem. Původně tu stával klášter a kostel, pak objekt sloužil
jako pozorovatelna a nakonec
ho Guy de Lusignan přestavěl
do podoby vojenské základny.
Hrad Buffavento, což znamená
„bičovaný větry“, se zrodil
v době Richarda Lví srdce.
Lusignané tento hrad využívali
jako vězení a signální tvrz.
Výstup nahoru je náročnější
rozcvičkou a doporučujeme
rozhodně pevné boty. Hrad
Kantara je ze všech tří hradů
nejzachovalejší. Dějiny hradu
opět sahají do konce 12. století
a vážou se k osobě Richarda
Lví srdce. Hrad Kantara byl
využíván pro signální komunikaci s hradem Buffavento a svůj
význam ztratil až s rostoucím
významem přístavů Famagusta
a Larnaka. Rada na závěr: pokud
půjdete na hrad s dětmi, dávejte
na ně pozor, protože terén je zde
strmý, občas bez zábradlí.

Ostrov vraků
Jak už bylo řečeno, na Kypru se
dá dělat leccos. Jezdit na koních,
projíždět se na vypůjčených
motorových člunech, lézt po horách, jezdit na kolech, ale turisté
nejčastěji šnorchlují nebo se
potápějí. Kypr je totiž doslova
obležen vraky. Kupříkladu
jeden z nich je hodnocen jako

jeden z deseti nejlepších vraků,
kde kterým se můžete potápět.
Tato potopená nákladní loď se
nachází u Larnaky a je velmi zachovalá. Dnes je domovem ryb,
takže tu můžete potkat velké
tuňáky, barakudu nebo úhoře.
U Pafosu je zase v desetimetrové
hloubce vrak lodi Vera ze sedmdesátých let. Jen málokde se můžete potopit k helikoptéře – na tu
natrefíte na pobřeží u Larnaky
a je dnes domovem chobotnic.
Výhradně s doprovodem se můžete dostat do vraku lodi Pharses II, která leží na pravoboku
u Lemesosu. Na ostrově najdete
i nádherné podmořské jeskyně,
jako je třeba Big Country, která
leží třiadvacet metrů pod
hladinou. Vůbec špatný nápad
není udělat si tu během dovolené
v jedné z místních potápěských
škol licenci. Pokud vás ale při
potápění nebo šnorchlování
zaskočí velký nepořádek, který
plave na hladině, je to důsledek
nevalné péče místních o životní prostředí. Do doby, než si
Kypřané začnou víc vážit svého
ráje, se aspoň my, návštěvníci, musíme chovat k místní
přírodě maximálně ohleduplně.
Ostatně umíte si představit, že
by se krásná Afrodité vynořila
na břehu ne z mořské pěny, ale
z hromady odpadků? ³

Potkal jsem ji v půl páté ráno na liduprázdné pláži Petra tou Romiou
mezi Limasolem a Pafosem. Byla krásná, ale úplně nahá, zakrytá
pouze svými černými zvlněnými vlasy, takže jsem ji zprvu považoval
za jednu z místních turistek, která si po flámu chladí hlavu v ranním
moři. Vůbec se nestyděla, přišla až ke mně a pozdravila mě neformálně měkkou řečtinou:
„Ja su.“
„Dobrý den,“ opověděl jsem v rozpacích česky, protože řecky
nemluvím.
„Jste z České republiky?“ zeptala se bez zaváhání s lehkým přízvukem a usmála se.
„Vy mluvíte česky?“ užasl jsem.
„Za těch pár tisíc let jsem se naučila už hodně řečí – tady se už totiž
vystřídala spousta lidí,“ řekla nevzrušeně.
Asi někdo z místních, napadlo mě. Jak to ale k čertu myslela s těmi
tisíci lety? „Římani byli docela zábavní,“ pronesla zamyšleně. „A galantní. Mimochodem, hodně jsem jim stála modelem, udělali podle
mě spoustu mozaik – ostatně jděte se podívat do muzea,“ dodala. „Benátčani také ušli, ale byli trochu otravní – pořád něco stavěli. Samé
nudné hradby a opevnění a stejně jim to nebylo nic platné,“ pokračovala. „S křižáky byla taky pěkná nuda, to mi věřte. Zato ti osmanští
Turci, to byli pořádní chlapi,“ zasnila se.
Začalo mi to docházet, ale pořád jsem tomu nemohl věřit.
„Vy jste… Afrodita?“ zeptal jsem se nevěřícně.
„Osobně,“ odtušila poněkud dotčeně. „A jestli vás plete barva
mých vlasů, tak za to může ten nešťastník Botticelli. Nevím, co ho to
napadlo namalovat mě se světlými vlasy. Vůbec mi to nesluší.“
„Je to ale velmi pěkný obraz,“ bránil jsem svého oblíbeného malíře
nesměle. „Nemáte u sebe náhodou trochu té vaší Becherovky?“
zeptala se najednou. „Před týdnem jsem tady totiž na pláži našla nedopitou láhev. Byla opravdu výborná,“ dodala, když viděla můj nechápavý výraz. „V posledních dvaceti letech sem jezdí hodně Čechů. Jsou
docela milí, ale nechávají po sobě na pláži nepořádek,“ zamračila se.
Becherovku jsem samozřejmě s sebou neměl. Vzpomněl jsem si
ale, že někde mám pytlíček bonbonů Slavia. Sundal jsem ze zad batoh
a horečně jsem se v něm přehraboval. Možná že je taky zná, napadlo
mě. „Becherovku nemám, ale nedáte si slávinky?“ zeptal jsem se
v rozpacích.
Neodpověděla. Prostě tu už najednou nebyla. Z dálky totiž přicházela skupinka halasících turistů. Stál jsem bezradně na mořském
břehu s pytlíkem bonbonů v ruce. Taky jsem ji mohl vyfotit, napadlo
mě pozdě. Ale místo ní tu zůstal jen otisk božsky malých nožek
v písku a trocha pěny.
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Elfík dětem
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Elfík dětem

Elfík dětem
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PŘEDSTAVUJEME

VLAKOVÝ REVIZOR
ŠTĚPÁN LEV

CESTUJÍCÍ NÁM
OBČAS I PODĚKUJÍ
text — Pavel Tesař/ foto — Ivo Kubašta

Když se řekne revizor, většina lidí
si představí přísného muže s ještě
přísnějším výrazem, který kontroluje
jízdenky v metru nebo tramvaji. Třeba
takového, jak ho ztvárnil Jaroslav
Marvan v komediích o poněkud
nerudném Gustavu Andělovi. Jenže
setkat se s ním můžete i ve vlacích
Českých drah.

PŘEDSTAVUJEME
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Každodenní kontakt s cestujícími je pro revizory rutinou. Ve většině případů probíhá v pohodové atmosféře.

Sepisování přehledu zkontrolovaných vlaků a stanic.

Nejde jen o kontrolu

Zřejmě nafukovací toalety

lakové revizory a revizorky potkáte
zejména tam, kde České dráhy
zavedly takzvaný specifický způsob
odbavení cestujících, tedy v motoráčcích,
ve kterých už nejezdí průvodčí. Působí
v rychlících a vlacích vyšší kvality, ale
hodně se zaměřují i na frekventované příměstské spoje v okolí velkých měst. Právě
jejich rozvoj v rámci integrovaných dopravních systémů, v nichž hrají vlaky zpravidla
důležitou roli, počet vlakových revizorů
v poslední době zvýšil. Při kontrole se vám
prokážou fialovým průkazem Českých
drah s fotografií a identifikačním číslem.

V

I když hlavní činností vlakových revizorů je
kontrola jízdních dokladů, jejich pracovní
záběr je mnohem širší. Dohlížejí rovněž
na to, zda vlakové čety mají aktualizovány
všechny předpisy Českých drah, stejně
tak jako osobní pokladníci v přiděleném
obvodu. Na nádražích také sledují, jestli jsou
v pořádku všechny vyvěšené informace pro
cestující. „Na konci směny vždy vytváříme
denní zprávy s uvedením případných závad.
Pokud jsou závažnější, sepíšeme zvlášť
takzvané oznámení o závadách. Vedeme si
také měsíční statistiky o počtech zkontrolovaných vlaků a stanic,“ přibližuje svou práci
Štěpán Lev.
On i jeho kolegové také informují
cestující při plánovaných výlukách, jež si
vyžadují přestupy na náhradní autobusy,
popřípadě pomáhají v době, kdy je zvýšený zájem o přepravu vlakem. Příkladem
z nedávné doby je koordinace provozu v ČD
centru na pražském hlavním nádraží při náporu cestujících kvůli uzavření vzdušného
prostoru nad Evropou.

Štěpán Lev přiznává, že se při své práci
nevyhne incidentům. Většinou ale mají
podobu slovního napadání, kdy lidem
vadí zpoždění vlaku či změny podmínek
u něčeho, na co byli dlouho zvyklí. „V těchto
případech nám hodně pomáhá spolupráce
s policií, která nás občas doprovází, a nově
také s takzvanými bezpečnostními patrolami.“ Jako nejčastější prohřešek cestujících
uvádí jízdu za cílovou stanici uvedenou
na jízdence, v případě Prahy zejména
přes pásma ležící na hranicích metropole.
Oblíbenou kratochvílí je jízda načerno

na toaletě. „Člověk se až diví, kolik lidí se
na tak malý prostor dokáže vtěsnat. Jako
bychom měli nafukovací záchodky,“ směje
se. Pro dotyčné pak následuje nepříjemnost
v podobě zaplacení pokuty (neboli přirážky k jízdnému). Pokud tak neučiní hned
nebo během stanovené lhůty, může dojít
k soudnímu vymáhání a nakonec i exekuci
majetku.
Občas ale nastanou i situace, kdy někoho přítomnost revizora naopak potěší.
„Poctiví cestující nám někdy říkají, že nás
rádi vidí, protože ve vlaku jede někdo bez
jízdenky.“ ³

Průvodčí v civilu

Jak poznat falešnou jízdenku

Jak konstatuje Štěpán Lev, výhodou jeho
povolání je jistá pravidelnost a možnost naplánovat si práci. Jedním z hlavních rozdílů
oproti jiným profesím na dráze je fakt, že
Štěpán ani jeho kolegové nechodí do práce
v typické železničářské uniformě. Neznamená to však, že by mohli třeba během letošních veder chodit ustrojení jako na pláž.
„Samozřejmostí je pro mě košile a i v horku
dlouhé kalhoty.“
K vybavení revizora patří stejně jako
v případě průvodčího razítko na označování
jízdenek a přenosná osobní pokladna k vydávání jízdních nebo jiných dokladů. „Dnes
už mají tyto pokladny všichni revizoři. Znamenají pro nás urychlení práce především
při větším počtu cestujících, kteří využívají
různé druhy slevových karet.“

Dobrý revizor by neměl působit jen jako
represivní složka ve vztahu k cestujícím
a vlakovým četám, ale měl by jim umět
poradit ohledně novinek v tarifu nebo změn
v předpisech. Pravidelné měsíční porady,
kde získají potřebné informace, doplňují
specializovaná školení. Na jednom z nich
nedávno kolegové ze zahraničních železnic
přednášeli o svých zkušenostech s paděláním mezinárodních jízdenek.
Z výše uvedeného vyplývá, že se na zmíněnou profesní dráhu nemůže vydat každý.
Uchazeči musí mít za sebou několik let
praxe, nejlépe ve funkci průvodčího, resp.
vlakvedoucího. Mezi další požadavky patří
dokončené středoškolské vzdělání s maturitou a předepsaná znalost němčiny nebo
angličtiny.

Znalost tarifu a předpisů využijí revizoři také při kontrole osobních pokladníků v přidělených stanicích.

ŠTĚPÁN LEV
semiﬁnalista soutěže Tvář ČD 2009
Narodil se v Kolíně v železničářské rodině. Jeho matka pracovala jako informátorka
v ČD centru, otec byl výpravčí. Štěpán působí u Českých drah již dvanáct let. Nejprve
začínal jako průvodčí, později se stal komandujícím vlakových čet. Od roku 2006 je
ve funkci vlakového revizora na Krajském centru osobní dopravy Praha. Mezi jeho
koníčky patří hlavně cestování za památkami po Česku i do zahraničí, a to především
vlakem. Dále si rád poslechne český pop minulých desetiletí. Je svobodný, ale zadaný.
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křížovka

TAJENKA – RUSKÉ PŘÍSLOVÍ

PRŮVODCE
CESTOVÁNÍM
VLAKEM
AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ČESKÝCH DRAH
VOZOVÝ PARK
ČESKÝCH DRAH
SLUŽBY NAVÍC
PRO PŘÍJEMNOU JÍZDU
Nové nátěry v základní kombinaci modro-bílošedé barvy se postupně objevují na osobních
vozech v soupravách většiny vlaků Českých drah.
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PRŮVODCE NABÍDKOU ČD

PRŮVODCE NABÍDKOU ČD

10 tipů

FLOTILA VOZIDEL ČD

NOVÉ NÁTĚRY VOZIDEL ČD III.
Nový vizuální styl Českých drah samozřejmě reprezentují
i osobní vozy. Jednotlivé kombinace korporátních barev
rozlišují určení vozů.
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Barevné odstíny

● RAL 5003 – Safírově modrá
● RAL 5015 – Modř nebeská
● RAL 7035 – Světle šedá
● RAL 7022 – Umbra šedá
● RAL 1003 – Žluť signální

České dráhy pro své vozy používají dva
odstíny modré – tmavý (safírově modrá)
jako seriózní barva s odkazem na železniční
tradici a světlý (modř nebeská) proti
tomu jako kontrast evokující zářivost,
optimismus, novotu. Základní barvy

doplňují neutrální šedá a stříbrná,
bezpečnostní prvky jsou provedeny ve žluté
barvě. Touto barvou je i v podobě pruhu
nad okny označen oddíl první třídy. Vozy
jídelní, lůžkové a konferenční jsou doplněny
trojjazyčným textovým popisem.

Vozy první
a druhé třídy

Restaurační
a kombinované vozy

Patrové
vozy

Apee

ARmpee

Bmto

Osobní vozy 1. a 2. třídy charakterizuje nátěr
v provedení světle modré a šedé barvy doplněný
o tmavě modrý pruh.

Šedá barva doplněná o úzký tmavě modrý pruh přísluší
vozům jídelním, případně vozům kombinovaným
s klasickým oddílem pro cestování 1. či 2. třídy.

Nátěr dvoupodlažních vozů vychází z provedení
použité u vozů 1. a 2. třídy a je shodný s vozy
přípojnými.

Služební vozy a vozy
2. třídy se služebním oddílem

Lůžkové
a lehátkové vozy

Konferenční
vozy

BDs

WLABmee

SR

Pro snazší orientaci cestujících při využití služby
úschova během přepravy mají služební vozy i dolní
polovinu světle modrou.

Na vozech lůžkových a lehátkových je použit nátěr
v kombinaci tmavě modré a šedé, doplněný světle
modrým podélným pruhem.

Speciﬁckou skupinu vozů tvoří konferenční a salonní vozy, které jsou celé tmavomodré, doplněné
stříbrným pruhem.

(RAL – celosvětově uznávaný standard
pro stupnici barevných odstínů)

PRO CESTU DO ZAHRANIČÍ
Víte, že díky evropskému systému mezinárodních vlakových spojů můžete rychle, pohodlně a za atraktivní ceny
cestovat z ČR do mnoha známých evropských destinací
výhodněji než letadlem nebo automobilem? Na webových
stránkách www.cd.cz najdete všechny potřebné informace. Přinášíme vám několik zajímavých tipů.

01

Ve dne i v noci

Rozsáhlou nabídku denních spojů doplňují
noční komfortní vlaky kategorie EuroNight.
Zatímco vlak překoná během noci stovky
kilometrů, vy se ráno probudíte odpočatí
například v Košicích, Popradu, Budapešti,
Berlíně, Curychu nebo Amsterdamu.

02

Vyhledejte si spoj

Na webových stránkách www.cd.cz
si lze jednoduše vyhledat spojení také
do zahraničí. Do atraktivních destinací jezdí
vlaky po celý den v pravidelných intervalech.

03

Rychlost a komfort

V soupravách mezinárodních vlaků vyšší
kvality (EuroCity, InterCity, EuroNight)
jsou řazeny moderní klimatizované vozy.
Na českém území jezdí maximální rychlostí 160 km/h, u našich západních sousedů
je to až 200 km/h.

04

Platby kartou nebo v eurech

Ve frekventovaných železničních stanicích, v eShopu ČD a při nákupu prostřednictvím služby TeleTiket je možné platit
platební kartou. Ve vybraných železničních stanicích a v mezinárodních vlacích
lze uplatnit i eura.

05

Služby na palubě

Profesionálně školený personál vám pomůže s vyhledáním místa k sezení a podá
veškeré potřebné informace k jízdě vlaků
a případným přípojům.

06

Akční cenové nabídky

Díky akčním nabídkám eTiket, SparNight
nebo třeba CityStar můžete do zahraničí
vyrazit za skutečně atraktivní ceny, které
jsou pevně stanoveny v eurech a podle aktuálního kurzu se přepočítávají na koruny.

07

Nákup z pohodlí domova

Z pohodlí domova či vaší kanceláře si
můžete prostřednictvím eShopu ČD
nebo na telefonní lince 840 112 113 zakoupit vybrané jízdní doklady.

08

Autovlakem na Slovensko

Využijte váš drahocenný čas během
cesty plněním pracovních povinností,
spánkem nebo relaxací, zatímco vaše
auto se poveze na speciálním vagonu
na konci soupravy. Autovlak jezdí do Košic
a Popradu-Tater.

09

Výhody pro věrné zákazníky

Zákaznický program ČD Bonus vám přináší
řadu slev a výhod u našich partnerů. Využít je
můžete například při nákupech, v restauracích, při cestování a ve volném čase.

10

Když si nevíte rady

Vaše dotazy vám ochotně zodpoví zaměstnanci Kontaktního centra ČD na tel.
840 112 113, prostřednictvím e-mailu
info@cd.cz, nebo můžete na webových
stránkách Českých drah www.cd.cz vyplnit
kontaktní formulář.
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UŽIJTE SI EVROPU VLAKEM
Starosti nechte doma,
vyberte si ze široké
nabídky destinací
a pojeďte vlakem na výlet
do zahraničí!
Vydejte se s přáteli nebo partnerem
na eurotrip do vybraných evropských
metropolí za super ceny! Do Berlína,
Drážďan, Vídně, Budapešti nebo třeba
Bratislavy vás dovezou rychle a pohodlně
moderní klimatizované soupravy
na vlacích vyšší kvality, takže už sama
cesta bude příjemným zážitkem.

PRŮVODCE NABÍDKOU ČD
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DO BUDAPEŠTI
NEJEN DO LÁZNÍ
Byli jste už v pravých termálních lázních
na vlastní kůži? A přitom jich mnoho máte
v podstatě za rohem. Pokud si chcete dopřát
skutečný odpočinek, tohle je ta pravá volba.
Cena od 19 €, 494 Kč*
Z Prahy až 4x denně vlakem EuroCity

DO BRATISLAVY
NEJEN ZA PŘÁTELI
Kolik přátel máš, tolikrát jsi člověkem.
Jistě nějaké máte i v Bratislavě. A pokud
ne, alespoň zažijete uvolněnou atmosféru
historického centra slovenské metropole
na Dunaji a pobavíte se v přátelském kruhu.
Cena 15/20 €, 390/520 Kč*

DO BERLÍNA
NEJEN ZA ZÁBAVOU

Z Prahy/Ústí n.L. až 6x denně vlaky EuroCity
*Ceny v Kč se odvíjejí od aktuálního kurzu.

Vyzkoušejte, kolik klubů zvládnete
vystřídat za jednu noc! Multikulturní Berlín
je evropským centrem zábavy, designu,
alternativního umění a životního stylu.
Cena 29/39 €, 754/1014 Kč*
Z Prahy/Brna až 6x denně vlakem EuroCity

VLAKEM DO ZAHRANIČÍ
ZA ATRAKTIVNÍ CENY
DO DRÁŽĎAN
NEJEN ZA NÁKUPY
Máte rádi při nakupování nekonečný
výběr? V Drážďanech nakoupíte vše, co
potřebujete, a navíc si ještě můžete zajít
do některé z proslulých drážďanských
obrazáren.
Cena 19/29 €, 494/754 Kč*
Z Prahy/Brna až 6x denně vlakem EuroCity

Co je to eTiket?
• Elektronická jízdenka do vybraných
zahraničních destinací za výhodné ceny.
• Platí pro vybrané vlaky s omezeným
počtem míst za tyto atraktivní ceny.
• U vybraných spojů je součástí
jízdního dokladu též rezervace místa
k sezení.
Jak zakoupit eTiket?
• eTiket lze zakoupit pouze přes
eShop ČD nebo přes telefonní linku
Kontaktního centra 840 112 113.

DO VÍDNĚ
NEJEN ZA KULTUROU
Máte chuť na skutečný kulturní nášup?
Vídeň je městem galerií, opery, divadel
a kaváren s neopakovatelnou atmosférou.
Cena 19/9 €, 494/234 Kč*
Z Prahy/Brna až 7x denně vlakem EuroCity
nebo SuperCity

• Nákup na eShopu lze hradit
platebními kartami nebo PaySec.
Poznámka: Nákup eTiketu je třeba
provést s dostatečným předstihem
(nejpozději 3 dny před plánovaným
odjezdem za hranice).
www.eshop.cd.cz
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VLAKEM ZA HRANICE REGIONU
Neseďte doma a zajeďte si regionálním vlakem
do příhraničí! Domluvte se s rodinou nebo přáteli
a vyrazte společně na výlet za poznáním či nákupy.
Do Vídně i Drážďan je to tak blízko.

Doporučujeme navštívit
zámek Schönbrunn,
vídeňskou ZOO (nejstarší na světě), populární obří venkovní
trh Naschmarkt
anebo vídeňskou
Státní operu. Holdujete-li sportu,
můžete využít hustou
síť rakouských příhraničních cyklotras včetně
mezistátní Greenways
Praha – Vídeň.

REGIONet Labe-Elbe

Využijte výhodné zpáteční jízdenky
EURegio Rakousko.

Destinace

Cena

Podmínky

Chomutov – Drážďany
a zpět (Chomutov–Míšeň)

pro jednu osobu 200 Kč
pro 2–5 osob 400 Kč
pro jízdní kolo 90 Kč

síťová, platná do 4.00 h
následujícího dne od zakoupení

Teplice – Drážďany
a zpět (Teplice – Míšeň)

pro jednu osobu 200 Kč
pro 2–5 osob 400 Kč
pro jízdní kolo 90 Kč

síťová, platná do 4.00 h
následujícího dne od zakoupení

Ústí n. Labem – Drážďany
a zpět (Ústí n.Labem – Míšeň)

pro jednu osobu 200 Kč
pro 2–5 osob 400 Kč
pro jízdní kolo 90 Kč

síťová, platná do 4.00 h
následujícího dne od zakoupení

Děčín – Drážďany
a zpět (Děčín – Míšeň)

pro jednu osobu 200 Kč
pro 2–5 osob 400 Kč
pro jízdní kolo 90 Kč

síťová, platná do 4.00 h
následujícího dne od zakoupení

pro jednu osobu 220 Kč
pro 2–5 osob 440 Kč
pro jízdní kolo 90 Kč

síťová, platná do 24.00 h
dne zakoupení

REGIONet+DB
Liberec – Drážďany
a zpět (Liberec – Míšeň)

Destinace

Cena

Podmínky

Znojmo – Vídeň Mitte
a zpět

13,20 EUR/*344 Kč

zpáteční, platná 4 dny,
děti 6–15 let poloviční jízdné

Břeclav – Vídeň Mitte
a zpět

11 EUR/*286 Kč

zpáteční, platná 4 dny,
děti 6–15 let poloviční jízdné

Brno – Vídeň Mitte
a zpět

18,60 EUR/*484 Kč

zpáteční, platná 4 dny,
děti 6–15 let poloviční jízdné

České Budějovice – Vídeň Franz J. Bf.
a zpět

24,40 EUR/*635 Kč

zpáteční, platná 4 dny,
děti 6–15 let poloviční jízdné

Pozn.: nabídka platí jen v regionálních vlacích. S In-kartou/Rail plus další zvýhodnění.

* ceny dle aktuálního kurzu

EURegio Rakousko

Pozn.: nabídka platí jen v regionálních vlacích.

Využijte výrazných skupinových slev či
výhodných síťových jízdenek REGIONet
Labe-Elbe.
Neměli byste si nechat ujít
prohlídku drážďanského kostela Frauenkirche, zámku
Pillnitz a barokního
Zwingeru, kde můžete
navštívit sbírky obrazů starých mistrů,
muzeum porcelánu,
muzeum zbraní a historické matematickofyzikální muzeum.

Více informací o podmínkách použití jízdenek EURegio, REGIONet Labe-Elbe a REGIONet+DB
(vybrané vlaky, tratě atd.) naleznete na adrese www.cd.cz v sekci Vlakem do zahraničí.

