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Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
TRX. Tato tři písmena zdánlivě evokují obludu z pravěku, nicméně není se čeho bát, jde
o nový druh cvičení. Zavěsíte se do popruhů rukama nebo nohama, protahujete, posilujete a zpevňujete celé tělo. Jednoduše a efektivně. Úplně mě to dostalo. TRX si domů
určitě pořiďte. Snadno ho zavěsíte do dveří a pokud vám je nějaký nevinný aktivista
z druhé strany neotevře, je to i bezpečné. Jaké další novinky k nám přicházejí ze Západu,
se dočtete v článku Nové mučící nástroje.
Skutečností, že jsme přeborníky v pití piva, se chlubí v cizině téměř každý Čech. Je ale
vůbec čím se pyšnit? Nejsme tak trochu i díky pivu zpupkatělí neznabozi? No ale ženy, ty
tu máme krásné, a to i na kolejích. Mašinkám dáváme kouzelně znějící přezdívky a oblékáme je do barevných kabátků. Ocelovým obrům vdechujeme lidskost a něhu. Jak se vyvíjel přístup k pojetí barevných nátěrů kolejových vozidel od doby páry až po současnost,
se dozvíte v poetickém výletu Václava Rubeše do minulosti. A za zmínku stojí mimo jiné
i pojednání cestovatele Romana Vehovského o zemi, která nemá na Zemi dvojče. Jeho
fotky mluví za vše.
Příjemné počtení!

Zdeněk Ston, šéfredaktor
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MIRO ŽBIRKA

TYPICKÉ ZNAKY
ČECHÁČKŮ

Hudebník světového formátu, který mluví slovensky, bydlí v Čechách
a často navštěvuje Londýn. Jeho písně ocenil i člen kapely Beatles Paul McCartney.

Zlaté české ručičky, Co Čech, to
muzikant a jiná pořekadla všichni
známe velice dobře. Platí to ale i ve
skutečnosti? A jak nás vnímají naši
zahraniční sousedé? Možná budete
překvapeni.

ze světa železnice / 21

LOKOMOTIVY
V BARVÁCH PODZIMU

Módním trendům nepodléhají jen
modelky na přehlídkových molech,
ale také vlaky na kolejích. Barevná
paleta našich lokomotiv je opravdu
pestrá.

zábava / 47

ABY VÁM CESTA
RYCHLEJI UBĚHLA

Soutěž, křížovka, sudoku, krimi příběh,
kvízy a rubrika pro mladé talenty
Co mi hlava nebere.
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INDIE

PRAHA MYSTICKÁ I MODERNÍ

Jedinečná orientální země, která vás nenechá
chladnými. Indové jsou přátelští i podlézaví,
pracovití i vypočítaví. Cestovatel Roman Vehovský má určitě důvod se tam vrátit. Poznal
zemi, která se nepodobá žádné jiné.
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Objevte tajemná zákoutí staré židovské Prahy.
Josefov vás pohltí svou atmosférou. Odtud už je
to jen kousek cesty do parku Stromovka, který
nabízí obzvláště na podzim barevnou podívanou. Josefovem prochází i luxusní Pařížská ulice.

ČD guide / 26

NOVÝ eSHOP ČD

Přichází renesance v internetovém nakupování jízdenek ČD. Vyzkoušejte náš nový eShop,
na kterém nyní nakoupíte snadněji a rychleji.

/ novinky
KOMFORT NA CESTÁCH

Psali jsme...
Cestující v rukou dispečerů
(č. 33/2011)

Stihnu ještě přípoj? Odpověď
na tuto otázku cestujících záleží
především na zdravém úsudku
a zkušenostech dispečera nebo
výpravčího. Klíčová je přitom
komunikace mezi nimi.

Ferdinandka na Moravě
(č. 33/2011)

Na Moravu přijely první vlaky
dříve než do Čech – však to
také měly blíž z Vídně. Nejdříve
se dočkaly Břeclav a Brno,
na podzim roku 1841 (tedy před
170 lety) také Přerov a Olomouc.

MÍSTENKA ZA 0 KČ!
Od 3. října 2011 můžete využít do odvolání exkluzivní nabídku a cestovat ještě levněji! Místenku
za akční cenu 0 Kč na 2. vozovou třídu lze získat
pro vybrané dálkové vlaky R, Ex, IC a EC v relacích
Praha – Brno, Praha – Hradec Králové a Praha –
– Olomouc – Ostrava/Český Těšín/Zlín/Horní
Lideč na vzdálenost větší než 140 km. Místenku
můžete zakoupit na eShopu a v pokladnách ČD
pouze současně se zakoupením jízdenky. Podrobnosti hledejte na www.cd.cz nebo přímo v pokladnách Českých drah.

SOUTĚŽ

EKO BIO RODINA

Železniční svět Antonína
Dvořáka
(č. 34/2011)

Ve čtvrtek 8. září uplynulo
170 let od narození Antonína
Dvořáka, hudebního skladatele
světového významu. Srdce
tohoto velikána ovládala kromě
hudby i láska k železnici.

Nemovitost: majetek
i závazek
(č. 34/2011)

Každá cesta vlakem začíná
i končí na nádraží. České dráhy
si uvědomují, že nebudou
hodnoceny jen kvalitou vlaků,
ale také svých nemovitostí –
především výpravních budov.

Regionovy: léčba tichem
(č. 34/2011)

Kritika, která se snáší
od cestujících na hlučnost
Regionov, nezůstává bez
odpovědi. Technické řešení
obnáší inovaci u několika
konstrukčních celků, zejména
brzdových špalíků.

Železničáře si můžete předplatit
za 250 Kč/rok na e-mailové adrese
balikova@gr.cd.cz.

České dráhy se staly partnerem nové soutěže Eko Bio
Rodina, kterou organizuje ministerstvo zemědělství.
Soutěže se může zúčastnit jakákoli rodina, která
kreativním způsobem ztvární svůj vztah k přírodě,
bioproduktům a životnímu prostředí vůbec. Vyhrát
je možné rodinný pobyt na ekofarmě, balíčky s bioprodukty, ekokosmetikou, zdravými potravinovými
doplňky a čaji nebo aromamasáž. ČD věnují vítězné
rodině Kilometrickou banku na 2 000 km a cestovatelské soupravy (deka plus polštář).
Více o soutěži na www.ekobiorodina.cz.

LETOS BYLO VYTŘÍDĚNO
55 TUN ODPADU
Díky projektu Čistý festival bylo celkem 55,06 tun
odpadu vytříděného na 19 českých festivalech
a open-air akcích svezeno na třídicí linky v téměř
15 000 speciálních barevných pytlích. Mimo jiné
se jednalo o 341 744 půllitrových plastových
kelímků. Nejvíce odpadu vytřídil festival Rock
for People. Většina vytříděného odpadu již byla
předána zpracovatelům a použita pro výrobu nových výrobků. České dráhy jako „zelený dopravce“
podobné ekologické aktivity podporují.

NEPŘEHLÉDNĚTE

STALO SE

národní DEN ŽELEZNICE 2011
Vydařené počasí na konci září přilákalo do Děčína
téměř 17 000 fanoušků železnice! To je o 1 000 více
návštěvníků než loni v Olomouci. V prostorách hlavního nádraží a DKV byly k vidění jak historické, tak
moderní lokomotivy. Pokud jste si tuto akci nechali
ujít, příští rok už neváhejte.

ŽELEZNIČÁŘ V NOVÉM
Přinášíme důležitou informaci pro čtenáře týdeníku Železničář! Od čísla 38 měníme periodicitu
na čtrnáctideník, ale zároveň zvyšujeme počet
stran. Nově se více zaměříme na témata svázaná
s nákladní železniční dopravou a vůbec se ve větší
míře budeme věnovat dceřiným společnostem
Českých drah. Čtenářům nově nabídneme také
tematickou vnitřní dvoustranu s obrazovou
dokumentací, plánky, mapami, grafy. Cena předplatného se nemění. Více informací najdete na adrese www.cd.cz/zeleznicar nebo si noviny můžete
zakoupit přímo ve vybraných ČD centrech.

novinky /
NA TURNAJ

ŠACHOVÝ VLAK VYJÍŽDÍ

Psali jsme...

Pojeďte na výlet do pěti krásných středoevropských měst a zahrajte si při tom ve vlaku 15kolový
turnaj v rapid šachu. Speciálně vypravený vlak
vyjede z Prahy 14. října 2011 v 10.00 a bude pokračovat do Vídně. Následující den se pak vlak vypraví
do Budapešti. Odpoledne vyzkoušíte proslulé lázně
Szechenyi a večer ochutnáte čabajku nebo nejlepší
tokajská vína. V dalších dnech vás postupně čeká
Bratislava a Krakov. Návrat do Prahy je plánovaný
na 18. října. Více na www.praguechess.cz.

Písek jako pomocník dráhy
(č. 35/2011)

Aby železnice bezpečně
fungovala, musí vozidla správně
brzdit. K tomu pomáhá také
písek, který v nižších teplotách
nezamrzá. V Brně přišli na to, jak
práci s pískem ještě zlepšit.

Řídicí vozy řady 961 přijíždějí
(č. 35/2011)

UDÁLOST

170. VÝROČÍ SEVERNÍ DRÁHY
CÍSAŘE FERDINANDA
Zpříjemněte si sobotu 15. října výletem do Přerova a oslavte výročí příjezdu prvního vlaku
na místní nádraží společně s Maxim Turbulenc
nebo Michalem Davidem. Těšit se můžete na výstavu nových i historických železničních vozidel.
Více informací najdete uvnitř magazínu.

POZVÁNKA se soutěží

NEJVĚTŠÍ DECHOVKOVÁ SHOW ZLATÉ TRUMPETY
Do pražské Tesla Areny přijedou
15. října kapely, které už dokázaly
roztleskat tisíce diváků.
Nebude chybět Mistříňanka, Vejvodova
kapela a Moravanka. Zazní sto nejpopulárnějších písniček, které z 20letého vysílání
Dechovkové hitparády Českého rozhlasu
Dvojky vybrali sami posluchači. Od 10 hodin
zahrají před arénou mládežnické kapely
při farmářských trzích Česká chuťovka.
Hlavní program pak ve 14 hodin uvede
Ústřední hudba Armády ČR se svou
úspěšnou show. Těší se na vás sólisté
Zorka Kohoutová a Josef Zíma.
Vystoupí na 300 mažoretek, zahrají
a zazpívají i folklórní soubory. Součástí bude i taneční parket. Kraslická
společnost Amati, největší výrobce dechových nástrojů v ČR, představí unikát –
– 2,5 metru vysokou maxitubu vážící 53 kg.
Další podrobnosti o festivalu a vstupenkách najdete na www.zlatetrumpety.cz.

SOUTĚŽ
O VOLNÉ VSTUPENKY
Stačí správně odpovědět
na dvě soutěžní otázky
a prvních pět úspěšných
soutěžících získá po dvou
čestných vstupenkách
na Zlaté trumpety.
Otázka č. 1
Kolikáté narozeniny oslaví
letos vysílání Dechovkové
hitparády Českého
rozhlasu Dvojky?
Otázka č. 2
Kdo je výrobcem největší
tuby na světě?
Správné odpovědi posílejte
nejpozději do pondělí 10.
října e-mailem na adresu
zlatetrumpety@email.cz.

V současné době probíhají
zkoušky řídicích vozů řady
961, které vznikly přestavbou
osobních vozů původní řady
Bdt z 80. let. S jejich nasazením
do provozu s cestujícími se počítá
v prosinci.

Drážďany po miliardě
(č. 35/2011)

Jeden z nejdůležitějších
železničních uzlů v nových
spolkových zemích Německa,
saské Drážďany, prochází od 90.
let modernizací. Celkový účet má
v roce 2016 překročit miliardu eur.

Železniční mikrosvět
ve sklepě
(č. 36/2011)

Skutečné vlaky řídí Kamil
Zelenka jako výpravčí ve Velimi,
zmenšené pak nechává projíždět
sklepem rodičů v Kolíně.
Vybudoval zřejmě největší
modelové kolejiště uzlu Česká
Třebová.

Fenomén TGV slaví třicetiny
(č. 36/2011)

První pravidelná jízda
francouzského vlaku TGV
s cestujícími se uskutečnila 22.
září 1981 mezi Paříží a Lyonem.
Tyto vysokorychlostní vlaky
přepravily už přibližně 1,7
miliardy lidí.

Železničáře si můžete předplatit
za 250 Kč/rok na e-mailové adrese
balikova@gr.cd.cz.

/ z regionů

Přinášíme vám výsledky ankety
z minulého čísla, kdy jste v rámci
soutěže Pro chytré hlavy mohli
hlasovat. A který článek nejvíce
zaujal? Zde jsou tři nejúspěšnější:

1|
2|
3|

27 % hlasů

Cestopis – Sardinie
(Zdeněk Ston)
22 % hlasů

Ze světa železnice – Rychleji
už to nejde? (Václav Rubeš)
16 % hlasů

Cestování po ČR – Zlínský kraj
(Tomáš Rezek)

O oblíbeném článku můžete
znovu hlasovat na str. 47.

VÝHERCI ELFÍKOVY SOUTĚŽE

Děkujeme všem malým čtenářům
a šikovným luštitelům za zaslání
tajenky. Správná odpověď zní:
SINGROVKA. Zde jsou jména
výherců:

nové informační
panely
Železniční stanice Domažlice
a Nýřany jsou prvními z dvanácti
lokalit, kde již bylo nové zobrazovací zařízení nainstalováno.
Cestující zde najdou například
číslo spoje, cílovou stanici, čas
odjezdu, nástupiště nebo stanoviště či případné informace
o zpoždění a mimořádnostech.
Panely budou instalovány tam,
kde na sebe navazují různé
druhy veřejné dopravy. Pro
umístění nových zobrazovacích
zařízení byly vybrány železniční
stanice Plzeň hlavní nádraží,
Rokycany, Klatovy, Domažlice,
Sušice, Nepomuk, Nezvěstice,
Blovice, Přeštice, Nýřany
a autobusová nádraží v Plzni
a Klatovech.

ÚSTECKÝ KRAJ

VÝLET NA ostroh
kalvárie

Plyšový Elfík:
Julie Tomková, Ledeč nad Sázavou
Létající talíř s mašinkou:
Jáchym a Nela Hüttnerovi,
České Budějovice
Elfíkův sešit proti nudě:
Denis Palát, Branky
Šťastným výhercům gratulujeme.
V tomto čísle můžete soutěžit
o pohádková DVD.

Brněnský architektonický manuál (BAM)
Průvodce architekturou 1918–1945
www.bam.brno.cz

Úchvatný pohled do údolí
řeky Labe z vrcholu kopce 239
metrů nad její hladinou se vám
naskytne z mohutného skalního
ostrohu Kalvárie, nazývaného
také Tříkřížový vrch. Překrásnou krajinou v kaňonovitém
údolí řeky Labe s názvem Porta
Bohemica (Brána Čech) lze dojet
vlakem do obce Velké Žernoseky
nebo do zastávky Libochovany,
případně po levém břehu Labe
do zastávky Malé Žernoseky
a přívozem přes Labe do Velkých
Žernosek. Pokračovat můžete
buď po silnici a pak polní a lesní
cestou k vrcholu, nebo stezkou
po proudu Labe a strmou lesní
cestou ke třem křížům. Výlet je
vhodný i pro rodiny s dětmi. Více
na www.cd.cz/zazitky.

Mediální partneři

KTERÝ ČLÁNEK
NEJVÍCE ZAUJAL?

PLZEŇSKÝ KRAJ

Vytvořeno v rámci projektu Brněnské architektonické stezky za podpory

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

OLOMOUCKÝ KRAJ

S IN-KARTOU NA PODZIMNÍ
FLORU OLOMOUC

Cestující Českých drah, kteří
vlastní In-kartu, mohou v rámci
programu ČD Bonus získat slevu
ze vstupného na podzimní Floru
Olomouc. Brány největšího
zahradnického svátku v ČR se
otevřou ve dnech 13. až 16. října.

K vidění bude nejkrásnější české
ovoce a zelenina, zahrádkářské
i školkařské výpěstky nebo
podzimní květiny. Zavítat
můžete na Dny moravských vín
a soutěžit o nejlepší ovocnou
pálenku Flora košt.

rozhovor /
ZPĚVÁK A TEXTAŘ

MEKY ŽBIRKA

MUZIKANT
MUSÍ BÝT

ŠIBNUTÝ
Vítěz Bratislavské lyry,
československého Zlatého
slavíka z roku 1982
a mnohonásobný držitel
slovenského Zlatého slávika,
česko-slovenský popový
zpěvák s puncem anglického
gentlemana. Po úspěšném
vydání alba Empatia je jeho
nejnovějším projektem
CD Symphonic Album.
TOMÁŠ KOLOC
tomáš pánek, ARCHIV MEKYHO ŽBIRKY

text
FOTO
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| Jak jste se dostal k vystupování
se symfonickým orchestrem Cappella Istropolitana
a jak se vám s ním pracuje?
První nabídku k vystupování se symfoniky
v Obecním domě v Praze jsem dostal, když
jsem točil album Empatia. Byl jsem tenkrát
velmi unavený, jen odpovídání na otázky
mi dělalo potíže, takže jsem to prostě s díky
přislíbil a dost. Zorganizovali to za mě jiní
a já jsem najednou stál na pódiu v pěkném
obleku, zpíval své písně a k tomu hrál symfonický orchestr. Nebýt toho, tak bych si to
v praxi neověřil a od stolu nevymyslel. Tak
vzniklo turné Symphonic Tour. Už jdeme
do finále a album by mělo vyjít v polovině
října. Ale zaklepu to na dřevo: raz, dva, tři…

| Jedním z vašich největších vzorů je zakladatel
Beatles Paul McCartney, po jehož přídomku „Mc“
(irsky „syn“) máte vlastně i svou přezdívku Meky…
Přezdívku Meky jsem dostal po kanadských hokejistech, kteří tenkrát, když jsem
byl malý, přijeli na nějaký turnaj a každý
druhý měl jméno začínající Mc. Hráli jsme
s klukama na dvoře hokej a oni mi tak začali
říkat. Co se týče Paula, kdybyste se mě ptal,
jaké nesmyslné věci jsem udělal, jedna
z prvních je, že když měl Paul v Praze koncert, nechal jsem si od něj podepsat album
Beatles Sgt. Pepper a dal jsem mu za to svoje
cédéčko. Hned potom mi přišlo strašně absurdní, že dávám jednomu z nejlepších muzikantů této planety své CD. On ale vlastně
mohl za to, že dělám to, co dělám. Zatímco
moji starší bratři poslouchali Presleyho, já
byl absolutně odvařený z Beatles
a především z Paula. Vždycky jsem měl za
to, že ho vzali především proto, že potřebovali nějakého fešáka a on byl pěkný kluk –
a taky se to tak stalo. Když jsem teď natáčel
v Liverpoolu DVD k albu Empatia, dozvěděl
jsem se, že když si ho pro jeho vizáž pozvali
a poprvé mu zahráli, tak on řekl: I enjoyed
it, bylo to super, ale dej mi, Johne, tu kytaru,
já ti ji naladím. On byl především vynikající
kytarista a přestože všichni víme, co znamenal John, díky Paulovi se Beatles stali
tím, čím dodnes jsou.

| Jak se díváte na pěvecké soutěže,
jako je třeba SuperStar?
Bylo by pěkné, kdyby SuperStar mohla být
autorská soutěž. Přemýšleli nad tím
i v Británii, kde tento formát vznikl, ale nejde
to proto, že ve chvíli, kdy tam nezazní třeba

slavná Hey, Jude, ale přijde tam chlapík
s vlastní skladbou, lidi by mohli začít přepínat na jiný program. Na druhou stranu
mám ale radost, že v soutěži zaznívají
i moje písničky. Jednoznačný klad ČeskoSlovenské SuperStar spočívá v tom, že porotci,
interpreti i moderátoři jsou ze dvou zemí
a na stejný program se dívají lidi v Bratislavě, Praze, Ostravě či Bánské Bystrici
a Brně, stejně jako za časů, kdy jsme ještě
byli jeden stát. Když jsme s Modusem
vyhráli Bratislavskou lyru, kterou vysílali
v celé federaci, nějakou dobu nato jsem jel
do Prahy a slyšel jsem, jak si někdo na ulici
zpívá naši vítěznou píseň. Pochopil jsem,
v čem je síla těchto programů.

| Nevyhráli jste jen Bratislavskou lyru. V roce
1982 jste ve Zlatém slavíku porazil dokonce
Karla Gotta. Co to pro vás znamenalo?
Stejně jako si nemyslím, že by Beatles
toužili dostat cenu Eurovize, tak
jsem já netoužil porazit Karla Gotta,
který měl úplně jiný repertoár.
Všichni se mě ptali, jestli mě to nějak
změnilo. Já si uvědomil, že mě Slavík
motivoval především k tomu, aby
ze mě byl ještě větší profesionál.

Miluji šedesátá
léta, o nichž Paul
McCartney říká,
že nikdy nebylo
ve vzduchu tolik
melodií.
Taky mě potěšilo, že jsem se po Marice
Gombitové a jiných stal dalším, kdo přinesl
slovenskou hudbu do Čech a na Moravu.
Já jsem byl hlavně z těch, kdo chtěl zpívat
vlastní písně; kvůli tomu jsem opustil
i prestižní Offermannův orchestr, kde byl
neskutečný plat a za tuhé komunistické
normalizace jsme mohli cestovat do západního zahraničí. Tomáš Berka, který pro naši
skupinu vymyslel název Modus, vzpomíná,
že jsme se tenkrát ze Západu vrátili jen
dva – já a spoluzakladatel naší skupiny
Laco Lučenič. Koupil jsem si venku kvalitní

rozhovor /
kytaru a hned poté jsem v touze zpívat původní
písně místo do Švýcarska vyrazil embéčkem
do Povážské Bystrice. Skutečný muzikant musí
být, jak my říkáme, trochu šibnutý.

| Patříte ke slavným slovenským Pražákům.
Žijete v něčem, co by se dalo nazvat vnitřní federací?
V Československu jsem vyrostl a pořád ty dvě
kultury považuji za jednu. Oldřich Nový, Vlasta
Burian, Voskovec a Werich nebo Suchý a Šlitr
jsou pro mě naši herci, stejně jako Hašek a Čapek jsou naši spisovatelé. Kdybych se ve chvíli
rozdělení uzavřel ve slovenské kultuře, uvařil
bych se ve vlastní šťávě. Díky tomu, že žiju
v Praze, každé dva týdny jezdím do Bratislavy
a denně sleduji britskou televizi, žiju v dvojjediné slovenské i české kultuře a přes styk
s angličtinou se dostávám do světa.

| Vím, že pro stanici Hitrádio FM jste dokonce
komentoval královskou svatbu…
Nejenže jsem se stal komentátorem královské
svatby, ale také během královské návštěvy na
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MEKY (MIROSLAV)
ŽBIRKA (59)
Poloanglický původ, slovenština
roztomile prokládaná angličtinou a jemné gentlemanské
vystupování dělaly z „Mekyho“
vždy hvězdu jiné kategorie.
Jeho slovenský otec a anglická
matka se potkali v londýnské
hospodě během druhé světové
války, kterou otec prožil jako
voják československé zahraniční
armády. K hudbě ho přivedli dva
starší bratři a milovaná skupina
Beatles. Meky začínal s Marikou
Gombitovou, s níž založil skupinu
Modus. V roce 1982 vyhrál v anketě Zlatý slavík nad obligátním
Karlem Gottem. Mezi jeho hity
patří písničky Čo bolí, to prebolí,
Múr našich lások, Dr. Jackyll a Mr.
Hyde či Biely kvet. Jeho umělecký
vzor Paul McCartney na otázku
rozhlasového redaktora, jaké
české muzikanty zná, odpověděl,
že jen jednoho: Miro Žbirku…
Meky žije se svou českou manželkou Katkou v Praze. Má dvě dcery
(39 a 21) a jednoho syna (16).

Mekyho turné se symfonickým orchestrem
vzniklo, jak sám říká, od stolu" a stalo se
"
opravdovým hitem.

Slovensku jsem byl pozvaný na britské velvyslanectví a měl možnost setkat se s královnou
a dokonce s ní i krátce promluvit. Byla informovaná a věděla, že zpívám. Pak se mi stala
zvláštní náhoda, že jsem jednou v Bratislavě šel
nakoupit naproti do zeleniny, vyjdu ven s igelitkami v ruce a proti mně jede auto. Dívám se do
toho auta a tam sedí Diana a vedle ní Charles.
Diana se usmála, pak se usmál i Charles, a tak
jsme se pozdravili…
Tyto mé „zážitky“ způsobily, že jsem měl
s královskou rodinou do činění víc než můj
strýček, který královnu v životě neviděl, ačkoli
bydlí „za rohem“ Buckinghamského paláce.

| Jak vlastně vnímáte hudební vkus dnešních
mladých? Zdá se vám, že jde nahoru, nebo dolů?
| Meky, 6. třída
| Meky, 70. léta

| Meky, 1966

SYMPHONIC TOUR 2011
Meky Žbirka spolu se symfonickým orchestrem Cappella
Istropolitana vydává výjimečné
album obsahující Mekyho nejznámější skladby v netradičních
úpravách. Jsou mezi nimi například Balada o poľných vtákoch,
Atlantída, Len s ňou, Deny,
Čo bolí, to prebolí a další.
Termíny koncertů:
17. 10. Brno, Janáčkovo divadlo
22. 10. Plzeň, Synagoga
26. 10. Ostrava,
Velký sál Domu kultury
7. 11. Praha, Státní opera
Aktuální informace
naleznete na www.zbirka.cz.

Střetl jsem se s tolika generacemi a když to
mám zjednodušit, každá má ve zvyku chválit
svoji dekádu. Pro někoho bylo nejlepší klasické
období rock´n´rollu v 50. letech, spousta lidí
řekne, že to bylo v 60. letech, kdy se najednou
objevili Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan
i Jimi Hendrix. Ten, kdo vyrůstal v 70. letech
na hard rocku, vám řekne, že to nejlepší byli
Pink Floyd a Frank Zappa, depešák namítne, že
nejlepší byly osmdesátky, další má rád devadesátky a už se zadělává na lidi, kteří řeknou, že
nejlepší je tohle století. Já miluji šedesátá léta,
o nichž Paul McCartney říká, že nikdy nebylo ve
vzduchu tolik melodií, ale to neznamená, že po
nich už nemůžeme napsat nic nového…

| Vaše písničky tvoří doprovod k filmu Jana Hřebejka
Pupendo, který je zprávou o tom, jak se u nás žilo
v 80. letech. Jak se vám ten film líbil?
Pan režisér Hřebejk mě o to požádal a já byl
poctěn. Myslím, že se tam moje písničky dobře
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Angličtina
k rockové hudbě
prostě pasuje.
NOU, NOU. Je to marné, ta angličtina, anebo alespoň
něco, co se jí podobá zvukomalbou, k rockové hudbě
pasuje. A my máme tu výhodu, že můžeme skloňovat a časovat, takže si ta slova všelijak pozohýbáme
a vytvoříme zvukově podobná. Tím se trochu
vyrovná náš hendikep, že nemáme možnost udělat
podle potřeby například z trojslabičného slova
pětislabičné – což anglický textař může.

| Se kterou ženou se vám dobře zpívají duety?

vyjímají, zvlášť se mi líbí pasáž, pro niž je použita písnička Balada o poľných vtákoch, kterou
jsme dělali s textařem Kamilem Peterajem. To
je podle mě jedna z nejsilnějších pasáží filmu.

| V té době texty sloužily i k tomu, aby mezi řádky
řekly víc, než dokázala zaznamenat cenzura…
V tom byl skvělý právě Kamil Peteraj. V době, kdy
bylo absolutně nemožné zpívat texty anglicky,
dokázal vyčarovat takové fórky jako: „LEN ON
nás počúval rád čistých a zlých“ – a měli jsme tam
Lennona. Já mám teď aktuálně taky jednu takovou
písničku, která se jmenuje Naj, kde jsou verše typu:
keď kráčam TMOU, TMOU, TMOU, sú nado mNOU,

Během své kariéry se Meky setkal s mnoha světovými
hudebními osobnostmi. Patří k nim i legendární
americký zpěvák a skladatel Stevie Wonder.

ČAJ O PÁTÉ
Na smluvené místo do pražské
kavárny přichází Meky Žbirka
jako manažer svého několikačlenného týmu. Ten se však
usadí ve vedlejší místnosti
a projednává organizační
záležitosti, zatímco my se
věnujeme rozhovoru. Pan
Žbirka si objedná čaj Earl Grey
a když poprvé usrkne, změní
se v anglického gentlemana,
kolem něhož se rozhostí příjemná atmosféra čaje o páté.
Když mluví o České republice
a Slovensku, posteskne si, že
zatímco u nás jsou v každé trafice k dostání klasické české
filmy na DVD, na Slovensku nic
podobného není – a on by
si tak rád pustil své oblíbené
slovenské filmy pro pamětníky. Užíváme si hovor o textařině a o gramatickém rýmu.
Je vidět, že ho práce baví.
Říká: „Kdybych žil jen
z vize, že na tom něco vydělám,
tak pro mě bude zpívání čirá
povinnost. Ale zpívat písně
pro druhé, to se strašně těžko
dělá z povinnosti.“

Speciální postavení má Marika Gombitová. Natočil
jsem s ní svůj jediný muzikál Neberte nám princeznú s písněmi Deža Ursínyho a zpíval jsem s ní i
v Modusu. Technicky vzato jde o to, že když je píseň,
kde zpíváte o oktávu níž a pak byste měl najednou
nasadit vyšší tóny, je lepší udělat z toho duet a vybrat si zpěvačku, která vám do té písně ve vaší představě sedí. Možná to bude znít blbě, ale já jsem se v té
představě nikdy nezmýlil – což se týká i mé poslední
pěvecké partnerky Magdaleny Šalamounové.

| Příští rok budete mít kulaté narozeniny.
Jaký dárek byste si k nim přál?
Nad tím většinou přemýšlí moje manželka
Katka. Ale ona na to přijde sama, protože mě
zná. Jinak mám celý život jen jeden sen: slyšet píseň, kterou jsem složil, z desky. Takže: přál bych
si, aby zpětně vyšla má alba a klipy, co jsme za tu
dobu nahráli. A aby byla i ta třešnička na dortu,
aby nové album jen neznamenalo, že se díváme
zpět, ale taky že jedeme dál… 

Miro Žbirka s rodinou na jedné z promo akcí.
Fotografie svých příbuzných nerad poskytuje.

téma /

11

DOBRÁ ZPRÁVA: JSME SCHOPNI SEBEIRONIE

TA NAŠE PODSTATA

ČESKÁ

klára Kasalová text
Jaromír Komárek, pixmac foto
čtk, profimedia

Skvělí hokejoví hráči,
výrobci prvotřídního
piva a špičkových
automobilů, milí
a sympatičtí lidé?
Bohužel ne. Přisprostlý,
tak trochu mazaný
vesničan s pivním
pupkem. To je obrázek
typického Čecha, jak ho
vidí ostatní národy.
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ěkteré národy jsou pro vtipy vděčným
tématem, na jiných se těžko co najde.
Zobecňování charakteristických národních
vlastností nám sice nic neřekne o konkrétních lidech, ale faktem zůstává, že lidé rádi
zjednodušují. Hodnocení typu Italové jsou
sukničkáři, Američané usmívající se pitomci, Angličané suchaři, Francouzi náfukové,
Japonci tak trochu z jiné planety, Arabové
teroristi a Němci puntičkáři slýcháme často, občas i sami vyslovujeme. Co ale říkají
oni o nás? Podle průzkumu ministerstva
zahraničí v cizině je typickým představitelem našeho národa „neveselý, prostý vesničan, lpící na své půdě“. Česká republika je
pak „středozemní krajina s bujnou vegetací
téměř nezasažená civilizací“. Nejznámější
jsme výrobou věžních hodin, slunečnicového oleje a skla. Co si o sobě myslíme sami
a kde je tedy pravda?

CO VYPRÁVÍME SAMI O SOBĚ
Každý Čech včetně kojenců
vypije průměrně

320

půllitrů piva za rok.
Zlaté české ručičky

Tím se rádi chlubí i nešikové.
Ve skutečnosti vynikáme spíš v kutilství
a hlavně v improvizaci. Abychom si
ušetřili práci, umíme si všechno chytře
přizpůsobit, ale chybí nám prodejní
dravost a sebevědomí. Přiznejme si,
kolik českých výrobků dokáže obstát
ve světové konkurenci?

Vaříme dobré pivo

To platí! Dobré a levné. V mnoha
restauracích je pivo levnější než voda. Piva
vypijeme nejvíc na světě. Bohužel pivo,
které dnes kupujeme, většinou nemá nic
společného s tradičními českými recepty.
Každopádně celý svět nás jednoznačně
vnímá jako pivní velmoc.

Co je české, to je hezké

Myslet si to můžeme, minimálně o kráse
žen to platí. Cizinci k nám pořád jezdí
za sexuální turistikou, české modelky se
pravidelně dostávají mezi elitu v oboru
a Taťána Kuchařová se nedávno
stala Miss World.

Máme smysl pro humor

Děláme si „srandu“ ze všeho a hlavně
sami ze sebe. Český humor bývá
označován za černý a sebeironický,
někteří pro něj mají přívlastky pivní
a cynický. Hloupost. Smysl pro humor
souvisí s inteligencí a schopnost
sebereflexe je vzácná vlastnost. Kéž nám
náš smích vydrží!
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Jsme na

1.

příčkách v používání
mobilů a psaní SMS.

Jsme národem ateistů

Pokud soudíme podle nedělní účasti
v kostelech, pak zřejmě ano. Ale
třeba jen nemáme důvěru k církvím.
Všichni přece v něco věříme. Češi jsou
více individualisté, každý si tak víru
praktikuje po svém.

Švejkové

Říká se, že jsme národ Švejků, který
umí mazaně přežívat, ale když na to
přijde, bez hanby kapituluje. Máme
však profesionální armádu, vojáci nás
reprezentují v mezinárodních misích,
po všech historických útlacích jsme si
byli schopni zachovat svou nezávislost
a vlastní jazyk.
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Co Čech, to muzikant

Jedná se o mýtus, který pochází
z baroka, kdy čeští hudebníci odcházeli
houfně do světa. Japonci si o nás prý
doteď myslí, že milujeme vážnou
hudbu. Toto mínění má dnes od pravdy
opravdu daleko. Kdy jste byli naposledy
na opeře? Sedadla na koncertech
vážné hudby zejí prázdnotou a umělce
zachraňují koncerty pro cizince.

Jsme kulturní národ

Soudě podle naší zajímavé historie,
literatury, počtu muzeí, kulturních
akcí a uměleckých děl, které u nás
vznikají, zřejmě ano. Pokud se však
podíváme, jak se k sobě navzájem
chováme, dalo by se o naší kultuře
silně pochybovat.

Národní vlastnost: závist

Každý jsme někdy někomu něco
záviděli, to je obyčejná lidská vlastnost.
A že by Češi záviděli nejvíc? Těžko.
Možná si jen musíme zvyknout, že léta
rovnostářství už skončila. Spíš než
závistiví jsme upovídaní a se svými
bolístkami se rádi svěřujeme. Nemáme
rádi přetvářku a mluvíme bez obalu
a přímočaře.

Zatímco průměrný
Angličan použije pět balení
parfémů ročně, Čech jen

1,5

.

CO ŘÍKAJÍ O ČEŠKÁCH CIZINCI?
Češky jsou velmi emancipované a znají svou cenu. Jsou nezávislé a nespoutané
konvencemi. Nebojí se otevřeně říci, co chtějí, a také jsou velmi otevřené a přímočaré
v kritice a vyjadřování nespokojenosti. Tato vlastnost je velmi často zmiňována cizinci,
kteří ji vidí zprvu jako šokující, ale později jako velmi praktický a příjemný rys soužití
s Češkami. Češky se nesnaží být středem pozornosti, ale svým zvláštním způsobem se
do něho vždy nakonec dostanou. Přestože jsou emancipované, dokážou se velmi citlivě
a obětavě starat o partnera a o rodinu, aniž by jim to ubíralo na ceně. Oproti jiným národům jsou Češky údajně náladové a někdy umějí být cynické až kruté. Češky mají rády
sex, jsou ženské a snaží se žensky oblékat i působit, což cizinci svorně oceňují. Všichni
cizinci se shodnou na tom, že Češky jsou krásné a mají úroveň.
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JINÉ NÁRODY OČIMA ČECHŮ
Němci
Jak je vidíme?

Obtloustlí a hloupí vesničané
v kalhotách s padacím mostem a pírkem
za kloboukem. Pokud nemají v puse bílou
klobásu, tak jódlují.

Jací ve skutečnosti jsou?

Němci jsou nejchytřejším národem
Evropy. Průměrné IQ našich západních
sousedů je 107 bodů, tedy o devět víc, než
máme my. Kožené kalhoty a tralaláčky
skoro nenosí. Jódlováním se nebaví
Němci, ale Rakušané.

Francouzi

Slováci
Jak je vidíme?

Vnímáme je jako blízké příbuzné. Jsou
trochu chudší, ale mají Tatry.

Jací ve skutečnosti jsou?

Chovají se k nám stejně přátelsky jako
my k nim. Ekonomicky jsme na tom
jen o chloupek lépe. V přístupu k práci,
alkoholu nebo ženám jsme na tom
podobně.

Asiaté
Jak je vidíme?

Jak je vidíme?

Je jich nepředstavitelně hodně, jedí jen
rýži a ani po desítkách let života v Česku
neumějí víc než základní fráze v našem
jazyce.

Jací ve skutečnosti jsou?

Asiatů je opravdu hodně, jen Číňanů
okolo 1,25 miliardy. Jsou nesmírně
pracovití, takže se předpokládá, že
jihovýchodní Asie bude v horizontu
několika desetiletí vedoucí ekonomikou
světa. A rýže? Ano, bez té si život
opravdu nedovedou představit.

Arogantní lenoši, kteří místo práce
věčně stávkují. Mají překrásné ženy
a jejich kuchaři jsou nejlepší na světě, ale
používají pro přípravu jídel prapodivné
ingredience (třeba žabí stehýnka).

Mají vůbec nejkratší pracovní dobu
v celé Evropě, spotřebují nejvíce léků.
Francouzky se v mezinárodním žebříčku
krásy ocitly až na 24. místě.

Italové
Jak je vidíme?

Romantičtí milovníci, kteří vědí,
co chce žena slyšet. Jedí špagety
a zaměstnává je mafie. Milují fotbal.

Jací ve skutečnosti jsou?  
Ze všech Evropanů tráví
nejvíc času před televizní
obrazovkou, bez fotbalu
skutečně nemohou žít.
Milovníci bohužel tak skvělí
nejsou, umějí jen dobře mluvit.
V tomto ohledu patří stejně jako
Češi k evropskému průměru.

Jací ve skutečnosti jsou?

Britové
Jak je vidíme?

Chladní džentlmeni, kteří se na výletech
do Čech mění v opilce a fotbalové chuligány.

Jací ve skutečnosti jsou?

Mají rádi pořádek a řád. Mladá generace
si ale velmi ráda vyrazí z kopýtka. Britové
v sobě mají vrozený respekt k autoritám.
Nejsou příliš kreativní a flexibilní.

Američané
Jak je vidíme?

Oceňujeme je jako moderní a bohatou
zemi, ale zároveň nenávidíme jejich
symboly. Třeba hamburgery nebo
všude vystavenou vlajku s pruhy
a hvězdami. Říká se o nich celosvětově,
že jsou hloupí a nevzdělaní.

Jací ve skutečnosti jsou?  

Sami o sobě si myslí, že jsou přátelští
a otevření. Podle průzkumů patří
k nejzdvořilejším národům na světě,
ale otevřenost nepatří mezi jejich silné
stránky. Jsou nejhrdějším národem
na světě. Mají ty nejlepší univerzity
a světově uznávané odborníky, ale
průměrné americké populaci chybí
znalosti o zbytku světa.

Ukrajinci
Jak je vidíme?

Jsou to vlastně Rusové. Mají to
k nám ale blíž, takže do Česka
jezdí pracovat jako zedníci.

Jací ve skutečnosti jsou?  

Pracovití, skromní, vůbec nemají
rádi Rusko. Dělníci, kteří u nás
pracují, bývají často vzdělaní lidé,
někdy dokonce doktoři nebo právníci.
Důvodem je minimum pracovních
příležitostí v jejich domovině. 
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SVALY SNADNO A RYCHLE

NOVÉ

MUČÍCÍ
NÁSTROJE
Dietologové a psychologové
tvrdí, že jedním z receptů, jak
nepolevit v pravidelném cvičení,
je obměňování. Máme prý
střídat trasy, po kterých běháme,
časy, kdy sportujeme, a hlavně
měnit sporty. Vyzkoušejte
některou z novinek!
klára kasalová
PIXMAC, profimedia

Č

text
foto

eši jsou sportovci a nebojí se experimentovat.
Díky tomu k nám sportovní novinky
obvykle dorazí krátce po svém vypuštění do
světa. Stejně jako oblečení podléhá módě, tak
i cvičení je záležitostí trendů. Velký vliv na
vznik sportovních novinek mají také lékaři
a odborníci, kteří přicházejí se stále novými
objevy fungování lidského těla. Někdo cvičí
proto, aby byl zdravý, někdo chce shodit pár kilo,
jiný zase rozhýbá své tělo jen tak pro zábavu.
Projděte si s námi přehled toho nejzajímavějšího,
co můžete vyzkoušet v českých fitness centrech.
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2| TAJEMNÁ TYČ FLEXI-BAR
Kmitací tyč FLEXI-BAR je pružná tyč, která má dvě koncová
závaží a držadlo umístěné uprostřed. Je to původně rehabilitační
náčiní, jež slouží k nápravě bolavých zad. Pravidelné cvičení
je hlavně vynikající prevencí proti těmto problémům. S tyčí
FLEXI-BAR lze trénovat a zvyšovat sílu, vytrvalost, pohyblivost
a koordinaci všech osob na různých tréninkových úrovních.
Cvičením s tyčí FLEXI-BAR zpevníte ochablé břišní, zádové a
prsní svaly, hýžďové svaly, svalstvo horních končetin a především
hluboké svaly.

Jak tyč funguje

1| JUKARI FIT TO FLY
Absolutním hitem, který právě dorazil i do České republiky,
je JUKARI Fit to Fly, akrobatické cvičení a létání na
hrazdách, které představuje skvělé řešení v boji proti
stereotypu. Program JUKARI Fit to Fly vytvořila firma
Reebok společně s artisty Cirque du Soleil, aby nabídla
novou, zábavnější a efektivnější formu cvičení. Slovo „fly“
v názvu cvičebního programu může pro někoho znít děsivě, ve
skutečnosti je to ale právě ono létání, které dělá cvičení tak
zajímavým a hlavně účinným.

Jako cirkusoví akrobati

Největším přínosem JUKARI Fit to Fly je posílení celého
těla, které nezískáte při žádném jiném cvičení. Během
JUKARI hodiny je třeba se uvolnit a vzpomenout si
na dětská léta, kdy jsme se volně houpali venku před
domem. Nebojte se, že se vám něco stane nebo že se
ztrapníte. Všechny cviky vycházejí z přirozených pohybů těla.
Hlavní je nebýt křečovitý, avšak svaly je třeba mít neustále
v pohotovosti. JUKARI je skvělou kombinací aerobního cvičení
se zátěžovým, které využívá svaly, jež se při běžných lekcích ve
fitness centrech většinou nezapojují. Posilování břišních svalů je
v podstatě vedlejším produktem.

Jak hodina JUKARI probíhá

Vše začíná pořádným protažením. Svaly, které během hodinového
cvičení dostanou pořádně zabrat, musí být na zátěž připravené.
Lekce je většinou určena pro menší skupinu mezi 10 až 20 lidmi.
Každý má totiž svou hrazdu neboli Fly-bar, která se podle vaší
výšky umístí do držáků na lanech visících od stropu. Prvních
deset minut lekce zabere protažení všech svalů a dalších 30 až
40 minut je věnováno samotným skokům, letům, posilování a
cvičení. Skvělou atmosféru vytváří především hudba, díky které
se cítíte, jako byste opravdu trénovali na jedno z vystoupení
artistů světoznámé skupiny Cirque du Soleil.

Kmitací tyč FLEXI-BAR je vyrobena tak, aby byla schopna
dosahovat určité frekvence kmitů, které podporují silový
vytrvalostní trénink a zintenzivňují látkovou výměnu. Tím
cvičení přispívá ke snižování hmotnosti, zvyšuje srdeční
frekvenci a posiluje svaly páteře.

Jak se FLEXI-BAR používá

FLEXI-BAR je velice populární pro svoji univerzálnost. Jednotlivé
cviky jsou jednoduché a naučí se je prakticky každý. FLEXI-BAR
používají jak vrcholoví sportovci, tak rehabilitační pracovníci
pro své pacienty. Cílem cvičení je rozkmitat tyč a udržet ji
v tomto pohybu co nejdéle.
Kmitání působí na drobné
svaly upnuté přímo
k obratlům. Čím silnější
a vyvinutější tyto svaly jsou,
tím méně trpíme bolestmi
zad či v kříži. Tyč FLEXIBAR bývá používána jako
hlavní součást lekcí vedených
vyškoleným instruktorem či
jako doplněk ve fitness
centru.

TIP:
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3| ČINKA PUMP FX
Jde o extrémní atraktivní cvičení s nakládací činkou pro
komplexní posílení celého těla.
Během skupinové lekce se zapojí do činnosti všechny svalové
partie díky cvikům, jako jsou dřepy, výpady, tlaky
a zdvihy. Výhodou cvičení je jednoduchost, která je uklidňující
obzvláště pro lidi s menší koordinací pohybu. Cvičení je
beznárazové, tedy velmi šetrné k páteři náchylné na otřesy.
Cvičení s činkou Pump fx vede ke zvýšení bazálního metabolismu,
přispívá ke zlepšení prokreslení svalstva a zvýšení kvality svalů.

Jak hodina Pump fx probíhá

Díky čince Pump fx má každý cvičenec několik možností při
volbě optimální zátěže. Je to velmi flexibilní program obzvláště
vhodný pro ty, kteří byli zvyklí chodit samostatně trénovat do
posilovny. Vytváří tak příjemné překlenutí mezi individuálním
a skupinovým cvičením. Choreografie lekce je celkově připravena
předem včetně hudby. Instruktor tedy přebírá kompletní
program, který byl navržen ve spolupráci s lékaři
a fyzioterapeuty. Cvičitel tak nemusí vymýšlet vlastní kreace
a může se plně soustředit na cvičence a kontrolu jejich pohybů.
Zahajuje se zahřátím, po kterém se začíná s posilováním nohou,
hrudníku, zad, ramen, přechází se k tricepsu a bicepsu
a končí se tradičně břichem a zklidněním.

4| TRX – POSILOVÁNÍ S POPRUHY
Sedům-lehům můžete dát sbohem, pokud se rozhodnete
vyzkoušet posilování břicha při zavěšení na TRX. Posilování TRX
je velmi efektivní, bylo totiž vyvinuto americkými vojenskými
speciálními jednotkami pro jejich náročné tréninky. Dnes je
hodně využívají také vrcholoví sportovci.

Jak na to

TRX je revoluční metoda posilování svalové hmoty, která využívá
váhy vlastního těla. Je to vlastně systém popruhů, který využívá
tahu a odporu dvou délkově nastavitelných pásů. TRX nevyžaduje
nic složitého a dá se pověsit v podstatě kdekoliv. Na konstrukci
na hřišti, na dveře v pokoji či kdekoliv v tělocvičně. Řada fitness
center nabízí TRX hodiny, jinde je TRX jako součást posilovny.
Často také sportovní centra využívají TRX pro bootcamps,
kruhové tréninky či venku pro
outdoorové aktivity.
Poslední možností je
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TRX nabízí
celou škálu
posilovacích
cviků. Díky tomuto
vynálezu můžete
posílit a zpevnit celou postavu.
Zavěšovací popruhy umožňují posilovat nohy, ruce, záda
i břicho. Díky využívání váhy vlastního těla si navíc můžete
jednoduše sami určit obtížnost cviku dle vašich možností.
TRX je tak dobrou pomůckou jak pro začátečníky, tak pro
vysoce pokročilé. 

ze světa železnice /
BAREVNÝ PODZIM NA KOLEJÍCH

MODELKY VE SLUŠIVÝCH
KABÁTCÍCH

VÁCLAV RUBEŠ

text

Nechali se snad akademičtí
malíři a výtvarníci při navrhování
nátěrů lokomotiv inspirovat barvami
podzimu? Možná vás překvapí, že
československá designérská škola
určovala světové trendy.

/ ze světa železnice

foto

okomotiva má být funkční, spolehlivá
a výkonná. Ale může být také působivá, elegantní nebo dokonce krásná? Pro
milovníka železnice je téměř každá „mašinka“ krásná. A to díky svým vyváženým
proporcím a také barevným řešením.
Barvy, které lokomotivy nesly, daly podnět i k jejich přezdívkám. Do sytě oranžové se oblékly Pomeranče, Karkulky byly
oděny do červených šatiček a žluto-zelený
zůstane navždy Banán. Uniformita železnice a železničářů jako by se lokomotiv
netýkala a naše tratě zejména v šedesátých a sedmdesátých letech doslova hrály
všemi barvami.

Michal Málek

L

Červeno-modro-bílá kombinace Albatrosa
vycházela z barev československé vlajky.

foto
Martin Harák

Přezdívka Pomeranč se vžila pro tyto
šestinápravové dříče právě kvůli jejich kabátku.

foto

Ještě na počátku dvacátého století
bychom barevnou lokomotivu hledali
jen stěží. Lokomotivy jezdící po našich
kolejích měly černý nátěr včetně kol a pojezdu. Existovalo sice několik výjimek, ale
ty zmizely po roce 1908, kdy státní dráhy
převzaly provoz na všech tratích. Výrobci
sice natírali své lokomotivy do neobvyklé
šedé, ale jen pro účely továrních fotografií, kde šedá barva lépe maskovala
nerovnosti, potlačovala stíny a projasňovala temná místa. Po pořízení snímků se
nátěr změnil v uniformní čerň a stroj byl
předán ČSD. Vzhledem k prostředí a podmínkám, ve kterých se lokomotivy provozovaly a udržovaly, to bylo praktické.
Spojení kouře, páry a uhelného mouru
zkrátka jasně definovalo barevný odstín.
První barevné vlaštovky sice přilétly v letech 1927 a 1928, kdy ČSD převzaly osm
lokomotiv řady 423.0 (z ČKD) a třináct
strojů řady 524.1 (ze Škodových závodů),
které byly všechny natřeny na zeleno
s černými koly i pojezdem, ale již při
prvních generálních opravách vzaly tyto
elegantní nátěry za své a lokomotivy

Pavel Šturm

MAKE-UP PRO PÁRU

Laminátka – lokomotiva nadčasových tvarů,
za kterými stojí architekt Otakar Diblík.

zapadly mezi své černé kolegyně. Černá
uniforma přitom nebyla národním specifikem. Také sousední Německo mělo svůj
barevný „mustr“ a lokomotivy Deutsche
Reichsbahn byly černé s červenými koly
a pojezdem. I volba červené byla ale čistě
praktickou záležitostí – na červených
částech pojezdu se lépe odhalovaly lomy
materiálu namáhaných částí.
Počátek třicátých let přinesl decentní
eleganci i na parní stroje. Výrobci začali
doplňovat celočerný nátěr jemnými
červenými linkami kolem větších ploch.
Na tento příjemný estetický prvek se ale
při dílenských opravách dívali po svém
a zpravidla velmi záhy zmizel. V roce 1932
ale nastává zlom a tehdejší ČSD zavádějí
po vzoru nejvýznamnějších evropských
železničních správ barevné parní lokomotivy. Rychlíkovou ikonu třicátých let vyrobenou ve 43 exemplářích – Mikádo – tak
už ve většině případů zdobil zelený nátěr
s jemným žlutým linkováním.

VILÉM KREIBICH – PARNÍ „IMAGEMAKER“

S barevným řešením československých
parních lokomotiv je nerozlučně spjata
osobnost akademického malíře Viléma
Kreibicha. Na počátku 30. let se mu podařilo, jakožto zaměstnanci konstrukčního
oddělení ministerstva železnic, navrhnout a realizovat tmavozelené barevné
řešení s červenými koly a mosaznými
doplňky u horské rychlíkové lokomotivy
řady 486.0, které se později stalo typickým barevným schématem předválečných rychlíkových lokomotiv ČSD. Jeho
designérská práce však dosáhla vrcholu
v poválečných letech, kdy prosadil dosud
nevídanou novinku. Nejprve navrhl
vzhled lokomotivy, na jehož základě
dostali konstruktéři Škodových závodů
za úkol tento návrh zrealizovat. Do té

foto

V červnu 2002 obdržela lokomotiva 151.001 v rámci kampaně Duhová energie společnosti ČEZ svůj první reklamní nátěr. Společnost
ČEZ si přesně určila vlaky, na kterých měla lokomotiva jezdit.
Musely tak být upraveny oběhy lokomotiv řady 151, aby se Duhovka
mohla objevovat pouze v pracovních dnech na tehdy lukrativním
spoji SuperCity 502/503 Manažer a o víkendech na dálkovém
rychlíku 640/641 z Prahy do Českého Těšína a zpět. Postupem
času ale začala být nasazována také na ostatní vlaky vyšší kvality
na trase Praha – Bohumín. Zajímavostí je, že tato první reklamní
lokomotiva u nás obdržela již třetí reklamní nátěr a nyní propaguje
spoje EuroCity a InterCity.

Railreklam

DUHOVKA, REKLAMNÍ PREMIANTKA
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Barevná paleta lokomotiv ČSD a ČD. Elektrické lokomotivy řady 150: 1 – prototypový nátěr (1977), 2 – unifikovaný nátěr (1988), 3 – reklamní nátěr ČEZ (2009),
4 – současný korporátní nátěr (2009). Dieselové lokomotivy řady 753: 5 – prototypový nátěr (1968), 6 – první unifikovaný nátěr (1977), 7 – druhý unifikovaný
nátěr (1988), 8 – současný korporátní nátěr (2009). Jednotky řady 471: 9 – tovární nátěr (2000), 10 – nátěr CityElefant (2008), 11 – současný korporátní nátěr (2010).

doby měli hlavní slovo konstruktéři.
Tímto způsobem se v roce 1945 zrodil
Albatros – parní rychlíková aristokratka
řady 498.0 a dodnes jedna z nejkrásnějších lokomotiv celého světa. Stejně jako
před válkou, ani tentokrát nenapadlo
Viléma Kreibicha „obléknout“ Albatrosa
do fádní černi. Červená kola včetně
pojezdů zůstala, zelenou nahradila světlá
modř – barva rychlosti. Shodné barevné
řešení měly i lokomotivy řady 477.0 z ČKD,
které si pro svůj barevný vzhled vysloužily přezdívku Papoušek.

LÉTA ŠEDESÁTÁ – REVOLUCE NEJEN SEXUÁLNÍ

Jestliže design parních lokomotiv, který
chtě nechtě podléhal do velké míry funkčnosti, dodnes pohladí oko svou ladností,
to, co přišlo s nástupem nových trakcí, lze
bez zaváhání nazvat revolucí. V jedenašedesátém roce opouští ČKD motorová lokomotiva řady T 679.0, která budí pozornost
svým nátěrem v kombinaci sytě oranžové
a krémové barvy. I když už dávno není
ani jeden ze sedmadvaceti exemplářů
v pravidelném provozu, dodnes jí nikdo
neřekne jinak než Pomeranč. Novátorství

šedesátých let v oblasti designu se projevilo i v železničním průmyslu a v roce
1963 vyjíždí z haly tehdejší Škody Plzeň
něco opravdu nevídaného. První lokomotiva na světě, jejíž skříň je vyrobena
ze sklolaminátu. Vzhled elektrického
šestinápravového stroje S 699.0, později
příznačně přezdívaného Laminátka,
navrhl průmyslový designér Otakar
Diblík, jehož barevné řešení podtrhovalo
fascinující tvary stroje. Stejně jako další
Diblíkovy kreace – legendární autobus
Škoda 706 RTO nebo aerotaxi L-200 Morava – zůstává i Laminátka důkazem toho,
že dopravní prostředek může být i uměleckým dílem.
Také další lokomotivy ze šedesátých let
svými nátěry a celkovým vizuálním pojetím bořily dosud platná tabu. Deset let
předtím by si nikdo nedovolil pojmenovat
(i když neoficiálně) lokomotivu podle poprsí sexsymbolu Brigitte Bardot. Přesto
tyto plné tvary dodnes zdobí motorové
lokomotivy řad 749 a 751, které byly v polovině šedesátých let barveny do dráždivé červeno-bílé kombinace. Barevnost
lokomotiv jako by odrážela uvolnění

ve druhé půli šedesátých let, avšak tento
„Woodstock“ barev na lokomotivách měl
velmi brzy skončit.

HUSÁKOVY DĚTI I LOKOMOTIVY

Normalizace takzvanou salámovou metodou, kdy se kolečko po kolečku zakrojovalo
směrem „k normálu“, se nevyhnula ani
barevnosti na železnici. Prototypy nových
strojů sice dál jezdily v pestrobarevných
kabátcích, ale na řadové lokomotivy
byl od 1. ledna 1977 zaveden uniformní
„mustr“. Uniformita nastolovala řád a řád
byl předpokladem poslušnosti. Kromě toho
si tehdejší ČSD od zavedení jednotných
barevných schémat slibovaly snížení nákladů na údržbu nátěrů. A tak se rozhodlo,
že všechny motorové lokomotivy budou
červené, motorové vozy červeno-krémové a všechny stejnosměrné elektrické
lokomotivy i jednotky zeleno-krémové.
Kombinaci červené a „kredencové“ žluti
nosily elektrické střídavé lokomotivy
a jednotky a modro-krémová byla vyhrazena pro elektrické dvousystémové stroje.
Již za pár let se nátěr doplňoval o výstražný
pruh v oranžové či žluté barvě na čelních

foto

Jan Štofoňak

/ ze světa železnice

Motorová legenda Bardotka, pojmenovaná podle sexsymbolu šedesátých let, v dobovém nátěru, který opět získala na jaře 2010.

partiích, protože stroje byly v některých
případech obtížně viditelné. Tento zásah
v podstatě znehodnotil někdy i slušivou
barevnou kombinaci a koruna všemu byla
nasazena v roce 1988, kdy federální ministerstvo dopravy představilo novou koncepci barevných schémat. Krémová barva
zcela zmizela a jednu barvu podle trakce
doplnil vždy šedesát centimetrů široký
žlutý výstražný pruh kolem celé skříně.
Lokomotivy tak dostaly pravděpodobně
nejošklivější barevné schéma v historii.

LOKOMOTIVA JAKO BILLBOARD

Po roce 1989 přišla další vlna uvolnění
a řada lokomotiv dostala při větších

opravách zpět svůj původní nátěr, se kterým vyjela od výrobce, nebo zcela nové
barevné schéma. Fenoménem nového
tisíciletí se ale staly reklamní lokomotivy. Velká plocha, kterou lokomotivní
skříň poskytuje, se přímo nabízí k využití
jako pohyblivý „billboard“. Přesto byly
lokomotivy jako reklamní nosiče u nás
dlouho opomíjeny. Až v roce 2002 se první
reklamní lokomotivou stal stroj řady
151.001, který nesl nátěr propagující obchodní program Duhová energie společnosti ČEZ. Do dnešních dnů nosí dvacítka
strojů reklamy na Poštovní spořitelnu,
ČEZ, týdeník Euro, firmu AŽD Praha
nebo síť prodejen Relay. Propagují Unii

zoologických zahrad, nadaci Pomozte
dětem, ale i časopis, který právě držíte
v ruce – ČD pro vás.

KORPORÁTNÍ IDENTITA

Tento nový trend se nevyhnul ani barvám
železničních dopravců. Velká i méně
známá grafická studia se více či méně
zdařile snaží dát vozidlům různých
dopravců jednotný korporátní vzhled.
Jestli budou mít charisma Kreibichova
Albatrosa nebo Diblíkovy Laminátky, je
otázkou. Faktem však zůstává, že železnice i ve své uniformitě dokáže být stejně
barevná a inspirující jako přicházející
podzim. 

foto

Jan Lachnit

RETROMÁNIE NA ŽELEZNICI
Retro je prostě in. I prostřednictvím nátěrů lokomotiv se rádi ohlížíme
za minulostí a železniční dopravci mnoha zemí čas od času uvedou
vzhled lokomotivy do podoby před dvaceti, třiceti lety. V současné
době můžete „retronátěr“ zahlédnout třeba na lokomotivě 151.023
Českých drah, ve které se zrcadlí vzhled z konce sedmdesátých let
minulého století. Minimálně stejně populární mezi železničními
fotografy je dvousystémová Gorila 350.004 Železniční společnosti
Slovensko. Hugo, jak je familiérně přezdívána, zajíždí pravidelně
do Prahy v podobě téměř shodné, jakou měla v roce 1977. Mimochodem – oběma krásným strojům, české Princezně řady 151 i slovenské
Gorile řady 350, nedělá problém jízda rychlostí 160 km/h, a tak jsou
obě vozidla stále nasazována do čela prestižních vlaků vyšší kvality.

ČD GUIDE
Vyzkoušejte nový eShop
Premiéra filmu Alois Nebel
S dětmi na školní výlet
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VYZKOUŠEJTE eSHOP II. GENERACE
Snadno, rychle a více „friendly“.
S novým eShopem ČD už pro
vás nákup té nejvýhodnější
jízdenky nebude žádný problém.
Přesvědčte se sami na stránkách
www.cd.cz/eshop!

N

ový eShop podobný modelu u leteckých
a železničních společností v Německu
a Anglii byl spuštěn 4. října. Na celkovém
doladění se podíleli i sami zákazníci, kteří
během září „on-line“ testovali jeho zkušební
verzi. Mezi hlavní přínosy nové generace patří především přátelštější prostředí a zjednodušení celého procesu nákupu. eShop je nyní
vybaven chytrým nástrojem, takzvaným
„cenovým optimalizátorem“, který automaticky nabízí tu nejvýhodnější jízdenku. Záleží
ovšem na vašich prioritách.

GENERAČNÍ ROZDÍL
| eShop vám nabídne
nejlevnější variantu
jízdného.

V současné době můžete na eShopu zakoupit obyčejné a zpáteční vnitrostátní jízdenky,
traťové jízdenky, síťové jízdenky SONE+ nebo
ČD Net, SporoTikety Evropa, SporoTikety
Česko, místenky, jízdní doklady pro psa,
cestující si může vyřídit In-kartu a podobně.
Denně se prostřednictvím eShopu ČD prodá
okolo 1 400 jízdních dokladů.

| Místo původních 11 kroků
nyní stačí 5 kliknutí.

5 KROKŮ ZA 7 MINUT

| Před nákupem se již
nemusíte registrovat.

| Celá skupina cestujících
se nyní odbaví během
jednoho nákupu.
| Společně s jízdenkou můžete
nakoupit i další služby (např.
rezervaci pro kola).
| Zdarma nabízíme možnost
zasílání SMS zpráv
s informacemi o vybraném
spoji – případném zpoždění
nebo mimořádnostech.

Nový eShop ČD již plně splňuje efektivnost
internetového nákupu. Předchozích 11
kroků bylo zkráceno na pouhých pět a jízdenku je tak možné zakoupit už za 7 minut,
a to v pohodlí domova nebo kanceláře bez
čekání ve frontě na nádraží. S novým eShopem navíc přicházejí další chytré služby,
jako je např. SMS servis. Zákazník může
zdarma obdržet SMS zprávu s informací
o případném zpoždění vlaku či očekávaných
omezeních provozu na trati. Cestující tak
bude ze strany Českých drah maximálně
informován. 
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JAK POSTUPOVAT
PŘI NÁKUPU JÍZDENKY
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Na stránkách www.cd.cz/eshop zadejte
cílovou a výchozí stanici, datum a čas
a vyberte počet cestujících.

detail Cheb
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V tomto kroku si můžete vybrat z optimální
nabídky vlakových spojení. U každého spoje
se automaticky zobrazí cenově nejvýhodnější nabídka. Můžete si však vybrat i jinou
jízdenku pomocí volby Jiné nabídky.

Odj. 14.9.2011, 14:22

Koupit

8 hod 5 min

Bohumín

detail Cheb

Jiné nabídky ?

Odj. 14.9.2011, 16:22

Koupit

7 hod 58 min

Bohumín

Jiné nabídky ?

IN 25 jednoduchá

Rezervace místa ve vlaku
Vlaky pro cestu tam

Cheb

detail

Odj. 14.9.2011, 14:22

8 hod 5 min

Bohumín
R 753

Cheb - Praha hl.n.

Celková cena:
IC 545 Ostravan

Praha hl.n. - Bohumín

Cestující
In-karta

ne

ano

ne

ano

zdarma
Datum narození
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Zde si můžete vytvořit rezervaci na vybrané vlaky a zvolit některou z doplňkových služeb (přepravu psa, informační
SMS servis zdarma, přepravu zavazadel
a také místenku do Pendolina).

Jízdenku zaplatíte a vytisknete (jestliže
kupujete např. jízdenku SporoTiket
Česko, je nutné si ji vyzvednout na
pokladně ČD).

Jméno držitele
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Zadejte číslo In-karty a datum narození nebo
číslo občanského průkazu a jméno. Pokud se
v eShopu zaregistrujete, tato část se vám vždy
vyplní automaticky.

é
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ALOIS NEBEL

BENÁTKY – TORONTO – JESENÍK
text PETRA KUBÍČKOVÁ
foto Martin harák

Šedá mlha, která sestupovala ten den
z hor, jako by se podobala scénám z filmu,
který si zřejmě jen málokterý Jeseničák
nechá ujít. Kde jinde než ve městě, kolem
kterého se odehrává děj komiksu
Jaroslava Rudiše, by se měla
uskutečnit česká premiéra
filmu Alois Nebel?

Hrají
Mirosla
Marie v Krobot
L
Leoš N udvíková
Karel R oha
Alois Š oden
v
Tereza ehlík
Ondře Voříšková
j
Marek Malý
Daniel
Námě
t
Jarosla
Jarom v Rudiš
ír 99
Režie
Tomáš

Luňák

K

dyž se dva kamarádi – spisovatel
Jaroslav Rudiš a ilustrátor Jaromír 99
– rozhodli vytvořit komiks, brali to spíš
jako zábavu pro své nejbližší. Z tohoto undergroundového projektu se ale nakonec
stal fenomén jménem Alois Nebel, který
ve své filmové podobě slavil úspěch jak
v Benátkách, tak v Torontu a v neposlední
řadě také v Jeseníku, kde se zároveň
odehrává i celý příběh železničáře Aloise
Nebela. Slavnostní premiéra proběhla
v úterý 20. září v místním kině Pohoda.

NĚCO PRO ZAHŘÁTÍ

Malé nenápadné kino uprostřed města
Jeseníku se tentokrát těšilo velké pozornosti. Výrazný černobílý plakát Aloise Nebela lákal již na dálku. Mlhavé a chladné
počasí, pro tuto oblast tak typické,
organizátoři zjemňovali detaily, jako
byl červený koberec pro herecké hvězdy
filmu nebo plastové kalíšky s absintem
připravené pro diváky. V atriu před promítacím sálem bylo možno zhlédnout černobílé umělecké fotografie pořízené při
natáčení nebo zakoupit drobné suvenýry.
Největším hitem se stala černá nákupní
taška s portrétem Aloise Nebela, kterou
při společném focení na nádraží v Jeseníku propagoval herec Marek Daniel.
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Krobot je kreslenému Nebelovi neuvěřitelně podobný, navíc pochází z Jesenicka
a má rád vlaky,“ dodává spisovatel. Možná
že kdyby neexistoval Miroslav Krobot,
nemohl by tento film ani vzniknout.

HLAVÁK V OSMDESÁTÉM DEVÁTÉM

Trojice tvůrců (zleva) – režisér Tomáš Luňák, spisovatel Jaroslav Rudiš a ilustrátor Jaromír 99
na jesenickém nádraží.

Kreslená postava Krobota alias Aloise
Nebela se skutečně vydařila. Stejně tak
se diváci mohli kochat pohledem na animované pražské hlavní nádraží i všechny
druhy lokomotiv, které Nebel ve filmu
popisuje své přítelkyni, toaletářce
Květě. A to i se všemi „dobovými“ zvuky
a reáliemi, což je pro fanouška železnice
skutečný požitek. Úžasná je také práce se
světlem a celková atmosféra filmu. Na Jesenicku často vydatně prší a když déšť
po několik dní neustává, z malých potoků
se rychle stávají dravé řeky, které s sebou
strhávají mosty. Povodeň postupně promění poklidné tempo filmu v dramatický
závěr.

A CO NA TO REŽISÉR?

Kino Pohoda, ve kterém se uskutečnila česká premiéra filmu.

NEBEL STOJÍ NA KROBOTOVI

Těžko říct, zda diváky do sálu přilákala
známá komiksová postava nebo spíš kombinace hraného a kresleného filmu. Film
byl totiž natočen unikátní formou, tzv.
rotoskopií. Svým způsobem to bylo i určité riziko. „Výsledek je výtvarně velmi

blízký komiksu, přesně tak, jak jsme si
s Jaromírem 99 přáli,“ říká Jaroslav Rudiš,
autor knižní předlohy filmu. Výraznou
podobu komiksu dodává filmu také hlavní
postava, kterou ztvárnil herec a režisér
Miroslav Krobot. „Nikoho jiného jsme
si do titulní role nedokázali představit.

Po skončení filmu kreslené postavy před
očima diváků jako by ožily – představili
se tvůrci komiksu Jaroslav Rudiš a Jaromír 99, režisér filmu Tomáš Luňák a skvělí
herečtí aktéři Miroslav Krobot, Marek Daniel, Tereza Voříšková, Marie Ludvíková
a Leoš Noha. Poděkovali divákům za to,
že se mohla premiéra uspořádat právě
v Jeseníku, o čemž rozhodli sami diváci
v anketě mezi 58 českými kiny.
Režisér Tomáš Luňák, skromně
působící mladík, není zvyklý na takovou pozornost. „Z ukončeného natáčení
prozatím nemám žádné speciální pocity.
Čekám, až mi to dojde. Snažím se na kolotoč okolo filmu nemyslet a ani si ho
nepřipouštět. Snad mi jen hrozí, že bych
se mohl ze všeho zbláznit, podobně jako
filmový hrdina Alois Nebel. Netvrdím ale,
že se mě úspěch na festivalech v Torontu
nebo Benátkách nedotkl. To bych lhal.“ 
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RELAXUJTE NA JIŽNÍM SLOVENSKU
Máte rádi relaxaci v termálních lázních a zajímá
vás historie našeho východního souseda? Pak se
vydejte na jižní Slovensko. Má co nabídnout.

Štúrovo – termální koupaliště Vadaš nabízí
celkem 9 bazénů, šest vnějších a tři vnitřní.
Zajímavostí je bazén s vlnobitím a naturistická pláž. Termální bazény jsou otevřeny
v sezoně od května do září, kryté bazény
mohou návštěvníci využít celoročně.
Wellness Patince – lázeňský hotel v místě
termálních pramenů asi 10 kilometrů
východně od Komárna nabízí celkem 7 bazénů a prostorný saunový svět. Zajímavostí
jsou sumci, které tu chovají v jezírku v místech termálního vývěru. Kromě relaxace
v bazénech a saunách si mohou hosté užít
také plavbu po Dunaji. Komplex je otevřen
celoročně.

PAMÁTKY NA JIŽNÍM SLOVENSKU

Chvíle odpočinku můžete strávit třeba ve wellness centru Patince nedaleko Komárna.

J

ižní Slovensko je v mnoha ohledech jiné
než turisticky navštěvovanější oblasti
Liptova a Spiše na severu země. Nenajdete tu
vysoké štíty ani divoké řeky. Jih Slovenska
jako cíl dovolených volí návštěvníci především kvůli pestré nabídce lázní a populárních wellness center. Významnou část klientely v těchto zařízeních tvoří turisté z Česka,
kteří se sem mnohdy opakovaně vracejí.

TIPY K NÁVŠTĚVĚ LÁZNÍ

Veľký Meder – termální koupaliště Corvinus
s 9 bazény, z nichž šest je otevřeno celoročně.

Voda má blahodárné účinky na pohybové
ústrojí a regenerační účinky na lidský organismus. V lázeňském komplexu najdete mimo
jiné také sauna centrum a lanový park.
Senec – aquapark a wellness centrum
Aquathermal leží na břehu Slnečných jazier
asi 20 km severovýchodně od Bratislavy.
Vodní park nabízí celkem 13 bazénů,
z nichž šest je otevřeno celoročně. Největší
atrakcí je toboganová věž s několika různými skluzavkami včetně trychtýřovitého
space bowlu.

Komárno – významné hraniční město
na soutoku Dunaje a Váhu, městská památková rezervace. Největší zajímavostí
je zdejší pevnostní systém. Po 2. světové
válce je ovšem v zanedbaném stavu
(komplex přístupný pouze na požádání).
Přesto se jedná o největší a nejvýznamnější
památku svého druhu nejen na Slovensku,
ale i v celé Evropě.
Štúrovo – hraniční město s lázněmi Vadaš
ležící nedaleko soutoku Hronu s Dunajem.
Na protějším břehu Dunaje se rozkládá
město Esztergom (Ostřihom), korunovační
město uherských králů z rodu Arpádovců,
jehož proslulá bazilika spolu s hradem
tvoří nepřehlédnutelnou dominantu celého
kraje.

VLAKEM NA JIŽNÍ SLOVENSKO

Přímé komfortní vlaky EuroCity spojují
Prahu, Brno a Břeclav s Bratislavou, Novými Zámky a Štúrovem. Jízdenka SporoTiket z Prahy do Bratislavy a zpět stojí 744 Kč.
Do Štúrova je možné cestovat se zpáteční
jízdenkou City Star. Jeden cestující za ni
zaplatí 1 191 Kč, jede-li spolu více cestujících, vyjde skupinová varianta levněji.
Do Štúrova je možné využít také noční vlak
EuroNight Metropol s moderními lůžkovými vozy. Podrobnosti o jízdních řádech
najdete a jízdenky zakoupíte na www.cd.cz.
Informace poskytnou také pracovníci Kontaktního centra na lince 840 112 113. 
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ABONENTNÍ NAŽHAVENÍ S ČNSO
Jeden z nejúspěšnějších
ročníků Prague Proms se
již dávno vzdálil po kolejích
směr historie, nicméně
Český národní symfonický
orchestr pro vás připravil
bohatý program až
do brzkého jara.
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Třetí koncert je nenápadnou
„bombou“, má 12. prosince přinést
světovou premiéru skladby slavného
Lalo Schifrina, napsanou přímo pro tento
orchestr a jeho sólistu.

4|

Čtvrtý, lednový koncert bude dalším
dílem kompletace symfonií Gustava
Mahlera. Pěvecký part předvede
stále výborná a oblíbená Dagmar Pecková.

5|

Na pátý, únorový koncert dorazí tradiční dirigent Marcello Rota a přiveze
s sebou čtyři krásné Italky, aby předvedly svůj program nazvaný DIV4S, složený
ze známých árií.

V

pořadí již 19. abonentní sezona
bude na rozdíl od Prague Proms
věnována čistě klasické hudbě. To
ovšem zdaleka neznamená hudbu
nezábavnou. Čeká vás několik hvězd,
zajímavý repertoár a v neposlední
řadě příjemně naladěný orchestr.
A s citem vybraný repertoár, který
vedle osvědčených a známých kusů
nasazuje pravidelně ty známé méně,
ale přesto zajímavé.

SEDM VELKÝCH KONCERTŮ
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Hned první koncert, 26. října,
tradičně v 19.30 ve Smetanově
síni Obecního domu v Praze
(pár minut pěšky od hlavního
i Masarykova nádraží), představí
mladou, jednadvacetiletou norskou
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V březnu bude na řadě program čistě
americký. Vedle osvědčených jmen
jako Bernstein a Gershwin bude uvedena méně známá Grand Canyon Suite Ferdeho Grofého, jejich současníka. Kdo kdy
byl v Grand Canyonu, ví, že hudba vzniklá
z této inspirace nemůže nebýt krásná.

Norská houslistka Eldbjorg Hemsing.

houslistku Eldbjorg Hemsing, která
ovšem patří k evropské špičce. Nadějná
umělkyně zahraje sólový part v chytlavém a skvělém koncertu Maxe Brucha.
Program doplní Čajkovskij a Franck.
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Na druhý abonentní večer, 23. listopadu, dorazí chorvatský pianista
Kemal Gekič, jenž zahraje ojedinělý
Koncert pro levou ruku. Maurice Ravel
ho napsal pro svého přítele, který o ruku
přišel ve válce, a koncert patří k nejzajímavějším skladbám hudební historie.

7|

Závěrečný, sedmý koncert je připraven na 25. dubna a představí českému
publiku zkušenou italskou sopranistku Annu Chierichetti. Na programu
budou mimo jiné čtyři poslední písně
Richarda Strausse.
Více informací najdete na www.cnso.cz.

Mimořádná nabídka pro držitele In-karty
Získejte dvě vstupenky
za cenu jedné na abonentní
koncerty 19. sezony ČNSO

České
Č
ské dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112
12 113
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VÝHODNÁ NABÍDKA

NA ŠKOLNÍ VÝLET VLAKEM
Každý učitel chce svým žákům dopřát také
odpočinek od biflování v lavicích. Možnost
ušetřit na dopravě a peníze raději investovat
do hodnotného programu nabízejí České
dráhy školám již třetím rokem.

Ř

eč je o jízdence Skupinová zpáteční –
školy, která výrazně snižuje cestovní
náklady. Skupinové zpáteční jízdenky
mohou být od 15. září do 10. prosince 2011
využity pro cestu ze kterékoliv české
vlakové stanice do Prahy, Brna, Olomouce
a Českého Krumlova a nově také do německých a rakouských měst. Právě jmenovaná
česká města jsou studnicemi národní
historie a nabízejí nepřeberné možnosti
zábavy. Vydejte se za minulostí i současností českého státnictví na Pražský hrad.
Zprostředkujte dětem nový zážitek z atmosféry brněnské vily Tugendhat – architektonického skvostu, který bude po kompletní rekonstrukci znovu otevřen na jaře
2012. Olomouc je nabitá univerzitními,

Cena jízdného pro 1 osobu
za obě cesty v rámci ČR
Kilometrická vzdálenost

Cena v Kč

1–50

60

51–100

80

101–150

100

151–200

120

201–250

140

251–300

160

301–350

180

351 a více

200

duchovními, kulturními i řemeslnými
památkami. V Českém Krumlově se pak
mohou seznámit s vlivy italské renesance
a baroka v jejich původní podobě.

VYDEJTE SE I ZA HRANICE

Můžete se však vypravit také za hranice
naší vlasti. Na výběr máte mnoho měst
v sousedním Rakousku a Německu. Například z Břeclavi tak můžete být za pouhou
hodinu a 20 minut ve Vídni, kde láká k prohlídce nádherná zoologická zahrada přiléhající k císařskému zámku Schönbrunn.
Německé Drážďany jsou pak proslulé
množstvím zajímavých muzeí s exponáty
vysoké historické hodnoty. Namátkou jmenujme Hygienemuseum, které má přenášet
znalosti zdraví, lidské biologie a medicíny
do povědomí širší veřejnosti. Nejslavnějším exponátem je transparentní žena.
Nabídku mohou využít základní školy
včetně praktických a speciálních základních škol, víceletá gymnázia, konzervatoře
a dětské domovy i ústavy náhradní péče,
střední, vyšší a vysoké školy. Podrobné informace o podmínkách naleznete na stránkách www.cd.cz/detinavylet a na telefonu
840 112 113. 

/ ČD guide

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Č

eské dráhy v rámci Junior programu
představily v srpnu v pražské zoologické zahradě Elfíkův sešit proti nudě.
Celkem 40 stran zábavy, úkolů, pohádek
a omalovánek si cestující mohou koupit
ve vybraných ČD centrech v železničních
stanicích za 29 Kč.
V září na Den železnice pak spustily
ČD pro předškolní děti a děti prvního
stupně základní školy nové webové
stránky www.elfikuvweb.cz. Děti
si na webu mohou zahrát různé hry,
najdou zde svůj oblíbený časopis Můj
vláček, ale i převyprávěné pohádky
a rodiče pak aktuality a tipy na výlety. Elfík připravil pro všechny
také velkou soutěž „O nejvtipnější
ksichtík“, která vyvrcholí na konci
listopadu a v níž mohou děti vyhrát například možnost vypravit
si adventní historický vlak na Křivoklát, fotoaparát a spoustu
dalších cen.

Cestujte
levněji …
Plno
zábav
y
za 29
korun

1 000 Kč od Whirlpoolu
S

polečnost Whirlpool slaví v letošním
roce již 100leté výročí od svého založení a v rámci tohoto jubilea se rozhodla
obdarovat své zákazníky.
Společnost FlexiPool, která je partnerem
programu ČD Bonus, nabízí držitelům
In-karet Českých drah veškeré zboží
značky Whirlpool za nejvýhodnější ceny
na trhu. Navíc do 11. listopadu 2011 při
nákupu volně stojících spotřebičů z Top
"
nabídky" a vybraných vestavných setů
můžete společnost Whirlpool požádat
o tzv. cashback (vrácení až 1 000 Kč). Akce
probíhá přesně 100 dní, a to od 3. srpna
do 11. listopadu 2011.
Projekt ČD Bonus FlexiPool je určen pro
držitele In-karty Českých drah a garantuje nejvýhodnější ceny na zboží a služby
partnerů projektu. Pokud tedy naleznete
vámi vybraný výrobek na jiném obchodním místě výhodněji, budou vám zajištěny

… a využívejte
další výhody
s programem
ČD Bonus.

Navštivte:
▪ galerie
▪ výstavy
▪ muzea
▪ restaurace
se slevou
až 25 %.

vždy lepší podmínky. Registrace do
e-shopu a členství je zcela zdarma
a nezavazuje k odběru zboží.
Více na www.flexipool.cz/cd nebo na
infolince ČD Bonus FlexiPool 221 771 550
ve všední dny od 8.00 do 17.00.

České dráhy,
Váš osobní dopravce
www.cd.cz

840 112 113
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za Krásami Česka

HLAVNÍ MĚSTO

PRAHA
Stromovka
Josefov

FOTO

„Praha je v evropském i světovém kontextu jedinečným historickým, kulturním i turistickým fenoménem.
Od středověku má pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě. Praha není pouze unikátním komplexem památek,
městem protkaným historií s vévodícím Pražským hradem. Může se pochlubit krásným reliéfem krajiny a přírodou.
Jejím srdcem je řeka Vltava, jejíž břehy lemuje množství lesů a přírodních parků. V jedné z nejkrásnějších lokalit
na pravém břehu, v oblasti Drahaně a Troji, sídlí dvě nejznámější pražské zahrady – zoologická a botanická. Na levém
břehu řeky leží parky Košíře-Motol, Radotínsko-chuchelský háj a hlavně Prokopské a Dalejské údolí vyhlášené svými
geologickými zajímavostmi. V Praze je 433 kilometrů cyklotras, 140,5 kilometru cyklostezek a společných komunikací
pro chodce a cyklisty. Praha měla a má co nabídnout. Přijeďte se sami přesvědčit.“

CzechTourism

BOHUSLAV SVOBODA
primátor hlavního města Prahy
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mystickÁ Praha

Zdeněk Ston

Pražské Židovské město.
Místo přímo mystické.
Golem a Kafka ale nejsou
jeho jedinými lákadly.
Projděte se starobylými
uličkami a vychutnejte si
atmosféru zákoutí, která
částečně inspirovala
i spisovatele Jaroslava
Foglara.

foto

text tomáš rezek

ZA TAJEMSTVÍM

PRAŽSKÉHO židovského města
M

ezi Staroměstským náměstím a Vltavou
najdete spoustu židovských staveb,
které rozhodně stojí za návštěvu. Jsou nejen
architektonickými skvosty, ale často se k nim
vážou i legendy, které z nich dělají památky
pohádkově tajuplné.

SYNAGOGA POSTAVENÁ ANDĚLY

Nádech romantiky rozhodně nechybí Staronové synagoze, nejstarší dochované synagoze v Evropě. Podle legendy ji prý vystavěli
Židé z trosek jeruzalémského chrámu, které
do Prahy přenesli andělé. Také se traduje,
že andělé máváním svých křídel mnohokrát
synagogu uchránili od ničivých požárů. Z historických pramenů nicméně víme, že synagogu
postavili kolem roku 1270 kameníci královské
huti, kteří v té době stavěli klášter sv. Anežky.
A od ničivých plamenů svatyni uchránilo

VLAKEM DO PRAHY (hl. n.)
Z pražského
hlavního nádraží
se k Josefovu dostanete
pěšky zhruba za 20 minut.
Nejvýhodnější vlakové spojení
a jízdenku si snadno najdete
na www.cd.cz nebo se o radu
obraťte na linku 840 112 113.
z Ústí nad Labem (hl. n.) →
za 1 hodinu 15 minut
z Olomouce (hl. n.) →
za 2 hodiny 9 minut
z Brna (hl. n.) →
za 2 hodiny 26 minut
z Ostravy (Svinova) →
za 2 hodiny 56 minut

především to, že stojí osamoceně a oheň na ni
nemohl tak snadno přeskočit z okolní zástavby.

GOLEMA NA PŮDĚ NEHLEDEJTE

Ke Staronové synagoze se pojí ještě jedna
daleko známější pověst – o Golemovi rabiho
Löwa. Známý pražský rabín stvořil v 16. století
oživlou hliněnou sochu nadpřirozené síly, aby
židovské ghetto chránila před neustálými
ataky křesťanů. Podle legendy ukryl rabi Löw
tělo svého Golema na půdu Staronové synagogy, na niž byl pak dlouho zakázán vstup.
Golema ale na půdě nehledejte. Je to zbytečné.
Už to před vámi udělalo dost důkladně několik
vědců a vždy odešli s nepořízenou.

HODINY, KTERÉ JDOU POZPÁTKU

Vedle Staronové synagogy se nachází pozdně
barokní budova Židovské radnice. Na ní stojí

cestování po ČR /

za pozornost především dvoje hodiny. První
jsou umístěny na věži radnice a mají římský
číselník. Druhé, o poznání zajímavější, jsou
o pár metrů níž a zdobí štít průčelí domu. Číselník těchto hodin je hebrejský a ručičky obíhají
ciferník obráceně, tedy zprava doleva, stejně
jako se čtou hebrejské texty. Oboje hodiny pohání jen jeden důmyslný stroj, zhotovený roku
1764 Šebestiánem Laudenspergerem, královským dvorním hodinářem.

NÁHROBKY JEDEN VEDLE DRUHÉHO

Od radnice je to jen pár kroků k novorománské
Obřadní síni a Starému židovskému hřbitovu.
Ten patří k nejstarším a nejlépe dochovaným

foto

CzechTourism

ŽIDOVSKÉ
MĚSTO =
JOSEFOV

Bohatě zlacený interiér Španělské synagogy očaruje
každého návštěvníka. Právě podle maurského stylu
vnitřní výzdoby získala židovská svatyně i své jméno.

Reformy
císaře Josefa
II. na konci 18.
století zrovnoprávnily
Židy s ostatními
obyvateli rakouského mocnářství.
Když se pak roku
1850 stalo Židovské město součástí
svazků pražských
měst, přejmenovalo se z úcty k císaři-reformátorovi
na Josefov.
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v Evropě. Nachází se zde na 12 tisíc náhrobků
z let 1439 až 1787. A víte, proč jsou náhrobky
na hřbitově tak blízko sebe? Judaismus zakazuje židovské hroby rušit, proto se na hřbitov
navážela stále nová zemina, aby bylo místo
pro další hroby. Staré náhrobní kameny
se ale nezasypávaly, vždy musely zůstat
viditelné. Nápisy na nich jsou důležitým
historickým pramenem o životě pražských Židů.

OD SYNAGOGY K SYNAGOZE

V přilehlé Obřadní síni a Klausové
synagoze si prohlédněte zajímavé
expozice Židovského muzea –
o židovských tradicích a zvycích.
Cenné muzejní sbírky uvidíte
i v dalších historických objektech
Židovského města. S dějinami
Židů v Čechách a na Moravě vás
seznámí expozice v Maiselově
a Španělské synagoze a za návštěvu
stojí i Pinkasova synagoga, která je
koncipována jako památník českým
a moravským obětem holocaustu.
Stěny synagogy pokrývá jejich
77 297 jmen s daty narození a pravděpodobnými daty zavraždění. 

CzechTourism

Dvanáct tisíc starobylých náhrobků dělá ze Starého
židovského hřbitova místo s magickou přitažlivostí.

Nejznámějšího
pražského židovského spisovatele Franze
Kafku (1883–1924) připomíná v metropoli hned
několik míst. U Španělské synagogy si můžete
prohlédnout jeho
pomník z roku 2003,
na domě na náměstí
Franze Kafky v místech, kde stával jeho
rodný dům, visí pamětní
deska se spisovatelovou
bustou a v prostorách
Hergetovy cihelny na Malé
Straně byla před šesti lety
instalována jedinečná
výstava s názvem Město K.
Franz Kafka a Praha. Chcete
položit oblázek na Kafkův
hrob? Jeďte metrem na stanici Želivského (linka
A). Nedaleko výstupu
z podzemky je vchod
do Nového židovského hřbitova, kde
je i místo posledního odpočinku
světoznámého
spisovatele.

foto

foto

Židovské muzeum v Praze

PO STOPÁCH
FRANZE KAFKY

37

Pomník Franze Kafky stojí vedle
Španělské synagogy od roku 2003.
Bronzová plastika od sochaře Jaroslava
Róny se stává poutním místem
kafkologů z celého světa.
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PROCHÁZKA PRAŽSKÝM

foto

Mirvav | Dreamstime.com

„CENTRAL PARKEM“
O romantická zákoutí není v pražské
Královské oboře nouze.

text

tomáš rezek

H

lavně na podzim, kdy koruny stromů září
všemi barvami a pod nohama příjemně
šustí spadané listí, vás Stromovka okouzlí
svojí atmosférou. Procházku můžete spojit
s návštěvou nedalekého Mořského světa nebo
lunaparku, s prohlídkou poučných expozic v planetáriu, s gastronomickým zážitkem v restauraci Vozovna nebo se třeba vydat přes Císařský
ostrov do pražské zoo či do Trojského zámku.
Vybírat je opravdu z čeho.

OBORA, KDE LOVILI ČEŠTÍ KRÁLOVÉ

Možná že Stromovka není tak velká a slavná
jako newyorský Central Park, ale rozhodně má
zajímavější historii. Jako Královskou oboru ji
založil Přemysl Otakar II. roku 1268. Na konci
15. století v ní byl postaven královský lovecký
letohrádek – dnešní Místodržitelský letohrádek.
Rozsáhlých úprav doznala Královská obora
hlavně za panování Rudolfa II., kdy vznikly
i rybníky a pro jejich napájení vodou z Vltavy
přes kilometr dlouhá Rudolfova štola. Od roku

OD VLAKU
DO STROMOVKY
Praha má
propracovaný
systém městské hromadné
dopravy, a tak se snadno a
rychle dopravíte ke Stromovce
(resp. Výstavišti) od
jakéhokoliv vlakového nádraží
v metropoli.
z Prahy-Bubenče →
pěšky cca 5–10 minut
z Prahy-Holešovic →
tramvají č. 5, 12, 14, 15 či 17
z Prahy hl. n. → metrem C
do stanice Nádraží Holešovice a pak tramvají č. 5, 12,
14, 15 nebo 17
z Prahy-Masarykova nádr.
→ tramvají č. 5 nebo 14

Laviček je ve Stromovce požehnaně, takže spočinout ve stínu stromů a ulevit unaveným nohám
lze prakticky kdekoliv. Při obnově parku po povodních v roce 2002 vznikla ve Stromovce řada
nových hřišť a odpočinkové kouty, kde se jistě
nebudou nudit ani vaše ratolesti. A pokud rádi
bruslíte, nezapomeňte si doma „in-lajny“. Nově
vyasfaltované cesty ve Stromovce vás nezklamou. Park protínají i cyklotrasy, proto můžete
Stromovku objevovat také v sedle bicyklu. Mapy
cyklotras si vyhledejte na www.prazskecyklostezky.cz.

Z CÍSAŘSKÉHO OSTROVA PARNÍKEM

A kam dál ze Stromovky? Tunelem pod železniční tratí k mostu, po němž přejdete na Císařský ostrov. Z něj pokračujte po lávce dál do Troji
– k zoologické či botanické zahradě nebo k Trojskému zámku. Z Troji vás pak doveze na nádraží
Praha-Holešovice autobusová linka MHD č. 112.
Ale nabízí se i o poznání zajímavější varianta. Až
do konce října odplouvají o víkendu z přístaviště na Císařském ostrově parníky k Rašínovu
nábřeží. Během 75 minut trvající plavby uvidíte
z paluby lodi nejkrásnější památky Prahy. Jízdní
řád najdete na www.paroplavba.cz. 

Pražská paroplavební společnost, a.s.

Tak jako většina světových metropolí má
i Praha svoji zelenou oázu klidu a pohody.
Pražský „Central Park“ se jmenuje Stromovka.

PĚŠKY, NA KOLE ČI NA BRUSLÍCH

foto

foto

Mirvav | Dreamstime.com

1804 je Královská obora zpřístupněna veřejnosti a postupem času se pro ni vžilo označení
Baumgarten neboli Stromovka.

Do konce října můžete o víkendu absolvovat plavbu parníkem
z Císařského ostrova na Rašínovo nábřeží nebo naopak.
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... Jen pár kroků od nádraží
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restaurace Vozovna

žst. Praha-Bubeneč

foto

Zoo Praha

RESTAURACE VOZOVNA
Ze slavné výletní restaurace Šlechtovka zbylo
ve Stromovce už jen torzo. Přesto nemusíte
v parku zůstávat o hladu. Chuťové pohárky
potěšíte v restauraci Vozovna. Otevřena je
každý den od 10 do 22 hod. a na jídelníčku
najdete mj. i jahodové knedlíky.

Trojský
zámek

ZA FAUNOU DO ZOO
V pražské zoologické zahradě mají hrošíka Válečka.
V srpnu tříměsíčního
hrocha obojživelného pokřtil Marek Eben. K dalším
letošním přírůstkům Zoo
Praha patří například mládě
lachtana jihoafrického, koťata tygrů sumaterských nebo
hříbě koně Převalského.

foto

Olga Kholmova

Evau | Dreamstime.com

Stromovka

foto

restaurace Vozovna

MOŘSKÝ SVĚT

TROJSKÝ ZÁMEK
Do konce října máte možnost si v raně
barokním zámku Troja prohlédnout expozici
Věčné léto v římské vile. Už tak krásnou
zámeckou zahradu zdobí figurální díla čtyř
českých sochařů dočasně instalovaných
v rámci projektu Green Space 2011.

pla
net
ári
um

Největším lákadlem Mořského světa
na holešovickém Výstavišti je obří
akvárium se žraloky. Každé úterý
od 15 hodin probíhá veřejné krmení
žraloků. Od roku 2008 je součástí
expozice i unikátně osvětlená obří
nádrž se želvami, piraněmi a dalšími neméně zajímavými tvory.
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Spoustu zajímavých informací
o planetách a celém vesmíru se
dozvíte v Planetáriu Praha, které
najdete v části Stromovky nedaleko Výstaviště. Promítací plocha
pražského planetária, kterou tvoří
kopule sálu o průměru 23 metrů, je
největší v České republice.
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PLANETÁRIUM

železniční zastávka
Praha-Holešovice

průmyslový palác

žst. Praha-Holešovice

Areálu holešovického Výstaviště už 120
let dominuje secesní stavba Průmyslového paláce. Na Výstaviště ale návštěvníci
nemíří jen na výstavy a veletrhy, ale také
za zábavou do lunaparku a ke Křižíkově
fontáně nebo třeba za sportem do krytého
bazénu či hokejové haly.

40 / specialita

PRAŽSKÁ ŠUNKA
Zatímco Maďarsko má čabajku, Rusko
kaviár, Francie camembert, my máme
šunku, která je pod názvem Prague ham
nebo Prag Schinken známá po celém světě.
text
foto

klára kasalová
pixmac, čtk

Š

unka odjakživa patřila na stoly při oslavách,
výjimečných příležitostech a dodnes je tak
trochu synonymem přepychu. To protože je
vyráběna pouze z toho nejlibovějšího masa ze
speciálně vybíraných a chovaných vepříků.

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ ŠUNKY

Většina těch nejlepších druhů šunek se připravuje kombinací nakládání, uzení a sušení. Nejznámější uzené šunky jsou Champagnská, Ardenská, Vestfálská a Schwarzwaldská, sušené
Parmská, Bayonneská, Iberico, Jamón Serrano
a Pata Negra. Dnes už nejde tolik o určení místa
výroby jako spíše o určení typu. Pražská patří
společně s Pařížskou mezi vařené nebo také
dušené šunky. Jde v podstatě o vepřovou kýtu
s kostí, která byla naložena do láku, ovařena
a lehce zauzena.

JAK TO VŠECHNO ZAČALO

Když v polovině 19. století pražský řezník
František Zvěřina přišel s novou technologií,
jak vyrobit skvělou šunku, její sláva se roznesla
mezi ostatními řezníky, kteří ji začali připravovat stejně a prodávat. Nejlepší pražskou
šunku prý vyráběl Antonín Chmel v Praze

HISTORIE ŠUNKY
l Šunka není v historii uzenin
nic výjimečného. První zmínky
o ní jsou od severských Keltů,
od nichž se ji naučili připravovat
staří Římané. Také u nás se
původně vyráběla stejně jako
ostatní vařená uzená masa. Kýta
se rozdělila na tři části, nasolila,
nechala odležet v láku, ovařila
a lehce zaudila.
l Roku 1857 však pražského
řezníka Františka Zvěřinu napadlo
nechat v láku proležet celou
kýtu s kostí, poté vyudit a zlehka
povařit. Recept se velmi rychle
uchytil. K dokonalosti šunku
dovedl na konci 19. století pražský
uzenář Antonín Chmel ze Zvonařky, který pak proslavil lahodný
výrobek s názvem Pražská šunka
nejen v Evropě, ale i v Americe.
l Po znárodnění podniku
v 50. letech u nás výroba pravé
Pražské šunky fakticky zanikla.
Časem ji nahradila šunka dušená
s aspikovým povrchem. Změnila
se technologie výroby a později
se také stalo problematickým
najít vhodné maso, které podléhá
přísným kritériím na kvalitu.
l V poslední době je s Pražskou
šunkou nejvíce spojován Tomáš
Karpíšek, majitel restaurace
Ambiente, který pro ni získal
ochrannou známku u Úřadu
průmyslového vlastnictví. Má
tak výhradní právo prodávat
šunku s tímto názvem vyrobenou
tradičním způsobem.

na Zvonařce od roku 1879. Chmel byl ale nejen
dobrý uzenář, ale také vynikající obchodník.
V roce 1929 už pro jeho firmu pracovalo 250
dělníků a značka se stala světoznámou. Firma
exportovala do celé Evropy i do USA. Bohužel
nepřečkala období komunismu. V 50. letech
byla firma znárodněna a stala se součástí národního podniku Masna, později závodem s názvem Státní masný průmysl Zvonařka. Nadále
se v něm vyráběly salámy, špekáčky a játrovky,
produkce originální Pražské šunky byla ale
z nepochopitelných důvodů zastavena. Podnik
zaostával a v roce 1983 došlo k ukončení výroby. Tradici Pražské šunky vzal dnes do svých
rukou restauratér Tomáš Karpíšek, který se
snaží vrátit zpět její původní slávu.

JAK SE DĚLÁ SPRÁVNÁ PRAŽSKÁ ŠUNKA

Každá kvalitní šunka se musí umět udělat,
ale ta Pražská zvlášť. Nic se při tom nesmí
uspěchat. Nejdůležitější je pečlivý výběr
masa. Uzenářství Antonína Chmela používalo
výhradně vepřové kýty z lehkých „šunkových“
prasat o váze do 5 kg. Kýta se oddělí tzv. pražským řezem, seřízne se tuk z vnitřní strany
a speciálně okrojí tak, aby měla oválný tvar.
Pak se kýta zchladí, nasolí a potře na povrchu.
Poté se šunka uloží a zalije nálevem. V průběhu
pěti nebo šesti týdnů se překládá, aby uzrála
rovnoměrně. Potom se namáčí ve vodě a udí.
Kouř musí ale kýtu jen ovonět, aby zvýraznil
jemné aroma čerstvého masa. Pak se ještě
šunka lehce ovaří a lahůdka je hotová.

JAK JI POZNÁME

Pražská šunka na kosti by měla mít růžovou
barvu s tmavšími a světlejšími tóny. U té pravé
nesmí chybět ani tenká vrstva jemného bílého
tuku pod zlatavě vyuzenou kůží. Svalovina
musí být suchá, případně jen lehce orosená,
nikdy však mokrá, při skusu křehká a jemně
vláknitá. Důležitým vodítkem je i jemné, ale
výrazné aroma. Šunka musí zůstat šťavnatá.
Pravá Pražská šunka není žádná energetická
bomba. Ve 100 gramech má jen 752 kJ, 12,4 g
tuku a 65 mg cholesterolu. 
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aneb jak vystoupit z  KOLOBĚHU REINKARNACÍ
Na světě je spousta zemí, které jsou podobné
nějaké jiné. Indie však žádné dvojče,
sestřenici ani vzdáleného příbuzného nemá.
Je jen Indie. Originální a jedinečná.
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DÁRDŽILING

BOMBAJ

INDIE

rvní kroky po Indii jsem vnímal ten
mnohokrát popisovaný a těžko popsatelný pocit vnitřního klidu. Dlouho jsem si
představoval, jaké to v Indii bude. Teď to
bylo tady. Bylo to jiné, bylo to zvláštní. Tak
jako Indie. Zprvu jsem si myslel, že toho
musím na cestách vidět co nejvíc. Až časem
jsem si uvědomil, že pobýt déle na místě,
kde se člověku líbí, není na úkor poznání.
Prožitky jsou trvalejší a hlubší. Zatím jsem
však chvatně popojížděl od jedné památky
k druhé…

PODNIKÁNÍ PO INDICKU

INDICKÁ REPUBLIKA
l Rozloha: 3 287 590 km²
l Počet obyvatel:
1 210 000 000
l Hlavní město: Nové Dillí
l Časový posun: +4,5
hodiny v letním čase,
+3,5 hodiny v zimním čase
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Byl jsem v Delhi, někdy na začátku svého
pobytu. Pokud jsem byl v centru, u nádraží
či u nějakých památek a zajímavostí, často
se objevil slušně oblečený mladík s dobrou
angličtinou. Upozornil na různá úskalí a
nebezpečí číhající okolo. Snažil se působit
dojmem ochránce a přítele, aby tak snáze
mohl nabídnout nějakou službu nebo „nezištnou“ pomoc turistům.
Zdržoval jsem se zrovna v okolí hrobky
významného světce. Najednou u mě stojí
mladík, který se mne předešlý den, na jiném
konci města, snažil na cosi nalákat. Poznal
mě a já jeho. „Už jsi na cestě z Delhi?“ Usuzoval tak podle batohu.
„Ani ne, bágl mám na zádech často.“
„Hm, to musí být náročné v autobusu, ne?“
zauvažoval logicky a pokračoval: „Proč si ho
nenecháš v hotelu?“
„V hotelu nespím a přišel jsem pěšky.“
Hoch se mi zadíval do očí. Jako by nevěřil.
„Kde teda bydlíš?“ zeptal se po chvíli zvědavě. „Ještě jsem nikoho takového nepotkal.“ Jako by ještě stále nevěřil. Po delším
zpovídání řekl: „Nechceš přijít večer k nám?
Teď, v době ramadánu, připravujeme společně s kamarády v agentuře vždy velkou
večeři. Můžeš tam s námi i přespat.“
„Uvidím.“ Nechtěl jsem přijmout pozvání
od někoho, kdo se mne snažil předešlý den
nalákat na nějakou záludnost.
„Najdeš nás tady,“ označil místo na
mapě. „Přijď. A na tu hrobku se vykašli. Nic
zajímavého tam není a jen okrádají turisty
vysokým vstupným.“ Pak odešel znovu na
„lov“.
Nakonec jsem přišel. Byl to zajímavý
večer. Nechali mě nahlédnout pod pokličku připravované večeře a trochu i jejich
„podnikání“.
Ráno mi sdělili: „Můžeš v tom jet s námi.
Jako bílému ti budou turisté věřit víc než
nám.“ Zarazil jsem se. Po téhle větě jsem si už
nebyl jistý, do jaké míry bylo jejich pozvání
upřímně přátelské.
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Většinu nocí jsem přespával na nádražích,
kde jsou i sprchy. Po vzoru místních, kteří
čekají na ranní přípoj, se rozložím na zem
a spím. Menší čekárny jsou vybaveny i lavicí
na spaní. Měl bych mít jízdenku příslušné
třídy, ale jako cizince mě moc nekontrolují.
Postačující komfort. Stačí si jen připnout
batoh ocelovým lankem, ať zbytečně nepokouší nenechavce.
Přišly Vánoce. Byly to mé první, které
jsem měl strávit sám. Žádné zvláštní nálady
jsem však nepociťoval. Stejně jako jsem
nevnímal přicházející svátky. Pro většinu
Indů běžný den. A běžný den to byl tentokrát
i pro mne. Přesto jsem cítil, že o Vánocích
bych nemusel spát na nádraží. Chtěl jsem
mít alespoň trošku „duchovnější“ přístřeší.
Našel jsem jednu svatyni sikhů. Přes vánoční svátky jsem přespal tam. Nechal jsem
jim malý příspěvek a rozloučil se. Aniž bych
to věděl, odnášel jsem si nechtěný dárek.
Začalo mě obtěžovat nepříjemné svědění
kštice. Byly to vši.
Bez problémů jsem sehnal speciální šampon a spěchal zpět na nádraží zbavit se těch
nežádoucích cestovních partnerů. V návalu
rozrušení jsem si neuvědomil skutečnost,
že všichni Indové se sprchují ráno. Než jsem
se vůbec stačil ve sprše odstrojit a přečíst si
návod na lahvičce, už začali klepat nedočkavci na dveře. Tušil jsem problém. Šampon
musí působit 20 minut. Zatímco druhá
sprcha rychle měnila své uživatele, ta moje
začala sklízet údery pěstí. Zbývalo ještě asi
17 minut. K úderům přibývaly kopance, ke

Věří se,
že pokud je člověk
spálen u Gangy,
duše se vysvobodí
z koloběhu
reinkarnací.
kopancům nadávky, k nadávkám výhrůžky.
Začal jsem litovat, že jsem s tou všiváckou
kúrou nepočkal na klidnější dobu. Trvalo
snad celou hodinu, než vteřinová ručička
dvacetkrát oběhla ciferník. Ale přesto se
mi pak ven moc nechtělo. Nebyl jsem si
jist, zda ty výhrůžky byly myšleny vážně.
Opatrně a pomalu jsem začal otevírat
dveře. Umývárna byla plná zvědavců, které
přilákal rozruch před mou sprchou. Každý
chtěl vidět, kdo že to vyjde ven. Místnost
byla zaplněná. Oči všech zabodnuté do mne.
Hrobové ticho. Dav mi začal tvořit uličku. Že
by lynčování za to čekání?!

TŘETÍ TŘÍDOU

Na svých cestách jsem zásadně používal autostop. Není to jen prostředek, který vás dostane
z bodu A do bodu B. Je to hlavně síto charakterů, které vás spojí s lidmi, se kterými má…
Ovšem v této zásadě jsem občas udělal pár
výjimek. Cestování po Indii je jednou z nich.

Indie má jeden z největších železničních
systémů na světě a denně přepraví přes
jedenáct milionů lidí. Cestovat třetí třídou,
kde na turistu člověk nikdy nenarazí, může
být i dobrodružné.
Jeden večer jsem čekal na stanici na
příjezd vlaku. Jediný vagon určený pro lidi
bez rezervace byl naprosto plný. Stál jsem
na schůdcích s batohem na zádech a snažil se
vší silou otevřít dveře. Lidé stojící za mnou
tlačili jak do dveří, tak do mne. To aby se
ještě dostali dovnitř. Lidé, kteří byli uvnitř,
tlačili do dveří také. To aby se už nikdo dovnitř nedostal. Vagon byl totálně přecpaný.
Po přetlačování a slovních potyčkách jsem
se nakonec dovnitř dostal. Nebylo tam ani
tolik místa, abych mohl stát na obou nohou,
natož abych si dokázal sundat batoh ze zad.
Neuvěřitelně skladní Indové byli všude.
Jeden vedle druhého seděli i na úzkých
přihrádkách pro zavazadla u stropu. Jiní byli
zalezlí pod sedadly, kde se mohli alespoň
natáhnout. Mezi tím se válely těžko identifikovatelné pytle a balíky jako zavazadla.
Po několika minutách, kdy se batoh na
zádech stal bolestně nesnesitelným, jsem
začal tušit, že prožiju noční jízdu z kategorie
nezapomenutelných. Po nějaké době se to
však ve vlaku trochu „uhňácalo“ a já jsem si
mohl alespoň odložit batoh. Velice rychle se
ve vagonu vydýchal vzduch, což těžce nesli
kuřáci. Díky nedostatku kyslíku jim špatně
hořely cigarety. Problém měli i ti, co žvýkali
betel. Bylo velice složité vyplivnout do ruda
obarvenou slinu tak, aby dopadla na zem. Do
toho řvaly malé děti. Ty se snažili překřičet
protlačující se prodejci čaje a buráků. Občas
má takové cestování na dlouhé vzdálenosti
příchuť hororu. Nikdy jsem se však nesnížil
k tomu, abych si koupil lístek do vyšší třídy.

KOUŘ SE ZÁPACHEM SMRTI

Koupel u řeky Hugli v Kalkatě. Most
Howrah je jedním ze symbolů města.

Váránasí je jedno z nejdéle obydlených míst
na světě a již několik tisíc let sem přicházejí
poutníci, aby provedli očistnou koupel
v Ganze. Podél pobřeží je v délce několika
kilometrů spousta koupacích ghátů. To jsou
kamenné schodišťovité stupně sestupující
k řece. Každé ráno zde tisíce poutníků podstupují očistnou koupel. Já jsem svou koupel
vyzkoušel v Rishikeshi. To je poutní místo na
úpatí Himálají, kde je voda ještě čistá. Mohu
potvrdit, že jsem se po koupeli cítil čistější
(a snad to cítilo i mé okolí).
Do Váránasí míří také spousta starých
lidí vykonat svou poslední pouť. Na zřejmě
nejznámějším ghátu Manikarnika se na hranicích pálí mrtví. Věří se, že pokud je člověk
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Ranní scéna z ulic Kalkaty.

spálen u Gangy, duše se vysvobodí
z koloběhu reinkarnací. Na několika k tomu určených místech staří lidé čekají, až jejich život
dohasne. Pak se zapaluje hranice vysvobozujícího ohně. Děti, těhotné ženy a svatí muži se
nespalují. Jejich duše jsou bezhříšné a jejich
těla se nabídnou Ganze přímo. Denně bývá
spáleno sto až dvě stě lidí. Tato pekelná scéna
nemá konce. Kouř se zápachem smrti se nad
Manikarnikou vznáší bez přestání po staletí.

Benáres, jak je toto město také nazýváno,
V eposech Rámájany je pěkný příběh o
není jen městem smrti a pohřebních průvodů.
tom, proč se tomuto místu říká ManikarToto posvátné místo má velice specifickou
nika, to jest náušnice. Bůh Šiva se jednoho
a mírumilovně poklidnou atmosféru. Snad
dne rozhodl, že Váránasí na nějaký čas se
ani ne tak město samotné, jako spíš pobřeží
svými žáky opustí. Parvati, Šivova žena,
s gháty. U nich se každé ráno a večer konají
ho však nechtěla pustit. Předstírala, že na
velké obřady. Lidé pouštějí po vodě mističky z
břehu řeky ztratila svou náušnici. Doufala,
lisovaných listů s květinami
že ji Šiva bude hledat a zůstane na místě.
a svíčkami. Každé ráno před východem
Jestli nakonec Šiva odešel nebo zůstal, se
slunce jsem vyrážel na procházky podél poneví. Každopádně každé duše, která ohněm
břeží. V tuto ranní dobu mají gháty obzvláště
opouští tento ghát, se Šiva dodnes ptá, jestli
magickou atmosféru. Stačí si jen odmyslet do
ztracenou náušnici neviděla.  
nekonečna nabízené projížďky lodí, otravná
Při mé první návštěvě u spalovacího
děcka prodávající pohlednice, maséry
ghátu jsem byl jako černou magií přitahován
záludným způsobem vnucující své služby,
k hranicím a zhypnotizovaně hleděl do ohně.
falešné sádhuy pózující za bakšiš turistům
Jedna hranice dohořívá, na druhém místě se
staví nová. Okolo pobíhají psi a hladově pátrají v ohništích po zbytcích seškvařeného
masa. V řece lidé perou prádlo. O kousek dál se ve vodě rochní vodní
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Úředník v Indii
má status
poloboha.
a samozvané rádoby kněží nabízející obřady
zaručující pevné zdraví celému příbuzenstvu.

MILOVAT A NENÁVIDĚT

Po delším pobytu v Indii si člověk vytvoří k
Indům ojedinělý vztah. Zvlášť některým nedělá
žádný problém dohnat jednoho k zoufalství.
Kapitolou samou o sobě je styk s úředníky.
Jejich byrokratická tupost může svými rozměry
přemostit oceány. Úředník v Indii má status
poloboha a neprojevit patřičný respekt se nevyplácí. Jen jeden příklad za všechny. V jisté bance
jsem si chtěl vyměnit dolary. Ve formulářích se
musí samozřejmě vyplnit každá kolonka (to
zahrnuje i tak důležité údaje, jako je jméno dědečka a počet jeho sourozenců). Úředník se ptá,
kde jsem spal minulou noc. Kolonka o mé adrese
totiž zůstala prázdná. Když jsem po „prohrané“
argumentaci o nepodstatnosti podobných informací rezignovaně a bezelstně odpověděl, že
jsem spal na pláži, úředník se domníval, že si
z něho dělám legraci. Pořádně se naštval, formulář zmačkal a hodil do koše...
Díky své odlišnosti a úplně jinak položené
mentalitě dokážou Indové přivést neznalého
člověka téměř až na samou hranici sebeovládání. Zvláště první návštěva byla velkou lekcí
nasertivity. Kolikrát jsem si říkal, jak jedinečná
by mohla být Indie bez Indů. A kolikrát jsem si
uvědomil, jak jedineční Indové jsou.
Milovat a nenávidět se dá v Indii současně.
Další, těžko stravitelný nešvar Indů je totální
absence diskrétního odstupu. Skupina lidí člověka obklopí a z bezprostřední blízkosti na něho
upřeně civí. Ukazují si na něj, komentují jeho
činnost, bez dovolení sahají a prohlížejí si dotyčného věci... Kdekoliv cizince zastaví a mnohdy
i bez pozdravu ho začnou zpovídat.
Každého nejvíc zajímá jméno. Už od pravěku
si lidé začali dávat jména, jež nějak vyjadřovala
osobnost, charakter, povahu toho kterého
jedince. Dodnes jména některých národů něco
sdělují. Snad proto chtějí vědět, jak se kdo jmenuje. Možná stačí, že to nějak vyzní a nevadí, že
řeči nerozumějí. Nebo je to jen „deformace“ způsobená byrokratickými „výslechy“ úředníků?
Po chvíli přejdou i na osobní otázky: „Kolik
máš sourozenců?“, „Jak jsi starý?“, „Proč ještě
nejsi ženatý?“, „Kdy se budeš ženit?“

Roman Vehovský
Cestoval stopem celých
sedm let, během nichž navštívil státy od Indie až po
Austrálii. Neměl stanovený
cíl ani návrat. Od cestování
si občas odpočinul
na australských a novozélandských farmách, kde
si prací vydělával na další
putování. Ze svých cest
vydal knihu Cestou
osudu a náhody. Na adrese
www.cestouosuduanahody.
wz.cz se o této velice
zajímavé publikaci i o jejím
autorovi můžete dozvědět
více.

Otravní žebráci, škemrající děcka, cestu
křižující rikšové jsou po určité době dost
znervózňující. Kapsáři a podvodníčci
vyžadují neustálou koncentraci. Někdy
mne až vytáčela touha lidí být na fotce. Ať
děti či dospělí neustále loudí o vyfocení. Ti
drzejší schválně lezou do záběrů. A ohlušující muzika bollywoodských filmů. Vyřvává
odevšad. Jako by nestačilo, že Indové jsou už
i tak velice hluční.
Těch důvodů, proč Indové občas škádlí nervy,
by se dalo sepsat více. Ale i kdyby jich bylo desetkrát tolik, tak se do Indie ještě určitě vrátím.
Rád. Vždyť právě kvůli rozmanitosti krajů a lidí
se cestuje. Jak kdysi řekl Marco Polo a po něm
desítky dalších: Poznání nás učí toleranci a respektu k jinakosti. Nelze přece posuzovat jinou
kulturu podle našich měřítek. 

zábava /
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Pro chytré hlavy
1|

Jak se nazývá
akrobatické cvičení
a létání na hrazdách?

2|

Jak se přezdívalo
šestinápravovým
dříčům?

a → Flexi-Bar
b → Jukari Fit to Fly
c → Pump fx

a → Pomeranč
b → Citron
c → Meloun

3|

Který panovník založil
Královskou oboru
Stromovka?

4|

Kolik gramů tuku je
obsaženo ve 100 gramech
Pražské šunky?

a → Přemysl Otakar I.
b → Přemysl Otakar II.
c → Rudolf II.

a → 120,4
b → 124
c → 12,4
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H r a j te
trické
o Kilome za
banky ČD
2 0 0 0 K č.

5|

Do kterého města v Indii
jezdí staří lidé vykonat
svou poslední pouť?

6|

Který článek
v tomto čísle vás
nejvíce zaujal?*

a → do Váránasí
b → do Nového Dillí
c → do Kalkaty

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

Své odpovědi včetně poštovní adresy nám posílejte do 26. 10. 2011 na adresu cdprovas@cd.cz nebo poštou na České dráhy, Odbor řízení značky,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 s heslem SOUTĚŽ ČD PRO VÁS. Nově také můžete soutěžit na www.cd.cz/cdprovas. Tři správné
odpovědi odměníme Kilometrickou bankou ČD – poukazem na volné cestování vlaky ČD v hodnotě 2 000 Kč.
Výherci z minulého čísla: Jiří Dušek, Praha-Bohnice; Petra Sitková, Kolín; Josef Našinec, Klatovy
Správné odpovědi z minulého čísla: 1 – poslední víkend v září, 2 – 27. září 1825, 3 – Rocket, 4 – Jurkovič, 5 – Sicílie
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akrájené houby na pánvi dráždivě zavoněly.
Pro Ilonu Kamínkovou to nebyla vůně, ale pach, který
vždycky nesnášela, avšak dnes, právě dnes k tomu měla o jeden
pořádný důvod navíc. Zhnuseně si uvědomila, že jí žaludeční
šťávy stoupají do krku… ne, přece se nad tím nemůže pozvracet. Sáhla
po sklenici minerálky a zhluboka se napila. Tak… už je to lepší.
Mobil na stole oznámil textovou zprávu. Hynek. DRZ SE. JSEM S TEBOU. Hezký. On to sice obstaral, ale nemusí tu teď stát u toho prokletýho sporáku…
Vůbec nezaslechla kroky za sebou, a proto když se jí Rudolfova
paže zezadu ovinula kolem pasu a na šíji ucítila jeho suché rty, vykřikla a upustila dřevěnou měchačku.
„Vylekal jsi mě! Vždycky se připlížíš jako duch.“ Jako duch! zamrazilo ji.
Rudolf s požitkem nasál houbové aroma. Jako by omládl o spoustu
let. Panebože, proč ji napadají takové myšlenky? Nemyslet – nemyslet
a dokončit to. Jako stroj.
Pustil ji. „Kdy to bude?“ zeptal se. „Už mám jazyk na vestě.“
„Vydrž. Zavolám tě.“ Na konverzaci s ním už opravdu neměla… Vrátil se do své pracovny.
Pokračovala v přípravě jídla. Za chvíli to bude hotové. Za chvíli…
Najednou si přála ten okamžik co nejvíc oddálit, nejlépe aby vůbec
nenastal. S vypětím sil tu další krizi překonala.
Hlasy v předsíni. Rudolf asi někoho, kdo jen zaklepal, pustil do
bytu. Nečekanou návštěvu – to už tedy určitě nezvládne.
Do kuchyně vpadla malá nehezká blondýnka s kyprým popředím
i pozadím. Magda Horynová, sousedka z garsonky přes chodbu. Věčně
si chodí něco „půjčovat“.
„Ahoj, Ilono! Zrovna si klohním řeckej salát a došel mi
olivovej olej. Nepůjčila bys mi trošku?“
Ilona Kamínková mlčky přešla k druhému
konci linky, otevřela skříňku a podala sousedce hranatou lahvičku.
„Díkes, máš to u mě. Co je s tebou? Tváříš
se jako na pohřbu… Jé, ty děláš houby! No ty já
miluju! Můžu okoštovat?“ A už se hnala ke sporáku.
„Magdo!!!“
„Rudolf… a po smrti?!“ spráskla nevěřícně buclaté ruce Magda Horynová zhruba sto hodin poté v téže kuchyni. „Otrava muchomůrkou
zelenou? To není možný! Takovej vyhlášenej houbař…“
„Poslední dobou měl už fakt problémy s očima,“ vzlykla Ilona Kamínková. „A víš dobře, že já houby nejím ani nesbírám… Snad by to
i přežil… ale ta jeho letitá jaterní choroba…“
Přes falešnou clonu zármutku si Ilona sousedku zkoumavě prohlížela. Vzpomene si Magda po více než čtyřech dnech, strávených
u těžce nemocné matky na druhém konci republiky, na ten – nyní tak
klíčový – detail?

text
TOMÁŠ CACH
ilustrace roman kliský

Jinak zatím všechno vycházelo podle plánu. Kriminálka očividně
spolkla verzi o nešťastné náhodě i s navijákem. (Taková zvláštní
dvojka… něco jako Dempsey a Makepeasová…) Mladá vdova po profesoru Kamínkovi, světově uznávané vědecké kapacitě a značně
movitém reemigrantovi, produkovala věrohodné množství patřičného truchlení a navíc si byla jistá, že svou úlohu milující manželky
o mnoho let staršího muže hrála vždy na veřejnosti naprosto perfektně. A o Hynkovi prostě nikdo nemůže vědět, celý ten půlrok
zachovávali konspiraci až paranoidní. Takže jestli to poměrně přitroublé Magdičce nedocvakne, mohlo by…
V ten moment však Ilona zachytila Magdin pohled, který se přilepil
ke sporáku.
A je to tady. Magdičce to docvaklo.
„Ilono… tu sobotu v poledne…,“ začala Magda jakoby omámeně,
„houby na pánvi… nechtělas mě k nim za žádnou cenu pustit, protože
jsi věděla… že… že jsou otrávený! Zabilas ho!
Byla to hnusná vražda!“
Ilona Kamínková nehnula brvou. „Kolik?“
„Cože…?“
„Kolik chceš. Abys držela hubu.“
„Jo táák!“ Magda vyskočila a převrhla rustikální židli. „Ani za zlatý prase! Seschneš v kriminále, ty bestie! I ten tvůj Hyneček… myslela
sis, že o něm nevím?“ To už křičela z předsíně.
Jako ve snu strhla Ilona z věšáku zelený hedvábný

šál. Byl příliš jemný, ale zoufalství jí dodalo sílu.
Dvě vraždy, dvě vraždy… bzučelo jí hlavou nad
bezvládným sousedčiným tělem.
Chodba domu! Jako by tam někdo… Mohl něco

zaslechnout?
V panoramatickém kukátku nikoho neviděla. Pootevřela tedy
dveře a opatrně vyhlédla ven.
Vyloupli se zpoza ohbí schodiště. Dempsey a Makepeasová.
„Zdravím, paní Kamínková! Rádi bychom si jenom něco upřesnili,
tak mě s kolegyní napadlo, že vás třeba zastihneme doma. Počkejte…
nechtěli jsme vás vylekat… a jejda, přibouchla jste si nechtěně dveře…
a klíče uvnitř, co? No nic, máte vlastně štěstí… brnknu klukům z techniky a za chvilku… Paní Kamínková… jste v pořádku?!“ 

?
?
Co mi hlava nebere ??
?

ilustrace roman kliský

VĚŘIT, ČI NEVĚŘIT?

B

ůh ví? Pokud byste se s otázkou vaší víry museli postavit na jednu cestu
imaginárního rozcestí, na kterou by to bylo? Važte dobře, cesty s odpověďmi ano či ne na konci jsou pouze dvě. Ale není ještě jiná možnost?
Za to, že v poslední době v naší zemi téměř všichni občané míří
pouze jedním směrem, z velké části jistě může komunistický odpor proti
víře. Tuto dobu už z našich dějin nevymažeme, mohli bychom se tedy alespoň zamyslet, zda nám i přes všechno ostatní něco nepřinesla. Pokud oslabila naši víru, rozhodně to jako klad brát nemůžeme. Možná ji ale posílila či
způsobila, že jsme o ní začali přemýšlet trochu jinak. Podle současné situace
by se mohlo zdát, že u nás výrazně převládají nevěřící. Já si to ale nemyslím.
Ateismus je samozřejmě také názor, ať už podle jedněch správný, či špatný.
Za názor není možné považovat pouze vyjádření slovem: nevím. Ale můžeme to lidem vyčítat? Protože kolik z nás skutečně ví?

A co největší skupina – ateisté? Proč se tito lidé označují jako nevěřící?
Nevěří sice v Boha, ale co když někteří z nich mají svou vlastní víru, svůj
vlastní směr, kterým se ubírají přesvědčeně kupředu? Co když věří v naději, v sílu sama sebe, ve svou rodinu, v osud, ve šťastný konec své vyšlapané
cesty? Všichni tito lidé mají svou víru, za kterou si pevně stojí a která pro
ně má stejný význam jako pro ostatní Bůh, a pravděpodobně se, ač věřící,
postaví na našem rozcestí na cestu nevěřících. Jinou možnost nedostali.
Možná bychom mohli toto imaginární rozcestí se dvěma cestami, jak
si ho ve své představě nejspíš většina z nás po předchozím nátlaku z okolí
vybaví, zkusit trochu poopravit. Přidat pár cestiček pro ty, kteří nepatří
a ani nechtějí patřit pouze do těchto dvou krajních kategorií. Zkusme se vydat vlastním směrem, objevme nová místa a možná i nové cestičky v sobě.
Opravdu jdeme pouze jednou cestou, opravdu jsme jeden z nejvíce ateistických národů? Bůh ví! 
Pavlína Müllerová, 16

NAMÍSTO NÁRODNÍ ELITY…
CELEBRITY

D

nes ráno, ostatně jako pokaždé, jsem se při cestě na nádraží
zastavil v nedaleké trafice, abych si koupil noviny. Byl jsem
ale nucen vyslechnout rozhovor starší dámy s trafikantkou. „Probůh, ženská, co jste mi to včera prodala, vždyť v tý
Mladý frontě sou jen samý nudný žvásty!“ Postarší dáma vytáhla
ze stojanu Blesk a s hltavým pohledem do deníku odkráčela. Rozhodl jsem se tedy, že společně s Mladou frontou zakoupím i Blesk,
a přiznávám, že to byla zajímavá zkušenost.
Konečně jsem se dozvěděl věci, které vyplnily mou informační
propast o skandálních odhaleních, bez kterých jsem
se dodnes obešel a bez nichž tolik lidí nemůže žít.
Alkoholička Bartošová se tahá i s Artíkem
po nocích s placeným prostitutem, nestyda
Mesárošová opět ukázala všechno, Machálková chce ukázat všechno, ale nikdo
nemá zájem, ani zadarmo. Nepochybně
spousta zajímavých informací. Kdežto
v Mladé frontě, to je jiná káva. Dočtete
se o ceně za Paroubkův účes, o Bártově dobročinnosti nebo o kabelkách
poslankyně Kočí. Jednoduše řečeno
„Samý nudný žvásty“, jak by
podotkla moje ranní múza
u stánku s novinami.
Žijeme v konzumní společnosti. Konzumní zřejmě kvůli
neustálé potřebě po lehce
stravitelných
informacích,
které nezatíží hlavu, avšak
důkladně podráždí žaludek.
Na druhou stranu – kolik hvězd
a hvězdiček dnešní doby by asi
zářilo nebýt bulváru? Zkoušel
jsem to spočítat, bohužel jsem
v pravé ruce držel propisku, zbyla mi tak
jen levá. Nakonec to bohatě stačilo.
Každá doba má své hrdiny. Němcová, Destinová, Horáková, Mesárošová. Také cítíte, že
tu něco nehraje? 
Adam Zivala, 21

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

54 / kultura
Horké novinky

z kultury
Kulturní tipy připravuje novinář
a publicista Jan Kábrt.

DLUH
Renomovaný režisér a vynikající herecká sestava, už to slibuje nevšední
filmový zážitek. Režisér John Madden má za sebou Zamilovaného
Shakespeara nebo Mandolínu kapitána Corelliho. Nyní se zhostil
příběhu několika vysloužilých agentů Mossadu, které národ velebí za
dopadení nacistického zločince, oni však skrývají tajemství, které na
celou akci vrhá stín. Tíží je dluh, který musí být i po letech splacen.

kino

REŽIE – JOHN MADDEN / HRAJÍ – HELEN MIRREN, SAM WORTHINGTON, MARTON CSOKAS
V KINECH OD 27. ŘÍJNA

JEDEN DEN

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Z knihy Davida Nichollse se stal bestseller, a tak bylo jen otázkou času,
kdy jeho dva hrdiny někdo pozve na filmové plátno. Jmenují se Emma
a Dexter a jejich příběh se začal odvíjet na večírku po promoci 15.
července 1988, kdy se stali přáteli. Rozhodli se, že se uvidí i nadále. Každý
rok, ovšem s tím, že spolu stráví vždy jen jeden den, 15. červenec. Lze při
tom opravdu zůstat jen přáteli?

Kdo by nebyl zvědavý, jak si velký filmový hračička Steven Spielberg
pohrál s nesmrtelným příběhem mladého reportéra Tintina, jehož neúnavné hledání dobrého příběhu ho zavede až k největšímu dobrodružství jeho života? Mladý herec Jamie Bell, známý třeba z Billyho Elliota,
v něm dostal protihráče v podobě zločince Reda Rackhama, jehož se
zhostil Daniel Craig, jinak James Bond.

REŽIE – LONE SCHERFIG / HRAJÍ – ANNE HATHAWAY, JIM STURGESS, PATRICIA CLARKSON, ROMOLA GARAI
V KINECH OD 6. ŘÍJNA

REŽIE – STEVEN SPIELBERG / HRAJÍ – JAMIE BELL, DANIEL CRAIG, ANDY SERKIS, CARY ELWES, NICK FROST
V KINECH OD 27. ŘÍJNA

filmy na doma
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

RANGO

SEJMOUT ZABIJÁKA

Poctivá romantika se sympatickou dvojicí v čele. Emma a Adam
se znají od školy, občas na sebe
jen tak někde narazili. Nakonec
skončili v jedné posteli, ale s jasnou dohodou: chceme si jen
užít, žádný vztah. Jenže s přibývajícím časem
je čím dál tím jasnější, že navěky to nezávazně
nepůjde. Jen to nepokazit…

Animovaný film roku od
režiséra Pirátů z Karibiku,
který neúnavně srší nápady
a humorem. Zároveň pocta
spaghetti westernům, kterou
ovládá chvástavý chameleon,
který si říká Rango. Z pouště se vydává do města
Prach, kde díky smyšleným historkám dostane
šerifskou hvězdu a musí se začít pořádně otáčet.

Slušná gangsterka natočená
podle skutečného příběhu Ira
Dannyho Greena. Z přístavního
dělníka se dokázal vypracovat
na odborového předáka a
spojence mafie. Po obvinění
z korupce musel začínat znovu, opět získal moc
a tím se stal trnem v oku italské mafie. Vzájemná
nevraživost vyústí ve válku podsvětí.

USA, 103 MIN. / REŽIE – IVAN REITMAN / HRAJÍ – NATALIE PORTMAN,
ASHTON KUTCHER, CARY ELWES, KEVIN KLINE

USA, 103 MIN. / REŽIE – GORE VERBINSKI / MLUVÍ – JOHNNY DEPP, ISLA
FISHER, ABIGAIL BRESLIN, ALFRED MOLINA

USA, 106 MIN. / REŽIE – JONATHAN HENSLEIGH / HRAJÍ – RAY STEVENSON,
VAL KILMER, CHRISTOPHER WALKEN

kultura /

MORCHEEBA

koncerty

V době, kdy od skupiny
odešla zpěvačka
Skye Edwards, bych
koncert Morcheeby asi
nedoporučil – bez ní
to prostě nebylo ono.
Její výrazný, sametově
zabarvený hlas je duší
kapely. Po několikaleté
pauze, kdy to zkusila sólově ona i zbytek kapely,
už zase hrají spolu, loni
nahráli i nové album
Blood Like Lemonade.
Na koncertě však jistě
zazní i hity jako Rome
Wasn´t Bulit In A Day
nebo The Sea.

7. 10., KC VLTAVSKÁ, PRAHA

URIAH HEEP
Tip pro fanoušky tvrdší muziky. Vždyť
Uriah Heep patří spolu s Deep Pyrole, Black
Sabbath, Led Zeppelin nebo Judas Priest
k zakladatelům žánru hard rock a heavy
metal. Jako předkapela vystoupí brněnská
skupina Progres 2.

55

divadlo
VRAŽDA ZA OPONOU
Další velký muzikálový kus se po zahraničním úspěchu dostává na české jeviště:
Vražda za oponou, detektivní příběh ze
zákulisí divadla, v němž bostonský detektiv
vyšetřuje vraždu pohasínající herečky.
V Americe předtím sesbíral sedm nominací
na prestižní muzikálovou cenu Tony.

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN, PRAHA / REŽIE – ANTONÍN PROCHÁZKA /
HRAJÍ – ONDŘEJ BRZOBOHATÝ, IVANA CHÝLKOVÁ,
MILAN ŠTEINDLER, JAROMÍR DULAVA

A CIRKUS BUDE!?
Proč nevyrazit do divadla s dětmi. Pražský
Minor připravil nové představení ve
stylu nového cirkusu, jenž kombinuje
akrobacii, tanec, hudbu a loutky. Odehrává
se na abiturientském večírku po třiceti
letech, na němž si bývalí spolužáci oživí
dávné vzpomínky na život mezi školními
lavicemi.

DIVADLO MINOR, PRAHA / REŽIE – ROSŤA NOVÁK / HRAJÍ – ANNA
NOVÁKOVÁ, ANNA SCHMIDTMAJEROVÁ, MICHAL BOLTNAR,
VOJTĚCH FÜLEP

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

13. 10., BOBYCENTRUM, BRNO

MR. BIG
Mr. Big se nesmazatelně zapsala do dějin
moderní hudby skladbou To Be With You,
která se před dvaceti lety stala jedničkou
hitparád ve dvaceti zemích. Nyní hard
rocková partička veze nové album, kterým
končí čtrnáctiletá odmlka.

5. 10., RETRO MUSIC HALL, PRAHA

V Uherském Hradišti měla obnovenou
premiéru hra Seana O´Caseyho o paní Mossieové, majitelce prosperujícího penzionu.
Ctí dobré mravy a nestrpí, aby nájemníci
přijímali dámské návštěvy. A přestože toto
pravidlo sama důsledně střeží, svobodnému
mládenci Mulliganovi se podaří zákaz
překročit.

SLOVÁCKÉ DIVADLO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ / REŽIE – IGOR STRÁNSKÝ
/ HRAJÍ – JIŘÍ HEJCMAN, KLÁRA BRTNÍKOVÁ, ZDENĚK TRČÁLEK,
JAN HORÁK

desky
J.A.R. / DLOUHOHRAJÍCÍ
DĚCKA
Konečně. Zábavná funky
parta, v jejímž středu jsou
Dan Bárta, Roman Holý,
Oto Klempíř nebo Michael V. přišla po
několika odkladech s novou deskou. Po velmi
vydařené předcházející nahrávce Armáda
špásu se kapela zklidnila a sází především na
houpavé melodie, vytříbené texty a mocný
doprovod dechové sekce. Prostě – tato deska
se J.A.R. opět povedla.

HANA ZAGOROVÁ /
ZÍTRA SE ZVEDNE VÍTR
K letošním pětašedesátinám
si Hana Zagorová nadělila
pořádné ohlédnutí za svojí
kariérou. Svoje písničky rozdělila na tři
tematická cédéčka – s baladami, hity a raritami.
Na prvním se představují popové šansony od
šedesátých let až po současnost, na druhém nechybějí písně jako Gvendolína, Nešlap, nelámej
nebo Můj čas, na třetím jsou dávné nahrávky
z rozhlasu nebo televizního archivu.

DIONNE BROMFIELD /
GOOD FOR THE SOUL
Nedávno zesnulá zpěvačka Amy
Winehouse neměla jen skvělý
hlas, ale také čich na hudební
talenty. Důkazem je její kmotřenka Dionne
Bromfield a její druhá deska Good For The Soul.
Ačkoliv je této sympatické dívce pouhých patnáct
let, má hlas jako zvon. To dokazuje ve všech čtrnácti písních, které na desku umístila a jež občas
připomenou i tvorbu Amy Winehouse. Dionne si
k nim z velké části napsala i texty a hudbu.

56 / kultura
KW – OTHOVÁ

výstavy

Markéta Othová je fotografka, Igor
Korpaczewski malíř, přesto jako by
našli společný pohled na svět. Ten
ovládá melancholie a blízkost k milostným a dramatickým příběhům.
Zatímco KW se ve svých malbách
a malířských instalacích věnuje
převážně lidské figuře, Othová zobrazuje každodenní osobní předměty
nebo městské scenerie. Přesto jim
společná výstava funguje.

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA. OTEVŘENO DO 20.
LISTOPADU

PABLO PICASSO:
LÁSKA A SMRT.
LA SUITE VOLLARD
Na tuto mimořádnou
výstavu se vyplatí
zajet až na Slovensko.
V Galerii města
Bratislavy uspořádali
výstavu, na níž je
k vidění více než
stovka grafických
listů z let 1930–1937
a několik dalších děl
světoznámého malíře
Pabla Picassa. Tím asi
nejcennějším je studie
ke slavnému obrazu
Guernica, jehož originál visí v madridském
Muzeu královny Sofie.

KONTROVERZE
Velmi zajímavou výstavu připravila galerie Rudolfinum. Autoři
projektu nazvaného Kontroverze se zaměřili na snímky, které
v dějinách dokázaly vzbudit vlnu protichůdných názorů, staly se
senzací nebo dokonce vyvolaly soudní proces.
To se některým fotografiím dařilo už od jejího vynálezu v roce 1839,
často se stávaly objekty významných etických a právních debat
a sporů. Na jedné straně byly symbolem svobody výrazu a osobních
práv, na druhé se dostávaly do sporu s autoritami, musely čelit cenzuře a manipulaci. Fotografové zkrátka svými pracemi v některých
případech provokovali, ať už šlo o umění, vědu nebo politiku, často
jejich práce končila soudními procesy. A právě z takových snímků
sestavilo kolekci francouzské Musee de l´Elysee, která je nyní každý
den kromě pondělí k vidění v Praze.

GALERIE MĚSTA BRATISLAVY.
OTEVŘENO DO 13. LISTOPADU

GALERIE RUDOLFINUM, PRAHA. OTEVŘENO DO 13. LISTOPADU

knihy
JO NESBø / PENTAGRAM

KEITH RICHARDS / ŽIVOT

Detektiv Harry Hole není
zrovna v nejlepší kondici – opilý,
opuštěný a suspendovaný
leží ve svém bytě v Oslu. Za
chvilku ho však šéf oddělení
vražd povolává zpátky do práce
k nalezenému ženskému tělu
s useknutým prstem. Harry má na případu
pracovat s kolegou Tomem Waalerem, kterého
se předtím neúspěšně pokoušel usvědčit
z vraždy. Dokážou společně rozluštit symbol,
kterým useknutý prst je?

Hodně otevřená a upřímná
zpověď kytaristy, zpěváka,
autora písní a spoluzakladatele legendární kapely Rolling
Stones. Richards, který se
narodil v roce 1943 v Dartfordu, vypráví o svém dětství, jak se učil
hrát na kytaru i o tom, jak později dával
s Mickem Jaggerem a Brianem Jonesem
dohromady Rolling Stones. Nevyhne se ani
divokým turné po státech, smrti Jonese a
závislosti na drogách.

KNIHA ZLÍN, 369 KČ

IKAR, 499 KČ

J. HEJZLAR, T. HEJZLAROVÁ
/ NA ŘECE
Román, který se stal vítězem
šestnáctého ročníku Literární
ceny Knižního klubu. Pětiletá
dívka v něm vypráví příběh
statečné mladé matky, která se sama s dcerami protlouká okupovanou Čínou. Navzdory
tisícileté tradici, naopak v souladu s vlivy
moderní doby, vzala odpovědnost do vlastních
rukou, přestože někde poblíž zuří válka. A i ta
dá o sobě nakonec krutým způsobem vědět.

KNIŽNÍ KLUB, 229 KČ

