pro vás
reklamní magazín českých drah
12/2011 – ročník 2 zdarma
●

ČD SKI

VLAKEM
AŽ NA
SJEZDOVKU

JÍZDNÍ ŘÁD 2012

RYCHLEJI
A KOMFORTNĚJI

herec

martin dejdar
s bartem
jsem už
20 let

editorial /
Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
sotva začne pravé léto, píšeme texty o lákadlech toho babího a už v září začínáme plánovat vánoční speciál. Žijeme tedy v určitém předstihu, což má svá
pro i proti. Nepřekvapí nás říjnové ranní mrazíky ani mokré sněhové vločky
a dárky pro příbuzné máme už počátkem listopadu s přehledem uložené ve
skříni. Na druhou stranu – když se naše okolí začne radovat z času vánočního,
my se v myšlenkách nacházíme někde uprostřed pole plného sněženek a brouzdáme ve zbytcích tajícího sněhu.
Při plánování letošního vánočního čísla v období zářijových tropů jsme si říkali,
že bychom pro vás mohli nachystat takové „cool“ originální vydání, nicméně
nám postupně srdce zjihla a bláznivé nápady zmrazila námraza.
Štědré Vánoce a báječný rok 2012 plný barev, vůní a chutí vám přeje

redakční tým ČD pro vás
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MARTIN DEJDAR

POZAPOMENUTÉ
VÁNOČNÍ ZVYKY

Otec dvou dětí a herec, který si udržuje přízeň diváků již mnoho let. Znáte ho
z divadla, filmu i z televize, svůj hlas propůjčil také kreslené postavě Barta Simpsona.

Už vás plně pohltila vánoční atmosféra? Je na každém z nás, zda toto
sváteční období prožijeme v klidu
nebo ve stresu. Připomeňte si některé
vánoční zvyky našich babiček.

ze světa železnice / 21

ŠOTOUŠI obecní

Jezdíte vlakem a ještě nevíte,
kdo je to šotouš? Tak se podívejte
z okna vlaku a při dobrých
světelných podmínkách určitě
nějakého objevíte.

zábava / 47

ABY VÁM CESTA
RYCHLEJI UBĚHLA

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

obsah /

cestopis / 42

cestování po ČR / 35

BOLÍVIE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Dobrodruha Romana Vehovského střídá
vášnivá cestovatelka, publicistka a spisovatelka Eva Palátová. Na svých cestách navštívila
i Bolívii. Poznejte s námi solnou poušť
Salar de Uyuni, která vypadá, jako by byla
celá pokrytá sněhem.

P ř í št í
de
číslo vyj
.
18. 1. 2012
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Kraj bohatý na přírodní zajímavosti
a historické památky láká i v zimním období.
V Krkonoších a Orlických horách najdete
spoustu lyžařských areálů a běžeckých
tratí. A když budete mít štěstí,
potkáte i Krakonoše.

ČD guide / 30

VLAKEM AŽ NA SJEZDOVKU

Opět je tu již tradiční projekt ČD Ski, díky
kterému vás pohodlně dovezeme až pod vaši
oblíbenou sjezdovku ve vybraných skiareálech v Čechách i na Slovensku. A ještě k tomu
získáte výraznou slevu na permanentky!

/ novinky

Psali jsme...
RegioPanter se představuje
(č. 40/2011)

Celkem 19 nových
jednopodlažních elektrických
jednotek pro ČD ze Škody
Transportation má v letech 2012
až 2014 výrazným způsobem
pozvednout úroveň cestování
v pěti krajích. Jejich jméno
vzešlo ze soutěže obeslané více
než 10 000 návrhy.

Hranická cementárna
s dvacítkou vlaků měsíčně
(č. 40/2011)

Obrovský průmyslový komplex
cementárny v Hranicích
na Moravě se nachází
v sousedství zdejšího nádraží.
Železniční dopravu v celém areálu
zabezpečuje olomoucká provozní
jednotka společnosti ČD Cargo.
Průměrná expedice cementu se
pohybuje kolem 300 tun denně.

Achillova pata CityElefantů:
příliš hlučná klimatizace
(č. 40/2011)

Na hluk vycházející
z klimatizačních agregátů
jednotek řady 471 si stěžuje řada
cestujících i zaměstnanců ČD.
V bezprostřední blízkosti běžící
klimatizace leckdy na nástupišti
neslyšíte hlášení staničního
rozhlasu… Existuje řešení?

Čtyřicáté narozeniny
nejrychlejší lokomotivy
(č. 40/2011)

Jedinečná, nejrychlejší,
unikátní, ale i osamocená.
Všechny tyto přívlastky patří
lokomotivě VUZ československé
výroby, která se zapsala
do historie jako rychlostní
rekordmanka, ale i dříč
železničního zkušebnictví.

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

ŽELEZNIČNÍ REPORTÁŽE ON-LINE
ČD TV je ojedinělý projekt železniční internetové televize, který
pravidelně nabízí aktuální
zprávy ze světa železnice. Podívejte se na nejnovější příspěvky
na www.cd.cz/tv:

z devatenácti souprav RegioPanterů, které si objednaly České
dráhy v rámci ROP pro provoz
na regionálních tratích v pěti
krajích ČR.

depa ve Velimi
1| Otevření
Ve Výzkumném Ústavu Želez-

pro 21. století
3| Vlak
Zástupci Libereckého kraje
i Českých drah pokřtili v Liberci
nový motorový vlak od společnosti Stadler. Celkem bude jezdit
v Libereckém kraji šestnáct
těchto vozů.

ničním ve Velimi byl 16. listopadu
zahájen provoz největší haly pro
kolejová vozidla v republice.
půvabná
2| RegioPanter,
šelma na české železnici
V areálu plzeňské Škody byla
3. listopadu představena první

NEZAPOMEŇTE

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 2012
V noci ze soboty 10. na neděli 11. prosince dochází
ke změně jízdního řádu a tarifu Českých drah. Proto
nezapomeňte a raději si ověřte, zda vámi využívaný
spoj vyjede i po změně v obvyklou dobu. Více informací o změnách v obchodní nabídce ČD a jízdních
řádech vlaků najdete v tomto čísle magazínu na str.
28–29 a na www.cd.cz. Na nádražích
po celé ČR je možné zakoupit knižní
podobu jízdního řádu v celostátní
i regionální verzi nebo oblíbené
kartičkové jízdní řády.

AIRPORT EXPRESS

S ČESKÝMI DRAHAMI
NA ruzyňské LETIŠTĚ
Chystáte se letecky na dovolenou? Stačí se vlakem
dopravit na pražské hlavní nádraží, odkud jezdí
pravidelná autobusová linka Airport Express,
která vás zaveze přímo k terminálům pražského
letiště. Nově bude při cestě z letiště autobus
zastavovat pro výstup také na náměstí Republiky
u OD Kotva. Ve stanici Praha hl. n. bude výstupní
zastávka ve Wilsonově ulici ve směru Muzeum,
odkud se cestující snadno dostanou přímo do odbavovací haly (bezbariérový přístup).

KOMFORT NA CESTÁCH

TICHÉ ZÓNY V PENDOLINU
Pokud si potřebujete při cestě vlakem odpočinout či se trochu prospat, nic už vás nebude
rušit. Stačí si ve vlaku SuperCity na trati Praha –
Ostrava rezervovat tichou zónu, kde platí přísný
zákaz telefonování a jakéhokoliv rušení okolí.
Tichý oddíl se nachází ve vlacích SuperCity
v celém voze č. 1 pro cestující 1. třídy a v celém voze č. 7 určeném pro cestující 2. třídy.
Tyto vozy jsou ve vstupních částech označeny piktogramem „Tichý oddíl“. Výdej rezervací do těchto oddílů je možný jak z pokladního systému u přepážek ČD, tak v eShopu ČD.

–

novinky /
ČD MENU

DĚKUJEME, ŽE JEZDÍTE S NÁMI!
Přichází doba dárků a odměňování. A jako vy obdarováváte své blízké, protože je máte rádi, my obdarováváme vás, cestující, za to, že využíváte služeb
Českých drah. Na pražském hlavním nádraží jsme
pro vás v restauracích připravili výhodné ČD
menu, které získá každý, kdo u prodejce předloží
v den jízdy platnou jízdenku ČD nad 200 km. Možná
že už vás zaujala papírová stevardka, která na ČD
menu láká. Jedná se o občerstvení Brioche Dorée,
Foodissimo, Acafé, Burger King, Picnic a Potrefená
husa. Na stejnou jízdenku obdržíte ve stanicích
Praha hl. n., Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov také
nápoj zdarma. Akce probíhá do konce roku 2011.
Více informací o aktuální nabídce služeb a výhodných jízdenkách ČD se dozvíte na internetových
stránkách www.cd.cz/dekujeme.

Psali jsme...
Přenosné osobní pokladny
jako výkonné minipočítače
(č. 41/2011)
ANKETA

ČLÁNKY, KTERÉ VÁS
NEJVÍCE ZAUJALY
Přinášíme opět výsledky ankety o nejúspěšnější
článek z minulého čísla ČD pro vás:

1|
2|
3|

35 % hlasů

Cestopis – S Korejkou pod moskytiérou
(Roman Vehovský)
20 % hlasů

Cestování po ČR – Karlovarský kraj
(Tomáš Rezek)
18 % hlasů

Lifestyle – Jak zůstat fit nejen na podzim
(Petra Kubíčková)

Pokud vás náš magazín zaujal, máme pro vás dobrou zprávu. Pravidelně bude vycházet i v příštím
roce, a to v mírně upravené podobě. Nicméně o své
nejoblíbenější články nepřijdete. První číslo bude
k dispozici již v polovině ledna a objeví se ve větším
množství vlaků ČD než doposud. Protože náklad se
nemění, nejvěrnějším čtenářům doporučujeme
předplatné za cenu poštovného a balného.

Nabídka předplatného na rok 2012
Nabízíme vám předplatné měsíčníku ČD pro vás a čtrnáctideníku Železničář
na období leden až prosinec 2012.

ČD pro vás

228 Kč za 12 vydání
Cena 19 Kč za vydání kryje náklady na poštovné a balné.

Železničář

250 Kč za 25 vydání
Při prodejní ceně 12 Kč za vydání ušetříte 50 Kč za rok.

ČD pro vás
+ Železničář

400 Kč za 25 vydání Železničáře a 12 vydání ČD pro vás
Pokud si objednáte oba časopisy ve výhodném balíčku, ušetříte 78 Kč.

Předplatné je možné objednat mailem na balikova@gr.cd.cz, telefonicky na čísle 972 233 090
či písemně na adrese České dráhy, a.s., Odbor řízení značky, redakční oddělení, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1.
Časopisy zasíláme pouze na adresy v České republice.

Do 1 600 kusů přenosných osobních pokladen budou v prosinci
nainstalovány nové aplikace, které
zjednoduší službu provozního
personálu. Změna přinese zejména
přesnější evidenci, ale pokladny
umožní například i prodej místenek
nebo přijetí reklamace.

Najatá ochranka zachránila
hořící vůz i pasažéry
(č. 41/2011)

Bezpečnostní hlídka společnosti
SECURITAS ČR svým pohotovým zásahem zlikvidovala
požár vzniklý v posledním voze
expresu, který se chystal vyjet
z pražského hlavního nádraží.

Limity uhlovodíkových paliv
dají vlaku budoucnost
(č. 41/2011)

Rozhovor s dopravním odborníkem
Jiřím Pohlem o přednostech vlakové
dopravy a jejích perspektivách v kontextu dalšího vývoje naší civilizace
stále víc závislé na ubývajících přírodních zdrojích.

/ z regionů
výherci soutěží
Přesvědčte se, zda jste náhodou
nevyhráli v některé z našich soutěží v listopadovém ČD pro vás:
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O DVD
Správná odpověď: BEJČEK
Ondra Kupka, Starý Kolín
Štěpán Šenk, Studénka
Kateřina Pavelková, Bílá Třemešná
Karolína Trousílková,
Hradec Králové
Pavla a Ondra Nevěřilovi, Zábřeh
Matěj Kopecký, Vysoké Mýto
Luboš Melichar, České Budějovice
Antonín Kopčil, Zlín
Jaroslav Borůvka, Zbraslav

ÚSTECKÝ KRAJ

VLAKEM NA VÁNOČNÍ TRHY DO NĚMECKA
Navoďte si příjemnou vánoční
atmosféru návštěvou vánočních
trhů v německých Drážďanech,
Pirně, Bad Schandau nebo Königsteinu. Pro cestu do sousedního
Německa můžete i letos využít
přímého vlaku Ústí nad Labem –
Drážďany a zpět, který jede o adventních víkendech. Ve dnech 3.,
4. a 10. prosince odjíždí vlak z Ústí
n. L. hl. n. v 9.00 h a do Drážďan
dojede v 10.08 h. Zpět z Drážďan jede v 15.54 h a do Ústí n. L.
přijede v 16.58 h. Ve dnech 11., 17.
a 18. prosince odjíždí vlak z Ústí
n. L. hl. n. v 9.15 h a do Drážďan

dojede v 10.20 h. Zpět z Drážďan
odjíždí v 15.53 h a do Ústí n. L.
přijíždí v 16.58 h.
Vlak je veden jako zrychlený
osobní vlak a zastavuje v obou
směrech ve stanicích Děčín hl.
n., Bad Schandau, Königstein
a Pirna. Kromě tohoto spoje lze
využít i pravidelných osobních
vlaků Děčín hl. n. – Bad Schandau
a zpět, které jezdí ve dvouhodinovém taktu a jsou vedeny
německými moderními nízkopodlažními jednotkami Desiro.
Více informací na internetové
adrese www.cd.cz/zazitky.

David Hrdina, Tišnov
Josef Kalousek, Dolní Dobrouč
Dana Kubálová, Kolín
Ondřej Procházka, Valašské
Meziříčí
Petr Molík, Milevsko
František Baják, Kyjov
SOUTĚŽ O CESTOPIS
Správná odpověď: 2008
Ivana Strnadová, Děčín

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NOVÁ ČEKÁRNA 				V OSTRAVĚ hl. n.
Na ostravském hlavním nádraží slouží cestujícím
Českých drah nově zrekonstruovaná čekárna ČD
Lounge. Nachází se v prvním podlaží vestibulu
stanice a je prostornější a více prosvětlená než ta
předchozí. Vedle stojanů na časopisy nebo monitoru
s odjezdy vlaků v ní najdete i pracovní stoly. Součástí čekárny jsou i toalety se sprchovým koutem

Radim Vaňous, Česká Třebová
Eva Kovaříková, Velké Pavlovice
Petr Kajnar, Veselí nad Lužnicí
Josef Macháček, Přelouč
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O DVD
Věra Stará, Blansko
Nikol Šaňáková,
Veselí nad Moravou
Radek Dlouhý, Plzeň
Jaroslav Podhorný,
Zábřeh na Moravě
Adolf Bernatík, Havířov
Věra Bulantová, Pelhřimov
Jana Květoňová, Praha
Michaela Vrožinová, Bohumín
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Viz strana 38.
Výhercům gratulujeme!

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ČD WELLNESS OPĚT V PRODEJI
Ve spolupráci s Lázněmi Lednice, zámkem Lednice
a restaurací Obecní dům v Lednici připravily České
dráhy opět nabídku produktu ČD WELLNESS.
Cestující si tak jízdu z Brna do Lednice motorovou
jednotkou Regionova mohou zpříjemnit návštěvou
lázní, prohlídkou lednického zámku a chutným
obědem. ČD nabízejí tyto speciální balíčky na neděle
11. prosince letošního roku, 15. a 29. ledna, 12. a 26.
února, 11. a 25. března, 15. a 22. dubna roku příštího.
Nově se jízdy připravují také na podzim 14. října
a 18. listopadu 2012. Atraktivní produkt ČD může být
i zajímavým vánočním dárkem pro blízké. Výhodné
balíčky lze koupit pouze v předprodeji v ČD centru
na brněnském hlavním nádraží (informace na tel.
972 625 802). Cena jízdenky pro dospělého je 495 Kč.
Pro děti ve věku od 2 do 6 let jsou připraveny jízdenky
v hodnotě 82 Kč, pro starší od 6 do 15 let za 203 Kč.

a přebalovacím pultem. Jako první ČD Lounge u nás
má také dětský koutek, kde čekání na vlak příjemně  
uteče i těm nejmenším cestujícím. Čekárnu ČD
Lounge mohou využít cestující s platnou jízdenkou
na vlak SC Pendolino, cestující s jízdním dokladem
pro 1. třídu, cestující s dětmi do 10 let a těhotné
ženy. Otevřena je denně od 4.00 do 20.30 h.

rozhovor /
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OZZÁK MARTIN
DEJDAR

ZATÍM
JEŠTĚ
DOBÍHÁM
Bejby ze Šakalích let,
Antonín Maděra ze
Zdivočelé země nebo třeba
Ozzák z nováckého seriálu
Comeback. Martin Dejdar
však není jen osobitý herec,
ale také neúmorný bojovník
proti nefér praktikám
bulváru.
OLEG HOMOLA
ARCHIV MARTINA DEJDARA

text
foto

08 / rozhovor
| Patříte ke generaci mužů, která usilovala o modré
knížky tím, že předstírala nějakou nemoc. Když jste
stanul před vojenskou odvodní komisí, byl to váš
první herecký výkon?
Vůbec ne, já jsem měl úplně regulérní vředy
na dvanácterníku, kvůli odvodu jsem byl
na gastroskopii. Tehdy se gastroskopie dělala
hadicemi o průměru centimetr, narvali mi ji
až do dvanácterníku… Šel jsem s výsledkem
k vojákům, ti řekli, že sice dobrý, ale že civilnímu doktorovi nevěřej. Takže za pár dní jsem
šel k vojenskýmu doktorovi na to samý… Měl
jsem z těch dvou vyšetření za sebou jícen a krk
tak dobitý, že jsem čtrnáct dní nemohl mluvit
ani jíst.

| A kdy jste zjistil, že máte buňky
pro herectví?
Nevím, jestli jsem zjistil, že na to mám buňky.
Spíš jsem k tomu jen tíhnul. Už od konce
základní školy jsem si říkal, že bych chtěl být
hercem. A že bych chtěl být populární
a známej – to jsem trochu chytil od svýho otce,
kterej byl námořníkem, což ve Východočeském kraji nebylo zrovna obvyklý povolání.
Tátu všichni znali. Ale mě moře nelákalo, tak
jsem si říkal, že druhá cesta, jak být známej, je
stát se hercem. A babička, ochotnická herečka,
mi navíc o herectví vyprávěla všechny možný
historky… takže jsem tím načichnul
i takhle. A jestli mám k herectví vlohy nebo ne,
to upřímně řečeno nevím ještě ani dnes.

| Po DAMU jste šel do Ypsilonky, kde byli Kaiser
s Lábusem, lidé o dost starší… Dávali vám „sežrat“,
že jste bažant?
My jsme se znali už z dřívějška. Oldřich
Kaiser mě připravoval na zkoušky na DAMU.
Týden před zkouškami jsme udělali „jako“
zkoušky. A pak jsem šel na ty opravdický,
kde byl Jirka Lábus v komisi. Po škole, jak
to tak bývá, jsem žebral o angažmá a různě
rozesílal dopisy. V Ypsilonce mě skutečně
angažovali na představení Opice a ženich.
A už tehdy jsem dostal titulní roli, aniž by
mě znali. Musím podotknout, že titulní role
neznamená role hlavní. Titulní role byla
opice či ženich, tak si tipněte, co jsem asi
hrál. No, vzhledem k mým fyzickým předpokladům to ženich nebyl… Ještě na čtených
zkouškách se soubor rozhodl, že hra je blbá
a že ji hrát nebude. A dramaturg pan Rajch
sáhl po geniální hře Vosková figura, která
byla za těch dvaadvacet let, co jsem v Ypsilonce, jedno z nejlepších představení. Snažil
jsem se zaujmout, aby Honza Šmíd pochopil,
že Ypsilonka beze mne skutečně nemůže

MARTIN DEJDAR (46)
Populární český herec a moderátor. Několikanásobný
držitel cen Tý Tý a Anno,
získal i Českého lva. Narodil
se v roce 1965 ve Vysokém
Mýtě. Vystudoval herectví
na DAMU (1987) a dostal
angažmá v pražském Studiu
Ypsilon, kde působí dodnes.
Hostoval i v jiných pražských divadlech. Hrál v řadě
filmů, účinkoval v televizních pohádkách a inscenacích. Popularitu získal
v pražském rádiu Golem
počátkem devadesátých
let. Velkou přízeň publika
mu přinesla zejména role
Ozzáka v sitkomu Comeback televize Nova. Dabuje
Barta Simpsona, je jedním
z hlavních aktérů hokejové
show týmu HC Olymp Praha.
V roce 2011 moderuje soutěž TV Prima a TV Joj Česko
Slovensko má talent. Ve stejném roce měly premiéru
filmy Bastardi 2 a Hranaři.
V obou byl Martin obsazen
do hlavní role. S manželkou
Danielou, bývalou modelkou, má syna Matěje a dceru
Sáru.

bejt, vymejšlel jsem si věci jako skoky ze
stropu na jeviště, proskakování schodama
a tak. Ještě že se to hrálo jen čtyři roky, dýl
bych to fyzicky nevydržel.

| S Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem jste
působil v rádiu Golem…

Psal se devadesátej rok, to všechno tohle
začínalo… A ať si říká kdo chce co chce, rádio
Golem bylo první rádio vůbec, který začalo
se všema těma šílenostma. Pak si je přisvojila
další rádia, zejména Evropa 2. Vysílali jsme
třeba na padesátimetrovou šňůru z chodníku, dělali jsme soutěže, mystifikace. První
vysílání jsem měl osmnáct dní v jednom tahu,
protože nebyl nikdo jinej. Já bydlel na Červeným Vrchu, v pět ráno jsem odjížděl do rádia
a v šest jsme začínali a měl jsem blok do devíti.
Pak jsme se střídali s Petrem Vackem a Markem Ebenem. Lábus s Kaiserem měli Rodinku
Tlučhořových… Vysílali i Michal Viktořík a Luděk Formánek a celá tahleta parta slavnejch
pražskejch diskžokejů, byla to úžasná legrace.
I díky tomu, že rádio řídili pan Čech s panem
Chlíbcem, dávali nám neskutečnou svobodu.
Neexistovaly playlisty, vybírali jsme muziku
podle citu k tématu, které jsme vysílali. Bylo
to nesmírně osobní.

| Vy jste měl na Nově v sitkomu Comeback
úspěšnou roli Ozzáka, ale pak jste odešel k Primě.
Neřekl bych, že jsem někam odešel. Herec
neodchází k někomu jinému. To je mediální
klišé. Můžu odejít z divadla, kde jsem zaměstnaný, do jiného divadla a nechat se tam
zaměstnat. Ale já nikdy nebyl zaměstnancem
nějaké televize. Když začínala Nova, tak jsem
už měl dvě Tý Tý. Mě spíš zaráží to, že ze dne
na den přebíhají ředitelé televizí, programů,
televizní manažeři. To jsou lidi, kteří v televizi
léta tvoří něco, mají know-how… ti by měli mít
zakázáno po odchodu z televize dva tři roky
dělat v médiích. A tahle ředitelská přebíhání
nikomu nevadí a to, že na Nově mi skončila
jedna práce a jinou mi nenabídli, každý komentuje. Musím se živit, jsem herec. A jestli mi
někdo nabídne práci, tak jdu za ní, to je úplně
normální. Kdyby za mnou dneska někdo
z Novy přišel a řekl, že Comeback bude pokračovat, jdu do toho.

| Když jste poprvé četl scénář ke Comebacku, našel
jste se v Ozzákovi okamžitě?

Ne, trvalo mi to dlouho. Pilot, který jsme natočili v prosinci 2008 nebo 2009, byl úplně jinej
než všechno, co jsme točili později. My jsme
dokonce pilot točili v dekoraci Ulice, protože
Comebacku nikdo nevěřil, nikdo nevěděl,
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| Není lepší být bigbíťákem než hrát divadlo?
Je to fantastický, takovýhle projevy na divadle nezažijete. Na muziku může přijít
dvacet, padesát, sto tisíc lidí… Do divadla
ne, to je přece jen intimnější záležitost.
A mně se tenhle fantastickej zážitek spojil
ještě se zájezdem do Ameriky, kde jsme
kdysi byli s Visáčema. Cestovali jsme spolu
jedním autem, vystupovali v jednom chicagským klubu… My jsme se tedy znali, ale
z úplně jiný situace a úplně jinak. Vystoupením k pětadvaceti letům coby Ozzák se
kruh uzavřel.

Martin je aktivním sportovcem, což prokazuje
v českém hokejovém týmu hvězd HC Olymp.
Ten vznikl po natáčení seriálu z hokejového
prostředí Poslední sezona.

co s tím bude. Lidi, kteří na Comebacku
dělali, byli velmi poctiví a precizní, tak se
to nakonec povedlo. Jsem hrozně rád, že
jsem u toho mohl být. Práce to byla pro mě
nesmírně těžká, ale zároveň obohacující
a nová. Je skvělý, že si Nova Comeback
prosadila… škoda že to skončilo, aniž by to
skončilo.

| Vy jste Ozzáka dokonale zpersonifikoval,
když jste vystupoval s Visacím zámkem.
Jak k tomu došlo?

To byla nesmírně prapodivná záležitost,
protože v anketě na rádiu Beat, jestli se
nepletu, měli posluchači hlasovat pro
zpěváka, kterého by chtěli slyšet
v písničce Známka punku. Anketa byla
k pětadvacátýmu výročí kapely Visací
zámek. V anketě byla jména bigbíťáckejch
i nebigbíťáckejch zpěváků. A najednou mi
volaj Visáči, že jsem mezi prvníma pěti,
třeba s Fanánkem, ale ne jako Dejdar, ale
jako Ozzák. Já říkám, že to je blbost, Ozzák
je fiktivní figura. No jo, ale pak mi volali:
Tak se, hochu, budeš muset naučit Známku
punku, vyhrál jsi. Před vystoupením jsem
z toho byl úplně na prášky – přijít se svým
televizním ksichtem před tisíc fanoušků
Visáčů… ti mě zabijou. Tak jsem vlezl
za mikrofon. Hraničilo to se schizofrenií,
protože kdybych tam vylezl v civilu, nepřežiju ani vteřinu. Ale nasadím si paruku,
nalepím kníra, vycpu panděro a vezmu
půllitr do ruky a jako někdo jinej než Dejdar mám neuvěřitelný ovace. Nesmírně
jsem si to užil.

| Dělali si z vás Visáči před výročním koncertem
legraci, že jste herec a ne muzikant?

Naopak, byli hrozně milí a vstřícní.
Šlo o obrovskou recesi. A celá dráha Visáčů
je recese. Jsou recesisti, mají rádi srandu.
Celý to tak taky vzali.

| Čí byl nápad produkovat v Pardubicích
Ozzobír?

To byl můj nápad vytvořit krajový pivo,
protože jsem kousek od Pardubic.
A v Pardubicích je pivovar, který se v té
době dával vlastní cestou.

| Děláte také dabing, třeba Simpsonovi.
Jaká je to práce? Zábava, anebo spíš řehole –
trefovat se lidem do pusy?

Je to řehole. Jsem člověk akční a nevyhovuje mi bejt svázanej. Sedět denně hodiny
a hodiny ve studiu a koukat na monitor.
Jste ve tmě, svítí jen lampička. Věci se
opakují, je to psychicky úmorná, těžká
práce. Na dabing obecně musíte mít hlas.
A to já nemám, skřehotám jak žába, já
se opravdu hodím tak na ty Simpsony.
Dabing jinak moc nedělám. Ale Simpsonovi jsou fenomén, s Bartem jsem už
dvacet let, to znamená, že většinu smyček
jedu na první dobrou, protože tu postavu
důvěrně znám.

| Moderujete soutěž Česko Slovensko
má talent. Máte chuť někdy nějakého
soutěžícího zabít?
To ani ne… Některých je mi líto. A těm, kterých mi líto není a jsou špatní, těm přeju,
že tam jsou. Ti si to „vyžerou“ sami. Pokud
jim to dojde. Jestli jim to nedojde, tak je mi
to jedno. Protože stejně o nás budou říkat,
že jsme v televizi samí kreténi, protože
oni jsou fakt dobří. S takovými lidmi nemá
cenu se bavit a rozebírat to, nejlepší je
rychle je poslat pryč.
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Bulvár
je esence
negativních emocí,
podporuje všechny
špatné lidské
vlastnosti.

10 / rozhovor
Na článek i situaci okolo si pamatuju velice
dobře. Šlo o křest knížky Zuzany Maléřové pro
malé fotbalisty. Letěl jsem přes celou Prahu,
bylo vedro a zpotil jsem se. V sále bylo taky
vedro, snad čtyřicet. A hned vás bulvár znectí.
A to jsem přitom vystoupil zadarmo, ve svým
volným čase. Chtěl jsem pro malý kluky udělat
něco dobrýho. Pro dobrotu na žebrotu.

| Bulvární novináři mají zaklínací formulku,
že když je někdo známá osobnost, tak s jejich
zájmem musí počítat…
S čím mám počítat? Že na mě někdo bude
pořád plivat špínu? Taky mají formulku, že se
vzájemně potřebujeme. Já je ale nepotřebuju.
V životě jsem neudělal, že bych přišel za nějakým bulvárním novinářem, ať o mně napíše.
Nikdy jsem jakéhokoli novináře nepožádal
o rozhovor, vždycky to bylo naopak,

foto

Oleg Homola

| Mají vaše děti – Matěj a Sára – herecké sklony?

| Kdybyste nebyl populární, přihlásil byste se
do podobné soutěže, abyste se zviditelnil?
Nevím, i když jsem o tom přemýšlel. Kdyby
mi bylo dvacet, tak možná jo. Kdybych měl tu
zdravou drzost a schopnost si něco připravit.
Ale s tím, co mám za sebou, vám dnes řeknu,
že ne.

| Podobně jako jiné známé osobnosti jste
terčem pozornosti bulvárního tisku.
Vy jste bulváru něco udělal, že se mstí?
Bulvár nesnáším a bojuju proti němu, jak to
jde. Většina bulvárních novinářů je verbež.
Parazitují na lidech, kteří něco dělají. Oni sami
nedělají nic, jenom ubližujou. Bulvár je esence
negativních emocí, podporuje primitivismus,
bolševismus a všechny špatné lidské vlastnosti. A ještě za to ti novináři berou peníze.
Vydělávat na lži, ubližování, špehování, to
je to nejhorší, co člověk může páchat. Pro
mě je to srovnatelné se zlodějstvím, újmami
na zdraví, vraždami… Tihle novináři jsou
lidské zrůdy… bohužel je mezi nimi i hodně
žen. Nechápu, že naši zákonodárci jsou k tomu
tak laxní.

| Když jsem se připravoval na rozhovor,
našel jsem v bulváru článek „Takhle nechutně
se zpotil Martin Dejdar“.

BULVÁR HO
NADZVEDL ZE ŽIDLE
S Martinem Dejdarem
jsme bývalí kolegové
z rádia Golem, a proto
naše setkání nebylo první.
Ovšem od „golemovských“
dob uteklo dvacet let
a v baru Studia Ypsilon
jsme proti sobě zasedli už
coby „kmeti“. Musím ale
říct, že Martin neztratil
nic ze své mladistvé energie. Hovořil impulzivně,
emotivně… a přesně.
A jaké byly Martinovy
nejemotivnější reakce?
Nejvíc ho nadzvedlo ze
židle téma „bulvár“
a „bulvární novináři“.
A není jediný, u koho jsem
v poslední době podobné
reakce zažil, a tak jsem si
říkal, že je to téma velice
citlivé. Za dobu rozhovoru
v potemnělém baru jsem
vypil jedno nealko pivo,
Martin si nedal nic.

Matěj určitě ne, tíhne ke sportu. A u Sáry nevím, je to šestiletá holčička, která je nesmírně
zábavná, vtipná… Baví se životem a vším
kolem. Každý ráno vozím děti do školy, v autě
hrajeme slovní fotbal, je to s nima moc príma.

| Blížíte se pomalu k padesátce. Bojíte se toho?
Bude to pro vás nějaký předěl?
Nevím. Jenom cítím, že to něco přinese. A bojím se, abych psychicky unesl, když už nebudu
moct. Protože já jsem zvyklej jet naplno. I teď
už mě někdy něco bolí, občas nemůžu, pak se
z toho ale vyhrabu… Bojím se, až zjistím, že
na něco už třeba nestačím, že už prostě nedobíhám, jak se říká.

| Povedlo se vám v životě všechno?
Pár věcí se povedlo, ale většina ne… Šedesát
na čtyřicet nebo sedmdesát na třicet. Ale asi
to tak má bejt. Zvykl jsem si na všechny ty průšvihy, těch šťastných chvil bylo míň, ale aspoň
si je člověk užil a pamatuje si je. 

Dramatickou roli Antonína Maděry ztvárnil Martin Dejdar v úspěšném seriálu ČT Zdivočelá země.
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TRADICE A OBYČEJE

POZAPOMENUTÉ

VÁNOČNÍ
ZVYKY
Je doba adventní, krajina
se pomalu přikrývá bílou
peřinou, na sněhových
vločkách tančí stříbrné
hvězdičky a všude vládne až
posvátné ticho. Lidé se těší
na dárky od svých blízkých
a společné prožití Vánoc.
text
foto

MIRKA STRAKATÁ
čtk , PIXMAC
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K

olik z nás se dovede radovat
z maličkostí, z pospolitosti blízkých
a z kouzelné vánoční atmosféry? Komerční
tlak nám nenápadně, ale urputně začíná
připomínat „blížící se“ Vánoce většinou
již od konce října, přestože adventní
období – doba příprav – začíná teprve
čtyři neděle před Štědrým dnem. Vánoční
písně a koledy doléhají k našim uším ze
všech sdělovacích prostředků doma, na
ulicích, v obchodech… Výlohy prodejen se
pyšní třpytivou vánoční výzdobou, regály
se plní zásobou rozličného zboží, které se
rovněž blýská, především cenami. Je to
vánoční tradice, nebo honba na zákazníky
za účelem vyšších zisků? Kolik vánočních
zvyků nám ale zbylo z doby minulé? Do
jaké míry je zachována tradice Vánoc do
současnosti? Jak slavily a prožívaly vánoční
svátky naše babičky a prababičky? Pojďme
společně nahlédnout do dávných časů.

ADVENT = PŘÍCHOD

Vánocům předchází doba adventní.
Latinské slovo „adventus“ znamená
příchod. Očekávání  Páně, narození
Ježíše Krista, trvá čtyři neděle a končí 24.
prosince, dnem jeho narození. V dřívějších
dobách byl advent časem postním
a obdobím střídmosti, nesmělo se tančit
a nekonaly se svatby. Každé adventní ráno
se chodilo na bohoslužby zvané „roráty“,
v kostelích během mší se rozsvěcovaly
svíčky různých tvarů. Dlouhé zimní večery
si lidé krátili společným vyprávěním
nejrůznějších příběhů a zpěvem, když se
scházeli například u draní peří.

K adventnímu období se váže 150 let
starý zvyk: adventní věnec. Jeho základním
prvkem jsou čtyři svíčky. Na železnou
neděli se na chvilku rozhoří první svíčka,
na bronzovou se přidá druhá a na zlatou
neděli už svítí všechny čtyři svíčky.
Původní barva svíček byla fialová jako
barva kněžského roucha, v dnešní době
však převládá barva červená a další barvy.
Vánoce patří mezi nejvýznamnější
křesťanské svátky a jsou oslavou narození
Ježíše Krista. Slaví se od 25. prosince do
první neděle po 6. lednu. V Česku je však
za nejvýznamnější den Vánoc považován
Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer
samotné slavnosti. Naši předkové mu
přikládali zvláštní význam, a proto se
udržovalo mnoho tradičních rituálů
a zvyklostí, které měly zajistit nejen zdraví
a štěstí všech členů rodiny, ale i hospodářský
užitek, například bohatou úrodu.

JÍDELNÍČEK A STOLOVÁNÍ NA ŠTĚDRÝ DEN

Štědrý den byl postním dnem. Věřilo
se, že kdo se v průběhu dne nenechá
zlákat pochoutkami, uvidí večer zlaté
prasátko. Hospodyně připravovaly polévku
„štědračku“, do které dávaly vše, co
se urodilo – hrách, čočku, tuřín,
brambory, pohanku, zeleninu,
houby, zásmažku dělaly
z hovězího loje. Smyslem tohoto
zvyku bylo zajistit v chalupě
stálý dostatek jídla.

Základním
prvkem
adventního
věnce jsou čtyři
svíčky.
U štědrovečerní večeře mělo být devatero
jídel, od všeho trochu. Na stole nesměl chybět
například chléb, vánočka a cibule. Hospodyně
prostíraly stůl vždy pro sudý počet lidí.
Pokud byl počet lidí v chalupě lichý, prostřelo
se o jeden talíř navíc. Tradovalo se, že před
večeří chodí obhlížet prostřené stoly Smrt
a kde najde lichý počet, tam se v příštím roce
pro jednoho člena rodiny vrátí. Pro dostatek
peněz po celý rok se dávaly pod talíře mince
nebo šupiny z kapra. Nohy stolu se omotávaly
řetězem, což mělo dva významy – obranu
proti zlodějům na poli a soudržnost rodiny.
Ke štědrovečerní večeři se usedalo, když
vyšla první hvězda. Na začátku večeře se
podávala oplatka s medem, poté přišla na
řadu polévka a jako hlavní chod lidé jedli
kroupový nákyp s houbami, který nesl
název „Černý kuba“. Mezi další pochoutky
patřilo například sušené ovoce – křížaly,
sušené švestky, hrušky a rozinky – dále
pak čerstvá jablka a ořechy. Na závěr

téma /
večeře se podával čaj nebo punč s vánočkou
nebo závinem, později s cukrovím. Bývalo
zvykem, že části večeře odnesl po jídle
hospodář s hospodyní také drůbeži,
dobytku a ke stromům pro dobrou úrodu
a užitek v příštím roce.
Základem pro přípravu štědrovečerní
večeře byly potraviny tehdy
v domácnostech běžné: hrách, čočka,
brambory, zelenina, sušené ovoce, med,
houby – dle krajových zvyklostí.

| Sedm hrnečků

ŠTĚDROVEČERNÍ ZVYKY

Odkud přijde ženich, mohou dívky vyčíst
i z dalšího zvyku – zbytky od večeře
nasypou ptákům a sledují, odkud přiletí
první pták. Odtud má přijít i ženich.

| Lití olova

| Krájení jablka

V kovové nádobce se nad plamenem roztaví
kousek olova. Tekoucí olovo se opatrně, ale
naráz vlije do nádoby s vodou. Vznikne tak
odlitek rozličných tvarů. Členové rodiny
se pak snaží rozpoznat, čemu nebo komu
je tvar podobný a podle toho se usuzuje, co
koho čeká.

Po štědrovečerní večeři se rozkrojí
jablko, ale ne obvyklým způsobem, ale
kolmo na osu. Pokud se po rozkrojení na
vnitřní části s jádry objeví tvar hvězdy,
znamená to, že se za rok všichni sejdou
ve zdraví. Objeví-li se tvar kříže, je to
znamení, že někdo z přítomných těžce
onemocní nebo zemře.

| Pouštění lodiček
Ze skořápek od vlašských ořechů a malých
svíček se vyrobí miniaturní lodičky, které se
vloží do lavoru s vodou. Lodičky se zapálenými
svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele
lodičky, která vydrží nejdéle svítit a nepotopí
se, čeká dlouhý a šťastný život.
Co ještě mohou lodičky prozradit?
Například:
| Pokud se všechny lodičky seskupí
do kruhu, znamená to bezproblémové
soužití v rodině.
| Octne-li se jedna z lodiček uprostřed
ostatních, její majitel potřebuje
ochranu a pomoc.
| Zůstane-li lodička při stěně lavoru, její
majitel se bude držet co nejvíce doma.
| Směřuje-li lodička ke středu nádoby,
ten, kdo ji vypustil, se vydá do světa.
| Dotýká-li se lodička druhé, znamená
to přátelství a lásku.
| Když lodička dopluje sama ke druhému
břehu, její vlastník získá bez cizí
pomoci to, po čem touží.
| Majitel lodičky, která dopluje
k protilehlému kraji se zhasnutou
svíčkou, zaplatí za dosažení cíle
příliš velkou cenu.

| Házení střevícem
Svobodné dívky hází přes hlavu střevíc.
Pokud střevíc dopadne tak, že špička
směřuje ke dveřím, dotyčná se do roka
provdá. Pokud se otočí střevíc patou
ke dveřím, dívka se bude držet doma.
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Sedm hrnečků postaví lidé dnem vzhůru
a pod každý z nich položí nějaký symbol.
Poté členové rodiny hrnečky odkryjí
a podle symbolů předvídají svou
budoucnost. Například hlína pod hrnečkem
znamená smrt, mince – dostatek peněz,
prázdný hrneček – bídu, obrázek – do roka
se dotyčný stane otcem nebo matkou.

| Budoucnost z ořechů
Po večeři se rozlousknou tři ořechy
a vyberou se z nich jádra. Jeden ořech
se naplní trochou země, druhý kouskem
chleba a do třetího se vloží mince. Naplněné
skořápky se k sobě přilepí a zamíchají zpět
mezi ostatní ořechy. O půlnoci si pak každý
bere ořech z mísy. Pokud si někdo vybere
ořech naplněný hlínou, měl by být v příštím
roce chudý, ořech naplněný chlebem
předvídá spokojenost a ořech, ve kterém je
mince, znamená bohatství.
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| Klepání na kurník
Další zvyk, podle kterého svobodná dívka
může poznat, zda se do roka provdá, je
klepání na kurník. Ozve-li se kohout, dívku
čeká svatba, ozve-li se slepička, dívka
zůstane do příštích Vánoc doma.

Vánoční strom a ozdoby

Tradice zdobení vánočního stromku k nám
přišla z německých krajin. V brémské
kronice je první zpráva o ozdobených
vánočních stromech v cechovních
a řemeslnických domech z roku 1570.
Ve svých domovech začali lidé zdobit
stromky až v polovině 17. století.

Ke štědrovečerní
večeři se usedalo,
když vyšla první
hvězda.
V českých krajích se první vánoční strom
v podobě, jakou známe dnes, objevil teprve
v roce 1812. Pro své přátele jej ozdobil na
svém libeňském zámečku ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich.
Přátelé pana Liebicha užasli nad
u nás dosud neznámým vánočním zvykem
– urostlou ozdobenou jedlí rozzářenou
svíčkami a ozdobenou pozlacenými řetězy,
ořechy a jablky. Nový zvyk přejali nejprve
bohatí pražští měšťané, teprve později se
rozšířil i na venkov.

Na veřejném prostranství byl prvně
vztyčen vánoční strom v roce 1924 v Brně.
Ke vztyčení stromu na náměstí Svobody
přispěla událost, která potkala spisovatele
Rudolfa Těsnohlídka. V zimě našel se svými
přáteli v lese pod stromem prochladlé
děvčátko. Tento moment spisovatele velmi
silně citově zasáhl, a proto byl na jeho
popud vztyčen strom, pod kterým byla
umístěna kasička, do níž lidé přispívali
na chudé a opuštěné děti. Tato tradice je
v Brně udržována dodnes.

V počátcích, kdy lidé začali ve svých
domácnostech vztyčovat vánoční stromky,
je zdobili velmi jednoduše. Ke zdobení
používali to, co bylo ve staveních dostupné
– červená jablíčka, ořechy, sušené švestky.
Hojně využívali také přírodní materiál, ze
kterého vyráběli rozličné ozdoby, například
dřevo, hobliny, slámu, šišky, šustí, ořechové
skořápky, v oblibě byly rovněž papírové
ozdoby. Později, teprve ve 20. století, se
na stromcích začaly objevovat perníčky,
medové pečivo a čokoládové ozdoby. Pro
Prahu byly typické sněhové figurky, které
se pekly v cukrárně Josefa Reimanna na
Linhartském plácku. Novinkou 60. let
minulého století byly skleněné koule, které
vznikaly v podkrkonošských sklárnách.
Méně známé ozdoby, kterými zdobili
lidé stromky na počátku minulého století
na Přeloučsku, jsou například ozdoby
bramborové.

VÁNOCE – SVÁTKY POHODY A KLIDU

Ať už slavíme vánoční svátky jakýmkoliv
způsobem, neměli bychom zapomínat, že jsou
to především svátky plné sváteční harmonie,
radosti a lásky, kterou sdílíme v tomto
období se svými nejbližšími. Užijme si kouzlo
slavnostní předvánoční a vánoční atmosféry,
rozzářené dětské oči a teplo přítomnosti své
rodiny a přátel v duchu vánočních tradic,
zvyků a krajových obyčejů. 
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ESTETICKÁ CHIRURGIE

POD STROMEČEK

NOVÝ

NOS

Prý je to jako droga. Jednou
zkusíte a nemůžete jinak než
pokračovat ve vylepšování
svého vzhledu. Plastická
chirurgie vznikla původně
jako lékařský obor na pomoc
obětem nehod a nemocí,
dnes ji řadíme blíže
ke kosmetice, módě a také
světu bulváru a celebrit.
text
FOTO

KLÁRA KASALová
pixmac
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I

když nejste příznivci velkých
a náročných plastických operací,
které mění obličej, velikost a tvar prsou,
délku penisu či maskulaturu mužského
hrudníku, nevhazujte hned všechny
kosmetické zákroky do jednoho pytle.
Existuje velká řada neinvazivních
zákroků, tedy těch, které nevyžadují
velký operační sál a celkovou anestezii,
jež mohou jednoduše vylepšit váš
vzhled, aniž byste museli absolvovat
něco výrazně nepřirozeného. Zájem
o estetiku našeho těla je nám geneticky
dán do vínku. Již staří Egypťané

absolvovali nejrůznější léčby, lazebnické
úpravy či zákroky na lidském těle.
Jaké jsou vaše možnosti, pokud se
chcete nechat jen maličko, nebo naopak
radikálněji vylepšit?

ODSTRANĚNÍ NADMĚRNÉHO POCENÍ

Nadměrné pocení je vždy stresující,
nepříjemná vlastnost, která s sebou
přináší pocity trapnosti a nejistoty
ve společnosti. Mokré koláče
v podpaží na nás dokážou prozradit
nervozitu a nejistotu, proto není divu,
že se těmto situacím snaží stále více

lidí zamezit. Každý se potíme jinak.
Někdo více, někdo méně. Na některé
proto zabírá léčba injekcemi
botulotoxinu, jiní musejí sáhnout
po drastičtější metodě – laserovém
odstranění potních žláz.

LASEROVÁ EPILACE CHLOUPKŮ

Oproti holení, kterým všichni většinou
bojujeme s ochlupením doma, je epilace
daleko efektivnějším pomocníkem.
Epilace se soustřeďuje na kořínek, proto
jsou její účinky mnohem dlouhodobější.
Nejúčinnějším nástrojem je laser,
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který je schopen nás zcela zbavit
nepříjemných tmavých chloupků, které
jsou na těle vidět. Laserové odstranění
chloupků lze doporučit prakticky pro
všechna místa těla kromě uší a nosu.
Podmínkou úspěchu je, že chloupky
musí být tmavé, světlé chloupky
na laser nereagují. Cibulka chloupku
musí být v aktivní vývojové fázi, aby
„nasála“ energii, kterou následně budou
trvale poškozeny zárodečné buňky a tím
znemožněn růst chloupku. Na kompletní
odstranění chloupků laserem nestačí jedno
ošetření, ale je potřeba ho po určitém
časovém intervalu opakovat (většinou
čtyřikrát). Tento interval epilace laserem je
v každé lokalitě různý. Například horní ret
se ošetřuje vždy po šesti týdnech, podpaží
a třísla po třech měsících, nohy po půl roce.

BĚLENÍ ZUBŮ

I když nejste povrchní, kosmetickými
zákroky opovrhujete a umělé
vylepšování považujete za cosi proti
přírodě, přiznejte si, že vzhled důležitý
je. Co dokáže okouzlit, jsou krásné,
bílé zuby, které se objeví při úsměvu.
Protože každý máme přirozeně jinou

Stárnutí
začíná
po třicítce.
Jste smířeni se
změnami?

barvu skloviny a přestože si zuby
dráždíme kartáčkem třikrát denně,
větší bělosti zkrátka nemůžeme
dosáhnout. Bílý úsměv můžeme
získat v podstatě čtyřmi způsoby.
Čištěním zubů bělicími pastami, které
obrušují povrch zubu, chemicky –
bělicími gely pod dohledem lékaře,
aplikací keramických faset, kterými
se překrývá vnější část zubu, anebo
porcelánovými korunkami. Nejrychlejší
a nejefektivnější je chemické bělení
zubů, které je však třeba provádět
pod dozorem lékaře nebo přímo v jeho
ordinaci. Aby byl úspěch zaručen,
v době bělení nesmíte kouřit ani pít
kávu nebo čaj.

ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍCH ŽILEK

Začaly se vám objevovat červené nebo
promodralé žilky v oblasti obličeje,
lýtek, stehen či jinde? Nezoufejte,
patříte k většině, která trpí problémem
cévního zásobení kůže. Jedná se
ve většině případů pouze o kosmetický
neduh, který obzvláště v létě, v období
plavek a krátkých sukní, řešíme víc
než jindy. Zákrok odstranění žilek je
velmi jednoduchý, trvá od několika
sekund po pár desítek minut.
Ve většině případů není nutno používat
znecitlivění. Patrně budete cítit bolest
srovnatelnou se slabým štípnutím, bývá
přirovnávána ke „švihnutí gumičkou“.
Pouze u rozsáhlých zákroků se používá
znecitlivující mast. Efekt léčby je možno
hodnotit asi 3–4 týdny po zákroku,
do té doby by mělo tělo zničené žilky
vstřebat.
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PRO KRÁSNÁ OUŠKA A ROVNÝ NOSÍK

Podprsenka nám může pomoci získat větší
prsa, make-up zakryje nedostatky pleti, ale
s nosem a ušima nám nic nepomůže. Ušní
boltce a nos jsou velmi složitými orgány
a určují celkový výraz obličeje. Nejčastěji
se řeší odchylky od normálního postavení
ušních boltců, tedy lidově řečeno odstáté
uši, nebo chirurgové upravují výšku či
šířku ucha.
Co se nosu týká, všichni víme, jak
důležitou část obličeje tvoří. Pokud jeho
velikost či tvar nesedí zbytku obličeje nebo
jsme si jej úrazem zdeformovali, většinou
máme se svým nosem vnitřní potíže.
Korektivní rhinoplastika, jak se správně
této disciplíně říká, patří v estetické
chirurgii k nejobtížnějším výkonům. Nos
je totiž uložen v centrální části obličeje
a jakýkoliv nepřiměřený nebo technicky
nedobře provedený operační zákrok
může vést k závažným pooperačním
komplikacím. Operace probíhá většinou
pod plnou anestezií, trvá do hodiny, ale
rekonvalescence bývá delší. Za pěkný nos
to však stojí.

ZVĚTŠENÍ PRSOU PRO BOHATÉ JEŽÍŠKY

Pokud vás dlouhodobě trápí malá prsa
nebo po dětech ztratila svůj původní
tvar, řešením může být augmentace
neboli zvětšení prsou pomocí
silikonových implantátů. Zvětšení
prsou je operace prováděná v celkové
anestezii a trvá asi 1–2 hodiny. Většinou
se používají silikonové implantáty, které
se umisťují pod prsní žlázu nebo pod
sval. Tento chirurgický zákrok patří
u žen mezi ty nejoblíbenější, vyplatí se
však věnovat se pečlivě výběru kliniky,
kde si zákrok necháte provést. 
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PLASTICKÁ CHIRURGIE PRO MUŽE
I muži stárnou.
A přestože je to prý
především charisma,
které ženu na muži
upoutá, jsou i muži
stále víc posedlí
svým vzhledem,
a proto čím dál častěji
vyhledávají pomoc
plastického chirurga.
CHEMICKÝ PEELING

Oblíbená kosmetická procedura pro
muže, kteří chtějí bojovat
s nedokonalostmi pleti, jakými
jsou akné, skvrny, suchá kůže
a rozšířené póry nebo známky stárnutí.
Ty se obvykle poprvé objevují mezi
třicítkou a čtyřicítkou. Chemický
peeling odstraní odumřelé kožní buňky
a vytvoří kůži, která vypadá mladší.
Existují různé typy chemického
peelingu, z nichž některé si můžete
dokonce koupit a aplikovat doma sami,
nicméně díky rizikům spojeným s touto
kúrou by měl vždy zákrok provádět
plastický chirurg nebo dermatolog.

LIPOSUKCE BRADY

Jde o velmi jednoduchý
a nepříliš finančně náročný
zákrok, který udělá
s pánským obličejem
doslova zázraky.
Není proto divu,
že se stává stále
populárnějším.
Liposukce brady je
nejúčinnější způsob,
jak se zbavit

dvojité brady či přebytečného tuku pod
bradou a čelistí, pokud ani diety či
cvičení nezabraly. Liposukce brady
spočívá v odsátí tuku. Pomocí malého
řezu je přebytečný tuk doslova odsát
malou trubičkou nebo injekční
stříkačkou na vakuovém zařízení.
Zákrok je obvykle prováděn v lokální
anestezii, ale ani celková anestezie není
nic neobvyklého.

víček, zbaví vás kruhů pod
očima, napravuje odchlípnutá
spodní víčka a zbavuje přebytečné
kůže a jemných vrásek na dolních
víčkách. Zákrok většinou probíhá
pod lokální anestezií. Jeho malou
nevýhodou jsou modřiny a otoky, které
se po operaci objeví. Modřiny zmizí
obvykle do deseti dnů, otoků se zbavíte
do 3 až 4 týdnů.

OPERACE OČNÍCH VÍČEK

TRANSPLANTACE VLASŮ

Operace očních víček je dalším
z menších zákroků, které nemění
vzhled, ale korigují procesy stárnutí.
Oko je okno do duše a čilý a bystrý
pohled je proto nezbytností. Muži
si operaci očních víček často volí
proto, aby napravili povislá horní
víčka, zbavili se opuchlých pytlů pod
očima a tím získali svěžejší vzhled.
Tento zákrok de facto pomáhá
obnovit pevnost v okolí očí a jeho
výsledkem je, že vypadáte více odpočatí.
Operace očních víček může také pomoci
zbavit se nadbytku tukové usazeniny,
jež se objevuje jako otoky horních

Vlasy jsou odpradávna symbolem krásy
a podstatnou součástí vzhledu každého
člověka. Jejich řídnutí či dokonce
ztráta se tak mohou stát frustrujícím
psychickým faktorem. Estetická
chirurgie dokáže tento problém vyřešit
pomocí transplantace vlasů. Tento
zákrok však není úplně jednoduchý
a také není vhodný zcela pro každého.
Je velmi důležité ověřit si vybranou
kliniku. Nepovedená operace může
zanechat jizvy nejen na hlavě, ale hlavně
na duši.
Jak transplantace vlasů probíhá?
Ve většině případů se k vyplnění míst
s vypadanými či řídnoucími vlasy
používá přenos vlastních vlasových
štěpů či mikroštěpů. Nejlépe se
uplatňuje u mužů s klasickým
vypadáváním vlasů poté, co
dojde ke snížení a stabilizaci
vypadávání. Ztráta vlasů
je především ovlivněna
stárnutím, změnami
v hormonálních procesech
a dědičnými dispozicemi.
Nečekejte však výsledky
hned. K plnohodnotnému
růstu vlasů dochází obvykle
až 5–6 měsíců po
transplantaci. 
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ŠOTOUŠI OBECNÍ

VAN GOGHOVÉ
ŽELEZNIČNÍ FOTOGRAFIE
Jejich revírem je okolí železničních
stanic, dep a tratí. Jejich nasazení je
neuvěřitelné. Jejich protivníkem je
špatné světlo, tuctovost a vše, co se
v hledáčku ocitne náhodou. Dokážou
vyčkávat hodiny s prstem na spoušti
fotoaparátu s jediným cílem – zachytit
železniční momentku tak, jak
se to ještě nikomu nepovedlo.
Některé věci ale raději nezkoušejte.
VÁCLAV RUBEŠ
Petr polák , Jan Kužílek, archiv redakce

text
Foto
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S

lovo šotouš (někdy psáno též schotousch) označuje člověka, který má
silnou zálibu (dosahující až intenzity
úchylky) v železniční, případně i jiné
veřejné dopravě. Pravděpodobně pochází
z anglického slova shoot (střílet, udělat
snímek). Takto popisuje fenomén lidí,
toulajících se s fotoaparáty kolem železnice, internetová encyklopedie Wikipedia. Kdo jsou ale šotouši doopravdy?
Jak vnímají železniční fotografové sami
sebe? Namístě je přirovnání těch nejortodoxnějších k Vincentu van Goghovi.
Stejně jako jeden z nejslavnějších nizozemských malířů jsou i někteří šotouši
ochotni si (s lehkou nadsázkou) uříznout
ucho ve snaze o unikátní záběr a následný
obdiv. Pro některé je přezdívka šotouš
hrubou nadávkou a jiní se k ní naopak
hrdě hlásí.

Adolf Born
Eduard Hrubeš
Dalibor Gondík
Arnošt Goldflam
Igor Bareš

Tomáš Kubovec

Foto

NEJZNÁMĚJŠÍ
ŠOTO(CELE)BRITY

Foto

Tomáš je chirurg. Během pracovního
týdne je nástrojem pětatřicetiletého
lékaře skalpel, o víkendu digitální zrcadlovka. Nikdy na železnici nepracoval
a dokonce ani vlakem nejezdí. Přesto
každý víkend, když to počasí dovolí,
vyráží do blízkosti kolejí a vlaků, aby zachytil kouzlo železnice snímkem s pokud
možno neopakovatelnou atmosférou.
„Nehoním se jako jiní za unikátními železničními vozidly, nevyhledávám cíleně
historické jízdy. Fotografuji železnici
všední a syrovou. A co vyloženě nesnáším, jsou sladké a idylické záběry digitálně vyčištěné v grafických editorech,“
charakterizuje svůj přístup Tomáš. Jeho
fotografie proto nenajdete v galeriích webových stránek se železniční tematikou.
Patří k těm fotografům, kteří nemají rádi
při svých lovech beze zbraně společnost
podobně postižených jedinců a s nelibostí nese označení své osoby za šotouše:
„Nemám nic proti ostatním železničním
fotografům, ale jako lékař mám pochyby
o duševním zdraví mnohých z nich. Množství bizarních nápadů, které jsou schopni
kvůli fotce realizovat, roste přímou úměrou s počtem šotoušů v jedné skupince.
Proto se kolem kolejí toulám sám.“

Vojtěch Beran

ŠOTOUŠ INDIVIDUALISTA

ŠOTOUŠ EXTREMISTA

Dvaadvacetiletý „ajťák“ Pavel je z jiného
těsta. Dovolenou tráví rovněž s fotoaparátem na krku v blízkosti železničních
tratí, to je však jediné, co ho s Tomášem
spojuje. Jeho názor na focení vlaků je

Při nostalgických jízdách zastavují kvůli šotoušům historické vlaky na předem vytipovaných místech,
aby si nadšení fotografové našli ideální kompozici pro svůj jedinečný snímek (viz také předchozí strana).

ze světa železnice /

ŠOTOUŠ PSEUDOHISTORIK

„Do háje, co to tam zase zařadili za vagon!
Ten přece před šedesáti lety ještě neexistoval,“ rozčiluje se šotouš Jarda, který je
v civilu tramvajákem. V soupravě nostalgického vlaku, která jinak naprosto odpovídá
historickým reáliím, je za parní lokomotivou z roku 1947 zařazen doprovodný vůz
novějšího data výroby. Vysvětlovat mu, že
lokomotiva a její strojní četa jedoucí přes půl
republiky potřebují zázemí pro náhradní
díly (Albatros už přece jen není nejmladší)
i odpočinek, je zbytečné. „To ho nemohli
zařadit na konec? Tady někdo přemejšlel
kolenem!“ vykřikuje na adresu organizátorů
nostalgické jízdy další z hloučku historických
fotografů-fanatiků na fotomístě u jednoho
z posledních mechanických návěstidel. Třetímu z nich zase vadí fabia, kterou si dovolil
zaparkovat zahrádkář u tratě. Když se Albatros přiblíží na „dostřel“ objektivů, závěrky
cvakají a kamery předou. V tom nejlepším

Pro některé
je přezdívka šotouš
nadávkou, jiní se
k ní hrdě hlásí.

ŠOTODESATERO
Správný šotouš…
…se často obléká do
nemožných" oděvů, aby
"
zjednodušil svou identifikaci.
…zásadně neoslovuje, ale
rovnou cloumá s osobou
narušující jeho fotokompozici.
…nikdy nepoužije motorové
individuální vozidlo tam, kam
lze jet vozidlem hromadným.
…alespoň jedenkrát za život
projede všechny železniční
tratě ve své vlasti a ty, které již
byly zrušeny, projde pěšky.

se ale rozplyne i poslední chomáček páry –
strojvedoucí zavřel regulátor. „No to si snad
dělá srandu. Pára bez páry, já se na to vys…,“
je slyšet znechucený postesk osazenstva
šotospolečnosti. Jejich nasazení ale nekončí
a šotouši skáčou do aut. Další „fotoflek“ je
hřbitov u tratě za příští stanicí. Fanatická
touha po dalších záběrech potlačuje i respektování běžných pravidel. Dálniční rychlostní
limit je pokořen a šotouši zaujímají pozice
na hřbitově. Bizarnost situace dostupuje
vrcholu při pohledu na nezbytné hliníkové
schůdky mezi náhrobky a figury vykukující
v podivných pozicích za hřbitovní zdí. Tahle
fotografie jedoucího historického vlaku bude
naprosto zastíněna okolnostmi, za nichž
byla pořízena. Ač se to zdá nepochopitelné, je
to jedna ze základních myšlenek šotoušské
filozofie. Všechno pro záběr.
Wikipedia

…touží vstoupit do svazku
se zaměstnankyní ČD, aby
vyženil režijku.
...na každém nádraží najde i tu
nejodlehlejší část.

Foto

naprosto vyhraněný: „Nejdůležitější je
jedinečná kompozice. Ta přímo určuje, odkud
a co budu fotit. Na ostatním nesejde. Klidně
vylezu i do koruny stromu, když to bude
stát za to,“ říká fotograf, k jehož základní
výbavě kromě obligátních hliníkových štaflí
patří také mačeta. Tento nástroj mu zajistí
„odstranění“ vegetace, která mu onu jedinečnou kompozici narušuje. Takovou „náletovou“ křovinou může být i mladá jabloň.
Kvůli dobré fotce musí pryč. A že v hledáčku
zůstane i ohyzdný pahýl po nebohé jablůňce?
„No a co, pak to ve fotošopu vymažu. Víc mi
vadí stožáry trakčního vedení. Ty jen tak
pokácet nemůžu,“ říká zcela vážně. Šotoušská obec totiž při hodnocení fotografických
děl svých kolegů zohledňuje i takové detaily,
jestli sběrač lokomotivy na snímku není
v kolizi se stožárem trakčního vedení nebo
jiným drážním technologickým zařízením.
Zachycení reality je pro některé hlediskem
zcela podřadným a hodnota fotografie, která
neprošla výraznou úpravou v grafickém
editoru, téměř nulová. Díla fotografů-technokratů se přibližují dokonalostí reklamním
snímkům a punc originality se z nich vytrácí.
O atmosféře nemluvě. Tenčící se tábor vyznavačů klasické fotografie dokonce zastává
názor, že s příchodem digitální fotografie
a její následné úpravy šla kvalita nejen
železničních fotografií rapidně dolů. Otázkou zůstává, co je ještě klasická fotografie.
Na kinofilm už fotografuje málokdo a černobílá fotografie z „digitálu“ už podle nich není
opravdovou černobílou fotografií.

...vždy vozí s sebou v batohu
šotoušskou bibli – tlustou
tištěnou podobu celostátního
jízdního řádu – a dokáže ji
teologicky interpretovat.
...neslaví silvestra na přelomu
roku, ale v noci, kdy se mění
jízdní řády (tzv. šotosilvestr).
…se rozplývá nad starou
nekvalitní fotografií
s nepovedenou kompozicí,
protože je na ní jeho oblíbená
řada vozidla.
…v diskuzním fóru na webu
zavrhne povedenou fotografii
s jedinečnou atmosférou
jen kvůli tomu, že není
dobře vidět inventární číslo
lokomotivy.

Američtí fanoušci parních lokomotiv (1939).
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ŠOTOMAPA ČR
Trať č. 086 – Novina

Liberec

Praha

Cheb

Trať č. 140 – Ostrov nad Ohří

Plzeň

Ostrava

Trať č. 292 – Ostružná

Brno

Trať č. 091 – Roztoky u Prahy
Trať č. 010 – Bezpráví

Trať č. 212 – Český Šternberk
Trať č. 250 – Dolní Loučky

ŠOTOUŠI SOBĚ

A co vlastně dělají šotouši se svými úlovky?
Až na výjimky má každý z nich potřebu svá
dílka zpřístupnit ostatním kolegům. Proto
existují na internetu specializované weby
s rozsáhlými fotogaleriemi, které nabízejí nepřeberné množství více či méně povedených
záběrů, jejichž ústředním motivem je železnice. Čím rozsáhlejší diskuze k dílu, tím zajímavější námět. Tuctová, ale přesto kvalitní
fotografie projde víceméně bez povšimnutí.
Mezi nejvyhlášenější místa, kam umístí své
fotky jen ti nejlepší z nejlepších, patří webová
stránka www.zelpage.cz. To, čím je pro fotografy přírody National Geographic, tím je pro
tuzemské šotouše právě tento web. Případní
zájemci o vstup mezi komunitu železničních
fotografů se tady také dočtou informace, jak
začít, na co se při fotografování zaměřit, co
nikdy nedělat a také kde přesně najít nejlepší

NEJZNÁMĚJŠÍ
ŠOTO(FOTO)GALERIE
www.zelpage.cz
www.k-report.net
www.vlaky.net
www.railpage.net
www.railgalery.cz
www.trainweb.cz
www.lokomotivy.net

„profláknutá“ fotomísta. Ta exkluzivní si totiž
každý správný šotouš nechává pro sebe.
Mít fotografování železnice jako koníčka
znamená být „zaškatulkován“ mezi šotouše
a občas se stát terčem lehké ironie nebo
dokonce posměchu. Bez ohledu na to, jestli
dotyčný fotograf má symptomy úchylky či nikoli. Přes všechnu kontroverzi ale železniční
fotografové přinášejí často netradiční záběry
se zajímavými detaily, které by normální
fotograf ani nezaznamenal. Starší z nich jsou
zdrojem ceněných dobových záběrů, po kterých je zejména mezi historiky neustávající
hlad. Stejně jako Vincent van Gogh za svého
života ale zůstává naprostá většina z nich
nedoceněna. Nechcete to také vyzkoušet? Je
to přece tak prosté. Stačí dobré světlo, místo,
výška, úhel, směr, nastavení, štěstí a – cvak! 
Pozn. redakce: Autor je také šotouš.

ČD GUIDE
ČD Ski
Nový jízdní řád

Foto

Pavel Kopec

Cestovatelská soutěž

/ ČD guide
VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE SE

SUPER VÍKEND V LEGOLANDU
Pokud jste na sklonku léta
cestovali vlakem a přihlásili
se do velké cestovatelské
soutěže ČD, mohli jste při
troše štěstí vyhrát báječný
zájezd do království kostiček
v německém Günzburgu.

Na začátku všeho je po
řádný šok . Jak je možn
é, že
vyhrál pr vní cenu ně
kdo, kdo nikdy nezíska
l ani cenu
útěchy? I když je to ne
uvěřitelné, je to prav
da a 30.
září 2011 usedáme v
Praze do rychlí ku Fr
anz Kafka.
Po 18 . hodině přijíždím
e do cíle. Najít hotel Ar
kadia
je podle mapy hračka
. Jsme rádi, že jsme zv
olili tuto
variantu. Hotel je sit
uován poblíž historick
ého centra Günzburgu, které
vypadá velmi pěkně.     
Je pr vní říjnové  ráno
a my vy rá žíme za ná
dherného poča sí do Lego
landu . Sy nům se at ra
kce moc
líbí, mně už méně , pr
otože jsem nucena je
s nimi absolvovat. Nechci na
horskou dráhu v podo
bě draka
a prote stuji: „Vidíte,
jak tam všichni kř ičí
?“ Jsem
okam žit ě umlčena: „To
nekř ičí, ale jásají!“ Na
horské dráze opravdu ne
mám sílu kř ičet a po
dojezdu
jásám: „P řež ila jsem!
“ Další at rakce jsou
proti drakovi legrace . Spolu s
nejst ar ším synem se
vzdávám
potěš ení jít na X-t rem
e, to si už ívají jen ti ml
ad ší…
Celý výlet byla úžas ná
zk uš enos t, netušili jsm
e,
že v ná s dř ímají dobr
odru zi! Děkujeme  z
a tento
sk vělý zá žit ek .

S

outěž o rodinné zájezdy a další zajímavé ceny probíhala od srpna do října.
Po zakoupení jízdenky SONE+ nebo jízdenky se skupinovou slevou stačilo zaslat
jejich číslo a datum pomocí SMS. Ve hře
byl nejen zájezd do Legolandu, ale také
mobilní telefom Samsung Galaxy a další
hodnotné ceny.
Každý týden byli vylosováni dva šťastlivci, kteří se mohli podívat do Legolandu
s celou rodinou. Součástí výhry byly volné
jízdenky, ubytování na dvě noci v hotelu
a vstup do Legolandu. Celkem jsme hlavní
výhrou udělali radost 18 výhercům a jejich
rodinám. 

Fot o

Irena Bu
kovská

(2 x)

Irena Bukovská

Cht ěla b
yc
z a p ř e k h vám m o c p o d
r á s ný v
ě k ovat
íkend v
jsem se
Legolan
d o z vě d
du . Kd y
ěla o v ý
jsem t o
ž
hř e , n
mu
o v t ip, a uvěř it . Myslela emohla
le k mém
jsem, že
u ú žas u
Mě s t o G
jde
t
ün z bur
g je moc o v t ip nebyl.
jako ho
pěk
t el
pros t ě S Zet t ler. P ř íjem né , s t ejně
ní lidé –
U PE R V
ÍK E
no
t o u ž ili.
Je š t ě jed ND. Opravdu
js me s i
nou mo
dr ah ám
c děk uji
.
Če s k ý m
Jana Tic

há
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VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O SADY DVD

CESTUJTE A VYHRAJTE
DÁREK POD STROMEČEK

2|UČITEL TANCE

Film, za který získal Martin Dejdar
Českého lva, pojednává o velké bojovnosti
hlavního hrdiny, který se v léčebně potýká
se zákeřnou nemocí. Optimismus ale neztrácí. Vzpomenete si, na kterém zámku se
film natáčel? Vyfoťte se právě zde:

Máte rádi filmy s Martinem Dejdarem? Pokud ano
a ještě k tomu s oblibou soutěžíte, můžete spojit
příjemné s užitečným – vydat se po stopách českého
filmu a navíc vyhrát balíček DVD od společnosti
Blue Sky Film Distribution.

P

oznejte alespoň jedno ze tří filmových míst a udělejte si výlet. Na vybraném místě se vyfoťte a fotografii
pošlete na e-mailovou adresu cdprovas@
cd.cz nejpozději do 23. prosince 2011.
Do předmětu zprávy napište VÁNOČNÍ
SOUTĚŽ. Autory nejoriginálnějších
snímků odměníme sadou DVD.

HŘE
CO JE VhEraje sadu

vy
Pět z vás
ěti DVD
těchto p
í večery:
hé zimn
u
lo
d
ro
p

1| ZDIVOČELÁ ZEMĚ

Úspěšný seriál ČT zobrazující poválečné
období byl později sestříhán i do filmu.
V něm se hlavní hrdina Antonín Maděra
(Martin Dejdar) vrací z Anglie do rodné vsi –
Svatého Štěpána. Jak se ale tato vesnice jmenuje ve skutečnosti? Vyfoťte se právě zde:

3|ŠAKALÍ LÉTA

Hlavní roli si Martin Dejdar zahrál také
v úspěšné muzikálové komedii o svobodě,
nezávislosti a rokenrolu. Děj se odehrává
v hlavním městě. Poznáte tuto svébytnou
část Prahy? Pokud ano, vyfoťte se právě na
tomto místě:

/ ČD guide

platí od 11. prosince 2011

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD
PRO ROK 2012
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Vlakem rychleji a komfortněji. I takové bude cestování
na mnoha tratích v novém jízdním řádu, který
„Jezdím
do školy 10. na neděli 11. prosince
vstupuje v platnost ze
soboty
do Ostra
vy.
2011. Přinášíme vám přehled těch nejvýznamnějších
novinek v dálkové dopravě. Více informací včetně
změn v jednotlivých regionech
najdete na
IN 50
www.cd.cz.
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zahájení nového jízdního
oprav
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České dráhy disponovat všemi modernizovanými vozy, které procházely rekonstrukcí
v ŽOS Trnava. Těchto 58 vozů je nově vybaveno
například klimatizací, elektrickými zásuvkami pro napájení drobné elektroniky cestujících nebo novým informačním systémem. Vozy
budou nasazeny na mezistátní a vnitrostátní
spoje EuroCity a expres z Prahy do Bohumína
a Žiliny, z Prahy do Vídně a Budapešti.
V průběhu roku 2012 budou uváděny
do provozu také modernizované restaurační
vozy. Ty budou jezdit rovněž na tratích Praha
– Bohumín – Žilina nebo z Prahy do Brna a dále
do Vídně nebo Budapešti.
Starší rakouské vozy, které nabízejí kupříkladu jen 6 míst v kupé s polohovatelnými
a textilií potaženými sedačkami namísto dosavadních osmimístných kupé s koženkovými
potahy, budou od počátku nasazeny na expresy Praha – Vsetín/Veselí nad Moravou.
V průběhu roku, v souvislosti s jejich revitalizací, se plánuje jejich nasazení také na lince
Praha – Plzeň – Cheb.
V provozu je již také více než 100 revitalizovaných rychlíkových vozů s opraveným
interiérem, novými potahy sedaček (včetně
textilních) ve vozech 2. třídy, opravenými WC
a dalšími renovovanými prvky. V průběhu

í řád

2012
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mírně podraží. Je to
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z důvodu zvýšení
sazby DPH, na které
musí reagovat všichni
dopravci. I přesto pro vás
máme několik příznivějších
zpráv. Například jsme snížili
ceny místenek na 35 Kč,
zavádíme akční ceny místenek
SC na vybrané spoje od
jízdního řádu 2012 bude do provozu uvedeno
35 Kč. Budeme odškodňovat
dalších několik desítek revitalizovaných vozů
cestující také ve vnitrostátní
s vylepšeným interiérem.  
přepravě v případě zpoždění
Nejvýznamnější změnu v kvalitě mezistátvlaku v souladu s evropskými
ních i vnitrostátních spojů však očekáváme
pravidly (přestože tuto
během dvou až tří let v souvislosti s nasazením
povinnost vnitrostátní
souprav Viaggio Comfort na mezistátní linky
právo ČR zatím nestanovuje).
z Prahy do Rakouska a Německa. Při té příleNově si můžete koupit
žitosti budou volné klimatizované soupravy
In-kartu ve variantě
EuroCity řazeny na vybrané vnitrostátní
IN 25 START za 150 Kč, se kterou
rychlíkové linky. V plánu je zvýšení kvality
získáte na 3 měsíce slevu 25 %.
Podrobné změny v tarifu
například na trase Praha – Plzeň – Cheb,
najdete na stránkách
Praha – Tábor – České Budějovice nebo Brno –
www.cd.cz.
Přerov – Ostrava.
10/24/

11 5:
35 PM
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V novém jízdním řádu je posílen provoz
vlaků SuperCity Pendolino na lince Praha
– Ostrava a zpět. Z pražského hlavního
nádraží tak budou například každé
odpoledne odjíždět vlaky SuperCity směr
Ostrava každou hodinu.
Novinkou je také zavedení přímého
sobotního páru spojů SC Pendolino
na trase Bohumín (5.32) – Praha (8.59) –
Františkovy Lázně (11.41/12.19) – Praha
(15.03) – Bohumín (18.27). Tento vlak
nabídne nejrychlejší přímé spojení Moravy se západočeskými lázněmi, například cesta z Ostravy na západ Čech bude
trvat přibližně 6 hodin a z Olomouce pak
5 hodin.
Další výraznou novinkou je vedení
dvou párů vlaků SC Pendolino týdně
na trase Praha – Ostrava – Žilina. Jeden
pár pojede v sobotu (Praha 7.12 – Žilina
11.57, Žilina 14.03 – Praha 18.46) a jeden
v neděli večer do Žiliny a v pondělí ráno
do Prahy (v neděli: Praha 17.12 – Žilina
21.57, v pondělí: Žilina 6.03 – Praha
10.46).

EuroCity

Ve směru z Prahy do Bratislavy a dále
do Budapešti dochází ke dvěma významnějším změnám. Vlak SuperCity
Slovenská strela bude nahrazen soupravou EuroCity sestavenou z moderních
vozů klasické stavby, která bude v úseku
Praha – Brno – Břeclav spojena s vlaky
EuroCity směřujícími z/do Vídně. Spoj
tak pojede v pravidelném taktu s ostatními vlaky EuroCity a díky přímým
vozům nabídne cestujícím ze Slovenska
navíc dřívější, resp. pozdější přímé
spojení Bratislavy s Berlínem. Doplněn je
také poslední chybějící spoj ve dvouhodinovém denním intervalu z Prahy přes
Pardubice, Českou Třebovou, Bratislavu,
Nové Zámky a Štúrovo do Budapešti
(Praha 7.42 – Budapešť 14.35, Budapešť
13.25 – Praha 20.18).

EuroNight

Další novinkou jízdního řádu 2012 je
zavedení přímého nočního spojení Prahy
a Kodaně. Na této trase pojede lůžkový
a lehátkový vůz a spojení je zařazeno
v síti vlaků EuroNihgt/CityNightLine
(EN/CNL).

Vlak EN Slovakia na trase Praha – Košice poveze nově pouze lůžkové a lehátkové vozy, autovozy do Popradu a Košic
a zajistí také přepravu přímých vozů
na rychlík Vltava směrem do Moskvy.
Ve vlaku tak již nebudou zařazeny žádné
vozy s místy k sezení.

Expres

U všech expresních spojů z Prahy přes
Olomouc do různých míst Moravy bude
zvýšena maximální rychlost na 160 km/h,
což umožní zkrácení cestovních časů o přibližně o 10 až 15 minut, u vlaků vedených
přes Ostravu do Žiliny je zrychlení téměř
40 minut. Do souprav bude zařazeno větší
množství modernizovaných vozů (nově
vybavených například klimatizací nebo
elektrickými zásuvkami) a dalších vozů nabízejících vyšší standard cestování (např.

6 míst v oddílech s textilem čalouněnými
sedačkami oproti v minulosti užívaným vozům s 8 místy a koženkovými sedačkami).
ČD tak v novém jízdním řádu nabídnou
dva nejrychlejší druhy spojení mezi Prahou a Ostravou.

Rychlík

Na cestě do rakouského Lince budete
moci nově využít také jeden pár vlaků
R 202/203 F. A. Gerstner (odjezd z Prahy
v 11.16, do Prahy v 16.40).
Na trati Praha – Plzeň – Cheb dojde díky
dokončení modernizace ke zrychlení dopravy mezi Plzní a Chebem o cca 9 minut,
což se podobným způsobem promítne
do cestovního času Praha – Cheb.
Rychlíky Brno – Olomouc – Šumperk
(číselná řada vlaků 93X) budou nově zastavovat také ve stanici Mohelnice. 
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VLAKEM AŽ NA SJEZDOVKU

Jeďte si zalyžovat s
www.cd.cz/cdski
Zima je tady a s ní i tradiční projekt ČD Ski. České
dráhy pro vás opět vytipovaly vlakové spoje k pěti
vybraných českým a moravským skiareálům, kam
se pohodlně dostanete se svým vybavením až
na sjezdovku, navíc od 7. ledna do 25. března 2012
získáte 10% slevu na denní permanentku. Vydat
se nově můžete i do tří partnerských skiareálů
na Slovensku a ušetřit na permanentkách až 30 %.

L

yžařské areály byly vybrány tak, aby
se k nim dalo pohodlně dostat vlakem.
A kam koleje nevedou – jako třeba do tradičního partnerského skiareálu v Peci pod
Sněžkou – tam lyžaře dopraví speciální
skibus zdarma. Počká na vás před nádražím a doveze vás až k vleku (a odpoledne
pak zpět k vlaku). ČD zákazníkům nabízejí
v rámci ČD Ski výhodné víkendové spoje,
které vyjíždějí z regionálních center okolo
sedmé hodiny ranní, takže na sjezdovce
můžete být již v devět dopoledne a užít si
čerstvého prašanu. Zpět se doporučené
vlaky vrací po 16. hodině. Více informací
o projektu najdete na www.cd.cz/cdski.

KAM

Vlakem vás dovezeme k lyžařským
střediskům na Šumavu, do Jizerských hor,
Krkonoš, Jeseníků a Beskyd. Na Slovensko se můžete vlakem vydat do střediska
ve Štrbském Plese a nově také do skiareálů Tatry mountain resorts – v Jasné
a v Tatranské Lomnici.

KDY

Program ČD Ski platí od 7. ledna do 25.
března 2012. V tomto období také můžete
využít výhodné slevy na permanentky.

ZA KOLIK

V rámci programu ČD Ski platí standardní
tarif nebo akční nabídky Českých drah.
Doporučujeme využít slev na vaší In-kartě
nebo dalších nabídek jako zpáteční slevu
(5 %) nebo slevu pro skupinu (druhý
cestující sleva 40 %, třetí a další 50 %). Vyplatí se i koupě jízdenky ČD Net/ČD Net region (cena od 150 Kč pro jednoho cestujícího) nebo jízdenky SONE+/SONE+ region
(ideální nabídka pro rodinu – 2 dospělí a
max. 3 děti – cena od 200 Kč). Na Slovensko doporučujeme výhodnou nabídku City
Star Slovensko, kde druhý až pátý spolucestující je ještě více zvýhodněn.

VÝHODY ČD Ski

| Sleva 10 % na denní permanentku

po předložení jízdenky ČD.

| Ve slovenských střediscích získá lyžař

po předložení lůžkového nebo lehátkového příplatku jedinečnou slevu 30 %
na denní permanentku.
| Ve vlaku je, na rozdíl od autobusů, přeprava
lyží, snowboardů a zavazadel zdarma .
| Ušetříte na parkovném ve skiareálech
a vyhnete se nepříjemnostem s přetíženými a hůře sjízdnými komunikacemi
v zimním odbobí.

ČD Yetti

Speciální vlak pro nadšence zimních sportů
bude opět jezdit o víkendech a svátcích
od 11. prosince 2011 až do 1. dubna 2012
z Tábora do Lipna nad Vltavou a zpět.
Každý cestující k jízdence do cílové stanice
obdrží voucher Českých drah, se kterým
bude bezplatně přepraven navazujícím
skibusem do Skiareálu Lipno a navíc získá
skvělou slevu 30 % z jednodenního/hodinového skipasu. Více informací včetně jízdního řádu najdete na internetové adrese
www.cd.cz/jiznicechy.

ČD guide /
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TMR – Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
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KRKONOŠE
Skiareál Ski Pec

Na trase Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov
Lyžařský areál Ski Pec je se svou čtyřsedačkovou lanovkou a deseti vleky největším
a nejoblíbenějším centrem východních
Krkonoš. Lyžařské terény poskytují zhruba
11 km sjezdovek všech stupňů náročnosti
včetně nové černé sjezdovky na Hnědém
vrchu. Samozřejmostí jsou i cvičné loučky,
umělé zasněžování a večerní lyžování,
například na sjezdovce Javor – jednom z nejlépe osvětlených svahů v České republice.

Do trutnova vlakem a pak skibusem
V sobotu a v neděli se z Hradce Králové
přímými vlaky s návazným skibusem
z Trutnova dostanete přímo na sjezdovky areálu Ski Pec
za 2 hodiny 10 minut. Z Hradce Králové do Pece pod Sněžkou
lze dojet spěšným vlakem do Trutnova, který odjíždí z Hradce
Králové v 7.01 h. Po příjezdu vás „rychlíkový“ bezplatný skibus
doveze do areálu Ski Pec přímo k vlekům na Javoru, zastavuje
pro výstup pouze u dolní stanice lanovky ve Velké Úpě. Skibus
je určen výhradně cestujícím ČD mířícím do areálu Ski Pec
a Skiport. Zpět jede skibus k odpolednímu rychlíku ve směru
Hradec Králové před čtvrtou hodinou.

Foto

Ski Pec

www.skipec.com
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BESKYDY
Mosty u Jablunkova

Na trase Bohumín – Český Těšín – Třinec – Mosty u Jablunkova
Skiareál Mosty u Jablunkova se zaměřením na celoroční volnočasové aktivity
nabízí v zimní sezoně sjezdovky o celkové délce 2 100 m, umělé zasněžování,
intenzivní osvětlení sjezdových tratí pro
večerní lyžování, snowpark, lyžařskou

školu, 44 km upravovaných běžeckých
tratí, značkový skiservis, stanoviště horské služby a bobovou dráhu s celoročním
provozem. V zimě je středisko vyhledáváno především kvůli snadné dostupnosti
a výhodným cenám. V blízkosti sjezdovek
je k dispozici rychlé občerstvení v bufetu Ski Mosty nebo stylová restaurace
ve srubovém hotelu Grůň.

www.skimosty.cz

vlakem i na večerní lyžovačku
V sobotu a v neděli se již za půl hodiny dostanete
z Třince, příp. za 40 min. z Českého Těšína,
osobním vlakem téměř ke sjezdovce v Mostech u Jablunkova.
Ze zastávky Mosty u Jablunkova dojdete k lyžařským vlekům
vzdáleným 250 m bez problémů i pěšky. Ve všední den lze dojet
pohodlně vlakem i na večerní lyžování – Os 2939 z Bohumína,
v 16.19 h z Českého Těšína a v 16.28 h z Třince (příjezd do Mostů
u Jablunkova v 16.53 h), zpět z Mostů ve 21.07 h vlakem Os 2916
s návratem do Třince ve 21.32 h a do Českého Těšína ve 21.42 h.
Večerní lyžování začíná v 17.00 h a končí ve 21.00 h.
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ŠUMAVA
Špičák

Na trase Plzeň – Klatovy – Železná Ruda
Největší sjezdařský areál na české straně
Šumavy na úpatí hory Špičák (1 202 m
n. m.) patří k nejlépe vybaveným lyžařským střediskům v ČR. V letošní sezoně
představí výrazně rozšířené sjezdovky.
Skiareál nabízí čtyřsedačkovou lanovku
na Špičák a 8 vleků ke sjezdovkám
v celkové délce 8,4 km. Snowboardisté
mají k dispozici moderní snowpark.
Lyžařský areál poskytuje služby lyžařské
školy, půjčovny a skiservisu i širokou
nabídku ubytování přímo ve skiareálu.
U dolní stanice lanovky je možné přenocovat v chatách Blaženka a Hanička,
levnější noclehy nabízí ubytovna. Místa
k ubytování je možné rezervovat on-line
na www.lyzovani.spicak.cz v sekci „ubytování“. Příznivce bílé stopy jistě potěší
množství běžeckých tratí upravených
pro bruslení i klasickou techniku. Oblíbený je zejména tříkilometrový okruh
na loukách pod Skiareálem Špičák, kde se
o prvním lednovém víkendu tradičně konají závody. Tipy na běžecké trasy a další
aktuální informace najdete na www.
bilastopa.cz nebo www.sumavanet.cz.

www.spicak.cz

Z plzně rovnou na špičák
V sobotu a v neděli se již za dvě hodiny
dostanete z Plzně přímým spěšným vlakem
téměř ke sjezdovce na Špičáku. Z vlakové zastávky Špičák dojdete
k lyžařským vlekům vzdáleným 250 m bez problémů i pěšky.

ČD guide /
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JESENÍKY
Ostružná

Na trase Olomouc – Zábřeh na Moravě – Hanušovice – Jeseník
Horská obec Ostružná leží přibližně
kilometr západně od Ramzovského sedla.
Největší středisko cestovního ruchu
na Jesenicku, skiareál Jonas Ostružná
(700–835 m n. m.), je oblíbeným cílem
vyznavačů zimních sportů bez rozdílu
věku. Nabízí sjezdovky o celkové délce
více než 2 kilometry, 5 vleků, dětský vlek,
snowpark, tréninkový okruh pro lyžaře,
lyžařskou školu i školičku, školu kitingu,
půjčovnu, servis i občerstvení. Možnost
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JIZERSKÉ HORY
Tanvaldský Špičák

Na trase Liberec – Smržovka – Tanvaldský Špičák
Největší lyžařský areál v Jizerských
horách Ski areál Tanvaldský Špičák
(542–812 m n. m.) patří mezi nejvýznamnější střediska zimních sportů v ČR. K vrcholu vede kromě čtyřsedačkové lanovky
s krátkou čekací dobou na odbavení také

ubytování v 15 dvou- až čtyřlůžkových
pokojích poskytují přímo ve skiareálu
dvě horské chaty Jonáška s vybavenou kuchyní, jídelnou a společenskou místností
s krbem.

www.ostruzna.cz

z moravských metropolí na hory
V sobotu a v neděli se do Ostružné dostanete
například spěšným vlakem z Olomouce za necelé
dvě hodiny. Lyžařský areál Ostružná je dostupný také rychlíkem
z Brna. Od vlaku Sp 1701 s příjezdem do Ostružné v 8.35 h je možný
odvoz lyžařů s platnou jízdenkou ČD skibusem zdarma do skiareálu
vzdáleného cca 700 metrů. Od horní stanice vleků k železniční
stanici Ostružná bývá pro návrat k vlakům protažena stopa.

5 vleků a 1 pohyblivý koberec ke sjezdovým tratím všech stupňů obtížnosti
s přírodním či umělým sněhem, které
jsou denně upravovány. Celková délka
sjezdovek činí 6 600 meterů. V areálu
se nachází půjčovna a servis lyžařského
a snowboardového vybavení Ski Bižu
Sport. Zájemci o ubytování si jistě
vyberou z široké nabídky na
www.skijizerky.cz/ubytování.

www.skijizerky.cz

Z LIBERCE ZA 50 MINUT
V sobotu a v neděli se do stanice Tanvaldský
Špičák dostanete osobním vlakem z Liberce
s přestupem ve Smržovce za pouhých 50 minut. K nástupní
stanici lanové dráhy se dostanete ze stanice po 500 m. Pro cestu
z Liberce můžeme doporučit osobní vlak Os 16207, který odjíždí
z libereckého nádraží v 7.17 h, ve Smržovce je přestup na přípoj
s odjezdem v 8.01 h směr Josefův Důl. Na železniční zastávku
Tanvaldský Špičák vás dopraví v 8.08 h. Pro zpáteční jízdu můžete
využít jeden ze dvou vlakových spojů s přestupem ve Smržovce:
s odjezdem z Tanvaldského Špičáku v 15.39 h nebo v 16.19 h.

Tanvaldský Špičák
Jizerské hory
Pec pod Sněžkou
Liberec
Krkonoše
Trutnov
Hradec Králové
Plzeň

PRAHA

Pardubice

Ostružná
Jeseníky

Olomouc

Ostrava

Tábor

Špičák
Šumava

České Budějovice
Lipno

Mosty u Jablunkova
Beskydy
Liptovský Mikuláš
Nízké Tatry

Brno

Lipno
Šumava
BRATISLAVA

Poprad
Vysoké Tatry

Košice
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SLOVENSKO
N

áročnější lyžaři mohou využít slevu
na permanentku také  v  lyžařských
areálech ve Vysokých Tatrách na Štrbském Plese a v Tatranské Lomnici a nově
též v Jasné v Nízkých Tatrách. Vydejte se
za zimními sporty na Slovensko po kolejích vlakem EuroCity, nočním rychlíkem
nebo autovlakem. Vyhnete se stresům
při dopravních kalamitách a v pohodlí
lůžkového či lehátkového kupé bezpečně dojedete až do Popradu, odtud
pak „tatranskou električkou“ ke sjezdovkám ve Vysokých Tatrách. Do projektu
ČD Ski je nově zařazen i nejmodernější
slovenský skiareál v Jasné, kam lze dojet
od vlaku z Liptovského Mikuláše skibusem.  Pokud využijete při cestě do Vysokých Tater autovlak, přepravující vás
a vaše auto z Prahy do Popradu, časný
příjezd do stanice Poprad-Tatry vám poskytne dostatek času na přesun do nedalekých skiareálů.
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Na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Poprad
Lyžařský areál Štrbské Pleso ve Vysokých Tatrách na svazích Soliska (1 400–1
900 m n. m.) nabízí lyžování od listopadu
do dubna. Díky své nadmořské výšce poskytuje 7,21 km upravovaných sjezdovek
se sněhem téměř po celý půlrok. Kromě
jedinečných výhledů ocení vyznavači
lyžování ve volném terénu především
freeridovou zónu. K dispozici je navíc
také nová zasněžovaná nejvýše položená
sjezdovka na Slovensku Furkota o délce
1 850 m s šestimístnou sedačkovou
lanovkou, která se nachází pod chatou
Solisko (1 600–1 950 m n. m.).
Lyžařský areál v Tatranské Lomnici
prodělal v posledních letech významnou
proměnu v moderní rezort nabízející
široké spektrum náročných sjezdovek
i pro nejnáročnější lyžaře. Mimořádnou
možnost nabízí šestikilometrový sjezd
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Autovlakem na lyže
Pokud chcete při cestování
do Tater spojit výhody železniční
i automobilové dopravy zároveň, na trase
Praha – Poprad-Tatry můžete využít služeb
autovlaku EuroNight EN 444/445. Zatímco
cestující si užívají pohodlí v lůžkovém voze,
na speciálním vagoně je v jednom vlaku přepraveno i jejich motorové vozidlo. Lyžařské
areály Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica
ve Vysokých Tatrách jsou od terminálu
autovlaků v Popradě vzdáleny asi půlhodiny
jízdy autem (cca 25 km). Parkování ve skiareálech je bezplatné. Více informací najdete
na adrese www.cd.cz/autovlak.

ČD TIP

Partnerské areály ČD Ski

Vysoké Tatry
Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica

Nízké Tatry
Jasná

Na trase Praha – Olomouc – Ostrava – Liptovský Mikuláš
V závěru Demänovské doliny leží jedno
z nejmodernějších lyžařských středisek
na Slovensku s širokou nabídkou ubytovacích kapacit a vzájemně propojenými
lanovkami a vleky v nadmořské výšce
od 900 metrů až po  Chopok ve výšce
2 004 m n. m. Skiareál Jasná Chopok
sever je rozdělený na 3 menší střediska

z Lomnického sedla – 2 196 metrů nad mořem – až do Tatranské Lomnice po kompletně zasněžovaných sjezdovkách.
Celková délka sjezdovek činí 8,5 km.

www.vt.sk

propojená lanovkami a vleky: Záhradky,
900–2 004 m n. m., středisko Biela Púť,
1 117–2 004 m n. m., středisko Otupné,
1 141–2 004 m n. m.
Areál nabízí lyžařům opravdu jedinečné
vyžití, k dispozici je 17 vleků (10 vleků,
6 sedačkových lanovek – včetně dvou
šestisedačkových – a jedna kabinková
lanovka). Celková kapacita přepravených
lyžařů je 17 640 osob za hodinu. Na téměř
25 kilometrech tratí si najde oblíbený
terén a dostatek místa každý lyžař.

www.jasna.sk

cestování po ČR /
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za Krásami Česka

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ
Pec pod
Sněžkou

„Pokud zavítáte do Královéhradeckého kraje, určitě nemůžete minout jeho největší chloubu – Krkonoše. Kouzlo
nejvyšších hor České republiky musí chytit za srdce každého milovníka přírody, lyžování či turistiky. Nikoho nezklame
ani malebné Podkrkonoší a Orlické hory či oblast Českého ráje. Každého také na výletech po regionu jistě osloví tradiční
gastronomické speciality. Aktivní dovolenou mohou v Královéhradeckém kraji strávit nadšenci pro vodní sporty,
lyžování i pro cyklistiku. Dobrou síť upravených stezek zde najdou milovníci silničních či horských kol. Za návštěvu stojí
rovněž historické památky v kraji – například barokní Kuks, kouzelné Babiččino údolí, hrady Kost či Potštejn, zámek
Opočno nebo pohádkový Hrádek u Nechanic. Věřím, že každý návštěvník, který do Královéhradeckého kraje zavítá,
bude na svou cestu či dovolenou rád vzpomínat a často se bude do našeho regionu vracet."

FOTO
Zasněžená Sněžka koncem března.

LUBOMÍR FRANC
hejtman Královéhradeckého kraje

Zdeněk Ston

Nové Město nad Metují

Láká vás představa strávit
noc na zámku? Pak si
zajeďte do Nového Města
nad Metují. Jako novinku tu
nabízejí ubytování ve dvou
zámeckých apartmánech
a individuální prohlídku
půvabného zámku
s průvodcem.
text tomáš rezek

N

a zámku v Novém Městě nad Metují
pobývali například spisovatel Alois
Jirásek nebo prezidenti T. G. Masaryk
a Edvard Beneš. Jak se spí v novoměstských
zámeckých komnatách, si můžete vyzkoušet
i vy. Od letošního roku nabízejí na zámku
hotelové služby. Na výběr máte buď malé
apartmá U Anny Bartoňové z Dobenína, nebo
větší s názvem U Josefa Bartoně z Dobenína.

SECESNÍ PERLA PODORLICKA

Apartmány jsou pojmenovány podle majitele
zámku a jeho manželky. V roce 1908 koupil
zámek v Novém Městě nad Metují továrník

foto

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

CzechTourism
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PROSPĚTE
SE
V ZÁMECKÝCH KOMNATÁCH!
VLAKEM DO NOVÉHO
MĚSTA NAD METUJÍ
Od vlakového
nádraží vás
do centra Nového Města nad
Metují dovede modrá turistická značka. Ať už pojedete
odkudkoliv, nejvýhodnější
vlakové spojení si snadno
vyhledáte na www.cd.cz
nebo vám rádi poradí na tel.
840 112 113.
z Náchoda → za 13 minut
z Hradce Králové (hl. n.) →
za 1 hodinu 3 minuty
z Pardubic (hl. n.) →
za 1 hodinu 23 minut
z Prahy (hl. n.) → za 2 hodiny
36 minut

Josef Bartoň. Záhy se stal rytířem a přijal
přídomek „z Dobenína“. Do renovace zámku
vložil nemálo peněz. V letech 1909 až 1912
byl zámek rekonstruován v secesním stylu
podle projektu architekta Dušana Jurkoviče
a v úpravách se mocně pokračovalo i ve 20.
a 30. letech – tentokrát pod vlivem art deca
a funkcionalismu. Právě originálním zařízením z počátku 20. století vyniká zámek mezi
ostatními šlechtickými sídly nejen u nás.

KDO JE TU ZÁMECKÝM PÁNEM?

V současnosti je pánem na zámku Josef
Marian Bartoň-Dobenín, vnuk původního
majitele. Zámek v Novém Městě nad Metují
byl po roce 1948 znárodněn a Josef Bartoň,
který v Novém Městě nad Metují nechal ze
svých peněz zřídit starobinec nebo třeba
nadaci pro zchudlé řemeslníky a studenty,
mohl s chotí Marií na zámku dožít. Jejich
syn Václav emigroval s rodinou do Kanady.
Zámek získal zpět v restituci v roce 1992

cestování po ČR /
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Václavův mladší syn Josef Marian. Do bytu
majitele zámku – včetně barokní ložnice
manželů Bartoňových – zavítáte při prohlídce prvního patra.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTNOSTI ZÁMKU

KDYŽ JSOU NA ZÁMKU VÁNOCE…

foto

Milovníci umění si na zámku opravdu přijdou
na své. K zámeckým pokladům patří i malby
českých barokních mistrů 17. století. Obrazy
Karla Škréty, Petra Jana Brandla nebo Jana
Kupeckého uvidíte ve Francouzském salonu.

Městské muzeum Nové Město nad Metují

Při prohlídce prvního patra vstoupíte
i do Zimní zahrady se šachovnicovou výzdobou v secesním stylu a s terasou, ze které je
pěkný výhled na údolí řeky Metuje. Nicméně
nejatraktivnější místností prvního patra
je Žebrová síň. Podoba síně vznikla podle
návrhu architekta Dušana Jurkoviče a všimněte si kožených tapet se znakem Bartoňů.
Z dalších zámeckých komnat zmiňme Velkou
ložnici s nábytkem vyrobeným ze dřeva
bílého javoru, v níž roku 1926 přespal prezident Masaryk, a nesmíme opomenout ani
kapli s oltářním obrazem Povýšení sv. Kříže,
vyzdobenou zlacenými štuky, nástropními
obrazy a barokním nábytkem.

foto

zámek Nové Město nad Metují

PO ČERVENÉ K PEKLU

Štuková výzdoba vytváří ze Žebrové síně jednu
z nejatraktivnějších místností novoměstského
zámku.

K oblíbeným výletním místům v okolí Nového Města
nad Metují patří Pekelské
údolí na soutoku Olešenky
a Metuje. Z centra města se
k němu vydejte po červené
turistické značce. Asi po pěti
kilometrech dojdete k výletní restauraci Peklo, tzv.
Bartoňově útulně, s nabídkou „pekelně“ dobrých jídel
a nápojů. Roubená chata
vznikla přestavbou bývalého
mlýna Pekelce podle návrhu
Dušana Jurkoviče na počátku
minulého století.

V prosinci si navíc můžete novoměstský zámek prohlédnout ve svátečním hávu – při vánočních prohlídkách 27. a 28. prosince (od 10
do 15 hodin). A když už budete na zámku,
zavítejte i do nedalekého městského muzea.
Do 2. února jsou v něm vystaveny historické
i současné betlémy zapůjčené z muzea v Třebechovicích, vyrobené z keramiky, cínu, skla
nebo kamínků.

ŘÍKAJÍ MU ČESKÝ BETLÉM

Zámek není jediný objekt, který z Nového
Města nad Metují činí jeden z nejmalebnějších koutů v podhůří Orlických hor. Pitoreskní město získalo přezdívku Český Betlém. A pokud se postavíte doprostřed Husova
náměstí a rozhlédnete se kolem, poznáte
proč. Novoměstské náměstí lemují měšťanské domy s podloubím, které vytvářejí
takřka pohádkovou kulisu. Na severní straně
náměstí stojí domy s obnoveným renesančním průčelím. Jednotné průčelí bylo původně
po celém obvodu hlavního novoměstského
rynku. Postavili ho v 16. století Pernštejnové
a měšťané na ně napojovali své domy. 
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PEC POD SNĚŽKOU

TAK TADY JE KRAKONOŠOVO…
Ať si mají „Amíci“ své Supermany, Batmany
a Spidermany, není nad českého Krakonoše.
Království spravedlivého vládce našich hor
leží u Pece pod Sněžkou.
tomáš rezek

M

áte doma caparty, kteří si pod vánoční
stromeček přejí figurky Spidermana
nebo Supermana a vy už z těch importovaných komiksových hrdinů šílíte? Máme pro
vás řešení. Vezměte děti na výlet do Pece pod
Sněžkou. Pod naší nejvyšší horou si je dost
možná získá jiný heroj – Krakonoš. Pro jistotu
si do tašky ale ještě přibalte přenosný DVD
přehrávač s večerníčkovými Krkonošskými
pohádkami, ať děti po cestě navnadíte.
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SOUspTráĚvŽnOě nDáslVeDdující

Až do Pece pod Sněžkou sice vlaky nejezdí, ale
po kolejích se svezete do Svobody nad Úpou,
odkud je to do Pece jen 20 minut jízdy linkovým autobusem. Prvního Krakonoše – jeho
zdařilou skulpturu – uvidíte hned v centru
města na hlavní křižovatce před Hospodou
Na Peci, druhého si můžete prohlédnout nedaleko – před Infocentrem Turista za hotelem
Hořec. V „ícéčku“ získáte mapy, pořídíte pohledy a nejrůznější suvenýry. Málokdo odolá
a nekoupí Krakonošovy oplatky, Krakonošův
čaj nebo třeba Čokoládu ze Sněžky.

foto

MOŽNÁ PŘIJDE I KRAKONOŠ…

Živého vládce hor můžete potkat
v Krkonoších na různých akcích pro
rodiny s dětmi v rámci projektu Krakonoš
na vandru. Jejich přehled najdete
na www.vychodnikrkonose.cz.

V PECI SE NUDIT NEBUDETE

Krakonoš není jedinou atrakcí malebného
městečka pod Sněžkou. Za každého počasí je
v Peci v provozu horská bobová dráha, zaplavat
si můžete v bazénu hotelu Horizont a lanovkou
se nechte vyvézt na Sněžku nebo na Hnědý vrch.
A pokud patříte mezi aktivní výletníky, doporučíme vám jednu 8 km dlouhou trasu, kterou
snadno zvládnete na běžkách i s dětmi. Od rozhledny na Hnědém vrchu se vydejte k Lyžařské
boudě na úbočí Liščí hory a dále dolů k Lesní
boudě a infopointu u chaty Svornost. Pokračujete přes Pražskou boudu ke Kolínské boudě,
dále přes Javorské boudy ke Kladence a dolů zpět
do Pece k Javoru. 
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foto

Chang Liu
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HORSKÁ BOBOVÁ DRÁHA

KRKONOŠSKÉ KYSELO

LANOVKOU NA SNĚŽKU

V Peci se nemusíte svézt jen na lyžích
nebo lanovkou, ale i na horské bobové
dráze v Relax parku. Je dlouhá 900 metrů a v některých úsecích jedete ve výšce
až osm metrů nad zemí. Do vozíku, se
kterým můžete jet rychlostí až 40 km/h,
se vejdou dva jezdci.

Pokud vám na výletě vyhládne, zajděte
si do některé restaurace na krkonošské
kyselo. Výbornou královnu krkonošských
polévek dělají například v restauraci
hotelu Hořec. V příjemném secesním
prostředí můžete ochutnat i jeden z nejzdravějších nápojů – rakytníkový džus.

I v zimě lze vrchol naší nejvyšší hory
dosáhnout pomocí sedačkové lanovky,
a to za necelou půlhodinu. V provozu
je už přes 50 let. V září se začalo se
stavbou nové lanovky, která by měla
být hotova na jaře 2014. Stará bude
v provozu do července příštího roku.

horská bobová dráha

INFOCENTRUM
S KRAKONOŠEM

Od vlakového nádraží
v Trutnově vás k lyžařskému
areálu Ski Pec dovezou zdarma skibusy (v sobotu a v neděli od 7. 1. do 25. 3. 2012).
Více informací o projektu
ČD Ski najdete na str. 30–34
a na www.cd.cz/cdski.

Mapy Krkonoš a další turistické informace získáte zdarma v infocentrech.
Infocentrum Turista najdete mezi
hotelem Hořec a bobovou dráhou.
Před vchodem vás „prolustruje“
pohledem socha Krakonoše
a uvnitř najdete nespočet suvenýrů a lákavých sladkostí.

Hnědý vrch

IC Turista
hotel Hořec (krkonošské kyselo)
link
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Pec pod Sněžkou

Javor

Lyžařská bouda

CVIČNÝ BĚŽECKÝ OKRUH
Lesní bouda

ROZHLEDNA NA HNĚDÉM VRCHU
Moderní čtyřsedačková lanovka vás doveze z Pece
na Hnědý vrch, odkud se můžete vydat na běžkách
na námi doporučený výlet. Na vrcholu nepřehlédnete
27 metrů vysokou rozhlednu, která tu stojí od léta
2009 (přístupná je od června do října).

V Peci pod Sněžkou se nachází i jeden z největších lyžařských areálů v regionu – Ski Pec. Kromě
sjezdovky Javor, která je nejdelší osvětlenou sjezdařskou tratí u nás, nebo velkého funparku pro
snowboardisty nabízí i cvičný běžecký okruh pro
děti a začátečníky u Kolínské boudy.

Kolínská bouda
Pražská bouda
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HOŘICKÉ TRUBIČKY
Recept na podkrkonošskou pochoutku do Čech
údajně dovezl kuchař císaře Napoleona. Specialita
slavila takový úspěch, že se trubičky v 19. století
dovážely dokonce do Ameriky či Šanghaje. V dnešní
době je recept na pravé hořické trubičky chráněn
známkou původu Evropské unie a vyrábět se smějí
jen na Hořicku.
text
foto

klára kasalová
čtk

H

ořické trubičky jsou lahodným zákuskem pojmenovaným podle města Hořice
v Podkrkonoší. Těsto se vyrábí z mouky,
mléka, oleje a žloutků. Hotová trubička je
ručně stočená ze dvou tenkých upečených
oplatek, potřených rozpuštěným máslem
a prosypaných pikantním sypáním. Plní se
speciálními krémy či šlehačkou a vyrábějí se
též v podobě máčené a polomáčené čokoládovou polevou. Hořické trubičky sice snadno
seženete v obchodě, tu pravou chuť však mají
jen ty vyrobené v Podkrkonoší. Jde o sedmý
český výrobek, kterému Evropská unie udělila ochrannou známku původu. Pravé hořické
trubičky se tak smějí vyrábět jen
v oblasti města Hořice v Podkrkonoší podle
tradiční receptury, která se zde dědí.

PŘÍBĚH HOŘICKÝCH TRUBIČEK

Pověst říká, že koncem roku 1812 se do Podkrkonoší zatoulala skupinka hladových a zubožených vojáků z Napoleonovy armády. Bylo
po válce, oni byli vymrzlí, zranění

PODNIKAVÝ VYNÁLEZCE KOFRÁNEK

HISTORIE TRUBIČEK
l V roce 1812 daroval recept
na lahodné trubičky za záchranu
svého života Napoleonův kuchař
paní Líčkové z Hořicka.
l Recept se v rodině dědil.
O slávu hořických trubiček
i za mořem se nejvíce zasloužil
Karel Kofránek na konci 19.
století.
l Kofránkovo trubičkářské
umění převzala a rozvíjela dcera
Marie. Po roce 1949 byly všechny
hořické výrobny trubiček
znárodněny a sloučeny pod
n. p. Pardubický perník. Trubičky
se začaly vyrábět ve velkém
a bohužel tím ztratily na původní
chuti.
l Po roce 1990 národní podnik
prošel privatizací a rozštěpil se
na několik menších firem.

Všichni výrobci pečou trubičky podle podobného receptu.
To, co odděluje zrno od plev, je postup, který se tají.

a vyhladovělí. Místní ve vesnici Hořice
se jich ujali, ošetřili je, dali jim najíst a napít
a v podstatě jim tak zachránili život. Jedním
z uprchlíků však prý byl i osobní kuchař císaře
Napoleona, který byl současně generálem
jeho armády. Kuchař z vděčnosti za záchranu
života věnoval paní Líčkové, která se o něj
starala, recept na zhotovení Napoleonovy
oblíbené pochoutky – stáčených trubiček.
Takto se tedy dostal tajný francouzský recept
až do české vísky v Podkrkonoší.

l V roce 2007 byla sladká specialita podkrkonošských Hořic
oceněna ochrannou známkou
EU s certifikátem chráněného
originálního výrobku, který
mohou používat pouze hořičtí
výrobci.

Postup výroby se v rodině předával jako
vzácný poklad. Zdědila jej dcera, paní Kliková,
které se říkalo „trubičková bába“. Tradiční dezert prý nosila po Hořicích v nůši a prodávala.
Další dcera tohoto rodu se provdala za Karla
Kofránka, který měl velmi podnikavého ducha
a nebál se výrobu trubiček rozšířit. Karel Kofránek také začal používat elektřinu a společně
s Františkem Křižíkem vyrobil první přístroj
na pečení oplatek. Byly to dvě pánve, které se
rozehřívaly. Na jednu se nalilo těsto, druhou
pánví se přitlačilo, roztáhlo a z obou stran
stejnoměrně propeklo. Svůj vynález si Karel
Kofránek nechal v roce 1898 patentovat.
Kofránek velmi dobře věděl, jak důležitá je
reklama, a tak hořické trubičky představoval
na všech možných výstavách a soutěžích.
Trubičky se staly velmi populárními a firma
Kofránek začala importovat nejen do všech
významných zemí Evropy, ale i do Ameriky
a Číny.

V ČEM TKVÍ TO KOUZLO

Recept na trubičky není nijak tajný, všechny
firmy je vyrábějí ze stejných surovin, rozdílný
je však postup a ten si každá výrobna hlídá.
A protože není úplně jednoduché hořické
trubičky správně upéct, dnes si většina konzumentů raději kupuje hotové produkty, které
si například plní vlastním krémem. A jak že
se správně hořické trubičky jedí? Postavíte si
trubičku na dlaň a ukusujete ze shora. Tak vám
neuteče ani drobeček. 

recept /

Banánový POHÁR s čokoládovým
krémem a HOŘICKÝMI TRUBIČKAMI
Příprava | 20 minut
DOBA vaření | 10 minut

na 4 porce potřebujeme:
2 banány
2,5 dl mléka
1,5 dl smetany (33%)
4 hořické trubičky
4 slepované kakaové sušenky
2 lžíce cukru
1 lžíci maizeny
1 lžíci kakaa
1. Třetinu mléka a celou smetanu přivedeme
k varu. Zbylé mléko prošleháme s maizenou,
kakaem a cukrem. Směs za stálého míchání
zavaříme do mléka a vaříme asi 10 minut
do zhoustnutí.
2. Kastrůlek s krémem postavíme do dřezu
se studenou vodou a za stálého míchání
zchladíme.

3. Banány oloupeme a nakrájíme na plátky.
Polovinu jich rozdělíme do misek nebo
pohárů. Přidáme tři čtvrtiny krému, další
banány, zbytek krému a nakonec přepůlené
hořické trubičky a rozdrcené sušenky.
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BOLÍVIE – SALAR DE UYUNI

SOLNIČKA PRO CELOU

PLANETU
text
FOTO

EVA PALÁTOVÁ
AUTOrka

Na Vánoce posíláme domů
vypečenou obrázkovou hádanku na
fotografii: Za námi je nekonečná bílá
pláň, ale není to sníh. Je to bílé, ale
není to sněhulák. Pod nohama nám
to křupe, ale není to led. Co je to?

san borja

chímore

SALAR DE UYUNI

santa cruz

cestopis /

V

lastně jen sněhulákův nos ze špuntu
PET lahve je na fotce autentický.
Sníh není sníh, naše bundy neznamenají
zimu, jen ochranu proti extrémnímu
UV záření spalujícímu na uhel. Vždyť
sluníčko se tu odráží od bílého zrcadla
ve výšce 3 650 m n. m. Nacházíme se
na největší solné pláni světa – Salar de
Uyuni. Na pláni tak veliké, že je vidět
zakřivení zeměkoule. Obzor tvoří pouze
dvě barvy: bílá země a modrá obloha.
Dojemnou jednoduchost kazí vlastně jen
ten sněhulák. Jenže to není sněhulák, je
to solňák!
Náš džíp stojí na několikametrové
krustě soli a my tak všichni společně
driftujeme po zbytcích oceánu ukrytého
hluboko pod námi, uvězněného kdysi

dávno mezi hřebeny And. Náš kompas
vypovídá poslušnost, protože záhadné
nerostné podloží a ráz této krajiny
způsobují na některých místech jeho
nefunkčnost. Nejsme však ztraceni,
zaměřuje nás NASA! Ta sem co chvíli létá
zkoumat geomagnetické anomálie, podivné nerosty a částice, sopečné gejzíry
a výpary či onu zmiňovanou trudnomyslnost kompasu. Světové unikum Salar
de Uyuni bude náš cíl, ovšem i cesta
k němu jako by opravdu vedla samotným
vesmírem.
Připoutejte se prosím, čeká nás
meziplanetární jízda! Cesta k solné
pláni Salar de Uyuni bude dlouhá. Tisíc
kilometrů v terénním voze, čtyři dny
přes náhorní poušť, často vysoko nad

BOLÍVIE
l
l
l
l

Rozloha: 1 098 581 km2
Počet obyvatel: 10 907 778
Hlavní město: Sucre
Časový posun: -4 hodiny
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hranicí 4 000 m n. m. a mezi předměty,
jež rozhodně nepřipomínají Zemi.

VÝLET NA MARS

Opravdu jsem nevěřila, že stojím na této
planetě. Kdyby tu jezdil malý robotek,
vsadím se o všechny dobroty z batohu,
že jsme se na ten moment zhmotnili na
Marsu. Až bude NASA ukazovat záběry
z této rudé planety, bude mít velký průšvih, jakmile se tam objeví prašná cesta.
Protože nafilmovat Mars tady je
o spoustu dolarů levnější a naprosto
důvěryhodné. Přesně takový kukuč
má celá krajina náhorní pouště kolem
Salaru de Uyuni, nad níž dlí neméně kuriózní vrcholky: vulkán Uturuncu
(6 008 m n. m., kam do výše 5 900 m vede
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nejvýše položená silnice světa) či vulkán Licancabur (5 950 m n. m., kam jezdí trénovat
samotní kosmonauti).
Při úpatí vulkánu Licancabur leží
opravdu působivá Laguna Verde (Zelená
laguna), bohatá na magnezium, olovo či
borax. Ovšem zelená je jenom za podmínky,
že fouká vítr a v její vodě se otáčejí krystaly.
Takže dneska do 10.30 byla úplně bílá – nefoukalo, krystaly se nemotaly. Zatímco teď
to kolem uší duní, tak se ta přírodní mísa zelená dočista jako hrášková polévka. Pěkný
přírodní sporák! Borax vypadá trochu jako
houba vytvarovaná do krystalické struktury, má nehorázně dlouhý chemický vzorec
a rozmanité využití, mezi jiným na plasty,
kosmetiku, antiplísňové prostředky a prý
je snad i nějak výbušný. Tak rychle pryč. Ze
zeleného neznáma do červeného.
Solné moře má i svůj ostrov: Isla del Pescado.

Sprosťáci, ti plameňáci…

Colorado lagoon (Červená laguna –
4 270 m n. m.) byla zařazena do ankety
www.new7wonders.com mezi nejkouzelnější místa světa. Nejprapodivnější na ní je,
že její vodní plocha nemůže nikdy zrcadlit
modré nebe, i kdyby hladina byla za bezvětří
hladká jako sklo. Laguna je hustě červená
jako krev, která všechnu modř spolyká. Toto
ďábelské zbarvení propůjčují vodě drobní
korýšci, kteří za slunečního svitu vylučují
rudý pigment. Voda zrcadlí jen dlouhé nohy
plameňáků, jichž se tu v pářicím období (listopad – únor) nahoufuje až 40 000.
Existují tři druhy plameňáků v nejbližším okolí: největší plameňák andský
s černým ocasem, co prý cvrliká „čururu“.
Střední plameňák chilský má pro změnu
černé oči a křičí „pototo“. Nejmenší plameňák Jamesův pak zpívá „piriri“. Když se

EVA PALÁTOVÁ
Cestovatelka, publicistka,
spisovatelka. Horami,
džunglí i pouští se pohybuje
s jedinou zbraní – tužkou
v ruce – a s neobyčejným
darem: hravým a veselým
slovem dokonale zachytit
okamžik. Je autorkou
cestopisů ATA MUA – Kolem
světa za 800 dní, který se
stal nejlepším cestopisem
roku, a OLA LAMA – Jižní
Amerikou od rovníku k tučňákům, ve kterém najdete
i zážitky z Bolívie. Svět
jejíma očima můžete objevovat na www.kiwik.cz.

Ze železniční tratě z konce 19. století tu zbylo jen velké pohřebiště vlaků The Train Graveyard.

hejno zvedne, hezky se to namíchá
a nadávky jen lítají: od „p“ i „č“.
Neméně jedovatými barvami hýří vulkanické gejzíry Sol de Maňana. Nejsou ohraničeny žádným plotem, měří do hloubky sedmdesát metrů, stříkají pět metrů vysoko,
dá se mezi nimi volně pobíhat a statistika
je vzhledem k podmínkám vcelku mírumilovná – zhruba „jen“ dva uvaření lidé za
posledních pár let. Šlápli kousek vedle.
Cestu surrealistickým krajem provází
v útrobách auta naprosto trefná muzika
slavné americké skupiny šedesátých let
Doors s charismatickým Jimem Morrisonem
nebo ještě příznačnější One way ticket to
the Moon. A já se s každým slovem přistihuji, že víc zavírám oči, než píšu,
a snažím se úpěnlivě vybavit tu krajinu

cestopis /
jako vystřiženou z nejbujnější fantazie.
Ne, tuhle zemi nelze popsat slovy ani
fotografiemi. Všem prostředkům chybí
nekonečný rozměr, neuvěřitelné ticho,
nebo naopak tleskot 40 000 párů křídel
zároveň. Zde končí realita.
A začíná sůl! Máme tu čest trávit jednu
noc v hotýlku postaveném jenom ze soli.
V Puerto Chuvica na jižní straně Salaru de
Uyuni. Podlaha ze soli, stěny ze soli, postelové kvádry ze soli, ze stropů visí solné
rampouchy. Nikdy by mě nenapadlo, jak
ohyzdně může páchnout zatuchlá sůl
v nevětrané místnosti. Koneckonců – kde
by mě to taky mohlo napadnout. Nocleh
v solničce budiž dnes poprvé.

KDE LEŽÍ BOLIVIJSKÉ MOŘE?

Z pohledu do atlasu by se mohlo zdát,
že Bolívie má všechno – hory, vulkány,
džungli, poušť i bažiny, jenom ne moře.
Ovšem pozor! Ono tu je! Velmi dobře
ukryté.
Bolivijská riviéra kdysi existovala.
Bolívie se hrdě rozpínala až k Tichému
oceánu, tam, kde dnes „překáží“ Chile.
Návrat k moři hlásá do jednoho každý
bolivijský prezident jako eso svého
volebního programu. Bohužel zatím
každý vůdce nějak vypadl ze hry dřív,
než stihl uspořádat zpětnou dobyvačnou
výpravu. Bolívii se na přelomu 19. a 20.
století povedl opravdu husarský kousek.
Za sto let po získání samostatnosti stihla
Bolívie ztratit víc než polovinu svého
území i přístup k Tichému oceánu. V pacifické válce s Chile ztratila provincii
Atacama – svůj jediný přímořský rajon
a s ním i obrovské nerostné zásoby
ledku. Během kaučukové války s Brazílií přišla Bolívie pro změnu o část
Amazonie. A aby všichni sousedi Bolívie
nezůstali zkrátka, Argentina a Paraguay
okousaly během války v Chacu celý bolivijský jihovýchod. Právě přes řeku Paraguay vedla druhá, ač poněkud zdlouhavější cesta k oceánu – k Atlantiku. Ani ta
už nevede. Dnes zbývá Bolívii nějakých
1 000 000 km 2 a na nich asi 11 000 000
lidí, kteří se ve střídavých vlnách zvedají
a volají zpět po oceánu.
Možná ne všichni Bolivijci vědí, že
to moře vlastně stále mají. Mistrovsky
schované! Když vznikaly Andy a Nazca
se podsouvala pod jihoamerickou desku,
chytila se mezi horami veliká masa vody
a vytvořila slané jezero Minchin. To
postupně vyschlo do mnoha lagun a před
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několika tisíci lety vyschlo na povrchu
úplně. Vznikla největší solná pláň světa
Salar de Uyuni, na níž se právě nacházíme. Ovšem pozor! Jezero zdaleka
nevyschlo úplně a vody je tu
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metrech vody. Dokonalé šestiSOUTĚŽ O
úhelníky na povrchu jsou vlastně
póry Salaru, kudy schované „moře“
dýchá a stále se odpařuje.
Pomyslné vyschlé hladině moře,
ale působivé to je. Škoda, kdyby rostly
situované 3 650 metrů vysoko v horách,
kaktusy takovou rychlostí opravdu celý
nechybějí ani ostrovy. Třináct tmavších
život, koukaly by odtud tříkilometrové
bobků trčí z bílé roviny tak autenticky
potvory, NASA by měla observatoř na
jako Maledivy kdesi v Indickém oceánu.
nejvyšším pupenci a zkoumala by dopad
Akorát ostrůvky nezdobí palmy, nýbrž
stínu trnu na USA.
obří kaktusy. Archie nám tvrdí, že rostou rychlostí až jeden centimetr za den
FOCENÍ BEZ PERSPEKTIVY
a ten nejvyšší, devítimetrový, už má 900
Jas odrážející se ze Salaru takřka znelet. Matematicky to trochu nevychází,
možňuje otevřít oči bez slunečních brýlí.
A orientace na Salaru je složitá. Na konečnou stanici bílé plochy není vidět
a kompas je tu samá anomálie. Orientace
je tak možná pouze dle štítů některých
hor okolo (především Tunupa a Cuzco).
Loni se tu ztratili i domorodci, protože
ačkoliv si v autě mysleli, že jeli rovně, ve
skutečnosti obkroužili parádní dlouhé
„cééé“, až to škytlo a „hééé“ – došla šťáva.
To je potom péééch. Na sůl auta nejezdí…

SOUTĚŽ
0 5 knih

Na celém
Salaru se nesmí
stavět a dokonce
ani močit.

Zelená laguna Verde.
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Na celém Salaru se dále nesmí stavět a
dokonce ani močit! To by ta bílá časem vypadala. Nutno si uvědomit, že na Salaru není
déšť, který by vaše stopy spláchl, nejsou tu
žádní broučci nebo půda, co by biologický
odpad rozložila. I když přece jen jakési pofiderní splachovadlo tu funguje – každý leden
se během období dešťů celičký Salar zaplaví
vodou z okolních hor. Nikoliv tedy deštěm, ale vodou z řek z oblastí, kde prší. Až
šedesát centimetrů vysoký bazén znemožňuje v tuto dobu návštěvy turistů, rozmočí
všechny šestiúhelníky, ale i ty nevyvedené
„póry“ – sedmiúhelníky, srdíčka
a jiné pitoreskní obrázky, které se v procesu
krystalizace nějak zvrtly.
„Co vařit se solí – bez soli,
to je umění,“ jak se
praví ve staré české
pohádce. Jenže proč,
když tu leží
solnička
pro
celou
planetu?
Někdo se to pokoušel
spočítat a napočítal 62 bilionů tun soli. Co si pod tím
přesně představit, těžko říct,
ale je to už slušný kyblík. Jen
pro Bolívii se tu každoročně
vytěží nějakých „drobných“
20 000 tun, všechno je
poctivě odnošeno v pytlích
na zádech mužů, jejichž
kůži celý život rozežírá
ostré palčivé sluníčko
a sůl.
Na ostrovech
uvnitř solné pláně
už kdysi žili Inkové a
dodnes existují nomádické skupiny, které
putují šest a šest měsíců z místa na místo
a vyměňují bylinky z
pouští za sůl ze Salaru.
Na pláni uvidíte spíše
jen karavany ostatních
džípů veskrze mladých
lidí, kteří se tam jedou
vydovádět. Možnosti
focení bez perspektivy
tam, kde neexistuje vysoko a nízko a daleko
a blízko, jsou nekonečné, zábavné a tvůrčí.
Můžete se vyfotit, jak

VÁNOCE NA BŘEHU
MOŘÍ A JEZER
Na sněhobílé solné pláni
jsme trávili vánoční čas
uprostřed půlroční cesty
napříč jihoamerickým
kontinentem. Vánoce na
cestách pro mne vždycky
byly dvojitým svátkem
a vpily se i dvojitým
inkoustem do klikaté
trajektorie vzpomínek.
Všechny si pamatuji do
nejmenšího detailu oproti
Vánocům doma, které
splynou v jednu pohlednici
– v jediný obrázek spletený
jak z toho hezkého
(smrčky, bílo, ušáci, laně,
svíčky, koledy), tak i z toho
nehezkého (shon, hysterie,
lidský mamon). Zkoumat
„zaběhlé věci“ či třeba
„zaběhlé Vánoce“ z jinačího
pohledu je pokušení. A tak
jsem v životě zažila Vánoce
velmi neobvyklé. Na břehu
moří, jezer, ve stanu, pod
širákem, v autě, s lidmi
i bez lidí, sama jen
s klavírními preludiemi
Clauda Debussyho a jeho
serenádou Tančící sníh,
když všude kolem nebyl
ani sníh a nikdo netančil…
O Vánocích na cestách se
snad nejvíc prohloubí ona
věčná „nemoc “ toulavých
duší. V dálkách vzpomínají na domov, doma je
svrbí paty. Ale dokud to
srdíčko udýchá, dá se s tím
nádherně žít, léčit jedno
druhým, vždycky se těšit,
rád se vracet a vnímat oba
světy o to plněji.
O Vánocích se také
vzpomíná. Na živé, na
mrtvé, na polomrtvé (ty,
co neumějí žít…). Také se
zapalují svíčky. My svíčku
nezapálíme, může nám
hořet akorát v mysli a ta
hoří ostatně déle a opravdověji než ta vosková.

šplháte na laně někomu do zadku, jak držíte
v klobouku všechny ostatní, jak točíte na
malíčku s džípem… Stačí se postavit různě
daleko od objektivu a jste jednou trpaslíkem,
podruhé obrem Kolodějem, potřetí tam vůbec
nejste, protože pobíháte tak radostně, že jste
uběhli ze záběru… Nebýt venku jak v troubě,
poskakujeme tam jak kašpárci dodneška.
Teplota na Salaru je ošemetná věc. V zimě
se tu prý nedá vylézt z auta na déle než deset
minut, no a v létě (prosinec) vlastně taky
ne. V zimě třeskutý mráz, v létě výheň jak
v Africe (pozor, pouze přes den). Opatrnost se
svršky je namístě, sůl nedrží teplo jako třeba
kameny, a tak i velmi jemný vánek dokáže
venkovní teplotu rázem srazit o deset stupňů.
A i letní noc může být mrazivá. O té zimní vůbec nemluvě. Archie si stěžuje, že během zimy
tu ani nemůže umýt v poledne nádobí, protože
v konstantních minus dvaceti má z houbičky
akorát tak kladívko.
Extrémní podmínky přitahují všude na
světě všelijaké borce a borkyně, a tak… co
to nezří oči mé? Není to pocestný? Není. Je
to cyklista! Kolo obtěžkané demižony vody,
hm, možná že jeden demižon je místo přísně
zakázaného WC… Sáhib zabalený proti ničivému UVčku si to takhle mašíruje přes poušť
s rakouskou vlaječkou na zadku. Zdravíme

Tuhle zemi nelze
popsat slovy ani
fotografiemi.
„Grüß Gott“. Bůh s tebou, hochu! Kukla mává,
ale honem zase vyrovnává balanc, poněvadž
to na zdánlivě nedozírné rovině může taky
pěkně dlouho drncat. Právě o ty šestiúhelníky, do kterých my jsme přičmárali taky
rytinu mamuta, lamu, želvu a tučňáka, protože ty nekonečné geometrické úhly jsou už
trochu suché… Tak se cyklistovi stalo, že mu
to na neživé pláni drnclo o želvu, a než za pár
dní přijde každoroční lednová potopa, možná
se ještě párkrát ozve napříč prérií nemilý
melodický jihoamerický pozdrav: „Himmel
Hergot Schweinhund Schildkröte…“ A pak že
nejsme u móře! 

zábava /
SOUTĚŽ

Pro chytré hlavy
1|

Co v překladu
znamená slovo
advent?

2|

Kdo vlastnil zámek
v Novém Městě nad Metují
před rokem 1948?

a → kouzlo
b → příchod
c → Vánoce

a → Bartoňové z Dobenína
b → Rožmberkové
c → Babenberkové

3|

Stáčené trubičky
byly oblíbenou
pochoutkou:

4|

Kolik obyvatel
má přibližně
Bolívie?

a → císaře Napoleona
b → krále Karla IV.
c → královny Alžběty

a → 1 milion
b → 11 milionů
c → 110 milionů
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H r a j te
trické
o Kilome za
banky ČD
2 1 0 0 K č.

5|

Jakou slevu poskytují České
dráhy na permanentky v rámci
projektu ČD Ski na Slovensku?

6|

Který článek
v tomto čísle vás
nejvíce zaujal?*

a → 10 %
b → 20 %
c → 30 %

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

Své odpovědi včetně poštovní adresy nám posílejte do 23. 12. 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 2 100 Kč.
Výherci z minulého čísla: Vlasta Václavíková, Jakubčovice; Jan Palla, Ostrava; Ladislav Bunža, Bzenec
Správné odpovědi z minulého čísla: 1 – na ostrově Tchaj-wan, 2 – Princezna Alžběta, 3 – Richard, 4 – 2 měsíce, 5 – Ayutthaya
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T. L. Peacock (1785–1866) – britský prozaik:
Člověk se musí smát předtím, než je šťastný, ... (dokončení v tajence).				
							

AMERICKÁ
ROCKOVÁ
SKUPINA

DÁVNO

KLOUDNÁ

ŽENSKÝ
HLAS

PLANÁ
NÚBIJSKÁ
BAVLNA

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

OPÉKATI
V ROZPÁLENÉM
TUKU

2. ČÁST
TAJENKY
STŘEDOVĚKÝ
ZBROJNOŠ

VERNEŮV
KAPITÁN

TIŠTĚNÉ
LITERÁRNÍ
DÍLO

BOJOVÝ
POKŘIK
BRODIVÝ
PTÁK

ZASÉVÁNA

1. ČÁST
TAJENKY
POPRAVČÍ
TVRZENÉ
(O KOVECH

FRANCOUZSKY
PŘÍTEL
MALÉ
SKOKY NA
MÍSTĚ
VAŘENÉ
VEPŘOVÉ

POLOVINA

ODHAD
VÝSLEDKU
KRÁTKÝ
KABÁT

SOUHLAS

LATINSKY
CESTA
ČÁST DNE
PO SETMĚNÍ

4. ČÁST
TAJENKY

NĚMECKY
MOŘE
PLEMENA

PRK. STROPY
(V NÁŘEČÍ)
PŘEDMĚTY

VYSOKÉ
KARTY
OPAK ZÁPORU

AVŠAK

ELEKTROMAGNETICKÝ
SPÍNAČ

SMYSL

NAŠE
POLITICKÁ
STRANA

lehké

ZNAČKA
ČAJOVÉ
SMĚSI

NEVYŘÍZENÝ
SPIS

SLONÍ
ŠPIČÁKY
VOJ. CHEM.
SLOUČENINA

MZDA
TŘÍDA
(SLANG.)

ÚDER

CIZÍ
ZNAČKA
LYŽÍ

ZVÝŠENÝ TÓN
HORSKÉ
JEZERO

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
ŘÍMSKY
1995

AFRICKÝ
SLON

VÝROBNA
LISOVANÝCH
VÝROBKŮ

FOUKAT

BOLY

3. ČÁST
TAJENKY
DOMÁCKY
EDUARD

ZVUK HODIN

OTÁZKA
PŘI SÁZCE

TVOJI

PLOŠNÁ MÍRA

PYSK

SARMAT

sudoku

OCEÁN
HUDEBNÍ
TV KANÁL
STARCI
(KNIŽNĚ)

VELKÝ PYTEL
PŘÍBUZNÉ

KDYPAK

POLSKÉ
MĚSTO

SEJMUTA

TÝKAJÍCÍ
SE TANKU
ŠEDESÁT
KUSŮ

ZÁVĚR

AMBALÁŽ

MAZADLO

MOBILNÍ
ZPRÁVA

BAŽINNÝ
VÁPENEC
ZÁBAVA

HÝKAVEC

KONTAKT

LENÍK

středné TĚŽKÉ

PŮLNOČNÍ
PŘEKVAPENÍ
H

ostitel Jirka Dolman napřáhl zápěstí s přesnými hodinkami.
„Pět… dva… jedna… už!“
Přípitky, za okny odstartoval rej rachejtlí.
Náhle zhaslo v celé vile světlo.
Tlumené chichotání dívek, brblání mužské části společnosti.
Pak se nabídl Zdeněk Hašták, že půjde prozkoumat pojistky.
Když se po několika minutách opět rozsvítilo, zdálo se všechno
v pořádku a při starém – až na jednu změnu. Uprostřed pokoje,
tváří na koberci, ležel bez hnutí Jirka Dolman. Těsně nad pasem mu z pravého boku trčela černá rukojeť nože, kolem níž se
po modré bavlně košile šířila rudá skvrna.
Všeobecným šokem zahuštěné ticho narušil kdosi zajíkavým:
„Zdeňku… ty přece děláš medinu…“
Zdeněk Hašták potácivě přiklekl k ležící postavě, zkusil tep,
prohlédl zorničky, načež ostatním ponuře oznámil: „Konec.“

Dívky tiše i nahlas poštkávají do kapesníčků, chlapci zarytě mlčí.
Jedno je spojuje – traumatizující zážitek v nich rychle ztlumil
účinky vypitého alkoholu.
Prohlížím si nenadšeně asi desetičlennou skupinku roztroušenou po hale. Hm, to nám ten další rok na kriminálce pěkně začíná. Mordem na studentským silvestrovským mejdanu.
„Kdo z vás je Aleš Snůpek?“ oslovím všechny a nikoho.
„Já,“ přihlásí se blonďáček muší váhy.
„Takže vy jste volal policii,“ konstatuje Eliška, moje parťačka.
„Bydlíte tady?“
„Ne, domácí je právě Jirka Dolman. Jeho rodiče odletěli
na Kanáry.“
Vtom si – současně s Eliškou – všimnu v dané situaci neuvěřitelného úkazu: spícího mladíka nataženého na polstrované lavici
v rohu.
Aleš Snůpek zachytí naše pohledy.
„To je Zdeněk Hašták, Jirkův kámoš ještě ze základky. Je ve třeťáku na medicíně, takže se nějak nabízelo, že potvrdí… Zdeněk
pak převzal iniciativu, vyhnal nás – jako kvůli stopám,
chápete – z obýváku do haly a zamknul za sebou.“
„To samozřejmě oceňujeme,“ kývám uznale.
„Zdeněk sám chtěl volat, ale najednou sebou praštil a v tu ránu byl v limbu… pořádně
totiž přebral.“
„Ten klíč od obýváku…“ ozve se Eliška.
„Mám já,“ sáhne do kapsy Aleš
Snůpek.
V příští vteřině se už Eliška řítí s mladickou nedočkavostí ke dveřím s matnou výplní, odemkne a skoro vletí dovnitř. Za ní – už mnohem důstojněji – já
a další členové výjezdovky.

text
TOMÁŠ CACH
ilustrace roman kliský

Obývací pokoj by díky svým rozměrům mohl posloužit i jako tenisové hřiště. Vybrané kusy nábytku přiléhají vesměs ke stěnám.
Kromě movitého inventáře je však místnost – prázdná.
Ve dveřích do haly se začínají štosovat účastníci večírku. Nějak
jim otrnulo.
„Mládeži, co to má znamenat?“ utrhnu se na ně. „Všichni dovnitř!
Bude se vysvětlovat!“
Hned je jich kolem mě plno, překřikují se v tvrzení, že…
„Tak dost!“ Už musím řvát. „Když vražda – kde tedy máte
tělo?!“
„T-a-a-a-d-y-y,“ odpoví mi záhrobní hlas z druhého konce pokoje. Z truhly se souká postava s mrtvolně nalíčeným obličejem
a nožem trčícím z boku.
„Jirka! Mrtvej Jirka!“ vřískne jedna z dívek a klesne mi
do náruče.
Mrtvola se rozřehtá na celé kolo. „To zíráte, co?“
Původní scénář silvestrovské kratochvíle Jiřího Dolmana byl
následující:
Během půlnočního přípitku se Zdeněk Hašták vytratí do předsíně a vyhodí pojistky, Jirka pak v nastalé tmě sám sebe „zavraždí“
pomocí dýky se zasouvací čepelí a balonku s barvou. Pak Zdeněk
zase rozsvítí a ostatní objeví „mrtvolu“. Zdeněk všechny vyžene
do haly a zavolá „kriminálku“ – tři své kamarády. Jirka se mezitím
schová do truhly. Když přijede „policie“, v příhodnou chvíli vyleze
jako „oživlá“ mrtvola.
„Hm, jenže chybička se vloudila, co,“ poznamenám jízlivě.
„Protože blbý nápady většinou vezmou blbej konec,“ přisadí si
Eliška. Ovládaná zlost ji pozoruhodně ještě víc zkrásňuje.
„Byl to skvělej nápad!“ nasupí se jeho původce. „Nemoh jsem
tušit, že Zdeněk se kvůli chlastu vyřadí ze hry a nějakej kretén pak
zavolá skutečnou kriminálku.“
„Pane Dolmane,“ spustí Eliška komisně. Skvostná ledová královna. „Víte, na kolik přijde zbytečná akce naší výjezdovky?“
„Ale vždyť vám vysvětluju –“
„Kromě toho,“ uždibuje dál Eliška z ledového
kvádru, „vašeho otce jistě tento rádobyžertík
nepotěší.“ (Richard Dolman senior je známý kontroverzní podnikatel – v poslední
době navíc s politickými ambicemi.)
Frajírek sice znejistí, ale já už mám všeho
akorát.
„No… k žádnému trestnému činu
nedošlo a – řekněme – ekonomické důsledky události bude případně řešit policejní správa města.“
Eliška stiskne svou rozkošnou pusinku, ale komentář si už odpustí. 

?
?
Co mi hlava nebere ??
?

ilustrace roman kliský

HOREČKA VÁNOČNÍ NOCI

KDO SKÁČE, NENÍ ČECH

en co spadlo první listí a objevily se ranní mlhy, obchodní domy
se pomalu zahalují do stříbra, zlata, elektrických žárovek,
tlusťoučkých starých dědoušků v červeno-bílých oblečcích a
hlavně: všechny obchody se začínají plnit davy koupěchtivých
zákazníků. Klientela by se dala rozřadit do několika skupin.
Zběsilí nákupčí berou zavděk vším, co jim padne do ruky, a
okupují obchody zejména poslední týden před Štědrým dnem,
proto je nejlepší jít nakupovat podstatně dřív. Heslem „Nakupuj
brzy, vše si dvakrát promysli“ se řídí další skupina zákazníků.
Obejdou v zimních kabátech třeba i čtyři obchody s hračkami,
jen aby našli tu nejlepší, nejúžasnější a taky nejlevnější panenku,
která mluví, čurá a říká „I love you, mummy“.
Třetí skupinou, která si nákupní horečku „užívá“ z pohodlí
vlastního domova, jsou lidé, kteří se rozhodli pořídit dárky
přes internet. Podle průzkumů takových zákazníků každý
rok přibývá. Je to tak jednoduché: najdete si, co přesně hledáte (pokud tedy víte, co hledáte a jak je to ve skutečnosti
velké), pak kliknete a během několika dnů
vám až u dveří zazvoní pán s balíčkem.
A poslední skupina lidí, veřejně
odsuzovaná, „překvapuje“ pravidelně
své příbuzné smotaným balíčkem
papírových bankovek, načež očekává, že se jí darem vrátí bankovky alespoň ve stejné hodnotě
a celkové prosincové cash-flow
zůstane vyrovnané.
Tak je to tu zas. Ty zatracené Vánoce a s nimi
vnitřní nutnost obdarovat každého blízkého.
Ne, nelze se tomu
vyhnout, nakonec
budete čekat na rozzářená očka vašich
milovaných, kterým
je vlastně jedno, co
dostali, ale do konce života si budou pamatovat
kouzlo Vánoc, které jste
jim vytvořili a společně
s nimi strávili. 
Kristýna Ljubková, 25

ikdy bych nešel s davem; nikdy bych nepolíbil jinou; nikdy bych neplakala na veřejnosti; nikdy bych nezpíval
před cizími lidmi; nikdy bych neobjala někoho, koho neznám – nebýt hokeje.
To jsou věty z „dojemné“ reklamy, které potvrzují, že jsme
skvělý národ, který se umí semknout a investovat do fandění
stejně tolik sil jako jeho oblíbenci do svého sportovního výkonu. Jenže co potom nastává v situacích,
kdy se sportovcům přestane dařit?! Divák, jindy
naučený, že půlka výsledku je jeho vlastní zásluhou, odchází ze stadionu či od televize a nejde
daleko pro nadávku doprovázenou zaručeným
návodem na úspěch či konstatováním, že kdyby
onen nešťastník doopravdy chtěl, tak by klidně
mohl svůj výkon odvést lépe a že za ty prachy,
které vydělává, lepší výkon prostě odvést MUSÍ.
Je logické, že úspěšní sportovci mají více fanoušků
a že málokdo začne fandit
někomu, kdo se po celou
kariéru nevymaní z konce
žebříčku, ale je opravdu
tak těžké nešpinit kdysi
oblíbené sportovce
a neodvracet se od nich
ve chvílích, kdy se jim
nedaří? Na úspěchu se
umí přiživit každý, ať už
v životě nebo ve sportu.
Zajímalo by mě, aniž bych
chtěla cokoli přivolávat,
kdo, až třeba taková Petra
Kvitová přestane vyhrávat,
bude stát stále na její straně,
kdo ji nechválí jen proto, že
je teď mezi lidmi in,
ale proto, že ji opravdu
uznává.
Co takhle občas ukázat, že Češi mají charakter a umějí být věrní. 
Andrea Černá, 18

J
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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

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

z kultury

Je jasné, že poslední den v roce
nabízí příběhů, že by jich stačilo
na pěknou řadu filmů. Však
už jich také pár v minulosti
vzniklo. Nejnověji se nechal
silvestrovskou nocí unášet
režisér Garry Marshall, který
se před dvaceti lety zapsal
do filmové historie snímkem
Pretty Woman. Nyní spojuje
příběhy lásky, nadějí, odpuštění
a nových začátků, které nabízí
pulzující New York.

Kulturní tipy připravuje novinář
a publicista Jan Kábrt.

REŽIE – GARRY MARSHALL / HRAJÍ – ZAC EFRON,
LEA MICHELE, ABIGAIL BRESLIN, KATHERINE HEIGL,
ROBERT DE NIRO, JESSICA BIEL, HILARY SWANK,
MICHELLE PFEIFFER V KINECH OD 8. PROSINCE

kino

•

MISSION:
IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL

MONEYBALL

Vzpomínáte si, jaký rozruch u nás loni způsobil herec Tom Cruise? Tak to
bylo právě kvůli tomuto filmu. Počtvrté se zhostil role speciálního agenta
Ethana Hunta, esa špionážní agentury IMF. Ve chvíli, kdy provádí tajnou
operaci v Moskvě, kdosi spáchá úspěšný útok na Kreml. Podezření padne
právě na agenturu, jejíž zaměstnanci se tak v okamžiku stávají lovnou zvěří.

Billy Beane byl velkou baseballovou nadějí, jenže očekávání nenaplnil
a stáhl se do zákulisí. V roce 2002 se ocitl v těžké situaci – jeho tým
Oakland Athletics se potýkal s financemi a tím přišel o nejlepší hráče.
A tak se Billy rozhodl jít nebývalou cestou – začal do týmu angažovat
starší, problematické nebo nemocné, zkrátka nedoceněné hráče.
Vyjde mu takový krok?

REŽIE – BRAD BIRD / HRAJÍ – TOM CRUISE, JEREMY RENNER, SIMON PEGG, PAULA PATTON,
MICHAEL NYQVIST, JOSH HOLLOWAY V KINECH OD 15. PROSINCE

REŽIE – BENNETT MILLER / HRAJÍ – BRAD PITT, JONAH HILL, ROBIN WRIGHT, PHILIP SEYMOUR HOFFMAN,
CHRIS PRATT V KINECH OD 1. PROSINCE

•

•

filmy na doma
ŽENY SOBĚ

VODA PRO SLONY

OKRESNÍ PŘEBOR

Komedie roku. A žádná další
inspirace Sexem ve městě, jak
by mohl obal DVD naznačovat.
Tento dámský spolek je o dost
přirozenější a hlavně o sto
procent zábavnější. Vše se tady točí okolo
smolařky Annie, která chystá svatbu, se
kterou se jí dávné i nové kamarádky rozhodly
pomoci. Jenže ne vždy se vše daří, jak má.

Námětem připomene Cirkus
Humberto, ale jeho náboj je
o poznání větší. Svůj příběh v něm
vypráví Jacob Jankowski, čerstvě
vystudovaný veterinář, kterého
osud po smrti rodičů zavál do cirkusu
Benzini. Našel zde práci, nadto se dvakrát zamiloval. U slonice Rosie to nevadilo, u manželky
principála to nemohlo zůstat bez následků.

Seriál, který brzy po svém uvedení
získal velký okruh příznivců
hlavně pro svůj jedinečný humor.
Jeho zdrojem jsou především členové místního fotbalového týmu
SJ Houslice pod vedením kapitána a později
hrajícího trenéra Jirky Luňáka. Hru jeho týmu,
touhu po postupu do vyšší soutěže i obyčejný
život provází jedna komická situace za druhou.

USA, 120 MIN. / REŽIE – PAUL FEIG / HRAJÍ – ROSE BYRNE, MAYA
RUDOLPH, KRISTEN WIIG, JON HAMM, MATT LUCAS, TERRY CREWS

USA, 116 MIN. / REŽIE – FRANCIS LAWRENCE / HRAJÍ – ROBERT
PATTINSON, REESE WITHERSPOON, CHRISTOPH WALTZ, HAL HOLBROOK

ČR, 432 MIN. / REŽIE – J. PRUŠINOVSKÝ, J. KOHÁK / HRAJÍ – ONDŘEJ
VETCHÝ, DAVID NOVOTNÝ, JAKUB KOHÁK, LADISLAV HAMPL

kultura /

koncerty

RIHANNA

divadlo

Uvidíme, zda se jí podaří
zastínit některé letošní
skvělé koncerty, jaké
předvedli Sade nebo
nedávno Lenny Kravitz,
ale minimálně s příslibem
nejlepší show roku
Rihanna přijíždí. Třiadvacetiletá kráska z Barbadosu
přichází s novinkou Talk
That Talk i předcházejícím
albem Loud, jehož písně
Only Girl, What´s My
Name nebo naposledy Man
okupovaly v posledních
měsících rádia. Desky má
nabité energií, která snad
zpěvačku neopustí ani
na pódiu.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

7. 12., O2 ARENA, PRAHA

PETRA JANŮ
Na několika místech ČR můžete v prosinci vidět vystoupení Petry Janů. Zpívat bude třeba
v Sokolově, Jihlavě nebo Mostě, vrcholem
však bude koncert s názvem Vánoční hvězda
v pražské Hybernii (21. prosince). Slibuje hity
i písně z poslední desky Kouzlo.
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Komedii o profesionálním lháři mají nově
na repertoáru v Jihlavě. Hrdinou hry je
MUDr. Mortimer, který zastává zásadu, že
když lhát, tak nehorázně a všem. Tu uplatní
především ve chvíli, kdy se dozví, že má
osmnáctiletého syna a že se každou chvíli
může setkat jeho matka s Mortimerovou
zákonnou manželkou.

HORÁCKÉ DIVADLO, JIHLAVA / REŽIE – KATEŘINA DUŠKOVÁ / HRAJÍ
– STANISLAV GERSTNER, PETR SOUMAR, LENKA SCHREIBEROVÁ,
LUCIE SOBOTKOVÁ-ŠTORKOVÁ, JAN KOVÁŘ, JOSEF KUNDERA

DOMOV MŮJ
Nemají domov, peníze, co stačí na přežití,
přespávají pod střechou hřbitovní hrobky.
Jednoho dne, když na něho nezbude
volný spacák, se jeden z nich rozhodne
přepadnout benzinovou pumpu. Kupodivu
je úspěšný, a tak se se svojí „partičkou“
a igelitkou plnou peněz vydává na wellness
týden do hotelu Hilton.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, PRAHA / REŽIE – DAVID CZESANY / HRAJÍ –
ZDENA HADRBOLCOVÁ, JIŘÍ ORNEST, PAVEL LIŠKA, LEOŠ NOHA, IVAN
LUPTÁK, NATÁLIE ŘEHOŘOVÁ

LEOŠ ANEB TVÁ NEJVĚRNĚJŠÍ

RŮZNÁ MÍSTA, INFO NA WWW.PETRAJANU.CZ

NAZARETH
V Ostravě, Bezně u Mladé Boleslavi, Brně
a Havlíčkově Brodě se představí legendární
skotská skupina, jejíž písně Love Hurts
a Dream On patří stále do repertoáru rádií
a časopis Rolling Stones je zařadil mez 100
nejlepších skladeb všech dob.

RŮZNÁ MÍSTA, INFO NA WWW.NAZARETHDIRECT.CO.UK

Po více než třiceti letech poté, co Miloš Štědroň a Milan Uhde slavili úspěch s Baladou
pro banditu, přicházejí s novou hudební
inscenací o skladateli Leoši Janáčkovi
a jeho výjimečném díle. Vznikla na základě
diskuzního a přednáškového cyklu Kabinet
Janáček, který v Divadle Husa na provázku
probíhá už rok každý měsíc.

HUSA NA PROVÁZKU, BRNO / REŽIE – VLADIMÍR MORÁVEK / HRAJÍ
– MARTIN HAVELKA, MARTIN DONUTIL, ROBERT MIKLUŠ, ONDŘEJ
JIRÁČEK, ELIŠKA FUKSOVÁ, ONDŘEJ KOKORSKÝ, MILAN HOLENDA

desky
U2 / ACHTUNG BABY
Je to skoro až neuvěřitelné, ale
od vydání legendární desky
irské kapely U2 uplynulo dvacet
let. A to je důvod, aby se nahrávka, z níž pochází nesmrtelná balada One
nebo hity The Fly a Mysterious Ways, znovu
dostala do obchodů. Tentokrát i jako součást
exkluzivních balení, která kromě cédéčka
obsahují i DVD s videoklipy, archivní a dosud
nezveřejněné nahrávky, záznam koncertu ze
Sydney nebo knihu plakátů.

SEMAFOR KOMPLET
Sedm let slavného divadla
(1964–1971) pěkně v kostce,
na jedenácti discích. Supraphon deset vydal už před
padesáti lety, mapovaly obrovský úspěch,
kterého tehdy scéna s Jiřím Suchým a Jiřím
Šlitrem dosáhla. Tím pádem nechybí hity
jako Babetta, Tereza, Malé kotě a další. Nyní
původní nahrávky doplnila ještě jedna bonusová deska, na níž jsou rarity, jako například
rané snímky osmnáctiletého Suchého.

TOMÁŠ KLUS / RACEK
Tomáš Klus je i přes svůj mladý
věk jedním z nejvýraznějších
písničkářů na domácí scéně.
Svými prvními dvěma deskami
vzbudil zaslouženou pozornost, jeho
písně začala hrát rádia a na koncertech začalo
být těsno. To jistě podpoří i deska se čtrnácti
novinkami, z nichž jsou některé opět velkým
zážitkem. Třeba zamilovaná Nina nebo
vyřvaná píseň Dno za dnem, která vyvolává
doslova emotivní bouři.

56 / kultura
CZECH PRESS PHOTO

výstavy

Výstava představuje nejzajímavější novinářské snímky uplynulého
roku. Tím nejlepším byl podle mezinárodní poroty snímek Stanislava
Krupaře z týdeníku Reflex. Vznikl během sociálních bouří na severu
Čech. „Jde o silnou novinářskou fotografii poutající pozornost k vážnému sociálnímu problému v České republice,“ zdůvodnila své rozhodnutí porota.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA. OTEVŘENO DO 31. LEDNA

COLORITO
Až do 20. května bude možné v Brně navštívit pozoruhodnou
výstavu, která shromáždila díla benátských mistrů, jež jsou
součástí různých moravských a slezských sbírek. Výstava je
vskutku ojedinělá, protože řada obrazů si pro to, aby mohly
být vystaveny, vyžádala nákladné opravy. Díky úsilí galerie se
však můžeme blíže seznámit s benátským malířstvím 16. až
18. století, pro které je příznačné široké spektrum témat i stylů.
Najdeme tu obrazy s náboženskými motivy, mytologií i výjevy
z historie, samozřejmě nechybí ani na tuto dobu častý erotický
podtext. Všudypřítomný je motiv smrti, to však dílům neubírá
na výstřednosti, kterou vyžadovali jak objednavatelé obrazů,
tak dobová kultura, zejména trendy v literatuře a poezii. Proto
výjevům nechybí ani zběsilost, prostorová dynamika, nostalgie,
zhmotnělé noční můry. Díla na výstavě pocházejí z kvalitních
sbírek, které dlouhá léta vlastnili Lichtenštejnové, Kaunitzové,
Widmannové, Habsburkové nebo Kleinové z Vízmberka.

MORAVSKÁ GALERIE, BRNO. OTEVŘENO DO 20. KVĚTNA

CESTA DO HLUBIN NOCI
Galerie moderního umění v Hradci Králové vystavuje díla Karla Černého,
malíře, kreslíře, grafika a ilustrátora, který působil v první polovině
20. století. Ve svých obrazech vytvořil specifický svět samoty a jejích
tichých společníků. Maloval květiny, zátiší, bary plné osamělých lidí
nebo krajiny s dvojicí milenců v záři měsíce.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ. OTEVŘENO DO 19. ÚNORA

knihy
PŘÍRODA

MARTINA FORMANOVÁ /
NEVĚRA PO AMERICKU

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

Kniha, která se letos může stát
krásným vánočním dárkem,
úctyhodná encyklopedie
na křídovém papíru, v níž
jsou zastoupeny všechny
druhy rostlin a živočichů. Je současně velkou obrazovou galerií, neboť celá
fauna i flóra, od mikrobů k dravcům, od hub
až k sekvojím, od žab k velrybám, jsou
zde vyobrazeny na více než pěti tisících
ilustracích.

Autorka je nejen manželkou
skvělého filmového režiséra,
ale také zručnou spisovatelkou,
která umí otevřeně a vtipně nahlédnout
na manželský život. Vybrala si k tomu dvě
spřátelené manželské dvojice, které u večeře
v New Yorku vypadají navenek úspěšně
a spokojeně. Když se však člověk podívá pod
povrch, idyla je pryč.

Další encyklopedie, další tip
na vánoční dárek. Tato
sleduje české dějiny od prvních stop člověka na našem
území až po současnost.
Zhruba stejný prostor jako obrazový
doprovod je zde věnován textu, na němž
se podílela řada odborníků
v čele s Janem Randákem, který působí
v Ústavu českých dějin na Karlově
univerzitě.

KNIŽNÍ KLUB, 1 399 KČ

EROIKA, 250 KČ

KNIŽNÍ KLUB, 999 KČ

