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ČESKÁ MOŘE
14 tipů
na KOUPÁNÍ
v regionech

SNADNĚJŠÍ
NAKUPOVÁNÍ
V eSHOPU ČD

HEREČKA

HANA
VAGNEROVÁ

NEBÝT DAMU, ŠLA BYCH NA MATFYZ

Místenky za výjime¦né ceny
Praha–Olomouc
70 K¦
Praha–Ostrava 100 K¦
Pardubice–Olomouc
35 K¦
Pardubice–Ostrava
70 K¦

Vyzkoušejte cenový sestÚih!
Využijte spoje SC Pendolino mimo špi¦ku
na trase Praha–Ostrava a získejte
místenky za výjime¦né ceny!
Více na www.cd.cz/mistenky nebo u pokladen )D

editorial

Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
uplynulý měsíc okořenil naše počínání několika drobnými
úspěchy. S magazínem, který držíte v rukou, se nám podařilo
získat pozornost odborníků v anketách Firemní médium
roku a Zlatý středník. Aniž bychom chtěli ponižovat význam
podobných soutěží, nejdůležitějším kritériem měření
atraktivnosti pro nás zůstáváte VY, naši čtenáři. A protože
nechceme přešlapovat na místě a pouze se holedbat úspěchy
s ceněnými razítky, dovolili jsme si část z vás obtěžovat
dotazníkovým průzkumem ve vlacích ČD po celé ČR. Děkujeme
všem za čas, který trávíte s námi na cestách, i za reakce, z nichž
se žádná nerozplyne ve ztracenu.
Děkujeme rovněž za mnoho krásných a hlavně originálních
fotografií, které nám posíláte do soutěže pro mladé talenty.
Každý měsíc nám způsobujete malé trauma spojené s výběrem
vítězných snímků. Ale vraťme se zpátky z hvězdné oblohy
na zem. Paradoxně úspěch jedné fotosoutěže odnáší nižší kvalita
příspěvků zaslaných do soutěže Kouzlo železnice. Je zvláštní,
že když zveřejníme portréty dívčích krásek na kolejích, celý
následující měsíc nám nechodí jiné příspěvky než půvabné dívky
rozvalené na železničních pražcích, některé dokonce ve spodním
prádle, snad aby měly větší šanci na úspěch. Věříme, že léto
okoření vaše počiny a podobnou soutěž znovu s radostí uvedeme
v život. Uspět se dá přece i bez kalhotek!
Šťastnou cestu vlakem přeje

Zdeněk Ston, šéfredaktor

KOUZLO ŽELEZNICE

Své fotografie posílejte na cdprovas@cd.cz.
Autora zveřejněných fotografií odměníme Kilometrickou bankou ČD
na 2 000 km v hodnotě 2 100 Kč.
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HANA
VAGNEROVÁ
Mladá herečka drobné postavy se v poslední době na
televizní obrazovce objevuje stále častěji. Vidět jste
ji mohli například v seriálech Redakce, Expozitura,
Horákovi nebo Vyprávěj. Co říká o práci před kamerou?
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43

téma

ze světa železnice

NAŠE MALÁ MILÁ MOŘE

Máte pocit, že se každé léto musíte
sbalit a odletět k moři, protože u nás si
tu pravou dovolenou u vody neužijete?
Omyl! V naší republice existuje stále
mnoho kouzelných míst, kde se skvěle
osvěžíte. Vodní nádrže, rybníky i zatopené pískovny rozhodně stojí za návštěvu.

SOCIALISTICKÉ EXPRESY

Říkají vám něco jména Karlex, Meridian
nebo Vindobona? V období reálného
socialismu to byla synonyma luxusu.
Tyto dálkové mezinárodní vlaky byly
ovšem za železnou oponou dostupné
pouze pro úzký okruh obchodních cestujících a diplomatů z vyšších sfér.

obsah
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21
cestování po ČR

JIHOČESKÝ KRAJ

Tentokrát se s námi můžete
vypravit do lůna divoké přírody
Národního parku Šumava. Zažijte
romantickou plavbu korytem
Teplé Vltavy nebo dobrodružnou
túru na souši. Záleží jen na vás,
kterou cestou se vydáte.

Příští číslo
vyjde 4. 7. 2012.

54

ČD průvodce

31 cestopis
RHODOS

VLAKEM NA FESTIVAL

Jeden z největších řeckých ostrovů nabízí nejen příjemnou relaxaci u moře,
ale také poznávání historie opředené bájnými legendami starého Řecka.
Historické jádro města Rhodosu obehnané hradbami je dokonce zapsáno
v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Na léto jsme pro vás připravili skvělou
nabídku! Kupte si vstupenku na festival
Sázavafest na pokladnách Českých drah
a druhou získáte zdarma! A to není všechno.
Pokud se vydáte na festival do Benešova
vlakem, ušetříte i polovinu jízdného.

37

17

zábava

kultura

ABY VÁM CESTA
RYCHLEJI UBĚHLA

TIPY
A RECENZE

Křížovka, krimi příběh,
komiksy, rubrika
Co mi hlava nebere
a fotosoutěž s Erou
o účet s počátečním vkladem
pět, tři a dva tisíce korun.

Přinášíme vám kulturní
tipy a recenze vybraných
knižních, filmových i hudebních
novinek, které pro vás připravil
renomovaný novinář a publicista
Jan Kábrt.
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NOVINKY

ŽELEZNIČÁŘ

Psali jsme…
Koridor přes Klánovický les
už nebude jen na papíru
(č. 9/2012)
Pokud vše dobře dopadne, na začátku
příštího roku začne dlouho odkládaná
stavba prvního koridoru na východním okraji Prahy. Projeví se to mimo
jiné odklonem dálkových spojů přes
Lysou nad Labem a náhradní autobusovou dopravou pro regionální vlaky.
Poslední parní mohykán
Štokr vyjel před 60 lety
(č. 9/2012)
Byly synonymem pro těžkotonážní
hnutí padesátých let. Štokry, naše nejpočetnější řada parních lokomotiv, v 50.
letech zastiňovaly svými výkony v nákladní dopravě nastupující motorovou
a elektrickou trakci. Jejich pravidelný
provoz skončil v roce 1981, dnes už zbývá jen několik muzejních exponátů.
Příběh unikátní vlečky aneb
vlakem srdcem města
(č. 10/2012)
Ojedinělá železniční vlečka vedoucí
středem brněnské ulice Poříčí měla zmizet ze světa s plánovaným přesunem
brněnského hlavního nádraží. Přesun
nádraží se však odkládá na neurčito,
navíc se proti likvidaci vlečky postavil
její majitel – společnost Veletrhy Brno.
Bude z nás periferie
evropského železničního světa?
(č. 10/2012)
Přestože se rychlost mezistátních vlaků
napříč Českou republikou za posledních
20 let výrazně zvýšila, na tempo modernizace železnic za našimi hranicemi
to nestačí. Bez výstavby rychlých tratí
budeme zaostávat stále více, a pokud
se trend nezmění, za pár let se dálkovým spojům mezi Německem a Rakouskem vyplatí naše území objíždět.
Pasová kontrola NDR,
mohu vidět vaše doklady?
(č. 10/2012)
Tratě v okolí východoněmecké stanice
Probstzella lákaly v 80. letech příznivce
parních lokomotiv i obyvatele NDR
prchající na západ. Toto území však bylo
nepřístupným pohraničním pásmem...
Zašlé časy připomíná muzeum umístěné přímo v nádražní budově.

Čtrnáctideník Železničář si můžete
předplatit za 250 Kč/rok na
www.cd.cz/zeleznicar.

POVOLÁNÍ
DISPEČERA

POZVÁNKA

CZECH CYCLING
TOUR 2012

V minulém čísle magazínu jste si mohli
přečíst článek o povolání strojvedoucích,
ve čtrnáctideníku Železničář se můžete
tentokrát dozvědět mnohé o další železničářské profesi – povolání dispečera, a to
na graficky i tematicky poutavé vnitřní
dvoustraně čísla 10/2012. Tým dispečerů Českých drah dohlíží 24 hodin denně
na více než 7 000 vlaků, jejichž cesta závisí
právě na zkušenostech, znalostech, ale
i umění improvizace těchto pracovníků.

Předplaťte si oblíbené noviny na adrese www.cd.cz/zeleznicar a přečtěte si
celý článek i mnoho jiných z oblasti železnice a cestování.

České dráhy se staly partnerem další
velké sportovní události – Czech Cycling
Tour 2012. Jedná se o prestižní mezinárodní etapový cyklistický závod mužů
a U23, jehož ambasadorem se stal vítěz
Tour de France 2008 Carlos Sastre, který
je zároveň partnerem projektu ČD Bike.
Carlos již před několika měsíci navštívil
Českou republiku, aby obhlédl tratě tohoto závodu. Po příletu do Prahy se setkal i s představiteli Českých drah a poté
odcestoval Pendolinem do Olomouce.
Czech Cycling Tour startuje 28. června
a končí 1. července. Závodníky čeká
poměrně náročná kopcovitá trať v okolí
Olomouce a Jeseníků. Více o závodu na
www.czechcyclingtour.cz.

NAŠI CESTUJÍCÍ

DĚKUJEME, ŽE JEZDÍTE S NÁMI!
Předpovědi některých kritiků o propadu počtu cestujících Českých drah se nenaplnily. I přes vzrůstající konkurenci v železniční dopravě stále více využíváte spoje
ČD! Za první čtvrtletí letošního roku jsme přepravili
o 1,8 milionu cestujících více než za stejné období loňského roku. Děje se tak i díky modernizaci vlakových
souprav a zlepšujícím se službám. Počet našich cestujících roste jak v příměstské dopravě, tak na dálkových
linkách. Největší přírůstky zaznamenáváme na trase
Praha – Brno. V uplynulém roce byly do provozu uvedeny desítky komfortnějších příměstských regionálních
vlaků, ale také několik desítek vozů pro spoje EuroCity
a Expres vybavených klimatizací nebo elektrickými zásuvkami. Zvyšuje se také přesnost a spolehlivost vlaků,
která byla za celý loňský rok 92,5 %.

NOVINKY

ANKETA

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

1

26 % hlasů

2

19 % hlasů

3

16 % hlasů

Cestování po ČR –
Středočeský kraj (Tomáš Rezek)

Rozhovor – Petr Čech
(Filip Černý)

Ze světa železnice –
Kosmonautem na železné planetě
(Václav Rubeš)

AKČNÍ NABÍDKA

/

NEPŘEHLÉDNĚTE

VAN A SUV AUTOVLAKEM
Na letní sezonu jsme pro vás připravili novinku
– přepravu vozidel až do výšky 2 metry (SUV,
VAN, off-road) autovlakem EC 120/121 Košičan mezi Prahou a Košicemi. Zkušební provoz
bude zahájen 16. července. Na speciálním
voze autovlaku EC 120/121 bude možné v jednom směru převézt až 3 automobily s výškou
2,00 m, resp. 1,96 m. Cena za přepravu řidiče
a automobilu v kategorii vyšších aut
od 1,60 do 2,00 m činí v jednom směru
90 eur (cca 2 250 Kč), každý další spolucestující v autovlaku zaplatí pouze 20 eur (500 Kč).
Při využití zpáteční slevy zaplatí řidič za zpáteční cestu pouze 70 eur (1 750 Kč), spolucestující
pouze 10 eur (250 Kč). Navíc řidič i spolucestující mohou využít pohodlí 1. třídy po celou dobu
přepravy. Ve vlaku je řazen i jídelní vůz. Více
informací o rezervacích a jízdním řádu najdete
na www.cd.cz/autovlak.

VLAKEM NA COLOURS
OF OSTRAVA
Máte již zakoupené vstupenky na festival Colours of Ostrava a přemýšlíte, jak
se nejrychleji, nejpohodlněji a nejlevněji
dostat na místo? České dráhy pro vás
společně s organizátory festivalu připravily výhodnou nabídku. Pokud si zakoupíte
zpáteční jízdenku do některé ze stanic
začínajících názvem Ostrava, získáte
25% slevu z obyčejného jízdného. Stačí si
během festivalu u infostánku nechat jízdenku od pořadatele orazítkovat. Festival
probíhá od 13. do 15. července v Ostravě,
300 metrů od stanice Ostrava střed, kam
budou z Ostravy hlavního nádraží jezdit
posílené spoje.
Více se dozvíte na webových stránkách
festivalu www.colours.cz.
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3 ks FORNETTI koláče za
,-Kč
po předložení tohoto kupónu.
Běžná cena 27,-Kč. Platí pouze v provozovnách FORNETTI Caffé
na vlakových nádražích a v OC Kladno do 30. 6. 2012.
Poukaz nelze směnit za hotovost.
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NOVINKY Z REGIONŮ

VÝHERCI
SOUTĚŽÍ
Stali jste se výhercem některé
z našich soutěží?
Přesvědčte se zde:

OLOMOUCKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ 1/2MARATON
A je tu další z běhů v rámci běžeckého seriálu RunCzech.com! Tentokrát vás zveme do Olomouce, a to v sobotu 23. června. Start závodu
je v 19.00 h na Horním náměstí. Dále bude na programu
štafeta, běh na 10 km a Rodinný běh o délce 2,5 km,
na jehož startovné držitelé In-karet opět získají 50% slevu! Partnerem Rodinného běhu v Olomouci jsou České
sleva
na st
dráhy. Tak neváhejte, zapojte se a dejte se do pohybu!
ar to

50%
vné

SOUTĚŽ O DRESY A MÍČE
Správná odpověď:
S ITÁLIÍ
Karel Hamberger
Lenka Ridzoňová
Petr Šůstal
Karel Kuchař
Martin Havránek
Luděk Mráz
Michaela Matějovská
Lucie Němcová
Pavel Žalud
Kamil Hofman
Oldřich Kropáček

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Správná odpověď:
MAROKO
Libor Obůrka
Jana Pavlišová
Lukáš Jasoněk

SOUTĚŽ DOBŘÍŠ
Správná odpověď:
220 METRŮ ČTVEREČNÍCH

PLZEŇSKÝ KRAJ

MALOVÁNÍ
SE ŽELVÍNOU
V polovině května se v budově Krajského úřadu
Plzeňského kraje uskutečnilo slavnostní vyhodnocení
soutěže Malování se Želvínou, která byla součástí
projektu Železnice dětem. Nejzdařilejší práce ocenili
partneři projektu – Plzeňský kraj a České dráhy.
Na prvním místě se umístily dvě mateřské školy –
90. MŠ Plzeň a MŠ Koloveč. O druhé a třetí pozice se
rovněž podělily dva týmy soutěžících: děti z MŠ Čechova a výtvarné dílny při Galerii Paletka v Plzni, dále byli
oceněni předškoláci ze 2. A a 2. B plzeňské 87. MŠ.
Zástupci vítězných mateřinek převzali výtvarné potřeby vždy pro celou třídu nebo hromadnou jízdenku
na školní výlet po Plzeňském kraji.
Součástí byla i vernisáž výstavy vybraných prací.
Výstava v prostorách krajského úřadu potrvá do poloviny června a poté se přesune na hlavní nádraží v Plzni,
kde ji bude možné spatřit u příležitosti slavnostního
otevření zrekonstruované budovy nádraží.

Drahomíra Venclová
Jiří Štrunc
Pavla Šarbochová

SOUTĚŽ o mezinárodní jízdenky
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O DVD
Správná odpověď:
ARCHA
Lucinka Ruferová
Zdeněk Šikula
Irena Voráčková
Arpád Klášterník
Kuba Heczko

Všem výhercům gratulujeme!

1. cena
Aleš Oremba
2. cena
Ondřej Masař
3. cena
Markéta Němčanská
4.–10. cena
Václav Hruška, Adam Hrouda, Dušan Šídlo, Tereza
Frenclová, Jan Mazáč, Dagmar Volná, Oldřich Borůvka
Výherci budou kontaktováni na uvedené e-mailové adrese.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

PĚT NOVÝCH
REGIONOV

Na regionálních linkách moravskoslezského Eska S6 mezi
Ostravou a Frenštátem pod
Radhoštěm s pokračováním
do Valašského Meziříčí, S7
z Frýdku-Místku do Českého
Těšína a také na trati z Frýdlantu nad Ostravicí do Ostravice nahradily staré motoráčky
zcela nové motorové soupravy
Regionova. Moderní vlaky
disponují 84 pohodlnými místy
k sezení, nízkopodlažním nástupem a toaletou, která svým
uspořádáním vyhovuje i cestujícím na vozíku. Prostorná nástupní plošina nabízí dostatek
místa pro přepravu kočárků
a jízdních kol. Pětice nových
moravskoslezských Regionov
byla pořízena s dotační podporou Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko.

rozhovor
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HEREČKA
HANA VAGNEROVÁ

VLAK
MI JEŠTĚ
NEUJÍŽDÍ

Statečná policejní důstojnice
Tereza Hodačová
z Expozitury, dcera
válečného pilota Maděry,
mladší sestra hlavního
seriálového hrdiny
Karla Dvořáka. To jsou
jen některé z dobře
zapamatovatelných
postav sympatické
herečky Hany
Vagnerové.

PAVEL HRABICA
ABELSONAGENCY

text
FOTO

Kdy na vás začali lidé na ulici poprvé
koukat a ukazovat si – hele, to je ta,
co…?

Asi po seriálu Horákovi. Ale pokud na ulici
volali, obvykle to byli opilí kluci. Vždy si vás
lidé všímají víc, když jste na obrazovce. Seriál skončí, začnou pokřikovat na jiné.

Po střední škole jste se hlásila hned
na tři vysoké a na všechny vás vzali.
Mimo jiné i na matematicko-fyzikální fakultu a VŠE. To jste chtěla být
supervzdělanec?

Mě bavila a šla mi matematika i fyzika.
Táta matfyz vystudoval, máma zase
vysokou ekonomickou. Tak jsem to zkusila. Když přišlo vyrozumění, matfyz šla
stranou a začala jsem zpočátku zbývající
dvě vysoké – DAMU a Vysokou školu
ekonomickou. Domnívala jsem se, že
DAMU nebude tak náročná, že zvládnu
paralelně obě školy, ale už v prváku
jsem přišla na to, že DAMU je regulérní
denní studium. Proto jsem ekonomku
odložila s tím, že v ní budu pokračovat
ve druhém ročníku DAMU, že to snad bude
volnější. Nebylo. Navíc – makroekonomika, mikroekonomika, to mi moc neříkalo.
Hraní mě chytilo, bavilo stokrát víc než
jiné věci, takže je ze mě herečka. Ale třeba herec Martin Myšička má matfyz
i DAMU, takže to jde.

Jste dnes ráda, že z vás není
významná česká ekonomka?

Hraní bylo odmalička tak trochu
můj sen. Ale taky jsem
jako dítě chodila
pětkrát týdně
na sportovní

gymnastiku a další kroužky. Navíc mi rodiče
kladli na srdce, ať tedy hraní nezavrhuju,
ale dělám i něco jiného. Dnes vím, o čem
mluvili. V tomhle povolání není nic jistého.
Nikdy nevíte, kdy budete roznášet kafe
v kavárně.

První větší věcí, kterou jste si udělala
veřejnou známost, byl seriál On je
žena. Jak se na něj dnes díváte?

Pro mne to byla první zkušenost s natáčením, navíc po boku Ivany Chýlkové, Jana
Krause, Pavla Zedníčka, Nadi Konvalinkové a dalších. A točil to Václav Vorlíček.
Bylo mi jednadvacet, byla jsem ve třeťáku, prostě super.

Na DAMU se ale hraní před kamerou
neučí. Jaké to je přijít mezi ostřílené
borce?

Pan Vorlíček byl laskavý, věděl, že jsem začátečnice. To, že se filmové hraní na DAMU
nevede, je škoda. Jeden pokus se seminářem, který by propojil DAMU a FAMU, jsem
zažila, ale nic víc. Je to fakt škoda a pro
herce někdy začarovaný kruh. Do filmu ho
neobsadí, protože nemá zkušenosti před
kamerou, a on je nenabere, protože nemá
kde. V divadle zkoušíte hru dva tři měsíce,
ve filmu třeba jednu situaci čtrnáctkrát
po sobě a musíte ji pokaždé zahrát úplně
stejně, protože jednou se jede celek, pak
bližší záběr, polodetail, pak z tohoto úhlu,
potom z jiného…

Když řeknu, že jste ve škatulce „seriálová herečka“, mířím tím do černého?

Asi ano, já to nepokládám za něco negativního. Už jich mám na kontě nějakých sedm
osm, točila jsem i na Slovensku. Jednu
malou epizodu v Dr. Ludsky, pak rok a půl
v Odsúdených. Potřebovali tam Češku, tak
jsem ani nemusela mluvit slovensky. Mimochodem, asi to zatím byla jediná práce,
kterou jsem dostala bez konkurzu. Zazvonil
mi telefon: „Dobrý deň, nechcela byste hrať
v našom seriáli?“

Chodíte ráda na konkurzy? Pro řadu
herců je to traumatizující zážitek,
když musejí dokazovat, že něco umějí.
Vy z nich nemáte deprese?
Nevadí mi, dokonce je mám docela ráda.
Mně víc vadí, když mě nepozvou a pak
od někoho slyším – jé, tys nebyla na konkurzu do toho báječnýho filmu? Chápu
konkurz jako právo režiséra vyzkoušet
si herce, kterého má třeba už i vytipova-
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upřímní, většina herců je háklivá na to, když
jim kolega „poradí“, jak by měli hrát. To je
na režisérovi, aby si tohle určil.

Jenže pokaždé vám nepřidělí kolegu či
kolegyni, ke kterým vzhlížíte s obdivem… Dokážete sehrát pozitivní vztah
k někomu, kdo vám je nesympatický?

HANA
VAGNEROVÁ (29)
Narodila se 21. února 1983 v Praze,
vyrostla na sídlišti Jižní Město, rodiče
jsou programátoři, má starší sestru.
Od 14 do 18 let se věnovala modelingu. Několik let žila se srbským
režisérem Marko Simićem, nyní je
jejím přítelem slovenský kameraman.
Objevila se v seriálech Zdivočelá
země, Redakce, Horákovi, On je žena,
Vyprávěj, Expozitura, Kriminálka Anděl, Odsúdené, Dr. Ludsky. Zahrála si
ve filmu Bathory, je často obsazována
do televizních filmů a pohádek. Za roli
Zuzky v seriálu Vyprávěj obdržela
cenu Televizní objev roku.

ného a potřebuje zjistit, jak bude působit
v jiné herecké poloze nebo jak si sedne
s jinými herci.

A když neuspějete?

Je to člověku líto. Musíte se naučit snášet
to. Spíš mi vadí, že zatímco na konkurz vám
zavolají, když vás nevyberou, přijde SMS
obvyklého typu, že tentokrát to, bohužel,
nevyšlo, ale příště určitě… Já jsem dlouho
žila s režisérem a viděla, jak si vybíral, když
si třeba řekl, že do dvojice je lepší blondýnka, že kdyby byli dva černovlasí… Jsou to až
takové nuance, kdy má deset holek a jednu
musí kvůli něčemu vybrat. To není tím, že
devět zbývajících jsou špatné herečky.

Do takové situace jsem se ještě nedostala.
Ono i v životě stačí, když vám je někdo jen
trochu nesympatický, a už je problém, natož
v herecké profesi.

Kdybyste měla nějaký odpor k Robertu Jaškówovi, asi byste tak sehranou
a sympatickou dvojici policistů v Expozituře nesehráli, že?
Pokud by mi byl nesympatický, asi bych
se na začátku snažila najít k němu cestu,
protože když víte, že s někým strávíte rok
po natáčeních, tak se uvnitř nedá pěstovat
odpor typu – ten je ale hroznej!

Chápu to tak, že s Robertem Jaškówem
jste si do oka padli.

Když mi oznámili, že on bude mým parťákem, zvolala jsem hurá. Osobně jsem se
s ním neznala, ale věděla jsem, že je vynikající herec, asi o deset let starší, několikrát
jsem ho viděla v divadle, věděla jsem o něm
vlastně už od prváku na DAMU. Spíš jsem
byla nervózní z toho, že on je zkušený. Hrálo
se s ním dobře.

Zajímavá role pro vás byla i v seriálu
Zdivočelá země, kde představujete dceru hlavního hrdiny. Bylo pro vás složité
pochopit dobu, do které vás scénář
zasadil?
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Hodně jsem si o tom povídala s režisérem, taky
jsem se bavila s rodiči. Ale jak bych se já osobně
v té době chovala, co bych dělala stejně nebo
jinak než moje postava, to se mě neptejte.

Ve Vyprávěj jste dostala podobnou roli,
taky hrajete ženu, kterou doba a režim
nějak postihnou.

Tam bylo dobré, že ten náš odpor vůči
režimu nebyl jen v rovině – my jsme disidenti, naše víra a statečnost nás přenese přes
všechny překážky. Že jsem si prožila nekonečné hledání práce, že jsem musela jako manželka disidenta lepit doma pytlíky, že jsme
byli chudí. Na rozdíl od kamarádek nemohla
studovat vysokou, prožila víc beznaděje než
ostatní. Mně by v té roli dokonce sedlo víc
hádek, víc problémů, protože ty situace byly
ve skutečnosti asi hodně vyhrocené.

Přidat si
v hlavě pár let je
složitější.
V obou seriálech hrajete někoho, kdo je
na začátku mladý a na konci starší než
skutečná Hana Vagnerová. Obvykle se
herci spíš omlazují, tady jste musela
zestárnout. Jak se takové role hrají?

Ve Zdivočelé zemi končím někde kolem
čtyřicítky, ve Vyprávěj mi je o něco méně.
Kromě toho, že je to i záležitost maskérů
a kostymérů, mladší postava se hraje lépe už

Už se vám někdy stalo, že jste odmítla
s někým hrát? Že vám nesedl? Nebo jste
už při zkoušení zjistila, že to neklape?
Představte si, že bych vám pověděla – blbě
se mi s tebou hraje! Jak by to dopadlo?
Přestali bychom se spolu bavit. Spíš jsem
asi někdy řekla – pojďme si to ještě zkusit
někam bokem. Pokud mám pocit, že to
v daný okamžik nefunguje, řeknu například
– hele, nešlo by to třeba tak a tak? Buďme

Ve velmi úspěšné Expozituře si zahrála vyšetřovatelku.
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proto, že máte ten věk za sebou a stačí si jen
vybavit vlastní pocity a pohledy na svět. Ale
vybavte si čtyřicetiletou ženskou! Že bych
hrála pětačtyřicetiletou nebo padesátiletou, to si neumím představit. Legrační je, že
Braňo Holiček, poslední filmový syn Andrey
Kerestešové ve Vyprávěj, je ve skutečnosti
jen o rok mladší a ona hraje jeho matku.

Měla jste ještě v něčem podobné problémy?

V Expozituře. Seriálové policistce Tereze
Hodačové je kolem osmadvaceti let. Mně
bylo asi pětadvacet, když se seriál točil.
A měla jsem představovat holku, která už
žije s pocitem, že jí ujíždí vlak. Když mi to
režisér vysvětloval, vůbec jsem nevěděla,
o čem mluví. Dnes vím, že v pětadvaceti se
špatně hraje něco podobného, dnes bych té
roli dala něco jiného. Ano, zahrát feťačku,
která má absťáky, to se dá načíst, poradí
vám odborníci, můžete si vsugerovat pocity
bolesti, protože je ze života znáte. Ale přidat
si v hlavě pár let je složitější.

Většina herců je háklivá
na to, když jim kolega
řekne, jak by měli hrát.
Ve Vyprávěj jste navíc matka, tato zkušenost vám zatím schází.

Říkám tam například své dceři: „Majdo, jdi
si umejt ruce!“ Ale scházejí mi vnitřní pocity,
jak by to asi řekla opravdová máma. Mateřství je také nesdělitelná věc. Vzpomínám
si ještě v souvislosti s Expoziturou, že jsem
právě s těmi pocity ujíždějícího vlaku měla
mít to cukání, kdy se ženské dívají do cizích
kočárků. V jednom z dílů ukrývám matku
s malým dítětem, chovala jsem ho v náručí –
a nic. To zahrát nešlo. Nezahrajete opravdovou touhu po dítěti a biologické hodiny, když
s tím nemáte nějaké vlastní zkušenosti.

V oblíbeném seriálu Vyprávěj.

Ve Zdivočelé zemi.

Hrajete v pražském Divadle ABC
a v několika dalších divadlech,
ale jste na volné noze. Neschází vám
pevné angažmá, jistota sice malého,
ale stálého příjmu?

Umíte si potom při jednáních o roli říci
o peníze?

V ABC dohráváme Annu Kareninu, hrála
jsem v Arše v Odcházení, jednu hru mám
v Redutě, jenže nešlo dlouhodobě točit
a mít pevné angažmá. Strávila jsem tak tři
roky. Ale úplně bez divadla to nejde, to by mi
scházelo. Volná noha má nevýhodu, že se jeden čas nezastavíte, dostáváte slušné peníze
za natáčecí den, jenže pak třeba nemáte půl
roku nebo déle do čeho píchnout. To jsou
strašné pocity.

Máte na takové pocity lék?

Abych nevstávala v jednu odpoledne, tak
v takovém období například pětkrát týdně
absolvuju angličtinu od devíti do jedné,
chodím skákat na trampolínu, navštěvuju
divadla.

Jak si v takovém období hledáte práci,
když zrovna nikdo sám nevolá?

Zvu režiséry na představení, na kafe ne. Aby
mě viděli v něčem jiném.

To jim sama voláte?

Ne, ale chodím po divadlech a sleduju, jak
který pracuje, a pak jim píšu, jestli se nechtějí přijít podívat na mě, jak hraju.

Volají pak, volají?

Ne hned, někdy až za půl roku, někdy vůbec
ne, někdy přijde pozvánka na konkurz.

ANOREXIE NENÍ TABU
V dospívání měla Hana Vagnerová problémy s anorexií. Příčina? Její sestra si zlomila nohu
a Hana získala pocit, že jí rodiče nevěnují dost pozornosti. Tak začala hubnout. V jednu
chvíli vážila jen 37 kg. Následků se zbavovala až do svých 21 let. O svých problémech však
později dokázala otevřeně hovořit i v rozhovorech. „Myslím, že je to dobrá terapie, že ten
problém ze sebe dostáváte. Je to lepší, než když o tom nemluvíte, ale důležité je to i pro ty,
kteří se s něčím podobným potýkají. Můžete jim dát impulz, aby se tím nebrodili sami.“

Na to jsem si musela pořídit agentku, protože jsem zpočátku zjišťovala, že někdy beru
čtyřikrát méně než ostatní. Protože když
jsem dostala nabídku, udělali na mě oči,
že nemají moc peněz nebo žádné – a já to
dělala zadarmo nebo za hubičku.

Agentka usmlouvá lepší honoráře?

To je právě ta legrace, že mi pak někdy z produkce telefonují: „Ta vaše agentka je strašně
neústupná, to nás zruinuje.“ No a někdy
vyměknu... Nejsem ten správný vyjednávací a tvrdý obchodnický typ. Ještě že jsem
nestudovala tu ekonomku. ❙

téma

/

11

KAM CHAPADLA SINIC NEDOSÁHNOU

NAŠE MALÁ MILÁ

moře

Jak by tu bylo krásně, nebýt vodního květu! Letní
dovolená bez vody je ovšem jako chleba bez soli.
Za pěkným koupáním přitom nemusíte jezdit až k moři.
I v českých a moravských krajích najdete spoustu
krásných míst, kde si můžete užít slunečné dny.
text
FOTO

FILIP ČERNÝ
PIXMAC, WIKIMEDIA, FLICKR, čtk
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uďme realisté. I když je v naší republice
celá řada vodních ploch, které v létě
přímo vybízejí ke koupání, zdaleka ne
všechny jsou k tomu účelu vhodné. Stačí
však, když si ověříte základní informace
o dané lokalitě a nezapomenete na několik
jednoduchých pravidel.

STRAŠÁK JMÉNEM SINICE
V současnosti patří mezi největší hrozby. Pokud je jich mnoho, produkují jedovaté látky,
které mohou způsobit zdravotní problémy

(vyrážky, zarudlé oči, rýma). Když si člověk
navíc při plavání lokne takto znečištěné
vody, může mít střevní a žaludeční potíže.
Riziko se zvyšuje u dětí, které vody „vypijí“
zpravidla více.
Kvalita vody se zhoršuje hlavně ve druhé
polovině léta. Když se sinice ve vodě rozmnoží natolik, že by mohly ohrozit zdraví,
krajští hygienici mají povinnost vyhlásit
v místě zákaz koupání. Podle zákona
se musí v hlavní sezoně každých 14 dní
zjišťovat kvalita vody a výsledky by měly

být vyvěšeny na viditelném místě a na krajských hygienických stanicích.
Samozřejmě není vhodné koupat se
i ve vodě na první pohled jinak znečištěné
– třeba s olejovými skvrnami na hladině,
zapáchající nebo s vrstvami bahna na dně.

PŘÍRODNÍ KOUPÁNÍ
POD KONTROLOU
V České republice existují dva typy míst
určených ke koupání v přírodě. Jedná se
v první řadě o klasická koupaliště s upra-

JAK SE VODA HODNOTÍ?
Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při
vodní rekreaci.
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými
vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti
je vhodné se osprchovat.
Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. U někoho by se již
mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.
Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní
riziko. Na koupání by měli zapomenout citliví jedinci (zejména děti, těhotné ženy,
osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).
Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

téma

venými plážemi, toaletami, sprchami
a převlékacími kabinkami, s možností
občerstvení a se sportovním zázemím.
Ve většině případů je provozuje soukromník, který na vlastní náklady zabezpečuje
všechny služby v areálu. Povinností provozovatele je údržba ploch, sběr odpadků,
úklid a především sledování jakosti vody
a předkládání výsledků hygienické stanici
k posouzení.

Druhým typem jsou tzv. koupací oblasti
neboli povrchové vody využívané ke koupání, které nemají provozovatele. Nevybírá
se na nich vstupné, nenajdete zde sociální
zařízení, sprchy, převlékárny ani odpadkové koše. Ale ani zde nemusíte mít obavy,
vodu tu sleduje jednou za 14 dní příslušná
krajská hygienická stanice.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Je samozřejmé, že narazíte i na jiná místa
– na různé zatopené lomy, místní rybníky či řeky. Toto tzv. obecné užívání vod
má jedinou nevýhodu: kvalita vody není
nikým sledována. Koupat se můžete pouze
na vlastní riziko.
Kvalita vody je v letním období proměnlivá a závislá na povětrnostních
podmínkách, množství srážek, vysokých
teplotách, počtu koupajících se... Pokud
místa pro přírodní koupání nevyhovují
hygienickým požadavkům, je povinností
provozovatele nebo krajské hygienické
stanice oznámit návštěvníkům, v jakém
stavu voda je. Nejčastěji se tyto informace dozvíte na webových stranách
hygienické stanice či ministerstva zdravotnictví. Provozovatel koupaliště by měl
návštěvníky o kvalitě vody informovat
na viditelném místě. ❙

TEST
NA SINICE
Každý z nás si může
otestovat kvalitu vody.
Stačí naplnit plastovou
lahev vodou z koupaliště a promíchat ji.
Pokud voda zůstane
čirá, ale u hladiny se
vytvoří kroužek tvořený zelenými organismy
ve tvaru krupice, jde
o sinice. Jestliže zůstane rovnoměrně zakalená nebo se začne tvořit
větší zákal u dna, jsou
ve vodě pouze řasy.
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KDE NAJDETE
INFORMACE
O STAVU PŘÍRODNÍCH KOUPALIŠŤ
Ministerstvo zdravotnictví zprovoznilo webové stránky www.mzcr.cz,
kde jsou nejdůležitější informace
o této problematice uloženy v odkazu
určeném pro širokou veřejnost, v části
„Informace o vodě“. Kromě stavu vody
zde najdete i obecné informace, například o hrozícím nebezpečí z koupání,
infekčního onemocnění, UV záření,
nebezpečí při výskytu sinic apod.

INZERCE

Championi skórují hned 4krát

ŠKODA Fabia Champion
Ujvyrxw}}ny{xkqr~y{xmnslËxËU ȗÕjkrjqjvyrxw~|
jkxm~snyºnmn½vmwjvrltÎv}ºulxÎv}~{kxvx}x{nv|wtx~
|yx}ºnkx~Õju½y{xvwwx~½jwlsnn}{jÎkjjx~jq{w~sl
wjyºÕturvj}rjlrÖ{mrx|ĘÖĖĚĆtxujunqt|ur}rwjvwxqxmju½qxÕ
nmrwnwlnwjx~yxm}{q~snlnux~wjkmt~Õjly{x{wtjwt
vvnyºry{jnwntu~rwȖÕ
~Ñrs}n}jtÎqxmwÎÄ{|kxw~|nvxmUtx ~Õ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

½j~}x{rxjwÎy{xmnslnxËU ȗØȗ~}x|juxw uxtxtjnw}{~vjÕ|ÕÖÕtuxtxltjÕl
ȗȗ   ' ȗ
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ȗȗ   ' ȗ
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nuÕØėĚĖĕĕĚĖĖėßĖĖĚ
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14 tipů NA KOUPÁNÍ V
V naší republice se nachází několik stovek přírodních koupališť, které stojí za to
navštívit. Vybrali jsme pro vás čtrnáct tipů s vhodnými podmínkami pro koupání
a s dobrou dopravní dostupností – třeba vlakem!
Hostivařská přehrada
Praha

Vodní nádrž v sousedství sídliště Jižní Město se
po dvou letech otevřela návštěvníkům. Po odbahnění si můžete zaplavat v čisté vodě, město
nechalo vybudovat nová mola, ostrůvky a vylepšilo písčitou pláž. U pláže si můžete zahrát
volejbal či stolní tenis, půjčit si loďky a šlapadla
nebo se občerstvit v plážovém baru a v rybářské
baště. K přehradě se pohodlně dostanete MHD.
Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti

Kamencové jezero
Ústecký kraj

Je lákadlem nejen pro návštěvníky z Chomutova, ale z celé
České republiky. Kamencové jezero vzniklo zatopením dolů,
v nichž se těžily kamenec a síra, proto je tato voda lidskému
tělu velmi prospěšná. Jezero obklopují travnaté i písčité pláže
a upravená mola. Součástí je i možnost ubytování, rychlého
občerstvení, ale i posezení v restauraci. Z Chomutova vás
k němu doveze MHD.
Vstupné: 20 Kč dospělí, 12 Kč děti, studenti, senioři

Vlkovské pískovny
Jihočeský kraj

Bolevecké rybníky
Plzeňský kraj

Soustava rybníků nedaleko Plzně
byla založena už v 15. století a tvoří
ji 12 rybníků. Největším rybníkem
je Velký bolevecký rybník, který se
využívá kromě koupání i k vodním
sportům. U rybníka najdete toalety
a možnost občerstvení a ubytování.
„Bolevák“ má bezbariérový přístup
a probíhá postupná přeměna jeho
rybničního charakteru v jezerní,
která by měla zlepšit čistotu vody.
K soustavě rybníků jezdí z centra
Plzně speciální spoje MHD.
Vstupné: neplatí se

Okolo jihočeské obce Vlkov se nachází
mnoho pískoven s čistou vodou,
na březích najdete písčité a travnaté pláže.
Okolo pískoven vede množství cyklistických
stezek, takže se sem nejlépe dostanete na kole
nebo pěšky, třeba z nedalekého vlakového nádraží
ve Vlkově. U parkoviště najdete v hlavní sezoně
i stánky s občerstvením.
Vstupné: neplatí se

Seč

Pardubický kraj
Přehrada obklopená nejen lesy, ale i zříceninami Vildštejn a Oheb, má několik krásných
travnatých pláží s písčito-kamenitým vstupem do vody. Mezi nejnavštěvovanější části
přehrady patří pláže Pod Semtínem, kde
se nabízí nádherný pohled na vodní plochu
s ostrovem. Voda je většinou čistá, ke konci
sezony doporučujeme sledovat její kvalitu.
Vstupné: neplatí se

Velké Dářko
Kraj Vysočina

Největší rybník neboli „moře Vysočiny“ na Českomoravské vrchovině s velkou pláží, ale i malými zátokami. Nádrž leží uprostřed
lesnaté krajiny u obce Škrdlovice, asi 8 km od Žďáru nad Sázavou. Rozlehlá vodní hladina se stala rájem pro příznivce koupání,
windsurfingu, jachtingu, ale i pro projížďky na loďkách.
Vstupné: neplatí se

téma
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PŘÍRODĚ
Náklo

Olomoucký kraj
Travnaté pláže lákají milovníky sluníčka
a koupání na Olomoucku. Pískovna je proslulá
čistou vodou, ale můžete se tu koupat pouze
na vlastní nebezpečí a v místech vyznačených
bójkami (těží se zde štěrkopísek). V parném létě
je připraven stánek s občerstvením, na břehu je
k dispozici sociální zařízení.
Vstupné: neplatí se

Máchovo jezero
Liberecký kraj

Vyhlášené letovisko a největší rybník v Libereckém kraji leží mezi Mladou Boleslaví a Českou
Lípou. Kolem Máchova jezera jsou čtyři hlavní
pláže, které nabízejí mnoho vodních sportů,
občerstvení, sociální zázemí, vodní atrakce,
půjčování slunečníků a lehátek. Voda bývá
v průběhu léta nezávadná, ke konci sezony
mírně zhoršená. V příjemném a klidném lesním
prostředí zde najdete kempy.
Vstupné: pláž Doksy a pláž Klůček: 40 Kč
dospělí, 20 Kč děti a senioři

Vranovská přehrada
Jihomoravský kraj

Vranovská přehrada patří mezi nejvyhledávanější rekreační oblasti na jižní Moravě. Nacházejí se tu
upravené písečné a travnaté pláže, ale i místa, kde budete mít koupání jen pro sebe. Mimo to se můžete těšit na volejbalové hřiště, ping-pong, badminton, tobogan, vodní trampolíny, půjčovny loděk,
šlapadel. Kvalita vody bývá dobrá, ke konci sezony mírně zhoršená.
Vstupné: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti

Jesenice

Karlovarský kraj
Pár kilometrů od Chebu se nachází nádrž s příjemnými místy ke koupání. Na výběr budete mít z písčitých
i travnatých pláží s pozvolnými vstupy do vody. Jesenice
je ideální pro rekreaci rodin s dětmi, najdete tu brouzdaliště, pískoviště, skluzavky i dětská hřiště. Pro dospělé je
připraven volejbal, ping-pong nebo fotbal.
Vstupné: neplatí se

Štěrkoviště
v Otrokovicích
Zlínský kraj

Rozsáhlá přírodní vodní plocha
nabízí příležitost k relaxaci
ve vodě či na travnaté pláži, ale
i ke sportování. Pro děti jsou
v areálu k dispozici brouzdaliště a skluzavky. Můžete si
půjčit šlapadla, pronajmout
volejbalová hřiště nebo si
zahrát minigolf. Vodní nádrž
má velký význam zejména díky
kvalitě vody.
Vstupné: 10 Kč dospělí,
5 Kč děti

Rozkoš

Královéhradecký kraj
Vodní plocha na řece Úpě se rozkládá v předhůří Orlických hor a Krkonoš. Krásné prostředí, atraktivní okolí, travnaté břehy a pozvolný vstup do vody činí z Rozkoše úžasnou letní variantu. Kvalita vody
je vhodná ke koupání po celou sezonu, na své si přijdou i aktivní sportovci. K dispozici jsou půjčovny
loděk, šlapadel, čtyřkolek nebo minigolf. Pro děti je připraveno dětské hřiště.
Vstupné: 10 Kč dospělí, 5 Kč děti

Slapy

Středočeský kraj
Víkendovým cílem Pražanů se stala součást vltavské
kaskády, která je zároveň i největší vodní nádrží
ve středních Čechách. Slapy představují skvělé místo
pro koupání v přírodě, každoročně zlepšují servis
pro své návštěvníky. Přehrada nabízí relativně čistou
vodu s písčitým dnem a travnatým břehem. K dispozici je mnoho kempů a sportovního vyžití.
Vstupné: neplatí se

Přehrada Baška
Moravskoslezský kraj

Baška je pro všechny, kteří mají rádi přírodní koupání
v čisté vodě uprostřed malebné krajiny. Přehrada
se nachází v pěkné podhorské krajině a je od ní
hezký výhled na Beskydy. Uprostřed přehrady leží
romantický ostrůvek, na březích jsou travnaté pláže
a kemp s možností občerstvení a sportovního vyžití.
K dispozici jsou volejbalové hřiště, kuželky, dětské
houpačky, pískoviště a půjčovna loděk a vodních kol.
Vstupné: neplatí se
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kulturní TIPY

A RECENZE

JANA KÁBRTA

SOUTĚŽ O 5 DVD
Kolik Oscarů získal
film Hugo a jeho
velký objev?
Odpovězte na
e-mailovou adresu
soutez@cd.cz
do 21. června
a vyhrajte tento film
na dvd! Do předmětu zprávy napište
KULTURA.

Čd
tip

HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV
Důkaz, že film může být snem, dech beroucí iluzí z jiného světa,
která od začátku do konce ovládá všechny vaše smysly. Režisér
Martin Scorsese natočil poutavou fantazii o klukovi, který žije
na pařížském vlakovém nádraží, stará se o jeho staré hodiny, pátrá
po klíči do svého robota a snaží se neskončit v rukou přísného
nádražního hlídače.
USA, 126 MIN. REŽIE – MARTIN SCORSESE / HRAJÍ – ASA BUTTERFIELD,
BEN KINGSLEY, SACHA BARON COHEN, CHLOË GRACE MORETZ, JUDE
LAW, CHRISTOPHER LEE
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Kino
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Tři roky nebylo o mamutí rodince, lenochodovi Sidovi, tygrovi Diegovi a krysoveverčákovi Scrattovi slyšet. Ale teď je
zase čeká velké obrodružství. Prsty v tom má Scratt a jeho
vášeň pro žaludy. Jeden ukryje tak nešikovně, že způsobí
praskání zemské desky. Jak se dělí na jednotlivé kontinenty, rozdělí i kamarády – každý uvízl na jiném. Samozřejmě
že se teď budou chtít všichni dostat domů.
REŽIE – STEVE MARTINO, MIKE THURMEIER / MLUVÍ – OTA
JIRÁK, JIŘÍ LÁBUS, ZDENĚK MAHDAL, KATEŘINA BROŽOVÁ,
TEREZIE TABERYOVÁ, ROZITA ERBANOVÁ,
TEREZA CHUDOBOVÁ • V KINECH OD 28. ČERVNA

MADAGASKAR 3
Lev Alex, hrošice Glorie, zebra Marty a žirafák Melman jsou zpátky. Minule ztroskotali uprostřed Afriky v letadle řízeném tučňáky – ti je nyní vypekli, když stroj opravili
a pláchli si užívat do kasina v Monte Carlu. Jenže bez nich se naše čtyřka nemůže
vrátit domů, a tak se za nimi do Evropy musí vydat na vlastní pěst. Jejich příjezd
do centra zábavy však způsobí takový rozruch, že jim jde brzy o život.
REŽIE – ERIC DARNELL / MLUVÍ – FILIP BLAŽEK, MIROSLAVA PLEŠTILOVÁ, FILIP ŠVARC,
VÁCLAV VYDRA, ZBYŠEK PANTŮČEK • V KINECH OD 14. ČERVNA

filmy na doma
CALIFORNICATION
Kompletní první série jednoho z nejlepších televizních seriálů poslední
doby, který herce Davida Duchovnyho navždy zbavil nálepky
agenta Muldera ze série
Akta X. Zde si sympaťák
zahrál Hanka Moodyho –
zarůstajícího spisovatele,
věčně zaměstnaného
hulením a sváděním bývalé
manželky i dalších žen. K tomu přidává záplavu sexistických a sarkastických hlášek.
USA, 340 MIN. / RŮZNÍ REŽISÉŘI /
HRAJÍ – DAVID DUCHOVNY, NATASCHA
MCELHONE, MADELEINE MARTIN, EVAN
HANDLER, PAMELA ADLON, MADELINE
ZIMA, CALLUM KEITH RENNIE

divadlo

DĚTI MOJE
Budete se smát i plakat, protože
tento film dosáhne až k vaší duši.
Přitom jeho začátek zrovna veselý
není – manželka Matta Kinga skončí
po nehodě v kómatu a jeho dvě
dcery se zdají prakticky
neovladatelné. Když se
od jedné z nich dozvídá, že
jeho žena měla milence,
rozhodne se ho vypátrat.
A tak všichni tři vyrážejí
na cestu, která se stane jejich šancí na nový začátek.

RICHARD III

KOULE

Královstí za koně! Legendární věta
Richarda III. je symbolem letošních
Shakespearovských slavností
– v jejich programu bude dramatikův slavný padouch novinkou.
Příběh vévody z Glosteru, který se
při cestě na trůn nezastavil před
ničím, režíruje slovenský herec
Martin Huba, hlavní roli dostal Jiří
Langmajer. Po pražské premiéře
26. června se představí i v Brně
a v Ostravě. Data lze najít na
www.shakespeare.cz.

Málokterá inscenace se může
pochlubit tak zábavnou pověstí
jako Koule, kterou nově uvádějí
v Klicperově divadle. Původně byla
rozhlasovou hrou, která po svém
uvedení vzbudila řadu emocí jak
ze strany Heleny Fibingerové, která byla její inspirací, tak ze strany
posluchačů, kteří ji ocenili titulem
Rozhlasová hra roku. V divadelní
verzi se objevují i Jiřina Švorcová
nebo doktor Cvach.
KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ

PAYNE / HRAJÍ – GEORGE CLOONEY,

PRAHA, BRNO, OSTRAVA / REŽIE – MARTIN

/ REŽIE – DAVID DRÁBEK / HRAJÍ – PAVLA

MARY BIRDSONG, SHAILENE WOODLEY,

HUBA / HRAJÍ – JIŘÍ LANGMAJER, KLÁRA ISSO-

TOMICOVÁ, ZORA VALCHAŘOVÁ-POULOVÁ,

MATTHEW LILLARD, JUDY GREER,

VÁ, KAMIL HALBICH, SIMONA POSTLEROVÁ,

ISABELA SMEČKOVÁ BENCOVÁ, KAMILA

ROBERT FORSTER

MAREK TACLÍK, DAVID SUCHAŘÍPA

SEDLÁROVÁ, JIŘÍ ZAPLETAL

USA, 115 MIN. / REŽIE – ALEXANDER
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Výstavy
BOHUSLAV REYNEK
/ DON QUIJOTE

VINCENC VINGLER
/ SOCHY ZVÍŘAT
S teplými dny se rozběhla sezona
ve všech zoologických zahradách.
V té pražské si můžete výlet prodloužit
a zavítat na výstavu sochaře Vincence
Vinglera. Nebojte, stále půjde
o zvířátka!
Vingler se totiž ve své tvorbě na zvířata upnul – a zatímco většina jeho
kolegů je považuje za okrajové, on
z nich naopak udělal středobod svého
díla. A nechal se unášet jen světem
zvířat a zobrazoval je svým unikátním
pohledem bez ovlivňování aktuálními
uměleckými proudy.
Reprezentativní výběr Vinglerových prací lze nyní vidět na výstavě
v Trojském zámku. Autorovy nejvýznamnější sochy jsou rozděleny
do tří částí – podle toho, kde
zvířata žijí: na souši, ve vodě
a ve vzduchu. Výjimkou je
jen závěrečná část výstavy,
kterou tvoří tematické cykly
jako Corrida nebo Cirkus.
Mezi vystavenými jsou jak
umělcovy práce, které vytvořil krátce před svojí smrtí
v roce 1981, tak jeho nejstarší. Ty představuje například
Antilopa, která v roce 1946
jela i na velkou výstavu
československého umění

Tuto výstavu v Alšově jihočeské galerii
v Hluboké nad Vltavou připravili v rámci
Reynkova 120. výročí narození. Je tu výběr z jeho celoživotního díla, ale především práce inspirované Cervantesovým
románem Důmyslný rytíř don Quijote
de la Mancha. V něm si grafik, básník
a překladatel četl soustavněji od roku
1924, ale až v padesátých letech začal
pracovat na grafickém cyklu.
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU • OTEVŘENO DO 24. ČERVNA

v Paříži, nebo Jeřáb, představený v českém
pavilonu na Světové výstavě v Bruselu
o dvanáct let později.
Expozici v interiéru doplňují plastiky
v zámeckém parku, který je v těsném
sousedství zoo. I pro tu Vingler tvořil
a některé sochy v ní dodnes stojí
(například Kůň Převalského).
ZÁMEK TROJA, PRAHA • OTEVŘENO
DO 4. LISTOPADU

KONCERTY
VOTVÍRÁK
Ne nadarmo ten název – už
několik let zahajuje Votvírák
sezonu letních hudebních festivalů, navíc za vstřícnou cenu,
která do 14. června
činí v předprodeji 195
korun. O den později
se brány milovického areálu (asi 25 km
od Prahy) otevřou a
návštěvníci během
třídenního programu
uvidí například legendy českého
bigbeatu Olympic, kapely Chinaski, Arakain nebo Visací zámek
15.–17. 6., MILOVICE, VSTUPNÉ 195 Kč
(V PŘEDPRODEJI), 290 Kč (NA MÍSTĚ)

knihy

STING

ARNALDUR INDRIDASON
/ OBĚŤ

JEVFROSINIJA KERSNOVSKAJA
/ JAKÁ JE CENA ČLOVĚKA

Zdá se, že příliv detektivních románů ze severu je nezadržitelný. Další zajímavý kousek pochází z pera islandského spisovatele
Arnaldura Indridasona. Jeho hrdinka,
komisařka Elinborg, vyšetřuje podivnou
vraždu muže, kterého
našli s podříznutým
hrdlem v Reykjavíku.
Brzy přijde na to, že se
vražda stala odplatou
za zločin, který nikdy
nebyl potrestán. Jenže
pravda je mnohem
děsivější.

Čtení této knihy, to je zážitek. A síla.
Syrově totiž líčí poměry v sovětských
pracovních táborech v první polovině
minulého století. Autorka byla Sověty
vyhnána z rodinného statku a odsunuta
do tajgy, kde v nelidských podmínkách
pracovala v lese. Utekla, ale chytili ji a odsoudili nejprve k smrti,
potom na deset let
v nápravném táboře.
V tom nejhořším, který
v SSSR byl.

MOBA, 319 KČ

IKAR, 599 KČ

Sting už u nás letos jednou
v rámci svého aktuálního turné,
které oslavuje 25 let jeho sólové
dráhy, zahrál. Na rychle vyprodanou show
v pražském Kongresovém centru se však
řada fandů nedostala,
a tak si Sting návštěvu
zopakuje 25. června
ve větší O2 areně. Držitel řady cen Grammy
bude hrát s kytarou na krku své
největší hity jako Demolition
Man nebo Desert Rose.
25. 6., O2 ARENA, PRAHA, VSTUPNÉ
1 190 KČ
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recenze

Tipy a recenze připravuje
Jan Kábrt,
uznávaný novinář a publicista.

nedotknutelní NEZKLAMou
P

okud chcete jít do kina, abyste si z něj
odnesli dobrý pocit, jděte na francouzský
hit Nedotknutelní. Je to krásný film o setkání
dvou mužů z rozdílných světů, které skončí
přátelstvím na celý život. Je zábavný, ale ani
jeden kameňák v něm nezazní. Je dojemný,
aniž by někdo ždímal kapesník plný citu.
A je milý, i když je to to poslední, co si o jeho
hrdinech zprvu pomyslíte. Někdy prostě stačí
vyprávět. A všechno to hezké při tom přirozeně vyplave na povrch.

KDYŽ SE DVA SVĚTY SPOJÍ
První se jmenuje Driss. Právě ho pustili z vězení, žije v černošské komunitě na předměstí
s několika sourozenci, sluchátka na uších.
Jediné, co ho zajímá, je datum, kdy se vyplácí
podpora. Jenže aby ji dostal, musí tu a tam
oběhnout nějakou tu pracovní příležitost.
Ukáže se, nechá si podepsat papír, že se
dostavil, a rychle pryč. Tak také pozná toho
druhého. Philippa.
Jeho příběh je smutným příkladem toho,
jak člověk může mít všechno, ale když nemá
zdraví, těžko si svého bohatství užije. Philippe
přišel o ženu, potom se sám při paraglidingu
zranil – od brady dolů má celé tělo ochrnuté.
K životu potřebuje opatrovníka na plný úvazek. A ve chvíli, kdy si k němu živel jménem
Driss přijde pro razítko, vybere si právě jeho.
Drissovi se nechce, ale nakonec je to
ve chvíli, kdy ho matka vyhnala z domu,
nejlepší řešení situace. Práce se mu sice moc
nelíbí, ale dokáže se jí oddat. A pro Philippa
je vítanou změnou – po všech těch nudných
patronech v bílém plášti je Driss novou krví
do žil, vzrušením a životem, který chce muž,

jenž svůj čas dělí mezi vozík a lůžko, vedle
sebe cítit.
Sbližují se. Jejich počáteční odcizení se mění
v rodinné pouto. Přirozeně, bez toho, aby jeden či druhý dávali svoje city na odiv divákům.

S LEHKOSTÍ O VELKÝCH VĚCECH
V tu chvíli si člověk uvědomí, jak důležitý je
pro film dobrý scénář. V takovém případě,
jako jsou Nedotknutelní, je to dokonce skoro
nejdůležitější. Ten příběh totiž mohl vzniknout kdekoliv – ve Francii, v Americe, klidně
i u nás… Jeho síla je totiž univerzální.
Jistě, film má také dva skvělé herce v hlavních rolích – Omar Sy žene Drisse s neutuchající energií, a to i přesto, že musí svést řadu

vnitřních bojů. François Cluzet mu s lehkým
úsměvem na tváři a poněkud úzkoprsým
viděním světa skvěle sekunduje.
Ale málo platné, je to scénář, který z jejich
společných zážitků a každodenního setkávání dělá zážitek. Jeho autoři a zároveň režiséři Olivier Nakache a Eric Toledano skvěle
vystihli, ve kterých chvílích přejít od zábavy
k vážnosti, kdy má mít navrch Driss a kdy
jeho zaměstnavatel, jak načasovat jejich
setkání a rozchody.
Dokázali vyprávět o velkých věcech, které
se odehrávají mezi lidmi, s obdivuhodnou
lehkostí. I díky tomu už film ve světě viděly
desítky milionů diváků. Věřím, že nikdo z nich
neodcházel zklamaný.

Hodnocení
NEDOTKNUTELNÍ
REŽIE – OLIVIER NAKACHE,
ERIC TOLEDANO / HRAJÍ – FRANÇOIS
CLUZET, OMAR SY, ANNE LE NY,
CLOTILDE MOLLET, CYRIL MENDY,
EMILIE CAEN

90 %
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Po letech náročných oprav jsou na zámku
Kratochvíle zpřístupněny všechny interiéry.
Noblesní renesanční vila obklopená zahradou
a vodním příkopem ohromí návštěvníky malířskou a štukovou výzdobou. Sály a pokoje jsou
navíc zařízeny tak, aby co nejvíce odpovídaly
stavu z přelomu 16. a 17. století, kdy tu pobývali
poslední Rožmberkové. Nejbližší železniční stanice se nachází v Netolicích (asi 2,5 km), kam se
můžete svézt některým ze zvláštních vlaků ČD.
Jejich přehled najdete na www.cd.cz/jiznicechy
(Nostalgické a zvláštní vlaky).

Vstupní brána do zámku Kratochvíle.

JIHočeSký
KRAJ

FOTO Fotobanka.cz

ZA KRÁSAMI ČESKA
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ŠUMAVSKOU
DIVOČINOU

PO SVÝCH NEBO NA LODI

Za divokou přírodou nemusíte cestovat do daleké ciziny. Stačí si zajet
na Šumavu. Od Soumarského Mostu se vydejte na romantickou plavbu nebo
dobrodružnou túru po takřka nedotčené krajině.

T

Tomáš rezek
fotoarchiv Správy NP a CHKO Šumava

akzvaný „Soumarák“ zkušeným vodákům
představovat nemusíme. Známé vodácké
tábořiště Soumarský Most se nachází v jedné
z nejkrásnějších částí Šumavy na břehu Teplé
Vltavy, jen pár kroků od stejnojmenné železniční
zastávky. Dříve tudy vedla Zlatá stezka, po níž
přicházeli do Čech obchodníci se soumary
(s koňmi, mezky či osly nesoucími těžká břemena). Na místě, kde se karavany brodily přes řeku,
byl později postaven most – Soumarský most.
Zlato na „Soumaráku“ ale nehledejte. Stezka vedoucí šumavskými hvozdy získala název podle
výnosnosti obchodu a hlavním artiklem nebyl
žlutý kov, nýbrž sůl – v té době velmi žádaný
prostředek na konzervování potravin.

VLAKEM
DO SOUMARSKÉHO
MOSTU
Na železniční zastávku Soumarský Most
se můžete svézt osobními vlaky Českých
drah z Volar nebo ze směru od Strakonic
každé dvě hodiny. Ať už pojedete
odkudkoliv, nejvýhodnější vlakové
spojení si snadno vyhledáte na
www.cd.cz nebo vám rádi poradí
na tel. 840 112 113.

❙ z Volar
❙ z Vimperku
❙ ze Strakonic
❙ z Prachatic

za 7 minut
za 52 minut
za 118 minut
za 138 minut

Rozhledna na naučné stezce Soumarské rašeliniště.

FOTO Josef Štemberk

text
FOTO

FOTO Štěpán Rosenkranz
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Rašeliniště na Soumarském Mostě.

lodí. Je-li na Soumarském Mostě výška
hladiny nad 61 cm, můžete plout i bez průvodce a počet lodí není omezen. I tak vám
ale při registraci objednávku vodáckého
průvodce doporučíme. Při plavbě se od něj
totiž dozvíte spoustu zajímavých informací
o historii, fauně a flóře Vltavského luhu
a méně zkušeným vodákům také poradí, jak
správně ovládat loď. Více informací k vodáckým průvodcům získáte na tel. 731 530 418.

NA KÁNOI PŘES VLTAVSKÝ LUH

VÝPRAVA JEN PRO ODVÁŽNÉ

Horní tok Vltavy je jednou z nejkrásnějších
splavných částí řek u nás. V kempu si můžete
půjčit kánoi a po proudu se vydat k soutoku
Teplé a Studené Vltavy a dále k mostu u Pěkné
nebo pokračovat až do Nové Pece na začátek
přehradní nádrže Lipno. Protože poplujete
Vltavským luhem, jednou z nejpřísněji chráněných oblastí Šumavy, je nutné se zaregistrovat
a zaplatit poplatek, a to přímo v Soumarském
Mostě nebo prostřednictvím webových
stránek www.npsumava.cz. Na lodi se zpět
proti proudu řeky vracet nemusíte. V Pěkné
nebo v Nové Peci loď odevzdáte a pro zpáteční
cestu použijte vlak (s přestupem na nádraží
Černý Kříž a ve Volarech trvá jízda vlakem
do Soumarského Mostu 26, resp. 38 minut).

Z pohodlí kánoe se budete kochat pohledem na zelené koberce vodních rostlin a při
troše štěstí spatříte pstruha, vydru a další

VODÁCKÝ PRŮVODCE SE VYPLATÍ
Při plánování vodáckého výletu počítejte
s tím, že kvůli ochraně vzácných rostlin a živočichů je Vltava v úseku Soumarský Most
– Pěkná splavná jen při minimální výšce hladiny půl metru. Pokud bude mít řeka 50 až
61 cm, je splouvání možné pouze s průvodcem, který je vám po provedení registrace
automaticky přidělen, a při omezeném počtu
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ohrožené obyvatele vodního království, tedy
pokud se na vodě zrovna takzvaně „neuděláte“. Teplá Vltava se totiž v tomto místě stává
dravou říčkou s mnohými zátočinami. Kdo
má raději souš, může se ze Soumarského
Mostu vydat s průvodcem na dobrodružnou
túru po šumavské divočině. Expedice
se konají jednou za dva týdny
a registrovat se na ně můžete na stránkách
www.npsumava.cz (Návštěvníci – Průvodci
divočinou 2012). Při 10 km dlouhé okružní
trase se projdete po jinak zapovězených
místech Vltavského luhu. Na výpravu se
dobře obujte a zvolte dobré oblečení. Budete se prodírat bujnou vegetací, nerovným
a místy podmáčeným terénem.

NAUČNÁ STEZKA S ROZHLEDNOU
U Soumarského Mostu se od konce
19. století až do roku 1998 těžila rašelina.
Před deseti lety se začalo pracovat na obnově
původního rašeliniště. V souvislosti s revitalizací byla také vybudována nová naučná stezka s názvem Soumarské rašeliniště. Ke slavnostnímu otevření došlo letos 24. května
a volně přístupná je každý den od června
do října. Na zimu a na jaro se zavírá, aby
návštěvníci nerušili silně ohroženého tetřívka
obecného. Naučná stezka je dlouhá kilometr a půl, z toho třetina vede po dřevěném
chodníku. O významu lokality se dozvíte ze
sedmi informačních tabulí. Největší atrakce
stezky – přes devět metrů vysoká rozhledna
– se nachází na jejím konci. Na vyhlídkovou
plošinu věže vystoupáte po 31 schodech. ❚

SOUTĚŽ
Zodpovězte správně následující otázku
a vyhrajte půjčovné na dvojmístnou kánoi pro plavbu
ze Soumarského Mostu do Nové Pece (v hodnotě 550 Kč)!
Cenu pro tři výherce věnoval AMK Volary, provozovatel
tábořiště Soumarský Most.
Jakou minimální výšku musí mít hladina Teplé Vltavy, aby
byla řeka splavná v úseku Soumarský Most – Pěkná?
A) 120 cm
B) 61 cm
C) 50 cm
Odpověď nám pošlete do 21. června 2012
na e-mailovou adresu soutez@cd.cz.
Do předmětu zprávy napište ŠUMAVA.
Správná odpověď z minulého čísla je
A) 220 metrů čtverečních.
Jména výherců najdete na straně 6.

Splouvání Vltavy u Soumarského Mostu.

FOTO Jiří Kadoch

FOTO Jiří Plachý

Vodáci u Pěkenského mostu.

/
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TÁBOR – BECHYNĚ

ZA BECHYŇSKOU DUHOU

Lokálka mezi Táborem a Bechyní patří k jihočeským unikátům. Stala se první
železnicí u nás, na které jezdily vlaky poháněné elektřinou. Průkopnickou
dráhu navíc zdobí jeden stavitelský klenot – elegantní most Bechyňská duha.
text
foto

V

TOMÁŠ REZEK
CzechTourism, Dreamstime.com, ARCHIV

laky mezi Bechyní a Táborem sice neprojíždějí žádným tunelem a řeku Lužnici
překonávají jen po dvou viaduktech, přesto
stojí tato lokálka za projížďku. Pohled z okna
vlaku na malebnou jihočeskou krajinu potěší
lecjaké vnímavé oko, a pokud máte v plánu

vydat se na nějakou zajímavou túru, také
nebudete zklamáni. Od stanic a zastávek
na trati můžete podniknout výlety různé
obtížnosti. A na své si přijdou i příznivci nostalgických jízd historických vlaků.

KŘIŽÍKOVY ARGUMENTY ZABRALY
„Zapomeňte na páru, budoucnost patří elektřině!“ Asi tak nějak zdůvodňoval slavný vyná-

lezce a podnikatel František Křižík na počátku
minulého století, proč by se mezi Táborem
a Bechyní měla postavit elektrická dráha.
Zodpovědné přesvědčil pádnou argumentací. Oproti běžnému parnímu provozu měla
elektřina řadu výhod. Stavba elektrifikované
železnice byla hlavně méně nákladná. Lehčí
elektrické vlaky zvládly náročnější terén, a tak
se krajina nemusela před položením kolejí

cestování po ČR

výrazně upravovat. Práce na železnici začaly
v dubnu 1902 a 22. června následujícího roku
byl na ní zahájen pravidelný provoz.

Slouží nejen vlakům, ale i silniční dopravě.
Pokud jede po mostě vlak, brání průjezdu aut
ve směru do Bechyně závora.

KLENE SE JAKO DUHA

KDE SE VYPLATÍ VYSTOUPIT

Bechyňským kazila radost z nové železnice skutečnost, že nádraží leželo poměrně
daleko od centra města – až za řekou Lužnicí.
Po 25 letech se dočkali změny. V roce 1928
byl dostavěn most, po němž vlaky překonávají řeku a míří na nové bechyňské nádraží.
Most postavený podle projektu Eduarda
Viktora byl na svou dobu velkolepou stavbou. Pro hlavní oblouk s rozpětím 90 metrů,
který se elegantně klene nad údolím Lužnice,
získal most záhy přezdívku Bechyňská duha.

Kromě Tábora a Bechyně můžete na této
24 km dlouhé lokálce vystoupit z vlaku
ještě na dalších 11 stanicích a zastávkách.
Z Malšic vás zavede žlutá turistická značka
ke Stádleckému mostu – jedinému dochovanému empírovému řetězovému mostu
v Česku, který původně překlenoval Vltavu
v Podolsku. Od zastávky Třebenice sledujte
modrou značku a dojdete k romantické
zřícenině hradu Dobronice. Pokud si chcete
projít Černickou oboru (jednu z nejstarších

/

25

přírodních rezervací v Čechách), vypravte
se k ní od zastávky Sudoměřice u Bechyně
po zeleném turistickém značení. A vystoupíte-li z vlaku až v Bechyni, na zpáteční cestu
do Tábora se můžete vydat údolím řeky
Lužnice po červené značce (32 km). ❚
Pozn.: Do 26. června 2012 platí
z důvodu rekonstrukce jednoho
z mostů na trati Tábor – Bechyně
výlukový jízdní řád. Nicméně
výhodou pro skalní příznivce
železnice je fakt, že na trať se po dobu opravy
vrátí elektrické stroje řady 113, tzv. Žehličky.
Více informací o provozu v době výluky najdete
na www.cd.cz/vyluky.

Půjčovna kol ČD v Táboře

Tábor

Na nádraží v Táboře si můžete vypůjčit kvalitní trekingová
jízdní kola a výlet si zpříjemnit jízdou v sedle bicyklu. Navíc
kola z půjčovny ČD přepravíte po lokálce z Tábora do Bechyně
zdarma. Půjčovna kol ČD v Táboře je v provozu po celý rok.
Kola si předem rezervujte na tel. 972 552 916 nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na www.cd.cz/cdbike.

Horky u Tábora

Slapy

Řetězový most ve Stádlci

Libějice

Je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem u nás. Od roku 1848 překlenoval Vltavu v Podolsku na Písecku. Kvůli napouštění Orlické přehrady byl rozebrán
a v roce 1975 znovu postaven u městyse
Stádlec, kde spojuje břehy řeky Lužnice.
Stádlecký (Podolský) most je od roku 1959
národní technickou památkou.

Malšice

Zřícenina hradu Dobronice

Čenkov u Malšic
6 km

Řetězový most
ve Stádlci

Třebelice

7 km

Všechlapy

Zřícenina hradu
Dobronice

Asi sedm kilometrů severovýchodně
od Bechyně se na skalnatém ostrohu nad
Lužnicí tyčí romantická zřícenina hradu
Dobronice. Hrad byl postaven v polovi-
ně 14. století a vlastnili ho Rožmberkové.
Od konce 17. století do roku 1727 hrad využívali jezuité jako svoji letní rezidenci. Po nich
už zůstal hrad opuštěn a postupně chátral.

Bechyňská Smoleč

Sudoměřice u Bechyně

Zámek Bechyně
Dominantou lázeňského města Bechyně
je zámek. Část zámeckých interiérů je
přístupná veřejnosti. V rámci prohlídkové
trasy nazvané Život Petra Voka na zámku
v Bechyni zavítáte i do ložnice posledního
z rodu Rožmberků, do jeho pracovny s kazetovým stropem nebo do svatebního sálu
s unikátními nástěnnými malbami.

Bežerovice
Most Bechyňská duha

Bechyně
Zámek Bechyně

Bechyně zastávka

S KŘIŽÍKEM DO BECHYNĚ
Nenechte si ujít příležitost svézt se
po trati mezi Táborem a Bechyní původním Křižíkovým elektrickým vozem – tzv.
Elinkou! Kdy? V sobotu 30. června. Historický
vlak odjíždí z Tábora v 10.20 h a do Bechyně
přijede v 11.27 h. Na zpáteční cestu z Bechyně
se vydá ve 14.35 h a do Tábora dorazí v 15.42 h.
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Co musíte vidět

v jihočeském kraji
1

Lipno nad Vltavou
Plavba po „šumavském moři“

pro celou rodinu

asi 1,5 hodiny

FOTO Rosenberger Lipno Line

Na jihu Čech se nachází naše největší rekreační vodní plocha – Lipenská přehrada. Pokud se k „šumavskému moři“ vydáte za vodními radovánkami, dopřejte si i vyhlídkovou plavbu. Okružní jízdu po Lipenské přehradě můžete podniknout třeba z přístavu v Lipně nad Vltavou na palubě nové lodi Adalbert
Stifter. Plavba trvá asi hodinu a půl a ani děti se při ní nudit nebudou. Posádka lodi je naučí vázat lodní
uzel, nechá je řídit loď a na památku vystaví osobní kapitánský patent.
nenáročné

Od vlakového nádraží v Lipně nad Vltavou dojdete k přístavu po cyklistické stezce č. 33. Do Lipna
n. Vlt. vás vlaky dovezou po 22 kilometrů dlouhé lokálce z Rybníka, která se line malebným údolím
řeky Vltavy. Ve stanici Rybník mj. zastavují dvakrát denně mezinárodní rychlíky jedoucí z Prahy přes
Benešov u Prahy, Tábor, Soběslav, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice až do rakouského Lince.

2

Veselí nad Lužnicí
Na kole za selským barokem

FOTO Nadace Partnerství

Na jihu Čech objevte 35 km dlouhý cyklistický okruh Greenway selského baroka, který navazuje na
Greenway Praha – Vídeň. Cyklotrasa vede z Veselí nad Lužnicí na severozápad do středu veselských
blat – do vesnic, jež zdobí příklady blatské lidové architektury postavené ve stylu selského baroka.
V sedle bicyklu zavítáte třeba do Zálší, jedné z nejhezčích blatských vesnic s nejstarším památkově
chráněným statkem na blatech z roku 1807 (č. 3), nebo do Záluží u Vlastiboře s blatským skanzenem.
pro cykloturisty

asi 6 hodin

středně náročné

S kolem vás do Veselí nad Lužnicí pohodlně dopraví vlaky s rozšířenou přepravou jízdních kol. U těchto
vlaků najdete v jízdním řádu symbol È (přeprava kola jako spoluzavazadla) nebo ^ (služba úschova
během přepravy). Pokud nemáte kolo vlastní, můžete si ho na nádraží ve Veselí nad Lužnicí vypůjčit.
Více informací na www.cd.cz/cdbike.

3

Letos se Slavnosti pětilisté růže konají v Českém Krumlově 22. a 23. června. Tento rok budou ve znamení souboje životních postojů posledních Rožmberků: Festina lente (Spěchej pomalu) Viléma z Rožmberka a Memento mori (Pamatuj na smrt) Petra Voka. Na náměstí Svornosti se uskuteční lidová historická
veselice U Petrova Voka. V sobotu v 15 hodin projde náměstím kostýmovaný průvod. A i tento rok
zakončí slavnosti půlnoční ohňostroj, tentokrát s hudební kulisou symfonické básně B. Smetany Vltava.
pro celou rodinu

2 dny

nenáročné

Od vlakového nádraží v Českém Krumlově se vydejte třídou Míru, kolem kina J&K na Špičáku, dále
Budějovickou bránou přes Latrán, Lazebnický most, Radniční ulicí až na náměstí Svornosti. Můžete
také využít městskou dopravu – zastávka autobusů je hned před nádražím. Vystupte na zastávce
Horní Brána u městského divadla a vydejte se Horní ulicí přímo na náměstí Svornosti.

VLAKEM ZA ZÁŽITKY • Hledáte inspiraci, kam jet na výlet vlakem? Zaručené tipy najdete na webových stránkách www.cd.cz/zazitky.

FOTO město Český Krumlov/Lubor Mrázek

Český Krumlov
Slavnosti pětilisté růže

česká specialita
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Čerstvý chléb bez másla si mnoho
z nás neumí představit. Už
dlouhou dobu je máslo kulinářskou
ingrediencí a také kontroverzní
surovinou ohledně našeho zdraví.

MÁSLO
Z JIHU ČECH
text
FOTO

filip černý
abelsonagency, wikimedia

T

radiční mléčný výrobek se již od pradávna
vyrábí stloukáním smetany. Během toho
vzniknou kousky tuku, které se postupně
spojují dohromady a formují do pevného
tvaru. Dříve se pro výrobu používaly tzv.
dřevěné máselnice. Dnes vzniká drtivá většina
produkce ve speciálních odstředivkách, kde se
z nadojeného mléka odstraňuje mléčný tuk.
Podle jedné teorie vznikla technika stloukání
náhodně. Dávní cestovatelé převáželi mléko
ve vacích upevněných na bocích koně. Během
dlouhé cesty a za neustálého pohybu se mléko
stlouklo na máslo.

Tento plnohodnotný mléčný tuk má specifické aroma a chuť, která je lehce nasládlá
a doplňuje ji přítomnost mléčných bílkovin.
O chuti a vůni másla rozhoduje také kvalita
mléka, jež je závislá na krmení dobytka. Jarní
máslo se považuje za kvalitnější díky tomu, že

MÁSLOVÉ
ZAJÍMAVOSTI
❙ Ve většině zemí se k výrobě másla
používá kravské mléko, ale třeba
v Řecku je to i mléko kozí a ovčí. V Itálii
dokonce buvolí, v Africe mléko velbloudí a v Tibetu používají mléko jaků.

❙ Před nechtěnou záměnou másla

PŘÍRODNÍ POTRAVINA
Pravé máslo poznáte podle toho, že obsahuje
minimálně 80 % mléčného tuku a zbytek tvoří
voda a mléčná sušina. Hlavním důvodem, proč
bychom si ho měli cenit, je jeho čistě přírodní
složení. Nesmí do něj přijít žádná přidaná
barviva, stabilizátory, zahušťovadla ani antioxidanty. Průmyslově vyráběných potravin bez
těchto přídatných látek, takzvaných éček, už
není v dnešní době mnoho.

a margarínu se v Austrálii ještě
v roce 1960 nesměl margarín žádným způsobem přibarvovat. Kdo
to udělal, šel si odpykat trest
do vězení.

❙ Máslo se smí prodávat pouze
balené. Na obalu najdeme řadu
údajů, v másle musí být nejméně
80 % mléčného tuku, avšak méně
než 90 %. Obsah vody nesmí překročit 16 %.

❙ Žluklé (zoxidované) máslo prozradí
natrpklá chuť a nepříjemný zápach.

❙ Pokud je máslo drobivé, bylo vyrobeno ze staré smetany.

❙ Éčka s číslem by se na obalu vůbec
neměla objevit.

❙ Světlo a teplo máslu nesvědčí. Proto kupujte jen výrobky v neporušeném obalu a nepomačkané. Máslo se
musí na pultech skladovat při teplotě
4 až 8 °C.

DRUHY MÁSLA
Čerstvé – má trvanlivost pouze
20 dnů od data výroby, teplota skladování je maximálně 8 °C, na obalu
musí mít uvedeno, že se jedná o čerstvé máslo.
Stolní – doba skladování je mnohem delší (až tři měsíce při teplotě
kolem 6 °C).

dobytek má dostatek čerstvé trávy, zatímco
v zimě, kdy dostává krmnou směs, je mléko
méně tučné, má jinou chuť i barvu.

MARGARÍN VS. MÁSLO
Často se máslo zaměňuje za margarín, který
vznikl pouze jako jeho náhražka. Je to tuk čistě
rostlinného původu, jeho hustota je jemnější,
a proto se lépe roztírá. Jelikož má
méně tuku, upřednostňujeme ho
v jídelníčku. Avšak ti, kteří netrpí
žádnými zdravotními problémy,
jako jsou nemoci srdce a cév nebo
cukrovka, si mohou máslo bez
problémů dovolit. Přestože se to
nezdá, i máslo je zdraví prospěšné,
obsahuje totiž vitaminy rozpustné
v tucích, tedy A, D, E, K. Máslo je
doplňkem studené i teplé kuchyně.
Používá se při potírání pečiva a je
základem různých pomazánek a krémů. Při přípravě teplého pokrmu
mění máslo vlivem teploty svou konzistenci, chuť i vůni. Můžeme ho přepouštět
(neboli z něj odstranit vodu a získat tak čistý
tuk) a poté použít do upravovaných pokrmů.
Podle odborníků by se máslo nemělo používat
na smažení. I když máslo samo má vynikající
chuť a vůni, můžeme ho „zpestřit“ různými
bylinkami, kořením či dalšími ingrediencemi. ❚
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Pečená krkovice
v máslové
marinádě

Vaříme

s Ondřejem
Slaninou
Vychutnejte si naše
speciality pod taktovkou
šéfkuchaře Ondřeje Slaniny
– protagonisty populární
kulinářské televizní show
Kluci v akci a šéfkuchaře
hotelu Chateau St. Havel.

Příprava
20 minut
DOBA VAŘení
A PEČENÍ
60 minut

Suroviny na 4 porce:
❘ 300 g másla ❘ hrst jemně sekané petrželové natě ❘ drcený kmín
❘ majoránka ❘ 400 ml černého piva ❘ lžička mletého zázvoru
❘ sůl ❘ 600 g vepřové krkovice
Máslo přepustíme, vmícháme do něj petrželku, kmín, majoránku, černé pivo, zázvor se solí a společně prohřejeme, poté necháme
vychladnout. Do marinády naložíme porce krkovice a necháme proležet, nejlépe přes noc. Maso nejprve opečeme ze všech stran,
pak vložíme do trouby a pozvolna grilujeme doměkka.

recept
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Smažené olivy
s citronovou
majonézou
Suroviny na 4–6 porcí:
❘ 700 g směsi černých a zelených oliv bez pecky
❘ 120 g balkánského sýra nebo fety
❘ špetka chilli ❘ hrst petrželky kudrnky
❘ 2 stroužky česneku
na obalení:
❘ hladká mouka ❘ 2 vejce
❘ strouhanka ❘ olej na smažení
na podávání:
❘ 300 g majonézy
❘ šťáva z jednoho citronu

Příprava
20 minut
DOBA SMAŽEní
10 minut
Olivy naplníme směsí jemně strouhaného sýra smíchaného s jemně sekaným chilli, petrželovou natí a česnekem. Obalíme v trojobalu a usmažíme dozlatova.
Podáváme s majonézou ochucenou citronem a solí.
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Plavou na dně skleničky
s Martini, vyjímají se na pizze
nebo v řeckém salátě.
Olivy nejsou jen exotickým
doplňkem – obsahují
mnoho vitaminů a podílejí
se na snižování hladiny
cholesterolu.

OLIVY – ŘECKÉ BOHATSTVÍ

text
FOTO

filip černý
abelsonagency, FLICKR

O

livovník je nízký zelený strom s uzlovitým kmenem a větvemi s plody nazývanými olivy. První zmínky o tomto věčném
stromě jsou už v bibli, starořeckých a starořímských spisech. Jeho původ bychom mohli
hledat na Krétě, a to v 7. století před naším
letopočtem. Nyní se olivy pěstují po celém
světě, ale daří se jim především v oblasti Středomoří. Hlavním vývozcem oliv jsou Řecko,
Španělsko a Itálie.

MNOHO NÁPLNÍ
Olivy jsou hladké a oválné, zahrnují širokou
škálu velikostí a chutí. Kromě zelených, které
se sklízejí na podzim, existují i tmavé olivy
sklízené začátkem prosince. Nejde o odlišnou odrůdu, rozdíl mezi nimi spočívá pouze
ve stupni zralosti. Mladé zelené olivy jsou
tvrdší, chutnají nahořkle a obsahují málo
oleje. Černé olivy jsou úplně měkké, dozrálé,
masité a velmi chutné. Další charakteristickou chuť získávají olivy zejména nakládáním,
ať už ve slaném nálevu či v oleji, spolu s bylinkami a kořením. Většinou se vypeckovávají
a přidávají se do nich náplně.
Na dovolené ve Středomoří můžete vychutnat desítky variant čerstvě naložených oliv
přímo z kádě. Zatímco Španělé si nejraději
pochutnávají na nadívaných ančovičkou,
jinde v Evropě se podávají plody s pikantní papričkou, mandlí, sýrem nebo lososem. Někde
se dokonce olivy plní i ovocem, nejčastěji pomerančem a citronem. Pokud olivy kupujete
v tuzemském obchodě, dávejte přednost těm
v kvalitních plechovkách či sklenicích. Cena

DRUHY OLIV
❙ Kalamata – olivy z Řecka,
mají tvar mandle a používají
se do klasického řeckého
salátu.
❙ Manzanilla – nejkulatější
španělské olivy. Jsou to nejčastěji pěstované olivy na světě. Snadno se z nich vyjímají
pecky, proto se plní.
❙ Nicoise – hořko-nakyslé
olivy z Francie. Nechávají se
uzrát v nálevu a poté jsou natlačeny do sklenic s olivovým
olejem.
❙ Picholine – malé, tenké,
zelené olivy z jižní Francie.
Jsou křupavé a mají bylinkovo-sladkou chuť.

❙ Gaeta – italské suše naložené vrásčité olivy. Bývají
potřeny olivovým olejem nebo
do něj naloženy.
❙ Arbequina – malinké,
kulaté, slabě nahnědlé olivy
ze Španělska. Používají se
k výrobě velice kvalitního
olivového oleje.

oliv v plastových sáčcích je sice lákává pro
peněženku, ale kvalitou zaostávají.

HIPPOKRATŮV LÉK
Dříve byly olivy pěstovány především pro
výrobu oleje, který se stal nezbytnou součástí
každodenního života. Nepoužíval se pouze

Při sklizni se pod strom natáhne plachta,
do které potom olivy padají.

na vaření, ale i do svítidel a lamp, na topení,
výrobu mýdla, kosmetiky anebo v medicíně.
Už Hippokrates, nejznámější starořecký lékař,
doporučoval olivový olej k léčbě vředů, cholery a bolestí svalů.
I dnes mají olivy díky svému výjimečnému
složení velmi pozitivní vliv na zdraví. Nenasycené tuky (až 70 %) se podílejí na snižování
hladiny krevního cholesterolu. Olivy jsou velmi bohaté na velké množství živin – obsahují
vitamin A, E a K, dále minerály vápník, draslík,
hořčík a železo. Jejich nahořklá chuť podporuje tvorbu žaludečních šťáv. Několik oliv před
hlavním jídlem pomůže zvýšit hladinu žaludečních šťáv a tak urychlit trávení. Přestože
jsou olivy zdraví prospěšné, mají vyšší množství kalorií a také soli. Pokud jich sníte mnoho,
může se vám zadržovat voda v těle.
Olivy se výborně hodí k vínu, sektu nebo
Martini. Černé i zelené jsou nenahraditelnou přísadou do všech zeleninových salátů,
těstovin nebo pizzy a surovinou pro výrobu
vynikající olivové pasty. ❚
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MĚSTO, MOŘE, STALETÍ

KOLOSÁLNÍ
RHODOS

Většina turistů míří na hojně navštěvovaném řeckém
ostrově Rhodos do moderních přímořských letovisek
na východním pobřeží (Faliráki, Kolymbia). Pokud ale
chcete poznat i „genius loci“ tohoto ostrova, nebojte se
pro svůj pobyt zvolit přímo hlavní město.

TOMÁŠ CACH
AUTOR, fotobanka.cz, profimedia.cz

text
FOTO
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L

éta se s manželkou snažíme spojovat klasickou „mořsko-koupací“ dovolenou (zejména v Řecku a na jeho ostrovech) se zážitky
poněkud převyšujícími možnosti vymezené
trasou hotel – pláž – promenáda – hotel. Při
výběru destinace jsou pro nás rozhodujícími
kritérii její výjimečnost, osobitost, atmosféra, zkrátka „genius loci“. V tomto smyslu nás
město Rhodos rozhodně nezklamalo.

HOTELOVÁ ZÓNA
Nabídka několika českých cestovních kanceláří v městě Rhodosu směřuje především
do hotelové zóny přiléhající k pobřeží Egejského moře na západní straně pod špičkou
poloostrova, na němž město leží. Jistě,
nejsou to žádné architektonické skvosty, ale
hotely střední kategorie zde poskytují slušné (byť panelákové) ubytovací možnosti.
Na pláž pár metrů, všude spousta marketů,
k přístavu a na Staré město procházkou
do 20 minut. (Pokud však toužíte přece
jen po větším luxusu, hotely ve východní
části – při Středozemním moři – se pohybují
v průměru o kategorii výš.)
Pár minut po vstupu do našeho „západního“ tříhvězdového hotelu už jsme se cítili
jako doma, tedy jako turisté z Východu.
Opět se nám potvrdila letitá zkušenost, že
totiž českým cestovkám jsou vyhrazeny
v hotelech zásadně pokoje s nejhorší polohou. (Jednomu to přijde trochu líto, když
si uvědomí, že našinec zaplatí za tentýž
pobyt v přepočtu stejně, někdy i více, jako
návštěvník ze západní Evropy…)

Náš pokojík v prvním patře má z balkonu
výhled (dolů) na stovky sušících se hotelových ručníků, přímo naproti (7–8 metrů)
zase zíráme na zadní trakt jakési místní
„bytovky“. Hotel údajně prošel celkovou
rekonstrukcí, ta je však patrná jen na venkovní fasádě. Nábytek a další vybavení
pokoje připomíná spíš skanzen ubytovacího
zařízení husákovského Československa.
Je však třeba dodat, že vše bylo v podstatě
funkční a na druhé straně vyváženo boha-

Budete se cítit jako
pan Brouček na
epochálním výletě
do 15. století.
tou a vynikající polopenzí v hotelové jídelně.
Koneckonců – člověk přece nejezdí na dovolenou (především) bydlet, že.

STARÉ NOVÉ MĚSTO
K dominantě staré části Nového města,
jachetnímu přístavu Mandraki, se z hotelové
zóny můžete vypravit buď pěknou pobřežní
promenádou, lemovanou dalšími hotely a četnými tavernami a kavárnami, nebo klasickou
„ulicovou“ zástavbou (v níž převládají další
hotely a restaurační zařízení, sem tam však
proložené krásnými neoklasicistními vilami).

OSTROV
RHODOS
❙ Rozloha: 1 398 km2
❙ Počet obyvatel: 110 000
(z toho hlavní město 55 000)

❙ Hlavní město: Rhodos
❙ Časový posun: +1 hodina

cestopis
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Pohled na úzký vjezd do přístavu, který
střeží bronzové sochy jelena a laně (jelen je
symbolem ostrova), s pozadím pevnůstky
Agios Nikolaos z 15. století, je notoricky
známý z tisíců fotografií. Ve skutečnosti působí mnohem méně impozantním, příjemně
komorním dojmem. Přestože sem určitě
zavítá každý návštěvník města, kupodivu
tu není v kteroukoli denní či večerní hodinu
přelidněno. Můžete se tak v klidu pokochat
představou Rhodského kolosu – prý nejméně
třicetimetrové bronzové sochy boha Hélia,
která se (možná) před třiadvaceti stoletími
nad vstupem do přístavu vypínala. (Figurky
kolosu v rozličných velikostech a provedeních
jsou k dostání na každém rohu, ovšem sehnat aspoň trochu nekýčovitou je nemožné.)
Na nábřeží podél přístavu stojí řada střízlivě elegantních veřejných budov z 20. let
minulého století, nás však doslova uchvátil bohatě dekorovaný guvernérský palác
(někdejší sídlo italského guvernéra) ve stylu
benátské pseudogotiky.
Po několika stech metrech se nábřežní
komunikací dostanete k impozantní budově
Nové tržnice s působivými maurskými
kopulemi. Vnitřní část tržiště (za budovou)
je už však víceméně fádním shlukem stánků

RHODSKÝ KOLOS

Bronzová socha řeckého boha Hélia,
jeden ze sedmi divů antického světa,
byla dokončena v roce 304 před
n. l. na oslavu vítězství Rhoďanů nad
makedonským dobyvatelem Démétriem I. Stavitelem Rhodského kolosu
byl Charés z Lindu; práce na soše,
jejíž výška se odhaduje na 32–40 m,
mu zabrala celých 12 let a použil na ni
bronz pocházející z bojových zbraní.
Socha bývá tradičně zobrazována
rozkročená nad vjezdem do přístavu Mandraki, podle jiné verze stála
v Apollonově chrámu (předchůdci
Paláce velmistrů na rhodském
Starém městě). Největší dílo svého
druhu ve starověku bylo zničeno při
zemětřesení v roce 226 před n. l.

Magická Rytířská ulice.
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Budova tržnice je přirozeným orientačním bodem centra města.

s ovocem, zeleninou (výběr nic moc), oblečením a suvenýry (raději bez komentáře).
Tržnice plní funkci přirozeného orientačního bodu centra města. Z jedné strany k ní
přiléhá velké stanoviště taxíků, z druhé autobusové nádraží (ulička s několika stáními).
Vyjíždějí odtud přesně podle jízdních řádů
četné linky do řady míst na ostrově; doprava
je levná, vozy zachovalé a pohodlné.
Vedle nádraží stojí moderní domek turistického informačního centra s neuvěřitelnou
otevírací dobou (v srpnu!) 7.30–15.30 hod.
Provozní doba přilehlého veřejného WC byla
pro změnu zcela nahodilá a nepředvídatelná, podobně jako naše potřeba ho využít,
za celou dobu pobytu se nám ovšem tyto dvě
nahodilosti jaksi nepodařilo skloubit.

GENIUS LOCI STARÉHO MĚSTA

Jen pár desítek metrů od hlučícího davu…

Historické jádro Rhodosu, obehnané čtyřmi
kilometry hradeb, patří k nejlépe zachovaným
středověkým městům v Evropě a od roku
1988 je zapsáno do Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Nemíním se
zde pouštět do výčtu jeho pamětihodností
(od toho jsou průvodci), ale nabídnu vám pár
subjektivních nejsilnějších dojmů.
Při vstupu do Starého města novou bránou od náměstí Svobody (Platia Elevtherias) na konci přístavu Mandraki vás cesta
po chvilce zavede k dolnímu konci Rytířské
ulice. Lemují ji rezidence různých jazyků
(národností) řádu johanitů, vystavěných postupně od 14. století a sloužících jako shromaždiště rytířů. Při chůzi ulicí vás pocitově
doslova prostoupí středověk (je to těžko
popsatelný zážitek); účinek je ještě mocnější
za tmy, kdy sem kupodivu málokdo zavítá
(asi proto, že tu nejsou žádné obchody…).
Rytířská ulice vás dovede až k majestátnímu komplexu Paláce velmistrů, který polohou
a rozlohou Starému městu vévodí (a je vidět
odevšad). Odtud již drtivá většina turistů míří
(podél hodinové věže – je z ní pěkný výhled
– a růžové Sulejmanovy mešity) do Sokratovy ulice (Odos Sokratue), která je hlavní
staroměstskou tepnou. Proudí jí ve dne v noci
davy kolem nespočetných krámků s nevkusnými suvenýry, keramikou, levným oblečením
(Made in China)… přitom si patrně pouze
jedinci povšimnou, že obchůdky jsou převážně umístěny v přízemí jedinečných domů
ve středověkém či levantském stylu.
Ulice vás přivede na půvabné Hippokratovo náměstí se směsicí johanitských
a tureckých architektonických prvků. Je zde
velice příjemné posezení v některé z mnoha
kaváren či taveren.
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ŘECKÁ KRIZE?

Staré město stále žije! Jen dětští pouliční hudebníci se zásadně nechtějí nechat fotit...

Chcete-li však poznat to skutečné Staré
město a jeho atmosféru, radím vám jediné:
odbočit z hlavních „tříd“ a náměstí. Už
po pár metrech se ocitnete ve spleti takřka
liduprázdných starobylých uliček s pocity
pana Broučka na epochálním výletě do
15. století. A nejúžasnější na tom je, že v těch
stovky let starých domečcích (dostupných
maximálně na skútru) stále žijí lidé, na dvorcích visí prádlo, z oken se line vůně připravovaného jídla, reprodukovaná hudba…
Mohu ještě doporučit procházku
po hradbách, při níž uvidíte pěkně pohromadě
nejen nejvýznamnější stavby Starého města,
ale zejména zadní trakty oněch obydlených
domů, jakýsi „současný středověk v negližé“.

FRAPÉ
STOKRÁT
JINAK

Milujeme s manželkou frapé, řeckou studenou kávu
s bohatou pěnou, a při našich řeckých dovolených si ji
dopřáváme několikrát denně. Protože příprava frapé
není složitá, člověk by očekával všude
aspoň přibližně stejnou chuť tohoto
nápoje. Opak je však pravdou! Frapé
prostě chutná pokaždé jinak a úroveň
podniku, v němž si je dáte, není vůbec
rozhodující. Konkrétně v Rhodosu
jsme pili nejpříšernější frapé v úžasném prostředí baru v atriu citlivě
zrestaurovaného historického domu,
nejlepší pak v chatrčovité osvěžovně
na pláži Elli, kde nám ho připravila asi
dvanáctiletá dívenka. (Mimochodem
– dětská práce je v Řecku během letní
sezony běžným jevem a nikdo se nad
tím nepozastavuje.)

KOUPÁNÍ S „ALE“
I milovníkům koupání a lenošení na pláži
nabízí město Rhodos solidní zázemí, ale
úchvatné přírodní scenérie a křišťálově
průzračné moře zde nečekejte.
Oblázková pláž při západním pobřeží
(Egejského moře) poskytuje na několika
kilometrech dostatek prostoru, poněkud
slabší už je to se zázemím (řídce rozmístěné plážové bary a taverny). Před vámi
se v dálce rýsuje turecké pobřeží, za zády
však máte rušnou hlavní silnici a hotely,
hotely, hotely. Moře je poměrně čisté
a prospektově azurové, ale díky stále
přítomnému větru nikdy úplně klidné. Vítr
bohužel v průběhu každého dne postupně
sílí, takže odpoledne už je vstup do moře
kvůli mohutným vlnám dost problematický, zhruba po 17. hodině pak prakticky
nemožný.
Po příjemném promenádním chodníku
podél západní pláže dojdete až ke špičce
rhodského poloostrova, kde Egejské moře
plynule střídá moře Středozemní. Východní městská pláž Elli, táhnoucí se odtud
až téměř k přístavu Mandraki, je naopak
téměř bezvětrnou oblastí s hrubším pískem
a perfektním občerstvovacím servisem.
Můžete si zde dopřát i zajímavější výhled
z vody, pokud se kupříkladu uložíte přímo
pod monumentální budovou Casina.
Říká se, že snad nejhezčí pláží na ostrově je Tsambika Beach na východním
pobřeží. Z hlavního města se k ní dostanete linkovým autobusem zhruba za hodinku. Asi 1 km dlouhá pláž s jemným
žlutým pískem a několika tavernami,
sevřená zalesněnými skalami, je opravdu malebná, moře klidné a čisťounké,
pohodovou atmosféru nenarušuje žádný
hotel, protože celá oblast patří k nedalekému klášteru.

Před odjezdem na rhodskou dovolenou
(srpen 2011), a vlastně už rok předtím
(Skiathos, srpen 2010), jsme zaznamenávali
u známých udivené pohledy, ne-li natvrdo
položenou otázku: „Do Řecka…?“
Ano, mnozí našinci se pod vlivem tuzemské mediální masáže domnívají, že líní
Řekové, kteří si až dosud žili nad poměry
a teď se nechtějí uskrovnit, v jednom kuse
demonstrují či dokonce stávkují, v zemi
vládne chaos a nic pořádně nefunguje.
Přiznávám, že nevím, jak to vypadá
v Aténách, Soluni, jiných velkých městech
a ve vnitrozemí vůbec. Ale mohu vás ujistit
(a mám to podložené od jiných známých,
kteří v Řecku na dovolené loni a předloni
byli), že v turistických oblastech na pobřeží
a na ostrovech žádné příznaky krize nepocítíte. Místní, kteří z turismu žijí, si prostě
jakékoli excesy dovolit nemohou, a tak
veškeré služby a infrastruktura normálně
fungují ke spokojenosti tisíců a tisíců zahraničních návštěvníků.

Mnozí našinci se mylně
domnívají, že Řekové
v jednom kuse stávkují.
Alespoň my jsme vždycky v Řecku (včetně
Rhodosu) spokojení byli a celkovou kvalitu
turistického servisu řadíme (subjektivně)
nad jiné evropské destinace (např. Chorvatsko, Itálii, Španělsko). Jistě, nějaké ty chybky
se vždycky najdou (některé podivné otevírací doby, tu a tam nepříliš vlídné chování personálu, ta známá jižanská „časudostnost“
– v Čechách máme rádi, když všechno pěkně
„odsejpá“…) – ale, upřímně, kde ne?
Ke všemu navíc v Řecku dostáváte
zdarma jedinečný bonus: spatříte „oživlé“ obrázky oněch „Řeků Zorbů“ a vůbec
krásných starších a starých lidí, které jistě
znáte z prospektů a katalogů cestovních
kanceláří.

■
Co tedy nabízí dovolená ve městě Rhodosu? Především jedinečný komplex Starého
města, který snad nemá v Evropě obdoby,
krásné nábřeží podél přístavu Mandraki,
velice dobré turistické zázemí i příjemné
koupání. Troufám si tvrdit, že Rhodos je
prostě kolosální – i bez kolosu. ❙

36 /

cestování

KOS

HIPPOKRATŮV OSTROV
Na řeckých ostrovech si každý najde to své. Kos nabízí
nejen pohodovou dovolenou na pláži, ale i výlety
po řeckých památkách, procházky mezi olivovými háji
a vinicemi nebo aktivní prázdniny v sedle bicyklu.

K

os je třetí největší ostrov
souostroví Dodekanézy, známý především jako rodiště
Hippokrata, otce
moderní medicíny.
Leží v jihovýchodní
části Egejského moře,
přibližně 3,5 km od tureckého pobřeží. Tento jedinečný kousek zelené
země vystupující z moře si doposud udržel
svůj původní přirozený ráz, nepoznamenaný masovou turistikou. Okouzlí vás nejen
olivové háje a vinice, hornatá krajina pohoří
Dikaios se zapomenutými vesničkami, krásné pláže při otevřeném moři nebo v malebných zátokách, ale také kultura a historie
ostrova. Pobyt na Kosu si můžete užít nejen
poznáváním památek, ale díky rovinatému terénu podél pobřeží se nejčastějším
a nejoblíbenějším dopravním prostředkem
stalo jízdní kolo, čemuž odpovídá i bohatá
síť cyklostezek. ❚

DO KTERÉHO LETOVISKA SE VYDAT
❙ Lambi – Pomalu se rozrůstající letovisko se postupně stává předměstím hlavního města Kos.
Je ideálním místem pro klidnou dovolenou u pěkné písečné pláže se zábavou na dosah.

❙ Psalidi a Agios Fokas – Letoviska se nacházejí podél pobřeží s pohořím Dikaios. Přírodní
pláže jsou převážně písčito-oblázkové až oblázkové, místy s kamenitým dnem. Místo je vhodné
pro strávení poklidných prázdnin.

❙ Tigaki – Živé letovisko leží u jedné z nejkrásnějších písečných pláží ostrova s pozvolným vstupem
do moře, a je proto ideálním místem pro rodiny s dětmi.

❙ Marmari – Je dokonalé pro dovolenou s dětmi s krásnými písečnými plážemi. Marmari nabízí
širokou škálu vodních sportů, na hlavní třídě najdete několik taveren a obchodů.

❙ Mastichari – Zachovává si nenapodobitelnou atmosféru přístavní rybářské vesničky. Místní
taverny jsou vyhlášené čerstvými rybami. Ideálně se hodí pro strávení romantické i rodinné dovolené.
Nachází se zde zábavní aquapark.

❙ Kardamena – Původně rybářská vesnička se během posledních let změnila v moderní letovisko.
Dominantou je přístav, odkud vyplouvají lodě na blízký sopečný ostrov Nissyros.
Zájezdy do letovisek na ostrově Kos nabízí cestovní kancelář Blue Style. Máte-li malé děti, určitě
během dovolené oceníte dětský Croco Club, jehož program je ušitý dětem přímo na míru.
Po celý pobyt se o jejich zábavu postarají zkušení animátoři a vy si budete moci užívat relax na pláži
v hotelu Kipriotis Village 4*. Více o letoviscích a nabídku hotelů najdete na www.blue-style.cz.

SMRT NA KŮLU
S

tará dřevařská chata stojí pod skalním
převisem, jemuž vévodí tři obrovské
světlé kameny. Bouda je zchátralá,
okna zatlučená prkny, ale vstupní dveře bytelné a opatřené kvalitním visacím zámkem.
K neplánovanému výletu do brdských
hvozdů nás přiměla esemeska v mém mobilu: Drevarska chata U tri bilych kamenu 3 km
za Lesovem. Mozna to jeste stihnes! David
zesilel! Její odesílatelkou byla Eva Ryvalová,
sestra mého někdejšího kolegy na odboru
obecné kriminality.
David Ryval byl od policie odejit před šesti
lety. Neúměrně agresivní metody, podezření z braní úplatků. Podle mě nebezpečný cvok, později se prý skutečně léčil na
psychiatrii. Teď mu patří rozsáhlý pozemek
poblíž Lesova, na kterém se pasoval do role
velitele jakési polovojenské komunity.
Nikdo neví, kolik jich je a čím se vlastně
zabývají. Něco jako sekta, ale zřejmě
zatraceně světská. Konflikty se zákonem sice zatím žádné, ale…
„Bouda vypadá opuštěně,“ konstatuje Eliška, „ale musíme se přesvědčit.
A to rychle!“
S posledními slovy vytrhne z pouzdra vzadu na opasku zbraň a dvěma
výstřely rozšmelcuje zámek na dveřích.
Moje parťačka prostě někdy rychleji jedná,
než myslí…
„Paráda,“ zavrčím. „Ať už tam najdeme
cokoli, kdekdo v okolí o nás ví.“
Nejenže mě neposlouchá, už je uvnitř.
S povzdechem ji následuju.
V příšeří interiéru chajdy rozeznávám při
stěnách několik polámaných židlí a zteřelých
matrací. Z hliněné podlahy uprostřed vyrůstá
do zhruba třímetrové výšky dřevěný kůl se
zaoblenou špičkou. Na ní sedí (je naražený!)
asi čtyřicetiletý muž, ruce spoutané za zády,
ústa přelepená páskou.
Je evidentně mrtvý. Výraz jeho vytřeštěných očí do smrti nezapomenu.
„Tak jsme to nestihli…,“ promluví Eliška
dutě. „Ale tohle… snad naposledy ve středověku…“ Uhranutě zírá na nehybnou postavu.
Někde jsem četl, že při takzvaném naražení
na kůl nešťastník umírá zdlouhavě a v strašných bolestech, které způsobuje tlak na vnitřní orgány vyvolaný váhou vlastního těla.
„Volám zásahovku,“ pokouším se vzpamatovat.
Stačím však do mobilu říct sotva pár slov,
když na moji hlavu –
Zatmívačka.

Když se zase „rozsvítí“, ležím vedle Elišky ve
stejné boudě na jedné z těch odporných matrací. Jsme oba celí ovinutí a propojení textilní
páskou, mám však volnou pravou ruku od
lokte dolů, Eliška pro změnu levou. Po kůlu
zbylo už jen kolečko udusané hlíny.
Nad námi stojí rozkročený a roztlemený
David Ryval.
„Rád jsem tě po letech viděl, Pavlíku, i krátce poznal tvoji novou rozkošnou parťačku. Musíme
se však bohužel rychle
rozloučit. Abyste neumírali s myšlenkou,
že jsem necitelná
zrůda,“ zakření se
ta zrůda a ukáže
na naše polovolné končetiny,
„budete mít
takhle
v po-

slední chvilce
možnost navzájem se
utěšit a rozloučit. Bude to politováníhodná nehoda: něco popili, pokouřili, pak
usnuli… a na troud vyschlá chajda…“
Jeden z takypřítomných pochopů mu podá
dvě otevřené lahve, začpí to alkoholem.
Ryval rozchlístá tekutinu všude kolem včetně
stěn, židlí a ostatních matrací.
„Chtěl bych jenom vědět,“ nedá mi to, „co ti
udělal ten ubožák, kterej skončil na kůlu.“
Ryvalovi ztvrdnou rysy. „V pondělí večer
převálcoval inženýr Helichar svým nabob-

krimi

tomáš cach
jakub mareš

text
ilustrace

ským jaguárem na silnici nedaleko odtud
moji družku. Byla v sedmým měsíci.“
„V pondělí večer?“ zopakuje Eliška. V hlavince jí to šrotuje. „Pamatuju si ze svodky, že
Petr Helichar nahlásil kolem třetí odpoledne
krádež svýho stříbrnýho jaguáru. Vypadá to,
že jsi umučil nevinnýho člověka!“
S Ryvalem to moc nepohne. „Fakt? Ještě
se na to podívám… Helichara stejně nebyla
žádná škoda.“ Škrtne kovovým zapalovačem.
„Takže – ádié! V pekle se asi nesetkáme.“
Položí hořící zapalovač do jedné alkoholové
loužičky. Kolem nás se roztančí rej oranžových plamínků.
Odcházejí. Zvenčí na dveřích zaklapne
visací zámek.
Oheň se šíří a s ním i větší a větší obláčky
dýmu.
„V každým filmu,“ rozkucká se Eliška,
„hrdina v podobný situaci něco vymyslí.
Buď hrdina!“
Kdybych mohl, kavalírsky se ukloním.
„Podaří se ti dosáhnout mi do pravý kapsy
džínsů?“
„Snad jo…“ Její prsty zajedou na požadované místo, ale díky horlivému úsilí až… ano,
tam. Eliška ucukne a tvářičky jí fantasticky
znachoví.
„Tohle jsem zrovna nemyslel, i když… Zkus
to víc dolů.“
Konečně vyloví malý nožík s mosazno-dřevěnou střenkou.
Ovzduší se stává nedýchatelným, na
hranici snesitelnosti už je i žár ohně.
Nožík není na pásku stavěný, ale
bojujeme o život.
Do praskotu ohně se
zvenku vmísí tlumené
povely, hned nato třeskne pár výstřelů, které se
rozvinou v plynulou kanonádu. S rukama
před obličeji prorážíme planoucí dveře.
Skončíme s tvářemi v jehličí, neodvažujeme
se pohnout; hvízdá to nad námi ze všech stran.
Opodál se svíjejí v trávě dva Ryvalovi muži,
zbytek se vzdal příslušníkům zásahové jednotky. Uprostřed mýtiny leží naznak David
Ryval. S čistým průstřelem hlavy.
Hořící stěny chaty za námi se propadnou
dovnitř a přivítají mezi sebe trosky střechy. ❚

ČETLI JSTE POZORNĚ?
Pak jistě dokážete do tří vteřin odpovědět na otázku:
Jak se říkalo staré dřevařské chatě?

KŘÍŽOVKA

D. Radović (1922–1984) – srbský prozaik, aforista:
Kdo je smolař, může se mu stát, ... (dokončení v tajence).

POMŮCKA:
ANOA,
ARIT

MĚKKÝŠ

BIBLICKÝ
MOŘEPLAVEC

SNÍŽENÍ
CENY

SITUACE

BEZHRBÝ
VELBLOUD

A SICE

VLASTNÍ
HAFANŮM

BŘÍDIL

CIZOPASNÁ
HOUBA

TĚLESNĚ
POSTIŽENÝ
ČLOVĚK

SLEZSKÁ
ŘEKA

VÝRAZ
VÁHAVÉHO
SOUHLASU

PEŘEJ

PŘEDLOŽKA

UMĚLÝ
MEZINÁR.
JAZYK

DOUŠEK

KVĚTENSTVÍ
ŠEŘÍKU
OBDAŘIT
SCHOPNOSTÍ

TĚLOCVIČNÁ
POLOHA
HUDEBNÍ
ZNAČKA

POLÉVKOVÝ
KNEDLÍČEK
PORUB
(SLANG.)

1. část
TAJENKY
POHÁDKOVÁ
JEŽIBABA

LAVICE
(V NÁŘEČÍ)
KNIŽNÍ
SPOJKA

RUSKY
KLUZIŠTĚ

FRONTMAN
SKUPINY
OLYMPIC

SLEPIČÍ
SLABIKA
ELEMENT
CHŮZE

BÝVALÁ
ZKRATKA
NÁRODNÍHO
VÝBORU

PAPOUŠEK

2. část
TAJENKY

PŘESNĚ
(OBECNĚ)

OTLUČENO
ŠEDESÁT
KUSŮ

POPRAVČÍ

NÁPOR

VYHNAT
TÝKAJÍCÍ SE
MIN
PÁLITI
(O KOPŘIVÁCH)
SPOJIT
V MANŽELSTVÍ

KAMSI

RUCH

ŠESTEREČNÝ
NEROST

IRSKÁ REP.
ARMÁDA
OBEC
U VELVAR

NACISTICKÁ
TAJNÁ STÁTNÍ
POLICIE
ŠVÉDSKÝ
KONSTRUKTÉR

SMYČKY

ŘÍKAT
ZNOVU

ZASE
JM. HERCE
BLOOMA
STAŠKOVO
JMÉNO

INDONÉSKÝ
BUVOL

ŠPANĚLSKÝ
ŠLECHTIC

ČESKÝ
PRÁVNÍK

STÁNKY
TOPIVO

RUDÁ
PLANETA

OBLÉCI
TYP AUTA
FORD
HUDEBNÍ
TV KANÁL

ZAHNUTÝ
HŘEB

3. část
TAJENKY

SYMETRÁLA
SOUHLAS
VYCPÁVKOVÝ
MATERIÁL

OPOJIT
ALKOHOLEM

LUČNÍ
POROST

KLADNÁ
ELEKTRODA

POTÉ

OPUSTIT
LŮŽKO

POLODRAHOKAM

ZMĚKČOVADLO MOHAMEDŮV
VODY
DRUH

co mi hlava nebere
skrytá
reklama

(ne)zbytný
integrál

N

a to, že na mě uprostřed filmu zrovna v ten nejnapínavější
moment vyskočí z obrazovky nějaká zelená obluda či podobná kreatura a začne mi nabízet nový tarif, super úžasný účet
v bance, samozřejmě zcela bez poplatků, nebo prostě starý známý prací
prášek, už jsem si jakžtakž zvykla. Inu, co mi, potažmo nám všem, také
jiného zbývá? Tuto zjevnou formu reklamy všichni bereme jako nutnou
daň za to, že můžeme trávit večery s naším oblíbeným filmem, pořadem
či seriálem. Vždyť o co vlastně jde, prostě si v té „pětiminutovce“ odskočíme uvařit kafe či zkrátka vypneme a popřemýšlíme o svých starostech
a radostech. Je tu ovšem ještě jedna forma televizní reklamy, která je pro
svou nenápadnost o to více zákeřná. Možná jste si jí už také všimli. Ve
vašem oblíbeném seriálu se postavy zčistajasna a o to naléhavěji začnou
bavit o tom, jak už jim přijde ta zima dlouhá a což takhle vyrazit někam
do tepla. Šup – a je tu další záběr, kde manželka ukazuje svému muži
v prospektu úžasnou dovolenou a kamera jen tak mimochodem zajede
na logo cestovní kanceláře. Nebo podobná situace: postavy nakupují
vánoční dárky a opět jakoby zcela náhodně postávají před obchodním
řetězcem s elektronikou. Nevím jak vy, ale já mám znova pocit, že je mi
tu, dokonce za mými zády, vnucováno něco, co vůbec nechci.
Erika Bednářová, 23

S

edím uprostřed přednáškové místnosti a hledím
vpřed. Hledím je ten správný výraz. Profesorka kmitající černým fixem po tabuli rychlostí Bolta ve slušné
formě střídá derivaci s integrací a substituci s polynomem
jako já vyděšený výraz s ještě vyděšenějším. Samozřejmě
vím, že v mém oboru tyto znalosti „zhodnotím“. Například
když budu počítat cestující v autobuse mířícím do Itálie za
teplem. Kdo by počítal sedadla krát dva a vzadu připočetl
pět, když může využít znalosti takto poctivě vysezené.
V cestovním ruchu si bez integrálu ani neškrtneme, shodli
jsme se se spolužáky.
Po náročném poslechu a osmi propočítaných příkladech,
kdy už i mně začíná být pomalu jasné, kam dosadit a odkud
odebrat, v euforii, že to tak těžké zase není, uznávám, že
jeden do budoucna nevyužívaný vzorec ke zkoušce v hlavě
přenosím.
Profesorka odloží fix od tabule a přikryje ho víčkem. Když
si celá posluchárna hlasitě oddechne, přidá dovětek: „A to je
první možnost výpočtu.“ A jedeme dál...
Petra Hanělová, 20

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.
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40

FOTOgrafická
FOTOgrafická
soutěž
soutěž

Výherci
fotosoutěže
za měsíc červen
2012

1

  Milan Hospodka

17 let

Ččššššš.

FOTOgrafická soutěž

2

3
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Veronika Borská
14 let Klíč do země fantazie.

Karolína Jankovičová
16 let Každý snímek má mít svou vlastní duši.

Přeměň realitu ve svůj sen…
Máte rádi klasickou fotografii, nebo vás štvou zažité
konvence? Dokážete pomocí fotografie přenést pocity
a atmosféru na druhé? Jste počítačovými programy
nepolíbení, nebo si naopak bez grafického softwaru moderní
fotografii nedokážete představit?

P

okud tě výzva zaujala a dosud jsi publikoval maximálně tak na Facebooku, pošli
nám své výtvory a neboj se přiložit originální
komentář, který umocní tvoji šanci na výhru.
Nejpovedenější díla budou oceněna Era osobním účtem s počátečním vkladem v hodnotě
5 000, 3 000 a 2 000 Kč (1., 2. a 3. místo).

PRAVIDLA
Foť, případně uprav a pošli maximálně 5 svých
výtvorů na adresu cdprovas@cd.cz (do před-

...a získej
Era osobní účet
s počátečním vkladem v hodnotě

mětu zprávy uveď FOTOGRAFIE). Soutěž
probíhá od ledna do června letošního roku
a je omezena věkem 30 let. V každém čísle
vyhlašujeme 3 výherce. Fotografie nemusí být
s železniční tematikou! Pokud se nám však
tvoje umění natolik zalíbí, můžeš to být právě
ty, komu dáme šanci vyfotit exkluzivní fotografie pro náš časopis nebo kalendář. ❙
Kompletní pravidla najdeš na adrese
www.cd.cz/cdprovas.

5 000, 3 000 a 2 000 Kč!

Operace očí dosáhly prakticky dokonalosti. Díky nejmodernějším technologiím dokážou lékaři
během několika minut odstranit většinu očních vad, a proto jsem se rozhodl natrvalo
odložit brýle a kontaktní čočky v Refrakčním Centru Praha.

LASEROVÁ OPERACE
U

ž od dětství nosím brýle, neviděl jsem na dálku
tak jako ostatní. Začal jsem na 0,5 dioptriích
a skončil s 1,5. Po nějaké době mi začaly brýle
překážet nejen při sportu, ale i v práci, proto jsem je
vyměnil za kontaktní čočky. Ani to nebyla výhra. Oči
jsem měl denně podrážděné, červené a neustále mě
pálily. Po několika letech jsem se odhodlal k laserové
operaci očí a jediné, čeho dnes lituji, že jsem se nerozhodl už dříve. Vidět bez brýlí je opravdu k nezaplacení. Ještě před operací jsem si stále dokola pokládal
plno otázek, na které jsem si díky zkoušce „na vlastní
oči“ odpověděl.
Kdo může operaci očí podstoupit?
Pomocí nejmodernější laserové technologie se v Refrakčním Centru odstraňuje krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Podmínkou je věk minimálně
18 let, stabilita vady a žádné závažné oční či celkové
onemocnění.
Co obnáší návštěva v Refrakčním Centru před
operací?
Každá léčba začíná podrobným předoperačním
vyšetřením, na které se předem objednáte. Přibližně
dvouhodinové vyšetření zahrnuje změření oční vady,
tloušťky rohovky, nitroočního tlaku, vyšetření parametrů rohovky, test slzení i vyšetření očního pozadí

OČÍ
po rozšíření zornic kapkami. Na základě toho lékař
zjistí, zda je pro vás refrakční zákrok vhodný, a pak
se na něj můžete přímo objednat nebo si operaci
rozmyslet.

Jakým způsobem probíhá operační zákrok metodou LASIK?
Při operaci ležíte, víčka máte fixována rozvěračem,
řasy a okolí oka jsou kryty speciální sterilní fólií. Celou
dobu zůstáváte při vědomí, oči máte znecitlivěné očními kapkami. Jediným vaším úkolem je sledovat fixační
bod. Prvním krokem operace je vytvoření rohovkové
lamely operatérem. Lamela je následně odklopena, což
trvá asi 30 sekund. Pak následuje samotná laserová
procedura, která je zcela bezbolestná a trvá cca jednu
minutu. Po dokončení tohoto kroku je lamela přiklopena zpět na původní místo a zákrok je hotový.
Jak dlouho to trvá?
Operace obou očí trvá přibližně 20 minut. Vlastní laserový zákrok je otázkou několika desítek sekund.

Bolí to?
Byl jsem mile překvapen, že jsem opravdu žádnou
bolest necítil, pouze mírnou nervozitu. Po operaci jsem
měl jen zcela minimální obtíže (pocit pálení, sušší oko
a slzení), ale na to jsem byl předem upozorněn.
Co mě čeká po operaci?
Po návratu domů je nejlepší na dvě až tři hodiny zavřít
oči a ležet. Nesmíte si na oči sahat ani si je mnout.
V Refrakčním Centru dostanete oční kapky, které si
pravidelně kapete podle rozpisu. Druhý den musíte
na prohlídku, kde vám lékař oči zkontroluje. Zejména
v prvních dnech po operaci zapomeňte na kontaktní
sporty, koupání v bazénu, saunu, solárium nebo prašné
prostředí. Jinak můžete dělat vše dle normálního režimu.
Jak vidím měsíc po operaci?
Stále mě udivuje, že jsem po několikaminutové záležitosti odešel hned domů, nic mě nebolelo, nic nekrvácelo. Do dnešního dne se neukázal jediný problém.
Jen někdy hledám „neexistující“ brýle, které vlastně už
nikdy nebudu potřebovat.
Kolik operace stojí?
Za bezbolestnou metodu získání ztraceného zraku zaplatíte 35 000 Kč. Cena zahrnuje operační zákrok včetně léků
a pooperačních kontrol po dobu 6 měsíců po operaci.

Kam zajít?
REFRAKČNÍ CENTRUM PRAHA s.r.o.

•

Olivova 948/6, Praha 1

•

telefon: +420 224 505 161

•

e-mail: rcp@seznam.cz

•

K 10. výročí založení Refrakčního Centra

SLEVA 10 %

na laserové operace očí
od 1. června do 31. srpna 2012

www.refrakcnicentrum.cz

ze světa železnice
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SOCIALISTICKÉ EXPRESY

S MAJOREM ZEMANEM

DO BERLÍNA

Karlex, Vindobona či Západní expres... Není to tak dávno,
co tyto pojmy voněly Západem víc než osahané stránky katalogu
Neckermann. Proganda komunistického režimu chtěla pracujícím
dokázat, že „my“ to taky umíme. A skutečně – iluze Západu
u prestižních expresů byla na jejich palubách téměř dokonalá.
Dokud nepřišla celní a pasová kontrola…
text
foto

MATOUŠ VINŠ, VÁCLAV RUBEŠ
Ivo Valent, ČTK, ARCHIV DRAHOŠE ŠVESTKY, archiv redakce

Hlavní trasy mezinárodních spojů V ČSSR

V roce 1968, kdy byla Vindobona zvěčněna v Táboře, byla hojně využívána našinci i k cestám do Rakouska a s přípojem ve Vídni až do Itálie. Rok poté už bylo vše jinak.

M

ožná si vzpomenete: „Do Berlína
jezdím zásadně Vindobonou.“ Tento
legendární výrok pronesl „zlotřilý“ doktor
Salaba alias Josef Bek směrem k proslulému
majoru Zemanovi na palubě vrcholně luxusního – na tehdejší poměry ČSSR – expresu
Vindobona. Scéna z dílu Bílé linky, odehrávající se v roce 1961, jasně dokumentovala, pro
koho byly tehdy dálkové mezinárodní vlaky,
zejména ty spojující Východ a Západ, určeny.
Pro úzký okruh obchodních cestujících
a diplomatů z vyšších sfér obou stran železné
opony. Vindobona se stala měřítkem úrovně
cestování (o které se cestujícícím v běžných
spojích ani nesnilo) zcela oprávněně.

RAKOUSKO, CELNÍCI A ALKOHOL
Vindobona začala jezdit na trase Berlin Ost
– Praha – České Velenice – Vídeň s počátkem
platnosti jízdního řádu 1957/1958. Byla
společným dílem DR (Deutsche Reichsbahn),
ČSD (Československé státní dráhy) a ÖBB
(Österreichische Bundes Bahnen) a až do roku
1979 se na spoji střídaly německé, československé i rakouské motorové jednotky. Přesné

Cestující
ze Západu přinášeli
Československým
státním drahám tolik
žádané valuty.
podmínky nasazení souprav řešila takzvaná
„Dohoda o Vindoboně”. Během čtvrtstoletí
se tak pod hlavičkou Vindobony vystřídaly
motorové jednotky všech zůčastněných zemí.
Do historie se zapsaly především elegantní
východoněmecké jednotky řady VT 18.16
(později VT 175), známé pod přezdívkou
Delfín. K zajímavostem patřilo, že na hranicích se nestřídali strojvedoucí jednotlivých
železničních správ, ale byli jen posíleni o pilota
(strojvedoucího znalého místních poměrů),
zpravidla národnosti konkrétní země. Strojní
čety ČSD tedy musely ovládat němčinu.

Průjezd vlaku, který denně překračoval
hranice východního bloku, byl pod drobnohledem komunistických úřadů. Až do roku
1970 nešlo spoj využívat pro vnitrostátní
přepravu. Kvůli pohraničním kontrolám
musel být v úseku Drážďany – Děčín a Tábor
– Gmünd dokonce uzavřen jídelní vůz. Státní
destilátový monopol NDR například přikázal,
aby byly zásoby lihovin na rakouské hranici brány pod celní uzávěru. Přestože vlak
do Vídně doprovázeli pohraničníci již z Tábora, kontrola při pobytu v pohraniční stanici
České Velenice trvala dalších 40 minut!
Personál jídelního vozu pro Vindobonu byl
velmi pečlivě vybírán jak z hlediska odbornosti, tak z pohledu politické „bezzávadnosti“. Samotné nakládání proviantu do vlaku
se dělo (zejména v Berlíně) v uzavřených
prostorách. Snad proto, aby se nikdo nedozvěděl, že zboží pro Vindobonu mělo úplně
jinou kvalitu než pro běžný expres. Na druhou stranu ale přinášeli cestující ze Západu
ČSD i DR žádané valuty. A o to šlo především.
Vindobonu najdeme v jízdním řádu i dnes.
Jako „řadové“ EuroCity stále spojuje Vídeň,
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DELFÍN – LUXUS
z východního
německa
Prahu a Berlín. Její takřka mytickou historii
ale připomíná už jen jméno.

EXPRESEM ZA SVOBODOU
Režim politicky a společensky izolované
země si přímé spoje s kapitalistikým nepřítelem úpěnlivě hlídal. Západní expres se sice
nemohl úrovní služeb rovnat Vindoboně šedesátých let, ale pro řadu tehdejších obyvatel
státu dělníků, rolníků a pracující inteligence
znamenal vlak spojující Prahu a Paříž přes
Norimberk a Frankfurt nad Mohanem cestu
za svobodou. Západní expres je ale znám spíše jako vlak, kterým se do ČSSR pašovalo „zápaďácké“ zboží a díky němuž se „ven“ dostala
také literární díla vydávaná v exilu. Úroveň
cestování Západním expresem byla přímo
úměrná řazení vlaku. Západoněmecké a francouzské vozy představovaly dosud nevídaný
komfort a pohodlí, ty domácí se ničím nelišily
od běžně používaných rychlíkových vagonů
ČSD. Snad jen tím, že z neustálého otevírání
a zavírání dvířek, krytek a obložení během
prohledávání stropních dutin při celních kontrolách pak při jízdě podivně plandaly.

Symbolem pro expres Vindobona
byla dlouhou dobu německá jednotka
VT 18.16, později VT 175, s přezdívkou
Delfín, kterou získala díky svým tvarům.
Poprvé byla představena na lipském
veletrhu v roce 1963 a velice rychle se
rozšířila do pravidelného provozu. Byla
nadmíru oblíbená díky svému pohodlí
a kromě Vindobony a Karlexu se pravidelně objevovala i na dalších spojích z Berlína – například Berlinaren do Malmö
nebo Neptun do Kodaně. Mezinárodní
provoz Delfínů byl ukončen v roce 1981.

Až do sedmdesátých let vozily po českém
území Západní expres krásné parní rychlíkové lokomotivy řady 498.0 a 498.1 Albatros.

DÁLKOVÝ REKORDMAN
Jedním z nejzajímavějších nočních vlaků, který
také na čas spojoval Východ se Západem, či
spíše svobodným severem, byl expres Meridian.
V dobách své největší slávy jezdil přes dva tisíce
kilometrů dlouhou trasu ze švédského Malmö
až do jugoslávského Baru a patřil tak mezi vlaky
s nejdelší trasou v celé Evropě. Od konce roku
1977 docházelo k postupnému zkracování jeho
trasy, některé úseky jezdil Meridian jen v letním
období. Naposledy vyjel v roce 1993. K historii
tohoto dálkového rekordmana se bohužel váže
také jedna tragická událost. Počátkem léta
1977 měl Meridian vážnou nehodu v Bratislavě
hl. st., když projel výhybku postavenou do odbočky místo předepsanou třicítkou rychlostí
93 km/h. Rychlíková lokomotiva ES 499.0010
doslova vyletěla z kolejí a zastavila se po více
než 150 metrech, následně vykolejilo dalších
7 vozů. Při nehodě zemřel strojvedoucí a dalších
20 lidí bylo těžce zraněno.
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HUNGARIA – ČABAJKOVÝ EXPRES
Dalším známým vlakem, který sice už nevoněl po svobodě a zakázaném ovoci, o to víc
ho však využívali běžní smrtelníci, se stala
Hungaria. Od roku 1960 spojovala Budapešť,
Bratislavu, Prahu a Berlín. Maďarsko patřilo
do „správného“ tábora a prohlédnout si perlu
na Dunaji na vlastní oči proto nebyl až takový
problém. Navíc sehnat v ČSSR originální
čabajku nebo „Čéréš pálenku“ vyžadovalo
opravdu dobré konexe. Maďarsko, byť socialistický stát, fungovalo v trochu jiném režimu
a podnikavost Maďarů se odrazila i ve zboží
ve vlaku nabízeném. Hungaria patřila mezi
nejrychlejší vlaky na našem území, mimo jiné
také proto, že mezi Prahou a Brnem při cestě
přes Vysočinu nikde nezastavovala. Dodnes
spojuje Budapešt s Berlínem a v úseku Praha
– Budapešť můžete v jejím čele stále spatřit
kdysi nejvýkonnější lokomotivu ČSD.

LÁZEŇSKÉ EXPRESY
Jedním z nemnoha lákadel, kterým se mohlo
socialistické Československo pochlubit
za našimi hranicemi, se staly světově proslulé lázně. To hodlali soudruzi náležitě využít,
potřebovali k tomu ale odpovídající mezinárodní spojení. Od konce roku 1955 začaly
jezdit přímé vozy z Františkových Lázní a Karlových Varů do Berlína, o čtyři léta později
pak vyjel motorový rychlík jménem Karlex
z Prahy do Berlína přes Karlovy Vary. Není bez
zajímavosti, že motorová jednotka M 495.0
tenkrát zvládala cestu z Prahy do Karlových
Varů (přes Březno u Chomutova) za pouhé
3 hodiny a 12 minut. Pro srovnání – dnešní
rychlíky, které jezdí přes Ústí nad Labem
a Most (obslouží více stanic, a proto jsou
trasovány delší cestou), dojedou z Prahy
do Karlových Varů za 3 hodiny a 18 minut.
Na konci roku 1977 začal jezdit i druhý pár
vlaků z Karlových Varů do Berlína, který
nesl označení Karola. Na oba lázeňské vlaky
bohužel zbyly jen vzpomínky, Karlovy Vary
i Františkovy Lázně o přímé spojení s Berlínem přišly v devadesátých letech minulého
století.

VZESTUP A PÁD MOTOROVÝCH EXPRESŮ
Obliba expresů vedených ucelenými motorovými jednotkami trvala až do konce šedesátých let. S nástu
pem výkonných elektrických lokomotiv začalo jejich nahrazování klasickými soupravami na úkor pohodlí.
V případě Vindobony byly iniciátorem této změny paradoxně Rakouské spolkové dráhy (považte, rozvinutá
kapitalistická země!), které s postupem času neměly k dispozici vhodné jednotky, a proto musely za jízdu
Vindobony v režii cizí soupravy na svém území platit nemalé částky. Proto tlačily na ČSD i DR, aby se začala
používat klasická souprava, složená z lokomotivy a osobních vozů. To se jim podařilo od jízdního řádu
1979/1980. Také Hungaria byla v dobách své největší slávy vedena motorovými jednotkami. Zpočátku
vozbu zajišťovali Němci, později Hungarii vozily výhradně jednotky ČSD maďarské výroby (M 495.0
a M 498.0). V souvislosti s dodáním dvousystémových lokomotiv ES 499.0 (dnes řada 350 Železniční spo
lečnosti Slovensko) byla na přelomu let 1974/1975 motorová jednotka nahrazena klasickou soupravou.

Koncem osmdesátých let se na vlacích Interexpres Progres a Primátor spojujících Prahu s Berlínem objevily
i první klimatizované vozy východoněmeckých drah.

■
Prestižní socialistické expresy v čele s Vindobonou se staly výkladní skříní tehdejších ČSD
i politického režimu. Ovšem užívat si luxusu
mohla zejména zahraniční (především západní) klientela. Pokrytectví a propaganda „strany
a vlády“ v tomto ohledu dostoupily vrcholu. To
ovšem nic nemění na faktu, že tyto prestižní
spoje se staly povedenou napodobeninou blahobytu a velká část zahraničních cestujících
toto pozlátko nikdy neprohlédla… ❚

Dálkové expresy byly v NDR dlouho výspou legendárních parních strojů řady 01.

prŮVODCE

SNADNĚJŠÍ NAKUPOVÁNÍ
V eSHOPU ČD
MATURITA NA KOLEJÍCH
V ČÁSLAVI
VLAKEM NA FESTIVAL
SÁZAVAFEST
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eSHOP čd

SNADNÉ A PŘÍJEMNÉ

NAKUPOVÁNÍ

Stačí pětkrát kliknout. Spuštěním nového eShopu ČD
výrazně vzrostl počet zakoupených cestovních dokladů přes
internet. Od 10. června přicházíme s dalšími inovacemi.

Vyzkoušejte
na stránkách
www.cd.cz/eshop

5 HLAVNÍCH DŮVODŮ, PROČ NAKUPOVAT V eSHOPU ČD
❙ eShop vám na základě zadaných parametrů doporučí nejvýhodnější jízdenku
bez nutnosti znát různé tarifní nabídky

❙ při zakoupení vnitrostátní jízdenky na vlaky kategorie EC, IC, Ex a R
obdržíte místenku zdarma (běžná cena 35 Kč)

❙ odbavení z pohodlí domova či kanceláře – do vlaku nastoupíte bez zdržení
u pokladní přepážky s jízdenkou vytištěnou či uloženou ve vašem notebooku

❙ automatická sleva 3 % na vnitrostátní jízdenky pro každého
(s výjimkou akčních jízdenek SporoTiket Česko, ČD Promo, traťových jízdenek a aplikací na In-kartě)

❙ informační SMS servis zdarma (v průběhu cesty vás budeme informovat
o případné mimořádnosti na vámi plánované cestě)
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10. června dochází ke změně jízdního řádu!
Sledujte další novinky na www.cd.cz.

V

říjnu loňského roku byl spuštěn internetový obchod Českých drah ve výrazně
modifikované podobě. Zcela jsme změnili
filozofii nákupu, a to tak, aby se zákazník
mohl během jednoho nákupního procesu odbavit komplexně – tedy aby si mohl zakoupit
jízdenku a současně s ní i místenku, doklad
pro přepravu jízdního kola nebo doklad pro
přepravu psa. Přímo revoluční změna nastala
spuštěním cenového optimalizátoru, který
na základě zadání parametrů o cestě (počet
cestujících, vlastnictví In-karty, věk, datum
cesty) sám vyhodnotí, jaký typ jízdenky
bude pro vás nejvýhodnější. Nákup jízdenek
SporoTiket Česko se výrazně zjednodušil
zavedením kalendáře, z nějž je patrná měnící
se cena jízdenky v čase. Od té doby eShop
prochází celou řadou vylepšení. S 1. změnou
jízdního řádu 10. června 2012 spouštíme
několik zásadních novinek:

1

ODSTRANĚNÍ VAZBY
NA KONKRÉTNÍ VLAK

Až dosud byly veškeré jízdenky, zakoupené
prostřednictvím eShopu ČD, vždy vázány
na konkrétní spojení, které byl cestující
(s výjimkou mimořádností v provozu) povinen dodržet. Nyní bude možné zakoupenou
vnitrostátní jízdenku použít v rámci její
časové platnosti na libovolný vlak. Vzhledem
k tomu, že nákup jízdenky začíná nejčastěji
vyhledáním spojení, bude i nadále součástí
jízdního dokladu informace o spojení (tedy
čas odjezdu z výchozí stanice, místa a časy
přestupů a čas příjezdu do cílové stanice).
Půjde však jen o informativní funkci. Pokud
se cestující rozhodne použít v rámci časové
platnosti jiný spoj, jízdenka bude i nadále
platná. Je-li součástí jízdenky i místenka (jízdenka s místenkou jsou vytištěny na jednom
listu), zůstane jízdenka platná i v případě, že

foto Vladimír Fišar

cestující použije jiný vlak, než pro který má
vystavenu místenku. Místenka však pochopitelně propadá. Vazba na konkrétní vlak
zůstává zachována u jízdenek do zahraničí.
Nově jsme rozšířili nabídku jízdenek SporoTiket
Evropa Maďarsko o jízdenky 1. vozové třídy
do vlaků EuroCity, opět za velmi výhodnou cenu
od 35 eur (cca 910 Kč) za jednu cestu, a o jízdenky
na noční spoj EN 477/476 Metropol:

❙ vůz 2. třídy k sezení: od 19 eur (cca 495 Kč)
❙ lehátko (oddíl pro 6 osob): od 29 eur (cca 750 Kč)
❙ lehátko (oddíl pro 4 osoby): od 39 eur (cca 1 015 Kč)
❙ lůžko (oddíl pro 3 osoby): od 49 eur (cca 1 275 Kč)
❙ lůžko (oddíl pro 2 osoby): od 59 eur (cca 1 534 kč).
Jízdenky Sporotiket Evropa koupíte
za nejvýhodnější ceny pouze v eShopu ČD.
Další příklady cen jízdenek SporoTiket Evropa
(ceny platí pro 1 osobu a 1 směr, 2. třída)
Praha – Berlín

29 eur (754 Kč)

Praha – Budapest

19 eur (495 Kč),
po vyprodání
29 eur (754 Kč)

Praha – Warszawa

19 eur (495 Kč)

Praha – München

19 eur (495 Kč)

Praha – Nürnberg

19 eur (495 Kč)

Praha – Frankfurt

49 eur (1 265 Kč)

Brno – Vídeň

9 eur (232 Kč)

Cheb – Nürnberg

11 eur (284 Kč)

2

SPOROTIKET BEZ NUTNOSTI
VYZVEDNUTÍ U POKLADNY

Výhodné jízdenky SporoTiket Česko, které
bylo dosud nutné vždy vyzvednout u pokladní
přepážky ČD, se stanou z hlediska svého použití od 10. června standardními jízdenkami. To
znamená, že po zaplacení v eShopu ČD bude
vygenerován doklad ve formátu PDF, který si
zákazník sám vytiskne, případně jej předloží
zobrazený na monitoru přenosného elektronického zařízení.

3

SNADNĚJŠÍ VRACENÍ
(REKLAMACE) JÍZDENEK

Sjednocují se podmínky pro uplatnění práva
z přepravní smlouvy. Obecná pravidla pro
návratky jízdenek se mění takto:
• vrácení nejpozději 1 den před odjezdem =
srážka ve výši 10 % z ceny jízdenky, minimálně však 35 Kč
• vrácení v den odjezdu = srážka ve výši 50 %
z ceny jízdenky, minimálně však 100 Kč.

Ceny jsou stanoveny fixně v eurech,
přepočet na koruny probíhá podle aktuálního kurzu.

Zcela zásadní změnou je, že návratek se nyní
počítá z celkové ceny dokladu, nikoli za každou osobu (byť byla vystavena jen jedna
jízdenka). Za výše uvedených podmínek bude
možné vrátit všechny typy vnitrostátních
jízdních dokladů. I nadále nebude možné
vrácení z důvodů na straně zákazníka u mezinárodních jízdenek SporoTiket Evropa. ❚

V prodeji je vždy určitý počet míst na vlak, den
a směr. Jízdenky SporoTiket Evropa je možné koupit nejdříve 60 dní (předprodej na nový jízdní řád je
vždy zkrácen) a nejpozději 3 dny před odjezdem.

Tento článek má pouze informativní charakter.
Podmínky přepravy ve vlacích ČD se řídí tarifem
TR 10 a SPPO.

Praha – Wrocław

17 eur (439 Kč)

Ostrava – Vídeň

19 eur (495 Kč)
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Maturita

na nádraží? proč ne

text
foto

Martin navrátil
autor

Že v prostředí železničních stanic
skládají studenti provozních
a technických oborů pravidelně
praktickou část maturity, je nasnadě.
Ale budoucí pedagogové a divadelníci?
V Čáslavi předvedli, že to jde.
A ještě přitom pobavili cestující.

ČD PRŮVODCE
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Místo děje: první nástupiště a další prostory železniční stanice Čáslav
Obsazení: herečka Leontýna Krejčí cestující na premiéru, mladá maminka samoživitelka,
dvě trampky, důchodkyně, studentka-šprtka, bezdomovkyně a malíř
Čas: úterý 3. dubna, od 9 do 10 hodin (po odjezdu pravidelného osobního vlaku)

P

ředstavení vymyšlené a nastudované čtvrťáky Střední
odborné školy pedagogické v Čáslavi, oboru Předškolní
a mimoškolní pedagogika, bylo regulérní součástí maturitní
zkoušky.

DĚJ AŽ NA DRUHÉM MÍSTĚ
Líčit děj by bylo jistě nad trpělivost čtenáře, každopádně
postupný dialog hlavní hrdinky, sebevědomé herečky čekající
na vlak, se všemi zkoušenými prověřil nejen dobrou přípravu
maturujících, ale i umění komunikace a improvizace. To jest
popasovat se třeba s rachotem gripenů startujících z nedalekého
letiště (ty prý zlobily hlavně při zkoušce), průjezdem nákladního
vlaku nebo průchodem překvapených cestujících doslova středem
hlavního děje. „Napadlo nás, že bychom mohli dělat část maturity
na nádraží za běžného provozu. Tak jsme dali hlavy dohromady
a nakonec ten nápad vyhrál. Každý si nejdřív vytvořil svou postavu,
její příběh i charakteristiku. K tomu jsme přidávali scénář a pilovali
to,“ popsala vznik inscenace Kateřina Zichová, která se představila
v roli hlavní hrdinky.

NA JEDNIČKU PÁN BŮH…
„Pravda, při zkouškách jsme asi byli uvolněnější, teď jsme ztuhlejší,“ řekla jedna z trampek Monika Stybalová a její parťačka Katka
Bodláková (obě si troufly na hudební vložku) doplnila, že společnou píseň původně od skupiny Hoptrop musely předělat a dva
týdny trénovat. A zda měli maturantky a jediný muž Ondřej Holý
představující malíře před lidmi trému? „Tréma jistě byla, ale nevím,
jestli to bylo vidět,“ přiznala Valérie Mikešová excelující v roli nádražní bezdomovkyně povalující se v odpadcích.
„Všechno to asi jedničky nebudou,“ zhodnotila výkon svých
svěřenkyň pedagožka a členka komise Jana Andrejsková a dodala:
„Jednalo se pouze o polovinu praktické maturity, v níž měli studenti prokázat komunikaci a improvizaci. Nyní je čeká druhá část
– metodická a pedagogická – a takzvané sebereflexe, které mají
obsahovat hodnocení průběhu práce na projektu.“ Jednu z přísedících pedagožek, která hru maturantů viděla poprvé, překvapila
spontánnost a ocenila výkony všech: „Zvládli to velmi dobře.“ ❚

Divadlo na nádraží v Aši
Zaujalo vás divadelní představení v prostředí železnice? Maturita
na kolejích je vskutku ojedinělá, ovšem podobné divadlo můžete
vidět i jinde. Ve dnech 13. a 14. června přijeďte na nádraží
do Aše, kde můžete zhlédnout představení projektu Schirnding
Unlimited, na kterém spolupracují mladí lidé z Česka a Bavorska.
Vše se bude odehrávat přímo v nákladním vagoně přistaveném
k prvnímu nástupišti. Divadelní hra bude poskládaná ze
vzpomínek a historie města Aše, jež se nachází na hranicích
obou zemí. Jazykem představení bude tzv. čojč (česky a deutsch
zároveň). Více se o tomto projektu dozvíte na www.cojc.eu.

Rodinná víkendová jízdenka

Vlakem o víkendech
a svátcích
bez omezení kilometrì

„Jedeme na
celodenní výlet.

S jednou výhodnou jízdenkou
SONE+ cestujeme spole¦n®
kamkoli po celé )R. Jízdenka
platí pro 2 dosp®lé a až 3 d®ti.
Více informací najdeme na
www.cd.cz/sone“

)eské dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113

ČD PRŮVODCE
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VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

FAQ
Cestovali jsme vlakem z Brna
do Prahy a ve vlaku byla zima. Kdy
se musí ve vlaku topit?

Vlaky se vytápějí celoročně, pokud venkovní
teplota klesne pod 12 °C. Stanovená minimální teplota ve voze je 18 °C, maximální teplota
stanovena není.

Chtěl bych si zakoupit In-kartu
IN 25 START s platností tři měsíce. Po třech měsících bych si chtěl
znovu dokoupit aplikaci IN 25 START
za 150 Kč do této In-karty. Je to možné?
Další aplikaci IN START na tři měsíce do této
In-karty zakoupit možné není. Je možné pouze dokoupení zákaznické aplikace na nejméně
jeden rok nebo si požádat o zcela novou kartu
IN 25 START.

Přinášíme vám výběr z nejčastějších dotazů, se kterými
se jako zákazníci Českých drah obracíte na naše Kontaktní
centrum. Pokud v něm nenajdete odpovědi na otázky, které
vás zajímají, můžete se obrátit na zaměstnance Kontaktního
centra na čísle 840 112 113 nebo na e-mailu info@cd.cz.

Jsem invalidní důchodce a vlastním
průkaz ZTP, chci cestovat vlakem
a nestihnu si koupit jízdenku na nádraží. Mohu si ji koupit ve vlaku
a kolik mě to bude stát?
Jízdenku pro držitele průkazu ZTP zakoupíte u průvodčího ve vlaku bez manipulační
přirážky.

Využívám-li jízdenky integrovaného
dopravního systému, mohu cestovat
vlaky typu EC, IC a Ex?
Vlaky vyšší kvality (Ex, EC a IC) nejsou zařazeny do integrovaného dopravního systému,
tudíž jich na jízdenky integrovaných dopravních systémů nelze využít.

Chci koupit místenku s jízdenkou
v eShopu ČD, ale zobrazuje se mi
cena 0 Kč. Znamená to, že místenka
není k dispozici?

Místenka zakoupená současně s vnitrostátním jízdním dokladem v eShopu je bezplatná,
což je zobrazeno nulovou hodnotou v kroku
číslo 2 (doplňkové služby) po zadání požadavku na rezervaci místa. Místenka zakoupená
v eShopu ČD samostatně je zpoplatněna
částkou 35 Kč.

Vlastníme s manželkou dvojkolo,
tzv. tandemové, a rádi bychom
využili občas vlak a ušetřili si pár
kilometrů. Je vůbec možné toto kolo
přepravit?

Tandemové kolo můžete přepravit ve vlaku,
kde je nabízena služba úschova během přepravy (vhodný spoj je označen symbolem kufru).

Skončila mi platnost In-karty, o další kartu nemám zájem, ale na staré kartě mi zůstaly nějaké peníze
v elektronické peněžence. Jak se
k nim dostanu?

Dostavte se na nádraží k pokladní přepážce,
kde s vámi pokladník sepíše reklamační přihlášku, do které uvede vaše kontaktní údaje
a následně ji odešle na Odúčtovnu přepravních tržeb k vyřízení. Tato služba je zpoplatně-

na částkou 50 Kč. Peníze vám budou zaslány
na váš bankovní účet.

Chceme v červnu cestovat s dětmi
základní školy do Prahy. Slyšela jsem
o výhodných jízdenkách pro školy.

Nejspíš máte na mysli obchodní nabídku
Děti na výlet. Platnost této nabídky je od 15.
února do 15. května 2012 a dále od 15. září
do 15. prosince 2012. Mimo tato období je
možné využít např. skupinové jízdenky nebo
pouze jízdenky za zvláštní jízdné pro děti. Více
informací o všech našich nabídkách najdete na www.cd.cz (můžete využít například
vyhledávač a po zadání Děti na výlet se vám
přímo objeví požadovaná stránka).

Děkujeme, že jezdíte s námi!

VAŠE POCHVALY
Chtěla bych vám moc poděkovat za službu
ČD Bus Frýdek-Místek – Hranice na Moravě,
kterou jste od 1. května zavedli. Velice dobře řeší
problém s vlakovými přípoji na Prahu a zpět,
zkracuje jízdní dobu a stačí přestoupit pouze
jednou, čímž se také velice zvýšilo pohodlí cestování. Je to báječná novinka!
Eva Mikocziová

KOntaktujte nás

Ò 840 112 113		

info@cd.cz		

d www.cd.cz
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festivaly

VLAKEM NA SÁZAVAFEST
Vydejte se vlakem Českých drah na jednu z našich největších
letních hudebních událostí a ušetřete za vstupenky i jízdné.
Letošní Sázavafest se koná od 2. do 5. srpna v Benešově.

L

éto plné festivalů se blíží. Už jste přemýšleli o tom, na který se vydáte? Máme pro
vás řešení. Pojeďte na festival Sázavafest
s Českými drahami a využijte nabídku VLAK+.
Ušetříte polovinu jízdného, a k tomu můžete
mít i jednu ze dvou vstupenek zdarma!

pením zpáteční cesty stačí nechat jízdenku
označit pamětním razítkem VLAK+ v místě
konání akce.

S in-kartou SLEVa 100 Kč
Novinkou letošního ročníku je možnost zakoupení vstupenky u pokladen ČD. Držitelé
In-karty navíc obdrží při nákupu vstupenky
u pokladny ČD slevu 100 Kč. Vstupenky získáte u pokladen ČD za 1 400 Kč (pro držitele
In-karty za 1 300 Kč) na celou dobu konání
festivalu. Na místě přitom vyjde třídenní
vstupenka na 1 600 Kč.
Pro účastníky festivalů a dalších společenských hromadných akcí je připravena
jízdenka VLAK+. Nejenže s ní získáte 50%
slevu na jízdné, ale její platnost je prodlouže-

OD 1. 6. 2012
LIMITOVANÁ
SÉRIE VSTUPENEK
1 + 1 ZDARMA

HVĚZDY SÁZAVAFESTU

na oproti standardní zpáteční jízdence tak,
aby pokryla celou dobu trvání akce. Návštěvník festivalu tedy zaplatí za cestu z kterékoli
stanice v ČR do stanice Benešov u Prahy
obyčejné jízdné (děti do 15 let polovinu)
a zpět jej přepravíme zdarma. Před nastou-

Během festivalu se můžete těšit na velké
hudební hvězdy jak ze zahraničí, tak z našich
luhů a hájů. Mezi největší lákadla letošního ročníku patří kapely Kaiser Chiefs a Fun
Lovin’ Criminals, milovníky české scény
jistě přilákají Mandrage, Monkey Business,
Nightwork, Sto zvířat, Aneta Langerová nebo
Tomáš Klus. Kompletní seznam vystupujících
a mnoho dalších informací k 12. ročníku
festivalu najdete na www.sazavafest.cz. ❚

ČD PRŮVODCE

JUNIOR PROGRAM ČD

DĚTSKÉ JÍZDENKY
České dráhy v rámci Junior programu vydaly
opět sérii Dětských jízdenek číslo 15 a 16.
A už se můžete těšit na další.

D

o soutěže o nejhezčí básničku na Dětskou jízdenku, která probíhala na Elfíkově webu, přišlo opravdu hodně hezkých
příspěvků, a bylo těžké vybrat 10 nejlepších. Tito výherci se mohou těšit na dárečky
od Elfíka: Péťa Kápovský z České Lípy, Radovan, Dalibor a Viktorka Kostliví z Prahy,
Alena Dokoupilová z Přerova, Natálka
Melicharová z Malé Skály, Jakub Heger
z Chválnova, Terezka Jonášová z Kostelní
Radouně, Petr Schejbal nejmladší z Horního Adršpachu, Lucinka Pilátová z Ústí nad
Orlicí, Hanička Čapková z Turnova a děti
z MŠ Lukovany.

15

Sledujte internetové stránky na adrese
www.elfikuvweb.cz a soutěžte s námi! ❚
Za Junior program Elen Mátéová

Křížovka

V

íte, milé děti, jak se přezdívalo německému vlaku s ladnými tvary, který byl poprvé
představen na lipském veletrhu v roce 1963? Nápovědu najdete v článku ze světa
železnice. Tajenku zasílejte do 21. června na adresu redakce nebo na soutez@cd.cz,
do předmětu zprávy napište ELFÍK.

Malý dům
Šestý měsíc v roce
Stavebnice
Vlasy do čela
Nápoj z hroznů
Denní tisk

Tři vylosovaní výherci, kteří
nám pošlou název vlaku
z křížovky, získají fotbalový
dres Slavoje Houslice.

/
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Pozor!

SOUTĚŽ

Odpovědi zasílejte
poštou nebo
jednoduše on-line na
www.cd.cz/cdprovas.

pro chytré hlavy

1

Ve kterém seriálu
si nezahrála Hana
Vagnerová?

2

Slavnosti
pětilisté růže
se konají:

A REDAKCE
B HORÁKOVI
C NOVÁKOVI

A V ČESKÉM KRUMLOVĚ
B VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ
C V NETOLICÍCH

Hrajt
o Kilom e
etr
banky Č ické
D za
2 100 Kč
a o pouk
ázky
v hodno
tě 1 0 0 0
Kč
do obch
odní sít
ě
PONT.

3

Jaký je název
řeckých oliv
s tvarem mandle?

4

Jak se jmenuje
jachetní přístav
ve městě Rhodosu?

A KALAMARA
B KALAMATA
C KALAMITA

A MUNRAKI
B MANDRAKI
C RHODOS PORTO

5

Ve kterém městě
se pořádá festival
Sázavafest 2012?

6

Který článek
v tomto čísle vás
nejvíce zaujal?*

A V SÁZAVĚ
B V BENEŠOVĚ
C V KÁCOVĚ

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

Soutěžit můžete na www.cd.cz/cdprovas (odkaz ve střední části stránky)
nebo své odpovědi zasílejte poštou do 21. června 2012.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt nebo zpětnou adresu.
Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s., Odbor marketingu a komunikace,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.
Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou bankou ČD – poukazem
na volné cestování vlaky ČD v hodnotě 2 100 Kč – a další tři z vás obdrží
poukázky do obchodní sítě PONT v hodnotě 1 000 Kč.
Výherci z minulého čísla:
Kilometrická banka: Svatava Černá, Lubomír Holomoj, Jitka Bohuslavová
Poukázky PONT: Jiří Hoňka, Lubomír Honza, Jan Adamec
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Chelsea, 2 – ondatry, 3 – Wrocławi, 4 – třešně, 5 – Market Pont Center
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cd.cz/cdprovas.
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Vlakem Moravskoslezským krajem 20

4. ročník projektu „Vlakem Moravskoslezským krajem“ připravily České dráhy, a. s., s partnery soutěže, kteří poskytli věcné ceny pro
výherce. Záštitu tohoto projektu převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Vzientek. Všem patří velké poděkování.

Důl Michal
Zoo Ostrava

Slezské zemské muzeum

Srub Petra Bezruče

HEIpark Tošovice

Státní zámek Hradec
nad Moravicí

Hasičské muzeum
města Ostravy

Technické muzeum
Tatra Kopřivnice

Štramberská Trúba

Váš „žolík“ – razítko
z volitelné akce ČD

Vlakem Moravskoslezským krajem
Vydejte se s rodinou nebo přáteli na výlet vlakem a navštivte alespoň pět z deseti zajímavých míst Moravskoslezského kraje z naší nabídky!
Můžete se tak zařadit do soutěže, která proběhne od 1. června do 30. září 2012. Ceny připravené společně s našimi partnery akce získá deset
vylosovaných výherců. Více o soutěži včetně bližších informací o turistických cílech naleznete na www.cd.cz/soutezMSkraj
Pravidla účasti v soutěži

Volitelné akce ČD v roce 2012

■
■
■
■
■
■

2. 6. 2012 – Dětský country den (Ostravice, areál koupaliště Sluníčko)

Soutěž trvá od 1. 6. do 30. 9. 2012
Principem je sbírání razítek navštívených míst do hrací karty
Hrací karta je dostupná ve vybraných ČD centrech a stanicích (viz níže)
Pro účast v soutěži můžete použít místo hrací karty také tuto stranu z časopisu
K získání razítka je potřeba dojet do cíle vlakem
Razítko do hrací karty dostanete po zaplacení vstupného a předložení
platné vlakové jízdenky
■ Volné pole na kartě vám umožní získat razítko na některé z akcí ČD

Namísto návštěvy vybraného místa z námi nabízených můžete využít „žolíka“
a získat do volného pole hrací karty razítko na některé z volitelných akcí,
které pro vás ČD připravily. Takto orazítkované pole se také připočítává do
vámi navštívených míst na hrací kartě.

15. 9. 2012 – Parním vlakem na Farmářské trhy (Štramberk)
22. 9. 2012 – Regionální den železnice (železniční stanice Bohumín)
Podmínkou pro slosování soutěžících je navštívení nejméně 5 z uvedených
10 míst na hrací kartě. Vylosování deseti výherců proběhne dne 10. 10. 2012,
výhercům budou věcné ceny a výhry doručeny poštou nebo předány osobně
(dle předchozí dohody s výhercem).
Hrací karty jsou k dispozici v ČD centrech a stanicích Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná hl. n., Krnov, Opava východ, Ostrava hl. n., Ostrava-Svinov, Bohumín, Třinec, Nový Jičín město, Studénka a Suchdol nad
Odrou, nebo si ji na www.cd.cz/soutezMSkraj můžete stáhnout přímo

Jméno a příjmení:

z internetu.

Adresa:

Hrací karty odevzdejte nejpozději do 7. října 2012 v železničních stanicích
a ČD centrech, kde jste ji obdrželi, nebo zašlete poštou na adresu:
České dráhy, a. s., Krajské centrum osobní dopravy,

E-mail/telefon:

Partneři:

Wattova 1047, 702 00 Ostrava-Přívoz (heslo: SOUTĚŽ).

Služba pro cyklisty

Využijte cyklopìj¦ovny )D
Za výhodnou cenu si vypìj¦íte kolo )D a mìžete ihned vyrazit na výlet.
PÚeprava i úschova vypìj¦ených kol je zdarma na vybraných
tratích a v železni¦ních stanicích.

80 pìj¦oven v 9 krajích:
ų Karlovarský kraj
ų Jiho¦eský kraj
ų Královehradecký kraj
ų Pardubický kraj
ų Moravskoslezský kraj

Více na www.cd.cz/cdbike

)eské dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112 113

ų Jihomoravský kraj ų Zlínský kraj
ų Olomoucký kraj ų kraj Vyso¦ina

