exkluzivně

pro vás
reklamní magazín českých drah

8/2012 – ročník 3 ● zdarma

VILMA
CIBULKOVÁ

K BOUDĚ MĚ UŽ NIKDO NEUVÁŽE
DVĚ MLADÉ ŽENY

NA CESTĚ PO MONGOLSKU

SPOROTIKET EVROPA

ZA PÁR EUR DO ZAHRANIČÍ

VLAKEM
spolu s

se službou Autovlak
Za¦n®te odpo¦ívat už cestou na dovolenou!
pohodlná pÚeprava auta do Popradu a Košic
možnost pÚikoupení lìžka pÚi cest® v noci
NOVINKA - pÚeprava aut až do výšky 2 m

Více na www.cd.cz/leto nebo u pokladen )D

editorial
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Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
vláčky. Jako malí kluci jsme chodili kolem výloh modelářských obchodů, dlouhé minuty se
vydrželi dívat na krásné modely a v duchu si představovali, že tohle království budeme mít jednou
v pokoji. A když bylo naše přání konečně vyslyšeno v onen štědrovečerní den, následovaly hodiny,
dny, týdny a měsíce, ve kterých nás bylo téměř nemožné odtrhnout od obyčejného kolejového
oválu s jednou mašinkou a pěti vagonky na koberci uprostřed obýváku. Sedřená kolena díky
tomu báječenství ani nebolela. Proto jsme při přípravě článku o modelové železnici v aktuálním
čísle, které držíte v rukou, oslovili kolegy z Hobby Shopu a připravili soutěž, ve které může jeden
šťastlivec vyhrát stylový digitální set s modelem Brejlovce a rychlíkovými vagony ČD ve velikosti H0.
Ovšem doba je zlá. S tímto konstatováním jsem se před pár týdny vrátil z letní pobytové akce
pro mládež, kde jsem měl tu čest, dá-li se to tak nazvat, vykonávat funkci vedoucího. Extrémy
přitvrzují, zážitky ubývají. Potvrzuji stav dnešní mládeže. Mobilní, supermoderní, znalá,
ambiciózní, schopná cokoli vygůglovat a neschopná vzájemně komunikovat jinak než přes
internet nebo chytrý mobil. Protože mačkáním tlačítek na mobilech a tabletech se toho ani na
hromadné akci mnoho zažít nedá, natož na sebe upozornit, pojala část mladých tábor jako scénu
pro pořádání teatrálních divadelních výstupů, kde nechyběly tíživé noční deprese, skutečný pláč
a nářky. To nejčastěji kvůli rozvádějícím se rodičům nebo nemocem přátelů vzdálených přátel.
Ale vše špatné je pro něco dobré. Až s příchodem prvních skutečných problémů děti zjistí, že
moderní technika není samospasitelná. A buďme tudíž vděčni za to, že u nás existují zařízení typu
Klokánka. Dnešní doba si je žádá.
Šťastnou cestu vlakem přeje

KOUZLO ŽELEZNICE

Zdeněk Ston, šéfredaktor

• Petra Galdová • Krabičky

Foťte kouzla
železnice
a získejte
Kilometrickou
banku ČD!

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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VILMA
CIBULKOVÁ
Jedna z nejvýraznějších českých hereček své generace
působí navenek suverénním dojmem, ale za touto
hradbou se skrývá křehká a zranitelná duše. Pro náš
magazín se exkluzivně (rozhovory běžně neposkytuje)
a otevřeně rozpovídala o svém dětství, významných
rolích i názorech na současný stav hereckého umění.
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43

téma

ze světa železnice

TETY MÍSTO MAMINEK

Reportáž z pražského Klokánka vás uvede
do hájemství obětavých „tet“, které se
24 hodin denně starají o opuštěné, týrané
nebo zanedbané děti. V rámci přechodné
rodinné péče jim poskytují lásku a zázemí,
kterých by se jim jen stěží dostalo v klasických formách ústavní výchovy.

ŽELEZNIČNÍ BETLÉMY

Mikrosvět modelové železnice spojuje
poezii vánočních betlémů i pokrokových
technologií, které dnes už dokážou propůjčit vláčkům v obýváku značnou míru
opravdovosti. V pohodlí domova si tak
za pomoci fantazie můžete vytvořit svou
vlastní železniční realitu.

obsah
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21
cestování po ČR

PARDUBICKÝ KRAJ

Přijeďte se podívat do Chrudimi na
místa, kde se natáčel legendární
televizní seriál Zkoušky z dospělosti. V Pardubickém kraji však najdete
i spoustu dalších lákadel: například
jízdu malebnou lokálkou z Chocně
do Litomyšle, Kunětickou horu,
kde bydlel Rumburak, nebo čtvrť
roubených domků v Hlinsku.

31
cestopis

MONGOLSKO

Dvě mladé ženy se vydaly na vskutku netradiční dámskou jízdu – až za
Sibiř, do převzdáleného Mongolska, které navíc prokřižovaly stopem.
Výprava to byla dobrodružná, syrová, plná obohacujících lidských setkání.
Cestování krajinou, o které si říkáte, že nekončí...

Příští číslo
vyjde 12. 9. 2012.

52

ČD průvodce

SUPER CENY DO CIZINY

Elektronická jízdenka SporoTiket Evropa
umožňuje nejvýhodnější cestování do řady
měst v Německu, Rakousku, Slovensku,
Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Dánsku.
Vydejte se proto třeba do Berlína za zábavou,
nakupovat do Drážďan, do Vídně za kulturou
nebo do termálních lázní v Budapešti.

37

17

zábava

kultura

ABY VÁM CESTA
RYCHLEJI UBĚHLA

TIPY
A RECENZE

Křížovka, krimi příběh,
komiksy, rubrika Co mi hlava
nebere a fotosoutěž
s Fotolabem o poukázky
v hodnotě 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

POZVÁNKA

Psali jsme…
V Itálii se rozhodli, že zabarví
rychlost do červené
(č. 13/2012)
Na vysokorychlostní tratě vyrazil
poprvé v Evropě soukromník. Dopravce Nuovo Trasporto Viaggiatori
(NTV) již objednal 25 vlaků od firmy
Alstom. Jako poznávací znamení
zvolil výraznou červenou barvu. NTV
zatím provozuje vlaky na trati mezi
Milánem, Římem a Neapolí.
Když se řekne Kořenov, vybaví
se vám zubačka a Kalamita
(č. 13/2012)
Je tomu právě 110 let, co začal železniční provoz v Kořenově, tehdy Grünthalu.
Nejstrmější trať u nás vedla z tehdejšího
Rakouska-Uherska do německého
Slezska. Po 2. světové válce byl provoz
přes státní hranici přerušen, aby se sem
vrátil teprve před třemi roky.
Výroba šumperských Regionov
po sedmi letech končí
(č. 14/2012)
Žluto-zelenou Regionovu, která brázdí koleje ve všech krajích republiky,
zná snad každý. Přitom je to teprve
sedm let, kdy první jednotka přijela
do Středočeského kraje. Projekt na radikální přestavbu motorových vozů
řady 810 a přípojných vozů řady 010
však letos končí.
Opravou nádraží v Plzni se
navrátil duch starých časů
(č. 14/2012)
Za 20 milionů korun budova hlavního
nádraží v Plzni opravdu omládla. Paradoxně díky tomu, že se přiblížila své
historické podobě. Okna a dveře opět
připomínají začátek minulého století,
nově položená zámková dlažba je ručně vyrobená. Pokud to finance dovolí,
budou práce ještě letos pokračovat.

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

SPORTUJEME V CENTRU MĚSTA
V září se můžete těšit na dvě akce spojené s běžeckým seriálem RunCzech.com!
V ulicích hlavního města Prahy se
8. září koná METRO běh na
10 kilometrů Mattoni Grand
Prix Praha, který startuje
ve 20.30 h v historickém
centru města a je určen pro
všechny sportovce starší
15 let. O týden později,
16. září, se můžete přesunout
z Prahy do Ústí nad Labem,
kde proběhne již tradiční
Ústecký 1/2Maraton. Zde si
zaběháte s impozantním hradem Střekovem za zády nad
třpytivou hladinou řeky Labe.

VLAK+

DO KUTNÉ HORY
NA VÝSTAVU
Až do konce září máte možnost v Galerii Středočeského kraje v Kutné
Hoře navštívit
výstavu s názvem
Europa Jagellonica
1386–1572, která
představuje umění
a kulturu ve střední Evropě za vlády
Jagellonců. Návštěvníci
této výstavy mohou cestovat vlaky Českých drah do stanic
Kutná Hora hl. n. nebo Kutná Hora město
na výhodné zpáteční jízdenky VLAK+
(sleva 25 % oproti obyčejnému jízdnému).
Stačí si cestou zpět z Kutné Hory potvrdit
účast na výstavě orazítkováním jízdenky
na přední (lícové) straně v pokladně Galerie Středočeského kraje (GASK) v Jezuitské
koleji v Kutné Hoře. S jízdenkou VLAK+
Europa Jagellonica, platnou v daný den,
zákazníci ČD navíc obdrží slevu 10 % ze
vstupného. Galerie se nachází zhruba
deset minut pěšky ze stanice Kutná Hora
město. Další informace o výstavě najdete
na www.europajagellonica.eu.

Běh určený pro sportovce
starší 18 let startuje v pravé poledne. Na programu
bude také běh
sleva
na startovné
na 10 km, štafeta i Rodinný běh
na 3 km, který přináší
úžasný zážitek především pro děti.
Držitelé In-karty opět získají 50%
slevu na startovné Rodinného běhu!
Pokud se chcete přihlásit na některý
ze závodů, nečekejte na poslední
chvíli – počet míst je omezen!

50%

NENECHTE SI UJÍT

MISTROVSTVÍ EVROPY
V RAFTINGU
Poslední srpnový víkend tradičně patří
milovníkům divoké vody. Neváhejte
a přijeďte do Lipna nad Vltavou na akci
světového významu, Mistrovství
Evropy v raftingu, které zde proběhne
ve dnech 29. srpna – 2. září.
ČD jsou připraveny posílit své spoje,
protože se očekává až 15 tisíc návštěvníků za den. Na této akci bude v rámci
doprovodného programu přistaven také
Kinematovlak Českých drah a Konferenční vůz, kde budou promítány filmy s raftařskou tematikou a z kajakářských výprav.
Program promítání najdete na stránkách
www.cd.cz/rafting.

NOVINKY

ANKETA

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

1

28 % hlasů
Ze světa železnice – Když

se řekne Semmering

(Petr Šťáhlavský)

2

24 % hlasů

3

16 % hlasů

Cestopis – S Chipem na jedné
lodi (Roman Vehovský)

Cestování po ČR – Moravskoslezský kraj (Tomáš Rezek)
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ŽELEZNIČÁŘ

INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY
Budoucnost patří vzájemnému propojování různých
druhů dopravy. Není proto
překvapením, že zhruba každý
třetí cestující ve vlaku ČD jede
právě na doklad některého z jedenácti integrovaných dopravních
systémů, jejichž páteří jsou právě
spoje Českých drah. O výhodách
těchto systémů si můžete přečíst
na vnitřní dvoustraně čísla 13/2012
čtrnáctideníku Železničář. Další
články a informace ze světa železnice
najdete na www.cd.cz/zeleznicar, kde
je také možné si noviny předplatit.

NAVŠTIVTE

PŘIPRAVTE SI JÍZDENKY!
Tak se jmenuje
výstava o železnici
v Podlipanském muzeu v Českém Brodě.
Seznamuje s historií
železnice, stavbou
a vývojem Olomoucko-pražské dráhy
(v úseku Pečky – Úvaly), nádražními budovami, lokomotivami
a vlaky, které na této
trati jezdily, nebo
s železniční módou.
Návštěvníci si budou
moci prohlédnout
modely mašin a vlaků,
historické fotografie,
velké množství sběratelských předmětů
– od historických píšťalek výpravčího přes
jízdenky, návěstidla,
jízdní řády, historické mapy, technická zařízení, jako jsou součásti
sovětského reléového systému z 50. let minulého století apod. Na
výstavě najdete také funkční panel modelového kolejiště a koutek
pro děti, kde si ti nejmenší mohou vymalovat svoji lokomotivu
nebo pohrát s dřevěným vláčkem. Každý dětský návštěvník navíc
dostane svoji pamětní kartonovou jízdenku označenou původním
kompostérem a cvaknutou historickými kleštěmi. Výstava potrvá až
do konce roku.

POPRVÉ V ČR

KOLEJE POHLEDEM
strojvůdce
Také vás někdy napadlo, jaké to asi je dívat se na svět ze
stanoviště strojvedoucího, sledovat ubíhající koleje před
vlakem a malebnou krajinu kolem? Od června letošního roku
se mohou na spojích Plzeňské linky přes průhledné stanoviště strojvedoucího dívat všichni cestující. Plzeňský kraj zavedl
ve spolupráci s ČD tuto novinku jako vůbec první v republice. V době od 8 do 16 hodin bude na spojích Plzeňské linky,
která vede přes stanice Blovice, Plzeň a Kozolupy, umožněn
volný průhled stanovištěm strojvedoucího, a to na obou
koncích jednotky Regionova. Plzeňský kraj připravil tuto
novinku v rámci projektu Železnice dětem, který v současné
době probíhá a zahrnuje různé soutěže pro děti s železniční
tematikou.

NOVINKY Z REGIONŮ

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

DĚTSKÁ SOUTĚŽ O DVD
Správná odpověď:
Semmering
Michaela Ličková, Mor. Nová Ves
Tomáš Stehlík, Brno
Josef Čáslavka, Chrudim
Anežka Beránková, Libochovice
Jiří Kučera, Vysoké Mýto

SOUTĚŽ O CESTOPIS
Správná odpověď:
2009
Tereza Voborníková, Tisá
Alena Belicová, Valašské Meziříčí
Ota Zápotocký, Ústí nad Labem
Sonja Tilleová, Bechyně
Václav Kalousek, České Libchavy

SOUTĚŽ Kopřivnice
Správná odpověď:
1897
Petr Nevěřil, Zábřeh
Zbyněk Diviš, Třebíč
Václav Čáp, Česká Skalice

SOUTĚŽ O 5 DVD
Správná odpověď:
2 Oscary
Ladislav Bárta, Ostrava-Poruba
Markéta Čelechovská, Zlín
Vítězslav Neumann, Liberec
Jana Stejskalová, Dačice
David Masař, Brno

Všem výhercům gratulujeme!

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

BESKYDSKÁ SEDMIČKA
Beskydská sedmička, to je
87 kilometrů dlouhý přechod
Beskyd určený pro všechny
sportovce, nadšence i širokou veřejnost, kteří se nebojí
extrémní turistiky. Závodníci
mají možnost poznat své krajní meze a schopnosti na trati
s převýšením 5 302 metrů!
Trasa závodu vede z Malého Javorového
po Velký Javorník přes hlavní hřeben Moravskoslezských Beskyd. Součet nastoupaných
metrů v závodě (5 302 m) je naprosto shodný s převýšením, které překonávají horolezci
při výstupu na druhou nejvyšší horu světa
Foto Jiří Berger
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K2 (8 611 m) z poslední vesnice
Askole (3 300 m). Na start závodu
se všichni účastníci vypraví společně, a to speciálními vlaky Českých
drah z Frenštátu pod Radhoštěm.
Celkem dvě soupravy se sedmi
vagony, které se v Českém Těšíně
spojí do jedné velké čtrnáctivozové
soupravy a budou společně pokračovat až do Třince, odjedou v pátek 7. září
v 19.10 a 19.20 h. Do Třince dorazí ve 21.03 h,
poté bude následovat průvod městem
z nádraží až na start v Oldřichovicích. Start
závodu se uskuteční přibližně ve 22.15 h,
limit je 30 hodin.

PLZEŇSKÝ KRAJ

CHODOVAR EXPRESEM
NA PIVNÍ SLAVNOSTI

OLOMOUCKÝ KRAJ

VLAKEM NA LETNÍ
FLORU OLOMOUC

Na slavnosti v pivovaru Chodovar se můžete svézt
25. srpna zvláštním motorovým vlakem – Chodovar
expresem, který pojede po netradiční trase z Plzně
do Chodové Plané přes Horšovský Týn a Tachov.
Jednotná cena zpáteční jízdenky činí 100 Kč. Jízdenka
zároveň platí i jako vstupenka na pivní slavnosti.
Jízdní řád vlaku a další informace najdete na
www.cd.cz/zazitky.

PARDUBICKÝ KRAJ

AKCE CIHELNA V KRÁLÍKÁCH
Letos se vzpomínková akce CIHELNA zaměřená
na vojenskou historii a vojenskou techniku z minulého století koná v Králíkách 17. a 18. srpna. Cílem
akce je připomenout, že svobodu lze ztratit lehce,
těžká je však cesta k jejímu znovunabytí. Hlavním
lákadlem programu bude několik
bojových ukázek v režii vojenskohistorických klubů převážně
s tématem druhé světové
války. Svým pojetím,
rozsahem a tradicí
patří CIHELNA mezi
nejvýznamnější
akce svého druhu.
Více informací
na internetových stránkách
www.akcecihelna.
com.

Nepropásněte letní etapu
mezinárodní zahradnické
výstavy a veletrhu Flora
Olomouc! Do hanácké metropole se vydejte ve dnech
16. až 19. srpna. Na veletrhu
můžete navštívit i stánek
Českých drah (tentokrát
v pavilonu E) s nabídkou výhodných voucherů na jízdenky SONE+, kuponů na slevu
do olomoucké a zlínské
cyklopůjčovny a na nákup Inkarty. Držitelé In-karty získají
v rámci programu ČD Bonus
slevu ze vstupného na veletrh. Každý, kdo se vydá na letní Floru Olomouc vlakem,
může také využít výhodné
nabídky Českých drah a cestovat na zpáteční jízdenku
VLAK+ (se slevou 25 %).

rozhovor
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HEREČKA
VILMA CIBULKOVÁ

NEVĚŘÍM

V ČERNOBÍLÉ POVAHY
Má hlas, který by si mohla nechat patentovat a získat na
něj ochrannou známku. Málokterá česká herečka vzbuzuje
tolik emocí jako ona. Za hradbou její navenek viditelné
nepřístupnosti se ovšem skrývá poměrně zranitelná duše…
text
FOTO

PAVEL HRABICA
abelsonagency a archiv
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Působíte dojmem člověka, který zvládne všechno na světě, ale řekl bych, že
jste ve skutečnosti dost křehká duše.
Je to jedna z vašich rolí – vzbuzovat
zdání opaku?

Jak jste to poznal? Povím to takto. Měla
jsem kamaráda, léčitele z Českých Budějovic. Pomohl stovkám lidí. Pak mu vyndali
z těla nádor, nedalo se říci, jestli rakovinný
nebo jaký. Kus hmoty jako kopací míč.
Přetahoval do sebe bolest druhých a neuměl
se jí zbavit. Jsem na tom podobně. Jsem
magnetem na lidi, kteří mě potřebují. Asi
působím jako silný člověk, jako někdo, kdo
poskytne energii tomu, kdo potřebuje pomoc. Když ale potřebuji pomoc já, nemám
energii kde brát, protože mi ji jiní odebrali.
Neumím ale asi lidem říci, že mi schází síla
jim pomoci.

Měla jste hezké dětství? Třeba to mnohé napoví.

Pocházím z ajznboňácké rodiny. Narodila
jsem se sice v Ostrově, ale dětství jsem strávila v Jakubově, což byla malá osada čtyři
kilometry vzdušnou čarou od Ostrova, po
silnici dvanáct kilometrů. Sedmdesát chalup, asi sto dvacet lidí všech národností a
můj táta strávil celý svůj pracovní život sám
na nedalekém hradle za vesnicí. Hrál sám se
sebou šachy, vymýšlel křížovky. Chodívala
jsem za ním, dával mi na hlavu čepici, točila
jsem klikou a zvedala závory, zdravila vlaky
a odemykala výhybky. Strašně jsem záviděla
obchůzkářům, co denně našlapali dvacet
kilometrů a kontrolovali trať. Kdybych se
narodila ještě jednou, byla bych obchůzkářka, sbírala padlé větve z kolejí. Jako děti
jsme pokládali na koleje desetníky, vlak je
pokaždé jinak rozmačkal, vytvořil z nich plíšek s obrázkem, pokaždé jiným. Dávali jsme
si to k svátkům a narozeninám.

Krev zmizelého

Co vám prostředí v Jakubově dalo do
života?

Když jsem byla kdysi ve Vietnamu, uvědomila jsem si, že je to země, kde vedle sebe
mohou koexistovat různé víry bez ohledu na
národnosti a všichni se snášejí. Museli jsme
se respektovat. V takové atmosféře jsem vyrostla v Jakubově. Nebylo kino, nebylo divadlo, nebylo nic. Jen knihovna, kde pracovala
moje maminka a ta taky naučila všechny
negramotné číst a psát. Je neuvěřitelné, že
jsme každý týden na kárce rozváželi po chalupách ne pět, ale dvacet knížek do každé

Energii vám spíš
než role mohou
brát lidé.
rodiny a domácnosti a ti lidé je poctivě přečetli a ještě byli schopni převyprávět obsah.
Maminka věděla, že ten má rád klasiku, ten
Dostojevského, ten něco jiného.

měly jít do stoupy. „To víte, my jsme starý barák, statek po Němcích, tam je to plné myší
a tohle zbylo z Mňačka a dalších.“ Netknutý
Mňačko a jiní zakázaní autoři byli přitom
u nás pod postelí. Nebo dokázala vyjednat
přeložení „hlavní“ silnice mimo Jakubov. Jak
přes nás pořád jezdily tanky z a do vojenského prostoru, lidem praskaly baráky. Tak šla za
velitelem, prosila ho na kolenou, že se takhle
nedá žít – a tanky začaly jezdit kolem osady.

Zažila jste tam okupaci 1968?

Bylo mi pět, valily se přes nás tanky toho
hodného východního Německa. Stála jsem
na mostě s mojí kamarádkou, ruskou Polkou. Ta na jednoho tankistu udělala dlouhý
nos a vyplázla jazyk. On otočil kulomet na
věži a pokropil to nad nás dávkou. Úplně
jsme cítily nad hlavami oheň z hlavně. Já
si myslela, že už jsem mrtvá. Běžela jsem
domů a ptala se maminky: „Už jsem mrtvá?“

Nenáviděla jste vojáky a armádu?

Ona dokázala i jiné věci. Když na začátku
normalizace musely knihovny vyřazovat zakázané knihy a autory, trhala ve volných chvílích
noviny na malé kousíčky a pak ty hromady
útržků odvezla na okres místo knih, které

Blázníte? Úplně opačně. Já byla pořád, i když
na zapřenou, ve vojenském prostoru. Byla
jsem roztomilá, vojáci mě brali na tanky i do
tanků, točila jsem věžemi, hýbala hlavněmi. Hrála jsem si na Čtyři z tanku a psa, to
byl ten polský seriál. Kluci pořád sháněli od
vojáků odznaky, mým snem byly vojenské
konzervy, říkalo se jim kádéčka. Jednou jsem
konzervu vyžadonila a slavnostně přinesla
domů. Maminka spráskla ruce – cos to, holka, vyvedla. Oni prý mají tohle balení na celý
den, ihned to tomu vojákovi vrať nebo bude
mít hlad. Uvařila do šálků na stříbrný podnos kafe, k tomu dvě startky, a ať to tomu
vojákovi donesu s omluvou. Jenže u nás na
návsi stálo těch tanků snad třicet, pro mě
byl tank jako tank, já nevěděla, který voják
mi konzervu dal. Tak jsem postavila podnos
na nejbližší tank a s brekem utekla.

Nemocnice na kraji města – Nové osudy

Samota

Nakazila jste se knihami i vy?

Jistě. Vždycky odkládám dočtení posledních
dvou tří stran. Nechci, aby mi ten příběh
skončil, chci si ho ještě chvíli prožívat. Chci
s knihou ještě chvíli dýchat. Proto si po přečtení třeba vypisuji pasáže, věty.

Maminka tak vnášela do zapadlých
koutů kulturu a vzdělání, že?

rozhovor
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filmům u nás, paradoxně ho vidělo při jediném
představení na festivalu v Moskvě víc lidí než
v České republice dohromady.

Ale film dostal v Moskvě několik ocenění
a vy dokonce hlavní cenu.

VILMA
CIBULKOVÁ (49)
Narodila se 26. března 1963 v Ostrově
nad Ohří, vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech.
DAMU absolvovala v roce 1985. Jejími
spolužáky byli např. Karel Roden,
Ivana Chýlková, Jitka Asterová a Eva
Holubová. Hrála mj. v Národním
divadle, v Divadle na Vinohradech,
v Divadle pod Palmovkou, v Divadle Na zábradlí, v Ungeltu nebo
v Karlových Varech. Výrazné role
ztvárnila ve filmech Post Bellum,
Pramen života, Pupendo. Za hlavní
roli ve snímku Zemský ráj to napohled
obdržela v roce 2009 na festivalu
v Moskvě cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Objevila se v televizních
seriálech Život je ples, Znamení koně,
Nemocnice na kraji města – Nové
osudy, Soukromé pasti, Krev zmizelého a dalších. Je držitelkou ceny
Františka Filipovského za dabing,
ceny Prix Bohemia za rozhlasovou
tvorbu. Je vdaná za herce Miroslava
Etzlera, z prvního manželství má
dceru Šimonu.

Vzpomínala jste na tyto zážitky třeba
při natáčení filmů, které se nepřímo té
doby dotýkaly? Například Zemský ráj to
napohled? Ten přece začíná srpnovou
okupací 1968.
Samozřejmě že si na tohle vzpomenete,
nemáte problém vžít se do atmosféry doby.
Film Zemský ráj to napohled Ireny Pavláskové přitom patřil k nejméně navštěvovaným

To jsou paradoxy, že? Ocenění nám dali
v zemi, která nás v roce 1968 okupovala! To
byl ale úžasný zážitek. U nás přišlo do kin
šest tisíc návštěvníků, tam těch sedm
tisíc diváků během jediného promítání několikrát bouřlivě tleskalo.
Festival pořádal známý režisér
Nikita Michalkov a myslím, že
tou cenou chtěl do jisté míry
vyjádřit omluvu naší zemi za
okupaci. Film obdržel cenu
kritiky, cenu pro mladé tvůrce
a cenu za hlavní herecký
výkon. Já tu cenu ale málem
nedostala.

Jak to?

Po projekci jsme zase letěli domů, ale
za dva dny nám volali, že
jsme tedy dostali
ty ceny a máme
si pro ně přijet.
Zase jsem se
v Praze sbalila
a letěla do
Ruska. Jenže když
jsem přijela k paláci, kde byl ten krásný
červený koberec a celá
sláva, měli ti bodyguardi,
co festival hlídali, na seznamu Vhilhelmse Cibulkovského. Pořadatelé si asi mysleli, že
jsem chlap. Trvalo notnou dobu,
než se vše vysvětlilo.

Jednou z vašich posledních
velkých rolí byla nadmíru nesympatická ředitelka domova seniorů
v seriálu Život je ples. Přese všechnu
zlobu, kterou v sobě měla a s níž lidem
škodila, se její chování dalo alespoň chápat. Souhlasíte?

Ona v konečné podobě byla jiná než v původním scénáři. Když mi ho režisér Petr Slavík dal,
poprosila jsem ho, jestli ji mohu dotvořit k obrazu svému. Žádný člověk není a priori zlý. Vždy
k tomu má nějaký důvod. Hledali jsme společně
příčinu, proč je zlá. Nejdřív nás napadlo téma,
že má těžce nemocného manžela, že potřebuje peníze na jeho léčbu. Pak jsem dostala
nápad, že bližší bude, když důvodem jejích

Cigareta
k Vilmě Cibulkové
neodmyslitelně
patří.
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činů a chování bude syn, který krade, je na
drogách a ona dělá všechno, aby ho uchránila, tuneluje domov seniorů a tak dále.
Nemám ráda černobílé polohy. Mám ráda
povahy, které jsou složené z duhy. Je vždy jen
otázkou času, kdy se vám z každého člověka
podaří vytáhnout i to modré, to hezké.

Poznala jste velká divadla i malé scény.
Kde je to pro vás lepší?

Nezáleží na tom. Velké divadlo potřebuji,
protože jsem člověk s množstvím energie, malou scénu zase proto, že tu energii
potřebuji zkoncentrovat. Malé scény mají
tu zvláštnost, že jste jako před filmovou
kamerou, jen místo kamery je oko diváka.
Vidí každou vaši plombu v ústech, roztažené
chřípí, mrknutí oka, tlukot vašeho srdce.

Co vás na hraní fascinuje?

Když vstoupím na jeviště, během minuty
dvou poznám, že v páté řadě, třetí sedadlo
zleva je člověk, který se mnou tzv. nepůjde.
Takže hraji celý večer na něho. Chci naše
vzájemné nálady a energie sladit, chci takového člověka přesvědčit.

Daří se to?

Alespoň do rovnováhy se vždy dostaneme.
Naštěstí ale na mě chodí lidé, kteří nechtějí
jen sedět doma u televize s křupkami, jsou
ochotni utratit své peníze, oželí potravu
cizích neosobních televizních příběhů a jsou
připraveni dát svou pozitivní energii mně na
jevišti.

Herci někdy tvrdí, že jsou role, filmové i divadelní, které z nich absolutně
odčerpají energii. Stává se vám to?

Spíš naopak – divadlo dává energii mně.
Jen jsem třeba netušila, než jsem začala hrát
i divadlo jednoho herce, jak je právě tento
typ hraní fyzicky náročný. Tady bych asi
o odebrané energii mluvila. Ale nestěžuji si,
pracovat v železárně nebo kopat v mrazu
chodníky je těžší. Energii vám ale spíš než
role mohou brát lidé.

Před pár lety jste absolvovala kurz
znakové řeči. Co vás k tomu přimělo?

Jednak jsem měla v létě čas, tak jsem chtěla
volno využít. A pak jsem vždycky pozorovala
neslyšící a toužila vědět, o čem se spolu baví.
Zvládla jsem základy, byla jsem schopná se
na základní věci zeptat a odpovědět. Dál
jsem to nerozvíjela. Poznala jsem ale, že
člověk nepotřebuje k dorozumění kdekoli
na světě znát jazyk. Když nechce rozumět,

jazyk mu nepomůže. Zjistila jsem, že mimikou i rukama se domluvíte všude, poznala
jsem to při cestách po světě. Nejsem totiž
jazykový talent, neumím pořádně ani rusky.
Jednou jsem říkala Láďovi Mrkvičkovi, který
učí na DAMU, ať vezme ty své studenty na
týden mezi neslyšící na kurz. Protože dnes se
mladí herci učí vyjadřovat slovy, schází jim

Dnes mladým hercům
schází mimoslovní
komunikace.
mimoslovní komunikace. To ostatně vidíte
na lidech obecně. Všechno vyjadřují zkratkovitě jako SMS. Jak málo čtou, nerozvíjejí
si fantazii. A když je posloucháte, zjistíte, že
dvě třetiny slov jsou slova pomocná a tedy
zbytečná.

Mimochodem, když už hovoříte o dorozumívání rukama, jednou jste prozradila, že vám vaše ruce nepatří. Co jste
tím myslela?

S Miroslavem Etzlerem,
když spolu ještě žili.

Už někdy ve čtvrté třídě jsem si je položila ve
škole na lavici a říkala si: „Jak je možné, že
mám tak staré ruce?“ Všichni to říkají. Asi je
to dědictví po sedlácích, nevyřešené dějiny
mého rodu, málokdo má tělo tvořené ze
dvou. Ale své ruce miluji.

Co ještě milujete?

Odmala jsem milovala rozhlasové hry. Poslouchala jsem sobotní příběhy i v neděli odpoledne pohádky. Při poslechu se vám v hlavě rozjede fantazie, že je na ni každá televize
krátká. V této souvislosti musím přiznat, že
jak jsem schopná z hlavy okamžitě vymazat
text po dohrání role ve filmu nebo v divadle,
tak rozhlasové role mi v hlavě zůstávají.

Jste osmnáct let na volné noze. Neschází vám pevné angažmá?

K boudě mě už nikdo neuváže a ani se k ní
přivázat nenechám. Svoboda je obtížná,
musíte si vybudovat vlastní boudu, ke které
se připoutáte. Uvážete se ovšem sama
a dobrovolně.

Hrajete v seriálech, ale ne v nekonečných. Proč?

Mně jeden takový zničil manželství. Mirek
vstával ve čtyři ráno, vracel se v noci, když
máte i jiné závazky, přestanete žít, nemáte
na nic čas. Já jsem se ho ptala – kdy už zase
budeme žít? Vyděláte sice obrovské peníze,
ale platíte strašnou daň. ❙

téma
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NÁVŠTĚVA
U KLOKANÍCH DĚTÍ

TETY

MÍSTO MAMINEK
Malovaná oblaka na budově pražského
Klokánka v Láskově ulici neotvírají dveře
do nebe, ale svět tet, které se nepřetržitě
starají o opuštěné, zanedbané nebo týrané
děti a poskytují jim lásku a zázemí, jež
bohužel nemohou dostat od svých rodičů.
text
FOTO

JANA VESELOVSKÁ
abelsonagency
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Malý Ládík je v Klokánku od šestého dne svého narození.

Z

voním u bývalé mateřské školky, která
se stala útočištěm všem „klokaním“
dětem. Otvírají mi dvě milé paní – sociální
pracovnice Kateřina Rychnovská a PR manažerka Zora Vondráčková – a provádějí mě
celým objektem. Na první pohled vypadá
budova jako škola, ale uvnitř je to úplně
jiné. Stejně jako je rozdíl mezi Klokánky
a dětskými domovy. Zatímco v domovech
jsou děti pohromadě na jednom patře s jedním dozorem, mísí se jejich věk, původ, ale

i chování, v Klokánku bydlí děti po třech až
čtyřech ve „svých“ bytech, kde o ně pečují
„tety“ 24 hodin denně.

ABY SE DĚTI VRACELY DOMŮ
„V našem Klokánku máme 13 bytů s kapacitou 43 dětí. Naším hlavním cílem je nabídnout jim místo ústavní výchovy přechodnou

rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou
vrátit zpět do své rodiny nebo dokud pro ně
není nalezena trvalá náhradní rodinná péče,
jako je osvojení, pěstounská péče nebo
svěření do výchovy třetí osoby,“ popisuje
sociální pracovnice Kateřina Rychnovská.
A proč se zde děti ocitnou? Většina přijatých dětí v Klokánku má stejnou anamnézu

KDO JSOU TETY
❙ Většinou jde o ženy (ale mohou se
starat i muži) ve věku 40 až 50 let,
které už mají své děti odrostlé a chtějí
rozdávat lásku opuštěným dětem.
Starají se i mladé tety, které zrovna
vyšly školu, nemohou najít práci, a tak
„využijí“ mateřský pud.
❙ Musí projít složitými psychologickými testy, je dobré, aby měly zkušenost
s výchovou nebo péčí o děti.
❙ Tety se musí nepřetržitě starat
o 3 až 4 děti, zajišťovat celkovou osobní péči namísto rodičů, dbát o vývoj
dětí a vytvářet jim zázemí a pocit
bezpečí a jistoty.
❙ Každý den vedou o dětech záznamy,
co se v „klokaní“ rodině událo. Ty pak
předávají sociálním pracovnicím v Klokánku. Udržují také vztah s rodiči dětí,
o které se zrovna starají.

Teta pečuje o děti 24 hodin denně po celý týden.

❙ Průměrný měsíční plat tety za 24hodinovou práci je okolo 16 tisíc korun
hrubého.
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Pro děti je v Klokánku připravena velká zahrada a hřiště, kam si chodí hrát za hezkého počasí.

jako děti přijímané do ústavní výchovy –
zanedbávání, domácí násilí, neschopnost
zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání,
bytové důvody, hospitalizace osamělého
rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění
náhradní rodinné péče.

LÁSKYPLNÁ PÉČE BEZ RODIČŮ
Klid na chodbách by mohl stejně jako ve
škole způsobovat prázdninový čas, ale i tak
tu něco chybí. Je to možná jen můj pocit,
že jsem v Klokánku, na místě, kde dětem
schází rodina. Ve chvíli, kdy otevřu dveře do
velké, barevně vymalované místnosti plné
hraček a vidím pár dětí ve
věku kolem tří až pěti let,
které si vesele hrají, padne
na mě bezmoc a smutek.
Napadne mě, co zažívají
uvnitř sebe, čím si musely
projít, že jsou zrovna tady...
Přestože hlavním úkolem tet je dělat
vše pro to, aby to v bytě fungovalo jako
v rodině, mateřskou lásku jim bohužel
nikdy nedokážou nahradit. „Každé dítě se
s odloučením pere jinak. Tam, kde chyběla
péče a láska ze strany rodičů, je to snazší
než ve funkční rodině, která se třeba
nedobrovolně ocitla na ulici. Zároveň
každé dítě touží po tom, aby bylo
zpátky doma a mělo mámu
a tátu,“ říká sociální pracovnice.

TETA NA PLNÝ
ÚVAZEK
Kromě každodenní
péče o děti tety vaří,
nakupují, starají se
o domácnost, hrají si
s nimi, mazlí se, chodí
s nimi na vycházky, jezdí na
výlety nebo je připravují do
školy. U dětí tedy nedochází
k takové citové deprivaci jako
v dětských domovech. Klokánek se

navíc snaží o aktivní komunikaci mezi
dítětem a rodiči. Ti mohou své potomky
kdykoli navštívit, vzít si je na výlet nebo
na víkend a děti mohou rodičům zavolat
a být s nimi v kontaktu. Samozřejmě
jestliže mají rodiče zájem. Klokánek v prvé
řadě usiluje o to, aby se děti vrátily zpátky
do svých rodin. Pokud to situace neumožňuje, třeba v případě fyzického týrání, uvěznění rodičů nebo drogové závislosti, děti
v Klokánku zůstávají v průměru šest měsíců.
Při nezájmu ze strany rodičů sociální pracovnice usilují společně s úřady o zajištění
náhradní péče.

SPONZOŘI JSOU POTŘEBA
Procházím chodbami Klokánka, zdobí je
nejen malované obrázky na zdech, ale
i pokyny a pravidla pro všechny tety, různé
tipy na výlety, dětské kroužky a možnosti,
které nabízejí organizace v okolí nejen pro
dětskou zábavu, ale i vzdělávání.
Klokánek je financován z dotací státu
a z příspěvků Magistrátu hlavního města
Prahy. Ty pokrývají jen necelou polovinu

KLOKÁNEK
V ČÍSLECH
❙ Klokánky přijímají děti bez ohledu na
věk (0–18 let), proto není třeba sourozence rozdělovat, takže nedochází
k jejich další traumatizaci.
❙ Děti jsou v Klokánku pouze po dobu
nezbytně nutnou, často kvůli zdlouhavým soudním sporům je však průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku
6 měsíců.
❙ Kolem 60 % dětí se z Klokánků vrací
domů a 30 % odchází do náhradní
rodinné péče.
❙ První Klokánek byl otevřen v Žatci
v září 2000. V současné době již existuje 17 Klokánků na území ČR s celkovým
počtem 500 míst.
❙ Od otevření prvního Klokánka jím
prošlo okolo 4 000 dětí různého věku
včetně novorozenců, kojenců
a batolat.
❙ Péče o děti v Klokáncích je průměrně
o 50 tisíc korun na dítě a rok lacinější
než ústavní výchova (v ústavní výchově 250 až 550 tisíc korun na dítě ročně).
❙ Přibližně 80 % dětí je přijato na základě dohody s rodiči, 20 % na základě
soudního rozhodnutí (předběžné
opatření nebo rozsudek).
❙ V několika desítkách případů došlo
k vymizení závažných poruch chování
i u dětí, které předtím byly ve výchovných ústavech nebo na psychiatrii.
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(43 %) výdajů. „Na každé dítě pobírá Fond
ohrožených dětí peníze, které putují na
provoz bytu a zajištění základních potřeb,“
říká PR manažerka Zora Vondráčková, která
zajišťuje sponzoring projektu. „Některé
volnočasové aktivity pro děti se nám daří
získat zdarma, ale na mnohé další musíme
sehnat peníze od sponzorů. Funguje to jako
v normálním životě – na své aktivity také
musíte pravidelně vydělávat. I když je to
velmi obtížné, projevená radost dětí za to
stojí,“ doplňuje Zora Vondráčková.

ANIČKA, HONZÍK A LÁDÍK
U vchodu do bytu s číslem sedm posedávají
tři děti. Nejmenší skoro roční Ládík
v námořnickém tričku se směje na všechny strany, okolo běhá nejstarší Anička. Ta
zatím jen zvědavě kouká a naviguje svého
mladšího, dvouletého blonďatého brášku
Honzíka, který za mnou běhá s růžovou
botou a vysvětluje mi, že je jeho. Všechny
tři zde nechala šest dní po narození nejmladšího jejich matka, protože neměla kde
s dětmi bydlet a hlavně jak je uživit.
Děti se po pár minutách mé návštěvy
zapojují a už křičí, jak mi ukážou pokojíček
a také kde si čistí zuby. Anička vběhne do
bytu, kde je malá chodbička, dva pokoje
a kuchyň s balkonem. Je skromně zařízen, ale

JAK
MŮŽETE POMOCI
Finanční hotovost
Najděte si svého Klokánka a přispějte
na jeho účet přes bankovní převod,
poštovní poukázkou anebo osobně na
pobočce. Peníze poputují především
na volnočasové a vzdělávací aktivity
dětí, na jejich rozvoj.

Dárcovská SMS
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, Fond
ohrožených dětí obdrží 27 Kč. Nyní
můžete nově přispívat pravidelně
každý měsíc po dobu jednoho roku.
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK
FODKLOKANEK na číslo 87777 a každý
měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Elektro a domácí spotřebiče
Pokud nemůžete přispět finanční částkou, Klokánkům pomůže i dovybavení
bytů. Klokánek Láskova v současné
době shání funkční elektrospotřebiče.
Nyní potřebují lednice, vysavače
a sporáky. Na webových stránkách
Klokánků obvykle najdete, co je zrovna v daných bytech potřeba.

Anička a Honzík jako
v pohádce o Perníkové chaloupce.

V kuchyni tety vaří jako „doma“.

ze základních věcí tu nic nechybí. Teta drží
malého Ládíka, který naprosto spokojeně
pozoruje své starší sourozence, jak blbnou na
posteli, a tak trochu se předvádí před naším
fotografem. Anička ukazuje na prstech, kolik
je jí let, a Honzík po ní vše opakuje.

RODIČE V NEDOHLEDNU

Aby se teta mohla starat o děti v Klokánku, musí projít psychologickými testy a mít k dětem velmi dobrý vztah.

Na první pohled byste nepoznali, že jde
o děti, kterým chybí maminka. Dokonce
mluví o mámě i o tátovi („Táta má velký
auto“, „Moje máma je hodná“), ale když
vidíte jejich fotky za kliprámy a chybějí tam
rodiče nebo jak hledají na každém rohu
trochu té lásky a toho, že si jich někdo

téma

mladší Honzík, a vypráví, co včera dělali.
Obě děti umějí pěkně mluvit a když
se vracejí, vědí, že si mají sundat botičky
a že si musí před obědem umýt ruce. Vše je
zásluha tet, které je učí být samostatnými.
„V každém bytě to funguje na podobném

Vybavení bytu je skromné,
ale ze základních věcí v něm nic nechybí.

všímá, uvědomíte si, o kolik přicházejí. V tu
chvíli si nedovedu představit, jak to musí
vypadat v dětském domově, když tady mají
„nadstandardní“ péči, která je poznat už
na první pohled. Bohužel ani já, ani tety
v Klokánku nemáme věštecké schopnosti,
abychom zjistily, kdy se ti tři vrátí do opravdového domova. Navíc jako sourozenci
mají mnohem menší šanci získat náhradní
rodiče. Kdo by si v dnešní době krize troufl
uživit tři děti najednou?
Mezitím co teta pro „svoje“ ratolesti vaří
v kuchyni, jdou se mnou ven a ukazují mi
všechny prolézačky na velké zahradě za
budovou. Anička mi vysvětluje, kam smí

I MY POMÁHÁME
České dráhy se již několik let snaží
podporovat děti z dětských domovů.
Jeden z projektů se jmenuje Vlak štěstí
a naděje, na němž spolupracuje také
společnost Siemens. Jedná se o dražbu
obrázků, které děti namalují. Utržené
peníze pak putují na konta dětských
domovů, ve kterých obrázky vznikly.
Projekt se konal letos již poosmé
a za celou dobu fungování se podařilo
vydražit více než jeden milion korun.
Stejně tradičním se stal projekt Vlak
plný úsměvů, v rámci kterého se děti
z dětských domovů a handicapované
děti svezou vlakem Českých drah na
Mezinárodní festival filmů pro děti
a mládež ve Zlíně.
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principu jako „doma“. Teta ráno děti vzbudí, udělá snídani. Ty školou nebo školkou
povinné odvede a pak se stará o domácnost,
připravuje oběd, uklízí, popřípadě se věnuje
mladším, které s ní zůstávají doma. Přes
týden přicházejí pomocné tety, které zaskočí,
když musí s dětmi třeba k lékaři. Odpoledne
jdou děti na zájmové kroužky, ven nebo dělají
s tetou či dobrovolnými doučovateli úkoly
do školy. Vše probíhá stejně jako ve fungující
rodině,“ popisuje sociální pracovnice.
Když se s dětmi loučím, pohodově mi
řeknou ahoj, zamávají a dál si hrají v jejich
miniaturní kuchyni. Je to jiné než v dětských domovech. Tam by se na vás děti
nejraději pověsily a byly by ochotny s vámi
odejít. Tady ne. Je tu vidět, že jim je s tetou
v Klokánku dobře. ❙

16 /
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STŘÍPKY

Z „KLOKANÍ KAPSY“
S

edmnáctiletý chlapec byl do Klokánka v Dolním Benešově
na Opavsku umístěn na základě předběžného opatření
soudu. Důvodem byl alkoholismus matky, která všechny peníze
propila a synovi poslední dva měsíce prakticky nedala najíst.
Přišel k nám ve stavu naprostého vyčerpání, kdy během dvou
měsíců zhubl o deset kilo a nechtěl-li zemřít hlady, musel si jídlo opatřovat drobnými krádežemi. Nyní už má své nové rodiče
a kupu sourozenců k tomu.

N

a vlastní žádost jsme přijali dvanáctiletou dívku, která to
už doma nemohla vydržet. Švagr ji neustále ponižoval, nadával jí a křičel na ni. Nikdo se jí prý nezastal. Cítila se doma jen
na obtíž. Tyto skutečnosti potvrdila i její starší sestra, která ji
k nám přivedla. Matka nakonec souhlasila nejen s Klokánkem,
ale i s pěstounskou péčí.

D

vě tříleté sestřičky, dvojčátka, jsme do pražského
Klokánka přijali na žádost jejich strýce, který je přivezl
z Ukrajiny. Po smrti matky žily ve veliké bídě u staré a nemocné babičky a hrozilo jim umístění do sirotčince. Strýc, který
zde má povolen dlouhodobý pobyt, nechtěl připustit ani
umístění do dětského domova, a proto nás požádal o pomoc.
Nyní jsou již obě holčičky osvojené.

Z

dětského výchovného ústavu byla rozhodnutím soudu do
pražského Klokánka umístěna čtrnáctiletá dívka, která se
předtím „chytila“ špatné party, toulala se, dopustila se drobné
krádeže a experimentovala s drogami. Po půlročním pobytu
u nás, kdy na víkendy pravidelně chodila domů, se její chování
zlepšilo natolik, že se do rodiny mohla natrvalo vrátit.

P

P

Z

M

atnáctiletého chlapce přivezla do pražského Klokánka
policie s tím, že je týden na útěku od svého otce, s nímž si
vůbec nerozumí a k němuž se odmítá vrátit – otec má na něj
nepřiměřené nároky, bije ho a psychicky deptá. To se projevilo
i výrazně zhoršeným prospěchem ve škole. Po dvouměsíčním
pobytu byl chlapec soudně svěřen do péče matky, jak si přál.

žateckého Klokánka přešla do péče budoucích osvojitelů
i osmiměsíční holčička, kterou matka ve třech měsících
odložila přede dveře křesťanského sdružení a přestala se
o ni zajímat. V říjnu 2001 porodila syna a sama jej předala do
Klokánka s tím, že nemá možnost se o něj starat a přeje si, aby
mohl vyrůstat v náhradní rodině se svou starší sestřičkou. Oba
sourozenci jsou již spolu u nových rodičů.

S

vého ročního syna umístila matka do žateckého Klokánka
s tím, že je závislá na drogách a chce nastoupit léčení. Přiznala, že při nedostatku drogy je agresivní a obává se, aby dítěti neublížila. Léčbu však nenastoupila a po dobu více než šesti měsíců se
o syna žádným způsobem nezajímala. Nyní je chlapec již osvojen.

ředběžným opatřením soudu byl do pražského Klokánka
umístěn dvouletý chlapec, jehož matka, těžká alkoholička,
odmítala léčbu. Syna dokonce kojila i ve stavu těžké opilosti.
Teprve po odebrání dítěte nastoupila protialkoholní léčbu.
O syna projevovala velký zájem a po úspěšném absolvování
léčby jí byl chlapec soudně vrácen do výchovy, nad níž byl
nařízen dohled.

atka samoživitelka z Kroměříže neměla nikoho,
kdo by se jí v době hospitalizace v psychiatrické léčebně
postaral o třináctiletou dceru. Ačkoli zde máme Klokánka,
doporučila jí sociální pracovnice umístění dcery do dětské
psychiatrické léčebny, i když se jedná o psychicky zdravou
a velmi hodnou dívku. Naštěstí se to dozvěděla naše sociální
asistentka a matce i její dcerce nabídla Klokánka. Obě návrh
s vděkem a ulehčením přijaly. Lence se v Klokánku moc líbilo
a s maminkou udržovala kontakt. Nemusela ani změnit školu,
neboť strejda ji do původní denně dovážel. Po propuštění
z léčebny však matka opět propadla alkoholu a automatům,
o dceru ztratila zájem a dívka sama se k ní odmítla vrátit.
Nyní již má nové rodiče.

KONEC KLOKÁNKŮ V ČR?
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce omezit kapacity Klokánků z dosavadních 500 míst na 24 míst bez ohledu na to, kolik budov mají jednotlivá zařízení. Podle ředitelky Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové by toto nařízení znamenalo prakticky konec projektu Klokánek. Ministerstvo svůj návrh
obhajuje tím, že doba velkokapacitních ústavů v Česku skončila, chce změnit stávající systém péče o ohrožené děti. Úředníci chtějí individuální přístup,
rychlou a intenzivní práci s rodinami. Dítě by se mělo co nejrychleji vrátit do původní rodiny nebo nalézt rodinu náhradní. Vize je to určitě skvělá, ale
podle praxe z Klokánka je dosti nereálná, protože v Česku zatím není dostatek pěstounských rodin, které by roli zařízení, jako je Klokánek, přebraly.

kultura
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kulturní TIPY

A RECENZE

JANA KÁBRTA

SOUTĚŽ O 5 DVD
Ve kterém roce byl
natočen americký film
se stejným názvem?
Odpovězte na
e-mailovou adresu
soutez@cd.cz do
30. srpna a vyhrajte
tento film na DVD!
Do předmětu zprávy
napište KULTURA.

Čd
tip

NAVŽDY SPOLU
Všechny romantické duše by měly zbystřit – na DVD vychází
lovestory, jak má být, navíc se jejím tvůrcům podařilo vyvarovat
klišé a stereotypů. Vyprávějí příběh mladých novomanželů Paige
a Lea, jejichž dny jsou zality sluncem. Jednoho dne však mají nehodu v autě, při které si Paige poraní hlavu a ztratí veškeré vzpomínky. Leo o ni bude muset začít bojovat zase od začátku.
USA, BRAZÍLIE, 104 MIN. / REŽIE – MICHAEL SUCSY / HRAJÍ – RACHEL
MCADAMS, CHANNING TATUM, SAM NEILL, JESSICA LANGE

18 /
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ČERVENÁ SVĚTLA
Sigourney Weaver kdysi bojovala
s vetřelci, nyní se svým mladým
kolegou vyšetřuje případy, v nichž
hrají roli paranormální jevy. Na
starost dostali i případ Simona
Silvera, legendárního slepého senzibila, který záhadně zmizel před
třiceti lety a nyní se stejně záhadně zase objevil. Čím víc pronikají
agenti do jeho tajemství, tím více
se mění jejich pohled na svět.
REŽIE – RODRIGO CORTÉS / HRAJÍ –
ROBERT DE NIRO, ELIZABETH
OLSEN, CILLIAN MURPHY, SIGOURNEY
WEAVER, LEONARDO SBARAGLIA
V KINECH OD 23. SRPNA

BOURNEŮV ODKAZ
Škoda že Matt Damon napočtvrté už Jasona Bournea
– agenta bez minulosti – hrát
nechtěl. I tak se může pokračování pochlubit skvělým hereckým obsazením i akcí, která
zasáhne vysoká místa zpravodajských služeb. Bourneovi se
minule podařilo zlikvidovat tajnou organizaci CIA, je tu však
další. A její šéf se ji rozhodne
preventivně sprovodit ze světa.

filmy na doma
SOUKROMÝ VESMÍR

NORTON, RACHEL WEISZ, OSCAR

Dojemný a milý obrázek obyčejné
rodiny a současně nejdelší časosběrný
projekt režisérky Heleny Třeštíkové.
V 70. letech požádala svoji kamarádku Janu, zda by mohla
natáčet u porodu jejího prvního dítěte Honzy, později se
rozhodla Honzu i celou rodinu
sledovat i nadále. A vydržela
to celých 37 let. Rodinnou
kroniku doplňuje písněmi Karla Gotta
nebo novoročními projevy.

ISAAC, JOAN ALLEN

ČR, 82 MIN. / REŽIE – HELENA TŘEŠTÍKOVÁ

V KINECH OD 9. SRPNA

/ HRAJÍ – JANA, PETR, JAN KETTNEROVI

REŽIE – TONY GILROY / HRAJÍ –
JEREMY RENNER, EDWARD

ŽENA V ČERNÉM

divadlo
LETNÍ HRANÍ

ROBIN HOOD

V Divadle Bez zábradlí se
během celého srpna rozhodli
nabídnout divákům kombinaci koncertů a divadla.
V jejím rámci tu vystoupí
bratři Nedvědové nebo kapela
Čechomor a bude se hrát třeba Blbec k večeři v režii Jiřího
Menzela nebo Poslední ze
žhavých milenců se Simonou
Stašovou a Petrem Nárožným. Více informací na
www.divadlobezzabradli.cz.

I když čas od času musí otáčivé
hlediště v parku českokrumlovského zámku bojovat o svoji
existenci a samo o sobě není nijak okouzlující, zhlédnout v něm
představení je nevšední zážitek.
Platí to i o Robinu Hoodovi, který láká na živé koně a šermířské
souboje. Hlavní roli navíc dostal
sympaťák ze souboru Jihočeského divadla Ondřej Veselý. Info na
www.otacivehlediste.cz.

8. 8.–6. 9., DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ, PRAHA

ČESKÝ KRUMLOV

14. 8.–8. 9., OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ,

Nálepky Harryho Pottera se Daniel
Radcliffe asi nikdy nezbaví, ale to
ještě neznamená, že by nemohl točit
zajímavé filmy. Jedním z nich je
i hororová duchařina Žena v černém,
která vsadila především na pořádné
strašení diváků. Radcliffe si
v ní zahrál právníka, který
vyřizuje pozůstalost v malé
vsi. Zde však odhalí kruté
tajemství, které začne brzy
ohrožovat i jeho blízké.
VB, 95 MIN. / REŽIE – JAMES
WATKINS / HRAJÍ – DANIEL RADCLIFFE,
CIARÁN HINDS, JANET MCTEER, LIZ
WHITE, ROGER ALLAM, SHAUN DOOLEY,
DAVID BURKE

kultura
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DAR (HUSÁK TRÁVU
NEKOUŘIL)

PRAHA POD VODOU
Při pohledu na zatopené město člověka napadne, zda obrazy zkázy mohou být krásné.
Zda je jeden po druhém prohlížet na výstavě, nebo nikam nechodit a v pohodlí domova
raději na tragické události zapomenout.
Dějiny umění se přesto výjevy trýznivých událostí přímo pyšní – jakkoli se podepsaly na
osudech lidí, měst i států. Často je malovali největší mistři doby.
V pražské Czech Photo Gallery na Malé Straně (a také v knize Praha pod vodou)
připomíná devadesát snímků dramatické okamžiky, kdy před deseti lety hlavní město
překvapila pětisetletá voda. Povodeň, která ničila vše, co jí stálo v cestě a která z řady
městských částí udělala sladkovodní Benátky.
Na tuto výstavu se zajít vyplatí, protože organizátoři dokázali shromáždit ty nejzajímavější záběry od nejlepších fotoreportérů, kteří se před lety události věnovali.
Jde o neopakovatelné snímky vyvolávající vzpomínky a současně dokumentující, jak
velká voda na jihu do města vstoupila, postupně zatopila jeho srdce a pak postupovala
přes Karlín, Troju a Holešovice k jeho severnímu okraji.
Každá fotografie má svůj příběh. A všechny dohromady by nám měly připomenout,
čeho si vážit. Tenkrát o mnohé lidé přišli během několika minut.
CZECH PHOTO GALLERY, PRAHA • OTEVŘENO DO 2. ZÁŘÍ

Brněnská výstava navazuje na
úspěšnou pražskou přehlídku
s názvem Papež kouřil trávu,
která se před sedmi lety věnovala rockové hudbě a kultuře
60. let. Tentokrát jsou k vidění
hudební plakáty, které u nás
vznikly v posledních čtyřiceti
letech. Lákaly na festivaly
a koncerty, ale sloužily i jen jako
propagace jednotlivých kapel.
MORAVSKÁ GALERIE, BRNO
OTEVŘENO DO 28. ŘÍJNA

KONCERTY
SÁZAVAFEST
I když byli pořadatelé nuceni
zrušit vystoupení kapely Kaiser
Chiefs, pořád zůstává dost
důvodů, proč do Benešova na
letošní Sázavafest
vyrazit. Zahraje Paul
Oakenfold, dýdžej,
který předskakoval na
posledním turné Madonně, nebo Fun Lovin´ Criminals, kteří
hip hop a funk míchají s popem.
Domácí scénu zastoupí Tomáš
Klus nebo kapela Buty, která po
letech vydala novou desku.
2.–5. 8., BENEŠOV, VSTUPNÉ 1 290 KČ
(V PŘEDPRODEJI), 1 600 KČ
(NA MÍSTĚ)

knihy
VERONIKA HÁJKOVÁ
/ PES VE MĚSTĚ

VLASTIMIL VONDRUŠKA
/ PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI

Nějakou dobu trvalo, než se novinářka Veronika Hájková nechala
přemluvit, ale nakonec její zábavné historky se štěnětem anglického buldoka vyšly. Nejde totiž jen
o štěně, ale také o svérázného
potomka, zpovykaného
manžela, rozšafné rodiče
a kazisvětskou tetu. To
už je koktejl, který nabízí
plno chutí. A protože ten
se nejlépe pije s kamarádkami, připomíná název
knihy slavný seriál.

Protože si čtenáři historické
detektivky Vlastimila Vondrušky
oblíbili, nemá jejich autor důvod
přestat. A tak je tu nový příběh,
v němž Oldřich z Chlumu po
vítězném tažení přijíždí na hrad
velitele Smila z Lichtemburka Lichnici, kde se má
konat svatba jeho syna.
Oldřich si brzy uvědomí,
že něco není v pořádku,
ať už jde o složení hostů či
všeobecnou nervozitu.
A pak přijde první vražda.

KNIŽNÍ KLUB, 229 KČ

MOBA, 299 KČ

RED HOT CHILI PEPPERS
Jedna z nejvýraznějších rockových kapel poslední doby, která
ve světě prodala
přes šedesát milionů
desek a získala šest
prestižních Grammy,
se vrací za českými
fanoušky. Kombinuje
rock, punk a funk
a vytváří tím zcela osobitý zvuk
plný energie. Na otevřeném stadionu v pražském Edenu zazní
největší hity i písničky z poslední, loňské desky I´m With You.
27. 8., SYNOT TIP ARÉNA, PRAHA,
VSTUPNÉ 1 490–2 490 KČ
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recenze

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

SKVĚLÝ
NOHAVICA:
TAK MĚ TU MÁTE
P

okud je v české hudbě na co se těšit, pak
na chvíli, kdy Jaromír Nohavica přijde
s novou deskou. Řadu let se nestalo, že by
svojí novinkou zklamal, a platí to i o albu
Tak mě tu máš.
Je to pochmurná deska o dnešní době,
nepříliš optimistických výhledech do budoucnosti, plná osobních příběhů autora.

POŘÁD JE CO OBJEVOVAT
Řachandu, jakou byl třeba na desce Babylon
Milionář, tady nečekejte. Ne že by Nohavica
nebyl na několika místech zábavný, píseň
U nás na severu dokonce rozjuchaná je, ale
jen na první poslech. Nohavica baví formou.
Třeba tím, jak v písni www.idnes propojil
titulky jednodenní černé kroniky s vlastním
osudem a pocity. Zde zpěvák ukazuje, v čem
je dokonalý – dokáže vnější svět magicky
provázat s tím soukromým.
A ten svazují spíše chmury. Už úvodní Řeka

zapomnění je taková – s naléhavostí si do jednoduché melodie stýská o smutku otroků,
zašlých časech se slovy „co bylo, to už není,
valí se ke kaskádám, voda, jež do tmy padá“.
V takových příměrech tkví síla a kouzlo
Nohavicových písní. V tom, jaký prostor
za svými texty nechává pro posluchačovu
fantazii. Dá-li se o jeho desce něco spolehlivě
konstatovat, pak to, že určitě není na jedno
použití – pořád je na ní co objevovat.

Hodnocení
JAROMÍR NOHAVICA
TAK MĚ TU MÁŠ

100 %

SEZNAM SKLADEB
1. Řeka zapomnění
2. www.idnes
3. Zlo sedí v rohu pokoje
4. U nás na severu
5. Kupte si hřebeny
6. Jiné to nebude
7. Andělé moji
8. Dežo
9. Telegram
10. Já chci poezii
11. Zbloudilý koráb
12. Minulost
13. Moskevská virtuálka
14. Z minula do budoucna

POEZIE V KAŽDÉ PÍSNI
Kytara, klavír, harmonika nebo akordeon
přesně slouží náladám, které Nohavica dokáže
vyvolat každou písní. „Jsme to my, anebo to
nejsme my, na fotkách z dovolené,“ zazpívá
ve skladbě Zlo sedí v rohu pokoje a rozprskne
myšlenky posluchačů na všechny strany.
Proto i s faktem, že Nohavica na řadě míst
přenáší na posluchače tíhu osudu – „Vyplul
jsem, nevím kam, daleko je břeh, můj kompas
ztratil směr a koráb do tmy vplouvá“ (Zbloudilý koráb) – či osobního zklamání – „Všichni
po mě chtějí podpis nebo prachy / „Co mám
ze života, samé přízemnosti“ v písni Já chci
poezii –, je jeho deska bez nadsázky opojná.
Tím, jak si zpěvák dokáže hrát s jazykem, jak
prostřednictvím pár slov dokáže rozběhnout
proudy nálad a myšlenek. Že zní jeho melodie
občas povědomě? A co. Důležité je, co k ní
Nohavica přidá. A zatím se mu toho daří
přidávat vrchovatě.

/
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Zámek Moravská Třebová Foto Fotobanka.cz
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ZA KRÁSAMI ČESKA

PARDUBICKÝ KRAJ

Renesanční perla střední Evropy. Tak je mnohými kunsthistoriky veleben zámek
v Moravské Třebové. Portál vsazený do jižní brány na nádvoří zámku je dokonce nejstarší
dochovanou renesanční památkou u nás. Zámek láká i svými expozicemi. Do 16. září je
v zámecké galerii k vidění velká interaktivní výstava s názvem Expedice středověk. Ze
stálých prohlídkových okruhů doporučujeme návštěvu alchymistické laboratoře mistra
Bonaciny, kde se kdysi připravoval elixír života, nebo dech beroucí expozici o středověkých praktikách tortury. V prodejně suvenýrů si můžete prohlédnout ojedinělou
výstavu historických štítků na turistické hole. Nejlepší vlakové spojení
do Moravské Třebové si vyhledáte na www.cd.cz/spojeni.

Foto Profimedia.cz

CHRUDIMSKÁ ZASTAVENÍ

mĚSTO, KDE SE SKLÁDALY
ZKOUŠKY Z DOSPĚLOSTI
Je to už nějaký ten pátek, co se v Chrudimi natáčel studentský seriál
Zkoušky z dospělosti. Přijeďte se podívat, jak se od té doby změnila
místa, kde prožívali první lásky i strasti Mirek Žalud a jeho spolužáci.
text

J

TOMÁŠ REZEK

an Čenský, Ljuba Krbová, Michal Pešek,
Tomáš Juřička nebo Antonín Navrátil. To
jsou herci, pro které byl seriál Zkoušky z do
spělosti první velkou příležitostí ukázat svůj
talent a vejít do povědomí televizních diváků.
Seriál proslavil i jednoho (už tak známého)
muzikanta. Pamětníci si určitě vzpome
nou na melodie songů, které pro televizní
„román“ složil a nazpíval Ladislav Štaidl.
Seriál se natáčel na konci 70. let v Chrudimi
a budovu školy, v níž se televizní maturanti
připravovali na „zkoušku z dospělosti“, na

VLAKEM
DO CHRUDIMI
Nejvýhodnější vlako
vé spojení do Chrudi
mi si snadno vyhledáte na webových
stránkách Českých drah na adrese
www.cd.cz/spojeni nebo vám rádi
poradí na tel. 840 112 113.

❙ z Pardubic (hl. n.) 
za 18 minut
❙ z Prahy (hl. n.)
za 90 minut
❙ z Havlíčkova Brodu	 za 90 minut
❙ z Olomouce (hl. n.)
za 98 minut

jdete na Školním náměstí hned za chrámem
Nanebevzetí Panny Marie.

ZA KRÁSOU BAROKNÍCH SOCH
Je ještě jeden dobrý důvod, proč se vydat
v Chrudimi na Školní náměstí. Můžete tu
navštívit nové Muzeum barokních soch. Na
jdete ho v bývalém kostele sv. Josefa, nedávno
kompletně zrekonstruovaném. Jakmile ote
vřete vstupní dveře, zjistíte, že jste se neocitli
v ledajakém lapidáriu. Působivě nasvícený
prostor s oltářními obrazy a skulpturami
světců a andělů si vás podmaní. V postranních
prostorách objevíte kinoautomat s projekcí

cestování po ČR

DŮM PLNÝ LOUTEK
Zatímco bývalý kostel sv. Josefa má už
rekonstrukci zdárně za sebou, jedna
z nejkrásnějších budov v Chrudimi – re
nesanční Mydlářovský dům – rozsáhlou
renovací právě prochází. Sídlí v něm
Muzeum loutkářských kultur s více než
8 500 loutkami z celého světa a expozicí
o vývoji loutkářství. I když se znovuotevření
muzea chystá až na konec roku, už v polovi
ně září se zpřístupní některé prostory domu.
U příležitosti Dne otevřených památek
(15. září) mohou zájemci absolvovat
komentovanou prohlídku, zavítají do vě
žičky, zblízka si prohlédnou arkády domu
i jeho sklepení. Následující den, tj. 16. září,
proběhnou oslavy 40. výročí založení muzea
s celodenním kulturním programem.

SVATYNĚ A LEGENDÁRNÍ OBRAZ
Od Mydlářovského domu je to jen pár kroků
na Resselovo náměstí, hlavní chrudimský ry
nek. Lemují ho vkusně opravené měšťanské
domy, z nichž vyniká renesančně-barokní
budova staré radnice s červenou fasádou.
V přízemí radnice se nachází turistické
informační centrum, kde nakoupíte
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SOUTĚŽ
Zodpovězte správně následující otázku a vyhrajte jedno
ze tří Gerlichových loutkových minidivadel, které do soutěže
věnoval internetový obchod Dráček.cz (www.dracek.cz),
prodejce kvalitních českých hraček.
Na hlavním oltáři chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie
je legendami opředený obraz. Kdo je na něm zpodobněn?
A) sv. Petr
B) sv. Josef
C) sv. Salvátor
Odpověď nám pošlete do 30. srpna na e-mailovou adresu
soutez@cd.cz. Do předmětu zprávy napište CHRUDIM.
Správná odpověď z minulého čísla je B) 1897.
Jména výherců najdete na straně 6.

suvenýry a zdar
ma získáte průvodce
po památkách. Uprostřed
Resselova náměstí nepřehlédnete
morový sloup Proměnění Páně, který prý stojí
na místě, kde byl roku 1421 upálen husitský
vůdce Jan Hromádka z Jistebnice. Rynku –
stejně jako celému městu – vévodí chrám
Nanebevzetí Panny Marie. Z vybavení kostela
vyniká obraz sv. Salvátora, k němuž se konala
četná procesí. Traduje se, že obraz má zázrač
nou moc ochránit lidi před nemocemi.

CO sem VÁŽE ALFONSE MUCHU?
V Chrudimi byste neměli vynechat návštěvu
ještě jedné památky – novorenesanční

Chrudim je Mekkou loutkářů. Každý rok se ve městě
koná přehlídka amatérského loutkářství a sídlí v něm
i Muzeum loutkářských kultur.

budovy Regionálního muzea. Z Resselova
náměstí se k ní vydejte Širokou ulicí. V mu
zeu jsou k vidění tři stálé expozice věnova
né regionální historii, uměleckému plakátu
a uměleckému řemeslu a připravuje se
nová stálá výstava plakátů Alfonse Muchy.
Vernisáž se uskuteční 27. září. Po několika
letech čekání budou mít milovníci umění
opět možnost spatřit unikátní sbírku 42
litografií plakátů z Muchova nejhodnotněj
šího uměleckého období. Význam výstavy
podtrhuje zvláštní pouto Alfonse Muchy
k Chrudimi. Narodila se zde totiž malířo
va milovaná žena Marie. ❚

Foto web ČT

dokumentárních filmů a dotykové obrazov
ky s informacemi o historii města. Pro děti
nabízejí v muzeu speciální program, při
němž malí návštěvníci hledají na ob
razech a sochách motivy zvířat. Děti
se v muzeu mohou také vyfotit – což
je jinak zakázáno – a z fotky si samy
vytvořit puzzle.

/

Eliška Balzerová v seriálu Zkoušky z dospělosti. 
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CHOCEŇ – LITOMYŠL

OSPALOU LOKÁLKOU
ZA JIRÁSKEM A SMETANOU
Z Chocně vás sice autobusy dovezou do Litomyšle o něco rychleji než vlaky, ale
proč na výletě spěchat? Pohodlně se usaďte do vláčku motoráčku a svezte se
po železnici, na níž si jízdu vychutnával i velevážený Alois Jirásek.
text
FOTO

TOMÁŠ REZEK
Dreamstime.com, Czechtourism, ARCHIV red.

N

a východě Čech byste hledali malebnější
lokálku asi marně. Motoráčky na čtyřiadva
cet kilometrů dlouhé trati z Chocně do Lito
myšle nelámou rychlostní rekordy. Ani to nejde.
Na trati je totiž nespočet přejezdů, které jízdu
zpomalují. Ale komu by to vadilo. Vlaky projíždějí
pohlednou krajinou, kde není nouze o zelené

stráně a háje, o pestrobarevné zahrádky nebo
rybníky plné ryb. Dívejte se z okna vlaku, nechte
oči odpočívat pohledem do zeleně a myslete
třeba na to, že tudy kdysi projížděl v parním
vlaku Alois Jirásek a spřádal plány, jak napíše
Filozofskou historii nebo pohádkovou Lucernu.

PLNOU PAROU VPŘED!
Když roku 1874 přijížděl mladý Jirásek do Lito
myšle jako nový suplent zdejšího gymnázia, ještě

musel použít kočár tažený koňmi. Za osm let už
se ale mohl projet „železným ořem“. Město získa
lo spojení se světem po železnici a radost z toho
měl nejen Jirásek. První, slavnostně vyzdobený
parní vlak přijel na litomyšlské nádraží 22. října
1882. I když mezi Chocní, Vysokým Mýtem a Li
tomyšlí už dávno jezdí na pravidelných spojích
jen vlaky motorové, občas mají zájemci možnost
znovu se svézt po trati parním vlakem – v rámci
mikulášských a jiných nostalgických jízd.

cestování po ČR

Z NEJKRÁSNĚJŠÍHO NÁDRAŽÍ
Až budete na nádraží v Chocni čekat na vlak
směr Vysoké Mýto a Litomyšl, mějte na paměti,
že stojíte na nejkrásnějším nádraží roku 2010.
Choceň získala prestižní ocenění před dvěma
lety hlavně pro povedenou rekonstrukci výpravní
budovy, která si zachovala novorenesanční
vzhled z konce 19. století. Oceněna byla i nabíd
ka služeb a příjemné prostředí čekárny.

KAROSÉRIE Z VYSOKÉHO MÝTA
Přímými vlaky z Chocně do Litomyšle se svezete
jen o víkendu. U většiny vlakových spojů je nutné
přestoupit ve Vysokém Mýtě. Než vám pojede
vlak do Litomyšle, projděte si město, kterému
vévodí gotický kostel sv. Vavřince. Ve Vysokém
Mýtě zavítejte do místního muzea v Šemberově

ulici a prohlédněte si expozici věnovanou historii
vysokomýtské karosárny Sodomka. Z vystave
ných exponátů zaujme zrenovovaný kabriolet
Aero 50 Dynamik či limuzína Tatra 57B a vaše ra
tolesti určitě uchvátí dětská motorová autíčka.

DO ČESKÝCH VERSAILLES
Patříte-li mezi vyznavače cykloturistiky, jistě
oceníte, že si na nádraží v Chocni můžete po
předchozí rezervaci vypůjčit jízdní kolo (více
na www.cd.cz/cdbike). Vlakem se s kolem pře
pravte do Vysokého Mýta, kde nečekejte na vlak
do Litomyšle, ale vydejte se v sedle bicyklu
po cyklotrase č. 18 k rozcestí za Sítinkou a dále
pokračujte po cyklotrase č. 4227 do Nových
Hradů (cca 15 km). V Nových Hradech nevyne
chejte prohlídku nádherného zámeckého areálu,

/
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kterému se přezdívá české Versailles. Na kole
pak z Nových Hradů pokračujte po cyklotrase
č. 4021 do Litomyšle (cca 13 km).

NA TOULKY PO LITOMYŠLI
Do Litomyšle láká výletníky především zámek,
který patří k nejkrásnějším renesančním stav
bám u nás. Kromě cenné sbírky empírového ná
bytku nebo vzácné kolekce porcelánu se v něm
chlubí i obrovským lustrem vyrobeným původně
pro Formanův film Amadeus. V Litomyšli byste
si neměli nechat ujít návštěvu muzea nejslav
nějšího rodáka Bedřicha Smetany. Najdete ho
naproti zámku v historickém pivovaru z roku
1585. Za přírodou se můžete vypravit po červe
né turistické značce kolem rybníka Velký Košíř
do nedalekého Nedošínského háje. ❚

Choceňská naučná stezka

na Cho
uč ce
ná ňs
st ká
ez
ka

U nádraží v Chocni najdete první informační panel naučné stezky Mezi
Orlicemi (Choceňská trasa). Stezka vás provede rozmanitou krajinou Po
orličí, která je mimo jiné rájem pro houbaře a milovníky borůvek. Stezka je
rozdělena na dva tradiční okruhy (16 a 19 km) a další nové trasy jsou vedeny
po obcích kolem Brodce až k vrbické rozhledně a Svídnické borovici.

Choceň

O karosárně Sodomka
Ve Vysokém Mýtě si prohlédněte expozici
Regionálního muzea zaměřenou na historii
vysokomýtské karosárny Sodomka. Uvidíte
elegantní vozy vyrobené za první republi
ky v továrně Josefa Sodomky, které svým
provedením očarovaly herce Jana Wericha,
podnikatele Tomáše Baťu nebo třeba man
želku prezidenta Beneše Hanu.

Dvořisko
Slatina u Vysokého Mýta

Na kole k zámku Nové Hrady

Vysoké Mýto město

Z Vysokého Mýta nebo Litomyšle se svezte
na kole do obce Nové Hrady. V ní navštiv
te krásný rokokový zámek s půvabnou
zahradou. Při prohlídce zámeckého areálu
zavítejte i do barokního špýcharu, který se
proměnil v První české muzeum cyklistiky.
V něm nechybí velocipedy z doby Rakous
ka-Uherska nebo závodní kola nejlepších
českých sportovců.

tras
a

č. 18

(cca
7

km)

Vysoké Mýto

Cyklo

Džbánov

V Litomyšli si udělejte
výlet do přírody. Sleduj
te červenou turistickou
značku, která vás dovede
k nedalekému Nedošínské
mu háji. Ten proslavil Alois
Jirásek v novele Filozofská
historie jako místo konání
studentských majálesů.
Romantický háj si můžete
projít po okružní naučné
stezce s devíti zastaveními.

Cyklotrasa č. 4227 (cca 8 km)

Hrušová

Nedošínský háj

Zámek Nové Hrady

Cerekvice nad Loučnou
Cerekvice n. L. zast.
Tržek
Řídký
Nedošínský háj
Cyklotrasa č. 4021 (cca

Litomyšl-Nedošín
Litomyšl zast.

13 km)

Litomyšl
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cestování po ČR

Kozlov

Co musíte vidět

v PARDUBICKÉM KRAJI

Kunětická hora
Hrad, kde bydlel Rumburak

Vybavíte si scénu z Arabely, kdy Fantomas vyzývá Rumburaka, aby otevřel brány svého
hradu, a když není vyslyšen, střílí z rukavice skoby do zdi, aby po nich vylezl? Točila se na Ku
nětické hoře. „Kuňka“, jak se hradu říká, se stane pohádkovou opět 26. srpna v rámci akce
Kunětická hora dětem. Malí návštěvníci se mohou zúčastnit nejrůznějších soutěží a her.
Kulturní program se chystá i na první zářijový den, kdy se uskuteční tzv. Hradozámecká noc.
pro rodiny s dětmi

3–6 hodin

nenáročné

Od pardubického hlavního nádraží vás k hradu doveze linka MHD č. 16 (do zast. Ráby, Kunětická hora). Můžete se ale také svézt vlakem na železniční zastávku Stéblová, odkud je to k hradu
Kunětická hora po žluté turistické značce asi osm kilometrů. Anebo si na hlavním nádraží v Pardubicích půjčte jízdní kolo a vydejte se ke „Kuňce“ v sedle bicyklu (více na www.cd.cz/cdbike).

2

Kozlov
Za inspirací malíře Švabinského
Malíř Max Švabinský rád jezdil do Kozlova na Českotřebovsku, kde si rodina jeho ženy Ely,
dcery pražského železničáře Rudolfa Vejrycha, pronajala jako letní byt útulnou roubenku.
Krajinu kolem Kozlova si Švabinský zamiloval a inspirovala ho k práci natolik, že se hovoří
o malířově „kozlovském období“. Od roku 2007 je v chaloupce umístěna expozice připomí
nající osudy Švabinského a rodiny Vejrychovy.

Foto Michal Horák

pro turisty

asi 4 hodiny

středně náročné

Z České Třebové vás do Kozlova nasměruje turistické značení. Rozcestník najdete u nádraží. Vydejte
se po červené ke Kozlovskému kopci (3,5 km) a pak pokračujte po žluté do Kozlova (1 km). K Chaloupce Maxe Švabinského (č. p. 50) vás dovede místní značení. Do České Třebové se snadno dopravíte
vlakem ze všech koutů republiky. Například z metropole trvá jízda vlakem EuroCity asi hodinu a půl.

3

Hlinsko
Na výlet v čase o pár století zpět

Jen těžko bychom ve střední Evropě hledali město s podobnou čtvrtí roubenek, jakou se pyšní
Hlinsko. Malebné roubené domky hlineckého Betléma byly postaveny v polovině 18. století
a původně v nich bydleli drobní řemeslníci, později tovární dělníci. Od roku 1989 je čtvrť součástí
Souboru lidových staveb Vysočina. Ve zpřístupněných domcích si můžete prohlédnout, jak se
v nich žilo původním obyvatelům.
pro rodiny s dětmi

asi 2 hodiny

nenáročné

Od hlineckého nádraží dojdete k památkové rezervaci Betlém asi za 10 minut. Stačí se vydat
Wilsonovou ulicí a zhruba po 500 metrech jste u cíle. Do Hlinska v Čechách se můžete svézt spěšnými a osobními vlaky ČD, které jezdí mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. Z Pardubic vám
cesta potrvá asi hodinu a čtvrt, z Havlíčkova Brodu počítejte přibližně s 50 minutami.

VLAKEM ZA ZÁŽITKY

●

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

česká specialita
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Melta, kterou jsme si jako děti
vychutnávali ve formě bílé kávy,
už je na českém trhu 116 let a její
oblíbenost stále trvá. Díky nulovému
obsahu kofeinu se stává moderní
zdravou náhražkou kávy.

MELTA

FALEŠNÁ KÁVA

text
FOTO

filip černý
abelsonagency, wikimedia

U

ž ve středověku lidé pražili a mleli různé
druhy sušených obilek z ječmene a žita
nebo žaludy či kořeny. Když pak ze sypkých
pražin vařili chutné nápoje, určitě netušili,
jak se stanou v budoucnosti užitečné. Třeba
v časech ekonomické krize či za napoleonských a světových válek. Zrnkové kávy bylo
nedostatek nebo se stala cenově nedostupnou, a tak se lidé středověkem „inspirovali“
a sáhli po náhražce. Tu začali nazývat cikorka, obilka, žitovka, polní káva či melta.

PARDUBICKÉ KÁVOVINY
V Evropě je známa již koncem
17. století, kdy ji začali připravovat Holanďané. Srdcem
české kávoviny
je Pardubická
továrna, která
vznikla na konci
19. století jako
součást mezinárodního koncernu
Franck a synové.
Tehdy se německý
obchodník Johann
Heinrich Franck seznámil
s výrobou kávovin ve francouzském zajetí
za napoleonských válek a roku 1828 začal
vyrábět náhražkovou kávu.
Jeho potomci roku 1896 založili továrnu
a díky nim se v Polabí začala pěstovat čekanka, která se dříve pouze dovážela ze zahraničí. Největšího rozmachu dosáhla továrna

ZAJÍMAVOSTI
Z HISTORIE
KÁVOVINY
❙ Asi nejstarší a nejčastěji používaný
název kávoviny je cikorka. Kopíruje
slovní označení čekanky, kterému se
v různých jazycích podobá. Například
v němčině se rostlina jmenuje Zichorie, v angličtině chicory, v italštině
cicoria. V botanickém názvosloví má
rostlina latinský název Cichorium.
❙ V dobách, kdy se zrnková káva
stala nedostupnou, se vyvíjel
kávovinový průmysl rychleji než
jindy a na trhu přibývalo více druhů.
Objevovaly se příměsi jako slad, fíky
či jadérka z hroznů vinné révy.

❙ Na konci 18. století pruský král
Fridrich Veliký během německo-francouzské války podporoval výrobu
tzv. pruské kávy z pražených obilovin, čekanky a dalších příměsí. Němečtí vojáci jí říkali Muckefuck, což
bylo zkomolené francouzské mocca
faux, tedy falešná káva.
❙ Před 2. světovou válkou byly
kávoviny ve střední Evropě
nejvíce konzumovaným nápojem. Jejich spotřeba značně
převyšovala nejen spotřebu
kávy nebo čaje, ale dokonce
i piva. Svůj žebříček ale po válce
opustily – jednak díky zvyšujícímu
se životnímu standardu obyvatel,
jednak kvůli poklesu ceny kávy na
světových trzích.

ve 30. letech. Po válce se ocitla pod národní
správou a vznikl podnik s názvem Kávoviny.
Ve 40. letech přišla firma s pokrokovým
výrobkem – meltou, která již obsahovala
upraženou a nadrcenou směs – cukrovou
řepu, žito, ječmen. Nepostradatelnou ingrediencí, jež dodávala kávovině lehce nahořklou příchuť, byl kořen čekanky.

POMÁHÁ NAŠEMU ZDRAVÍ
I když je to k neuvěření, náhražka z Pardubic
je na trhu dodnes. Podle všeho nepřežila
díky nostalgii nebo cenové dostupnosti, ale
protože je ve srovnání s klasickou kávou
zdravější. Melta neobsahuje kofein, proto ji
může pít v jakémkoli množství jak dítě, tak
senior s vysokým krevním tlakem.
Díky obsahu inulinu v kořenu čekanky
pomáhá nápoj při léčbě žlučových a ledvinových kamenů, při zánětu močových cest
nebo při zácpě. Ženy v mateřství zase oceňují
vliv melty na svůj jiný stav, podle dostupných
zdrojů totiž podporuje laktaci. A mimo to má
i probiotické účinky, které posilují kondici
střev a chrání je například před
záněty, průjmovou infekcí
i nádorovými chorobami.
Pokud se chcete vrátit do
dětství a tento lahodný mok si
uvařit, stačí meltu nasypat do
vroucí vody, povařit, nechat
ustát a scedit. Anebo si nalistujte naše recepty a vychutnejte si čokoládový dort
s pěnou z melty a s lesním
ovocem. ❚
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recept

Čokoládový dort

Vaříme

s pěnou z Melty a s lesním
ovocem

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.

těsto:
❘ 2 vejce rozdělená na žloutky a bílky
❘ 250 g cukru krupice
❘ 120 g změklého másla
❘ 340 g polohrubé mouky
❘ 125 ml smetany
❘ 250 ml vody
❘ tuhý sníh z bílků
krém:
❘ 350 ml smetany
❘ 10 lžiček melty
❘ 300 g bílé čokolády
❘ 60 g másla
náplň:
❘ 300 g jahodové marmelády
❘ 500 g čerstvého ovoce
(jahody, borůvky, maliny, ostružiny)
❘ 500 g marcipánu
Ve velké míse vyšleháme žloutky, cukr a máslo do pěny
(šleháme asi 5 minut), přidáme čokoládu, mouku, smetanu,
vodu a šleháme ještě asi 2 minuty, pak vmícháme tuhý sníh.
Těsto nalijeme do formy a pečeme v předehřáté troubě při
180 °C asi 45 minut. Smetanu společně s meltou povaříme
za stálého míchání dohladka a necháme vychladit. Poté
vyšleháme a vmícháme rozpuštěnou čokoládu. Korpus
prokrojíme natřikrát, pomažeme marmeládou, poklademe
ovocem a zatřeme krémem. Toto opakujeme u každé vrstvy.
Dort necháme vychladit a pak ho potáhneme marcipánem.
Marcipán rozválíme do tenkého velkého kruhu, aby mohl
pokrýt celý povrch dortu včetně jeho stran. Plastických obrázků a dekorů dosáhneme tak, že na rozválené mandlové
těsto rozložíme ubrousek nebo dečku s plastickým dekorem
(plastovou, háčkovanou atp.) a válečkem ji do marcipánu
vtiskneme (převálíme).

Příprava
35 minut
DOBA PEčení
45 minut

Soutěž
o kurz vaření
s Ondřejem Slaninou
Chcete si vyzkoušet, jaké to je vařit s Ondřejem? Odpovězte na soutěžní otázku:
Jak se jmenuje druhý kuchař, který s Ondřejem Slaninou vaří v pořadu Kluci v akci?
Vyhrajte kurz vaření pro jednoho v čerstvé škole vaření v hodnotě 3 900 Kč.
Nápovědu najdete na www.cerstvaskolavareni.cz.

recept
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Skopová kýta

na rozmarýnu se špenátem
a bramborovými noky

Příprava
40 minut
DOBA vařEní
a pečení
150 minut

Suroviny na 4 porce:

❘ 1 skopová kýta ❘ 250 g špeku ❘ 4 snítky rozmarýnu ❘ olej ❘ mletý pepř ❘ sůl
špenát:
❘ 250 g čerstvého špenátu ❘ 250 g mladých kopřiv ❘ 1 cibule
❘ 4 stroužky česneku ❘ 1 lžíce mouky ❘ olej ❘ sůl
bramborové noky se šafránem a mátou:
❘ 700 g ve slupce vařených oloupaných brambor ❘ 40 g másla
❘ 250 g polohrubé mouky ❘ 1 vejce ❘ sůl ❘ sádlo na opečení

Odpovědi
posílejte do 30. srpna
na soutez@cd.cz,
do předmětu zprávy
napište Vaření.

Skopovou kýtu očistíme a uvolníme od kosti z obou stran, kostí lehce točíme a vytáhneme ji z masa. Místo kosti
protáhneme masem nakrájené proužky špeku a větvičky rozmarýnu. Maso nasolíme, proválíme a zdrezírujeme
(svážeme provázkem). Pod provázek můžeme zasunout ještě větvičku rozmarýnu na provonění masa.
Na pánvi rozpálíme olej a maso prudce opečeme ze všech stran, aby se nám zatáhlo a zůstalo šťavnaté. Vložíme
do trouby a pečeme nejdříve 30 minut na 120 °C a poté 90 minut na 85 °C.
Opečený kus masa rozvážeme z provázku, nakrájíme na plátky a podáváme s bramborovými noky,
špenátem, přelité šťávou z vypečeného masa.
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Skopové maso pochází ze skopového
bravu, z beranů, skopců a ovcí.
Poznáte ho podle světlé, jasně
červené barvy a krátkých
jemných svalových vláken.
„Vyniká“ zvláštní typickou
vůní, je slabě aromatické
a chutná nasládle.

JE LIBO BERANINU?
text
FOTO

filip černý
pixmac, flickr

JAK ODSTRANIT
„VŮNI“
Chcete-li potlačit příznačný pach,
odstraňte z masa před úpravou
nejdříve přebytečný tuk a blány,
pak maso potřete česnekem rozetřeným se solí a nechte několik hodin
v chladné místnosti odležet. Pach lze
zmírnit i naložením na 1 až 2 dny do
kyselého mléka, je však nutné mléko
minimálně jednou vyměnit.

P

řestože je velmi vítanou změnou v jídelníčku, v našich končinách na ně narazíme
málokde. Zatímco v arabských státech, Mongolsku, na Balkáně či na Kavkazu je skopové
k dostání na každém rohu, spotřeba u nás
dosud nedosáhla ani dvou procent z celkové
spotřeby masa jatečných zvířat. Může za to
malý zájem ze strany strávníků, kteří nejsou
na tento druh masa zvyklí, neznají ho
a neuznávají jeho kulinářské hodnoty.

(NE)MILOVANÉ AROMA
Přitom kdysi, v pozdním středověku, bylo
u nás skopové jedním ze základních druhů
mas. V kuchyni 19. a 20. století ještě přežilo,
ale pro pracnost přípravy a náročnost podávání
prakticky „vyhynulo“. Posledním receptem,
který se stále vyskytuje v českých kuchyních,
je skopové na česneku. Ten totiž odstraní jeho
osobitou vůni, kvůli které se mu mnozí vyhýbají. Je zajímavé, že naopak v mnoha zemích,
třeba ve státech bývalé Jugoslávie, v Mexiku či
ve Španělsku, se pojídá právě kvůli aromatu.
Další z mnoha důvodů, proč je skopové
oblíbené v kuchyních po celém světě, je jeho

SKOPOVÉ,
NEBO JEHNĚČÍ?
Skopové maso je ze skopového bravu,
z beranů, skopců a ovcí, jehněčí pochází z mladých zvířat, je méně tučné
a velmi jemné.

NÁŠ TIP
Pokrmy připravené ze skopového
masa podávejte vždy na ohřátých
talířích, protože skopový tuk rychle
stydne a tuhne při pokojové teplotě.
Prochladlý tuk se pak při jídle nepříjemně projeví v chuti a navíc je hůře
stravitelný.

nutriční hodnota, velký obsah bílkovin
(17 gramů ve 100 gramech masa), ale i vysoký
obsah vápníku, fosforu, železa, vitaminu B1,
B2 a dalších látek.

MLADŠÍ MASO JE CHUTNĚJŠÍ
Chuť skopového závisí na stáří, prokrmenosti
a zmasilosti zvířete. Nejlepší je ze zvířat mladších, do dvou let, a nejchutnější z mladých
skopců. Značná nevýhoda tohoto masa
spočívá v tom, že obsahuje poměrně vysoké
množství tuku. Ten je třeba před úpravou
odstranit. Tím se maso o něco prodraží a zároveň příprava prodlouží. Kalorická hodnota
se rovná vepřovému, přičemž nejkvalitnější
je skopové libové, jen mírně protučnělé, bez
silné povrchové vrstvy tuku i výrazného mramorování, jemně vláknité, křehké a šťavnaté,
barvy světle cihlově červené. Méně hodnotné
je maso přetučnělé a ze starších zvířat, barvy
tmavočervené až červenohnědé.

BEZ ČESNEKU NA NĚ ZAPOMEŇTE
Úpravy skopového se v různých obdobích
měnily. Římská příprava masa spočívala
v tom, že před pečením bylo potřeno olejem
a pepřem, osoleno a okořeněno koriandrem.
V 17. století bylo nejoblíbenější nadívání vejci,
smetanou, slaninou, špenátem a petrželkou.
Dnes se skopové maso tradičně koření česnekem, cibulí, pepřem a libečkem. Záleží ovšem
především na fantazii kuchaře, a proto není
výjimkou příprava s kari, chilli, zázvorem,
tymiánem, hořčicí, mátou, oreganem
i koprem, koriandrem či bazalkou. ❚

cestopis

MONGOLSKO

DÁMSKÁ
JÍZDA ZA SIBIŘ
Do Mongolska jsem vyrazila s kamarádkou Zuzanou.
Nebylo zrovna do čeho píchnout a já si řekla, že dokud
nejsme nikde uvázány manželskými svazky ani dětmi,
mohly bychom někam vypadnout. Prostě: ať se voda mele.
A ať se práší za kočárem…
text
FOTO

TEREZA KONÍČKOVÁ
AUTORKA, flickr

/

31

32 /

cestopis

Tři generace mongolských žen a my.

K

amarádka chodila s Italem, což pak
neklaplo, a já s Francouzem, což trvá
dosud, ale ať to bylo potom jakkoli, tenkrát
jsme se rozhodly, že je necháme v jejich
rodných zemích svému osudu a vyrazíme
jen spolu – samy dvě. Prostě dámská jízda.
Vybraly jsme si klasiku, kterou volí lidé
směřující za dobrodružstvím tímto směrem
– Transsibiřskou magistrálu.

MY PRIJECHALI IZ PRAGI
Cestou jsme se nevyhnuly našemu prvnímu
setkání s Ruskem, o kterém jsme zatím jen
slýchávaly od rodičů, z dokumentů… Přílet
do Moskvy byl speciální. Papíry, podpisy,
víza, která trvala věky sehnat… i celá ta byrokratická absurdita, že do země, kde nikoho neznáte, vás musí někdo pozvat. Rusové
ale byli milí, i přes tu všechnu naši minulost,
slovanská pospolitost je ve vzduchu cítit.
V Rusku jsme se ale moc nezdržely. Vystoupily jsme ve městě Irkutsk s plánem strávit
několik dní v oblasti Bajkalského jezera.
Tady jsme započaly naše stopovací dobrodružství. Popojížděly jsme jako šneci na korbách aut lokálních zemědělců. Ale nakonec
jsme měly štěstí a dostaly se na vlak, kterým
jsme pokračovaly směrem do Mongolska.
Na hranicích s Ruskem se dlouho čeká. Vyplňujete zase další papíry a celý prostor vlaku
dramaticky prohlížejí muži ve vysokých
šněrovacích botách. Je to trochu směšné.
Pohlížejí na vás, jako byste někoho nebo
něco pašovali. My měly v batohu dva lovečáky a hrdě jsme je ukázaly. Ozbrojení muži
tak stáli tváří v tvář českému zázraku.

Co je rozhodně v Rusku bezpodmínečně nutné znát, je azbuka. Bez ní se prostě
neobejdete. Byly jsme se Zuzkou dost naivní,
když jsme si myslely, že třeba někdo v prodejní
budce vlakové stanice bude umět anglicky,
nebo že na informačních tabulích uvidíme název cílové stanice v latince. Zuzka se naštěstí
ruštinu rok učila, takže azbuku měla v malíku,
což bylo naše spasení. S malou knížkou ruské
konverzace, slovanským duchem a schopností koláže jsme se vždycky nějak domluvily.
To se nám hodilo i v Mongolsku. Mongolové,
které jsme potkaly, na Rusy vcelku rádi vzpomínají. Jak bylo Mongolsko dříve nevyspělé,
Rusové přišli a dali jim řád, založili školy
a malé nemocnice i v menších vesničkách
a nabídli Mongolům různé protislužby. To
ale nic nemění na tom, že stejně jako u nás
podobná diktatura samozřejmě potlačovala
vlastní kulturu a hlavně buddhistické náboženství a ničila chrámy. Zajímavé ovšem je, že
právě v Ulánbátaru se jeden z největších kláš-

Hra na ručně
vyrobenou
dřevěnou brumli.

	mONGOLSKO
❙
❙
❙
❙

Rozloha: 1 564 116 km2
Počet obyvatel: 2 712 315
Hlavní město: Ulánbátar
Časový posun: +7 hodin
(letní čas UTC +8)

terů zachoval. Co tu ale také zůstalo, je silný
vztah mnoha mužů k vodce. Alkoholismus je
opravdu v Mongolsku velký problém. Mnohokrát se nám stalo, že jsme bydlely v rodině,
kde muž byl zcela opilý nebo se opíjel, často
to byl chlap jako hora a ke všemu zápasník
wrestlingu, oblíbeného mongolského sportu,
takže kdo odporoval, mohl dostat jednu mezi

Prodavač airagu
se svým synem.

cestopis
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STEPÍ STOPEM

oči. Leckdy můžete vidět opilce spícího
a převalujícího se v keřích bez bot, protože mu
je ukradli. Ve stepi mají tito pijani štěstí – není
do čeho narazit a nikam moc spadnout.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
A jaký byl stop v mongolské krajině
o rozloze dvaceti Českých republik? Jako
dvě holky jsme na tom nebyly tak špatně.
Dvěma nebo třem klukům cestujícím spolu
stopem bych to ale asi nevinšovala. Nejhorší
bylo dostat se z Ulánbátaru. (Ulánbátar

Lékaři se na mě
dívali a říkali au, au.
znamená v překladu „rudý bojovník“.) Pro
nás to byl boj „bílých tváří“ a „chodících
peněženek“… Přece jen v hlavním městě
jste nejvíce považováni za zdroj peněz. Tam
jsou i zvyklí na turisty. Takže na kraji města
nás chtěli vzít za peníze taxíky, ale i lidi, co
prostě jen tak cestovali někam. Všechno se
změnilo, když jsme začaly hned na začátku
nastiňovat situaci a zvolily tuto strategii:
1. „Kam jedeš? Ty! Kam jedeš ty? Ukaž nám
to na mapě.“ 2. „Nemáme peníze: Oguj
mongo.“ 3. A pak, když kývnul, tak jsme si
nastoupily. Tím byly jasně určené podmínky

Na stopu mám ráda, že přináší nečekané momenty, příběhy a situace.
Zavede vás na místa, kde pak vaše
cesta spontánně pokračuje bez
jakéhokoli předešlého plánování.
Jako když se díváte na kufr – nevíte,
co v něm je, ale berete ho s sebou,
protože vás to zajímá.
Lidé se otevřou. Dovedou najednou
mluvit o všem, nemají zábrany,
protože vás neznají, protože vědí,
že vy neznáte je a že za pár hodin
vystoupíte a už se pravděpodobně
nikdy nesetkáte. Jedná se tedy
o protislužbu. Dokonalou symbiózu,
kdy vás oni někam přesouvají a vy
se stáváte jejich pojízdnou osobní
zpovědnicí. Lidé, kteří zastaví,
mají obvykle potřebu mluvit,
mít společnost, pochlubit se nebo
svěřit se svým příběhem. Záleží ale
hodně na nátuře. Mongolové jsou
v tomto opět trochu jiní. Umějí
i mlčet. Pozorovat. Jen být. Spíš si
zpívají. Na dlouhé distanci, kterou
za den obsáhnou, když stěhují jurtu,
ve stepi, která se příliš nemění, není
moc o čem mluvit, a tak se zpívá
nebo poslouchá hudba.

a my jsme se vyhnuly nepříjemné konverzaci
o placení při vystupování.
Asi třikrát se nám stalo, že jsme to ani
nedomlouvaly. Prostě jsme se Zuzkou tak
nějak vycítily, že to jsou lidi absolutně
nezištní a je pro ně radost se s námi setkat
a prostě nám pomoci. A rozhodně to nebyli
žádní boháči, kteří si to mohli dovolit, ale
prostá mongolská rodina, která stěhovala

Na rozcestí uprostřed ničeho opouštíme náklaďák.

jurtu několik dní někam. Máma si vzala dítě
na klín, Zuzka si vzala na klín mě a jelo se.
Jednoduchá matematika. A byla i legrace.
Cestou se zpívalo, my rozdaly bonbony
a sušenky, oni nám dali napít airagu –
zkvašeného kobylího mléka – a poslouchali jsme nebo zpívali tradiční mongolské
písně o krajině, řece… Batohy nám vůdce
smečky přivázal na korbu auta a my prostě
riskly, že tam budou, když budeme rodinu opouštět. Poněkud nás zaskočily jen
mongolské silnice. Co je na mapě značeno
jako tzv. áčková silnice, je v realitě normální
polňačka s výmoly, po které se musí pomalu
a často se dělí na několik dalších. Všechno
tedy trvá několikanásobně déle. Nejsou tam
žádné směrovky, takže kudy vede cesta, ví
často opravdu jen Mongol, a vy se jenom
podivujete, jak našel vesnici nebo svoji jurtu
uprostřed stepi. Jak jen věděl, u kterého
kamene měl zahnout?

34 /

cestopis

Zpracování čerstvě zabité ovce.

Setkání uprostřed stepi.

BOLÍ, BOLÍ, ZUBY BOLÍ
Kromě stopu jsme zkusily i vyhlášenou jízdu
na koních, k čemuž bych ráda podotkla,
že kdo na koni neumí, ať se nenechává
strhnout vizemi zážitků a sám určitě nejezdí. Koně jsou napůl divocí a Mongolové
jezdí trochu jiným způsobem, než jak jsme
zvyklí z Evropy. Zuzana jezdila sama, jelikož
má velkou praxi, já jela pro jistotu na koni
s Mongolem a byla to dobrá volba. Slyšela
jsem i příběh o bláznivé dvojici, která se nechala unést myšlenkou volné jízdy v přírodě,
a jeden z mladíků pak spadl, zlomil si nohu
a kyčel. Na místě, kde nebyl nikdo, ani telefonní signál... Není to prostě legrace a lepší
je jet s někým, kdo krajinu i koně zná.
V Mongolsku jsem si také jeden zdravotní
problém zažila. Stopovaly jsme den na místě, kde opravdu nic nejelo. Až pak v noci
jsme chytly auto, když mě náhle probudila
bolest zubu. Měla jsem pořádný zánět a trojitou oteklou tvář. Ve vesničce na mě „lékaři“
koukali, pokyvovali a říkali „au, au“. Pak mě
poslali do lékárny, že mi tam prý něco dají.
Bez předpisu. „A co když jsem na něco alergická?“ To neřešili. Šel tam s námi Mongol
mluvící trochu rusky. Dali mi něco na bolest,
ale moc to nepomohlo. Všechno se vyřešilo

Tradiční obcházení tzv. ova (duchovního
místa) – znamení dobré cesty.

Těší mě, že vás
poznávám: Tantai
uulzhig taatai baina.
až v Ulánbátaru, kam jsme dostopovaly
k ránu s náklaďákem, který vezl korbu plnou
krvavých kůží. Po cestě ještě píchnul, což
pro Mongola nic neznamená. Nikam nespěchá. Rozdělá vařič, odněkud vyndá kus ovčí
kýty a uvaří si maso. K tomu láhev airagu,
Čingis vodku a jede se dál. Ale takové to, že
někdo potřebuje pomoc, tak vezmu auto
a odvezu ho tam, to je prostě náš evropský
pohled na věc. Mongolové, pokud jim dobře
nezaplatíte, z vlastní kapsy svůj benzin
nedají, musí se jim to vyplatit, všechno je
strašně daleko a není třeba jim to vyčítat.
Prostě by sami nepřežili. Musejí kalkulovat.
Co k tomu dodat? Že někomu, kdo dostane
malou mrtvičku uprostřed stepi, to prostě
nelze závidět...

JAKO V PRAVĚKU
Co si můžete dát v Mongolsku dobrého
na zub, když vás zrovna nebolí? Všechny
místní speciality obsahují převážně maso
s přídavkem rýže nebo mastného těsta, občas
s trochou cibule nebo kořenové zeleniny. Jídla
jsou vlastně kombinací těchto složek v různých podobách. Kuriozitou a lahůdkou pro
otrlé je bódog – maso vařené v konvici spolu
s rozpálenými kameny. V extrémním případě
může mít i podobu divokého svišťě, naplněného těmi kameny a zvenčí ugrilovaného.
Svišť se loví velice pozoruhodnou technikou:
Mongolové si na hlavu dají liščí kůži a různě
se v ní pohybují ve stepi. Když svišť začne
vydávat pisklavé varovné zvuky, znamená to,
že je zdravý a Mongol ho může ulovit a sníst
bez obav, že je zvíře nakaženo dýmějovým
morem. Delikatesou je také opečená ovčí
hlava s chutným masem na lícní kosti.
Když ovšem Mongolové zabijí ovci, zpracují opravdu všechno. Vnitřnosti se uvaří
a krájejí ve velkém dřezu nožem. Mongol
vám často podává vlastní rukou uřezaný
špek jako největší pochoutku. Říkaly jsme
tomu žužly. Trvalo totiž několik minut,
než jsme „materiál“ v ústech zpracovaly. Je
to pro silnější povahy, vybíravky si neužijí.
Jednou nebo dvakrát jsme dostaly k snídani

cestopis

Kdo neochutná v jurtě slaný čaj
s mlékem, jako by tam nebyl.

i uvařené maso na kostech k okousání. Budilo to v nás takový prazákladní až pravěký
pocit, což bylo sympatické a záhy velmi
přirozené. Mongolové ale dobře vědí, proč
takto jedí – v zimě zásoby ocení. Maso se
postupně zpracovává při přípravě různých
jídel nebo se suší. Kůže se vydělá a prodá
nebo dále užívá pro vlastní potřebu. Kosti
sežerou psi.
Ohledně psů musí být člověk na pozoru.
Když se přibližujete k nějaké jurtě, je třeba
nahlas zavolat, aby její obyvatelé mohli
psy trochu zklidnit. Někteří opravdu hrdě
a nekompromisně hlídají teritorium svých
pánů. Není špatnou myšlenkou mít po ruce
kámen, tak nějak pro jistotu. Stávalo se
nám, že jsme nemohly ani samotné na záchod ven, protože by nás psi kousli. Musel
nás tedy občas někdo hlídat.
Praktická a hezká věc je dél, tradiční
mongolský oděv. Něco jako dlouhý kabát
ušitý z dražší lesklé látky nebo jen pracovní
s tlustou podšívkou z hrubšího materiálu.
Mongolové, zejména ženy, ho také užívají
jako „příruční kadibudku“. Uprostřed stepi se
není většinou kam schovat, tak jen rozhrnou plášť okolo sebe a vykonají potřebu.

JURTA – TEPLO DOMOVA
O Mongolsku si mnoho lidí myslí, že tu
najdou pouze pusté stepi a na jihu Gobi, ale
projížděly jsme i krajinou, která byla hornatá,
s modřínovými lesy, borůvčím a velkými řekami. Řeky jsou ostatně všude tam, kde v dálce
vidíte bělat se jurty. Lidé potřebují vodu
a bydlí tedy přirozeně poblíž zdroje. Na zimu
se většinou s jurtovištěm přesouvají na výhodnější místo. Zimy jsou kruté. Je dobré mít
nastřádaný suchý jačí trus na zátop, protože
kde není les, není co jiného pálit. A v závětří
hor se to asi také lépe snáší.
Jeden víkend jsme pomáhaly mongolské
rodině podobnou jačí trusovou pagodu
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Jurta je zároveň kuchyní, ložnicí i obývákem.

stavět. Už se ochlazovalo. Měly jsme pak
k večeru úplně promrzlé prsty. Maminka Námuun, dívky, kterou jsme potkaly a vzala nás
na návštěvu, měla baret a cigárko v koutku
úst, lopatou nahazovala trus a vysvětlovala,
který je dobrý a který špatný. Poté lopatu
odložila, když mě viděla, a řekla, že pro
dnešek stačí. Mongolové nás vždycky velmi
mile přijali. Jsou zvyklí přijímat nocležníky
v jurtách. Protože žijí kočovným způsobem
života, je pro ně normální, že někdo přijde
a potřebuje přespat. Jurta je dokonalý
mechanismus pro spokojené bydlení. Je
pokrytá ze stran plstí, která perfektně izoluje, takže v létě nepropouští horko a v zimě
chrání před mrazem. Mezi posvátné části
jurty patří dveře. Nemělo by se na ně klepat,
jak jsme zvyklí u nás, a způsob zdobení
vypovídá o hmotných statcích rodiny.
Mongolové žijí v několikageneračním
soužití. Babičky, děti, otcové a matky. Mají
tak dohromady dvě nebo jednu jurtu, kde spí

Zejména ženy
využívají plášť jako
příruční kadibudku.

všichni společně. V rodině je hodně dětí. Vzniká tak rozvětvená síť příbuzných, kteří se navzájem navštěvují. U nás v Evropě se už vše
zrychluje, nikdo nemá čas nebo zájem, proto
máme domovy důchodců, babysitting... Babičky v Mongolsku si ovšem drží svůj rytmus.
Každé ráno je třeba podojit jaka, každý večer
je nutno rozdělat oheň, uvařit čaj. Mongolská babička přijde k večeru do jurty v pohorkách a šije dél. Pak se vyprávějí příběhy.
A rodina tráví čas spolu po nabitém dni.
Žadná Ordinace v růžové zahradě... Mongolské děti vyrůstají přirozeně v rytmu své
rodiny. Jsou zdravé a spokojené.
I v noci se našli milí lidé s malým dítětem,
kteří nás bez ptaní vzali k sobě do jurty
a nechali nás přespat. Ráno nás probudili
s úsměvem a s šálkem čerstvého slaného čaje
s kouskem másla. Mongolové jsou empatičtí. Když je vám v noci zima, ještě vás přikryjí
délem. I beze slov spolu promlouváte. Jsou to
buddhisté. V každé jurtě můžete najít podobné
uspořádání věcí. Po stranách postele a skříňky
oranžové barvy se zdobením. Uprostřed ohniště s mísou na vaření, u stěny malý buddhistický
oltář s fotografiemi rodiny. Sem tam
i medaile z wrestlingových zápasů nebo
závodů na koních a vonné tyčinky. Po jednom
takovém hezkém setkání, kde jsme popily
mléčný čaj se solí, za námi žena mávala, smála
se a do vzduchu vyhodila pro štěstí vodu. Dělají
to tak pro Buddhu i s prvním šálkem čaje či
vodky. Ráda na ně vzpomínám.
■
Výprava do Mongolska byla hodně dobrodružná, syrová, plná lidských setkání. Cestování krajinou, u které si opravdu říkáte, že
nekončí. Naučila jsem se mnohem větší
trpělivosti a snědla asi nejvíc masa ve svém
životě za nejkratší časový úsek. Takže: „Těší
mě, že vás poznávám: Tantai uulzhig taatai
baina.“ A: „Sain baina uu.“ To je mongolsky
na shledanou. ❙
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Nový školní rok se blíží
Hledáte pro døti volnoêasový oddíl nebo klub? Zajímá vás
êinnost, která nejen zabaví, ale také vychovává a|rozvíjí?
Zkuste Pionýr!
Ve|dnech 8. – 16. 9. 2012 máte možnost na|desítkách
míst po|celé republice nahlédnout do|êinnosti
v|pionýrských oddílech a|klubech.|Zkuste napįíklad
pohádkový les, sportovní nebo deskové hry, soutøže
a|mnoho dalšího.
Pįehled míst a|êasŃ najdete na|našem webu.

www.pionyr.cz
ANO o|Pionýru < < < < < <

< Nabízíme døtem možnost vyzkoušet si
įadu životních situací „naneêisto“.
< S|využitím hry rozvíjíme osobnost døtí.
Zábava je pro nás prostįedkem.
< Našim vedoucím zajišĹujeme kvalitní
pįípravu vêetnø vzdølávání s|akreditací
MŠMT.
< Ve|sdružení nabízíme prostor pro
êinnost mládeže i|po|ukonêení základní
školy.
< Vedeme døti k|tradiêním hodnotám
evropské civilizace bez vazeb
na|ideologie a|náboženství.
< Od|roku 1990 procházíme supervizí
rodiêŃ, státních orgánŃ a|kontrolních
orgánŃ. Opakovanø jsme získali titul
„Státem uznaná organizace pro práci
s|døtmi a|mládeží“.
Partneįi:

NE o|Pionýru > > > > > > >

> Nezanikli jsme v|roce 1990.
> Nejsme malí komunisti.
> Nejsme souêást škol.
> Nepatįíme pod domy døtí a|mládeže.
> Nejsme výbørová organizace.
> Nepracujeme pouze s|døtmi 6–15 let.
> Nedøláme pouze letní tábory.

Ideály Pionýra
Pamùĺ, Pomoc,
Poznání, Pravda, Pİátelství,
Pİekonání, Pİíroda

HRA NOVÉ GENERACE

P

ompézní vila i její zařízení mi připomínají dokument, v němž se ruský
oligarcha chlubí před kamerou svým
„zámkovitým“ obydlím. Tatáž směsice příšerného nevkusu stavějící na odiv zejména
nejdražší použité materiály.
Lukáš Bánek, malý český velký počítačový
magnát, nás přijal v obývací části své hangárovité pracovny. Vzdálenosti krémových saténových velekřesel jsou už na hranici nutnosti
použití nějakého dorozumívacího zařízení.
Postavička mojí parťačky Elišky se v tom jejím
doslova ztrácí.

Bánkova chlapecky upřímná tvář s hlubokýma pomněnkovýma očima, v posledních
deseti dnech tak důvěrně známá celému
televiznímu národu, k němuž se pravidelně
obracel s žádostí o poskytnutí informací
ohledně své zmizelé ženy Marty, k nám vysílá
signály vibrující nadějí.
„Mám tomu tedy rozumět tak, že v Martině
případu se objevily nové okolnosti?“
„I tak by se to dalo říct,“ zamlžím. „V každém
případě bychom potřebovali, abyste teď šel
s námi.“
„A to v pozici koho?“
„Člověka, který nám pomůže ledacos upřesnit,“ přimlží si Eliška.
Jenže my už od dnešního rána víme, že Lukáš
Bánek svoji manželku zabil. Kdy, kde i jak. Chceme si ho však odvést ve vší tichosti, bez jakého-

koli – zejména pak mediálního – humbuku.
„Dobrá,“ kývne po chvilce váhání Bánek.
„Můžeme jít. Jenom si vypnu počítač.“
Křepce vyskočí z křesla, oběhne mahagonový psací stůl, na němž by mohla přistávat
menší letadla, skloní se k monitoru počítače,
párkrát klikne myší a…
…zmizí. Prostě tu najednou není.
Civíme ohromeně na monitor zezadu snad
půl minuty jako diváci dokonalého kouzelnického triku.
„Taky se ti zdálo, jako by zahučel přímo do…
počítače?“ ozve se první Eliška.
„Přesně tak!“
Než se mi uvolní všechny svaly, Eliška už stojí
nad monitorem.
„Bánek je přece počítačovej génius!“ brmlá
si vzrušeně. „Nedávno
prohlásil, že připravuje hru úplně nový
generace, ve který
bude možný… Ha! To
by mohlo…“
Už jsem vedle ní.
Celou obrazovku
vyplňuje snímek
snad amazonského
pralesa.
„Liško, hlavně
na nic nesahej! Vždyť
vůbec nevíme, o co
tady jde.“
„Právě proto se to
pokusíme zjistit, ne?“ Sáhne po myši,
přicvaknu jí sice dlaní prstíky ke stolu, ale
stejně se jí povede jeden klik doprostřed
obrazovky a –
Prvním pocitem je prudký náraz vlny horkého vzduchu prosyceného dusivou vlhkostí.
Druhým pak oči zasáhnuvší svazek paprsků
oranžově žhnoucího slunce.
Napůl oslepení mžouráme kolem sebe. Bujná vegetace v nepřeberných odstínech zeleně,
neskutečně zbarvení papoušci…
Zcela reflexivně se nám ocitnou v rukou
odjištěné služební zbraně.
Pohyb zprava. „Co to…?!“ vyjeknu, ale to už
nás mohutná opice zavěšená na liáně smete

krimi

tomáš cach
jakub mareš

text
ilustrace

z cestičky do kapradinového porostu. Naše
pistole jsou rázem fuč. Opičák naštěstí taky.
Odkudsi a odnikud zaburácí posměšný hlas:
„Doufám, že se budete dobře bavit! Je to fakt
dobrá hra!“ Pozdrav od Lukáše Bánka.
„To přece ne–“
Větu mi utne krátký opeřený šíp, který
o vlas mine můj nos a zabodne se do prapodivné dřeviny, o níž se opírám. V nedalekém
listoví se pohne několik hnědavých stínů.
„Indiáni!“ vřískne Eliška. „Rychle pryč!“
Jedinou únikovou cestu, spíš jen náznakovou
stezku v husté zeleni, mohou domorodci snadno kontrolovat a nechat nás po ní doběhnout
pouze tam, kam budou sami chtít. Nezbývá
nám však nic jiného, než se po ní vydat.
Po několika minutách vlhkým vedrem zničujícího útěku stezka končí na vyvýšenině pár
metrů nad zelenou hladinou řeky. Odpočívá
na ní skupinka poněkud přerostlých krokodýlů.
Stíny stahují půlkruh kolem nás. Můžeme si
vybrat – krokodýlí zuby, nebo šípy indiánů.
Nalevo od nás vyrůstá ze břehu mohutný
keřostrom obsypaný drobnými fialovými
kvítky. Jeho větve se mi zdají být dostatečně
dlouhé a pevné.
„Chyť se mě kolem pasu!“ křiknu na Elišku
a sotva tak učiní, odrazím se s rukama vztaženýma po vyhlédnuté haluzi.
Vyjde to tak napůl. Zůstaneme viset pouhé
decimetry nad hlavami predátorů. Navíc
Eliška při skoku sklouzla a drží se teď jen
za opasek na mých kalhotách.
Cítím v prstech, že už nás dlouho neudržím.
Pak přezka povolí a…
…stojíme nad Bánkovým počítačem v jeho
monstrpracovně. Obrazovka je temná, křížem
prasklá a mírně se z ní kouří.
Takže… sen? Ale… společný… a tak realistický?
A pak to uvidím. Ve vlasech nad Eliščiným
ouškem.
Drobounký fialový kvítek.
■
Šéfům jsme oficiálně nahlásili, že se nám Bánka nikde nepodařilo sehnat, což vlastně ve výsledku odpovídalo skutečnosti – jako by se nad
ním opravdu slehla (nejen ta naše…) zem.
S Eliškou o tom všem nikdy nemluvíme.
Jinak bychom se totiž museli zbláznit. ❚

ČETLI JSTE POZORNĚ?
Pak jistě dokážete do tří vteřin odpovědět na otázku:
Z čeho byl podezřelý Lukáš Bánek?

KŘÍŽOVKA

A. Andrejev (*1930) – bulharský satirik a aforista: Nemoc je stav, kdy nám ... (dokončení v tajence).

POMŮCKA:
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2. část
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SYMETRÁLY

ÚPLNÁ

ZPŮSOB
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PŘIPOJOVÁNÍ
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EDUARD

JMÉNO
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DESTINNOVÉ

PŮDA

ŽENSKÝ
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SMĚS
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HUDBA
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OVANUTÍ
(KNIŽNĚ)

MIHNUTÍ

ONEN

STAŘEC
(KNIŽNĚ)

POSTŘÍKANÉ
STŘÍBROLESKLÝ
KOV

TVÁŘE

ROSTLINA
PCHÁČ

SLONÍ
ŠPIČÁKY

PŘÍLEŽITOSTNÁ
KOUPĚ (-S-)

3. část
TAJENKY

ZNOJ

OBUVNICKÉ
LEPIDLO

KILOGRAMY
OBKLADEK

PEVNÉ
PRUŽNÉ
ŽELEZO

PŘÍSLUŠNÍCI
BEZP. SBORU
DOMÁCKY
BEÁTA

OMÝVÁN
POD
SPRCHOU
KOPNUTÍ

KVANTUM

co mi hlava nebere
HLADOVÝ
HUBENÝ

M

ám hlad... Tato věta už dávno vyhrála první
místo v četnosti užití ve slovníku mého
kamaráda. Nemyslete si nikdo, že by držel
dietu nebo ho někdo jiným způsobem nechával
hladovět. Jeho vlastně nejde trápit hladem v pravém
slova smyslu, protože pro něj je už doslova nelidským
týráním, pokud nejedl po dobu delší než přibližně tři
hodiny. Teď mě ale tak napadá, jestli je slovo jíst
u něj ještě vůbec vhodným výrazem – vždyť jeho
běžná večeře zahrnuje mé jídlo na celý den.
Právě vám zřejmě fantazie na základě mého popisu
vytvořila ve vaší mysli něco mezi velice obézním člověkem a Otesánkem. No a to je právě správný čas na to,
co mi hlava nebere! Tento můj kamarád by totiž přes
to přese všechno mohl z fleku hrát ve filmu o krutém
strádání lidí v koncentračním táboře hlavní roli, a to
jednoho z těch nejvíce podvyživených. Nebyla jsem
nijak zvlášť odhodlaná něco o tom někdy napsat, ale
to bylo do chvíle, než mi nedávno oznámil, že ke své
hrůze, přes veškerou snahu jíst co nejtučnější a nejsladší věci v nepředstavitelném množství, opět shodil
dvě kila...
Daniela Procházková, 19

PRINC
NA BÍLÉM KONI

H

lava mi toho průběžně nebere hodně, ale pořád mám v paměti zážitek
s mou kamarádkou a tajemným, nejdříve opravdu skvělým mužem. Ano,
věčné téma: muži a ženy. Nebo v našem případě muž a několik žen. Byl vysoký, sympatický, jak říká kamarádka – měl to „čaro“. Jako dívky toužící osamostatnit se od rodičů (a pověsit se na krk někomu jinému) jsme nemohly opomenout,
že ani po finanční stránce bychom se s tímto pánem neměly špatně. Samozřejmě
jsme s ním nemohly chodit obě, tak jsme se dohodly dát tomu všemu volný průběh
a ponechat veškerou iniciativu na dotyčném. Ten to ale vzal „poctivěji“, než jsme čekaly. Po nějaké době jsme zjistily, že náš pan Dokonalý si píše vlastně s námi oběma.
Buď si z nás frajer dělal legraci, nebo zkoušel na mobilu funkci „odeslat všem“. Byla
z toho trocha zklamání a trocha nepochopení. Vždyť přece věděl, že jsme kamarádky?! Vidina prince na bílém koni se rozplynula. Jako už poněkolikáté.
Postupně jsme každá náš něco jako vztah s bývalým „princem“ skončily. Sama
jsem od něj nečekala vysvětlení, kupodivu jsem ani neměla zlost. Jako objasnění
jsem mu sdělila pravdu – že jsme si s kamarádkou všechno navzájem řekly. Dostalo
se mi odpovědi: „Jsem na tebe naštvaný, jak můžeš něco takového říct. Od první
chvíle, kdy jsem tě poznal, ti muselo být jasné, že mi nejsi lhostejná.“ Nevěřícně
jsem si několikrát zprávu přečetla, abych se ujistila, že dobře vidím. Komu by to
přece nedošlo, že když muž, s nímž se seznámíte, jde pak dvakrát na večeři s vaší
kamarádkou, vlastně touží jen po vás...? Musím se přiznat, že toto mi hlava nepobrala ani s podpůrnými přípravky z lékárny s přídavkem ginko biloby. Ale uvidíme
za tři měsíce užívání, mělo by to začít účinkovat...
Ivana Vlčková, 22

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.

040/ /
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FOTOgrafická
FOTOgrafická
soutěž
soutěž

1

Výherci
fotosoutěže
za měsíc srpen
2012

  Martin Renner

28 let

Spirální galaxie.

FOTOgrafická soutěž

2

Jan Pečenka
23 let Airwalk, Kickflip.

3
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Erika Grendelová
26 let

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 poukázkou v hodnotě 5 000,
3 000 a 2 000 Kč (1., 2. a 3. místo) na
nákup veškerého sortimentu na internetových stránkách partnera této soutěže
www.fotolab.cz.

...a získej
poukázky v hodnotě

5 000, 3 000 a 2 000 Kč

na veškeré produkty ze stránek

www.fotolab.cz

PRAVIDLA
Foť, případně uprav a pošli maximálně
5 svých výtvorů na adresu cdprovas@cd.cz
(do předmětu zprávy uveď FOTOGRAFIE).
Soutěž probíhá od srpna do konce roku
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.

VLAKEM
na

s jízdenkou
VLAK + Letišt® Praha
Odlétáte z Prahy? Dovezeme vás až na letišt®!
jedna jízdenka na cestu tam i zp®t
platí i na autobusovou linku Airport Express
zpáte¦ní jízdenka ve 2. tÚíd® levn®jší o 25 %
platnost 30 dní
Více na www.cd.cz/leto
a www.prg.aero nebo u pokladen )D

ze světa železnice
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ŽELEZNIČNÍ BETLÉMY

DAS MODELL

Jako by se v onom mikrosvětě uprostřed obývákové reality snoubilo cosi
starosvětského, dávajícího vzpomenout na poezii vánočních betlémů i pokrokové
technologie, které dnes umějí modelům vtisknout značnou míru opravdovosti.
Tomuto koktejlu smíchanému ze zaručených ingrediencí pravidelně podléhají
i dítka odchovaná herními konzolemi a počítačovými 3D střílečkami.
text
foto

MICHAL MÁLEK
Michal Bednář, martin navrátil, ARCHIV ČD
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ze světa železnice

Ž

eleznice dokáže udivovat
rychlostmi i přepravními
výkony na mezinárodních
koridorech, stejně jako chytit
za srdce při pohledu na nejednu vesnickou lokálku. Přesto
existuje početná skupina lidí,
kteří před zážitkovou jízdou
vlakem nebo pozorováním mašinek u tratě dávají přednost
pohodlí domova, ve kterém si
s pomocí fantazie vytvoří svůj
vlastní železniční svět. Snad
proto modelové kolejiště dovede uchvátit téměř každého
„správného“ kluka a některé
nepustí ani v pozdějším věku.

OD PERNÍKU
K PROCESORU
Zmenšeným modelem to
vlastně všechno začalo. Sloužil
jako vývojová pomůcka průkopníkům železniční dopravy
a záhy i reklamní předmět
k propagaci nových výrobků.
Již roku 1812 zhotovil Mathew
Murray několik lokomotiv
v měřítku 1 : 12 s úmyslem
podarovat jimi své potenciální zákazníky. S postupným
rozmachem pravidelných
železničních spojení na starém kontinentě můžeme začít
hovořit i o prvních hračkách
inspirovaných železnou
dráhou. Zatímco chudší část
obyvatelstva si často musela
vystačit s perníkem ve tvaru
lokomotivy, ti „lépe“ narození
už měli k dispozici plechové
soupravy čítající lokomoti-

vu s tendrem a několika vagony. Časem
se uvnitř plechových lokomotiv zabydlel
pružinový pohon, známý z hodinových
strojků, a odtud už byl jen krůček k prvním
setům obsahujícím kromě vlakové soupravy
i oválné kolejiště.
Pro názornější prezentaci principu pohonu opravdové parní lokomotivy i autentičtější zážitek malých železničářů se kromě
pružinového strojku současně používal
i opravdový parní stroj. Hra s takovou hračkou samozřejmě musela probíhat za dozoru
dospělé osoby a dnešním bruselským úředníkům by jistě žhnoucí parní stroje zběsile
pádící obývákem nedaly spát. O moc lepší
to zpočátku nebylo ani s dnes již tradičním
elektrickým pohonem. Elektrický proud přiváděný do kolejí přímo z žárovkové objímky
by dnes na trh neuvedl ani ten nejodvážnější asijský trhovec.

a i dnes je považován náš západní soused
za největšího výrobce modelové železnice
na světě.
Po druhé světové válce se trh začal výrazněji selektovat. Na jedné straně zůstaly
prosté hračky, na straně druhé se objevily
novinky, které měly vyšší ambice co nejvěrněji napodobit reálný provoz. Časem přestal
nárokům fanoušků postačovat model samotného vlaku jedoucího po kolejích, a tak
výrobci začali chrlit doplňky v podobě závor,
návěstidel, nádražních budov, vegetace
a mnoha dalších, někdy jen těžko představitelných drobností, které domácí kolejiště
co nejvíce přibližovaly opravdovému světu
za oknem dětského pokoje.

DER, DIE, DAS A ČEŠTÍ KUTILOVÉ
Naštěstí se díky rychlému technologickému rozvoji a nástupu sériové výroby
železniční hračky brzy staly pro
své uživatele bezpečné a finančně
dosažitelné i pro širší masy. Centrum výroby se uchytilo v Německu

i 1:32
0 1:45

SOUTĚŽ O STARt SET roco
Z kolika jednotlivých dílů se skládá model parní lokomotivy s tendrem řady 555.1 ČSD ve velikosti TT od firmy Tillig?
Ten, kdo se nejvíce přiblíží správnému počtu, získá digitální
start set firmy Roco v hodnotě 10 000 Kč, obsahující
populární lokomotivu ČD Brejlovec. Cenu do soutěže
poskytla firma Hobby Shop (www.hobby-shop.cz).
Vaše tipy zasílejte do 30. srpna na e-mail
soutez@cd.cz, jako předmět uveďte
heslo Start set.

h0
1:87

1:1

tt

1:120

n

1:160

z

1:220
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ANALOG VS. DIGITÁL

I trh s modelovou železnicí, stejně jako
všechna tehdejší odvětví, trpěl za železnou
oponou nedostatkem výrobních kapacit. Co
však našim modelářům chybělo na pultech
obchodů (a často i pod nimi), to doháněli
svým umem a pověstným kutilstvím. Dnes
už nabídka převyšuje poptávku, takže
pokud to časové a finanční možnosti dovolí,
nic nebrání tomu vytvořit si doma dokonalý
zmenšený svět. S příchodem digitalizace totiž můžete bez složitého zapojování ovládat
hned několik vlakových souprav najednou,
svícení světel stojícího vlaku, sběrače lokomotiv či plně automatizovat provoz.

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Zásadním rozhodnutím, před kterým stojí
každý začátečník, je výběr modelové velikosti značící poměr zmenšení vůči opravdovému vzoru. Za v počátcích tradiční (a lze
říci i základní) velikost se považuje 0, kde
jsou modely vůči realitě 45krát menší. Dnes
se používá jako nejmenší alternativa pro
venkovní železnice. Díky oblíbené retro
vlně se v této velikosti dají pořídit i znovu vyráběné vláčky Merkur. Kdo disponuje dostatečně velkorysou zahradou,
volí velikost I, měřítko 1 : 32 a větší.

Tak jako v hudebním světě i v oblasti
modelové železnice není digitál
jednoznačným vítězem. Naopak –
kolejiště ovládané pomocí desítek
tlačítek a cvakajících relátek může
být příjemným relaxem. Na druhou stranu je nutné si přiznat, že
digitální ovládání toho umí pekelně
mnoho. A jak to celé funguje?
Motory lokomotiv nejsou napájeny
přímo z kolejí, ale z dekodéru v nich
umístěném. Ten lokomotivu ovládá
na základě instrukcí, které přijímá
společně s napájecím napětím
z kolejí. Dekodér kromě regulace
rychlosti a směru jízdy umí nezávisle
rozsvěcet světla, vyrovnávat krátké
výpadky napájení, simulovat zvuk
skutečného stroje či s pomocí
speciálního generátoru kouřit z komína. Mezi zásadní plusy patří také
možnost nezávisle ovládat až 999
lokomotiv bez složitého zapojování a vytváření izolovaných úseků.
Kromě lokomotivy mají dekodéry
volitelně i osobní vozy (světla v kupé
či na konci vlaku), výhybky či návěstidla. Celé toto království lze ovládat
buď ručním ovladačem s digitální
centrálou, nebo připojením k počítači či nejnověji i k tabletu. Jedinou
nevýhodou takového řešení je cena,
takže často se digitál s analogem
kombinuje (vlak digitálně, výhybky
analogově).

Nejlevnější model lokomotivy lze pořídit již lehce
nad tisíc korun, z druhé ruky pak ještě levněji. Existují však i kousky pro opravdové fajnšmekry, jako
například chystaná lokomotiva 475 ve velikosti H0
firmy MMC, která modeláře přijde na 49 tisíc korun.

To pravé dobrodružství ale začíná, když
se vydáme druhým směrem, tedy cestou
zmenšování. Za celosvětově nejrozšířenější
modelovou velikost můžeme považovat H0
(z německého Halb-Null), kde je už z názvu
patrné odvození od velikosti 0. S měřítkem
1 : 87 již můžeme směle vkročit do našich
domovů, i když na žádné velké kolejiště to
v domácích podmínkách většinou ještě není.
Koho však láká výroba vlastních lokomotiv,
může si skvěle vyhrát s každým detailem.
Velikost TT (Table Top) v měřítku 1 : 120 je
právem nazývána zlatým středem. Popularitu si získala především v zemích bývalého
východního bloku, které dříve zásoboval výhradní východoněmecký výrobce Berliner TT
Bahnen. Dnes se na výrobu modelů v tomto
měřítku díky neustálé potřebě expanze
začíná soustřeďovat stále více tradičních
západních výrobců velikosti H0, a proto
představují ideální kompromis mezi vlastní
tvorbou modelů a velikostí kolejiště.
Kdo je na tom s místem opravdu bídně,
toho spasí velikost N. Ta se naopak těší
zájmu spíše v západních zemích. Pokud vám
tedy nevadí předlohy modelů z německy
mluvících zemí, s měřítkem 1 : 160 můžete
rozumně vyžít i v paneláku.
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ze světa železnice

Pro opravdové fajnšmekry s duší Japonce pak má v nabídce firma Märklin velikost
Z (1 : 220). Vyžaduje sice dobrý zrak a citlivé
prstíky, ale ti, kdo se bez své železnice ne
obejdou ani na cestách, se s kolejištěm dokážou vtěsnat i do manažerského kufříku.

KDE HLEDAT INSPIRACI
P

okud jsme vás už dostatečně nahlodali a právě začínáte zvažovat pořízení modelové železnice pro sebe či
svého potomka (což často první možnost nijak nevylučuje), doporučujeme nejprve navštívit nějaké veřejně
přístupné kolejiště. Pro rodinný výlet s malými dětmi lze
víc než doporučit Království železnic na pražském Smíchově. Postupně zde budují obrovské kolejiště znázorňující
Českou republiku se všemi známými dominantami. A tak
kromě úžasu nad jezdícími vlaky i silničními vozidly (ano,
i to je dnes možné) si vaše ratolesti mohou nenásilnou formou odnést nové vlastivědné znalosti.

www.kralovstvi-zeleznic.cz

Neméně ambiciózní projekt nazvaný Modelové království
se rodí ve Žďáru nad Sázavou. Zdejší modeláři si dali za cíl
vytvoření modelů všech zajímavostí z blízkého okolí,
a proto je ideální zdejší návštěvu spojit i s nějakou turistickou túrou. Záštita mezi modeláři známého Radislava
Wimmera poskytuje záruku maximálního modelářského
zážitku a dobré vlakové spojení z Brna či Prahy tip na skvělý tematický rodinný výlet.
www.mkzdar.cz

Demonstrace miniaturizace v dobovém inzerátu firmy Märklin propagujícím nově zrozenou velikost Z.

JDETE DO TOHO?


Za zmínku jistě stojí i školní kolejiště děčínské dopravní
průmyslovky. V duchu Komenského hesla Škola hrou zde
mají hned několik kolejišť, které slouží zdejším žákům
k názorné demonstraci provozu na železnici a jeho řízení.
Kolejiště sice není normálně přístupné, pravidelně se však
veřejnosti otevírá v době vánoční.

www.prumka.cz/masinky

Foto www.mojett.cz

Jak už bylo zmíněno v úvodu, odtrhnout dnes
děti od počítače bývá často nadlidský výkon.
Přesto stojí za to se o to alespoň pokusit,
a pokud váš potomek sportu zrovna dvakrát
neholduje, modelová železnice je jedním
z možných a nadějných řešení. Mezi velké devízy patří mnohostrannost, protože při troše
manuální zručnosti se může každý individuálně projevit. Z někoho se stane například
krajinkář, jiný bude dlouze laborovat s elektrickým zapojením, dalšímu vzniknou pod
rukama dokonalé zmenšeniny lokomotiv.
V neposlední řadě dokáže tento koníček
vrátit dospěláky do doby bezstarostného dětství. Nestyďte se za to, dnes už se
na vážené pány s prošedivělými vlasy hrající
si s vláčky tolik přes prsty nekouká. A i kdyby
– vám to může být volné jak tepláky před
vánoční večeří. Je to přece váš svět, přesně
takový, jaký jste si ho udělali. Svět modelové
železnice. ❚

I pro ty, kteří se považují za maximalisty, tu máme další
tip. Jedná se o tzv. modulová kolejiště, populární fenomén posledních let. Celé to funguje tak, že se sejde parta
modelářů s jednotlivými moduly vlastní výroby, ze kterých
vznikají kolejiště často úctyhodných rozměrů. Díky normovaným rozměrům a jasně daným pravidlům je zajištěna
kompatibilita všech dílů umožňující pořádat taková
setkání i s mezinárodní účastí. U nás se této modelářské
disciplíně věnuje Klub modelové železnice Zababov.
www.zababov.cz

modelová železnice na internetu

Dobře zvolený detail dá vaší modelové železnici ten
správný šmrnc a radost z vlastního díla.

I na internetu se to modelovou železnicí jen hemží. Mnozí modeláři zde mají vlastní
prezentace svých kolejišť, kde se neváhají podělit o detailní postupy ze stavby. Působí jako
dobří rádcové pro začínající i pokročilé modeláře. Z těch nejznámějších jmenujme stránky
www.trainmania.info, obsáhle se věnující segmentovému kolejišti ve velikosti TT (většina
zde uveřejněných fotografií je právě z tohoto webu), či www.houmrovyvlaky.wz.cz, kde se
postupně rodí úctyhodné kolejiště velikosti H0. K poklábosení na nejrůznější témata lze
doporučit diskuzní fórum http://diskuze.modely.biz, případně portál www.k-report.net.

prŮVODCE

noví dravci
na tratích
sporotiket
evropa
Vlakem
po švýcarsku
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PRÁZDNINUJ VE SKALICI!

SLEVY
PRO ZÁKAZNÍKY ČD

Udělejte si výlet do slovenské Skalice a získejte
spoustu zajímavých slev na požitky v tomto
svobodném královském městě.

K

❙ 10% slevu na ubytování v Hotelu
Sv. Michal ***

Foto www.skalica.sk

dysi jedno z největších a nejvýznamnějších
měst na Slovensku je dnes chráněnou památkovou zónou, která kromě několika kostelů, klášterů, radnice a množství měšťanských
domů zahrnuje i zachovalé městské hradby
nebo technickou památku – vodní mlýn.

Pro držitele In-karty nebo jízdenky
ČD* s cílovou stanicí Hodonín, Břeclav,
Strážnice, Lanžhot, Sudoměřice
nad Moravou, Veselí nad Moravou
a Rohatec jsme s partnery připravili
následující slevy:

❙ 10% slevu do středověké restaurace
Ledovňa (a 30% slevu na vybranou
grilovanou specialitu)

❙ 10% slevu na lekci golfu na Golf resort
Skalica

❙ 10% slevu na víno Masaryk

TRDELNÍK NEJTRDELNÍKOVATĚJŠÍ
Ve Skalici můžete ochutnat například trdelník, který se v poslední době rozšířil i do různých míst České republiky. Ovšem Skalickému trdelníku patří chráněné zeměpisné
označení registrované Evropskou komisí.
Tímto názvem se může pyšnit pouze trdelník
vyrobený v okresech Skalica a Senica, na území ohraničeném řekami Morava, Teplica
a Myjava a hranicemi s Českou republikou.
Okolí města Skalice patří mezi vinařské
regiony, vždyť města Hodonín, Strážnice,
Veselí nad Moravou či Bzenec, která zná každý milovník vína, najdete nedaleko odtud.
Od 21. do 23. září 2012 proběhne ve městě
festival tradic, hudby a zábavy Skalické dny
(více na www.skalickedni.sk).

❙ 10% slevu na plavbu po Baťově kanálu
❙ slevu 1 euro na lístek do kina Cinemax
❙ 10% slevu na prohlídku památek
ve Skalici

❙ 10% slevu na prohlídku Záhorského

PÁR KROKŮ OD HRANIC

muzea

Skalica leží v těsné blízkosti hranice mezi
Českou a Slovenskou republikou. Dojedete
sem samozřejmě též vlakem, avšak pouze ze
slovenské strany, ze stanice Kúty. Jako region
převážně rovinatého charakteru je Skalica
vynikajícím výchozím bodem pro cykloturistiku. Mezi netradiční turistické atrakce patří
například Baťův plavební kanál, který protéká nedaleko města. Více informací na www.
prvaplavebna.sk a na www.batacanal.cz. ❚

❙ 10% slevu na zapůjčení jízdních kol
❙ 10% slevu na vstupné na koupaliště
ve Zlatnické dolině

❙ 10% slevu na vstupné na Skalické
dny 2012

❙ 10% slevu na nákup pravého
Skalického trdelníku.
*Jízdenka musí být platná v období
1. 6.–30. 10. 2012.

RODINNÝ VÝLET S O2
Díky společnému partnerství mohou nyní všichni zákazníci
O2 získat slevu 25 % z ceny jízdenky SONE+.

SLEVA

25 %

NA JÍZDENKU

S

íťová jízdenka SONE+ představuje ideální
řešení pro rodinné víkendové výlety.
Jedná se o speciální jednodenní jízdenku, se
kterou lze o sobotách, nedělích a státních
svátcích cestovat celý den kamkoli v České republice. Jedna jízdenka platí pro dva
dospělé a až tři děti do 15 let. Běžná cena
této rodinné jízdenky činí 600 Kč, zákazníci
O2 ji však získají za pouhých 450 Kč! K získání
slevy stačí používat mobilní telefon, pevnou
linku nebo internet od O2.

DALŠÍ VÝHODY S O2
Na www.o2extra.cz/klub najdete mnoho
dalších výhod – zážitků, vstupenek, výhodných nákupů či tipů na zpříjemnění letních
prázdnin. Zákazníci O2 mají například 30%
slevu na vstupném do Království železnic
v Praze na Andělu, největší modelové železnice v České republice, a navíc dostanou
dárek: PC hru Harry Potter! Udělat si výhodný výlet do Prahy můžete také například
do Muzea LEGA, které se nachází na Národní

SONE+

třídě (zde získáte výhodu 1+1 na vstupenku),
nebo do libeňské O2 areny. ❚

ČD PRŮVODCE
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DOVOLENÁ S JÍZDENKOU NA LÉTO
Co spojuje tři dny v hlubokých údolích Českého Švýcarska, návštěvu Litoměřic,
Olomouce a výstup na Lysou horu v Beskydech? Jediná jízdenka, která vám
za 990 Kč umožní cestovat všemi vlaky ČD 14 dní po celé České republice.

S

uper akční letní nabídka, kterou musíte pořádně využít. Co třeba navštívit
nejvýchodnější, nejzápadnější a nejsevernější
místo České republiky?

vernějším místě ČR u obce Lobendava. Vlakem lze dojet do Horní Poustevny či Velkého
Šenova a dále se vydat už jen po svých stále
na sever – do obce s příznačným názvem
Severní. Po zelené turistické značce dojdete
až na státní hranici a zde odbočíte doleva.
Z tohoto místa již nevede značená cesta, ale
orientace je snadná – sledujete tok lesního
potůčku…

ZE ZÁPADU NA VÝCHOD...
Dojeďte vlakem do Aše, odtud pěšky či na kole
přes obec Krásná a pak po cyklotrase č. 2058
až k nejzápadnějšímu bodu naší republiky.
V Ašském výběžku najdete i celou řadu dalších
zajímavostí, jako například hrázděný hrad
Seeberg, města Františkovy Lázně a Cheb
nebo národní přírodní rezervaci Soos. Při cestě
na nejvýchodnější místo ČR projedete celou
řadu našich měst a zajímavých míst. Kdekoli
můžete vystoupit a strávit zde pouze pár
hodin nebo i celý den. S Jízdenkou na léto pak
stačí jen opět sednout do vlaku a pokračovat
dále. Mariánské Lázně, Stříbro, Plzeň, Praha,
Pardubice, Olomouc, Ostrava... Chcete-li
na východ Moravy zamířit rovnou, není nic
snazšího, než po návštěvě Ašského výběžku
nasednout na noční vlak a ráno se probudíte
v Třinci. Odtud je to už jen kousek do Mostů

14 dní
po celé ČR za

990 Kč

u Jablunkova. Po červené a později po zelené
turistické značce ujdete asi 12 kilometrů
na Bukovec, nejvýchodnější místo ČR.

…A PAK NA SEVER
Pokud někomu takový výlet bude připadat
jako nenáročný, může se zastavit i na nejse-

POŘIĎTE SI IN-KARTU
Tím jsme ale náměty na využití akční
letní nabídky nevyčerpali. S Jízdenkou
na léto máte stovky možností, kam
vyrazit. Nejste-li příznivci dlouhých cest,
můžete ji využít i ke kratším jedno- či dvoudenním výletům. Jízdenku na léto zakoupíte
na kterékoli pokladně Českých drah po předložení In-karty nebo ISIC karty. Nemáte In-kartu? Snadno ji pořídíte na každé pokladně
nebo na www.cd.cz/eshop. In-karta IN 25
START stojí 150 Kč na tři měsíce, In-karta
IN 25 na tři roky stojí 330 Kč (pro zákazníky
do 26 let) nebo 990 Kč (nad 26 let). ❚

INZERCE

Modely železnic od profesionálů
Nabízíme obrovský sortiment přes 8 000 modelů, z nichž přes 3 000 máme ihned skladem.
Jsme přímý dovozce do ČR = záruka nízkých cen. Rychlé dodání, spolehlivost, zajištění servisu
a poradenství. To vše s tradicí 15 let.

Prodejce
železničních modelů
a příslušenství
Prodejna:
žst. Ostrava hl. n.
vestibul, 1. patro
po–pá 10–17 hod.
so 9–12 hod.
tel.: +420 774 442 077
e-shop:
www.hobby-shop.cz
info@hobby-shop.cz

Nabízíme
• lokomotivy, vagony, dárkové sety
• všechny velikosti – H0, TT, N,
miniaturní Z i zahradní G
• veškeré příslušenství – koleje, výhybky,
tunely, mosty, domečky, autíčka, stromky atd.
• odbornou literaturu, katalogy, příručky,
železniční časopisy
• potřeby pro železniční modeláře
• lepidla, barvy, štětce

KUPON NA SLEVU 100 Kč
Při nákupu na prodejně předložte
tento kupon. Při nákupu přes e-shop
www.hobby-shop.cz vložte do poznámky
heslo „ČDPV10”. Min. výše nákupu 500 Kč,
každý zákazník může uplatnit kupon
pouze 1x. Slevu nelze kombinovat
s dalšími slevami, lze ji však přičíst
ke slevě věrnostního systému.
Platnost kuponu do 31. 12. 2012.
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ŽRALOCI A PANTEŘI

NOVÍ DRAVCI NA TRATÍCH
Hned v několika krajích se budete moci už brzy prohánět po kolejích v nových
komfortních jednotkách RegioShark a RegioPanter. Nejedná se ale pouze o tyto
soupravy, omlazením prochází i vozidlový park pro dálkovou dopravu.

Dynamická a dravá zvnějšku, pohodlná a prostorná uvnitř – motorová jednotka RegioShark nabízí příjemné cestování ve druhé i první třídě .

O

bnova a rozšíření vozidlového parku
Českých drah v regionální dopravě
nabírá na obrátkách. Jen v letošním roce
zaznamenala přírůstky početná rodina
motorových Regionov, jednotek z PESY
a elektrických CityElefantů. Seznamte se
s novými „šelmami“, jimiž se již brzy budete
moci na svých cestách svézt i vy.

REGIOSHARK
Motorová jednotka LINK II společnosti
PESA je moderní regionální vlak, který
na tratě Českých drah vyjede jako řada
844 s označením RegioShark. Tento název
získala podle přední části soupravy, která
připomíná tlamu žraloka. RegioSharkem se
svezete v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Zlínském kraji. První z těchto vlaků

se v provozu objeví již na podzim letošního
roku.

jednotka disponuje
❙ moderním interiérem s klimatizací
a ergonomickými sedačkami
❙ univerzálními prostory pro kočárky,
jízdní kola a objemná zavazadla
❙ bezbariérovým nástupem do vozu se
sníženou podlahou
❙ bezbariérovým WC, které lze využívat
i ve stanici
❙ audiovizuálním informačním systémem
❙ centrálně zavíranými dveřmi, které lze
snadno ovládat tlačítky.

REGIOPANTER
Elektrické jednotky RegioPanter společnosti
Škoda se rozjedou v Jihočeském, Ústeckém,
Olomouckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Označení RegioPanter vzešlo
z více než deseti tisíc návrhů v soutěži
na jméno pro novou soupravu. Se skutečným panterem má jednotku spojovat
zrychlení, kterého využije právě při častých
rozjezdech ze zastávek v regionální dopravě. Maximálně může pádit až 160 km/h.
Od letošního roku do roku 2014 vyjede
na tratě celkem 19 těchto jednotek, první už
na podzim tohoto roku.

ČD PRŮVODCE
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Elektrická jednotka RegioPanter přepraví v třívozové variantě až 241 sedících cestujících.

ŠELMAMI TO NEKONČÍ
Vozidlový park 75 oblíbených jednotek
CityElefant, které pozvedly úroveň regionálního cestování na hlavních tratích především v okolí Prahy a Ostravy, posílí 8 dalších
souprav. Nasazeny budou zejména na tratích
z Prahy do Benešova. Stejně tak i park motorových Regionov se letos (naposledy) rozroste
o téměř čtyři desítky souprav.
Ani dálková doprava nezůstane opominuta.
Celkem 21 restauračních vozů prošlo modernizací ve společnosti ŽOS Vrútky na Slovensku. První vozy zasáhnou do provozu během
podzimu. Již v průběhu letních prázdnin začalo na trase Praha – Žilina testování prototypu
modernizovaného bezbariérového vozu, který
navíc dokáže přepravit i vaše kolo. Postupně
bude do provozu nasazeno 64 těchto vozů. ❚

jednotka disponuje
❙ bezbariérovým WC se sklopným
přebalovacím pultem
❙ zásuvkami 230 V a připojením
k internetu prostřednictvím
bezdrátové sítě wi-fi
❙ polohovatelnými sedadly v 1. třídě
s větším prostorem a stolečky pro PC
❙ audiovizuálním informačním
systémem
❙ nástupní plošinou pro vozíčkáře.
Bezbariérové WC, kde nechybí ani přebalovací pult.
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SPOROTIKET EVROPA

DO ZAHRANIČÍ
VLAKEM ZA PÁR EUR
S elektronickými jízdenkami SporoTiket Evropa
můžete při svých cestách do řady evropských
destinací výrazně ušetřit. S nákupem ale neváhejte!

Č

eské dráhy v tomto roce rozšířily počet
destinací, kam lze s těmito jízdenkami
cestovat, a v některých případech dokonce
snížily ceny.

NOVÉ DESTINACE I CENY

NEJVÝHODNĚJŠÍ JÍZDENKA
SporoTiket Evropa je nejvýhodnější variantou
pro cesty vlakem do zahraničí. Tuto elektronickou jízdenku lze zakoupit nejpozději
tři dny před cestou do zahraniční destinace
z nabídky, která zahrnuje řadu měst v Německu, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Polsku,
Slovinsku a Dánsku. Předprodej ovšem začíná
už dva měsíce před odjezdem vlaku. Nákup
můžete uskutečnit prostřednictvím eShopu
ČD na www.cd.cz/eshop nebo telefonicky
na 840 112 113. U vybraných spojů je součástí jízdenky rovněž rezervace místa k sezení.
Pokud si jízdenku zakoupíte v eShopu ČD,
můžete ji uhradit platební kartou nebo

pomocí platebního systému PaySec. Jízdenku
si potom stačí vytisknout a na nádraží se
nebudete zdržovat čekáním u pokladny.
Do některých destinací lze zakoupit jízdenky ve dvou cenových hladinách, přičemž
po vyprodání první (výhodnější) jsou k dispozici jízdenky ještě ve druhé cenové hladině.

❙ Elektronická jízdenka do vybraných
zahraničních destinací za velmi
výhodné ceny.
❙ U některých spojů je součástí
jízdenky i rezervace místa k sezení.
❙ Nákup v eShopu ČD lze uskutečnit
prostřednictvím platebních karet
nebo platebního systému PaySec.
❙ Jízdenku si předem vytisknete
a ušetříte tak čas strávený
na nádraží u pokladny.

Nabídku jízdenek SporoTiket Evropa ČD letos
rozšířily o nové destinace v Polsku a současně
snížily ceny některých jízdenek do Německa.
Nově je například možné cestovat přímými expresními vlaky do Mnichova nebo Norimberka
už za 19 eur. V nabídce přibylo polské Kłodzko
a Wrocław. V eShopu jsou v prodeji i jízdenky
na Expressbusy DB Praha – Nürnberg/München, které prodávají České dráhy ve spolupráci s DB Fernverkehr.
Počet jízdenek SporoTiket Evropa na jednotlivé spoje je omezen, proto s nákupem neváhejte. Některé jízdenky lze zakoupit i u pokladních
přepážek ČD, kde se však k cenám připočítává
servisní poplatek 50 Kč. Více informací o jízdenkách a cenách i do dalších evropských destinací
najdete na www.cd.cz (Vlakem do zahraničí). ❚
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NOVINKY PRO ROK 2012
Německo
Praha – Plzeň – Mariánské Lázně – Cheb – Nürnberg
(přes Marktredwitz)
Jízdenky v I. cenové hladině jsou výhodnější,
po jejich vyprodání lze zakoupit jízdenky ve II. cenové hladině.
❙ Praha – Nürnberg přes Cheb, 19 eur (cca 494 Kč)/26 eur (cca 676 Kč)
❙ Plzeň – Nürnberg přes Cheb, 16 eur (cca 416 Kč)/23 eur (cca 598 Kč)
❙ Mariánské Lázně – Nürnberg přes Cheb, 13 eur (cca 338 Kč)/20 eur (cca 520 Kč)
❙ Cheb – Nürnberg, 11 eur (cca 286 Kč)/19 eur (cca 494 Kč)

Polsko

Praha – München/Nürnberg přes Furth im Wald
Jízdenky v I. cenové hladině stojí 19 eur (cca 494 Kč),
po jejich vyprodání lze zakoupit jízdenky ve II. cenové hladině.
❙ Praha – München přes Furth im Wald, 19 eur (cca 494 Kč)/29 eur (cca 754 Kč)
❙ Plzeň – München přes Furth im Wald, 19 eur (cca 494 Kč)/26 eur (cca 676 Kč)
❙ Praha – Nürnberg přes Furth im Wald, 19 eur (cca 494 Kč)/26 eur (cca 676 Kč)
❙ Plzeň – Nürnberg přes Furth im Wald, 19 eur (cca 494 Kč)/23 eur (cca 598 Kč)
Expressbusy DB Praha – Nürnberg/München
❙ Praha – Nürnberg, 19 eur (cca 494 Kč)/29 eur (cca 754 Kč)
❙ Praha – München (některé spoje jedou i přes mnichovské letiště),
29 eur (cca 754 Kč)/39 eur (cca 1 014 Kč)

❙ Praha – Kłodzko, 14 eur (cca 364 Kč)
❙ Pardubice – Kłodzko, 8 eur (cca 208 Kč)
❙ Praha – Wrocław, 17 eur (cca 442 Kč)
❙ Pardubice – Wrocław, 11 eur (cca 286 Kč)

Jízdenky kupujte na www.cd.cz/eshop,
kde je vám automaticky nabídnuta nejlevnější
alternativa na základě vámi zadaných parametrů.

PŘÍKLADY DALŠÍCH DESTINACÍ
Rakousko
❙ Praha – Wien, 19 eur (cca 494 Kč)

Slovensko

❙ Praha – Salzburg, 29 eur (cca 754 Kč)

Dánsko

❙ Praha – Linz, 19 eur (cca 494 Kč)

❙ Praha – København,

❙ Praha – Poprad, 20 eur (cca 520 Kč)

❙ Brno – Wien, 9 eur (cca 234 Kč)

59 eur (cca 1 534 Kč)
❙ Praha – Åarhus,
59 eur (cca 1 534 Kč)

❙ Praha – Košice, 22 eur (cca 572 Kč)

❙ Ostrava – Wien, 19 eur (cca 494 Kč)

Slovinsko
❙ Praha – Ljubljana,
39 eur (cca 1 014 Kč)

❙ Praha – Bratislava, 15 eur (cca 390 Kč)

❙ Brno – Bratislava, 6 eur (cca 156 Kč)
❙ Ostrava – Bratislava, 12 eur (cca 312 Kč)

Maďarsko
❙ Praha – Budapest,
19 eur (cca 494 Kč)/29 eur (cca 754 Kč)
❙ Praha – Budapest (1. třída),
35 eur (cca 910 Kč)/45 eur (cca 1 170 Kč)

Všechny ceny na této straně jsou stanoveny fixně v EUR, pro přepočet na CZK se používá aktuální přepočítávací kurz.
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Vlakem

do Švýcarska
po Švýcarsku

Prodlužte si léto a vyrazte na horské túry s impozantními výhledy nebo navštivte
malebná alpská městečka v zemi proslavené svou přírodou a skvěle fungující železnicí.
Díky Swiss Travel Systemu si cestování po této atraktivní zemi báječně užijete.

Z

Prahy do Curychu lze pohodlně dojet
přes noc vlakem EuroNight EN 458/459
s lůžkovými a lehátkovými vozy. Pro tento
spoj doporučujeme výhodnou jízdenku
SparNight s lehátkem (nebo lůžkem) za
59 eur (cca 1 475 Kč, v lehátkovém kupé pro
čtyři osoby). O jízdenky bývá velký zájem,
proto si ji raději pořiďte v předprodeji (lze až
čtyři měsíce předem).

ZVOLTE SI SPRÁVNOU VARIANTU
Do vzdálenějších koutů ve Švýcarsku se
vyplatí cestovat z Curychu s některou z jízdenek Swiss Travel Systemu, které zakoupíte ve vybraných mezinárodních pokladnách
ČD. Například jízdenka Swiss Transfer Ticket
umožňuje cestu z Curychu do libovolného
místa ve Švýcarsku a cestu zpět do Curychu
na vlak do Prahy. V prodeji máme i další
varianty jízdenek, například cestování podle
zvoleného počtu dní.
S jízdenkami Swiss Travel Systemu můžete
cestovat po Švýcarsku na 20 tisících kilo-

ŠVÝCARSKO
PĚŠKY A VLAKEM
V nové knize Petra Čermáka
najdete 18 zdařile zpracovaných
výletů, při kterých ideálně
zkombinujete cestování vlakem
a pěší turistiku. Kniha obsahuje
potřebné mapky, grafy, doporučení
a další praktické informace včetně
tipů na občerstvení. Odpovězte
do 30. srpna na soutěžní otázku
na e-mail soutez@cd.cz a 20 šťastlivců od nás obdrží tohoto cestovního průvodce. Do předmětu
zprávy napište ŠVÝCARSKO.
Soutěžní otázka:
Na jízdenku Swiss Travel Systemu
lze cestovat městskou dopravou
ve 41 švýcarských městech:
a) zdarma
b) s 50% slevou
c) za plné jízdné

Soutěž

20

cestovních
průvodců

metrech železničních tratí,
autobusových či lodních
linkách, ale i s 50% slevou
lanovkami a ozubnicovými
železnicemi. Bezplatně lze
dokonce využít městskou
dopravu ve 41 švýcarských
městech. Další bonus představuje volný vstup do více
než 400 muzeí a na výstavy
po celém Švýcarsku.

AKCE:
DVĚ ZA CENU JEDNÉ
Nabídka se týká jízdenek
Swiss Saver Pass a Swiss Saver
Flexi. Akce platí od 1. září
do 30. listopadu 2012,
předprodej začíná již v srpnu.
Pro další informace včetně
jízdních řádů navštivte internetové stránky www.cd.cz/svycarsko nebo
využijte naši informační linku 840 112 113. ❚

Švýcarsko vlakem, autobusem a lodí

Objevte tento rok Švýcarsko ve dvou a procestujte ho křížem krážem s nabídkou
2 za 1 od Swiss Travel System. Od dubna do května a od září do listopadu 2012
můžete cestovat vlakem, autobusem a lodí se všemi čtyřdenními Swiss Saver
Passy a přitom výrazně ušetřit. Jedna osoba zaplatí běžnou cenu, druhá osoba
s ní cestuje zdarma. Nabídka platí při koupi u Českých drah.

Více na www.cd.cz/svycarsko

ČD PRŮVODCE

/

55

JUNIOR PROGRAM ČD

ELFÍKOVA JÍZDA
PO ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH
Po úspěšné loňské akci navázal Elfík na tuto tradici i letos – 3. června
jste ho mohli potkat opět v pražské zoologické zahradě a 1. července
pak v zoologické zahradě v Ostravě.

N

ejpovedenější fotografie z těchto akcí najdete
na Elfíkově facebookové stránce na adrese
www.facebook.com/elfikuvweb. A ten, kdo to
náhodou nestihl, se může přijít podívat na slona
Elfíka a hlavně si s ním zasoutěžit do zoologické

zahrady v Ústí nad Labem v neděli 26. srpna 2012
od 14 do 17 hodin.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
Pro děti jsou opět připraveny sloní a železniční
soutěže, například běh ve sloních botách, krmení
slona, skládání puzzle, ale také model kolejiště,
kde si zájemci budou moci vypravit vlak. Děti dostanou herní kartičku a po nasbírání pěti razítek
za splněné úkoly získají jako odměnu Elfíkův sešit
proti nudě číslo 2. Připraven je i kulturní program,
pohádky, písničky a povídání o zvířátkách. ❚

Manažerka Junior programu Elen Mátéová

Křížovka

V

íte, milé děti, která země je považována za největšího výrobce modelové železnice na světě?
Nápovědu najdete v článku ze světa železnice. Tajenku zasílejte do 30. srpna na adresu
redakce nebo na soutez@cd.cz, do předmětu zprávy napište ELFÍK.

Opak dne
Naše planeta
Podzemní dráha
Plnicí ...
Žlutý citrus
Pichlavá kytka
Divadelní závěs

Pět vylosovaných výherců, kteří nám pošlou název
země z křížovky, získá balíček krásných pohádek na DVD.
Nejkrásnější pohádky na DVD najdete na www.urania.cz.

Pozor!

SOUTĚŽ

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

pro chytré hlavy

1

V rámci projektu
Fondu ohrožených
dětí je u nás:

2

Televizní seriál
Zkoušky z dospělosti
se natáčel:

A 12 KLOKÁNKŮ
B 17 KLOKÁNKŮ
C 22 KLOKÁNKŮ

A V CHRUDIMI
B V ČÁSLAVI
C V LITOMYŠLI

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

Z čeho se vyrábí
zkvašený mongolský
nápoj airag?

4

Za nejrozšířenější
velikost modelové
železnice se považuje:

A Z KRAVSKÉHO MLÉKA
B Z KOZÍHO MLÉKA
C Z KOBYLÍHO MLÉKA

A H0
B TT
C N

5

Předprodej jízdenek
SporoTiket Evropa
začíná s předstihem:

6

Který článek
v tomto čísle vás
nejvíce zaujal? *

A JEDEN MĚSÍC
B DVA MĚSÍCE
C TŘI MĚSÍCE

* 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 30. srpna 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: Martin Rybář, Petra Čáslavová, Michal Volf
Poukázky PONT: Aleš Neuwirth, Zdenka Šmákalová, Viola Čápová
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – 45 000 manželství, 2 – v Kopřivnici, 3 – Durancie, 4 – Langkawi, 5 – pět
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cd.cz/cdprovas.
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PŘEDPLATNÉ

19 Kč
za číslo

VLAKEM
na

s jízdenkou
se skupinovou slevou
Vyražte za zážitky s partou, pojedete všichni výhodn®ji!
sleva již pro 2 osoby
sleva až 50 % z ceny jízdného ve 2. tÚíd®
v®tší sleva pÚi zakoupení zpáte¦ní jízdenky
Více na www.cd.cz/leto nebo u pokladen )D

Cesta kolem )R

za 14 dní
Letní kino
Adrenalinový
víkend v lomu

Vltava,
30 kilákį

Cestuj v lét® po )esku 14 dní v kuse jen za 990 K¦!
Máš In-kartu* nebo ISIC? Kup si Jízdenku na léto a cestuj
po celé )eské republice ve 2. tÚíd® bez omezení kilometrì.
*In-kartu si lehce pořídíš u pokladen nebo v eShopu ČD.

Více na www.cd.cz/jizdenkanaleto a www.isic.cz
nebo u pokladen )D

Moje narozky!
Dortová bitva...

Kola s Robinem
a jižní Morava

