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Speciální nabídka
parkování v garážích Slovan
pouze pro zákazníky ČD,
kteří cestují vlakem
ze stanice Praha hl. n.
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Více na www.cd.cz/cdparking

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

vě
zň
ů

Vin
ohr
ads
ká

U

Di
va
dl
op S
a
t
er át
a ní
Pr
ah
a

Leg
ero
va

Po
lit
ic
ký
ch

Praha
hlavní nádraží

editorial

/

01

Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
podvádět se nemá. Vědí to malé děti a měl bys to vědět i ty, (ne)jmenovaný M. R., ty,
jehož fotografie Spirální galaxie vyhrála v srpnovém čísle našeho magazínu fotografickou
soutěž pro mladé talenty. Ty, který jsi uvedl svůj věk 28 let, abys splnil pravidla, ty, jenž
publikuješ na webu a uvádíš tam zcela jiné údaje, ty, kterého prozradili tví (ne)přátelé,
ty, který jsi znemožnil jiným soutěžícím zaslouženě vyhrát. I proto v aktuálním čísle
udělujeme dvě první místa. Ty, ty, ty!!! To se nedělá…
Viníka jsme odhalili, stejně jako se o totéž pokouší Ivan Trojan ve svém novém filmu
Ve stínu. Nic ale není takové, jaké se zprvu zdá. Prostě zase ta spirální galaxie. Film vřele
doporučujeme, jedná se o povedenou záležitost. Ti šťastní z vás mohou vyhrát nejen
propagační filmové předměty, ale také vstupenky do kina.
Šťastnou cestu vlakem přeje

Foťte kouzla
železnice
a získejte
Kilometrickou
banku ČD!

Zdeněk Ston, šéfredaktor

KOUZLO ŽELEZNICE

• Richard Horák • Reflexe

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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IVAN
TROJAN
Filmový, seriálový a divadelní herec Ivan Trojan má
v posledních dnech o práci i zábavu postaráno. Do
kin přichází jeho nejnovější film Ve stínu, kde ztvárnil
hlavní roli, a narodil se mu již čtvrtý syn – Václav.
Jaké jsou jeho osudové životní role?

11

43

téma

ze světa železnice

TAK TEDY PES

RYCHLOKURZ
AJZNBONŠTINY

Češi prostě psy milují. K tomu, abyste
si mohli pořídit vlastního psa do domu
nebo bytu, to ale rozhodně nestačí.
Nejprve se musíte důkladně obeznámit se všemi riziky, strastmi a nároky
na chov i výchovu vašeho budoucího
chlupatého přítele.

Železničářský slang, to je dlouhá desetiletí
pilované a vlastně ani nevnímané umění,
které si musí osvojit každý ajznboňák,
jinak zkrátka nebude na dráze „in“. Abyste
dokázali lépe pochopit jeho specifika,
zveme vás na rychlokurz „ajznbonštiny“.

obsah
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21
cestování po ČR

ZLÍNSKÝ KRAJ

Valašské městečko Vizovice je neodmyslitelně spjaté s výrobou ovocných
destilátů. A protože určitě neodoláte
a budete chtít okoštovat, neriskujte
na silnicích a vydejte se do Vizovic
vlakem. Zastavit se můžete
i na místním zámku přezdívaném bílá
perla Valašska.

31

Příští číslo
vyjde 10. 10. 2012.

cestopis

EMIRÁT DUBAJ

Dubaj se vydala cestou údivu. Je to přehlídka umu prestižních architektů
a jejich projektů, které sahají téměř až do nebes. Každá nová stavba musí
být monumentálnější, originálnější, o luxusu ani nemluvě. Kam až lze
dojít a jak dlouho taková honba za prestiží může trvat?

48
ČD průvodce

DEN ŽELEZNICE

Přestože s měsícem září
školákům úsměv na tváři
většinou rychle zmizí,
fanouškům železnice se
naopak rozzáří oči štěstím.
Je tu totiž opět jejich velký
svátek – Národní den
železnice. Letos tato
slavnost proběhne 29. září
v Brně, kde vás čeká bohatý
program pro celou rodinu.

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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NENECHTE SI UJET

Psali jsme…
Bohumínští obsluhují
celý Moravskoslezský kraj
(č. 15/2012)
Běžnému cestujícímu je asi jedno,
kdo sedí na stanovišti hnacího
vozidla jeho vlaku. Přednosta provozní jednotky ale nemůže vyslat
každého strojvedoucího, kterého má
k dispozici, do jakéhokoli vozidla té či
oné řady. Podívali jsme se, jak to řeší
v bohumínském depu.

ŠACHOVÝ VLAK
Pojeďte na netradiční výlet
po střední Evropě a zahrajte si
ve speciálně vypraveném vlaku
třináctikolový turnaj v rapid
šachu.
V loňském roce vyjel šachový vlak vůbec
poprvé. Akce měla mimořádný úspěch,
a proto se na ni můžete těšit i letos. Speciálně vypravený vlak odjede z Prahy 12. října, odkud bude pokračovat do Drážďan,
Wrocławi, Piešťan, Vídně a svou cestu
zakončí opět v Praze. Během pěti dnů se
na palubě vlaku odehraje šachový turnaj
za účasti amatérských i profesionálních
hráčů. Na ty nejúspěšnější čekají věcné
i finanční odměny. Více informací o této
akci najdete na internetových stránkách
www.praguechess.com.

Výprava za Čmeláky do země
orlů a igelitových sáčků
(č. 15/2012)
Albánie – hornatá krajina se sídlištěm
orlů, o které ví většina Středoevropanů jen z doslechu. Dvojici železničních cestovatelů přilákaly do této
země hlavně lokomotivy, které byly
před 40 lety vyráběny v Československu a dodnes tu zajišťují veškerou
osobní i nákladní přepravu.
Proč nádraží v Ústí nad Orlicí
poprvé uniklo zkáze?
(č. 16/2012)
Plánovaná demolice výpravní
budovy v Ústí nad Orlicí se po silném
mediálním tlaku odložila. Málo se už
ale ví, že tento objekt bojoval o své
přežití už v roce 1930 kvůli plánované modernizaci stanice. Proč se tak
ale nakonec nestalo, nám archivy
neprozradily.
Jak odpojit vagon za jízdy
aneb brzdové zkoušky
(č. 16/2012)
O nezvladatelném člověku se někdy
říká, že je jako utržený vagon. Odborníci z VUZ by ale kroutili hlavou,
protože utržený vůz není a ani nesmí
být nezvladatelný. V rámci náročných
zkoušek brzdových zařízení vozidel
totiž dokážou bezpečně odvěsit
vagon i v rychlosti 200 km/h.
Čtrnáctideník Železničář si můžete
předplatit za 250 Kč/rok na
www.cd.cz/zeleznicar.

POZVÁNKA

ARCHITECTURE
WEEK PRAHA 2012
Navštivte unikátní mezinárodní festival
architektury a urbanismu Architecture
Week. V Letohrádku královny Anny na Pražském hradě si můžete od 1. do 28. října
prohlédnout výstavu na téma doprava,
dopravní stavby a infrastruktura. Zastou-

VÝHODNÉ JÍZDENKY
PRO VŠECHNY
Od 3. září rozšiřujeme nabídku ČD Promo.
K dosavadním jízdenkám mezi Prahou
a Ostravskem, Zlínskem nebo Brnem
přibyly nové nabídky z Brna do Zlína, Olomouce, Prostějova a Uherského Hradiště
a také z Prahy do Hradce Králové nebo
Plzně a zpět. Jízdenky ČD Promo v těchto
relacích si mohou cestující koupit jako
obyčejné (bez In-karty se zákaznickou
aplikací), nebo zákaznické (k In-kartě
se zákaznickou aplikací). Dostupné jsou
na pokladnách ČD v příslušných stanicích
nebo na www.cd.cz/eshop.

peny budou všechny čtyři oblasti dopravy – železniční, silniční, vodní a letecká.
Budete moci zhlédnout jak fotografie, tak
projekční dokumentace, modely a audiovizuální prezentace. Představen bude i historický vývoj dopravy. Nebudou chybět
ani fotografie a nové projekty nádražních
budov Českých drah.

NOVINKY

ANKETA

CYKLISTÉ VÍTÁNI

Výsledky ankety o nejúspěšnější
článek z minulého čísla ČD pro vás:

Seznamte se s cyklostezkami, které
vznikly v místech zrušených tratí
po celé České republice. Zvláště
pro železničáře, současné nebo
bývalé, může být zážitkem cesta
po místech, kudy kdysi vedla
železniční trať. V zahraničí se
s budováním těchto výletních
tras začalo již před desítkami
let. Přehled drážních cyklostezek u nás obsahuje vnitřní dvoustrana
čtrnáctideníku Železničář čísla 16/2012.
Další články a informace ze světa železnice
si můžete přečíst na www.cd.cz/zeleznicar.

2
3

33 % hlasů
Cestopis – Dámská jízda
za Sibiř (Tereza Koníčková)
17 % hlasů
Ze světa železnice –
Das Modell (Michal Málek)
14 % hlasů
Cestování po ČR – Pardubický
kraj (Tomáš Rezek)

05

ŽELEZNIČÁŘ

ČLÁNKY, KTERÉ VÁS
NEJVÍCE ZAUJALY

1

/

VLAK+

NA VELKOU
PARDUBICKOU

Na letošní v pořadí už 122. Velkou pardubickou připravily České dráhy speciální
nabídku VLAK+. Cestující do stanic Pardubice hl. n. a Pardubice závodiště obdrží
slevu 50 % z obyčejného jízdného. Musejí
si ovšem tuto jízdenku nechat označit
speciálním razítkem u stánku ČD, který se
bude nacházet u příchodu na pardubické
závodiště. V jednání je také výprava speciálního parního vlaku z pražského Masarykova nádraží. Sledujte plakáty na nádražích
nebo www.cd.cz/zazitky a dozvíte se více.

NEJLEPŠÍ SVAČINA
Využijte v září zvýhodněnou nabídku na nejprodávanější
bagetu Chlebíčkový labužník spolu s nápojem Pepsi
jen za 65 Kč.
Zastavit se v PONTech
nejen pro občerstvení se
však vyplatí vždy. Doba,
kdy jsme si museli před
každou cestou vlakem
ještě doma připravit
svačinu, je už minulostí. Široký výběr, a to
nejen potravin, nabízejí
prodejny Market PONT
Center, které najdete
na všech důležitých českých nádražích. Aktuální
akce můžete sledovat
na www.ponty.cz.

65 K
běžně 77Kč

č
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VÝHERCI
SOUTĚŽÍ

OLOMOUCKÝ KRAJ

NA FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY SE SLEVOU
Na přelomu září a října (23. září – 13. října) se v Olomouci
koná už 19. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby.
Pořadatelé přichystali pět velmi zajímavých koncertů, které
rozezvučí působivé prostory olomouckých chrámů. K jejich
provedení pozvali přední české i zahraniční umělce. Festival
se koná pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera a za finančního přispění Olomouckého kraje a statutárního města
Olomouce. České dráhy jsou už druhým rokem partnerem
tohoto významného festivalu a v rámci programu ČD Bonus
je možné zakoupit vstupenky se slevou 10 procent.

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

DĚTSKÁ SOUTĚŽ O DVD
Správná odpověď:
Německo
Štěpán Fiala, Karlovy Vary
Martin Paulik, Proboštov
Damián Felštinský, Krnov
Sandra Vychodilová,
Kostelec na Hané
Jana Malátová, Městec Králové

SOUTĚŽ chrudim
o loutkové divadlo
Správná odpověď:
Sv. salvátor
Tereza Lacmanová, Praha
Martin Malíček, Ostrava
Světla Janušová, Vsetín

SOUTĚŽ o start set
Správná odpověď:
208
Radim Šebesta

ÚSTECKÝ KRAJ

PLZEŇSKÝ KRAJ

ZAHRADA ČECH
A VINOBRANÍ S KABÁTY
Od 14. do 22. září se v Litoměřicích koná 36. ročník
Zahrady Čech, naší nejnavštěvovanější zahradnické
výstavy. Na výstavišti najdete i stánek Českých drah,
kde se můžete informovat o nabídkách ČD
a vlakových spojeních a získat reklamní
předměty. Pro větší pohodlí návštěvníků budou v době konání výstavy
posíleny vybrané vlakové spoje.
V pátek 21. a v sobotu 22. září v Litoměřicích proběhne ještě jedna akce – Litoměřické vinobraní. Na hlavní program si zajděte do historického centra města. Součástí vinobraní
je hudební Ostrovní festival, který se letos koná v areálu
kasáren pod Radobýlem v Kamýcké ulici. Vyvrcholením
programu sobotního večera je koncert skupiny Kabát.
České dráhy, oficiální dopravce této akce, po ukončení
koncertu zajistí odvoz návštěvníků zvláštními posilovými vlaky. Více na www.cd.cz/zazitky.

CYKLOVLAKEM
DO CHODSKA
V pátek 28. září vypraví České
dráhy z Plzně zvláštní vlak pro
turisty a cyklisty. Vlak pojede
z plzeňského hlavního nádraží
(odj. 7.25 h), zastaví pro výstup v Janovicích nad Úhlavou
a Kdyni a jízdu ukončí v Domažlicích. Odpoledne se vlak
vrací do Plzně (příj. 18.43 h)
přes Blížejov a Staňkov. Den si
může každý naplánovat individuálně nebo využít některou
z tras doporučených pořadateli – třeba prozkoumat
vrchol Korábu s rozhlednou,

SOUTĚŽ kultura O 5 DVD
Správná odpověď:
1995
Ludmila Ovesná, Vsetín

SOUTĚŽ ŠVÝCARSKO o cestovní průvodce
Správná odpověď: zdarma

Věra Kopecká, Vysoké Mýto

David Ryba, Nová Paka

Alena Kulíková, Hořovice

Josef Ličko, Chomutov

Michaela Dvořáková, Brno

Soňa Nedvědová, Děčín

Vladimír Harmáček, Zaječí

Karel Devátý, Kúty

Václav Holeňa, Brno

Dana Štefanská, Ostrava
Josef Hudeček, Přerov

SOUTĚŽ o kurz vaření
Správná odpověď:
filip sajler
Jiří Jech, Havlíčkův Brod

Hana Lefolgocová,
Kopřivnice
Pavlína Volfová, Beroun
Miluše Hofmanová,
Hradec Králové
Jaroslava Šerá, Vsetín

Všem výhercům gratulujeme!

Antonín Gabriel,
Domažlice

Pavel Faic, Otrokovice
Václav Pícka,
Kralupy nad Vltavou
Jana Barvířová, Liberec
Lenka Malá, Horažďovice
Radka Gernatová, Jičín
Hana Zourková, Blansko
Petr Kabelka, Rokycany
Vlastimil Josiek, Hnojník

Nový Herštejn, Příkopy nebo
se vydat na Rýzmberk s další
rozhlednou. Vlak má kapacitu
200 míst, k dispozici bude
bufetový vůz a vůz pro bicykly.
Dospělí zaplatí za jízdenku
200 Kč, děti do 15 let 150 Kč,
kolo přepravíte za 50 Kč. Informace a předprodej jízdenek
na tel. 606 063 209 v době
od 15 do 19 hodin. Neváhejte
a zajistěte si jízdenky včas!

rozhovor
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srdcem „bohemák“

IVAN
TROJAN

a jeho OSUDOVÉ voLBY

Herecké postavy Ivana Trojana musejí často volit
mezi tím, co by chtěli a co je správné, a tím, co je
možné a potřebné k přežití. Role kapitána Hakla,
s níž v jeho podání ve snímku Ve stínu přichází do kin
režisér David Ondříček, je jednou z takových.
text
FOTO

PAVEL HRABICA
abelsonagency a archiv
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IVAN TROJAN (48)
Narodil se 30. června 1964 v Praze.
Otec Ladislav je známý český herec,
bratr Ondřej režisér a producent.
Manželka Klára (sestra kanoisty
Lukáše Pollerta) je herečka, mají syny
Františka, Josefa, Antonína a Václava. V mládí hrál aktivně basketbal,
vystudoval sportovní Gymnázium
Nad Štolou v Praze. Nakonec se
přihlásil na DAMU. Začínal v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého
v Praze, později přešel do Divadla
na Vinohradech. Od roku 1997 hraje
v Dejvickém divadle v Praze. V Divadle na Vinohradech hostuje v představení Brouk v hlavě. Obdržel čtyři
České lvy za filmy Smradi, Musím tě
svést, Jedna ruka netleská

„Můj vztah k bratrovi plně vystihuje tato archivní fotografie – vzhlížím k němu.“

a Václav. Uplatnil se v seriálu Četnic-

Film se odehrává v roce 1953, v době
kolem měnové reformy. Jak vy sám
vnímáte 50. léta?

Jako jedno z nejhorších období našeho
národa. Jedna totalita vystřídala druhou. Po
fašismu to muselo být šílené, že přišlo něco
podobného. I když už máme od té doby odstup, můžeme ji možná hodnotit objektivněji, přesto ve mně zůstává pocit dluhu vůči
lidem, kteří byli 50. lety nejvíc postiženi.

David Ondříček by se s filmem rád
prosadil i za hranicemi. Je Československo, totalita a 50. léta téma, které
svět osloví?

To nejsem schopen posoudit, uvidíme.
Snaha zde rozhodně je. David chtěl natočit
evropský film. Jako kameramana pozval
Poláka Adama Sikoru, který je evropskou
špičkou. Proto se tam objevuje Sebastian
Koch, což je herec, který hrál v oscarovém
filmu Životy těch druhých a nyní hraje
v připravované Smrtonosné pasti 5
s Brucem Willisem.

ké humoresky, trilogii Ďáblova past,
Dobrodružství kriminalistiky. V le-

Nestydí se ten,
pro koho morálka
nic neznamená.
Bylo pro vás složité – a nutné – vcítit se
do role policajta ze staré školy v nově se
upevňujícím komunistickém režimu?

Jistě, to je nutnost mé profese. Byly určité úseky
v mém životě, které mi pomohly, abych okamžiky, které prožívá kapitán Hakl, lépe pochopil.

Máte na mysli podpis Několika vět
a žádosti o propuštění Václava Havla
z vězení v roce 1989, kdy vás na vojně
převeleli do Humenného?

Ano, ale nechci se v tom moc hrabat,
hodně jsem o tom mluvil, je mi to protivné.
Netvrdím, že bych se do postavy neuměl
vcítit i bez toho, ale pomáhalo to víc. Můj

tošním roce přišly do kin filmy Vrásky
z lásky a Ve stínu. Další snímky, ve
kterých hrál: Medvídek, Karamazovi,
Příběhy obyčejného šílenství, Anděl
Páně, Želary aj.

filmový kriminalista se také rozhoduje, jestli
bojovat s něčím, co je nebezpečné, možná
těžko porazitelné. Je to o tom, jestli a jakou
má jedinec šanci uspět proti totalitní moci.
Poselství toho filmu je, že má, ale také za
jakých obětí. Čím víc takových lidí bude,
tím bude systém slabší. Pak je možnost, že
systém bude tak slabý, až splaskne.

Myslíte, že je to model i pro současnost?

Ano, je to stejné. Pokud si jedinec bude stát
za svými hodnotami, za svým hodnotovým
žebříčkem. Někdo to považuje za naivitu, já
té naivitě říkám morálka. Nelhat, říkat pravdu, nekrást, ctít pravidla, která se dohodnou.

Jste schopen říci, jestli byla 50. léta
také v něčem pozitivní? Mohl tehdy
policajt dělat obyčejné řemeslo?

Asi nemohl. Moje postava je kriminalista
ze staré školy, které si tehdejší bezpečnost
ještě nechávala. Protože bylo nutné, aby se
řešily i normální případy, ale nebylo jich už
tolik. On se najednou setká s tím, že někdo
mu říká, že je to jinak, ale když jde po faktech a hledá pravdu, zjišťuje, že je zde něco
úplně jiného.
Kdo rozdává, rozhodne

Teremin

Vrásky z lásky

rozhovor

Mimochodem, ukradl jste někdy něco?

Ano. Je to promlčené. Mám to ale pořád jako měřítko
toho, co se dělat nemá. Stydím se. Pochopte, ani já
se nepovažuji za spravedlivého za všech okolností.
Musíte se ale snažit. Musíte vědět, za co a kdy se
máte stydět. Nestydí se ten, pro koho morálka nic
neznamená, pro koho je jen slovo. Film Ve stínu
má hodně věcí, které přesahují do současnosti.

Přesto – nemáte tak trochu stejný smysl
pro spravedlnost jako Ondřej Vetchý?
Nedávno jste se vyslovil například pro
církevní restituce.

Ondra je extrémní, já to tak nastavené nemám. Co se restitucí týká, já se zase tak často
veřejně k něčemu nevyslovuji, nedávám všude
svůj podpis. Nepřihlásil jsem se k restitucím, to
je hodně zjednodušené. Kdyby si lidé pořádně tu
výzvu přečetli, vyjádřil jsem se přes ni k tomu,
aby se vyřešil nějaký dluh. Jako se řešila jiná
postižení, mělo by se napravit i tohle. Netvrdím
ani, aby se vracelo všechno, jen si myslím, že
máme jako společnost dluh.

Hodně aktivně jste se zapojil do snahy o zachování fotbalového klubu
Bohemians 1905. Věřil jste v jeho
záchranu?

V roce 2005 jsem tomu už moc nevěřil.
Tehdy za mnou přišel nedávno zesnulý Jirka Steinbroch a mnozí jiní, jestli bych chtěl Bohemku zachránit.
Všichni, kdo se pasovali do role
zachránce Bohemky, ji posílali
do ještě větších bažin. Jirka
mi ale řekl, že tahle iniciativa vychází od fanoušků.
Od lidí, z nichž většina
není movitá, mohou dát
na záchranu třeba jen
stovku. A taky že mi nemůže poskytnout velké záruky
a že to s nimi mohu jen risknout.
Risknul jsem a nelituji toho. Je to krásný
velký příběh, který by stál i za natočení. Jak
fanoušci zachránili klub.
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Máte čtyři děti. Měl byste je i v padesátých letech?

Asi by záleželo na tom, jak by se mě padesátá
léta dotkla. Určitě bylo dost rodin, kterých se
to tolik nedotklo. Jenže kolem třiapadesátého roku, po měnové reformě, to muselo být
dost krušné. I když si to zřejmě někteří lidé ve
falešném poblouznění nepřipouštěli.

Dali jste s manželkou synům výrazná
česká jména – František, Josef, Antonín, Václav. Proč?

V době, kdy jsme dávali Františka
a Josefa, byla spousta Matějů a Františků a Josefů bylo málo. Václava
jsme měli v užším výběru, když jsme
hledali jméno pro čtvrtého. Rozhodlo
úmrtí pana prezidenta Václava Havla.

Vnímají už starší synové, jakou máte
profesi?

Samozřejmě, je jim třináct a jedenáct let,
jsou o dva roky napřed, než jsme bývali my.
Nevím, že by mi řekli o nějakém filmu, že je to
blbost. Nijak zásadně se nevyptávají, to ještě
nastane. S nejstarším jsem už některé věci
rozebíral.

Znají vás z divadla? Na co byste je nevzal?

Znají, ale některá představení jsem ještě
cenzuroval. V této sezoně už snad mohou
vidět všechno.

Také hru Dejvického divadla Ucpaný systém, kde Bohu nefunguje kanalizace?

Tady bych asi rok dva počkal. Jsou v ní pasáže,
které jsou přes čáru v jejich věkové kategorii.
Uměli by to sice oddělit, co jsem doma já
a co hraju, to ano, ale jak se ty věci říkají a na
jevišti hrají, jak jsou natvrdo, ač je ve hře stále
nějaký nadhled, měl bych během představení
v hlavě, že sedí v hledišti, že tam jsou. Rozptylovalo by mě to.

Když už jsme se dostali k divadlu – hraje
se vám na malé scéně Dejvického divadla
lépe než na velké? Neschází vám rozlehlé
jeviště?

Je mi tam líp kvůli lidem, prostor je taky dobrý.
Už jsme v něm patnáct let. Připouštím, že
bychom sem tam potřebovali něco většího,
aspoň na určitá představení. Nejen kvůli většímu počtu diváků a většímu výdělku. Někdy
prostor ve výtvarném pojetí i ve stylu hraní
limituje. Občas se bavíme o tom, že bychom
udělali projekt Dejvického divadla, ale hráli ho
jinde.
Příběhy obyčejného šílenství
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Odcházel jste do Dejvického divadla
s nadšením, nebo s nejistotou?

Nešlo o život a neměli jsme se ženou ještě
děti. Nechtěl jsem hrát divadlo, jaké se tehdy hrálo v Divadle na Vinohradech. Kdybych
děti měl, možná bych se nerozhodoval tak
snadno. Ale měl jsem vnitřní potřebu a tu
jsem vyslyšel. Byla to velká nejistota. S kolegou Lukášem Hlavicou jsme šli za Mirkem
Krobotem, který odcházel ze stejné potřeby
z Národního divadla, kde byl velice úspěšný a respektovaný. Začátky byly přirozeně
těžké. Dnes je Dejvické divadlo pojem, ale
mohu s čistým svědomím říci, že jsme si ho
zasloužili. Bylo to v době, kdy nikdo z nás
nebyl mediálně známý. Když jsme po dvou
letech měli vyprodáno, chodili k nám diváci
na divadlo, na představení, ne na jména.

Kapitán Hakl není vaše první role
člověka v krajní situaci. Namátkou:
Operace Silver A, Václav, Želary. Kromě
podpisu Několika vět prožil Ivan Trojan
jako člověk ještě někdy obdobný stav?

Základní vojenská služba a Humenné nebylo
bytí a nebytí, nešlo o život. Mezní situace to
ale byla. Bylo to za totality, byl jsem na vojně, vyslýchala mě kontrarozvědka. V armádě
byly všechny tresty dvojnásobné a těžší.
Bylo to o něco horší, než kdybych se dostal
do Bartolomějské. Vůbec jsem netušil, co se
mnou udělají, byla to pro mne velká nejistota. Viděl jsem ty nejčernější věci, které mohly
být. Rozhodnutí podepsat, nebo nepodepsat
bylo tehdy dost zásadní.

Neměl jste ovšem rodinu. Šel byste do
toho, kdybyste měl byť jen jedno dítě?

Ano, to byl důležitý aspekt. Přemýšlel jsem nad
tím, i přesně tohle řeší hrdina filmu Ve stínu.
Pokud bych od něčeho tak zásadního ustoupil,
ztratil bych část sebe, i když bych chránil děti.
Je ovšem velký rozdíl mezi podobným rozhodnutím v letech padesátých a v letech sedmdesátých nebo osmdesátých. Kdybych takové
dilema měl v 50. letech a šlo o mou rodinu, řešil
bych to pravděpodobně jinak.

Máte dnes podobná dilemata? Že nevezmete nabídku, aby se za vás jednou
děti nestyděly?

Určitě. Vždycky je prvotní, abych se nestyděl
já. Hlídám si hranici toho, abych uživil rodinu
a nedělal něco, za co bych se styděl. Pokud
bych se styděl já, styděly by se i mé děti. Nebo
žena. Odmítl jsem pár nabídek, a když jsem
viděl výsledek, byl jsem rád. Některé byly špatné, některé uspěchané a předčasně natočené.

Ale i herec musí platit účty, neb jak
říká Svěrákův učitel Louka v Koljovi:
„Složenky, krávy zelené…“

Byli jsme se ženou v situaci, kdy jsme žili
z divadelního platu, z věcí, které jsem dělal
v rozhlase, děti jsem neměl, to je pravda.
Když se narodili František a Josef, začínaly
Humoresky. To nebyl problém, že bych bral
něco mimo mou laťku, a jsem rád, že jsem to
udělal. Bylo to deset let mého života. Přinesl
jsem peníze, ale nebyl jsem v rodině fyzicky.
Nebo velmi málo přítomný. To je věčné
hledání rovnováhy, abych vydělal pro rodinu
peníze a zároveň pomohl ženě s dětmi
a poznával vlastní děti. Nedávno jsem učinil
výjimku a rozhodl se tři měsíce nebrat žádné
nabídky. Byl jsem jen s rodinou. Ale protože
rozpočet šestičlenné rodiny je hodně složitý,
tak jsem se už zase honem rychle vrátil do
práce.

Když jsme hledali
jméno pro čtvrtého syna,
rozhodlo úmrtí
Václava Havla.
Nelituje vaše žena toho, že obětovala
svou profesi rodině?

I tohle prochází vývojem. Určitě někdy litovala. Teď, po dvaceti letech, je šťastná, jak
to je a že máme čtyři děti. Ne že by si to neuvědomovala, ale přišla si na to. Je zapotřebí
si projít tím, kdy se vám stýská po profesi,
kdy vás tlačí pocit, že vám ujíždí vlak. Tím
si určitě prošla. To neznamená, že by se do
budoucna profesi nevěnovala.

LAPIDUCHEM
V HUMENNÉM
Po skončení studia na DAMU v Praze
nastoupil v roce 1988 tehdy povinnou
roční základní vojenskou službu
v Armádním uměleckém souboru.
Podepsal však protirežimní výzvu
Několik vět i petici za propuštění Václava Havla z vězení a byl převelen na
východní Slovensko do Humenného,
kde působil jako zdravotník.

Jak to oceňujete a jak jí to dáváte najevo?

Moc. Je fajn, když se věci říkají, ale myslím,
že to pozná i beze slov. Nyní možná prožíváme dobré období, v dlouhodobém vztahu si
vždycky projdete krizemi. My jsme je ustáli
a je to pevné a hezké. I ty moje tři měsíce bez
práce k tomu patří.

Odklízíte děti k televizi a počítači,
nebo se jim věnujete vy osobně?

Nedělejte si falešné iluze. Když už usínám,
tak jsem rád, když na chvíli k počítači zmizí.
Naše děti nemají jen dřevěné hračky. Je však
hranice, za kterou se snažím, aby nešly.
Honím je ven. Moje generace byla za trest
doma, dnes je to naopak. S počítači občas
bojuji a prohrávám. Jsou to války, tady se
projevuje moje prchlivost, místo abych
s nimi patnáct minut diskutoval, snažím se
to vyřešit během minuty. To je chyba.

Nemohu se ještě jednou nevrátit
k Četnickým humoreskám. Seriál vám
přinesl opravdovou popularitu. Už
jste se alespoň pro diváky „vysvlékl“
z uniformy?

Měl jsem štěstí, že jak televizní seriál Četnické humoresky, tak úspěšný film Samotáři šly
ve stejnou dobu. Část divácké obce mě brala
z Humoresek, část z kina. Divácká obec byla
tím pádem rozdělená, i když ta televizní je
jiná než filmová. Moje štěstí spočívalo v tom,
že jsem se pro filmové režiséry nezaškatulkoval jen jako herec televizních seriálů a pro
seriálové pouze jako herec filmový. ❙
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RUKOVĚŤ PŘEDPEJSKAŘE

TAK TEDY pes
Češi prostě psy milují. Podle statistik je v České republice pes součástí
každé druhé až třetí domácnosti. Uvažujete také o tom, že počet psích
„páníčků“ rozšíříte? Pak si přečtěte následující řádky. Mít po boku věrného
přítele totiž znamená, že vám vyhovuje jeho vzhled, vzrůst i povaha.
text
FOTO

tomáš cach
flicker, wikimedia, archiv
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ezinárodní kynologická federace
(FCI) uznává skoro čtyři stovky psích
plemen. V naší republice jsou chována
všechna plemena běžná v Evropě, ale
i mnohá celosvětově vzácná. Je tedy
rozhodně z čeho vybírat. Už při zběžném
pohledu do jakéhokoli atlasu psů se může
zdát neuvěřitelné, že předchůdcem všech
tak rozmanitých čtyřnožců byl – vlk.

ROZUM VS. CIT
Výběr psa se samozřejmě řídí především
vkusem budoucího majitele, což by však
rozhodně nemělo zůstat kritériem jediným.
Toužíte po opravdu pořádném hafanovi?
Pak byste měli předem zvážit, zda velkému
psovi můžete poskytnout dostatek prostoru
(v bytě, autě...) a pohybu (dlouhé vycházky),
nemluvě o nákladech na krmení. Naproti
tomu zase maličká plemena (čivava, pražský
krysařík) nejsou pro svou křehkost příliš
vhodnými společníky malých dětí. Řada lidí
proto volí kompromis – střední růst. Ideální
je pořídit si psa, kterého v případě potřeby
(úraz, vážné onemocnění) unesete.
Vezmeme-li v úvahu základní rozdělení
psích plemen na psy pracovní, lovecké
a společenské, pak u druhé skupiny (např.
ohaři, honiči) bývají díky loveckému pudu
problémy (i při důsledné výchově) s přivoláním, jakmile pejsek zachytí stopu...
Pokud jde o typ srsti, dlouhá je sice velice
líbivá, ale „odsoudí“ vás ke skutečně každodenní péči. Všude se dočtete, že pes líná

dvakrát do roka, ale zvíře chované v bytě
(i krátkosrsté), v němž je celý rok víceméně stejná teplota, trousí chlupy prakticky
nepřetržitě. A ty se dostanou opravdu, ale
opravdu všude...

PP: PRŮKAZ PŮVODU
U psa s průkazem původu z renomované
chovatelské stanice (CHS) máte jistotu, že
získáte jedince s exteriérovými i povahovými vlastnostmi odpovídajícími danému
plemenu. Mnoho CHS u nás je na špičkové

Stovky a stovky inzerátů neustále nabízejí „čistokrevné psy bez PP“ (případně
„po rodičích s PP“). Tady už jistota slábne
– z krásného štěňátka vám může vyrůst
psík podobající se zvolenému plemenu jen
vzdáleně, nehledě na zdravotní (genetická) rizika vyplývající z netransparentního
chovu. A chcete-li tímto způsobem ušetřit
pár tisícovek na pořizovací ceně psa,
vězte, že z hlediska celoživotních nákladů
na psí život jde o úsporu zcela zanedbatelnou.

Veškeré vědění, souhrn všech otázek a všech odpovědí,
je obsaženo v psovi.
Franz Kafka
evropské (světové) úrovni podložené desítkami let zkušeností, rozhodně však není od
věci shromáždit o vámi vybrané co nejvíce
informací a uskutečnit nejprve „průzkumnou“ osobní návštěvu.

A pak tu máme křížence (voříšky,
podvraťáky, pouliční směsi...). To už je
po všech stránkách vyloženě sázka do
loterie. Říká se, že kříženci obecně jsou
zdravější, odolnější než často „přešlechtění“ psi s rodokmenem plným výstavních
šampionů, ale seriózní potvrzení těchto
argumentů nikde nenajdete. Pravda
je, že náhodným (mnohdy nechtěným)
spojením rodičů může vzniknout pejsek
s jedinečně podivuhodným vzhledem
i charakterem.
Rozhodnout se musíte sami.

téma
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PSA, NEBO FENKU?
Obecně platí, že psi bývají samostatnější,
sebevědomější, feny mírnější, citlivější,
poddajnější ve výchově (nemusí to však
platit vždy!); rozdílná bývá samozřejmě
také stavba těla a celková hmotnost. U psů
je třeba počítat s permanentním „značkováním“ terénu, které může být někdy
příčinou vzniku nepříjemných situací. Dále
má téměř každý pes tendenci „vymezovat“
se vůči jiným psům (samcům), což se běžně
projevuje tak, že menší psík „preventivně“
atakuje většího (vrčením, štěkáním), aby
mu předvedl, že se ho nebojí. Často dochází
i k tomu, že maličký „vzteklounek“ vyprovokuje mnohem většího „dobráka“ k útoku...
Snášenlivost vůči jiným psům však lze do
jisté míry ovlivnit výchovou.
Fenky většinou nemívají s tolerancí na
jiné psy (obojího pohlaví) problémy. V době
hárání (1–2x do roka) je budete muset
důsledně chránit před nežádoucími psími
nápadníky. Pozor! Někteří dokážou být
neuvěřitelně vynalézaví v tom, jak se ke své
vyvolené dostat. Široce rozšířený názor, že
každá fena by měla mít aspoň jednou za život ze „zdravotních“ důvodů štěňata, nemá
ve veterinární praxi žádné opodstatnění.

NEJMENŠÍ & NEJVĚTŠÍ
❙ ČIVAVA
Nejmenší plemeno psa na světě (ideální hmotnost 1,5–3 kg). Malý psík s kompaktní stavbou
těla, mrštný, pozorný, temperamentní a velmi odvážný. Chová se v krátkosrsté
i dlouhosrsté varietě. Vhodný pouze pro držení v bytě. Ideální společník starších lidí.

❙ IRSKÝ VLKODAV
Největší známé psí plemeno (průměrná výška psů v kohoutku 81–86 cm, fen 79 cm).
Majestátní, silný a přesto elegantně stavěný pes s aktivním pohybem, klidný a vyrovnaný.
Pro svou velikost je mimořádně náročný na prostor, pohyb i množství stravy.

ŠTĚNĚ, NEBO „DOSPĚLÁKA“?
Většina „prvomajitelů“ se rozhoduje pro
štěně – nejen proto, že každé štěně je
roztomilé, ale i pro možnost sledovat
den po dni fyzický i psychický růst psíka
a šanci „udělat“ si ho podle svých představ.
Mnohé pak zaskočí, že péče o psa v prvních
měsících jeho života je náročnější, než si

– pejsek zvyklý sdílet s bývalými páníčky
jejich manželské lože nikdy nepochopí,
je-li mu v nových podmínkách tato výsada
odpírána...

PES NENÍ ČLOVĚK, ALE...
Jistě znáte to úsloví: „Vždyť ten
pes je taky jenom člověk...“ Milé, že?

Můj psík – to je tlukot srdce u mých nohou.

EDITH WHARTONOVÁ

dokázali představit, nemluvě o „proměnách“ jejich bytového zařízení. Plánujete-li
např. současně pořízení psa a rozsáhlejší
rekonstrukci bytu, je moudré odložit tu
rekonstrukci do doby, než bude pejskovi
aspoň rok...
Dospělého psa volí zejména ti, kteří
chtějí z nejrůznějších důvodů „přeskočit“
právě ta štěněcí negativa a přijít jaksi
k „hotovému“. Je pravda, že zdravý
(hlavně psychicky) pes si na novou rodinu
poměrně rychle zvykne (během několika týdnů). Jestliže si však z předchozího
domova přinesl nějaké (konkrétně pro vás)
nežádoucí návyky, bývá velice problematické ho jich zbavit. Typický příklad

Pokud jste si však předsevzali (a jistěže
ano), že váš pes bude opravdu vychovaný,
na jakoukoli jeho „personifikaci“ rychle
zapomeňte.
Pes je a zůstává vždy zvířetem, dokonce
šelmou, přestože celý svůj život bude od
vás vyžadovat péči, která je srovnatelná
s péčí o dítě. Řídí se instinkty, nikoli rozumem, své chování přizpůsobí tomu, co mu
dovolíte. Nepotřebuje bezbřehou „opičí“
lásku, ale pevný řád, své jasně vymezené
místo v rodinné „smečce“. Jinak se totiž
bude snažit zaujmout v ní vůdčí postavení.
Pes nemá stejnou paměť (vzpomínky)
jako lidé, je však schopen si zapamatovat
povely. Každý pes by měl nutně zvládnout
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ale psychicky bude strádat. Máte dům se
zahradou a domníváte se, že na ní bude váš
pes celý den šťastně a spokojeně čekat, až
se večer vrátíte z práce? Nebude.

ŽÁDNÁ LÁCE
V souvislosti se psem vám vznikne řada
výdajů, které jste dosud neměli. Pořizovací
cenou se jejich kolotoč teprve roztáčí. Něco
stojí už základní – postupně obnovovaná –
výbava (obojek, vodítko, pelíšek, misky na
krmení a vodu, hračky...) a poplatek městu/
obci (ve velkých městech jsou poměrně
vysoké).
Celoživotním, průběžným nákladem pak
budou položky na stravu. Je třeba zdůraznit, že živit psa zbytky lidských jídel je pro
něho naprosto nevhodné a vyloženě škodlivé. Můžete sice pejskovi speciálně vařit,
ale protože mu tímto způsobem jen těžko
dodáte všechny potřebné živiny, stále větší
alespoň přivolání v jakékoli situaci,
a to nejenom pro jeho bezpečnost.
Za chování (a jeho následky) svého psa
totiž ponesete bezpodmínečnou
odpovědnost.
Pes je však tvor navýsost společenský, potřebuje, abyste mu věnovali svou
pozornost, „mluvili“ s ním, zúčastnili se
společných her. Žádný pes není rád sám,
velmi pozitivně vnímá už jen vaši blízkou
přítomnost. Pes zavřený celý dlouhý den
v bytě se to možná naučí snášet fyzicky,

PSÍ INTERNET
Značný zájem naší populace o psy
a vše s nimi související se pochopitelně promítá do množství a rozsahu
webových stránek této problematice
věnovaných. Řada specializovaných
(např. www.inzerce-psu.com,
www.inzercepsu.net) i obecně
inzertních serverů (www.annonce.cz,
www.spechato.cz, www.bazos.cz aj.)
přichází s ohromnou, denně aktualizovanou nabídkou především štěňat.
Další weby pro milovníky psů (např.
www.hafici.cz, www.cz-pes.cz,
www.svetpejsku.cz) poskytují nejen
informace o jednotlivých plemenech, ale i o chovu, výchově apod.
Příznivcům konkrétních plemen lze
pak doporučit stránky řady chovatelských klubů, kde najdou vždy také
seznam kvalitních chovatelských stanic.

téma

počet chovatelů využívá průmyslově vyráběných granulovaných krmiv. Těch existuje
na trhu ohromný výběr – podle věku, velikosti a vytížení psa, některé dokonce přímo
pro určitá plemena.
Ani zcela zdravý pes se neobejde bez
veterinární péče (např. pravidelné povinné
očkování). I zcela banální návštěva veterináře vám odlehčí peněženku o pár stovek,
střední zákrok (operace) o několik tisíc, na
vážnou, dlouhodobou chorobu radši ani
nemyslet...
Každý pejskař vám však potvrdí, že nikdy
nelitoval jediné koruny vydané na svého
miláčka!
■
Přetrvává-li stále váš úmysl rozšířit rodinu
o čtyřnohého kamaráda, ujišťuji vás, že už
po krátkém soužití se budete divit, jak jste
mohli dříve bez psa žít. Protože pes... je
zkrátka pes. ❙

/

15

PEJSEK Z ÚTULKU?
I mezi lidmi, kteří uvažují o pořízení psa, panuje poměrně značná
nedůvěra k psím útulkům. Šíří se názory, že v těchto zařízeních
najdete pouze psy nezvladatelné, problémové nebo jinak „zkažené“.
Osvojení si psa z útulku však nemusí být automaticky rizikové.

P

roč se pes do útulku dostane? Majitel
zemřel nebo se o psa z různých (zdravotních, finančních, sociálních, rodinných...) důvodů nemůže (nechce) dál starat; pes se ztratil a majitele se nepodařilo
najít. Tito psi bývají většinou socializovaní a přechod do nového domova by neměl
činit větší potíže. A pak jsou tu i pejskové
pocházející z různých „kauz“ (týraní) či
jinak handicapovaní. Na takovém psovi
vás čeká spousta práce, která však může
být korunována úžasným uspokojením
z nově vybudovaného vztahu.
Pokud se domníváte, že chcete a dokážete dát pejskovi z útulku novou šanci na
život, snad vám přijde vhod něco zkušeností.

OSOBNÍ VÝBĚR
Téměř každý útulek má své webové
stránky, jejichž úroveň už o něm ledacos
vypovídá. Na webu si tedy můžete „předvybrat“ svého favorita, konečná volba
však samozřejmě padne při osobní návštěvě. Klíčovou roli často hrají okamžité
vzájemné sympatie (můžete se tak
i rozhodnout pro úplně jiného pejska...).

V solidním útulku vás seznámí se
všemi okolnostmi příchodu i pobytu
psa, s jeho zjištěnými klady i zápory.
Umožní vám vzít psíka na delší procházku, pozorovat jeho reakce na vás,
dát mu příležitost se projevit. Nevybírejte psa pouze ze soucitu!

V NOVÉM DOMOVĚ
Jakmile si odvezete vybraného psa
domů, při jeho navykání na nové
prostředí a soužití s vámi se především
obrňte trpělivostí. Mějte na paměti, že
příčinou jeho – v určitých situacích –
nežádoucího chování mohou být různá
traumata z předchozího pejskova života,
o kterých pochopitelně pracovníci útulku nemohli vědět. Někteří noví majitelé
bohužel „zvykací fázi“ nezvládnou a při
prvních problémech vracejí psa zpátky do útulku. A právě tyto (dále ústně
šířené) „zkušenosti“ živí onu nelichotivou
pověst „útulkáčků“.
■
Zkrátka a dobře – „máte-li na to“,
i z útulku můžete získat skvělého psího
kamaráda na mnoho let! ❙

PREMIUM

BRIT JE JEDINÉ PRÉMIOVÉ KRMIVO, VYVINUTÉ NA MÍRU
PRO VŠECHNY VÁHOVÉ I VĚKOVÉ PSÍ KATEGORIE

KVALITNÍ PRÉMIOVÁ VÝŽIVA
PRO ZDRAVÍ A VITALITU:
BOHATÉ NA KUŘECÍ MASO
VYSOKÁ CHUTNOST
A STRAVITELNOST
OBSAHUJE PREBIOTIKA
PRO PODPORU IMUNITY
BEZ SOJI, CHEMICKÝCH LÁTEK
A KONZERVANTŮ

www.facebook.com/britcare

www.krmivo-brit.cz

kultura
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kino • fIlmy na doma • divadlo • výstavy • knihy • cd

kulturní TIPY

A RECENZE

JANA KÁBRTA

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Kolikátý film natočil
Ivan Trojan s režisérem
Davidem Ondříčkem?
Odpovězte do 27. září
na soutez@cd.cz
a vyhrajte vstupenku pro dvě osoby na
tento film i s tričkem
a kšiltovkou! Do předmětu zprávy uveďte
KULTURA.

Čd
tip

VE STÍNU
Režisér David Ondříček se postaral o dobrou zprávu: jeho snímkem
Ve stínu se do českého filmu vrací detektivka. Kdysi tak oblíbená,
řadu posledních let naprosto opomíjená. Ondříček se v té svojí vrací do padesátých let minulého století, v nichž má zkušený kapitán
Hakl vyšetřit běžnou krádež v klenotnictví. Zločin však postupně
přeroste ve fatální politickou kauzu.
ČR, 106 MIN. / REŽIE – DAVID ONDŘÍČEK / HRAJÍ – IVAN TROJAN, SEBASTIAN KOCH, SOŇA NORISOVÁ, JIŘÍ ŠTĚPNIČKA, MAREK TACLÍK, NORBERT
LICHÝ, MIROSLAV KROBOT • V KINECH OD 13. září
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Kino
DIVOŠI
Ophelia žije spokojený život
a má dva kluky, kteří ji milují – Chona
a Bena. Nemají starosti, prodávají
nejlepší marihuanu v Kalifornii a coby
pojistku si finančně vydržují i agenta
z protidrogového. Do doby, než se
jejich podnik zalíbí šéfce nedalekého
drogového kartelu. Kluci spolupráci
odmítnou, ale to se s velkým pochopením nesetká. A tak trojici začnou
krušné časy.
USA, 131 MIN. / REŽIE – OLIVER STONE
/ HRAJÍ – AARON JOHNSON, TAYLOR
KITSCH, BLAKE LIVELY, JOHN TRAVOLTA,
BENICIO DEL TORO, SALMA HAYEK
V KINECH OD 27. ZÁŘÍ

THE WORDS
Rony Jansen se stal přes noc spisovatelskou hvězdou. Vydal svoji
první knihu, která slaví celosvětový
úspěch u čtenářů i u kritiky. Zdá se,
že jemu ani jeho krásné manželce
nechybí ke štěstí už nic. Na scéně
se však objeví starý muž, který
o sobě tvrdí, že on je skutečným
autorem románu. A svým příběhem toto tvrzení vcelku potvrzuje.
Komu z nich svět uvěří?

filmy na doma
OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

SALDANA, OLIVIA WILDE, BRADLEY

Pokud jste si tento televizní seriál oblíbili,
není co řešit – i jeho filmová podoba se
povedla. Její ústřední postavou
je legendami opředený trenér
Josef Hnátek. Ten se v seriálu
vyskytoval pouze v podobě
popela rozprášeného na
fotbalovém hřišti v Houslicích,
nyní svérázný chlapík poprvé
ožil.

COOPER, JEREMY IRONS, DENNIS

ČR, 82 min. / REŽIE – JAN PRUŠINOVSKÝ /

QUAID, BEN BARNES

HRAJÍ – MIROSLAV KROBOT, ONDŘEJ VETCHÝ,

V KINECH OD 20. ZÁŘÍ

LUDĚK SOBOTA, JAROSLAVA POKORNÁ, DAVID

USA, 102 MIN. / REŽIE – B. KLUGMAN, L. STERNTHAL / HRAJÍ – ZOE

NOVOTNÝ

ODSOUZENÍ

DIVADLO – MUZIKÁLY
AIDA

POMÁDA

OD 26. ZÁŘÍ, HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN,

Patří mezi nejdéle uváděné
muzikálové tituly, byla přeložena do 37 jazyků a také u nás
se už hrála. Nyní ji na jeviště
vrací Divadlo Kalich v Praze.
Show, celosvětově proslavená
filmem s Johnem Travoltou a
Olivií Newton-John, režíruje
Ján Ďurovčík, který vedle hitů
a tance slibuje dech beroucí
výkony a humor. Uvidíme,
snad vkusně uctí 40. výročí
premiéry, které letos slavíme.

PRAHA

OD 2. ZÁŘÍ, DIVADLO KALICH, PRAHA

Měla by to být další muzikálová
událost na české scéně – v pražském karlínském divadle uvedou
slavný muzikál Eltona Johna a Tima
Rice Aida. Dílo inspirované operou
Giuseppe Verdiho vypráví o etiopské princezně, v jejímž nitru svádí
boj věrnost k rodné zemi a láska
k muži, který patří k utlačovatelům
jejího národa. V několikanásobně
oceněném díle se u nás představí
i Lucie Bílá nebo Jiří Korn.

Jako by herečka Hilary Swank chtěla pořád
dokazovat, že patří mezi hollywoodskou
extratřídu – i v tomto strhujícím příběhu
podle skutečné události podává skvělý výkon. Hraje Betty Anne Watersovou, jejíž milovaný bratr je
usvědčen z vraždy a odsouzen
na doživotí, ona však v jeho
vinu nevěří. S pomocí moderních vyšetřovacích metod se
pustí do prokazování bratrovy
neviny.
USA, 107 MIN. / REŽIE – TONY GOLDWYN /
HRAJÍ – HILARY SWANK, MINNIE DRIVER, SAM
ROCKWELL, BAILEE MADISON, MELISSA LEO,
JULIETTE LEWIS

kultura
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Výstavy
BIENÁLE BRNO
Ještě dva měsíce je možné navštívit jednu z nejvýznamnějších uměleckých přehlídek
u nás – Mezinárodní bienále grafického designu Brno. Nejenže prezentuje současné práce
grafiků z dvaceti zemí světa, ale nabízí také speciality. Jednou je třeba výstava hostujících
kurátorů z grafického studia Experimental Jetset, kteří přibližují práci anarchistického hnutí Provo z Amsterodamu, které působilo v 70. letech. Tradiční je i cyklus Osobnosti českého
grafického designu, letos si lze připomenout dílo Květy Pacovské. Dále se představují ukázky českého hudebního plakátu, celkem je v nabídce sedm výstav, probíhajících ve všech
výstavních prostorách Moravské galerie, a též bohatý doprovodný program.
Pokud chcete ještě něco navíc, rezervujte si v kalendáři pátek 21. září, kdy bude probíhat
Bienálová noc. Ta v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Pražákově a Místodržitelském paláci
nabídne komentované prohlídky a výtvarné dílny. Začínají večer v šest a potrvají až do jedenácti. Více o výstavě i programu Bienálové noci najdete na www.moravska-galerie.cz.
MORAVSKÁ GALERIE, BRNO • OTEVŘENO DO 28. ŘÍJNA

GOYOVY VIZE
Francisco de Goya je
jednou z nejvýraznějších
osobností evropského
i světového umění,
jejíž dílo v pražském
Museu Kampa postupně
představují. Výstava
se povedla, neboť na
osmdesáti příkladech
ukazuje to nejlepší,
co lze od Goyi vidět,
konkrétně z jeho čtyř
slavných grafických
cyklů Rozmary, Hrůzy
války, Tauromachie a
Přísloví.
MUSEUM KAMPA, PRAHA
OTEVŘENO DO 30. ZÁŘÍ

CD
OLYMPIC / OLYMPIC 50
Když tento komplet dáte do
přehrávače, máte o zábavu postaráno celých šest a půl hodiny.
To než přehrajete všech 116 písniček Olympicu, které
se na pět cédéček
vešly. Kolekce k letošnímu padesátiletému
výročí kapely kolem
zpěváka Petra Jandy
nabízí nejen největší
hity, ale též písně z úplných začátků v šedesátých letech nebo
raritní nahrávky, které lze slyšet
úplně poprvé.

ALANIS MORISSETTE
/ HAVOC AND BRIGHT
LIGHTS

knihy
ALICE ROBERTSOVÁ
/ EVOLUCE

VIRGINIA WOOLFOVÁ
/ K MAJÁKU

Výpravná kniha se stovkami krásných ilustrací a vyobrazení, nadto
se zasvěcenými texty lékařky Alice
Robertsové, která se zabývá anatomií, archeologií a antropologií.
Dokonale své čtenáře provádí
lidskou evolucí, přitom vychází
z nejnovějších výzkumů a teorií, zkoumá
naše vztahy k ostatním
primátům a mapuje
cestu člověka z Afriky
za postupným osidlováním tohoto světa.

Toto je jeden z nejlepších románů
celého minulého století. Slavná
autorka se v něm vyrovnává se
vztahem k rodičům, obsahuje
tedy řadu autobiografických
prvků. Děj románu se odehrává ve dvou dnech, které
dělí deset let. Nejprve
líčí drama plánovaného
výletu k majáku, posléze
úpadek opuštěného domu
a rodinnou tragédii, k níž
během zmíněných deseti
let došlo.

KNIŽNÍ KLUB, 599 KČ

ODEON, 249 KČ

Letošní hvězda ostravského
festivalu, oceňovaná kanadská
zpěvačka Alanis Morissette,
už čtyři roky nevydala žádnou desku.
Ale kdo si počká…
Na jejím sedmém
studiovém albu se prý
odrážejí její momentální nálady, ostatně
i podle názvu – Zmatek a zářivá
světla – je patrné, že půjde
o hodně emocionální desku. Příslibem může být i to, že zpěvačka na ní spolupracovala s řadou
es hudební branže.
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recenze

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

KAMION VATY

V PODÁNÍ DUA VIEWEGH & HŘEBEJK
P

okud snad kdysi platilo, že každé nové
dílo Jana Hřebejka znamená událost
v českém filmu, s novinkou Svatá čtveřice
se karta obrátila. Přichází jeden z nejhorších
filmů, které se v české kinematografii za
dlouhou dobu objevily.
Přitom potenciál snímku vypadal vcelku
slibně. Hřebejk má za sebou řadu povedených
filmů, ať již s předlohou Petra Šabacha (Pelíšky) nebo Petra Jarchovského (Kráska v nesnázích). Nyní se znovu spojil s nadmíru úspěšným spisovatelem Michalem Vieweghem,
který poprvé při psaní scénáře nevycházel
z některé ze svých knih, ale rozhodl se tvořit
přímo pro film. Odtud slogan: „Tohle si od
Viewegha nepřečtete, to musíte vidět.“
Po zhlédnutí je jasné, že by nebylo o čem
psát – děj filmu lze převyprávět několika
jednoduchými větami. Dva poněkud omšelé

manželské páry odjedou na ostrov v Karibiku.
Dámy to berou jako exotickou dovolenou,
pánové to mají jako „služebku“, při níž je potřeba uvést zpět do chodu elektrické vedení
poničené hurikánem. Po pár dnech se všichni
domluví na sexu ve čtyřech a pak se vrátí
domů. Toť vše.

Hodnocení

SVATÁ ČTVEŘICE
REŽIE – JAN HŘEBEJK / HRAJÍ –
JIŘÍ LANGMAJER, MARIKA
PROCHÁZKOVÁ, HYNEK ČERMÁK,
VIKTORIE ČERMÁKOVÁ,
LUDĚK MUNZAR, JANA GÝROVÁ

10 %

ZTRÁTA ČASU
Téma na slušnou bakalářskou povídku, při
troše soudnosti zcela jistě ne na celovečerní
film. Aby nicotný materiál do jeho délky nabyl,
nasoukali do něj tvůrci kamiony vaty. Třeba
v podobě planých a bohužel většinou veskrze
nevtipných dialogů. A je jedno, zda si chlapi
povídají v práci o ženských nebo když jedna
z nich učitelsky nabádá ostatní, že je potřeba
si onu „čtyřku“ užít jako sváteční rituál. Do
všeho balastu, který se tu kupí s každou další
minutou, má divák pocit, že filmaři se během
natáčení dostali poprvé v životě k moři, neboť
část záběrů připomíná nudná domácí přírodopisná videa. V tu chvíli už nefunguje vůbec nic,
ani náladové kytary kapely Eggnoise, jež tak
mělkému snímku pomoci nemohou.
Obdiv patří snad jen hercům – za to, že
do toho, jak se říká, šli. Vzhledem k dírám ve
scénáři až přiliš často není co hrát a z plátna
je to okatě znát.
■
Svatá čtveřice se prostě nepovedla, je dobře
se jí v kinech vyhnout obloukem a tvůrcům
nezbývá než poradit, ať na ni rychle zapomenou. Scenárista i režisér totiž mají talent,
jak v minulosti několikrát předvedli, i dobré
jméno. To první je teď na chvíli opustilo, snad
totéž nebude platit o druhém. ❙
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ZA KRÁSAMI ČESKA

ZLÍNSKÝ KRAJ

Areál Valašské dědiny Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

FOTO Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R.

Kdysi se do Rožnova pod Radhoštěm jezdilo za lázeňskou péčí. Léčebná kúra založená
na kombinaci blahodárně působícího klimatu a pití žinčice, tedy teplé ovčí syrovátky, se
ale ve městě pod bájemi opředenou horou už nepraktikuje. Dnes sem výletníci přijíždějí
hlavně na návštěvu Valašského muzea v přírodě s největším souborem lidových staveb
u nás. Od nádraží je to k němu kousek (asi 15 minut). Vydejte se směrem do centra
města k Masarykovu náměstí a zhruba po 200 metrech dojdete k východišti značených
turistických tras – k tzv. Rožnovskému nultému kilometru. Zelená značka s červenou
vás dovedou k Dřevěnému městečku, k nejznámější a nejstarší části Valašského
muzea v přírodě. V sobotu 22. září se mohou návštěvníci v další části muzea
– ve Valašské dědině – podívat na ukázky tradičních podzimních prací,
které se v muzeu konají v rámci akce Podzim v zahradě a chalupě.
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VIZOVICKÉ POKLADY

SLIVOVICE, FIGURKY Z PEČIVA
A BÍLÁ PERLA VALAŠSKA
Vizovice bez pálenky? To je jako Itálie bez pizzy. Výroba ovocných destilátů
má ve valašském městečku několikasetletou tradici. A protože určitě
neodoláte a okoštujete, neriskujte na silnicích a přijeďte do Vizovic vlakem.
text
FOTO

D

Tomáš rezek
ARCHIV STÁTNÍHO ZÁMKU VIZOVICE
A DOMU KULTURY VIZOVICE

o Vizovic míří vlaky z Otrokovic. První
cestující se po této železnici projeli
8. října 1899. A nechybělo přitom málo a vlaky
by ve Vizovicích nekončily. Ve 30. letech se
připravovalo prodloužení tratě z Vizovic přes
Lidečko na Slovensko. Velkolepý projekt, pojmenovaný podle hlavního propagátora Baťova dráha, zůstal nedokončen. Mezi Vizovicemi
a Pozděchovem se dochovaly pozůstatky
stavebních prací z let 1934 až 1951 včetně vysokých náspů, mostů, propustků či opěrných
zdí. Drážní relikvie v malebné valašské krajině

VLAKEM
DO VIZOVIC
Po předložení In-karty nebo jízdenky
na vlak v hodnotě vyšší než 100 Kč
získáte slevu na vstupné do vizovického
zámku (více na www.cd.cz/cdbonus).
Nejvýhodnější vlakové spojení do Vizovic
si snadno vyhledáte na webových
stránkách Českých drah na adrese
www.cd.cz/spojeni nebo vám rádi
poradí na tel. 840 112 113.

❙ ze Zlína (středu)
❙ z Otrokovic
❙ z Přerova
❙ z Olomouce (hl. n.)

za 22 minut
za 38 minut
za 60 minut
za 77 minut

lákají nejen železniční nadšence. V dubnu
se k nim koná tradiční pochod s názvem Po
stopách Baťovy nedokončené železnice.

BAROKNÍ KRÁSA V BÍLÉM HÁVU
Příjezd „železného oře“ do Vizovic jistě vítali
i na místním zámku. V té době v něm panovali
Stillfriedové, o kterých se tradovalo, že jsou potomky staročeského šlechtického rodu Stojmíra. Zámek vlastnili až do roku 1945, pak přešel
pod správu státu. Pro barvu fasády a bohatě
zařízené interiéry si vizovický zámek vysloužil
přezdívku bílá perla Valašska. V druhé polovině
18. století, kdy byl dostavěn, patřil k nejhonosnějším šlechtickým sídlům u nás. Bez
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SOUTĚŽ
Zodpovězte správně následující otázku a vyhrajte jednu ze tří lahví slivovice
0,7 l v dárkovém balení se skleničkami, které do soutěže věnovala firma
Rudolf Jelínek a.s. (www.rjelinek.cz).
Ve kterém roce byla zprovozněna železniční trať z Otrokovic do
Vizovic?
A) 1890
B) 1899
C) 1889
Odpověď nám pošlete do 27. září na e-mailovou adresu soutez@cd.cz.
Do předmětu zprávy napište VIZOVICE.
Správná odpověď z minulého čísla je C) sv. Salvátor.
Jména výherců najdete na straně 6.

s hracím přístrojem Ariston z druhé poloviny
19. století, který přehrával nahrávky na lepenkových kotoučích, nebo do hraběcí pracovny a
ložnice upravených podle dobových fotografií
do podoby, jakou měly kolem roku 1890.
Vrcholem prohlídky je však návštěva reprezentačního sálu s působivou freskovou výzdobou.
Jak dosvědčuje v kopuli sálu namalovaný
anděl nesoucí plány zámku, bylo šlechtické
sídlo budováno s božím požehnáním. V sále je
také vystaven exponát, který jinde neuvidíte:
unikátní sedací souprava z roku 1761 potažená
gobelíny s výjevy z La Fontainových bajek.

DĚTI MAJÍ O ZÁBAVU POSTARÁNO
výraznějších úprav si původní podobu zachoval
do dnešních dnů. K baroknímu zámku přiléhá
zahrada, tedy přesněji přírodně-krajinářský
park s jezírkem. Při vstupu do parku vás prověří
pohledem dva gladiátoři – sochy Ondřeje
Schweigla, který je autorem i sochařské
a štukové výzdoby zámecké kaple.

ZÁMEK POD OCHRANOU ANDĚLŮ
Do kaple a dalších dvou tuctů místností vizovického zámku se podíváte v rámci prohlídkové
trasy A. Zavítáte třeba do hudebního salonku

Zámecké pokoje zdobí nespočet obrazů.
Nejstarší z nich zobrazující sťatou hlavu Jana
Křtitele na stříbrném podnose visí v hraběcí
pracovně. Za autora deskové malby z roku
1513 je považován Andrey Solario, žák Leonarda da Vinciho. Obrazy z početné zámecké
sbírky uvidíte i ve druhém patře zámku, který je
přístupný v rámci prohlídkové trasy B. Navštívíte 13 obytných místností včetně chlapecké
ložnice se stolem, na němž leží školní sešity
Rudiho a Franziho, synů posledních majitelů zámku. To ale není jediná věc, která na
zámku baví malé návštěvníky. Pro děti tu mají
přichystán pracovní list s hádankami, a pokud
je během prohlídky vyluští, čeká na ně na konci
drobná odměna.

DOMŮ NEJEZDĚTE BEZ SUVENÝRŮ
Stejně jako z výletu do lázní musíte přivézt
oplatky, tak se z Vizovic nemůžete vrátit domů
bez pálenky a vizovického pečiva. Známé figurální pečivo se ve Vizovicích vyrábí nejméně od
poloviny 19. století. Co umějí vytvořit šikovné
ruce valašských hospodyněk z těsta z vody
a mouky, si prohlédněte a případně nakupte
v informačním centru na Masarykově náměstí
nebo v prodejnách ve Slušovské ulici či ulici

5. května. To pálenka se ve Vizovicích vyrábí
více než 400 let. I dnes vévodí ve výrobě slivovice, ale k oblíbeným patří i další ovocné destiláty – hruškovice, meruňkovice, třešňovice nebo
jablkovice. V areálu likérky můžete navštívit
Distillery Land a absolvovat exkurzi nebo udělat výhodný nákup v podnikové prodejně. ❚

NAUČNÁ STEZKA
VIZOVICKÉ PRAMENY
Po nejzajímavějších místech Vizovic
a blízkého okolí vás provede 14 kilometrů
dlouhá naučná stezka Vizovické
prameny. Začíná u vlakového nádraží,
vede přes Masarykovo náměstí, kolem
bývalých lázní, pramene Chladná
studna, na Spletený, přes Janovu horu
k vizovickému zámku a končí v areálu
likérky u Distillery Landu.
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UHERSKÝ BROD – VLÁRSKÝ PRŮSMYK

ŽELEZNIČNÍ ROMANTIKA
U SLOVENSKÝCH HRANIC

Uherskobrodská část tzv. Vlárské dráhy patří k nejmalebnějším železnicím
na východě republiky. Koleje vedou podhůřím Bílých Karpat, kde není nouze
o hluboké lesy a louky plné orchidejí. A krajinu krášlí i majestátní hrady a zámky.
text
FOTO

T

TOMÁŠ REZEK
Michal málek, Marie Špiritová

rať mezi Uherským Brodem a Vlárským
průsmykem se zvlněnou krajinou vydatně klikatí. Aby se vlaky vyhnuly náročnému
stoupání, objíždějí karpatské kopce táhlými
oblouky. Po zdárném zdolání se cestujícím
často naskytnou z okna vlaku poutavé výhledy
po okolí. Třeba u obce Pitín, kde se železnice

obtáčí kolem celé vesnice, aby překonala značný výškový rozdíl, si výletníci mohou vychutnat
pohled, který jinde než ve vlaku neuvidí. Něco
málo přes 40 km dlouhý úsek Vlárské dráhy si
můžete ve všední dny projet přímými vlaky,
o víkendu pak s jedním přestupem v Bylnici.

KDYŽ SE ŘEKNE VLÁRA…
Tzv. Vlárská dráha vede z Brna přes Uherské
Hradiště, Uherský Brod, Vlárský průsmyk až

do slovenské Trenčianské Teplé. Železnice
byla pojmenována po řece Vláře, jejíž tok
u slovenských hranic trať kopíruje. V roce
1888, kdy byla dráha v celé své délce zprovozněna, představovala důležité spojení
na Slovensko (tehdy do Horních Uher). Její
význam dokládá i pomník u nádraží Vlárský
průsmyk. Ještě poměrně nedávno po Vlárské
dráze jezdily přímé rychlíky z Brna do Trenčianské Teplé, po rozpadu Československa však
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došlo k postupnému útlumu přeshraničního
provozu.

Nejen dětství, ale celou Komenského životní
pouť mapuje stálá expozice muzea.

DO MĚSTA UČITELE NÁRODŮ

K ROZHLEDNĚ NEBO NA ZÁMEK

Ještě než se vydáte z Uherského Brodu vlakem směrem ke slovenské hranici, prohlédněte si město. Po nejzajímavějších místech
vás provede stezka, která začíná v jižní části
historického centra v místech bývalého starého židovského hřbitova. Je dlouhá necelé
dva kilometry, takže ji hravě zvládnete. Zavede vás i k Muzeu J. A. Komenského. Jedno
z měst, které se pře o titul „rodiště Komenského“, je právě Uherský Brod. Ať už se učitel
národů narodil tady nebo jinde, je jisté, že
v Uherském Brodě strávil první roky života.

Asi za 20 minut vás vlak doveze z Uherského
Brodu do Bojkovic. Nad městečkem září nově
opravený zámek Nový Světlov, postavený
ve stylu anglické tudorské gotiky. Ze svých
výletních plánů ho rozhodně nevynechejte.
Minulý rok přibyla Bojkovicím ještě jedna turistická atrakce – dřevěná rozhledna Na Skalce. Je
volně přístupná a výhledu z vyhlídkové plošiny
se nebudete moci nabažit. Při dobrém počasí
uvidíte nejen Bojkovice se zámkem, ale také
Uherský Brod nebo Velkou Javořinu, nejvyšší
horu Bílých Karpat.

25

BITVA NAD BÍLÝMI KARPATY
Ne vždycky panovala nad Bílými Karpaty
taková pohoda, jakou uvidíte z rozhledny
Na Skalce u Bojkovic. V roce 1944, přesně
29. srpna, se mezi Slavičínem a Drietomou
odehrála letecká bitva, při níž německé
stíhačky sestřelily deset amerických letadel. Zemřelo 41 letců. Většina Američanů
byla pochována na slavičínském hřbitově, po válce pak byla těla exhumována
a převezena na centrální americké vojenské
hřbitovy ve Francii a USA. V roce 1994 byl
na slavičínském hřbitově odhalen pomník
se jmény padlých letců a ve stejném roce
instalovali stálou expozici o letecké bitvě
v místním muzeu. ❚

J. A. Komenský lidstvu

J. A. Komenský lidstvu

Uherský Brod

/

Před dvaceti lety otevřel prezident Václav
Havel v uherskobrodském muzeu výstavu
Jan Amos Komenský lidstvu. Uplynulé dvě
dekády jí na výjimečnosti nijak neubraly. Jak
už název expozice napovídá, poutavou formou seznamuje se životem a dílem učitele
národů. Nechybí v ní audiovizuální prvky,
z nichž vyniká program Cesta světla.

Újezdec u Luhačovic

Šumice
Nezdenice

Zámek Nový Světlov

Záhorovice

Zámek postavený ve slohu anglické tudorské
gotiky je dominantou města Bojkovic.
Láká nejen na prohlídky rekonstruovaných
prostor, ale také luxusními ubytovacími
službami. Nechybí ani svatební apartmá.
Pokud máte rádi pohled z ptačí perspektivy,
vystoupejte na zámeckou věž, odkud budete
mít Bojkovice a okolní kopce jako na dlani.

Bojkovice
Zámek Nový Světlov
Bojkovice město

Pitín zastávka
Hostětín
Pivečkův lesopark
Slavičín
Bohuslavice nad Vláří

Divnice

Čs. státní hranice

Pivečkův lesopark
Pokud chcete na výletě potěšit děti, zavítejte do Pivečkova lesoparku na severním okraji města Slavičína. Oblíbené místo odpočinku a her zdobí dřevěné plastiky s pohádkovými motivy.
Lesopark byl založen roku 1936 rodinou místního podnikatele Pivečky. Po roce 1948 chátral
a zásluhou syna zakladatele parku byl znovu obnoven na konci 90. let.

Popov

Bylnice

Zřícenina hradu
Brumov

Svatý Štěpán
Vlárský průsmyk

Zřícenina hradu Brumov
Od 13. století, kdy byl hrad Brumov postaven, plnil
strážní a obrannou funkci Vlárského průsmyku
– důležité spojnice mezi Povážím a Pomoravím.
Pevnostní význam hrad ztratil v 18. století a po ničivých požárech se z něho postupně stala ruina.
V částečně zachovalých prostorách si dnes můžete
prohlédnout stálou výstavu věnovanou historii
hradu a města.
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Co musíte vidět

1

Kroměříž
Na kole do Chřibů

VE ZLÍNSKÉM KRAJI

pro cykloturisty

asi 6 hodin

FOTO Jacek Chabraszewski | Dreamstime.com

Náročnější cykloturisty uspokojí okružní vyjížďka do přírodního parku Chřiby. Po značené cyklotrase č. 5012 se vydejte přes Rataje, Nětčice do Zdounek, odkud dále jeďte přes osadu Světlá po trase
č. 5013. Vystoupáte až na Bunč, kde se můžete občerstvit v restauraci stejnojmenného lesního
penzionu. Pokračujte po trase č. 473 do Kostelan s oblíbeným westernovým rančem. Z Kostelan se
vrátíte do Kroměříže po cyklotrase č. 5020.
náročné

Kvalitní jízdní kola si můžete vypůjčit v Kroměříži na vlakovém nádraží. Půjčovna kol ČD je v provozu
od dubna do října, a to denně od 7.30 do 18.30 h. Půjčovné na jeden den je 160 Kč. Pokud máte In-kartu s platnou aplikací, získáte slevu a zaplatíte jen 120 Kč. Jízdní kola si raději předem rezervujte. Více
informací najdete na www.cd.cz/cdbike.

2

Kunovice
Za leteckými veterány

FOTO archiv Leteckého muzea Kunovice

Nejznámější letouny konstruované v Kunovicích jsou k vidění v místním muzeu pod širým
nebem. Mezi exponáty najdete i stroje jiných výrobců a také jeden vrtulník. Vystaveno je 26 civilních a vojenských strojů včetně migů nebo iljušinů. K nejatraktivnějším exponátům patří největší
dopravní letoun vyvíjený na našem území od druhé poloviny 70. let – prototyp letadla L 610,
který se však do sériové výroby nikdy nedostal.
pro celou rodinu

2–3 hodiny

nenáročné

Do Kunovic vás vlaky dovezou po tzv. Vlárské dráze. V Kunovicích zastavují i přímé spěšné vlaky z Brna.
Z moravské metropole trvá cesta vlakem asi dvě hodiny. S jedním přestupem v Uherském Hradišti nebo
Starém Městě u Uh. Hr. je do Kunovic dobré vlakové spojení i od Olomouce. Z vlaku vystupte na zastávce
Kunovice zast. a vydejte se k areálu leteckého muzea Leteckou ulicí (asi 600 m).

3

Staré Město u Uherského Hradiště
Od svatyně k archeoskanzenu

Velehrad je jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Klášternímu komplexu vévodí
dvouvěžová barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Kromě fresek s výjevy ze života svatých a historie kláštera vám učarují nádherně vyřezané chórové lavice. Z Velehradu,
místa působení věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, se pak vydejte k nedalekému archeoskanzenu
v Modré, kde najdete kopii opevněného slovanského sídliště z doby Velké Moravy.
asi 4 hodiny

nenáročné

Od nádraží ve Starém Městě u Uh. Hr. vás na Velehrad dovede červená turistická značka (asi 4 km).
Příznivci cykloturistiky, kteří do Starého Města přicestují vlakem s jízdním kolem, se mohou vydat po
cyklotrase č. 5150 (informace o přepravě jízdních kol ve vlacích ČD na www.cd.cz/kolo). Cyklostezka
mezi Velehradem a Starým Městem je také hojně využívána in-line bruslaři.

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

FOTO CzechTourism

pro celou rodinu

česká specialita

/
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Když se řekne Zlínský kraj,
představíme si baťovky,
skanzeny, Beskydy nebo Velké
Karlovice. Vedle těchto skvostů
zde prosluly i valašské frgále.

FRGÁLE

(NE)POVEDENÉ KOLÁČE
text
FOTO

filip černý
PIXMAC, wikimedia

T

ato gastronomická lahůdka se v moravských končinách peče už přes dvě stě let.
Jde o velké koláče, kterým lidé na Valašsku
říkají také vdolek, pecák nebo lopaťák. Dodnes se prodávají na všech svátečních trzích
či jarmarcích, narazíte na ně skoro v každém
místním pekařství, ale třeba i v hospodě.
Když se koláče začaly v 19. století péct, frgále
jim tenkrát rozhodně neříkali. V dřívějších dobách
totiž značily nepovedený vdolek. Jakmile se při
pečení koláčů těsto připálilo nebo nevyskočilo,
tak hospodyně prohlásila: „To jsem dneska upekla frgál.“ Toto označení už ale koláči zůstalo.

SVÁTEČNÍ DOBROTA
Dnes si touto lahůdkou může život osladit
prakticky každý, ale dříve to tak nebylo. Hospodyňky zadělávaly na těsto jen o Velikonocích,
Vánocích, o svatbách či v neděli. Nejčastěji se
pekly především frgále hruškové, protože na
Valašsku bylo hrušek nadmíru, a protože lidé
byli chudí, mohli si náplň nasbírat na zahradě.
Valašské frgále ale chutnají skvěle i s povidly, mákem, meruňkami, tvarohem nebo
borůvkami. Náplní je celá řada, právě tato
vrstva dělá frgál frgálem, a proto si správný
pekař nikdy nenechá nahlížet pod ruku.
Recept si předávají v rodinách z generace
na generaci s tím, že každý má jiný poměr
surovin, takže všude chutná jinak.

VALAŠSKÁ CENNOST
S prodejem koláčů začal na Valašsku v roce
1990 Cyril Grygar. Frgále vyráběl a prodával

FRGÁLOVÉ
ZAJÍMAVOSTI
❙ První písemné zmínky o frgálech
pocházejí z roku 1826. Výroba
těchto tradičních koláčů je chráněna ochrannou známkou a stala se
synonymem pro oblíbený valašský
produkt, na který místní obyvatelé
nedají dopustit.
❙ Frgále z Cyrilova pekařství byly vyhlášeny Perlou Zlínska jako nejlepší
výrobek Zlínského kraje.
❙ Na koláčích si pochutnávali naši
vládní činitelé včetně bývalého prezidenta Václava Havla.
❙ V mnoha případech se frgále používají k prezentaci valašského regionu,
a to i v zahraničí.
❙ Na rozdíl od koláčů má frgál obvykle
průměr kolem 30 centimetrů, je
vyroben z kynutého těsta a posypán
sladkou drobenkou.
❙ Dříve se pekly také slané druhy s náplní z kysaného zelí nebo řepy, které
se už v současnosti příliš nevyskytují.

přímo z malé pekárny ve svém domku. Nejprve
k němu pro voňavé sladkosti chodili pouze
sousedé. Poté ale frgále začaly lákat čím dál víc
mlsounů, a tak vzniklo Cyrilovo pekařství. Jeho
frgále si tenkrát oblíbil i Tomáš Baťa ml. a objevily se i na výstavě Expo 2000 v Hannoveru.
Kromě správného množství přísad má na
chuť frgálů vliv i to, jakým způsobem se vyrábějí. Ani dnes nenajdete v Cyrilově pekařství
mnoho technických vymožeností, každý
koláč totiž pekaři a pekařky vyrobí ručně –
stejně jako před dvěma sty lety. Frgále se
pekly v kamenné peci, kam se vešly jeden až
dva koláče, dnes je rozdíl pouze ve velikosti
pece a počtu upečených vdolků.
Pokud jste dostali na frgále chuť, nezbývá
vám nic jiného, než si zajet na Valašsko, anebo
si tuto sladkou pochoutku udělat doma –
přípravu koláčů najdete v našich receptech od
Ondřeje Slaniny. ❚
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Vaříme

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

Frgále
suroviny na 4 koláče:

❘ 600 g hladké mouky ❘ 400 g hrubé mouky ❘ 250 g másla ❘ 250 g moučkového cukru
❘ kostička droždí ❘ 4 žloutky ❘ 200 ml vlažného mléka ❘ špetka soli ❘ žloutek na potření
❘ 100 g másla a 100 ml rumu na pokropení ❘ 50 g moučkového cukru na posypání
hrušková náplň:
❘ 400 g sušeného ovoce (hrušek) ❘ 300 g jablek ❘ 100 g švestkových povidel ❘ 150 g cukru
❘ 100 g nastrouhaného perníku ❘ skořice ❘ tlučený hřebíček a badyán ❘ 100 ml rumu

Příprava
40 minut
DOBA PEčení
30 minut

Připravíme si hruškovou náplň: sušené ovoce uvaříme s kořením ve vodě doměkka, scedíme a na masovém mlýnku pomeleme, přidáme
povidla, cukr, perník a rum podle chuti a promícháme. Je-li náplň příliš hustá, povolíme ji rumem nebo vývarem z ovoce.
Z poloviny mléka, droždí, trošky mouky a cukru připravíme kvásek, který dáme do tepla nakynout. Do mísy prosijeme mouku, přidáme
rozpuštěné máslo, cukr, žloutky a sůl. Vše zalijeme vykynutým kváskem a podle potřeby doléváme mléko tak, aby vzniklo pěkně hladké
těsto tužší konzistence, které necháme na teplém místě dobře vykynout. V průběhu kynutí těsto ještě dvakrát propracujeme. Těsto pak
rozdělíme na 4 stejné díly, zpracujeme do bochánků a pomocí válečku z nich vytvoříme kola silná asi půl centimetru. Od středu natíráme
hruškovou náplň k okrajům, necháme ještě na pomaštěném plechu nakynout a pak pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 30 minut.
Hotové koláče vyjmeme z trouby a během půl hodiny několikrát pokropíme rozpuštěným máslem a rumem. Potom pocukrujeme.

recept
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FALAFEL S KUSKUSEM

suroviny na 4 porce:

falafel:
❘ 400 g namočené cizrny (cca 200 g suché, záleží na druhu)
❘ 100 g kudrnky (petrželové natě) ❘ 100 g cibule ❘ 10 g česneku
❘ mletý římský kmín, sůl, pepř ❘ 500 ml oleje na smažení
❘ 200 g bílého jogurtu ❘ 40 g harisy nebo chilli pasty

Příprava
25 minut
DOBA vařEní
15 minut

1. Cizrnu, cibuli, česnek a kudrnku semeleme v mlýnku nebo v kuchyňském kutru najemno, osolíme, opepříme a přidáme římský kmín, vše důkladně promícháme a v lednici necháme těsto ztuhnout. Z těsta tvarujeme
placičky nebo kuličky, které smažíme dozlatova.
2. Jogurt smícháme s drceným nebo jemně sekaným česnekem, sekanou kudrnkou, osolíme a zamícháme.
3. Falafel podáváme společně s jogurtovým dipem, podle chuti doplněným o lžičku harisy, jako přílohu můžeme zvolit kuskusový salát tabouleh nebo jakýkoli jiný zeleninový salát.

tabouleh:
❘ 400 g rajčat ❘ 100 g kudrnky ❘ 50 g suchého kuskusu
❘ 1 velký šťavnatý citron ❘ 1 středně velká cibule
50 ml olivového oleje ❘ sůl, pepř
1. Rajčata nakrájíme na malé kostičky, cibuli nadrobno
a kudrnku nasekáme najemno a vše smícháme.
2. Do směsi zeleniny přidáme sušený kuskus, citronovou šťávu, olivový olej, sůl, pepř
a důkladně promícháme. V lednici necháme asi 1 hodinu odležet, kuskus krásně nabobtná. Před podáváním ještě promícháme, případně dochutíme.
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Říká se o ní, že dokáže nahradit
maso. Je známá už několik tisíc
let a zdobí talíře nejen se zdravou
výživou. Cizrna patří mezi
nejkvalitnější luštěniny, a i když byla
v poslední době dost opomíjená,
dnes zažívá renesanci.

CIZRNA

ŘÍMSKÝ HRÁCH
text
FOTO

filip černý
ABELSONAGENCY Pixmac, WIKIMEDIA

JAK JI PŘIPRAVIT
❙ Základem přípravy cizrny je
její vaření na mírném varu po dobu
1–2 hodin podle toho, jak chcete mít
cizrnu měkkou. Vodu osolte až ke
konci vaření, poté se voda scedí
a cizrna je připravena.
❙ Pokud chcete zjemnit její chuť nebo
se potýkáte se špatným trávením,
je vhodné čerstvě uvařenou cizrnu
zalít studenou vodou a počkat, až se
slupky začnou oddělovat.
❙ Aby cizrna nenadýmala, je dobré
ji připravovat s bazalkou, oreganem nebo například majoránkou.

C

izrna byla pěstována již před 7 500 lety
v Sýrii a v jihovýchodním Turecku.
V současnosti je jejím největším pěstitelem
Indie, dále Střední východ, Turecko a severní
Afrika nebo také Austrálie. Existuje na
40 druhů této rostliny, nicméně běžně používaná je cizrna beraní.
Svým vzhledem se podobá hrášku, oproti
němu má však trochu větší velikost a žlutou
barvu. Občas se lze díky tomu setkat i s ná-

zvem římský hrách. Její chuť může připomínat
lískový oříšek, avšak je velmi specifická.

PLNÁ ZDRAVÍ A VITAMINŮ
Cizrna se může pochlubit vysokým obsahem
cukrů, bílkovin a vlákniny. Pokud ji zařadíte do
svého jídelníčku, určitě uděláte něco pro svůj
imunitní systém, trávicí trakt a také nervovou
soustavu. Cizrna napomáhá v boji proti vyso-

kému cholesterolu, díky vitaminu B bojuje proti stresu a kyselina listová zase chrání těhotné
ženy. Její atributy z ní dělají nepostradatelnou
složku stravy vegetariánů.
V obchodech ji seženete v suchém stavu, ale
také v konzervě, což je jednodušší z hlediska
dalšího zpracování. V suché formě má vyšší
výživové hodnoty, ale je dobré ji před zpracováním nejlépe na 24 hodin namočit, aby nebylo
její vstřebávání v trávicí soustavě tak těžké.

SVĚTOZNÁMÁ POCHUTINA
Cizrnu je možné vařit, péct i smažit. Hodí se
jako hlavní chod, do polévek, salátů a pomazánek, ale také jako samostatná příloha nebo
doplněk k bramborám či těstovinám. Cizrna
se využívá hlavně ve středomořské a blízkovýchodní kuchyni, mezi nejznámější pokrmy patří pomazánka zvaná hummus nebo španělská
cizrnová polévka garbanzo. Vyrábí se dokonce
také chléb z cizrnové mouky zvaný roti. V oblasti Orientu se z ní zase dělají fritované kuličky
na způsob našich masových karbanátků – těm
se říká falafel. Pokud hledáte tip na zdravé mlsání, pak můžete cizrnou nahradit i různé slané
brambůrky, tyčinky nebo pražené oříšky. ❚
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ádavu rtív nej ,con ínen ,ned íneN
ířávt od íláp ecnuls a
ákylops ydov eřom ůktuks a ítsotíl aroh
ádavu rtív nej ,con ínen ,ned ínen

EMIRÁT DUBAJ

ZA OBZOREM
PROZÍRAVÝCH
ŠEJkŮ
Přijel, aby viděl tu nádheru, ten zázrak moderní
civilizace, který tu jako oáza vyrostl uprostřed
pouště na pobřeží Perského zálivu. Západní
turista. A fotil vše a šejkové se kdesi v pozadí
usmívali. Přesně tohle chtěli – udivovat celý svět…
text
FOTO

ZDENĚK STON
AUTOR
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P

ostavíme to malé, ale hezké, vyhovující,
velké nebo dokonce luxusní? Tato měřítka v Dubaji neplatí. Toto město se vydalo
cestou údivu. Je to přehlídka umu prestižních
architektů a jejich projektů, které mnohdy už
na papíře vzbuzují obdiv překračující hranice
lidské představivosti. Každá nová stavba
totiž musí být ještě větší, monumentálnější,
originálnější, elegantnější nebo technologicky vyspělejší než všechny předchozí, o luxusu
ani nemluvě. Není jiné volby, průměrná stavba zapadne mezi ty stovky věží ze skla, oceli
a betonu jako jehla do kupky sena. A žádný
investor nechce prodávat podřadné zboží.
Kam až lze dojít a jak dlouho taková honba
za prestiží může trvat? Při pohledu na davy
spokojených turistů a skupinky obchodníků
to vypadá, že černou barvu má zatím pouze
ona drahocenná tekutina, nikoli myšlenky
současné vládnoucí elity. I odpověď se tedy
zdá jednoduchá – dokud poteče ropa a dokud bude Dubaj in.

DÍKY ROPĚ A ŠEJKŮM
Ramena obřích jeřábů, rozesetých po celé
metropoli jako sazenice na poli, dávají znát,
že tu stavební boom ještě nějaký čas potrvá,
vždyť ropu zde objevili teprve nedávno.

emirátů od jiných států na pobřeží Perského
zálivu. Peníze z ropy byly investovány do
infrastruktury, stavebního rozvoje a část
výnosů z odprodeje ropných nalezišť dokonce mezi vlastní obyvatele. Spojené arabské
emiráty jsou vůbec považovány v arabském
světě, kde vládnou přísná pravidla islámu,
za jednu z nejliberálnějších zemí. Vládnoucí
rodina v čele se šejky Khalifou a Mohammedem je obecně uctívána a velebena, mnohé
o tom napoví obří portréty panovníků umístěné podél dálnic a zavěšené na vysokých
budovách. Kdo by také nadával na mecenáše, který každému místnímu novomanželskému páru daruje dům i s pozemkem
a přitom zruší téměř veškeré daně.
Poprvé ze zdejších nalezišť vytrysklo černé
zlato v šedesátých letech minulého století.
Stará Dubaj na břehu Perského zálivu se
tenkrát příliš nelišila od jiných arabských
pouštních měst. Lidé se tu živili obchodem,
zemědělstvím a rybolovem. Během několika
desetiletí zde ovšem na pouštním písku
vyrostlo supermoderní velkoměsto.
Za vším stála prozíravost vládnoucí rodiny, která se vydala svou vlastní cestou a odlišila tak budoucnost Spojených arabských

Stín věže Burj Khalifa v podvečerním slunci se táhne kilometry daleko (foto z vyhlídkové
plošiny ve výšce 452 m z celkových 828 m). O monumentálnosti stavby vás na místě přesvědčí
fakt, že je těžké ji zachytit celou do objektivu fotoaparátu i ze vzdálenosti stovek metrů.
Burj Khalifu a přilehlé obchodní centrum rádi vyhledávají i šejkové se svými rodinami.

MARIÁNKY V PERSII
Jednu z největších atrakcí Dubaje tvořil donedávna nejvyšší a nejluxusnější hotel světa Burj
Al Arab. Popularitu stavby ve tvaru arabské
plachetnice aktuálně přebírá nejvyšší budova
světa Burj Khalifa, která od roku 2010 se
svými 828 m tvoří neodmyslitelné panorama
města a na jejíž vyhlídkovou plošinu ve 124.
patře vás dopraví nejrychlejší výtahy světa
rychlostí 18 m/s. Během krátké jízdy vám
několikrát zapraská v uších z rychlé změny

cestopis

skrze sklíčko mikroskopu. Abyste dokázali
posoudit velikost, musíte srovnávat. Srovnání
s maličkou ocelovou rozhlednou Panský vrch
nedaleko Mariánských Lázní, kde vyhlídkový
ochoz ční „neuvěřitelných“ čtyřicet metrů nad
terénem, se jeví jako bláznovství. Jenže výstup
po průhledných schodech z mřížkované oceli
je zvláště za větrného počasí překvapivě adrenalinovým zážitkem. Zatímco na Panském
vrchu pocítíte pořádnou dávku závratí z výšky,
z monumentální Burj Khalify překvapivě zíráte
bez emocí.
Jedeme dál, resp. dolů. Představte si malebnou fontánku uprostřed údolí, takovou,
jakou mají v Mariánských Lázních, kde se

tlaku a již jste uváděni na vyhlídkové molo
kdesi v mracích, přesněji vyhlídkový sál,
dokonce můžete prostrčit skrze skleněné
zábradlí i ruku a hlavu, pokud je kulatá. To
vše ve výšce několika set metrů. Nacházíte se tak vysoko, že podvečerní stín věže
Burj Khalifa se ztrácí kilometry daleko,
kdesi v pouštním oparu. Pod sebou vidíte
ocelové město, které přehlížíte jako model
postavený z lega, a lidé na ulici vypadají
jako mikroorganismy, na které se díváte

Než dojedete k hotelu,
máte na hlavě trvalou.
z reproduktorů line poetická melodie Hapkovy Hudby pro fontánu. Několik trysek, pár
barevných filtrů, vůně lesa a cvrkot broučků
při zapadajícím slunci v lázeňském parku
dokážou potěšit srdíčko romantických duší.
V Dubaji také jednu takovou najdete,
a aby dokázala udivit a vzbudit vůbec nějaké
emoce, rozkládá se na ploše o velikosti tří
fotbalových hřišť přímo na úpatí Burj Kha-
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lify. Jde tak prý o největší zpívající fontánu
na světě. Na každé představení odehrávající
se pod nejvyšší budovou světa v rozlehlém
betonovém bazénu tu čekají stovky, možná
tisíce turistů. Věděli jste třeba, že voda umí
tančit?

VÍC PENĚZ, VÍC KLIMA
A když už jsme u toho lázeňství, nesmíme
zapomenout na koupel. Ta v Perském zálivu
patří mezi nezapomenutelné. Blankytné
moře podél dlouhých písečných pláží, teplota
vzduchu kolem čtyřiceti, teplota mořské vody
hodně nad třicet. Teplomilní tvorové se budou
ve vodě spokojeně rochnit a pro ty studenokrevné platí doporučení – nepoužívat sprchy
na pláži. Ta vařící voda, která tu z trubek
ukrytých v pouštním písku tryská, umocněná horkým sluncem, doslova opaří kůži.
Pozorování slunících se a ve sprchách podél
promenády úpějících turistů vyloženě baví
místní přistěhovaleckou arabskou komunitu.
Staří i mladí muži sem ve skupinkách chodí
bez jakýchkoli zábran pozorovat turistky
v plavkách, zatímco za jejich zády pějí meuzíni
v minaretech. Proč někdy až fanaticky založení
muslimové, místo toho zírání na ženy, raději
nevysvlečou své manželky z černých abájí
a nedopřejí jim kousek nadpozemské rozkoše?
Nejlépe uděláte, když nad tím vším mávnete rukou a nasednete do relativně levného
taxíku a necháte se odvézt k hotelu. Ale ouha,
ochotný taxikář vám v přemíře ochoty pustí

Multikulturnost. Na stavbě věže Burj Khalifa se podíleli stavitelé z celého světa.
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do obličeje takový fukar z klimatizace, že než
dojedete k hotelu, máte na hlavě trvalou.
A když taxikáře požádáte, aby snížil výkon,
z osmnácti stupňů nastaví (se značným údivem nad vaším zvláštním přáním) na dvacet.
Připravte se na to, že veškeré vnitřní prostory
v hotelích, nákupních centrech, ale i malých
obchůdcích nebo dokonce nástupištích metra
jsou ochlazovány výkonnými klimatizačními jednotkami nastavenými na teplotu, při
které vám ihned naběhne husí kůže. Možná
si budete připadat jako blázni, když musíte
pochodovat po pláži ve čtyřicetistupňové
výhni se svetrem v ruce, ale jakmile vstoupíte
do nějaké restaurace nebo obchůdku, budete
děkovat bohu. Hlavně vaše zdraví.

Pláž na luxusním umělém ostrově
Palm Jumierah, za umělou zátokou
tzv. „nová“ Dubaj.

KDE ZŮSTALI ŠEJKOVÉ?
Neznalého člověka by mohlo napadnout, že
oni bájní šejkové tvoří jen pomyslný mocenský vrchol v hierarchii rodilých Dubajanů.
Jenže ve skutečnosti téměř všichni původní
obyvatelé drží majetky a zabývají se honosnějšími činnostmi, než je náročná fyzická
práce. Tu ponechávají téměř bez výjimky
přistěhovalcům. Taxikáři, prodavači, číšníci,
recepční, plavčíci… Přistěhovalci tvoří téměř
80 % obyvatel Dubaje a většinou pocházejí
z východní Asie a okolních států. Pákistánci,
Indové, Filipínci, Thajci, pěkná národnostní
směska, pro kterou Dubaj představuje pří-

Piknik v oáze klidu za přelidněnou Dubají – na poušti.
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racích, jak se vášnivě oddávají nákupům
značkových hodinek, šperků a drahého
oblečení v místních mallech (obchodních
centrech) nebo brázdí v černých luxusních
SUVech zdejší mnohaproudové dálnice.
Dávají své možnosti na odiv, ale nechlubí
se. Jsou prostě bohatí a urození.

DUŠI SI ZA PENÍZE NEKOUPÍŠ
Při procházkách po širokých bulvárech
v „nové“ Dubaji mezi stametrovými věžáky,
kde na ulici nepotkáte skoro ani živáčka, vás
nejednou tahle otázka napadne a později vám

Věděli jste,
že voda umí tančit?

ležitost, jak rodinnému rozpočtu finančně
přilepšit. A šejkové jim v tom vesele pomáhají, přezaměstnanost je patrná na každém
kroku.
Nebo si snad může normální podnikatel
dovolit zaměstnávat skupiny uklízečů kapek
vypadávajících z klimatizačních jednotek?
Že nerozumíte? Osvětlím prakticky. Než se
v Dubaji dostanete na nástupiště metra, musíte vstoupit do několik set metrů dlouhého
prostorného klimatizovaného tubusu, který
vám pomůže bezpečně „překlenout“ dvanáctiproudovou dálnici. Podlaha v tubusu se leskne
tak, že by se na ní dalo bruslit (skutečně dá –
a to i v normální obuvi), brzy pochopíte proč.
Když totiž někde upadne kapka z klimatizační
jednotky nebo, nedej bože, se utvoří loužička,
naběhne okamžitě parta uklízečů v oranžových dresech, celý prostor ohradí páskou,
přidá výstražné trojúhelníky, kužele a varovné
cedule a hezky kousek po kousku podlahu
pulíruje s pomocí hi-tech čisticích strojů, až
se opět krásně leskne jako hladina zamrzlého
jezera. A když náhodou žádná kapka nehodlá
spadnout, leští se okna, kliky, zábradlí…
A kde že potkáte ty skutečné šejky?
Třeba jak večeří ve vyhlášených restau-

nedá spát. Má Dubaj duši? Jak by mohla mít,
snad v historické čtvrti najdete pozůstatky
onoho duševna. Ale aktuální dění se přesouvá do nové části metropole – do ocelových
monster. Dubaj vás udiví architekturou
a celou plejádou zábavních aktivit od obřích
aquaparků, golfových hřišť, sjezdovek
v nákupních centrech i výběrem luxusních
restaurací předních světových šéfkuchařů,
nikoli však člověčenstvím, tradicí a moudrostí starých generací.
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Občas se v médiích objeví prognózy,
které varují před raketovým vzestupem,
jakým si emiráty prošly. Vzestupem, který
není podložen tradicí ani zdravým kapitálem
a je provázen vysokým zadlužením.
Šejkové mohou být ale zatím docela
klidní. Většina dluhu, stejně jako investic,
které se podařilo do Dubaje v posledním
desetiletí nalákat, má zahraničního
jmenovatele. A dokud bude Dubaj in v očích
turistů, obchodníků a investorů, bude dál
vzkvétat.
■
Nepatřím mezi škarohlídy a už vůbec nepřeji nic špatného váženým Dubajanům,
ale historie už nejednou ukázala překvapivé zvraty. Úctyhodná města vládnou
světu a zdají se neporazitelná, ale každé
z nich jednou dostoupí vrcholu a pak
nemůže následovat nic jiného než pád.
Je jen otázkou, kdy to bude a jak velký
bude onen pád. Vzpomínáte si na mocná
mayská města a jejich fenomenální
zánik? Nebo na nepochopitelný raketový
dvojciferný růst irského HDP následovaný
splasknutím obrovské realitní bubliny?
Kdo neriskuje, nic neztratí, jen by ona
míra rizika měla mít zdravé kořeny, protože není horšího stavu než se zahledět
do vlastního velikášství. A v těch velkých
výškách se občas zatočí hlava i mocným
a urozeným… ❙

V původní zátoce Dubaj Creek narazíte
na malé bárky i barevné nákladní lodě
plné zboží jako z dob Persie.
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MNOHO POVYKU PRO NIC

VE JMÉNU ALLÁHA
Jiný kraj, jiný mrav... A zvlášť to platí v muslimském světě.
Někdy Evropanům nepomůže ani patřičná dávka poučení, respektu a pokory.
Holub
Fotil jsem holuba. Přiletěl se svým kamarádem na
veřejnou pláž Jumeirah, na které se slunily stovky
turistů. Chodil po vroucím písku, kýval hlavičkou
a hleděl na nás. Bleskově jsem sáhl pro foťák, poodstoupil pár krůčků, holub se ocitl v hledáčku, v pozadí
Burj Khalifa, hezký záběr, stačilo cvaknout… když tu náhle
se ozval pískot, lidé se zvedali z lehátek, zakrývali si rukou
oči před sluncem a vyděšeně hleděli na plavčíka, který
sprintoval – bože – rovnou ke mně a přitom nepustil
z úst píšťalku a pískal, pískal. „Co jsem podělal?“ říkal
jsem si v duchu a promítal si v horkem otupeném
mozku úryvky z koránu. Že by byl holub posvátné
zvíře? Plavčík doběhl, postavil se přímo přede mne
a řval: „No foto, no foto on the beach!“ Žádná
fotka na pláži. Aha, tady se nesmí fotit…

Scéna 1

Koupačka
Scéna 2

Seznámili jsme se v hotelu s mladým německým párem a odpoledne vyrazili společně na
koupačku na pláž k hotelu Burj Al Arab. Foťák
jsem po ostudě z minulého dne raději nechal
v pokoji. Po pár minutách slunění Helmut vzal Francescu za ruku
a zamilovaně spolu odcházeli se svlažit, pár temp pod hladinou,
voda, slunce, léto, moře – objali se a políbili. Vtom se ozval pískot
ze strážní budky, kde plavčík odhodil dalekohled, popadl záchranný kruh a běžel směrem k moři. Zhruba dvě stovky lidí na pláži
opět vystrašeně vzhlížely a očima pátraly, kdopak se topí. Plavčík
divokými gesty mával na náš mladý německý pár, aby okamžitě
vylezli z vody. Dostali pěkně hlasitě za vyučenou. „No sex here!“

Revizorka
Jízda dubajským metrem.
Moderní automaticky
vedené klimatizované soupravy, které propojují novou
hotelovou čtvrť se starým městem. Cesta
trvá téměř třicet minut, sedáme si na
uvolněná místa, když vtom se zjeví mladá
arabská slečna v uniformě a neznámým
jazykem nám cosi sděluje. Lidé okolo na
nás hledí, ale nikdo nepomůže. Sedíme
špatně? Nerozumíme. „Aha, jízdenku
chcete, to je revize?“ napadne nás
a vytahujeme z kapes označené jízdenky.
Mladou uniformovanou slečnu ovšem vůbec jízdenky nezajímají, pouze naléhavěji
opakuje to, co už jednou říkala a čemu
jsme už jednou nerozuměli. Zkoušíme ji
otrávit mlčením, ale ani to nepomáhá,
až odněkud ze soupravy se přižene mladý
Asiat v brýlích a omluvně nám vysvětluje:
„Máte žvýkačku.“ „Jo, to máme, dáš si?“
„V metru nemůžete žvýkat,“ odpoví suše.
Aha, tak to pardon. Už to nevydržíme
a dostáváme záchvat smíchu. Jsme ze
soupravy vykázáni hned na příští stanici
a odvedeni za asistence hlídkujícího vojáka se samopalem pryč ze stanice metra.
Naštěstí nás nezastřelí. Ještě že jsou Spojené arabské emiráty tak liberální! ❙

Scéna 3

OŘÍŠKOVÉ OČI
V

zhlédla přes sklo bankovní přepážky
k dalšímu klientovi.
„Co pro vás mohu udělat?“
Jéé, ten je ale krásnej! projel jí hlavou (Ne,
celým tělem, až tam... dolů...) doslova elektrický výboj. (Hlavně ty nádherný oči...)
Mladý muž se usmál (Božsky!) a položil do
prohlubně pod sklo úhledně složenou igelitovou tašku s formulářem banky navrchu.
Sáhla po blanketu. Prsty jí strnuly uprostřed pohybu. Výrazné verzálky přímo křičely:
VŠECHNY PENÍZE VE VAŠEM DOSAHU DO
IGELITKY! RYCHLE A NENÁPADNĚ. V KAPSE
MÁM GRANÁT.
Automaticky švenkla pohledem na jeho lehkou béžovou bundu. Stále s tím (Nádherným!)
úsměvem si – jakoby omluvně – poklepal na
pravou kapsu.
Cvak. V mozku se jí sepnul spínač. Program:
mechanická loutka plnící igelitku (S logem
naší banky!) bankovkami. Vůbec nevnímala
jejich množství ani nominální hodnoty.
Mladík natáhl ruku k hornímu okraji
bezpečnostního skla. Vtiskla mu do ní ucha
zpola naplněné tašky. Téměř neznatelně se
uklonil (Opravdu?) a pomalu couval přes halu
k širokým proskleným dveřím.
Nikdo si (Pochopitelně!) ničeho nevšiml.
Neznámá síla ji vymrštila z otočné židle
a uličkou za kójemi kolegů hnala k bočním
dvířkám pro zaměstnance. (Už ho nikdy
neuvidím!) Čísi polohlasný výkřik – „Mončo, co
blbneš?!“ – ani nezaregistrovala.
Nápor ostrého větru na rušné ulici před pobočkou ji trochu vzpamatoval. (Co to dělám?!)
Rozpoznala mladíka asi dvacet metrů vlevo
mezi chodci.
Otočil se. Ten pohled! (Přijdu si pro tebe!
Možná...)
Vstoupil do vozovky.
Zvláštní je, že to vlastně pořádně neviděla
– jako by se rozostřil obraz. Pronikla k ní
jen zvuková kulisa. Skřípění brzd. Tupý
náraz. Děsivé ticho.
Skutečnost se k ní vrátila jako o kousek dál
převinutý film. Z modrého auta s promáčknutou kapotou se vysoukal křídově bledý muž.
„Vběh mi rovnou pod kola! Nemoh sem nic
dělat!“ oslovil plačtivě hlouček tvořící se kolem
bezvládného těla.
Bránila se tomu, ale neviditelná ruka se jí
opřela do zad a postrčila blíž.
Ležel s rozhozenýma rukama na kraji jízdní
dráhy s hlavou dotýkající se sloupku dopravní
značky. Pod ní jen nepatrná kalužinka krve.

Široce rozevřené (Oříškové!) oči už hleděly do
jiného světa.
Půlkruh čumilů houstl a (Jako hmyz!) tlumeně bzučel.
Najednou ji uviděla, pár metrů stranou,
mimo jakoukoli pozornost přihlížejících. Jako
zázrakem se ani neotevřela.
Popadla igelitku s penězi a vykročila – pryč
od banky, od smrti, ze svého dosavadního života. Širokým chodníkem, sama na své cestě,
protože všichni lidé spěchali
proti ní k místu nehody.
Nemyslela na následky
svého počínání, cítila jen
intenzivní potřebu být
daleko, co nejdál.
Zvuk motoru v klesajících otáčkách jí vůbec
nevnikl do vědomí. Až
dusot kroků v těžkých
botách –

krimi

tomáš cach
jakub mareš

text
ilustrace

Něco (Někdo?) jí vyrvalo tašku z levé ruky.
Než stačila pochopit, co se vlastně stalo
(hlas: „...mu už stejně nepomůžem! Hlavně
že máme ty prachy!“), zavyly těsně vedle ní
pneumatiky (Brr, spálená guma...) a do jejího
zorného úhlu vystřelil sporťák v obláčku výfukových plynů. (Byli dva?)
Auto se vřítilo (Na červenou!) do křižovatky
a bokem škrtlo o nárazník zprava vjíždějící
dodávky. To stačilo. Sportovní vůz se
převrátil na bok a v gejzíru jisker
klouzal do protisměru, aby se
vzápětí obtočil kolem sloupu
veřejného osvětlení.
Výbuch. Obří jazyky plamenů,
které nikomu a ničemu ve vraku
nedaly nejmenší šanci.
Pomaličku se složila na chodník.
První slova z ní dostali po třiadvaceti dnech.
Oříškový oči. ❚

ČETLI JSTE POZORNĚ?
Pak jistě dokážete do tří vteřin odpovědět na otázku:
Čím hrozil bankovní lupič pokladní?

KŘÍŽOVKA

G. Laub (1928–1998) – česko-polský esejista a aforista: Lidský život se prodlužuje. ... (dokončení v tajence).

POMŮCKA:
AKUT, AVEN, ŠI

VALAŠSKÁ
ŽENA
(V NÁŘEČÍ)

OSTRÝ
PŘÍZVUK

POŠLAPÁN

VRANÍK
(ZASTAR.)

LIHOVINA

anglická
předložka
(nad)

SVISLÁ
JESKYNĚ
(GEOL.)

SPÍLAT

JEDNODUCHÝ
ALKEN
(CHEM.)

PANEČKU

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

JEDNAJÍCÍ
O SVÉ VŮLI

USAZENINA

AVŠAK

CHEMICKÝ
VZOREC
CHLORIDU
SODNÉHO

PLOŠNÁ
VÝMĚRA
POZEMKŮ

ŠPANĚLSKÝ
MALÍŘ

ÚTOK

JAMAJSKÁ
HUDBA

3. část
TAJENKY

PŘEMÝŠLET
SMYČKA

ZNOJ

vyhrnovat

NÁSEP
NĚMECKÝ
URČITÝ
ČLEN

PLYNNÝ
UHLOVODÍK

E

1. část
TAJENKY
TRUMF
V BRIDŽI
VOLEBNÍ
SCHRÁNKA

ŠACHOVÁ
REMÍZA
ANGLICKY
POMOC

EDEN (SLOVEN.)

LÁK

2. část
TAJENKY

POMALU
(HOVOR.)
ITALSKÉ
MĚSTO

PULZ
VZÁCNÝ
JEHLIČNAN

PÁDIT

SONDA
DRUH
GIBBONA

POHOVKA
ČÍN. JEDN.
HMOTNOSTI

LEDVINA
(ANAT.)

HORNÍ ČÁST
CHODIDLA
RODOVÝ SVAZ

ŠKRÁBAT

JMÉNO
GONDÍKOVÉ
OCHRANY
ZBOŽÍ

ÚROKOVÁ
SRÁŽKA
OPOJITI
ALKOHOLEM

MPZ AUT
NIZOZEMSKA
POVEL
PRO PSA

SPORTOVNÍ
POTŘEBA
SLOVENKSÁ
PŘEDLOŽKA

MAJITEL

SOUHLAS

POTRUBÍ

PREZENT

ANGL. VÁH.
JEDNOTKA
STAROVÉKÉ
POČÍTADLO

JMÉNO
PSA

TA I ONA
LYRICKOEP.
BÁSEŇ
ČÁST
CHRUPU
ZAPOVĚDĚT

EVENTUÁLNĚ

4. část
TAJENKY

ANGL. SPOJKA
(NEBO)

CITOSLOVCE
ZVUKU
STŘELBY

PALEC

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZE

VYDAVATEL

PODMÍTKY

MUŽSKÉ
JMÉNO

co mi hlava nebere
NOSSA, NOSSA,
TY MĚ TAK NIČÍŠ!

JISKRA ŘVOUCÍ
ZAMILOVANOSTI

A

C

je to zase tady, z rádia se začíná ozývat jedna z nejhranějších písní tohoto léta. „Nossa! Nossa! Assim você me
mata!“ úpěnlivě kvílí zpěvák a já si zacpávám uši. Jinak mi
totiž hrozí, že se té melodie nezbavím po zbytek dne. Je hodně
těžké se jí vyhnout. Ráno vstanu a slyším ji z vedlejšího bytu. Vejdu do obchodu a už poznávám ty nezaměnitelné tóny. Hraje se
v hospodě, v baru i v dětských koutcích. Postupem času dokonce
začínám mít pocit, že se mi líbí, ale je to opravdu pouhopouhé
zdání.
Začala jsem se tedy zajímat o to, jak se mohla taková píseň
rozšířit do všech koutů hudebního marketingu. Kdo se stal oním
nositelem, který nezadržitelně rozšířil tuto nákazu? Odpověď
mi dala má o dva roky mladší kamarádka. „Už zase Nossa,“ povzdechla jsem si po milionté repríze. „To znám, to mám v mobilu,“ odpověděla mi kamarádka, „ale vůbec se mi to nelíbí.“ „Tak
proč to posloucháš?“ „Protože to všichni poslouchají.“
Takže tak je to. Inu, jsou věci, které člověk, jenž se s hudbou
zasekl ve zlatých sedmdesátých letech, asi nikdy nepochopí...
Eliška Olšáková, 19

elý život o něco stále usilujeme. Ať už je to vzdělání, následná
kariéra, nový byt a v neposlední řadě nový partner a dlouhodobý vztah. Říkám si ale, jak velké úsilí musíme vynaložit do
vztahu, aby fungoval pár let, nebo dokonce celý život?
Někteří lidé si berou své nejlepší kamarády, se kterými prožívají
chvíle nekonečného smíchu, dovádění, škádlení. To všechno je založeno na stejném či podobném smyslu pro humor. Zároveň tak jejich
vztah naplňuje důvěra a podpora od nejlepšího přítele.
Kladu si však otázky: Je toto všechno dostačující pro vztah
na celý život? Nebo jsou partnerské vztahy v dnešní době ovlivněny
právě tou jiskrou, která je pro mnohé z nás hlavním důvodem,
proč se do vztahu pouštíme? Jiskrou, která nás v daný okamžik
zasáhne, ale zároveň zaskočí a vyvolá obavy. Jiskrou, která změní
nejen daný okamžik, ale ovlivní i naši osobu, náš život. Jiskrou,
která vytrvá mnoho let, ale někdy i pouhé měsíce, a i přesto
vyvolá tu chuť říct někomu: ,,Miluju tě.“ Může tedy manželství založené na přátelském vztahu vydržet i bez jiskry řvoucí
zamilovanosti?
Filipa Valová, 21

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

rozhovor
s „BÉĎOU“
v příštím
čísle
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FOTOgrafická soutěž

1

  Lucie Grebíková

19 let

Výherci
fotosoutěže
za měsíc září
2012

Autoportrét.

1

  Lukáš Janko

23 let

Koláž pocitů.

FOTOgrafická soutěž

2

3
Jan Machata
17 let Zpátky na Měsíc.
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Ondřej Svoboda
24 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), za
kterou si můžeš pořídit fotoslužby uvedené
na internetových stránkách partnera této
soutěže www.fotolab.cz.

...a získej
poukázky v hodnotě

5 000, 3 000 a 2 000 Kč

na fotoslužby 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 a je
omezena věkem 30 let. V každém čísle vyhlašujeme 3 výherce. 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.

Den železnice

2012

Nádraží, kde to žije

BRNO
Svět historie a změny
Výstavy historických lokomotiv (např. Skaličák, Hrboun, Pětasedma, Hurvínek, Pomeranč, Sergej, Pilštyk, Modrý
šíp), salonních historických vozů (např. Masarykův salonní vůz, salonní vůz prezidenta Husáka), moderních vozů
a lokomotiv včetně souprav Pendolino a Regio Panter s možností prohlídky. Jízdy parních vlaků a historických
motorových vozů.

Svět zábavy
Bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Závod drezín pro celou rodinu o ceny. Pro nejmenší
návštěvníky divadelní stan s železničními pohádkami, soutěžemi, atrakcemi, hrami a spoustou dalších
aktivit. Elfík, dětský vůz, fotostudio, Kinematovlak s dětskou projekcí. Stánky s dárkovými předměty a občerstvením.
K poslechu hraje skupina Lightmotif.

Výhodná nabídka
Jízdenka SONE+ v sobotu 29. září 2012 pro pět cestujících bez ohledu na věk.

Vypravte se do Brna
29. září od 10 hodin

www.denzeleznice.cz

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113
Partneři:

BNSD

ze světa železnice

RYCHLOKURZ AJZNBONŠTINY

Šoupněte
s tím maňasem

do šturcu
„Stáhni to ke klacku, ať vzadu uděláš hranice. Já tě vyvěsím, a až
to nalinkujou, zajedeš do šturcu. Jo a chcípni to, maňas šustruje,
v ranžíru spadly dráty, takže šíbovat se jen tak nebude. Já jdu
ke křemeňákovi pro plachtu. Kdyby něco, jsem na rádiu.“
text
foto

VÁCLAV RUBEŠ
Michal Málek, ČTK, archiv ČD
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Ž

e jste nerozuměli ani slovo? Přitom jsou
vám všechna ta hezká česká slova pově
domá, ale nedávají v tomto kontextu smysl?
Není divu – ukázka, kterou můžete vyslech
nout prakticky na kterémkoli českém nádraží,
je plná železničního žargonu. I když se to zdá
nepochopitelné, železničáři tak občas skuteč
ně mluví a dokonce si i rozumějí. Železničářský
slang, to je dlouhá desetiletí pilované a vlastně
ani nevnímané umění, které si musí osvojit
každý ajznboňák, jinak zkrátka nebude na drá
ze „in“. Abyste dokázali lépe pochopit jeho
specifika i okolnosti, jak vlastně vznikl, zveme
vás na rychlokurz „ajznbonštiny“.

ŠPRECHTIT NĚMECKY…
Proč vlastně nádražáci mluví tak divně a po
užívají zvláštní výrazivo, když mají na všech
no své předpisy a často i závazné slovní
znění? Železniční žargon nevybočuje svým
původem z řady dalších slangů technického
typu. Ve většině případů vznikl hlavně kvůli
zjednodušení. Inu, člověk je tvor vynalézavý
i lenivý, a tak hledá způsoby, jak si práci zjed
nodušit a ušetřit nějakou tu energii. To souvisí
i s jazykem, a proto strojvedoucí, raději než by
zatěžoval rádiové vlny sdělením, že „se blíží
k vjezdovému návěstidlu v poloze Stůj“, řekne
suše, že „líže klacek“. Ty dvě vteřiny, které
v éteru ušetří, se mohou paradoxně zejména
v hustém provozu dalšímu kolegovi na stejné
vlně hodit.
Při poslechu některých výrazů se neza
nedbatelně jeví vliv německého jazyka. Už
samotné slovo ajznboňák je zkomoleninou
německého Eisenbahner, tedy železničář.
Podobně hytlák (správně služební vůz)
pochází z německého Hüttelwagen, slože
niny Hütte (chata) a Wagen (vůz), a další
zvláštní slovo – veksle (výhybka) – má
svůj původ ve slově Wechsel (změna).
Železničáři sice oficiálně posunují,
ale mezi sebou šoupají či šíbují – ze
slova Schub (posun). Ranžír neboli
seřaďovací nádraží je odrazem výrazu
rangieren (seřazovat). Místo slepé koleje
ukončené zarážedlem se používá šturc,
původně Sturz (poklička, zával). Vlak, který
nabírá zpoždění, po nádražácku šustruje
– z německého schustern, tedy ševcovat,
ale hovorově flákat se. A strojvedoucího,
který šustruje, často kolegové nazývají zase
trefným českým slovem hrabal, flákač nebo
také krajinkář.

…A VYŠPERKOVAT ČEŠTINOU
Jestliže němčina ovlivnila jazyk železničářů
historicky, náše krásná rodná řeč umožnila

„vyšperkovat“ žargon asociacemi trefný
mi, úsměvnými, leckdy trošku lechtivými.
Nádražák málokdy řekne návěstidlo, většinou
použije výraz klacek. Ale proč, když klacek po
většinou leží na zemi a návěstidlo trčí k obloze?
Protože se u něj stojí…
Na druhou stranu i předpisový terminus
technicus – návěstidlo – železničáři střeží proti
nedrážním vetřelcům – semaforům. Ty jsou
maximálně na silničních křižovatkách, u kolejí
nikdy! Stejně tak železniční trať nikdy nevede
do zatáčky, ale vždy jen a pouze v oblouku.
Další krásnou hříčkou češtiny v drážním slan
gu jsou běžné výrazy, které se v normální komu
nikaci využívají pro zcela odlišnou činnost či věc.
Například maňas není manko ani loutka, ale
manipulační vlak. Sběračům proudu elektrické
lokomotivy se říká hrábě nebo smetáky. Raketa
je rychlý nákladní vlak zpravidla vozící poštu
nebo jiné spěchající lehké zásilky. Traktorem se
rozumí motorová lokomotiva a tramvají zase
elektrická. Páni i paní výpravčí se často neradi
setkávají s označením křemeňáci či datlové.
A plachta na dráze nepohání loď, ani nezakrý
vá složený materiál. Je to neobvykle dlouhý
dokument, který výpravčí předává k podpisu
strojvedoucímu a informuje ho tím o všech
mimořádnostech na jeho trase. Železničářské
hranice jsou zase místem, kde nejdále mohou
stát vedle sebe na sbíhajících se kolejích vlaky,
aby nedošlo k jejich nechtěnému kontaktu.

PAST NA NOVÁČKY
O tom, že profesní slang dílem šetří čas a dílem
komunikaci na dráze „zlidšťuje“, již byla řeč.

ze světa železnice

rém uvázl automobil. Občas chyběly jen metry
a každá slabika navíc znamenala prodloužení
brzdné dráhy o pár metrů…
Příkladem té méně veselé události by mohl
být příběh mladé slečny výpravčí, která kdysi
nastoupila do služby po úspěšně absolvovaném
kurzu, vyzbrojena nabiflovanou předpisovou
komunikací. Ve stanici, kde sloužila první smě
ny, zastavil nákladní vlak. Strojvedoucí těžké
lokomotivy, která soupravu táhla, jí hlásil
(meldoval), že ho to na trati hodilo do eska.
Novicka sice vůbec nevěděla, o čem mluví, ale
protože se už tak dost červenala, nechtěla dát
fírovi – mazákovi – důvod, aby si z ní utahoval,
a světácky potvrdila, že to zařídí. Nezařídila.
Ono „hození do eska“ bylo ve skutečnosti
poměrně zásadním sdělením. Jednalo se
totiž o vybočení kolejnicového pásu vlivem
horkého počasí, čímž došlo k mírnému zvětšení
rozchodu kolejí. Následující vlak, který projížděl
oním kritickým místem, však díky nečinnosti
mladé výpravčí na tomto vybočení vykolejil
(vypadl).
Železničáři ho využívají
často nevědomky, neboť se
stal součástí jejich komunity. Přesto
dnes existují poměrně přísné normy a předpisy,
jak mají taková hlášení, která se ve většině pří
padů také nahrávají, vypadat. Historie už totiž
přinesla mnohé kladné (zrychlení komunikace
předešlo mnoha potenciálním nehodám), ale
i záporné události. Mnohokrát se stalo, že
díky okamžitému, jednoznačnému sdělení se
podařilo zastavit vlak před přejezdem, na kte
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u vchodu. V české stanici se pohybovala slo
venská parta techniků, kteří opravovali spadlé
dráty, tedy porouchané trakční vedení. Když se
českému výpravčímu vysílačkou (rádiem) ohlá
sil vedoucí pracovního vlaku („Pán výpravca,
čakám u vchodu!“), křemeňák ho očekával –
u vchodu do dopravní kanceláře. Jenže u vchodu
nikdo nestál. Vůbec mu nedošlo, že vchodem
je myšleno vjezdové návěstidlo, tedy vjezd. Až
po další urgenci to výpravčí nalinkoval – tedy
postavil vlakovou cestu do stanice.
Pokud jste byli pozorní, máte už dostatek
indicií, abyste byli schopni si úvodní fiktivní
komunikaci „přeložit“ do češtiny. A pokud nikoli,
neostýchejte se a zeptejte se ajznboňáka přímo
v akci. Ale jen pokud zrovna nebude šoupat… ❚

CO NA TO
BRATŘI SLOVÁCI
Naopak úsměvná může být
ajznbonština ve spojení
s jazykem našich bratrů
Slováků. Jestliže Češi
čekají u vjezdu (rozu
měj – stojí u vjezdo
vého návěstidla, než
jim výpravčí povolí
jízdu), Slováci čakajú

KVÍZ ČETLI JSTE POZORNĚ ?
Dokázali jste vyluštit text na úvodní straně?
Jde o instrukce, které předává posunovač
strojvedoucímu:
„Zajeď co nejblíže k návěstidlu, aby se celý vlak
vešel na kolej a jeho konec uvolnil námezník. Já
odpojím lokomotivu od vlaku a až výpravčí povolí
posun a postaví posunovou cestu, odstavíš ji na
slepou kolej. Vypni spalovací motor, protože plánovaný posun se odkládá. Očekávaný manipulační vlak má zpoždění kvůli poruše trakčního vedení
v seřaďovacím nádraží. Já jdu za výpravčím převzít
rozkaz, pokud mě budeš chtít kontaktovat, jsem
se svou vysílačkou naladěn na tvou frekvenci.“
Pro zajímavost nabízíme další dvě modelové
situace, které jsou popsány v železničářském

žargonu, a následné osvětlení jejich významu.
„Fíro, jedeš do křivejch, ale pak za to vem. Pouštím
tě před Richardem, tak ne že budeš šustrovat jako
ten hrabal s wapkama před tebou. Jinak tě příště
zadrbu, že se na fírcimru včas nedostaneš.“
Trošku autoritativní monolog výpravčího by
měl správně znít asi takto:
„Pane strojvedoucí, pojedete teď odbočkou,
ale pak prosím využijte maximální povolenou
rychlost. Odjíždíte ještě před rychlíkem, ale věřím,
že nebudete nabírat zpoždění jako předcházející
kolega s nákladním vlakem. Pokud mé očekávání
zklamete, příště vás raději zpozdím, což by mohlo
mít negativní vliv na konec vaší směny.“

Občas se musí posunující strojvedoucí vý
pravčím připomenout:
„Plácačky v dopravě, dělejte něco! Stojím tady
u trpaslíka Se 101 už půl hodiny a chtěl bych šoupat. Jestli tu hospodu nehákneme včas, škodná si
na nás smlsne.“
Strojvedoucí by se měl správně ozvat do
vysílačky asi tímto způsobem:
„Páni kolegové výpravčí, nezapomněli jste na mě?
Stojím u seřaďovacího návěstidla Se 101 již delší
dobu a musím vykonat domluvený posun. Pokud
nezařadíme jídelní vůz do soupravy včas, jistě tuto
skutečnost neocení naši nadřízení ani kontrolní
orgány."
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tramvaj

smeták

elektrická lokomotiva

sběrač (pantograf)

klacek
návěstidlo

čuba
zarážka

šturc
zarážedlo

hajcung

výtopna

hodit		

přestavit (výhybku)

hospoda

jídelní vůz

hrabal

pomalý fíra

hrábě		

sběrač

hromada

nehoda, bouračka

jet na ruku nepoužívat automatickou regulaci rychlosti
jet na vodu vysoký stav vody, nízký tlak páry

traktor

dieselová lokomotiva

trpaslík

trpasličí návěstidlo

hranice
námezník

klacky

rozvod parní lokomotivy

klasa		

osobní vagon normální stavby

klika

ruční brzda

kočár		

vagon

koloťuk

vozmistr

koště		

pantograf

křemenáč výpravčí
kuchyně

stanoviště strojvedoucího

kuple		

spřáhlo

lízat klacek pomalu dojíždět k návěstidlu na Stůj

hytlák

služební vůz, oddíl

zadrbat

veksle

způsobit zpoždění

výhybka

maňas

manipulační vlak

motor

motorový vůz

nexák

expresní nákladní vlak

pakr		

staniční dělník

pešuňk

násep

plachta

dlouhý rozkaz se spoustou pomalých jízd

raketa

spěšninový nákladní vlak

ranžír

seřaďovací nádraží (nebo obvod)

ranžírka

seřaďovací návěstidlo

sekat to

jet jako o život

angličan

celá křižovatková výhybka

čopr		

baucuk

nehodový vlak

dát jí napít hodně přidat (u motorové lokomotivy)

šajba		

vjezdové návěstidlo

bludičky

poziční světla

datel		

výpravčí

šíny		

kolejnice

bremscajk brzdové ústrojí

do hranic

k námezníku

škodná

kontrolní orgán

brousit

prokluzovat

do křivejch jízda odbočkou

šoupák

manipulační vlak

		

(kola se točí rychleji, než by měla)

dobrá

ústní návěst stůj

šupák

posunovač

bržděnka

zpráva o brzdění

doprava

dopravní kancelář

šustrovat

zpožďovat

žlutý výsypný vůz

být dlouhý nedobrzdit, přejet místo,
		
kde bylo třeba za stavit

dupnout si obsadit izolovanou kolejnici nebo obvod

vechtrovna strážní domek

fíra		

strojvedoucí

vypadnout vykolejit

být krátký zastavit moc brzo

fírcimra

šatna strojvedoucích

vyplácnout vypravit vlak

courák

osobní vlak na dlouhou vzdálenost

flákač

pomalý strojvedoucí

vzít za to

hodně přidat

cucák		

ventil na odbrzdění

flamendr

poslední večerní spoje, které rozvážejí

wap(k)y

uhelné výsypné vozy

cukrovat

pískovat

		

mládež z diskoték a opilce

zasekat

způsobit zpoždění

cumel

kabel elektrického topení

glajze

koleje

živák		

tlačítko bdělosti

prŮVODCE

DEN ŽELEZNICE
V BRNĚ A V REGIONECH
FAQ
OTÁZKY A ODPOVĚDI
VÝHODNÉ JÍZDNÉ
PRO ŠKOLÁKY
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NENECHTE SI UJÍT
NA DEN ŽELEZNICE
Nástupiště č. 4
Kyvadlová doprava Maloměřice

Parní jízdy

A je to opět tady! Po horkém létě se pomalu ale jistě chystáme
na chladnější rána i večery. Co vás ale určitě nenechá
chladnými, je největší železničářský svátek – Den železnice.

K

aždý rok se na něj můžete těšit pokaždé
v jiném městě. Vloni tento svátek přilákal
do Děčína téměř 17 000 návštěvníků. Letos
připadl vítězný los na moravskou metropoli
Brno, kde se všichni sejdeme na hlavním
nádraží 29. září v 10 hodin. K vidění bude

Brno hl. n.

opět spousta historických i moderních vozů.
Poprvé tak můžete spatřit například nové
Závod drezín
vozy RegioPanter a RegioShark,
které jsme
vám představili v minulém čísle magazínu.
Tato přehlídka bude navíc obohacena doprovodným kulturním programem. ❚

V rámci oslav Dne železnice můžete
využít výhodnou akční nabídku.
Jízdenku SONE+, která obvykle platí
pro dva dospělé a tři děti, můžete
29. září využít pro 5 osob bez ohledu
na věk! Ostatní podmínky jízdenky
se nemění.

POKUS O REKORD

Zúčastněte
v rámci Dne výpravní
směrsehistorická
železnice pokusu o zápis do České
a
Malá
Amerika
knihy rekordů agentury Dobrý
den. Podaří se vytvořit nejdelší
omalovánku? Přijďte si vybarvit
jeden z vagonků od 10.00 do 16.00
hodin na nádraží v Brně.

Sledujte:
www.facebook.com/denzeleznice.cz
www.denzeleznice.cz

Zá
vo
d

dr
ez

ín

směr Brno hl. n.

BRNO

Historická výpravní budova

budo

ČD PRŮVODCE
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cO BUDE K VIDĚNÍ
exponáty moderních kolejových vozidel
elektrická jednotka 680 Pendolino, 650 RegioPanter, 844 RegioShark
lokomotiva 380 a vůz Ampz v barvách “Vlakem na EURO“
řídící vůz 961, speciální vozy a další

výstava historických parních a motorových lokomotiv
výstava historických salonních a speciálních vozů
hvězdicové jizdy parních vlaků do okolí Brna
HRBOUN z Rakouska, PĚTASEDMA z ČR i SR a další

T 478.1001
T 478.1008
310.23
423.009
433.001
475.196
475.101
475.179

680
650
bohatý program a soutěže pro malé i velké návštěvníky
hudební doprovod skupiny Lightmotif
divadelní stan, skákací atrakce a soutěže pro nejmenší
Kinematovůz s dětskou projekcí, dětský vůz Hráček
kyvadlová doprava na Den otevřených dveří v DKV Maloměřice
závod drezín o ceny

ova

380.011
E 499.047
S 499.0

Nástupiště č. 4
Kyvadlová doprava Maloměřice

Parní jízdy

T 466.0253
T 478.3001
T 679.1529
T 669.1172
T 678.0012

Závod drezín

Brno hl. n.

Zá
vo
d

dr
ez

ín

směr Brno hl. n.

Pódium

M 131.1448
M 262.0018
M 274.004
844

WR 008
Salon 001
SR041
Aa 1142
Da – kino
Da – Hráček
D – Post
Aza 80
Ce
WRmee
Ampz

961

směr historická výpravní budova
a Malá Amerika

Z Prahy do Brna a zpět
pojede 29. září 2012
protokolární vlak
SuperCity Pendolino.
Jízdní řády a aktuální
informace najdete
na webových
stránkách
Historická
výpravní budova
www.denzeleznice.cz.
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DEN ŽELEZNICE

OSLAVY V REGIONECH
Komu se nechce čekat až na konec září a do Brna to má přece jen
trochu daleko, může si užít Den železnice i v ostatních regionech,
kde bude na vybraných místech připraven bohatý program.

15. září
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Mezi Hradcem Králové, Rychnovem nad
Kněžnou a Vamberkem se můžete svézt
parním vlakem taženým lokomotivou řady
464. V Rychnově nad Kněžnou děti jistě potěší
historický kolotoč, Kinematovlak a různé soutěže. Zájemci si mohou prohlédnout historický salonní vůz Dubček nebo navštívit zámky
v Rychnově n. Kn., Kostelci n. Orl., Častolovicích a Doudlebech n. Orl., stejně jako Muzeum hraček v Rychnově n. Kn. za zvýhodněné
vstupné. V Kostelci nad Orlicí (v prostorách SK
Rabštejn) se také koná mezinárodní výstava
železničních modelů a kolejišť.

22. září
PRAHA
V metropoli se bude svátek železnice slavit
hlavně na nádraží Praha-Braník. Zájemci
si zde mohou prohlédnout lokomotivy,

jídelní a lůžkové vozy nebo se svézt šlapací
drezínou. Ve stejný den se na pražském hlavním nádraží budou konat exkurze do jinak
veřejnosti nepřístupné dopravní kanceláře.
Pro Pražany a návštěvníky hlavního města
se také chystají zvláštní jízdy historických
a moderních vlaků. Mezi Braníkem a hlavním
nádražím bude jezdit historický motorový
vůz řady M 131 Hurvínek, po trase Braník –
Krč – Vršovice – Smíchov a zpět pojede parní
vlak s lokomotivou 434.2186 Čtyřkolákem.
Po trase Smíchov – Radotín – Krč (přes tzv.
most Inteligence) – Vršovice – hlavní nádraží
a zpět se můžete svézt moderní příměstskou
jednotkou CityElefant a ze stanice Praha-

-Vršovice pojede motorový vůz řady 854
s průvodcem, který zamíří přes hlavní nádraží
po Novém spojení do Holešovic, odkud bude
pokračovat přes Libeň na Odstavné nádraží
jih a zpět na vršovické nádraží.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Oslavami Dne železnice ožije areál železničních dílen (DPOV) v Nymburce. Návštěvníci
se mohou těšit na zábavný program pro
malé i velké spojený s výstavou lokomotiv,
exkurzemi po areálu DPOV a jízdami po
nymburském železničním uzlu. Několikrát
za den vyjede motorový vůz M 240 a vlak
s lokomotivou 703 Venda a historickými vozy

Rybák do Pivovaru Nymburk a zpět. Vstup
na výstavu, jízdné a program na nádraží je
zdarma.
V Příbrami můžete navštívit drážní
prostory, kam se běžně nedostanete, a užít
si zábavu na kolejích. Děti i dospělé potěší vyhlídkové jízdy vlakem Regionova po obvodu
železniční stanice nebo možnost zúčastnit
se exkurze na pracoviště řízení provozu.
Na improvizovaném pódiu nákladního vozu
se uskuteční divadelní představení hry Bedřich Hrozný a k vidění bude i filmová projekce
s železniční tematikou, výstava o historii
a současnosti železniční tratě Zdice – Protivín nebo prezentace záměru zřízení zastávky
Příbram město. Vyhlídkové jízdy jsou pro
návštěvníky zdarma, vstupné na divadelní
představení a muzejní expozici dobrovolné.
PLZEŇSKÝ KRAJ
V Plzeňském kraji se oslavy Dne železnice
uskuteční na nádraží v Sušici. V čekárně si
můžete prohlédnout modelové kolejiště,
v bývalém služebním voze výstavu o historii
železnice, zájemci se mohou svézt na historické šlapací drezíně a nebude chybět ani hudební vystoupení nebo nabídka občerstvení.
Hlavním lákadlem oslav budou okružní jízdy
nostalgickými vlaky taženými parní lokomotivou 310.072 vyrobenou v Linci v roce 1898
a legendárním motorovým vozem M 131.1.
LIBERECKÝ KRAJ
V Libereckém kraji vyjedou zvláštní parní
vlaky mezi Libercem a Frýdlantem vedené
parní lokomotivou 310.0134 Kafemlejnkem.
Parními vlaky se můžete svézt zdarma, cestou obdržíte traťové jízdní řády Frýdlantska
a letáčky o zajímavostech regionu dosažitelných po železnici. V areálu libereckého depa
kolejových vozidel bude přístupné modelové
kolejiště Klubu železničních modelářů Libe-
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423.041. Společnost AWT nabídne vyhlídkové
jízdy zvláštními vlaky mezi Ostravou a Bohumínem po síti svých vleček a k vyhlídkovým
jízdám se připojí i historická vozidla Dopravního podniku Ostrava.

rec, ve výtopně u nádraží ČD ve Frýdlantu
se otevře muzeum Frýdlantských okresních
drah. Partnerem oslav je Dopravní podnik
měst Liberce a Jablonce n. N., který ve stejný
den pořádá Den otevřených dveří v areálu
tramvajové vozovny (400 metrů chůze od nádraží ČD v Liberci) spojený s výstavou vozidel
a jízdami historických tramvají i autobusů
po Liberci.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Na Ostravsku se budou oslavy Dne železnice
konat hlavně v Bohumíně, kde mohou zájemci navštívit pracoviště depa kolejových vozidel
ČD i pracoviště řízení provozu stanice. Prostor
vedle výpravní budovy bohumínského
nádraží se na celý den promění v železniční pouť s řadou stánků
a bohatým kulturním

programem. V rámci Dne železnice také
proběhnou křtiny zbrusu nových elektrických
jednotek CityElefant.
Stranou oslav nezůstane ani ostravské
hlavní nádraží. Zvědavým návštěvníkům
bude umožněna prohlídka pracovišť depa
společnosti ČD Cargo a v areálu ve Wattově
ulici předvedou svou techniku a zručnost
pracovníci Správy železniční dopravní cesty
včetně zajímavých ukázek práce hasičů.
Přístupné bude také řídicí stavědlo stanice
Ostrava hlavní nádraží, kam návštěvníky
odveze nová Regionova.
Mezi Ostravou a Bohumínem bude
pendlovat historický parní
vlak v čele s lokomotivou

Pardubický kraj
Na pardubickém hlavním nádraží se můžete
zúčastnit exkurze na pracoviště ústředního
stavědla. Mezi Pardubicemi hl. n. a Rosicemi
nad Labem budou jezdit historické osobní
vlaky a na nádraží Pardubice-Rosice n. L. se
v tento den konají exkurze do dopravní kanceláře. Zájemci si mohou také prohlédnout
expozice Muzea MHD a železnice v Rosicích
nad Labem.
Bohatý program se chystá na nádraží
a v depu kolejových vozidel v České Třebové.
Mezi nádražím a depem bude jezdit zvláštní
vlak. V depu si můžete prohlédnout výstavu
lokomotiv, správkárnu nebo výukové středisko strojvedoucích, kochat se pohledem
na kolejiště modelové železnice či se třeba
svézt na historické drezíně. Na nádraží si
nenechte ujít možnost prohlídky objektu 019
a vidět řízení provozu z hlavního panelu.

28. září
OLOMOUCKÝ KRAJ
V rámci Dne železnice se uskuteční jízdy
historických vlaků u příležitosti oslav dne
svatého Václava a 3. setkání Hanáků v Tovačově. V čele historického vlaku pojede parní
lokomotiva řady 423.009 Velký Bejček, která
potáhne historické vozy Be, a samozřejmostí bude i bufetový vůz. Vlakový
doprovod bude oblečen v dobových
uniformách.
KARLOVARSKÝ KRAJ
Zde se chystají velké oslavy 140 let
tratě Plzeň – Cheb. Po okružní trase
Karlovy Vary – Sokolov – Cheb – Lázně
Kynžvart – Mariánské Lázně – Bečov nad
Teplou – Karlovy Vary pojede zvláštní vlak
tažený lokomotivou řady 354 Všudybylkou
a ve stanicích od Chebu po Mariánské Lázně
bude připraven doprovodný program. Nabitý
bude hlavně v Mariánských Lázních, kde
si můžete prohlédnout výstavu lokomotiv
a vagonů, svézt se na historické drezíně,
zhlédnout prezentaci historických automobilů nebo třeba hasičské techniky. Děti jistě
potěší představení maňáskového divadla. ❚
Podrobnější program, časové harmonogramy
a jízdní řády jednotlivých vlaků najdete na
www.cd.cz/zazitky nebo na www.denzeleznice.cz.

Do Švýcarska výhodně
nočními spoji

Spar Night
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DĚTI NA VÝLET

VLAKEM S CELOU TŘÍDOU

Hned jak dorazíte poprvé do školy, už můžete začít plánovat společné cestování,
neboť jsme pro vás opět připravili nabídku Děti na výlet. Babí léto láká na cesty!

S

jednodenní skupinovou zpáteční jízdenkou určenou speciálně pro školy výrazně
ušetříte. Platí z kterékoli české železniční
stanice na cesty do Prahy, Brna, Olomouce,
Českého Krumlova a nově také do stanic Kutná Hora hlavní nádraží a Kutná Hora město.
Nabídku mohou využít všechny základní
školy, konzervatoře, dětské domovy, střední,
vyšší i vysoké školy od 15. září do 15. prosince 2012. Cena jízdného se odvíjí od počtu
ujetých kilometrů. Podrobné informace
o podmínkách najdete na stránkách
www.cd.cz, do vyhledávače zadejte Děti
na výlet, nebo na telefonu 840 112 113.
A pokud se chystáte za hranice naší republiky, není to problém. Speciální nabídku
pro školy jsme připravili také pro cestování
do některých německých a rakouských měst.

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY O2
Největší český operátor představuje svým zákazníkům exkluzivní
svět výhod a zážitků pod názvem O2 Extra výhody.

J

ednou z nabízených výhod je sleva celých
25 % na jízdenku SONE+, která platí až
do 30. září. Jízdenka je vhodná pro dva
dospělé a až tři děti do 15 let a využít ji lze
o víkendech a svátcích. Místo 600 Kč tak
zaplatíte pouhých 450 Kč a můžete celý den
cestovat kamkoli v rámci České republiky!
Díky navigaci ve vašem mobilním telefonu
si navíc snadno zobrazíte, kdo a jaké další
výhody nabízí ve vašem okolí. Mezi partnery
jsou totiž nejen velké značky, ale i regionální obchody. Stačí si vybrat a potvrdit slevu

a po získání slevového kódu hned čerpat
výhodu. Třeba právě zvýhodněné jízdné pro
celou rodinu na víkendový výlet.
Více informací na www.o2extravyhody.cz.
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Dotazy a odpovědi z osobní přepravy

FAQ

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

ně ČD, prostřednictvím eShopu ČD, nebo
prostřednictvím služby TeleTiket na telefonu
840 112 113.

Kde se mohu dozvědět o provozní
době železničních stanic v síti ČD?
A kde najdu telefonní seznam vlakových stanic?

Může pes cestovat v jídelním voze?

V jídelním voze může cestovat pouze pes vodicí a asistenční. Bez jeho pomoci se totiž jeho
majitel neobejde a vzhledem k náročnému
výcviku těchto psů ani nehrozí, že by po strávnících jídelního vozu škemral, aby se s ním rozdělili o svou porci, což ne všichni spolucestující
mohou považovat za roztomilé zpestření.

Na www.cd.cz hned na úvodní stránce
najdete ikonku s popiskou Služby na nádraží.
Po vyplnění konkrétní stanice se vám zobrazí
veškeré služby, které jsou na stanici k dispozici i s otevírací dobou. Telefonní čísla sděluje
zájemcům z řad veřejnosti operátorka centrálního systému evidence telefonních čísel
na lince 972 111 111.

Jakým způsobem si mohu rezervovat místenku tak, abych ji mohla
posléze zaplatit na pokladně ČD
a měla jistotu, že bude k dispozici?
Jízdenku i s možnou rezervací si může
cestující zakoupit buď přímo na poklad-

Jakou jízdenku je možné využít
v Karlovarském kraji a německém
příhraničí, která by platila současně v mhd i ve vlacích?

Pro výhodné cestování do Německa a po Karlovarském kraji doporučujeme cenově
výhodnou jízdenku Egronet; hodí se jak pro
rodiny, tak i jednotlivce. Můžete s ní cestovat
vlaky, autobusy a městskou hromadnou
dopravou v regionu čtyř zemí, a to po části
Karlovarského kraje a ve vybraných okresech
Bavorska, Duryňska a Saska – tzn. v euroregionu Egrensis. Více o všech dopravcích
a poskytovatelích slev v rámci této nabídky
najdete například na www.egronet.de.
Děkujeme, že jezdíte s námi!

Platí loňský průkaz na studentskou
slevu i v září?

Pokud je správně vyplněna doba platnosti, tak
samozřejmě ano. Nárok na tuto slevu totiž
mají vysokoškoláci i od 1. září do konce akademického roku té které školy (např. do poloviny září). Údaj, dokdy průkaz platí, vyplňuje
tedy škola. Pokud škola kolonku nevyplnila,
zaměstnanec dopravce byl povinen vyplnit
datum 30. června. Takto vyplněná průkazka
pak v září neplatí.

znát číslo přejezdu, které najdete na zadní
straně výstražného zařízení.

VAŠE POCHVALY

Volal jsem na Kontaktní centrum,
že pokud okamžitě nepřestane zvonit přejezd u mého domu, zavolám
policii. Poděkovali mi za to, že to
udělám. To si ze mne dělali legraci?
Nedělali. Přejezdy nepatří společnosti ČD,
jak se mnozí mylně domnívají, ale Správě
železniční dopravní cesty. Na zaměstnance
této organizace, který přijde přejezd opravit,
má kontakt právě policie. Opravení poruchy
ještě zrychlíte, pokud již při volání budete

Protože České dráhy letos přišly s ojedinělou
nabídkou za 990 Kč na 14 dní po železnici,
rozhodl jsem se jízdenku plně využít. Již dávno
jsem chtěl navštívit nejzapadlejší místa naší
republiky a všechna trojmezí (hranice tří států). Se svou zákaznickou kartou bych utratil
cca 2 200 Kč, cestující bez karty by zaplatil
skoro 3 000 Kč. A spokojenost s cestováním?
Přípoje pěkně navazovaly, žádná zpoždění,
jízdenka platila i v příhraničních oblastech.
Příjemné cestování včetně nočního, které
jsem absolvoval třikrát. Doufám, že České
dráhy napřesrok přijdou se stejnou nebo
podobnou nabídkou.

Zdeněk Šmída, Prostějov

KOntaktujte nás

Ò 840 112 113		

info@cd.cz		

d www.cd.cz
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JUNIOR PROGRAM ČD

ELFÍKOVA CESTA DO ŠKOLY
Na konci školního roku navštívil Elfík výherce soutěže „Jak se bavíme
s časopisem Můj vláček“.

P

rvní Elfíkova cesta vedla do Hlinska
za žáky 5. C Základní školy Ležáků, kteří
do soutěže poslali výtvarné a literární práce.
Druhá a delší pak zavedla Elfíka do Bruntálu
za dětmi ze školních družin Základní školy
Cihelní a Základní školy ve Školní ulici. Odtud
paní vychovatelky poslaly fotografie, jak se
děti s časopisem nejen baví při jeho čtení, ale
dokážou ho využít i jinak, například k výrobě
krásných záložek do knih nebo ke kolážím.
Elfík za dětmi samozřejmě nepřijel
s prázdnou, dovezl všem malého plyšového
sloníka, ale také brožuru Desatero bezpečnosti na železnici. Do povídání o chování
ve stanici a ve vlaku se děti živě zapojily
a bylo vidět, že většina z nich vlakem jezdí
a ví, jak se v něm správně chovat. Toto
desatero děti znaly již z časopisu Můj vláček
a také z Elfíkova webu. Elfík nakonec všem

popřál krásné a bezpečné cestování, které
jistě nebude pro tak chytré děti problém.
Na internetových stránkách www.facebook.com/elfikuvweb najdete alba s foto-

grafiemi z těchto návštěv, ale i z dalších akcí
s Elfíkem. ❚
Manažerka Junior programu ČD Elen Mátéová

Křížovka

V

íte, milé děti, jak železničáři slangově nazývají jídelní vůz? Nápovědu najdete
v článku ze světa železnice. Tajenku zasílejte do 27. září na adresu redakce
nebo na soutez@cd.cz, do předmětu zprávy napište ELFÍK.

Ocas
Šmoulí barva
Opak tmy
Pardubický …
Vysoký strom
Čirá tekutina
Odstín

Tři vylosovaní výherci, kteří
nám pošlou název vozu z křížovky,
získají Elfíkův balíček – létající talíř
a klíčenku.

Pozor!

SOUTĚŽ

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

pro chytré hlavy

1

Které psí
plemeno je největší
na světě?

2

Jak se přezdívá
vizovickému
zámku?

A DOBRMAN
B IRSKÝ VLKODAV
C ANGLICKÝ MASTIF

A BÍLÁ PERLA
B ZLATÝ SKVOST
C ZÁŘÍCÍ HVĚZDA

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

Kde najdete výstavu
J. A. Komenský
lidstvu?

A V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
B V UHERSKÉM BRODĚ
C V UHERSKÉM HRADIŠTI

4

Kdo je
ajznboňák?

A VOJÁK
B CIVILISTA
C ŽELEZNIČÁŘ

5

Ve kterém městě se
koná letošní Národní
den železnice?

6

Který článek
v tomto čísle vás
nejvíce zaujal? *

A V PRAZE
B V BRNĚ
C V OLOMOUCI

* 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 27. září 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: Adam Zůbek, Anna Lakatova, Antonín Diviš
Poukázky PONT: Jiří Vlček, Vladimír Fiala, Jana Vacková
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – 17 Klokánků, 2 – v Chrudimi, 3 – z kobylího mléka, 4 – H0, 5 – dva měsíce
Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cd.cz/cdprovas.
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PŘEDPLATNÉ

19 Kč
za číslo

VLAKEM
na

se službou )D Bik
Bike
Na kola je©te letos vlakem.
Když žádné nemáte, pìj¦íme vám ho!
celodenní pÚeprava kola za 60 K¦
pìj¦ení kola od 99 K¦ za den
80 cyklopìj¦oven )D v 9 krajích
Více na www.cd.cz/leto nebo u pokladen )D

Nenechte si ujít

Soutěžte o výbavu na kolo za 1000 Kč
!
Za správný tip získáte voucher

Zkuste uhodnout, kolik lidí zhlédne do 30. 9. 2012
na www.cd.cz/tv ﬁlm Cesta z města vede po
kolejích. Svůj tip pošlete na e-mail soutez@cd.cz
s předmětem zprávy „ČD Bike“ nejpozději
do 27. 9. 2012. Pro 10 nejpřesněji tipujících jsou
připraveny vouchery v hodnotě 1000 Kč k nákupu
jakéhokoliv zboží v síti obchodů BikePoint.biz
Výherci budou zveřejněni v následujícím vydání ČD pro vás!

BikePoint.biz je síť více
než 100 obchodů v celé ČR nabízející
jízdní kola a cyklistické vybavení.
50 obchodů nabízí navíc i zimní
výbavu pro lyžaře a v 15 lze pořídit
in-line brusle.

