od bikin zpět k bikinám

LÉTO V PLAVKÁCH
pro vás
reklamní magazín českých drah
5/2011 – ročník 2 zdarma
●

krotitelé hokejové zvěře
VLADIMÍR ŠINDLER & ANTONÍN JEŘÁBEK

Vlakem na kola
pohodlně a bez starostí
Půjčte si kolo od nás a užijte si každý výlet naplno.
Více na www.cd.cz/cdbike
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Cestujte s kolem vlaky
Českých drah, případně využijte
služeb cyklopůjčoven ČD.
Dopřejte si výhody pohodlného
cestování a užijte si bezstarostný
aktivní odpočinek.

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz
840 112 113
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Vážení čtenáři,
milí spolucestující,
krteček. Když děti poprvé viděly epizodu ze seriálu o zvířecím hrdinovi s názvem Jak krtek ke kalhotkám
přišel, ty všímavé si v tu chvíli jistě uvědomily, že krteček do té doby žádné kalhotky ani jiné oblečení
nenosil. Naštěstí se krtečkovi vlastní pílí a s pomocí ostatních zvířátek podařilo fešné kalhotky získat. Film
vznikl v „dávných“ padesátých letech minulého století a krtečkovy „lacláče“ byly na tu dobu skutečně pokrokové. I dnes by se za ně nemusel stydět žádný teenager. Podobné je to i s plavkami. Je až neuvěřitelné,
v jakém kruhu se móda pohybuje. Na stránkách našeho magazínu vás zveme na krátký výlet do historie
a přinášíme i aktuální trendy pro letošní léto.
K nejsledovanějším květnovým akcím bude jistě patřit mistrovství světa v ledním hokeji. Po nervy drásajícím zážitku se šťastným koncem, jaký nám naši hokejisté přichystali loni, se jistě spousta Čechů bude
těšit na podobný úspěch. Vždyť sestava týmu vypadá na první pohled dobře. A co na to rozhodčí? Zeptali
jsme se hlavních sudí Jeřábka a Šindlera, kteří byli vybráni Mezinárodní hokejovou federací a budou pískat
zápasy na mistrovství světa. Takže držme palce – sudím a hlavně našim hráčům. Kdyby se letos podařilo
dosáhnout podobného úspěchu, Češi by měli zase po roce své nové národní hrdiny. Ať žije sport!


Zdeněk Ston, šéfredaktor
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HOKEJOVÍ ROZHODČÍ VLADIMÍR
ŠINDLER A ANTONÍN JEŘÁBEK
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SHOW NA „HLAVÁKU“

Ve čtvrtek 14. dubna proběhla na největším českém nádraží u příležitosti
otevření zrekonstruované části budovy velká zábavná show.

Budí respekt nejen svým vzrůstem, ale i zkušenostmi. Letos budou působit jako
hlavní rozhodčí na MS v hokeji na Slovensku.

ze světa železnice / 21

STRoJVEDOUCÍM
V OBÝVÁKU

Díky počítačovým simulátorům si
můžete splnit svůj klukovský sen
v pohodlí domova.

zábava / 47

ABY VÁM CESTA
RYCHLEJI UBĚHLA
Soutěže, křížovka, krimi
příběh, pohádka, kvízy
a komiks pro děti.
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ŘÍM – LÁSKA
NA PRVNÍ POHLED

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krásy Říma nelze objevit během jedné krátké
dovolené, památek a jiných lákadel je tu totiž
nespočet. Okuste s námi atmosféru města
plného vášní.

P ř í št í
de
číslo vyj
.
31. 5. 2011

Kraj zaslíbený kultuře, vínu a památkám. Věděli jste ale, že Česko kdysi proslavilo pěstování
ivančického chřestu?

ČD guide / 30

MUZEUM ČD V LUŽNÉ

V přírodním areálu nedaleko Rakovníka si
užívají zaslouženého odpočinku mašiny
a mašinky, které vládly železnici v době páry.
Zveme vás na návštěvu jedinečného muzea!

/ novinky
AKČNÍ NABÍDKA

Psali jsme...
Vlakuška k vašim službám
(č. 13/2011)

Jako dítě snila o práci letušky,
dnes nosí studentka Filozofické
fakulty UK Kristýna Malá
stejnokroj stevardky a pečuje
o spokojenost cestujících
v mezinárodních vlacích
EuroCity.

Boom příměstských vlaků
(č. 13/2011)

Ve Švýcarsku žije většina
obyvatel v městských
aglomeracích, což přináší
značné nároky na železniční
příměstskou dopravu. Mezi
hlavními realizovanými
projekty jsou stavby v Curychu
a okolí Ženevy.

Způsobil jsi nehodu?
Tak zaplať!
(č. 14/2011)

Mimořádné události
na přejezdech šetří Inspektorát
bezpečnosti železniční dopravy.
Inspektoři jsou prvním článkem
řetězu, na jehož konci je
vyrovnání za škody způsobené
řidiči Českým drahám.

Radioblok: konec
osudných omylů
(č. 14/2011)

Na smutně proslulé trati z Číčenic
do Volar se zkouší zcela revoluční
technologie zabezpečení
dirigovaných tratí vyvinutá
tuzemskou firmou AŽD Praha.

Lipenka slouží
už stou sezonu
(č. 14/2011)

Kulaté jubileum letos oslaví trať
Rybník – Lipno nad Vltavou,
dříve zvaná Vyššíbrodská
elektrická místní dráha.
Týdeník Železničář si můžete
předplatit za 250 Kč/rok.
Více na www.cd.cz/zeleznicar.

ČD PROMO V REGIONECH
Cestující mohli během dubna vyzkoušet akční nabídku
Českých drah s názvem ČD PROMO – cestování mezi Prahou a Brnem za jedinečnou cenu 160 Kč. Zájem byl tak
velký, že nabídka byla nakonec o týden prodloužena.
Podobné akce budou probíhat v letošním roce také
v regionech.

KVĚTNOVÁ NABÍDKA
5. 5. Liberecký kraj
Nový Bor – Česká Lípa a zpět, za 1 Kč
11. 5. Moravskoslezský kraj
Opava – Ostrava a zpět, za 10 Kč
12. 5. Ústecký kraj
Litvínov – Teplice a Domoušice – Louny – Most a zpět, za 1 Kč
17. 5. Olomoucký kraj
Drahanovice – Senice na Hané – Olomouc a zpět, za 1 Kč
18. 5. Plzeňský kraj
Plzeňská linka Blovice – Kozolupy a zpět, za 1 Kč

ZVYŠUJEME KVALITU

OMBUDSMAN
NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ
Každou středu odpoledne mezi 14. a 18. hodinou bude nový ombudsman Českých drah Petr
Fejk úřadovat v ČD centru
na pražském hlavním
nádraží, kde bude připraven vyslechnout si vaše
připomínky a náměty
k úrovni a nabídce služeb
Českých drah. Pozice
ombudsmana na ČD
vznikla ve snaze podpořit
dobré jméno přepravce
a přiblížit úroveň služeb
požadavkům veřejnosti.
Kontakty na ombudsmana kvality čd:
| e-mail: ombudsman@cd.cz
| telefon: 972 222 297
| poštovní adresa:
České dráhy, a.s., Generální ředitelství,
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

HLEDÁME

POSILTE NÁŠ TÝM!
Redakce ČD pro vás hledá redaktora/redaktorku.
Životopis i s ukázkami vašich prací (např. PR text,
cestopis…) posílejte na cdprovas@cd.cz (do předmětu zprávy uveďte REDAKCE).
Požadavky:
| SŠ nebo VŠ vzdělání
| praxe v oboru nebo prokázaný talent
| znalost železnice výhodou
Staňte se členem perspektivního
týmu a rozvíjejte dále své
schopnosti!
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PRO JÍZDENKY NA NOVÝ eSHOP
Od 19. dubna můžete pohodlně nakoupit jízdní
doklady přes internet na novém eShopu Českých
drah. Čeká vás uživatelsky příjemnější prostředí.
Na www.cd.cz/eshop si také můžete vyhledat
nejvýhodnější spojení dle zadaných parametrů,
přesně spočítat cenu jízdného a pohodlně koupit
jízdenku.

novinky /
CHARITATIVNÍ AKCE

VLAK ŠTĚSTÍ
A NADĚJE 2011
Vlak štěstí a naděje se snaží získávat finanční
prostředky prostřednictvím internetové dražby obrázků dětí z dětských domovů na www.
vlaks testi.cz. Před šesti lety vyrazil Vlak štěstí
a naděje poprvé do dětských domovů a od té doby
se pravidelně k dětem každý rok vrací. Pokud se
zapojíte i vy, třeba se nám letos podaří dosáhnout
hranice jednoho milionu korun. Do aukce se může
zapojit každý prostřednictvím internetových
stránek až do 31. května 2011.

Psali jsme...

železniční REPORTÁŽE
NA WWW.CD.CZ

Jezdíme pět let
s In-kartou ČD
(č. 15/2011)

ČD TV, ojedinělý projekt železniční internetové
televize, pravidelně nabízí aktuální zprávy z dění
ve světě železnice. Podívejte se na nové příspěvky!

Zaměstnanci Českých drah ji
dostali na začátku roku 2006,
cestující ve větším měřítku
od září téhož roku. In-karta ČD
má svoji historii, současnost
i budoucnost.

Řecké dráhy nad propastí
(č. 15/2011)

Železnice v Řecku prochází
velkou krizí. Vláda prosazuje
masivní rušení tratí i drastické
propouštění zaměstnanců.
Vozidla přestávají vyjíždět, jízdní
řády se stále mění…
foto

Po úvodní registraci na www.vlakstesti.cz může
dražitel přihazovat na jakýkoliv obrázek. Vyvolávací cena je 300 Kč. Minimální částka, kterou
lze přihodit k vyvolávací ceně či v průběhu aukce,
činí 50 Kč. Pokud nový dražitel přehodí aktuální částku, obdrží informaci původní zájemce
e-mailem, a má tudíž možnost znovu se zapojit
a obrázek získat. Více na webových stránkách
www.cd.cz.

ČTK

JAK SE ZAPOJIT?

| Nové zastávky. Cestující na Jablonecku a Tanvald-

sku mohou využívat nové zastávky a opravené
nádraží.
| Inaugurace haly hlavního nádraží v Praze.
Prezidenti České republiky a Itálie otevřeli nově
opravenou odbavovací halu na hl. n. v Praze.
| Půjčovny kol opět v provozu. Vyznavači
cykloturistiky mohou využít nabídku Českých
drah na téměř 80 nádražích.

Olomoucké muzeum
v obrysech
(č. 15/2011)

Nevyužité prostory olomouckého
depa by se mohly stát domovem
historických železničních
skvostů. Již brzy uvidíme, zda se
strůjcům myšlenky podaří splnit
sen mnoha fandů.

Na brněnském nádraží
se už neztratíte
(č. 16–17/2011)

SOUTĚŽ

VYBERTE NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁDRAŽÍ ROKU 2011
Anketa o nejkrásnější nádraží v České
republice již zná své letošní finalisty.
Zúčastněte se i vy soutěže a podpořte
tak své oblíbené nádraží či stanici.
Smyslem ankety, kterou vyhlašuje Asociace Entente
Florale CZ – Souznění spolu s mikroregionem
Konstantinolázeňsko, Plzeňskou dráhou, JHMD
a Českými drahami, je ocenit dobrou práci lidí,
kteří o stanice a zastávky pečují, a podnítit tak další
zvelebení nádraží. Hlasovat můžete až do 31. května,
podmínky najdete na stránkách www.aefcz.org.
Vítězem loňské ankety se stalo nádraží v Chocni.

Začátkem dubna byla
na brněnském hlavním nádraží
dokončena instalace nového
informačního systému. Všechny
informační tabule ČD dostaly
jednotnou vizuální podobu.

NOMINACE ODBORNÉ POROTY

Jak pijí parní lokomotivy

1| Měchenice
2| Holubov
3| Horažďovice
předměstí
4| Merklín
5| Rynoltice

Zásobování vodou, odborně
zvané zbrojení, je jedním
z důležitých předpokladů pro
provoz parních lokomotiv.
Jakým způsobem byla nezbytná
tekutina v parní trakci
zajišťována?

6|
7| Hořice
v Podkrkonoší
8| Hnojník
9| Uherské Hradiště
10| Boskovice
Martinice
v Krkonoších

(č. 16–17/2011)

Elektronickou verzi týdeníku
Železničář najdete na adrese
www.cd.cz/zeleznicar.

/ z regionů
Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Stříbrný šíp
Zajímavý příspěvek nám do redakce zaslala paní Eva Richterová.
Svým způsobem reaguje na článek Václava Rubeše z březnového
vydání o místech posledního odpočinku strojů, ke kterým si lidé
vytvořili vztah často přerůstající
lidské chápání. Podobné emoce
tento článek možná vyvolal
i u dalších milovníků vlaků, a tak
by byla škoda se s vámi o úvahu
paní Evy nepodělit.

PLZEŇSKÝ KRAJ

dvacet MILIONŮ
na OPRAVY
S částečnou rekonstrukcí
budovy plzeňského hlavního
nádraží se začne v květnu
a stavební úpravy by měly být
dokončeny do konce příštího
roku. Kromě opravy fasád se
rekonstrukce dotkne i vstupní
haly (příchod z parkoviště)
a horní haly (v úrovni 2. a 3.
nástupiště).

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

GALERIE NA NÁDRAŽÍ V NÁVSÍ
Vestibul nedávno opravené
výpravní budovy železniční
stanice Návsí (Nawsie) na trati
z Českého Těšína ke slovenské
hranici se od letošního jara změnil v galerii. Fotoklub Jablunkov
ve spolupráci s Českými drahami
zde instaloval výstavu fotografií
Emila Sikory. Nejde o jednorázový počin. Fotoklub se bude
dlouhodobě starat o dobrý stav
expozice a bude ji pravidelně

obměňovat, takže každý měsíc
se na nádraží v Návsí představí
jiný autor.

KARLOVARSKÝ KRAJ

PARNÍM VLAKEM Z KARLOVÝCH VARŮ DO CHEBU

P. S.: Dobrá zpráva nakonec.
Motorový vůz našel azyl v chomutovském depu, kde postupně
prochází renovací. Jedinečným
prototypům a jejich osudům se
budeme věnovat v některém
z příštích čísel ČD pro vás.

Radek Hortenský

Zvláštním vlakem taženým parní
lokomotivou se můžete vydat 21.
května za oslavami 950. výročí
založení města Chebu.

foto

Byl jedinečný. Prostě prototyp.
Zcela nové vozidlo, nová koncepce. Snad i proto měl tolik odpůrců.
Ti, kdo se zasloužili o jeho zrození,
šli často hlavou proti zdi, bořili zažité mýty a stereotypy, aby za to
byli terčem posměchu a nedůvěry. A přece to nevzdali. Navzdory
všemu se ze všech sil snažili
dotáhnout své dílo do konce. Kde
však nepomohlo ani jejich nadšení, ani jedinečná osobitost vozidla
zvaného „Stříbrný šíp“, tam
už nepomohlo nic. Kdo spatřil
ve ztichlé tovární hale elegantní
štíhlý vůz s ozdobným kováním,
musel se zastavit. Paprsky přejely odleskem pragovácký znak
na boku. Ano, právě ta Praga mu
vnesla lehkost a dala neobvyklou
stavbu vozové skříně, podobnou
letadlům. Kdo toto vozidlo jednou
viděl, nikdy na ně nezapomněl.
Ale sláva zrezivěla a vozidlo zvané
„Stříbrný šíp“ dožívalo na odstavných kolejích. Potkal ho osud
mnoha dalších prototypů…

Vlak tažený parní lokomotivou Šlechtična
vyráží z Karlových Varů mezi 8.30 a 9.00 h a jede
přes Chodov, Sokolov a Kynšperk až do Chebu.
Železniční nadšenci a fotografové se mohou těšit
na přehlídku všech čtyř parních lokomotiv, které
se od 14.50 do 15.10 h odpojí od svých vagonů
a seřadí před objektivy fotoaparátů na chebském
železničním viaduktu. Více informací najdete
například na www.karlovarskyregion.cz.

ÚSTECKÝ KRAJ

ZÓNY KLIDNÉHO CESTOVÁNÍ
V Ústeckém kraji jsou ve žluto-zelených vlacích
Regionova zaváděny tzv. zóny klidného cestování.
Cílem této novinky je vytvořit klidné prostředí
pro cestování bez zbytečného hluku těm cestujícím, kteří mají zájem využít jízdu vlakem k odpočinku, čtení knih, spánku nebo jen k pozorování
krajiny. V oddíle označeném piktogramem „zóna
klidu“ by měli cestující mít ztlumené vyzvánění, omezit hlasitý
hovor, přehrávání hudby apod.
Pokud si zónu klidného cestování
cestující oblíbí, bude rozšířena
i do dalších vlaků v regionu.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

NOVÁ PŮJČOVNA KOL
V ČERVENÉM KOSTELCI
Na začátku dubna otevřely České dráhy již třetí půjčovnu kol v Královéhradeckém kraji, a to ve stanici
Červený Kostelec. Půjčovna je vybavena kvalitními
trekingovými koly a k dispozici je i dětské kolo.
Na objednávku lze pro větší skupinu soustředit asi
20 kol. Okolí města leží v pěkné zvlněné krajině pod
Jestřebími horami s hustou sítí cyklostezek. Denní
půjčovné stojí 150 Kč,
s In-kartou ČD jen
110 Kč. Více informací
na www.cd.cz/cdbike.
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VLADIMÍR
ŠINDLER
& ANTONÍN
JEŘÁBEK

NA MISTROVSTVÍ
SVĚTA SE MUSÍTE
„PROPÍSKAT“
Ustát bouření nespokojeného
davu, nadávky ze strany
hráčů i trenérů, prakticky
nikdy se nezavděčit – to je úděl
rozhodčích.
text
foto

Matěj Rychlý
JAN HROMÁDKO

08 / rozhovor
| Co vlastně rozhodlo o tom, že jste se dali na dráhu
hokejových rozhodčích?
A. J.: Já jsem hokej hrál zhruba do osmnácti
a v okamžiku, kdy jsem zjistil, že ze mě nebude
nějaká oslnivá hvězda, uvažoval jsem, co dál.
Byly dvě možnosti: stát se rozhodčím,
nebo trenérem. Ale protože můj otec byl hokejovým rozhodčím a já jsem s ním jako malý
kluk na zápasy jezdil, měl jsem k tomu blízko,
takže rozhodování bylo vlastně docela jednoduché. Základní kurz jsem si dělal zhruba
v sedmnácti letech.
V. Š.: U mě byl začátek úplně stejný, hrál jsem
do šestnácti let, ale při přechodu na juniorskou
úroveň už je hokej velká dřina, takže jsem si
řekl, že takhle trpět za to nestojí a s hokejem
jsem skončil. Asi po půl roce jsem jako ryzí
amatér odpískal dva nebo tři zápasy přípravky
a na začátku další sezony jsem se rozhodl, že
to s pískáním zkusím. Ale určitě jsem tehdy
neplánoval, že skončím někde v lize.

| Oba jste profesionální rozhodčí. Lze se touto profesí
uživit?
V. Š.: Záleží na tom, co si představujete pod
pojmem uživit se. Jako rozhodčí se teoreticky
můžete uživit, i když budete pískat jen první
národní hokejovou ligu, ale budete se samozřejmě pohybovat na hranici životního minima.
My jako profesionální rozhodčí, kteří pískáme
extraligu, máme nastavené podmínky tak, abychom neměli existenční starosti. Takže uživit se
pískáním hokeje určitě dá, ale na druhou stranu
srovnávat naše příjmy se špičkovými hokejisty
rozhodně nejde.

| Měl jsem hlavně na mysli to, jestli příjmy hokejových
rozhodčí jsou dostatečně vysoké, aby byli odolní vůči
korupci, kterou známe třeba z fotbalu.
V. Š.: Myslím, že tím hlavním problémem nejsou
peníze – nejdůležitější je osobní přístup a charakter každého konkrétního člověka. A navíc,
pokud jde o korupci, prostředí, které v hokeji
panuje, se nedá s fotbalem vůbec srovnat.
Za sebe můžu říct, že jsem se s korupcí nikdy
ve svém životě nesetkal.

| S jakými očekáváními na mistrovství světa odjíždíte?
(Rozhovor vznikl 17. 4.)
A. J.: Už jsem zmínil, že letošní MS je pro mě
premiérou a na Slovensko rozhodně nejedu
s přehnanými ambicemi. Rád bych zanechal

Propískat se na vysokou mezinárodní úroveň je tvrdá dřina. Je zapotřebí spousta trpělivosti,
ale i trocha štěstí.

CHLAPI JAKO HORY
Vstoupili do dveří restaurace,
kde se náš rozhovor odehrával,
a rázem zaplnili celá futra.  
Štamgasti jen s respektem
vzhlédli od piva… Prostě chlapi
jako hory, odhadoval bych, že
s bruslemi na nohou budou mít
přes dva metry. Později se řeč
stočila na to, jak musejí rozhodčí pracovat na své fyzičce,
a když jsem viděl jejich svaly,
musel jsem uznat, že nemluví
do větru. O své práci, tedy o rozhodování hokejových zápasů,
mluví zásadně jako o „pískání“.
Několikrát jsem je pobavil svou
naivitou, zvlášť když jsem
se bezelstně zeptal, co dělají
ve volných dnech na šampionátech. Jak se zdá, rozhodčí snad
na ledě i spí... Do rozpaků jsem
je naopak zjevně dostal já, když
jsem se vyptával na to, jak jde
dohromady harcování rozhodčích po stadionech celého světa
s rodinným životem – je to těžké
skloubit, dozvěděl jsem se...
A jen tak mimochodem – přišli
na minutu přesně a za celou
dobu našeho tandemového
rozhovoru si ani jednou neskočili do řeči. Tak tomu se říká
respekt k pravidlům.

dobrý dojem, chtěl pískat utkání co možná
nejkvalitněji, aby mezinárodní komise rozhodčích byla s mým výkonem spokojená, protože
dobrý výkon by pro mě představoval možnost
jet na šampionát i v příštím roce. Samozřejmě
že bych si rád zapískal play-off, ale mou ambicí
je především dobře rozhodovat v utkáních
základní skupiny.

| Pro vás, pane Šindlere, je naopak slovenské MS
už desátým mistrovstvím světa. Který z minulých
hokejových šampionátů vám nejvíc utkvěl v paměti?
V. Š.: Především bych zmínil MS v roce 2003
ve Finsku, kde jsem pískal ve finále turnaje –  
padla tam tehdy sporná branka v prodloužení
a šlo o to, jestli Kanada získá zlaté medaile. To
byl extrémně vypjatý okamžik a nedovedu si
představit, že bychom tenkrát s kolegy rozhodli špatně, protože to by byl určitě konec mé
kariéry. A také snad ještě poslední mistrovství
světa v Německu, kde jsem rozhodoval utkání
o třetí místo. Dá se říct, že jakékoli utkání
v play-off na mistrovství světa, které rozhodujete, je velkým úspěchem.
A. J.: V této souvislosti bych rád dodal, že
Vláďa kromě toho, že jede už na svůj desátý
světový šampionát, má za sebou i jednu
olympiádu, což u nás nemá obdobu. V tomto
směru je rekordmanem a nastavil laťku,
kterou my ostatní budeme v budoucnosti
asi jen velmi těžko překonávat. Konkurovat
mu může v evropském měřítku snad jen
rozhodčí Kurmann ze Švýcarska, který má
na kontě sice „jen“ osm šampionátů, ale byl
na třech olympiádách.
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| Jak se ale dostane rozhodčí na tak vysokou
mezinárodní úroveň? Je nutné se takříkajíc „propískat“
od těch nejnižších soutěží až k „áčkovým“ turnajům,
nebo člověku musí také trochu pomoci náhoda?
A. J.: Rozhodčí si musí rozhodně projít všemi
soutěžemi – od okresních přes krajské, potom
přijde druhá liga, první, až se nakonec propracuje do extraligy. Mně osobně navíc pomohla
skutečnost, že v sezoně 2006/7, kdy jsem jako
hlavní rozhodčí už druhý rok pískal první
ligu, vznikl profesionální program rozhodčích
a komise rozhodčích, která přišla s programem
Junior Profi, si vyhlédla tři mladé rozhodčí
a já byl jeden z nich. A právě tato skutečnost
významně přispěla k mému dalšímu rozvoji,
protože najednou jsem jako profesionální rozhodčí neodpískal v sezoně jen třicítku zápasů,
ale třeba devadesát, sto, což se nutně odrazí
na kvalitě výkonu.
V. Š.: Mě určité „štěstí“ potkalo na mezinárodní
úrovni v roce 1998, kdy jsem nebyl nominovaný na žádný „áčkový“ turnaj a byl jsem jako
náhradník na listině. Čtrnáct dní před začátkem
turnaje hokejistů do 20 let si můj finský kolega
zlomil nohu a já nakonec na mistrovství jel
místo něj. Turnaj se mi tehdy povedl, což už ale
není o štěstí, a díky této náhodě jsem na mezinárodní scéně přeskočil třeba tři roky.
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| Pokud nejste na vrcholných soutěžích na ledě ani
v pozici náhradního rozhodčího, chodíváte se dívat
na utkání, abyste viděli, jak pískají vaši kolegové?
A. J.: Samozřejmě, ale nechodíme tam proto,
abychom se dívali, jak kdo píská. Může se totiž
stát, že na ledě hraje tým, který jste dosud hrát
neviděl a vy ho třeba budete pískat dva dny
nato. Takže je dobré podívat se předem na jednotlivé hráče.

VLADIMÍR ŠINDLER (40)
Kromě bezpočtu sezon v české
extralize  byl na devíti mistrovstvích světa (slovenské MS je
jeho desátým šampionátem),
jako jediný český hlavní sudí
se účastnil olympiády v Turíně,
od sezony 2006/07 profesionál.
Pískal i finále MS 2003 ve Finsku.  Rovněž na MS juniorů
2008 v Pardubicích pískal
finále.
Účastnil se výměnného programu rozhodčích.

| Ale vy přece jako rozhodčí musíte být nestranní, takže
by vám teoreticky mělo být jedno, kdo v utkání naskočí
na led.
A. J.: To máte samozřejmě pravdu, ale na druhou
stranu je dobré, když člověk ví, že v mužstvu je
třeba nějaký problémový typ hráče, ať už rváč
nebo provokatér. Potom vás při hře nic nepřekvapí, počítáte s tím a můžete předejít určitým
nepříjemnostem.
V. Š.: Nejde o to, že by snad člověk byl na takového hráče přísnější, ale je prostě dobré vědět,
do čeho jdete. Výhodou také je, že my rozhodčí
mezi sebou samozřejmě komunikujeme,
povídáme si o zápasech a o tom, co se v jejich
průběhu stalo.

| Kam se podle vás ubírá náš současný hokej a proč se
česká mládež na mezinárodní scéně ztrácí?
V. Š.: Kdysi jsme měli určitý model výchovy mládeže, který byl do jisté míry velmi úspěšný, ale
pak se u nás hodně změnilo. Některé věci se začaly dělat lépe a některé naopak hůř. A v zahraničí se do jisté míry učili z našich tréninkových
metod – třeba ve Švédsku nebo v Německu. Ale
já si osobně nemyslím, že to s naší mládeží je až
tak špatné. Lidé, kteří se pohybují okolo hokeje,
si situaci uvědomili, pracuje se na tom. Věřím, že
se naše mládežnická mužstva v dohledné době
vrátí tam, kde vždycky byla.
A. J.: Ve srovnání se zeměmi, jako je například
Rusko, Kanada nebo Amerika, byla u nás hráčská základna vždycky menší, ale díky zmíněným metodám trénování se náš hokej dostal
na výbornou úroveň. Také se domnívám, že
určitě ještě není nic ztraceno.

| Jak se díváte na ostrá gesta a pokřiky od trenérů
i hráčů, které často slyšíme i my, diváci u obrazovek?
A. J.: Na ledě samozřejmě vnímáme emoce
hráčů, sem tam jsme schopní něco přeslechnout,
ale musí to mít určité mantinely. Když se jedná
o vyslovené vulgarity, tak ty člověk přeslechnout nemůže, protože by ztratil respekt. Podle
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20 POSLEDNÍCH MISTRŮ
světa V HOKEJI
1991 	
1992 	
1993 	
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 	
2002 	
2003 	
2004 	
2005 	
2006 	
2007
2008
2009 	
2010 	

Švédsko
Švédsko 	
Rusko 	
Kanada
Finsko
Česko 	
Kanada 	
Švédsko 	
Česko
Česko 	
Česko 	
Slovensko 	
Kanada 	
Kanada 	
Česko 	
Švédsko 	
Kanada 	
Rusko
Rusko 	
Česko 	

Česko vyhrálo 6 titulů a patří
v tomto ohledu k nejúspěšnějším týmům.

mě se za posledních pár let komunikace mezi
trenéry a rozhodčími posunula blíž k evropskému standardu.
V. Š.: Musíme každopádně vycházet z toho, že
hokej je velmi emotivní hra, ale přesto si také
myslím, že dnes už je stav v tomto ohledu mnohem lepší, než tomu bývalo dříve.

| Dojde to někdy tak daleko, že se vám diváci za vaše
rozhodnutí mstí? Myslím třeba, že by vám někdo
vyhrožoval nebo ve zlosti propíchl pneumatiku u auta.
A. J.: Já jsem se s tím nikdy nesetkal a pevně
věřím, že tomu tak bude i v budoucnu. Myslím,

| Jak jde dohromady rodina a pískání? Jste stále
na cestách, buď doma, nebo v zahraničí, a liga se
hraje převážně o víkendech. To všechno musí vnášet
do partnerských vztahů napětí…
V. Š.: Je to přesně tak, jak říkáte – náš způsob
existence rodinnému životu neprospívá.
A. J.: Naše partnerky to s námi určitě nemají jednoduché. Liga trvá devět měsíců
a v průběhu jejího trvání prostě moc doma
nepobudeme.

| Co děláte po skončení sezony? Jak vypadají vaše
volné měsíce?
A. J.: Snažím se alespoň trochu doma
vynahradit ty ztracené víkendy. Ale volna není
zase tolik. Z MS se vrátíme v polovině května,
ale už v polovině července nás čeká přípravný
kemp na další sezonu. Koncem srpna pak máme
semináře a pracujeme samozřejmě na fyzické
přípravě. Takže to není tak, že skončí sezona
a zbylé tři měsíce v roce si jen užíváme.

| Mimochodem – bojíte se puku? Hráči jsou přece
jenom lépe chráněni než vy.

| Jak se vypořádáváte s tlakem, když se proti vašemu
rozhodnutí postaví celá bouřící hala? Ten psychický
nápor musí být obrovský…
V. Š.: Právě proto je důležité, aby rozhodčí
prošel od těch nejnižších stupínků, kde píská
utkání šesté, sedmé třídy a křičí na něj šest
nespokojených tatínků, pak píská utkání druhé
národní ligy, kde na něj řve tři sta lidí, a pak se
dostane až do extraligy, kde na něj vytváří tlak
třeba už deset tisíc diváků. Prostě se musíte
naučit stát si za svým rozhodnutím a tomu tlaku
nepodlehnout.

že i když se některá naše rozhodnutí fanouškům nelíbí, tak že tu svou naštvanost nechají
na stadionu. Jdou si samozřejmě na stadion
zakřičet, na to mají právo, ale tím by to také
mělo skončit.
V. Š.: Za celou dobu, co pískám, mi fanoušci
poškodili auto jen jednou. Samozřejmě že o naši
bezpečnost a naše auta se starají pořadatelé.
Ale určitě to není tak, že by člověk ze stadionu
odcházel s pocitem vyloženě fyzického strachu,
že se mu tam něco přihodí.

ANTONÍN JEŘÁBEK ( 28)
Absolvent programu Junior
Profi. Neuvěřitelně úspěšná
sezona 2006/7 ho katapultovala do extraligy. Odpískáno
přes 200 utkání v české extralize. V letošní play-off pískal
rozhodující zápas mezi Třincem
a Slávií. Spolu s V. Šindlerem
rozhodoval mj. i na mistrovství
světa hráčů do 20 let v Kanadě
v roce 2009. Letošní MS na Slovensku je jeho prvním světovým šampionátem.

V. Š.: Já jsem teď pískal na Slovensku rozhodující zápas semifinále a tam jsem dostal
takovou „cvičnou“ ránu na ucho – před týdnem
mi vyndali devět stehů. Někdy je to opravdu
nebezpečné. Máme sice na sobě relativně
dost chráničů, ale s ochranou hráčů se to nedá
srovnávat.
A. J.: Většinou jsou bolestivé rány do horních
částí těla: do rukou a trupu.   

| Takže občas k nějakému zranění přijdete?
V. Š.: My vůbec nepočítáme takové ty modřiny,
když dostaneme pukem nebo hokejkou. Vážněji
bereme, až když dojde na stehy – což je poměrně
časté.

| Přejeme co nejvíc odpískaných zápasů na MS, dobrou
atmosféru při utkáních a co nejméně modřin. 
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MEGASHOW

Kryštof, Inflagranti,
Chebejet – to byly největší
hvězdy, se kterými
náhodní kolemjdoucí
i pozvaní hosté slavili
14. dubna zahájení
plného provozu
zrekonstruované části
pražského hlavního
nádraží.

Č

ást odbavovací haly se proměnila v koncertní a přehlídkové pódium a slavit bylo
opravdu co! Nejvýznamnější nádraží v ČR se
proměnilo v moderní metropolitní centrum a stalo se důstojnou branou do našeho
hlavního města.
Obchody, restaurace, stylová bistra
a další služby lákají své zákazníky. S trochou nadsázky lze říci, že kdyby kdokoliv
z cestujících vystoupil z vlaku nahý, hladový
a žíznivý, z haly odejde oblečen, syt a stylově
upraven.
Modernizaci provedla italská firma
Grandi Stazioni Česká republika ve společném projektu s Českými drahami. Ještě
letos bude zahájena renovace historicky
cenné Fantovy budovy.

NA „HLAVÁKU“
foto MICHAL MÁLEK
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NOVĚ OTEVŘENO
l Tally Weijl – móda
l O´Neill – móda
l DOMI – kabelky, batohy,

zavazadla
l Opravna obuvi, výroba

klíčů
l UniCredit Bank
l Hair Styling Professional

– kadeřnictví, manikúra
l Forexchange – směnárna
l Citibank
l Nebezpečná elegance

– stříbro, bižuterie,
doplňky
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KONEC BĚHÁNÍ MEZI NÁSTUPIŠTI
Cestující se ptá průvodčího:
„Ze kterého nástupiště mi
pojede vlak do Hradce?“
Odpověď průvodčího:
„To si, paní, zaběhněte
do haly a podívejte se
na odjezdovou tabuli.“
Tak to už díky novému
informačnímu systému
na hlavním nádraží
neuslyšíte.
text jan hus, michal málek

I

nformace o odjezdech, příjezdech nebo řazení
na největším nádraží v ČR jsou dnes na několika místech v hale, na každém nástupišti
a ve vybraných komerčních prostorách. Můžete
se tak v klidu pohybovat po nádraží, nakupovat,
obědvat, popíjet kávu a u nejbližšího panelu zjistit
potřebné informace.

ZCELA BEZ VÝPADKŮ

Základem nového informačního systému je několik serverů, které se navzájem zálohují a v případě
potřeby automaticky přepínají. Je tak zajištěn
bezvýpadkový provoz po celých 24 hodin denně.
V rámci realizace tak rozsáhlého systému došlo
k celkem unikátnímu propojení dvou systémů
(INISS a EZOP) tak, aby pro cestujícího byl zachován patřičný komfort.

1| ODJEZDY

odjezdy

2| příJEZDY

příjezdy

Základ tvoří dvě dvojice velkých odjezdových tabulí v dolní hale pro 27 vlaků
doplněné o možnost zobrazení mimořádné informace běžícím textem. V horní
hale u prostředního podchodu jsou umístěny dvě dvojice menších panelů pro
24 vlaků. Nově se na tabulích u nástupiště zobrazuje S (sever) nebo J (jih).
Rekonstrukce nástupišť a zabezpečovacího zařízení umožnila, aby na každé
koleji mohly být 2 vlaky. Nádraží tak bylo rozděleno nejen pro zaměstnance, ale
i pro cestující veřejnost na SEVER (S) a JIH (J).
V prostoru ČD centra najdete dvě trojice LCD obrazovek s kompletními
údaji odjezdů pro 18 vlaků. Na stejném principu, jen se základními údaji, jsou
dvojice LCD obrazovek pro 20 vlaků u pokladen rychlého odbavení (pokladny
31–34, 41–44), v prostoru úschovny a VIP čekárny. Malé odjezdové tabule jsou
navíc umístěny u levého (severního) a pravého (jižního) podchodu. Aktuální
odjezdy jsou i na každém elektronickém zobrazovacím panelu (tzv. EZOPu)
– na nástupištích automaticky, v hale jako další možná informace přístupná
z nabídky.
Odjezdy najdou cestující také v některých obchodních jednotkách s občerstvením (např. Burger King a Potrefená husa).

Základ informování o příjezdech vlaků tvoří dvě dvojice velkých příjezdových tabulí v dolní hale pro 24 vlaků po stranách nad obchodními jednotkami. V ČD centru
jsou umístěny dvojice LCD obrazovek pro 12 vlaků.
Malé příjezdové tabule najdete také v horní hale blízko bodu označeného jako
Meeting point (tzv. místo setkání). Tyto tabule jsou doplněny tabulemi se žlutými
displeji pro mimořádné informace.
Aktuální příjezdy jsou opět automaticky i na každém EZOPu na nástupištích
a v hale zase jako další možná informace přístupná z nabídky.
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3| INFOSKUPINY

ezop
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IDOS

Pro lepší přiblížení potřebných informací
k cestujícím jsou mimo klasická základní místa, kde
se cestující pohybují (odjezdové tabule, ČD centrum),
sloučeny další elektronické prvky do skupin. Tyto
infoskupiny jsou čtyři, vždy 2 v dolní hale u sloupů
mezi metrem a obchodními jednotkami a 2 v horní
hale v průchozím koridoru mezi obchodními
jednotkami. Každá infoskupina obsahuje dvojité
EZOPy a vyhledavač spojení s IDOSem.
Koncepce nádraží počítá v budoucnu v těchto
skupinách také s umístěním jízdenkových automatů.
Zatím jsou pouze zkušebně vlevo v dolní hale.

4| EZOP

ezop

(ELEKTRONICKÝ ZOBRAZOVACÍ PANEL)
Na hlavním nádraží byly poprvé použity
dvojité elektronické zobrazovací panely
s řazením vlaků. Jejich základem jsou
vývěsné jízdní řády odjezdů a příjezdů.
Elektronické řazení obsahuje všechny vlaky
kategorií SC, EC, IC, Ex, EN a R.
Všechny údaje na panelech se automaticky
posouvají dle aktuálního času, proto je obsluha velmi jednoduchá. Pokud chce cestující
informaci v jiném než aktuálním čase, volbu
provede pouze tlačítky nahoru/dolů a „nalistuje“ potřebné údaje. Tlačítkem ENTER lze
vyvolat nabídku na výběr dalších možností:
např. vlaky jedním směrem, aktuální odjezdy,
příjezdy. Obsluha je též uzpůsobena pro slabozraké uživatele (stisknutí tlačítka s lupou).
Pro nevidomé jsou některé EZOPy vybaveny
naváděcím zařízením a zvukovým výstupem.
Názornější popis obsluhy najdete na str. 27.

5| INFORMAČNÍ TABULE PŘEPÁŽEK

Slouží pro operativní značení prodejních
přepážek v ČD centru. Udává základní
typ přepážky: vnitrostátní jízdenky,
mezinárodní jízdenky, přednostní odbavení
nebo informace a služby. Dále doplňující
údaje přepážky, informaci o otevření nebo
zavření přepážky a případnou doplňující
aktuální informaci. Ta může být statickým
nebo pohyblivým textem.

informační tabule přepážek

6| EZOP

ezop

NA NÁSTUPIŠTI

Elektronické zobrazovací panely
najdou cestující také na nástupištích.
Jsou na nich zobrazeny vývěsné
jízdní řády a aktuální odjezdy
a příjezdy, které mají hlavní význam
při přestupu z vlaku na vlak.
Jistým unikátem je také zobrazení
aktuálního řazení pro příslušný vlak
na nástupišti.

Rozmístění všech prvků informačního systému přehledně ukazuje mapka na str. 26.
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TOČÍME SE V KRUHU

NEUVĚŘITELNÝ
Ronald Reagan s chotí na dovolené

PŘÍBĚH
pLAVEK

Boty, punčochy, sukně, blůzu. A ještě
možná více měly dámy na sobě v polovině
19. století, když chtěly vyrazit do vody. Jak
dlouhá byla cesta od bikin ke koupacím
úborům až zpátky k úsporným tangům?
text klára kasalová
foto profimedia, čtk, PIxMAC, sunvear.com

Bikiny
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ŘÍMANÉ V PLAVKÁCH

Plážoví puritáni, kteří na dlouhá staletí
zahalili těla plavců do objemných kusů
koupacího oblečení, se zřejmě objevili
až v novověku. Fresky z 2. století před
naším letopočtem, které se našly na Sicílii,
totiž dokazují, že již v antice dováděly
ženy ve vodě oděné do titěrného kusu
oděvu podobného dnešním bikinám.
S rozšířením křesťanství se však tělo
opět na několik století zahalilo. Radost
z vodních hrátek lidé znovuobjevili až
za francouzské revoluce. Do té doby nikdo
vodě a koupání příliš neholdoval. Závan
několik měsíců nemytého těla tak zaháněli
nejrůznějšími parfémy a voňavkami.
Když se v 18. století ženy začaly znova
koupat, byly navlečené jak pumpy.
I když se tato móda nedala dlouhodobě
udržet a postupně se oblečení do vody
zmenšovalo, stále platilo, že ukázat boky
nebo břicho byl téměř zločin.

DO VĚZENÍ ZA KOUPÁNÍ

V 19. století se koupací oblek pro dámu
skládal z dlouhých řasených kalhot, které
překrývala jakási tunika přepásaná

páskem. Oblečení doplňoval koupací baret
a koupací boty. Rozhodně neexistovalo, aby
se někde ukázal kousíček kůže na nohou.
Ve dvacátých letech 20. století ženy
začaly nosit kalhoty po kolena, živůtek
však už byl bez rukávů, boky ještě často
zakrývala decentní sukně.

V roce 1923 vypadaly ženy v plavkách
asi jako dneska v šatech s minisukní.
Pod krátkou sukénkou byly přiléhavé
kalhotky, pruhovaný živůtek bez rukávů
odhaloval značnou část zad. Poctivé
zahalování celého těla se nosilo téměř
až do poloviny dvacátého století.

příběh plavek /
HISTORIE PLAVEK
l Starověk: malé

kousky oděvu
podobné bikinám
(archeologové
odhalili na Sicílii
nástěnné kresby
a malby žen oděných
do předchůdců
dnešních plavek)

l 18. století:

do vody se nosily
koupací župany,
dlouhé hábity
zahalující celou
postavu
l Konec

Ve třicátých letech se objevilo několik rebelek,
které si koupací kombinézu rozstřihly na dva
kusy. Způsobily tím však takové pobouření, že
některé z nich dokonce zatkli.

BIKINY – ATOMOVÝ OTŘES

V roce 1946 ale nastal velký třesk.
Francouzský inženýr Louis Reard navrhl
dvoudílné plavky, které pojmenoval
bikiny. Název opravdu splnil svůj účel,
protože bikiny byly větší bombou než
jaderný výbuch. Staly se tak průlomovým
trendem, že Reard dokonce nemohl sehnat
modelku, která by je byla ochotná předvést
na přehlídce. Obešel proto noční kluby
a v jednom z nich si vyhlédl striptýzovou
tanečnici Micheline Bernadiniovou, která
svolila ukázat se v dvoudílných plavkách.
Mravokárci byli naprosto zděšení, ale
Micheline Bernadiniová dostala během
jednoho týdne padesát tisíc milostných
dopisů a plavky se ujaly.
Poznávacím znamením bikin bylo jejich
nové heslo: „Jestliže se vám nepodaří plavky
protáhnout snubním prstýnkem, můžete
se vsadit, že to nejsou bikiny!" Říká se, že
o největší reklamní kampaň se bikinám
postarala filmová hvězda Brigitte Bardot
díky tomu, že je oblékla ve filmu A bůh stvořil
ženu.

NESTYDATÁ MÓDA

A pak se už bikinová móda šířila jako lavina.
V šedesátých letech se na plážích začaly
objevovat ženy v monokinách, vznikla
totiž nová plavková variace � něco mezi
jednodílnými plavkami a bikinami. Horní
a spodní díl plavek je spojen šňůrkou,

19. století:
koupací oděvy
zkrátily rukávy
a nohavice
l Začátek

20. století:
šokující nástup
jednodílných
plavek
l 20. léta

20. století:
nejčastěji
používané byly
trikoty z úpletu
(dámy se k vodě
vybavovaly
rafinovanou
garderóbou
s řadou doplnků:
sandály, koupací
plášť či pláštěnka,
nepodšívkované
sako, impregnovaná
hedvábná čapka,
slunečníky)
l 30. léta

20. století:
začal se nosit úbor,
který obepínal
postavu a poprvé
už měl všité
gumičky                                  
l 50. léta

20. století:
průlom v plážovém
odívání – bomba
v podobě
dvoudílných
plavek neboli bikin
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sponkou nebo jinou ozdobou a tvoří tak
jakoby jednodílné bikiny. S objevem
brazilského způsobu depilování se pak
ještě zrodila tanga. Po těchto událostech
vyznívaly až směšně petice mravnostních
lig, které atakovaly Hollywood, aby
ve filmech neukazoval ženy v bikinách.
Posledním marným pokusem o ukončení
bikinového šílenství byly kontroly, při
nichž strážníci hlídali, jestli ženy koupacími
úbory neporušují zákon. Nicméně bikiny
přežily i toto období a dnes už vládnou jak
mořským plážím, tak jihočeským rybníkům.
S nástupem obliby sportovního plavání ale
začaly být pomalu vytlačovány sportovními
jednodílnými plavkami, které při závodech
neklouzaly z těla.

ČESKOSLOVENSKO V PLAVKÁCH

Na českých koupalištích navzdory rozmachu
bikin až do 60. let převažovaly plavky
jednodílné. Česká konfekce v 50. a 60. letech
za moc nestála a socialistické obchody
i v době normalizace zrovna nepřekypovaly
pestrým výběrem plavek a kvalitních
materiálů.
Dámy si nechávaly šít plavky i s různými
halenami a kanýry. Na konfekci došlo až
ve druhé polovině 60. let, kdy Triola začala
používat elastan. Nové materiály měly
spoustu předností: rychle schly, po namočení
držely tvar a dobře lnuly k tělu.
I pánové chtěli plavky jednodušší a hlavně
chtěli vypadat aspoň trochu sexy,
a tak se zrodily adamky. Plavky,
které byly na boku
rozepínací, se
daly celkem
jednoduše
podvléknout
i pod trenýrky.
V 70. letech si
i v Československu
místo na výsluní i ve vodě
získaly syntetické materiály –
miralon nebo lakovaný nylon.
Zužovala se ramínka, plavky
se vykrojovaly na bocích,
zmenšoval se i horní díl bikin
na miniaturní trojúhelníčky.
V roce 1978 uvedl národní
podnik Triola na trh
plavky z lycry. A od té
doby se materiály už
jen zdokonalovaly,
ztenčovaly, měnily se
střihy, barvy a módní
trendy. 

20 / příběh plavek

trendy Pro
letošní sezonu
Léto se blíží, buďte na plážích IN!

T

y skutečně trendy plavky budou pro
léto 2011 doplněné netradičními
prvky, doplňky, atypickými tvary a střihy,
budou oživené novými vzory i materiály.
Trendy prvek – široké pruhy – se uplatní
obzvláště na jednodílných plavkách,
které dokážou opticky rozdělit a zvýraznit určité partie. Sexy pruhy se budou
objevovat i na plavkách dvoudílných. Nemusíte se však bát, že s loňským modelem
budete úplně mimo. Obecně budou střihy
a tipy plavek 2011 pokračovat v osvědčených trendech minulých let. Hlavně
nezapomínejte na základní pravidlo!
Plavky musí především dobře sednout
a lichotit postavě.

BARVY LÉTA

Svůdné budou i barvy pro dámské
plavky letošní sezony. Klasické
pastelové barvy doplní zářivě
žlutá, oranžová, červená,
růžová nebo výrazná
hnědá. K vidění budou
i netradiční materiály
imitující kůži
a s různými zvířecími
motivy. Dámské
plavky oslní také
novými materiály.

JEDNODÍLNÉ DÁMSKÉ
PLAVKY

Nejčastěji budou
bez ramínek
nebo ve svůdných
atypických formách.
Nejrůznější kovové
doplňky a glitry oživí

Střihy a vzory
plavek si vybíráme
podle typu postavy,
nikdy ne naopak!
a zpestří nejenom plavky, ale zejména
postavu a svůdnost ženy. Ženskost,
tajemné sexy křivky a rafinované střihy,
to jsou hesla letošní sezony.

DVOUDÍLNÉ PLAVKY 2011

Budou v první řadě hravé a odvázané.
Ženy dostanou prostor pro kombinace
tvarů a barev, horní a spodní díl
můžou jednoduše vyměňovat
za jiný. Hitem ověřeným minulými
roky pro plavky sezony 2011 bude
typické zvýrazněné lemování
a nápadité šňůrky na boku kalhotek.
Šňůrky bikin v létě 2011 uvidíte
i na místech, kde v předchozích
sezonách nebyly, všude budou
působit svůdně a sexy.

PÁNSKÉ PLAVKY 2011

I pánské plavky se letos dočkaly
inovací, přestože u tohoto kousku
oblečení je prostor pro nové tvary
a střihy dost omezený. Pánské
plavky 2011 budou pestré, hravé
a veselé. Hitem budou netradiční
vzory, barevné prvky
a potisk. 

ze světa železnice /
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SVĚT ŽELEZNIČNÍCH SIMULÁTORŮ

STROJVEDOUCÍM
V OBÝVÁKU

Téměř každý malý kluk v dětství snil
o tom, jaké je to řídit lokomotivu.
Díky moderním technologiím lze
zažít třeba pocity strojvedoucího
Pendolina na trati z Prahy do Ostravy
virtuálně – na simulátoru. Nabídka
reálných českých tratí a vozidel je
skutečně lákavá…

text
FOTO

VÁCLAV RUBEŠ
AUTOR, CORYS

22 / ze světa železnice
a tratě rozrostly do netušených rozměrů.
Proto bylo možné již pár měsíců po vydání osedlat třeba legendární americkou
parní lokomotivu Big Boy či francouzský
rychlovlak TGV.

SVIŽNĚ PO KORIDORU I ROMANTICKY
PO LOKÁLCE

P

očítačová simulace je stará jako
platforma PC sama. Dalo by se říci, že
první, na dnešní dobu směšně vypadající programy pokoušející se o simulaci
vznikly v počítačovém pravěku. Přesto
byl simulátor železnice dlouho opomíjen, údajně pro malou cílovou skupinu
zákazníků a příliš velkou pracnost sbírání
podkladů pro napsání programu, který by
se reálným strojům alespoň přiblížil.
Skutečný zlom nastal až v roce 2001,
kdy softwarový gigant Microsoft vstoupil
na trh se svým produktem pojmenovaným
jednoduše – Train Simulator. Pravděpodobně nikdo z vývojářů hry netušil, že
pomohl na svět simulátoru, který je dnes

bezesporu nejdéle „žijícím“ programem
podobného typu na pevných discích počítačů železničních nadšenců.

OD ČESKÉHO MOTORÁČKU PO TGV

Simulátor, jehož otevřená architektura
přímo vybízela k tomu, aby do něj začaly
v rukou amatérských vývojářů vznikat
nové tratě, lokomotivy, vozy a mnoho
dalšího, začal žít svým vlastním životem.
Během desetileté historie vznikla obrovská celosvětová komunita, která pomohla
dnes již z mnoha hledisek zastaralému
programu do zcela jiné dimenze. Ze šesti
tratí a několika vozidel zpracovaných
v původním simulátoru se vozidlový park

Train Simulator pochopitelně neunikl pozornosti českých příznivců železné dráhy
a v roce 2003 světlo světa spatřily první
české projekty. Dnes se můžete projet
po značné části našich hlavních tratí i některých lokálek. Zájemci si tak mohou například vyzkoušet řízení různých druhů
vlaků prakticky po kompletním I. tranzitním koridoru ze severočeského Děčína
až po jihomoravskou Břeclav a do slovenského hlavního města. Dalším virtuálním
zážitkem může být jízda z Prahy přes
Olomouc do Ostravy a dále pod vrcholky
Vysokých Tater přes Poprad do Košic. Milovníkům romantických lokálek neunikne
trať 240 z Brna do Jihlavy nebo legendární
Vlárská dráha ze Starého Města u Uherského Hradiště do Luhačovic. Jednotlivé
tratě jsou zpracovány s takovou věrností,
že znalci místních poměrů jsou okamžitě
doma, zvlášť když poznají svoji ulici
v okolí tratě, po které denně chodí.

STEJNĚ POSTIŽENÍ NADŠENCI

Rozmanitý je i park hnacích a tažených
vozidel. Až na výjimky neexistuje lokomotiva, kterou nelze uvést na virtuálních kolejích do pohybu. Naskýtá se tak možnost

Co všechno musí strojvedoucí zvládnout, když se cestující nerušeně vezou? Můžete vyzkoušet v klidu svého domova.

ze světa železnice /

„stát“ v budce parní legendy – nulkového Albatrosa, nebo prohnat po koridoru šest a půl
megawattu horké novinky – lokomotivy řady
380. Samozřejmostí je „vlajková loď“ Českých
drah Pendolino.
Za radostí mnoha a mnoha příznivců této
dost specifické počítačové hry však stojí
dlouhé dny, měsíce a roky práce nadšenců,
kteří ve chvílích svého volna, mnohdy celé
noci až do ranního kuropění, pokládají další
kilometry virtuálních tratí nebo staví reálná
železniční vozidla. Za zmiňovaných deset
let tak fandové virtuálního pohybu přiblížili kouzlo železnice nejen sobě samým, ale
i lidem, kteří se o železničních simulátorech
dozvěděli čirou náhodou.
Úspěch prvního opravdového železničního simulátoru způsobil na dosud neoraném
softwarovém poli skutečný poprask. První,
kdo zareagoval na Train Simulator, byla australská firma Auran, která vydala další dosud

JAK POSTUPOVAT

1| Nainstalujte si Microsoft

Train Simulator (ten již v základní verzi obsahuje několik
zahraničních tratí a vozidel).

2| Vyhledejte si na internetu

stránky s tematikou MSTS – je
jich skutečně mnoho, a to jak
zahraničních, tak i českých.
Inspirovat se můžete odkazy
uvedenými na následující
straně.

3|

Objednejte si některou
z českých tratí, pro začátek
doporučujeme trať BP, součástí CD je i velký set českých
vozidel.

nevídanou hru – simulátor modelové železnice nazvaný Trainz. Virtuální modeláři mají
v programu možnost si ve velmi intuitivně
pojatých editorech vytvořit vlastní, libovolně
velké kolejiště a na něm pak provozovat
modely vláčků. Virtuální realita tak pronikla
i do zájmových odvětví, ve kterých by ji nikdo
ani ve snu nehledal.

JE TO POŘÁD JEŠTĚ HRA?

Možná si řeknete, co je na tom tak fascinujícího hrát si u počítače na strojvedoucího. Ale
kdo by si nechtěl vyzkoušet zajímavou profesi
v teple svého domova... Snaha o přiblížení se
realitě jde totiž až do takových drobností,
jako je správné naladění každé lokomotivní
řady podle jejího výkonu a brzdicí charakteristiky nebo odlišného chování prázdného či
naloženého nákladního vozu. S nákladním
vlakem se tedy nerozjedete tak rychle jako
s Pendolinem a naopak brzdění a hlavně odbrzdění je u „nákladu“ opravdová alchymie –
stejně jako ve skutečnosti. Nabízí se dokonce
trochu kacířská myšlenka, jestli nevyužít podrobné simulace nejen k zábavě, ale i ve výuce
a oživení znalostí u skutečných železničářů.

TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI

Simulátor rychlovlaku TGV umožňuje díky naklápěcímu systému navodit i reálné pohybové vjemy.
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Dopravním odvětvím, kde je simulaci již
tradičně věnován velký význam, je letectví.
Ať už civilní nebo vojenští piloti musí trávit
týdně hodiny na takzvaných full motion
simulátorech, které simulují vlastnosti letadel naprosto dokonale včetně pohybových
vjemů. Idea je jasná: nacvičit si postupy při
nestandardních situacích s důrazem na ty
potenciálně nebezpečné. V tomto ohledu mají
simulátory nezastupitelnou funkci, protože
některé situace se v reálném provozu vzhledem k nebezpečí fatální chyby s nedozírnými
následky ani simulovat nedají.
Ve srovnání s letectvím jsou simulátory
na železnici využívány podstatně méně. Lepší

24 / ze světa železnice
situace je u výpravčích a dispečerů, kteří
ovládají moderní elektronická zabezpečovací
zařízení. Toto zařízení lze, vzhledem k využití mikroprocesorů, relativně jednoduše
nasimulovat na obrazovce obyčejného PC.
Proto tito zaměstnanci podstupují intenzivní
několikadenní kurz na specializovaném simulátoru společnosti Signal Projekt v Brně, jehož
vyvrcholením je simulace různých závad
na zabezpečovacím zařízení a postup při
jejich řešení pod dohledem psychologa.

SIMULÁTORY PRO SKUTEČNÉ STROJVEDOUCÍ

Oproti výpravčím a dispečerům jsou strojvedoucí tak trošku ošizeni. Vytvořit několik
desítek simulátorů jednotlivých lokomotivních řad, které se prohánějí po českých
kolejích, by vyžadovalo nemalé náklady.
Přesto se profesionální simulátory lokomotiv
pro skutečné strojvedoucí ve světě objevují
stále častěji a jsou pořizovány nejvýznamnějšími evropskými železničními správami.

Na všech těchto tratích se můžete v simulátoru svézt.
Počet naprogramovaných tratí se neustále zvyšuje.

V Train Simulatoru nejste odkázáni jen na koridorové tratě, ale můžete okusit i romantiku
neelektrizovaných lokálek.

KDE NAJDETE VIRTUÁLNÍ
VLÁČKY
www.forum.msts.cz – diskusní fórum – nekonečná studnice vědomostí o simulátorech.
www.semora.cz/msts –
fantastická síť reálných tratí
čítající přes 1 300 kilometrů
virtuálních kolejí a velký set
českých vozidel.
www.trat321.cz – stránka
tratě, po která dojedete ze
severních Čech až do Košic,
k dnešnímu dni činí její délka
1 800 kilometrů.

Například francouzské státní železnice SNCF
vybudovaly výcvikové centrum Hellemes pro
strojvedoucí vysokorychlostních vlaků TGV.
V rámci dosažení maximálního vjemu z jízdy
je použit hydraulický naklápěcí systém, který
podobně jako u profesionálních leteckých simulátorů navozuje silové účinky na posádku.
Německé železnice DB mají podobné výcvikové centrum v Mainz vybudované firmou
Krauss Maffei a Daimler Benz Aerospace.
Železniční simulátory si nacházejí cestu
nejen na harddisky skalních příznivců, ale
i normálních smrtelníků, kteří si prostě jen
chtějí vyzkoušet, jak se ten kolos vlastně
ovládá. Nechte se zlákat k projížďce po virtuálních kolejích i vy. 
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Infosystém Praha hl. n.
Muzeum Českých drah
v Lužné u Rakovníka
Ochutnávka pravého
šampaňského
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PRAHA HL. N.

odjezdy (velký panel)

informační systém

odjezdy (LCD)

odjezdy (malý panel)

aktuální informace

příjezdy (velký panel)

příjezdy (LCD)

příjezdy (malý panel)
vlak
Ex
Bus
Os
R
R

þíslo
321
20
2522
779
622

název
doprav.
PěÍJEZDY
Jan Hus
ýD
Nurnberg Hbf
AE
DPP
Praha LetištČ
S9
ýD
Benešov u Prahy
Milesovka ýD
DČþín hl.n.
Vsacan
ýD
Horní Lideþ

pĜes
PlzeĖ hl.n.
Senohraby
Kralupy n. Vlt.
Pardubice hl.n.

informační tabule přepážek

IDOS

ezop

pĜíjezd
10:54
10:55
11:06
11:08
11:13

nást./zpoå.
4
B1
6
7
2
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odjezdy

příjezdy

řazení

Ovládání – výběr z menu

Základní zobrazení

EZOP – elektronický zobrazovací panel

vlaky pro vybraný směr

lupa

Nástupištní panel

aktuální odjezdy

odjezdy

aktuální odjezdy + příjezdy

aktuální odjezdy + řazení
O informačních systémech v Praze hl. n. se dočtete na straně 14 a 15.

muzeum v lužné u rakovníka
V prostorách Železničního muzea ČD v Lužné je stále co objevovat.
Tak jako loňský podzim, kdy bylo po několika letech znovu zatopeno
pod kotlem legendárního Mikáda, lokomotivy řady 387.043.

Foto

Michal Málek
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NECHTE SE OKOUZLIT
ŽELEZNIČNÍ ROMANTIKOU!
V přírodním areálu nedaleko křivoklátských lesů si
užívají zaslouženého odpočinku mašiny a mašinky,
které vládly železnici v době páry. Do Železničního
muzea ČD v Lužné u Rakovníka je přijíždějí každý rok
obdivovat desítky tisíc návštěvníků.

K

romě poučení o historii železnice nabízí
areál muzea i možnost relaxace a odpočinku v lesnatém parku. Je tak ideálním
místem, kam se vypravit na rodinný výlet.
Nudit se tu nebudou dospělí ani děti.

NOSTALGIE NA KOLEJÍCH

Hlavní atrakcí muzea jsou bezesporu parní
lokomotivy. Nechybí ale ani lokomotivy motorové a další historické osobní i nákladní
vozy. K oblíbeným exponátům muzea se
řadí i zástupci restauračních a poštovních
vozů, kolejový jeřáb, sněhomet nebo třeba
kolejový sněhový pluh. A součástí muzea je
také úzkorozchodná dráha, která slouží pro
vyhlídkové jízdy po areálu.

NĚCO PRO CHYTRÉ HLAVY

Pokud se rádi dozvíte něco o historii jednotlivých odvětví železniční dopravy, zavítejte
KALENDÁŘ AKCÍ ŽELEZNIČNÍHO MUZEA ČD
14. a 15. května

První parní víkend v Železničním muzeu ČD

28. května

Dětský den v železničním muzeu

18. a 19. června

140 let železnice v Lužné u Rakovníka – Setkání parních lokomotiv

9. července až 27. srpna

Kolešovka – prázdninové jízdy do Kolešovic a Kněževsi (o sobotách)

30. července

Parním vlakem z muzea k Berounce a za skleněným slonem

27. srpna

Parním vlakem na rozloučení s prázdninami a na Berounku za Kelty

10. září

Parním vlakem „z muzea do muzea“

24. a 25. září

Model-víkend a setkání Brejlovců T478.3

15. a 16. října

Poslední parní víkend v Železničním muzeu ČD

Více informací na www.cdmuzeum.cz

i do vnitřních prostor muzea. Během
prohlídky expozice se seznámíte i s vývojem parních lokomotiv nebo se slavnou
minulostí Buštěhradské dráhy. Zajímavý je
historický průřez použití jízdenek. Pozornosti nejmenších návštěvníků jistě neujde
modelového kolejiště ve velikosti H0.

KDY A ZA KOLIK

Muzeum v Lužné je letos přístupné od 23.
dubna. Do konce května (stejně jako v září
a říjnu) jsou jeho brány otevřeny návštěvníkům o víkendech a svátcích od 9.30
do 17.00 hod. V červnu až srpnu mohou
výletníci zavítat do muzea i ve všední dny
vyjma pondělí. Za vstupné zaplatí dospělí
75 Kč, děti od 6 do 15 let a důchodci 45 Kč.
Po předložení platné jízdenky na vlak
nebo In-karty získáte slevu na vstupné
20 %. 
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KVĚTEN S PROGRAMEM
Z

Na dostihy se lze dopravit různými
způsoby, ale nejelegantnějším řešením
je využití vlaku. Ze stanice Praha hlavní
nádraží odjíždějí každou půlhodinu spoje
směr Beroun (nastoupit lze i ve stanici
Praha-Smíchov) a po pouhých třinácti
minutách vlak zastaví ve stanici PrahaVelká Chuchle – přímo proti hlavnímu
vchodu do areálu závodiště.

ávodiště v Praze-Velké Chuchli pořádá
tradiční dostihové neděle již více než
sto let, každoročně od začátku dubna
do konce října.
Areál ve Velké Chuchli nabízí ideální
možnost trávení volného času pro celou
rodinu. Můžete se příjemně bavit i zažít
neopakovatelné vzrušení při dostihovém
sázení. Pokud počasí jen trochu dovolí,
zabaví se vaše děti svezením na třech
populárních ponících, přičemž jízdné je
dobrovolné. Další oblíbenou atrakcí je
dětský koutek Hříbátka. Kromě
míčkového bazénu, skákacího hradu či skluzavky
Sleva
mají Hříbátka připravena i různé drobné
dárky a též komponované pořady a soutěže
o ceny.

Nejbližší termíny dostihových dní:

8. 5., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6. a 26. 6.
www.velka-chuchle.cz

50 %
na vstupné

UP
VST RMA
A
ZD

PREZENTACE ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU

13
ROČ .
NÍK

26.– 29. května

ve všech krajích České republiky
délka akce se může v jednotlivých městech lišit

www.bambiriada.cz
Generální partner

tky

Celostátní partneři

štěstí

ra d o

Celostátní pořadatel s podporou

záži

st

České Budějovice Frýdek–Místek
Cheb
Chomutov Chrudim Ivančice Jihlava Liberec
Milovice Náchod
Ostrava Plzeň Praha
Rychnov n. Kn. Třinec Zábřeh Zlín

Hlavní mediální partneři

Celostátní mediální partneři
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JAN CEMPÍREK

MYSTIFIKÁTOR,

KTERÝ ZMÁTL KRITIKY
MARTIN HARÁK text
Labyrint, AUTOR foto

Upozornil na sebe
především novelou Bílej
kůň, žlutej drak, vydanou
pod dívčím pseudonymem
Lan Pham Thi. Jeho román
Rafinerie zase nyní čeká
zfilmování.

ČD guide /

D

o té doby nepříliš známý spisovatel Jan
Cempírek na sebe upoutal pozornost
médií před dvěma lety. Tehdy vyšlo najevo,
že novelu Bílej kůň, žlutej drak, která
získala Literární cenu Knižního klubu,
napsal ve skutečnosti pod pseudonymem
Lan Pham Thi on sám. Mystifikaci dovedl
tak daleko, že pod jménem devatenáctileté
Vietnamky poskytl médiím i několik rozhovorů a fotografií, vždy však přes e-mail.
Ačkoliv je psaní pod pseudonymem
běžná spisovatelská praxe, Cempírkova
mystifikace vyvolala i četné záporné
reakce. Významnou úlohu nejspíše sehrálo
to, že na knihu bylo nahlíženo jako na autentickou výpověď o česko-vietnamském
soužití. Někteří lidé považují Cempírkovu
mystifikaci dokonce za podvod, přestože
neporušil ani pravidla soutěže, ani autorský zákon.

JAN CEMPÍREK
Spisovatel, novinář a cestovatel se narodil v roce 1970
v Českých Budějovicích.
Po ukončení studií procestoval
řadu zemí. Od roku 1995
pracuje pro média. Je autorem
tří publikovaných knih. Píše
také pro denní tisk, především
pro MF Dnes, Deníky a také pro
společenské časopisy Reflex či
Koktejl. Věnuje se především
cestopisným reportážím.
Od roku 2000 provozuje cestovatelský portál www.e-Dovolena.cz. Sbírá mapy a domorodé
píšťalky. Je ženatý a má dvě děti.

DÍLO
RAFINERIE – román z roku
2005 o lásce, cestování a svobodě tří mladých pouličních
muzikantů cestujících Evropou
převážně vlaky. O románu
prohlásil například významný
český spisovatel Jaroslav Rudiš,
že jde o knihu, se kterou
bude každý chtít jezdit
vlakem.

Jedna z publikovaných fotografií autorky"
"
Lan Pham Thi.

Spisovatel uvádí jako motivaci pro
mystifikaci dva důvody: „Měl jsem snahu
upozornit na vietnamskou menšinu, která
je nejsilnější minoritou v zemi a přitom se
o ní mluvilo jen velmi málo. Zároveň mě
zajímala reakce recenzentů na knihu plnou
záměrných klišé. Bude stačit exotická
identita autorky, nebo se v recenzích
dočtu o kvalitě příběhu? Trvalo měsíc, než
domněnku o možné mystifikaci vyslovil
jako první Zdenko Pavelka, který upozornil
na několik kulturních reálií, jež by podle
něj devatenáctiletá Vietnamka neznala.

AUTOSTOP.CZ –
povídková kniha
o stopařích z roku
2008. Tři volně
navazující autostopařské povídky se
odehrávají během
několika žhavých
srpnových dní. Součást knihy
tvoří fotopříběhy skutečných
stopařů.
BÍLEJ KŮŇ, ŽLUTEJ DRAK –
novela z roku 2009, napsaná
pod mystifikačním jménem
vietnamské autorky Lan Pham
Thi. Kritikou byla většinou
nadšeně vítána jako autentický pohled do prostředí
česko-vietnamské komunity.
TANEC POSLEDNÍHO DNE
– autorova prvotina, rockový
román napsaný během čtrnácti deštivých dní na Novém
Zélandu, vyšla ve sběratelském
nákladu v roce 2010.

Pavelka odhadoval, že autorem mohl být
muž, Čech, asi padesátník, který má blízko
k pražskému novinářskému prostředí. Byl to
poměrně slušný odhad,“ říká autor novely.

TRAINSTORY OPĚT NA POŘADU DNE

Z románu Rafinerie, který pojednává
o partě tří mladých lidí nahodile cestujících Evropou, vznikne patrně v brzké
době film s názvem Trainstory. „O filmu
začal uvažovat známý režisér Dan Svátek
již před několika lety a letos snad konečně
dojde k vlastnímu filmování. Dana zaujal
nejen samotný příběh dvou chlapců
a jedné dívky, kteří si na chleba vydělávají
hrou na různé nástroje nebo příležitostnými brigádami, ale především způsob
jejich cestování. Mladí hrdinové totiž jezdí
po Evropě jak dálkovými vlaky, tak současně pomalými regionálními lokálkami,
ve kterých zažívají pocity štěstí a určitého
opojení." 

Spisovatel s režisérem Danem Svátkem (vpravo)
plánují zfilmovat román Rafinerie.
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MOËT & CHANDON

OCHUTNEJTE NEJOBLÍBENĚJŠÍ
ŠAMPAŇSKÉ
V

izionářský duch a vášeň pro dokonalost je vlastní společnosti Moët
& Chandon od samého počátku, kdy ji
Claude Moët roku 1743 založil. Vnuk
zakladatele společnosti věnoval Moët
& Chandon Impérial muži, se kterým
ho pojily přátelské vztahy – Napoleonu
Bonapartemu.

vky
Ochutná dolino
ě S C Pe n
na palub
11
větna 20
10. a 24. k
510
C
S
a
h SC 505
ve spojíc

ŠAMPAŇSKÉ FILMOVÝCH HVĚZD

Moët se stalo filmovým šampaňským
od samého počátku existence Hollywoodu – značkou, která od třicátých let
podpořila více než stovku filmů. Po téměř
dvě desetiletí je toto nejoblíbenější šampaňské na světě oficiálním šampaňským
cen Zlatý glóbus a filmových Oscarů. Moët
& Chandon založilo tradici červeného
koberce a při celosvětově významných
filmových premiérách a mezinárodních
filmových festivalech, jakým byl i Mezinárodní filmový festival v Karlových
Varech, zve známé celebrity k podpisu
limitovaných velkých láhví Moët. Během
karlovarského festivalu hvězdy filmového plátna podepisovaly láhev pokrytou
pravými zlatými lístky. Mezi signatáři
byli herec Jude Law, režisér Zdeněk
Svěrák, prezident festivalu Jiří Bartoška,
Klára Issová, Tereza Voříšková, Jiří
Macháček, David Ondříček a další. Láhev
byla vydražena za 110 000 Kč pro Centrum Paraple, které pomáhá vozíčkářům
po poranění míchy a jehož spoluzakladatelem je Zdeněk Svěrák. 
Benoit Gouez – sklepmistr Moët & Chandon.

TROJICE NEVYVRATITELNÝCH SKUTEČNOSTÍ
Moët & Chandon je nejvyznávanějším a nejžádanějším šampaňským na světě.
Zraje dvakrát déle, než vyžaduje zákon, Impérial třicet měsíců,
Grand Vintage až sedm let.
V roce 2011 Moët & Chandon slaví 220. výročí dodání první láhve do českých zemí.

cestování po ČR /
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za Krásami Česka

Brno

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
tomáš rezek

text

Ivančice

Foto

CZECHTOURISM

Lednicko-valtický areál

MICHAL HAŠEK
hejtman Jihomoravského kraje
„Jižní Morava má návštěvníkům rozhodně co nabídnout, vždyť v návštěvnosti patříme po Praze na druhé místo
v ČR. Na své si u nás přijdou milovníci historie i přírody. Najdou tu archeologické nálezy z dob Velké Moravy, legendami opředené hrady a zámky a další kulturní a přírodní památky, z nichž některé jsou pod ochranou UNESCO.
Například Lednicko-valtický areál, důmyslné dílo přírody a člověka, který ji upravil a zasadil do ní jako klenoty
romantické stavby. Lákavé jsou atraktivní jeskyně Moravského krasu a propast Macocha, malebná Pálava, panensky nedotčená příroda Národního parku Podyjí na rakouské hranici. Pro ty, kdo hledají odpočinek a zážitky, máme
u nás desítky kilometrů cyklotras, vinařských stezek, pobyty v lázních Hodonín a Lednice, ale také v golfových
areálech u Kuřimi či Slavkova. Spokojeni budou milovníci folklóru při návštěvě Strážnice a dalších festivalů a slavností, fanoušci silných strojů při Velké ceně silničních motocyklů, znalci vynikajících vín při degustaci ve sklípcích uprostřed vinic za doprovodu cimbálu.“
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IVANČICE

město,
KDE SE RODÍ
UMĚLCI
Kdysi Ivančice proslavilo pěstování
chřestu. Dnes je malebné jihomoravské
městečko známé hlavně jako rodiště
dvou významných umělců – Vladimíra
Menšíka a Alfonse Muchy.
foto

KIC IVANČICE

H

lášku „šestý pěší z Ivančic“ pronesl pan
Bloom ve filmu Pane, vy jste vdova!, české
komedii z roku 1970. A kdo hrál roli pana
Blooma? Filmoví fajnšmekři vědí. Ano, byl to
Vladimír Menšík. Nebylo to poprvé ani naposledy, kdy ve filmu nebo televizi dělal reklamu
svému rodnému městu, a v Ivančicích na to
nezapomínají.

MĚSTO CTÍ SLAVNÉHO RODÁKA

Menšík se v Ivančicích narodil 9. října roku 1929
v domku v Rybářské ulici. Domek najdete snadno.
Visí na něm pamětní deska připomínající kolemjdoucím, že právě zde populární herec přišel
na svět. Není to jediné místo v Ivančicích, které
vzdává hold svému rodákovi. Ve městě mají ulici
Vladimíra Menšíka i základní školu nesoucí jeho
jméno. A v nedaleké obci Hlína, kam vás z Ivančic
dovede modré turistické značení, si můžete okolí
prohlédnout z 22 metrů vysoké Rozhledny Vladimíra Menšíka, postavené před čtyřmi lety.

VLAKEM DO IVANČIC
Z Brna vás
do Ivančic
dovezou vlaky, které jsou
v Integrovaném dopravním
systému Jihomoravského kraje
(IDS JMK) vedeny jako linka
S41. Ať už pojedete do Ivančic
odkudkoliv, nejvýhodnější
vlakové spojení si můžete
vyhledat na www.cd.cz/
spojeni nebo vám rádi poradí
pracovníci Kontaktního centra
ČD na tel. 840 112 113.
z Moravského Krumlova →
za 24 minut
z Brna (hl. n.) →
za 40 minut
z Břeclavi →
za 1 hodinu 39 minut

Součástí stálé expozice o Vladimíru Menšíkovi je
i sádrový odlitek hercovy hlavy, který vznikl během
natáčení seriálu Létající Čestmír.

VLADISLAV, NEBO VLADIMÍR?

Obdivovatelé bodrého herce nicméně míří
hlavně na Palackého náměstí – do goticko-renesanční budovy Staré radnice. Je v ní umístěno
nejen kulturní a informační centrum, ale především Památník Alfonse Muchy, jehož součástí je
i expozice o Vladimíru Menšíkovi. Stálá výstava
byla otevřena v roce 1999 u příležitosti hercových nedožitých 70. narozenin. Z exponátů
zaujme sádrový odlitek Menšíkovy hlavy, který
vznikl během natáčení seriálu Létající Čestmír,
nebo třeba školní vysvědčení dokládající, že
hercovo původní křestní jméno bylo Vladislav.
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V Památníku Alfonse Muchy jsou k vidění i malířovy skici
k monumentálním obrazům z cyklu Slovanská epopej.

Historické centrum Ivančic se rozkládá kolem Palackého
náměstí, kterému dominuje věž kostela Nanebevzetí
Panny Marie.

OD HERCE K MALÍŘI

Až si prohlédnete výstavu věnovanou oblíbenému herci, zavítejte ve Staré radnici
i na expozici o životě a díle jiného kumštýře
a ivančického rodáka – Alfonse Muchy. Světoznámý český malíř období secese se v Ivančicích narodil 24. července roku 1860. Výstava,
rozdělená do čtyř místností, dokumentuje
jeho vztah k rodnému městu. Kromě osobních
věcí a korespondence, z níž je patrný neustálý
Muchův zájem o dění v Ivančicích, se můžete
těšit i na umělcovy prvotiny a obrazy z mládí
nebo na skici k obrazům z cyklu Slovanská
epopej či studie k vitrážím do okna pražské
katedrály sv. Víta.

K EIFFELOVU MOSTU

Pokud vám to počasí a síly dovolí, určitě
podnikněte výpravu po okolí Ivančic. Je co
objevovat. Od železniční zastávky Ivančice

Ivančický židovský hřbitov je třetím
nejstarším na našem území – po pražském
a kolínském.

SLAVNOSTI CHŘESTU
V IVANČICÍCH
V minulosti město Ivančice
proslulo pěstováním chřestu
(více na str. 40). Dnes slavnou
tradici připomínají Slavnosti
chřestu, jejichž 17. ročník se
v Ivančicích uskuteční 20.
a 21. května. Více informací
na www.slavnostichrestu.cz.

V krásném dvoupatrovém nárožním Domě pánů z Lipé
na Palackého náměstí dnes sídlí Městský úřad Ivančice.

město se můžete po červené turistické značce
vydat přes zalesněné návrší Réna s rozhlednou až k železničnímu mostu – Ivančickému
viaduktu. Vedle něj se zachovala část jeho
předchůdce – ocelového mostu postaveného
v letech 1868 až 1870, kterému se pro jeho
podobnost se slavnou pařížskou věží říkávalo
„Eiffelův most“. Sloužil až do roku 1978, než
vedle něj vyrostl most nový, svou nosností lépe
vyhovující potřebám železnice. Starý most
kvůli nedostatku peněz na údržbu chátral, až
musel být na konci 90. let z důvodu bezpečnosti
z velké části demontován. 
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HISTORICKÝM MOTORÁČKEM

DO ZAHRADY EVROPY
Michal Málek

Jen málokteré místo na světě
vyniká tak harmonickým
spojením přírody a drobných
romantických staveb jako
Lednicko-valtický areál.
Zážitkem může být už
samotná cesta historickým
vláčkem do Lednice.

D

Foto

o Lednice vede železniční trať, která patří
k nejromantičtějším u nás. Devítikilometrová lokálka z Bořího lesa do Lednice byla
zprovozněna už před sto lety a dodnes se po ní
můžete projet – v letní sezoně (letos od 16.
dubna do 25. září) o víkendech a svátcích.
V tyto dny vás krásnou krajinou Zahrady Evropy provezou motoráčky z 50. let minulého
století zvané Hurvínek a Kredenc, mimořádně
(14. 5., 18. 6., 9. 7., 6. 8. a 20. 8.) je nahradí jiný
historický motorák přezdívaný Krokodýl.

Foto

Michal Teplík

PUTOVÁNÍ
ZA LICHTENŠTEJNY

ZÁŽITKOVÝ BALÍČEK ČERVNOVÁ NOC

Od května do září si můžete
na neděli v lichých týdnech
zakoupit návazný program
Putování za Lichtenštejny.
V rámci programu si prohlédnete zámeckou zahradu v Lednici
s výkladem o historii lichtenštejnských památek, vypravíte se autobusem k Janovu
hradu s prohlídkou, absolvujete
plavbu lodičkou původními
lužními lesy do Břeclavi a čeká
vás i ochutnávka vín. Program
zakoupíte v předprodeji v ČD
centru na brněnském hlavním
nádraží (tel. 972 625 802).

Na úspěšné jízdy ČD Wellness naváže 18. června
zážitková jízda historickým „dieselákem“
z Brna do Lednice a zpět, která je spojena s návštěvou Lázní Lednice a zábavným programem.
Vlak plný zážitků odjíždí z Brna hl. n. v 14.19
h a vrací se zpět z Lednice ve 23.05 h. Prodej
zážitkového balíčku probíhá v předprodeji v ČD
centru Brno hl. n. (tel. 972 625 802).

VLAK NA OBJEDNÁVKU

Kdo chce cestovat motoráčkem z Brna přes
Břeclav do Lednice i v jiné dny, může využít
službu „vlak na objednávku“. Výhodná je například pro školní výlety. Podmínkou je zaplacení
nejméně 40 zpátečních jízdenek. Objednávku
pošlete alespoň 14 dní předem na e-mailovou
adresu BNOsek@kcod.cd.cz. 

JÍZDNÍ ŘÁD HISTORICKÝCH MOTORÁČKŮ BRNO – BŘECLAV – LEDNICE
(od 16. dubna do 25. září o víkendech a svátcích)
8.40

		

Brno hl. n.

		

18.22

9.13

		

Vranovice

		

17.54

9.55

11.10

15.40

Břeclav

10.55

15.25

17.13

10.18

11.32

16.02

Lednice

10.35

15.05

16.46

Jízdné: jednosměrné Brno – Lednice 90 Kč, zpáteční 165 Kč;
jednosměrné Břeclav – Lednice 30 Kč, zpáteční 45 Kč. Sleva
50 % pro děti a seniory, sleva 75 % pro držitele průkazu ZPT
a ZTP/P. Sleva 100 % pro jedno dítě, které cestuje se dvěma
dospělými, kteří předloží průkaz Rodinný pas.
V ranním vlaku z Brna do Lednice a v podvečerním
z Lednice do Brna bude nabídnuta kapacitní přeprava 20
jízdních kol zdarma.
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ZÁMEK LEDNICE

MINARET

Honosné letní sídlo knížat z Lichtenštejnu získalo dnešní podobu v polovině
19. století. Z vnitřního vybavení ohromí
například schodiště v knihovně, celé vyřezané z jediného stromu, a velmi cenné
jsou i původní čínské tapety s motivy
ptáků nebo květin.

Zřejmě nejproslulejší stavba Lednicko-valtického areálu byla postavena v letech 1797 až 1804
a stála milion zlatých. Tvoří ji mešita vyzdobená arabskými ornamenty a citáty z koránu
a 60 metrů vysoká třípatrová věž, ze které je
nádherný výhled na zámecký park.

Napodobenina gotické zříceniny vznikla
podle projektu Josefa Hardtmutha
v letech 1807 až 1810. Hlavním prostorem
loveckého zámečku je velký Rytířský sál.
Zdobí ho lovecké trofeje a vycpaná zvířata. K obdivovaným exponátům Janova
hradu patří pohár pro krále lovu.

e

Minaret

Dyj

Zámecký rybník

JANŮV HRAD

CzechTourism

Stará Dyje

Janův hrad
Pavel Pospisil | Dreamstime.com

foto

LEDNICE

zámek Lednice
železniční
stanice Lednice

Prostřední
rybník

Hraniční
zámek

TŘI GRÁCIE
Sousoší Tři Grácie, vytesané z jednoho kusu kamene, je dílem rakouského sochaře Johanna Martina
Fischera z roku 1799. V roce 1825 bylo sousoší umístěno před právě dostavěný empírový zámeček,
půlkruhový chrámek s 12 jónskými sloupy.

alej

Tři Grácie

Mlýnský rybník

Stanislav Říha | Dreamstime.com

Hlohovecký rybník

Bez

ruč

ova

Jednu z nejvýznamnějších
světských barokních staveb
u nás vystavěli Lichtenštejnové v průběhu 17. a 18.
století na místě původního
gotického hradu. Z nádherně
vyzdobených komnat vyniká
Taneční sál, ve kterém se
natáčely scény z Formanova
oscarového Amadea.

foto

ZÁMEK VALTICE

zastávka
Valtice město
Kolonáda
zámek

VALTICE

foto

Dianin chrám
(Randez vous)

DIANIN CHRÁM
Chrám nechal v letech 1810 až 1812 vystavět kníže Johann I.
na místě, kde se shromažďovali lovci, aby uctili bohyni Dianu.
Impozantní stavba měla zároveň připomínat i jeho válečné úspěchy a sloužila jako letohrádek.
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CHŘEST
Ne každý má chřest rád. Buď pro jeho
specifickou chuť, nebo jednoduše proto, že
na něj nejsme zvyklí. Málokdo dnes ale ví, že
Evropa neznala Čechy pro dobré pivo. Byl to
ivančický chřest, který nás proslavil.

Š

pargl, jak se také chřestu lidově říká, roste
v Evropě odjakživa, ale ne vždy se s ním počítalo v kuchyni. Na jižní Moravě dokonce rostl
planě, pravděpodobně jako pozůstatek po římské posádce sídlící u Mušova. Odborníci tvrdí,
že v Evropě byl tehdy tzv. ivančický špargl známější než plzeňské pivo. Nutričně chudý chřest
pak vytlačily obě světové války. Později snahu
o obnovení chřestového pěstitelství v Čechách
zbrzdil socialistický způsob hospodaření,
který neumožňoval, aby se chřest prodával
po uříznutí čerstvý. Prodlení od sklizně po prodej snižovalo kvalitu, až postupně Češi ztratili
zájem. Dnes se na naše stoly opět vrací.

CHŘEST V EVROPĚ

V sousedním Německu milují především chřest
bílý. Angličané zase dávají přednost chřestu
zelenému a v Itálii, ve Francii i u nás je to s oblibou bílé a zelené varianty tak půl napůl. V Itálii
se celé jaro nabízejí tenké výhonky chřestu,
které se konzumují jen s citronem. Z Francie pochází varianta mini, vyhledávaná pro
zvláštní trpkou chuť. K nám se dostává hlavně
chřest středně silný, dovážený ze Španělska.

ZVYŠUJE CHUŤ NA LÁSKU

Chřest je díky svému složení zdravá zelenina,
která pomáhá udržet tělo v dobré formě
a přináší mu vitalitu. Obsahuje hodně minerálů
– fosforu, vápníku a draslíku, které povzbuzují
tělo, což přispívá ke zvýšené čilosti a chuti
na lásku. Podle některých lékařských studií pomáhá udržet potenci i při onemocnění prostaty.
Chřest léčí a prospívá při onemocnění ledvin
a močového měchýře, při poruchách funkcí
jater a žlučníku. Příznivě působí na srdce
a krevní oběh, ale i na nervovou soustavu, když
ulevuje od bolesti zad. Bohatý na vlákninu je
vítanou prevencí proti vzniku nádorů trávicího
traktu. Je snadno stravitelný. Chřest má také

HISTORIE CHŘESTU
Lidé si chřest zamilovali už před
5 000 lety. Rostlina s charakteristickou chutí a vůní po pepři pochází
z Orientu. Staří Egypťané přinášeli
tuto rostlinu jako oběť bohům,
Řekové a Římané ji používali jako
afrodiziakum. Se zánikem Římské
říše upadlo také pěstování chřestu.
Ve středověku pak vše začalo
ve Francii kolem roku 1470, kdy se
pěstoval v klášterech k léčebným
kúrám. Za krále Ludvíka XIV.
vznikly ve Versailles první chřestové plantáže ve Francii. Vášnivou
milovnicí chřestu byla markýza
de Pompadour a chřest se stal její
zásluhou velkou módou.
V 19. století byl chřest pro svoji
falickou podobu a pověst afrodiziaka zakázán v penzionech pro
mladé dívky, které vedly řádové
sestry. Ty se totiž obávaly toho,
jaké představy by mohl chřest
u dívek vyvolat. V období dvou
světových válek obliba chřestu
upadla a lidé na něj zapomněli
kvůli nízké výživnosti. Na stoly se
vrací opět v 50. letech. V Čechách si
své postavení získává až v posledních patnácti letech a stává se opět
stálicí v našich kuchyních.

stimulační účinek na krvetvorbu, pomáhá nám
udržet zdravý cévní systém a silné srdce a zlepšuje zásobování mozku a jiných orgánů
kyslíkem.
Vysoký obsah vitaminů skupiny B, betakarotenu a zinku je ideální kombinace nejen
pro zdraví, ale i pro krásu. Pomáhá nám
získat zdravé a lesklé vlasy, čistou a pružnou
pleť a pevné nehty.
HLAVA: lesklé vlasy,
zdravá pleť, mentální
kondice, zdravý spánek,
koncentrace, pevné
nervy
TĚLO: srdce, cévy,
krvetvorba, čištění
střev a zdravý trávicí
trakt, afrodiziakum,
pomoc při cukrovce

JAK CHŘEST PŘIPRAVOVAT?

Velkou výhodou chřestu je, že ho můžeme zpracovávat na mnoho způsobů. Velmi oblíbená je
např. chřestová krémová polévka nebo chřest
zapečený se sýrem, výborný je i do salátů, těstovin, na pizzu nebo jako příloha k masovým
pokrmům. Zelený chřest často není třeba
loupat, pokud jsou jeho výhony mladé a křehké,
bílý chřest loupeme nejlépe pomocí škrabky
na brambory. Pokud ho chceme uvařit vcelku
jako přílohu, doporučuje se vkládat jej do lehce
osolené vody svázaný dohromady, což zamezí
jeho polámání a rozvaření. Takto povařený
chřest pak můžeme použít pro přípravu
dalších pokrmů, vynikající je ovšem i samotný,
posypaný sýrem nebo přelitý trochou rozpuštěného másla. 
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CHŘESTOVÝ KOLÁČ
Příprava | 30 minut
PEČení | 20–30 minut
CHLADNUTí | 20 minut
NA 4 PORCE POTŘEBUJEME:
200 g hladké mouky
80 g másla
2 žloutky
80 g zakysané smetany
5 g soli
100 g šunky
100 g tvrdého sýra (parmazán, čedar)
250 g bílého chřestu
250 g zeleného chřestu
200 ml smetany
pepř

TI P
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chutn v ý koláč
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Mouku promícháme se změklým máslem, přidáme žloutky, zakysanou smetanu a sůl.
Hotové těsto necháme chvíli odpočinout v chladu. Poté ho rozválíme na tenčí plát
(2 až 3 mm), který vložíme na plech. Na něj poklademe plátky šunky a nasypeme třetinu
parmazánu. Očištěný chřest nakrájíme na plátky, promícháme se smetanou, zbylým sýrem,
lehce opepříme a navršíme na koláč. Pečeme ve vyhřáté troubě 15 až 20 minut při 180 °C.
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DO VĚČNÉHO MĚSTA ZA PAMÁTKAMI

ŘÍM
Chytne vás a už nepustí.
Musíte se sem pořád
vracet a při každé
návštěvě objevujete
další jeho krásy. Řím
má mnoho názvů – říká
se mu mimo jiné Cita
Eterna neboli Věčné
město, nebo také Caput
Mund, což znamená
Hlavní město světa.
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MATĚJ RYCHLÝ
PROFIMEDIA, PIXMAC

LÁSKA na
PRVNÍ POHLED
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Snad každý, kdo navštívil Řím, má ve svém albu tuto fotografii fontány di Trevi.

barokním stylu. Aby si zajistili svůj návrat
do Věčného města, vhodí turisté denně
v průměru do fontány drobné v hodnotě
3 000 eur. Od fontány di Trevi není daleko
k náměstí Piazza di Spagna, kde se nacházejí slavné Španělské schody, které si
„zahrály“ v mnoha filmech a jsou tradičním místem romantických schůzek. Nedaleká Piazza Navona je pak nejslavnějším
barokním náměstím, jehož severní část
zdobí Neptunova kašna, jižní Mouřenínova kašna a náměstí samotné je zejména
po večerech centrem produkcí pouličních
umělců a malířů, prostě místem, které
rozhodně musíte vidět. Také nesmíte opomenout Kalistovy katakomby, starověkou
„dálnici“ Via Appia, baziliku San Pietro
in Vincoli, baziliku sv. Klimenta, kde je
pohřbený „náš“ svatý Cyril a… Těch míst
je prostě mnoho a tři dny vám určitě stačit
nebudou.

VATIKÁN

MĚSTO – MUZEUM

Návštěvník, který přijede do Říma poprvé,
si bude nejspíš připadat jako dítě v cukrárně – všechno je přitažlivé a člověk by
chtěl „ochutnat“ od všeho. Typickou chybou
nezkušených turistů je, že chtějí za dva až
tři dny obejít všechny místní památky. Ale
protože Řím je jimi doslova nabitý, je lepší
koupit si kvalitní bedekr, podle kterého si
předem připravíte realistický plán. Pokud
něco nestihnete, nic se neděje. Hoďte přes
pravé rameno minci do slavné fontány di
Trevi a je jisté, že tu nejste naposledy.
Velkou výhodou je, že většina známých
římských památek se nachází v centru
města, které je sice poměrně rozsáhlé,
nicméně pokud jste třeba jen průměrnými
chodci, lze si připravit šikovný itinerář,
podle kterého pak můžete přecházet pěšky
od jedné památky k druhé.
Prioritou většiny turistů bývá návštěva
Vatikánu s bazilikou sv. Petra a prohlídka
Vatikánských muzeí. Dalším oblíbeným
cílem turistů v Římě je slavné a nepřehlédnutelné Koloseum, největší amfiteátr,
jaký kdy byl Římany postaven. Původně
bylo schopno pojmout 50 000 diváků a je
doslova ikonickým symbolem císařského
Říma. V jeho těsné blízkosti se pak nachází
slavné Forum Romanum, nejstarší část
města. V dobách antického Říma bylo
středem veškerého dění, jakýmsi obchodním a společenským centrem Říma. Když
stojíte na jeho ruinách, není vůbec těžké

Hoďte přes
pravé rameno minci
do slavné fontány
di Trevi a je jisté,
že tu nejste
naposledy.
si představit, jak tu vlastně lidé kdysi žili.
Ani po návštěvě Fora Romana nemusíte
chodit příliš daleko – na kopci nad ním se
totiž nachází Kapitol, nejznámější a nejvyšší ze sedmi římských pahorků, centrum a symbol moci starověkého Říma.
Podle legendy první chrám na Kapitolu zasvětil Romulus Jupiterovi, když se vracel
vítězně z bitvy. Dnes už tu ale samozřejmě
nenajdete pověstné kapitolské husy, které
kdysi zachránily Řím, když v noci svým
kejháním upozornily na přicházející Kelty.
Zajímavým kontrastem k věkovitým
antickým památkám je nedaleký památník krále Viktora Emanuella II. Pomník
symbolizuje znovusjednocení Itálie.

ZÁZRAKY STAVITELSTVÍ

Jedna z nejslavnějších římských památek
je fontána di Trevi vybudovaná v pozdně

Ačkoli se nachází na území Věčného
města a je vlastně jen městskou čtvrtí,
od roku 1928 jde o samostatný stát. Má
sice rozlohu jen půlkilometru čtverečního
a necelou tisícovku obyvatel, ale proto, že
v něm žije papež, patří k těm nejvýznamnějším. Za památkami, které se nacházejí
na jeho území, přijíždí do Říma většina turistů. Vatikán totiž zahrnuje Svatopetrské
náměstí s Apoštolským palácem, baziliku
sv. Petra, patří sem i Vatikánská muzea se
slavnou Sixtinskou kaplí a půvabné Vatikánské zahrady. Papežský stát tradičně
střeží takzvaná Švýcarská garda. Její příslušníci v pestrobarevných starobylých
uniformách hlídají vstupy do Vatikánu
a jsou patrně nejčastěji fotografovanými
vojáky na světě. Pokud byste chtěli vědět,
proč právě oni střeží papeže, pak je třeba
připomenout, že švýcarští žoldnéři fungovali v historii tradičně jako osobní strážci,
popřípadě střežili panovnická sídla. Kvůli
chudobě se totiž kdysi mladí Švýcaři
nechávali verbovat do služeb evropských
dvorů, ale v současné době slouží už jen
v papežské gardě, která zastává funkci vatikánské armády. Pokud byste se ale chtěli
stát členy této miniaturní armády čítající
110 mužů, nejspíš budete mít smůlu,
protože členem Švýcarské gardy se může
stát jen svobodný Švýcar, katolík k tomu,
ve věku od 19 do 34 let, který měří více
než 174 cm. Jen pro zajímavost – vytrvale
přežívá mýtus, že uniformy gardy navrhl
sám Michelangelo, ale ve skutečnosti
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ŘÍM – HLAVNÍ
MĚSTO ITÁLIE
l Počet obyvatel:

2 705 603

l Rozloha: 1 285 km2
l Měna: EUR = 100 centů
l Úřední jazyk: italština
(některé italské oblasti
mají ale ještě druhý
úřední jazyk)
Stojí za návštěvu:
Vatikánská muzea, bazilika
sv. Petra, Andělský hrad,
Pantheon, Koloseum, katakomby sv. Kalista, fontána
di Trevi, Španělské schody,
Piazza Navona, bazilika
Santa Maria Maggiore,
Kapitol a další.
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přičemž tyto podniky najdete nejspíš okolo
Via Veneto. Mladší návštěvníky a studenty
pak asi bude víc přitahovat Campo dei Fiori
poblíž Piazza Navona. Jedno z nejslavnějších
římských tržišť dostalo svůj název podle
květinového pole, které se tu kdysi dávno
rozprostíralo. Každý den se tady konají trhy
s bohatou nabídkou ovoce a zeleniny a večer
se rozzáří okna četných hospod v americkém
stylu. Hodně populárními místy jsou zde
kupříkladu Bar Vineria nebo kavárna Antico
della Pace. Pokud chcete tancovat, pak zajděte
na místo zvané Gilad, které najdete poblíž
Španělských schodů, tady narazíte na velký
výběr disko podniků. Zajít můžete také
do čtvrti Testaccio, kde na Via Monte tradičně
najdete množství klubů s živou hudbou, barů
a je zde i hodně typických italských diskoték.
Na kluby narazíte také v dříve průmyslové
oblasti Ostiense a jsou zde soustředěné i hip
hop bary a takzvané ristodisco. Tento název

Všudepřítomné mopedy urychlují cestování
v přeplněném Římě.

stejnokroje pocházejí z roku 1915 a navrhl
je velitel gardy Jules Répond, který se nechal
inspirovat Rafaelovými freskami. Jako
nezávislý stát má Vatikán samozřejmě svou
banku, poštu, vydává vlastní známky, provozuje rozhlas, má i vlastní železnici o délce
necelých 700 m a také své vězení.
Zahrady a obývané budovy jsou sice
veřejnosti nepřístupné, ale naštěstí baziliku
sv. Petra a Vatikánská muzea navštívit samozřejmě můžete. O tom, co zde lze všechno
vidět, by se dal napsat celý dlouhý článek, ale
připomeňme jen Sixtinskou kapli s nedávno
zrestaurovanou grandiózní freskou s motivem stvoření světa od Michelangela a hrob
apoštola sv. Petra. Zapomenout nesmíme
samozřejmě ani na světoznámou Pietu od Michelangela, která je bohužel od útoku jistého
pomatence ukryta za neprůstřelným sklem.
Malé upozornění závěrem – bazilika sv. Petra
není muzeem, ale chrámem, do kterého smíte
vstoupit jen patřičně oblečení.

Architektura Říma vás uchvátí. Snad na každém rohu objevíte něco, co vám vyrazí dech.

NOČNÍ ŘÍM

Neohromilo vás Koloseum ve dne? Pak vám
jeho noční nasvícená podoba doslova vyrazí
dech. A jestli na vás bylo přes den památek už
moc a chcete se bavit, chyťte si taxík a vydejte
se do města za zábavou. Je velmi těžké poradit
jedno konkrétní místo – Řím je totiž doslova
nabitý hospodami, bary a kluby, najdete tu
i velké množství diskoték. Zamilované páry
možná budou víc přitahovat romantické tratorie, kde se dá v klidu posedět u láhve chianti,

Lákavé butiky s logy nejlepších světových návrhářů najdete přímo pod Španělskými schody.
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NAVÍC
A JEŠTĚ NĚCO už v osm hodin, ale

TIPY, JAK SE
V ŘÍMĚ NAJÍST
l V poledne se nejlépe,
nejrychleji a nejlevněji
najíte, když využijete služeb
restaurací a bufetů s nápisem
Pizza al Taglio, což znamená
pizza na kousky. Cena bývá
za 100 gramů.
l Zmrzlinu kupujte zásadně
u stánků s písmenem G, což
znamená, že zmrzlinárna je
členem zmrzlinářského cechu
a sladká pochoutka bude
opravdu kvalitní.
l Čínské restaurace jsou
stejně jako u nás levnější, ale
ostatní etnické restaurace
(thajské, indické apod.) bývají
výrazně dražší.

označuje místa, kde si můžete dát jednak něco
k jídlu, ale také si zde i dobře zatancujete. Živou
hudbu si užijete v podniku Big Mama, který je
na ulici Vicolo San Francesco a Ripa, milovníci
jazzu určitě navštíví festival Villa Celimontana, který se odehrává v místním krásném
parku. Mimochodem, pokud vás udiví, že
alkohol konzumuje i omladina, vysvětlením je
skutečnost, že v Itálii se alkohol může podávat
návštěvníkům už od šestnácti let.

NESNESITELNÁ LEHKOST NAKUPOVÁNÍ

Kdo si chce z Říma dovézt modely od věhlasných značek jako je Armani Versace, Prada,
Valentino, Louis Vuitton nebo Gucci, měl by se
vydat na Cia Condotti, které je jakousi místní
obdobou newyorské Páté avenue. Značky
Benetton, Sisley, Stefanel a Max Mara se pak
za rozumné ceny nakoupí na Via del Corso.
Obecně platí, že velikosti nad 44 se těžko
shánějí a velmi drahé mohou být i oblečky pro
děti. A pokud hledáte něco cenově dostupného, přivstaňte si a běžte do bohémské čtvrti
Trastevere, kde se každou neděli ráno koná
trh Porta Portese. Na zdejším obrovském
a populárním tržišti najdete všechno, co
potřebujete – od opasku až po klobouky. Trh
se koná vždy od 7 do 13 hodin a mějte u sebe
hotovost, karty tu jednoduše neberou. Skvěle

l Vegetariáni nebudou mít
v Římě problémy – bufety
totiž mají většinou v nabídce
i opečené papriky nebo
baklažány.
l Dobré restaurace podávají
pizzu až večer, protože vyhřátí
pece na správnou teplotu
zabere dost času.
l Cena za menu v poledne
je mezi 15–20 eury na osobu,
za večeři dáte zhruba dvakrát
tolik.
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se také nakupuje u Španělských schodů, kde
se nacházejí obchody známých návrhářů. Naprosto stejné značky pak ovšem najdete velmi
levně i v outletu v uličce, která vede od Pantheonu k Piazza Navona. Vyhlášené italské
boty z kvalitní kůže se za skvělé ceny koupí
v obchodě hned vedle nádraží Termini. Pokud
máte auto, neuděláte chybu, když zajedete
do obchodního domu Castel Romano na předměstí Říma, protože zde najdete hned celou
stovku značkových obchodů. Nejstarším
a velmi oblíbeným supermarketem v Římě je
Centro Commerciale Cinecittá Due.

NEJEN PAMÁTKAMI ŽIV JE ČLOVĚK

Římané milují jídlo. Stěžejním jídlem celého
dne je večeře a skládá se z několika chodů.
Začíná se obvykle polévkou, pak přijdou předkrmy v podobě těstovin na různé způsoby
(Italové jsou pyšní na to, že jich mají zhruba
400 druhů) nebo se třeba podává bruschetta,
což je topinka z bílého chleba potřená česnekem a politá olivovým olejem s plátky rajčete.
Hlavním chodem bývá maso nebo ryba.
Doporučit můžeme třeba římskou specialitu
Saltimbocca alla Romana, tedy telecí s parmskou šunkou a šalvějí. Jako dezert se podává
buď zmrzlina, nebo slavný nepečený dezert
tiramisu. 

zábava /
SOUTĚŽ

Pro chytré hlavy
1|

Jaké bylo pravé povolání
modelky, která jako první
předvedla bikiny?

3|

Ve které ulici
se narodil
Vladimír Menšík?

H r a j te
trické
o Kilome za
banky ČD
2 0 0 0 K č.

5|

Jak se jmenuje
slavné římské
tržiště?

a → módní návrhářka
b → gymnastka
c → striptérka

a → v Rybářské
b → v Hrnčířské
c → v Kovářské

a → Mercato Magnis
b → Porta Portese
c → Fiera Fuente

2|

4|

6|

Ve kterém roce se Train
Simulator dostal poprvé
na trh?

a → 1999
b → 2000
c → 2001

a→ 2
b→ 4
c→ 6

Kolik titulů mistrů světa
v hokeji dosud získala
Česká republika?
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Co si myslíte o novém
informačním systému
na pražském hlavním nádraží?

a → je přehledný
b → není přehledný
c → připomínky: ....................

Své odpovědi včetně poštovní adresy nám posílejte do 20. 5. 2011 na adresu cdprovas@cd.cz nebo poštou na České dráhy, Odbor řízení značky,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1 s heslem SOUTĚŽ ČD PRO VÁS. Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou bankou ČD – poukazem na volné cestování vlaky ČD v hodnotě 2 000 Kč.
Výherci z milulého vydání: Vlastimila Staňová, Kobylnice; Drahuše Ježková, Mariánské Lázně; Josef Pohnán, Cheb
Správné odpovědi z minulého vydání: 1 – Nevinnost, 2 – Praha-Bubeneč, 3 – 2006, 4 – Kameňák, 5 – Mama Juana

křížovka
POMŮCKA:
BIS

RIVAL

DRUH
PEPŘE

Vlasta Burian: Učenci a vědci, nebojte se létat! ... (dokončení v tajence).
SLONÍ
ŠPIČÁK

ÚDĚL

Krátký
kabát

ŠPERK

NÁROD

VĚDRO
U STUDNY

NEODBORNÍK
ZAČÁTEK
TAJENKY

VESPOD

Louže
STOVKA

KORÝŠ

URČENA
KUS LEDU

USRKNUTÍ
(ŘIDČ.)
PAVOUK
SLÍĎÁK

KAPROVITÁ
RYBA

VE SVÉM
BYTĚ
PŮV. ZKR.
DUKLY

ZÁRMUTEK
(KNIŽ.)
VIDINA

NÁPADNÝ
OKÁZALÝ
PROJEV
ÚCTY

MLHA

DÍL
SKLADY

ZÁTKA
V SUDU

ČERNÝ
KŮŇ
PSACÍ
POTŘEBY

ČIRÁ
TEKUTINA
INDICKÁ
TANEČNICE

PTÁK

KNIŽNÍ
SPOJKA

SLAVNOSTNÍ
HOSTINY
EVROPSKÉ
PLATIDLO

ČAJOVÝ
ALKALOID
KOVOVÝ
PRVEK

JEV PŘI
BOUŘCE
LIKÉRNÍK

AUTOMOBIL
BÝV. NDR
zájmeno

CHYCEN

RANNÍ
VLÁHA

STUDENT
MEDICÍNY

PRUDKÝ

VÝZVA

PŘEMETY

Najdi 10 rozdílů

ŘÍMSKY
51

ELEKTRICKÁ
POŽÁRNÍ
SIGNALIZACE
(ZKR.)

KONEC
TAJENKY

PODNĚCOVAT
(KNIŽ.)

ZKOSENÍ
(TECH.)

SPUSTIT
PO LANU

KRYCHLE

VYSÉVÁNO

JINÝM
ZPŮSOBEM
VRKOČ

SILNÝ KŘIK

SNAŽIT SE
NALÉZT
ČÁST NOHY
V OBLASTI
KOTNÍKU
(ANAT.)
MĚSTO NAD
BEČVOU
TENISOVÝ
ÚDER

Kruh

Obilnina

VRH

OBCHODNÍ
AKADEMIE
(ZKR.)

NORSKÁ
METROPOLE
NĚKAM
(BÁS.)

VOLÁNÍ
O PŘÍDAVEK
KILOGRAM

CESTOVNÍ
PRŮKAZ
DOMÁCKY
BEÁTA

NA STARÁ KOLENA

V

idim to na vás, pane kapitáne, že se divíte i patama, do jaký šlamastyky se ten starej blázen, co sedí před váma, na starý kolena
dostal. Známe se už nějakej ten pátek i svátek, párkrát ste mě tak
demen… decentně sebral… no řekněte, řek byste to do mě?
Večer, kdy to začalo, byl celej voňavej, plnej příslibů… jo, bejt tak jednomu vo dvě dege… generace míň. Každopádně jsem cestou do svý hospody udělal pořádnou vokliku a zabrousil až do vilový čtvrti za tratí.
Ten žlutej přízemní domek s prejzovou střechou mi hned padnul
do voka, zastavil jsem se a chvilku se užíral závistí, že mi něco takovýho
neřiká pane. Nic velkýho, vokázalýho, prostě takový kopa… kombi…
děkuju: kompaktní obydlí.
No a vtom pár metrů vode mě zabrzdí stříbrnej bourák a z něj se
vysouká chlápek. Koukám – je mi ňák povědomej, postava, vlasy, fousy,
sakra… dyť by to moh bejt můj mladší brácha! Vobešel auťák, ze sedadla
vytáh sako, a jak s nim máchnul, z kapsy mu vyklouzla černá náprsní
taška a zapadla pod vůz. Chlap si ničeho nevšim a zmizel za brankou
toho krásnýho domečku.
Nemusel jsem se rozmejšlet dvakrát. Strčil jsem si mezi zuby cigárko a upustil krabičku sirek tak šikovně, že hupsla pěkně pod ten
auťák. A šup – už jsem měl šrajtofli pod košilí. Kořist jsem si prohlíd
až ve vedlejší ulici. Sedmnáct stováků, ňáký kreditky, vobčanka a řidičák na jméno inženýr Viktor Kalenský, adresa pasovala na tu žlutou
krasotinku. Ksichtík pana inženýra byl na fotkách v průkazech ještě
podobnější mýmu. Hm… a právě kvůli tý sakramentský podobě jsem
porušil zlatý kapsářský pravidlo a ty doklady si nechal.
V hospodě bylo husto jako vobyčejně. Kdosi nechal na stole barevnej inzertní časák plnej nabídek krea… realitních kanceláří. Prolít jsem
ho, z těch nehoráznejch cen se mi protáčely panenky. Nápad jsem však
dostal až po třetim pivu. Zatim jen v hrubejch vobrysech, ale už mi bylo
jasný, že je to móc velký pokušení na to, abych do toho nešel.
Hned druhej den jsem se začal připravovat. Bloumal jsem dlouhý
hodiny kolem vilky, abych vokouknul životní zvyklosti pana
inženýra. Žil jen s manželkou, děti
žádný, návštěvy žádný. V pátek
nastartoval bourák a odfrčeli
někam na víkend. Jednou v noci
jsem přelez plot a – dneska je
to fakt k nevíře – u dveří byl
docela
jednoduchej
zámek, vo ňákým
poplašným zařízení
ani nemluvě. Cvičně
jsem si prubnul, že ho dokážu bez problémů
votevřít, pak i ten
u branky. V lochu
se člověk ledasčemu přiučí…

text
TOMÁŠ CACH
ilustrace roman kliský

Pak jsem si dal – hezky staromódně, ty počítače už pro mě nejsou –
inzerát do novin. Ve výrazným rámečku: Prodám vilku v Praze za skvělou cenu, rychlé jednání – odjezd do ciziny.
Nabídek mraky. Nakonec jsem si jako prvního vybral toho Bejšu,
podle vodpovědi jsem ho šacoval na křupánka, kterej rychle a bůhvíjak přišel ke spoustě chechtáků. Brnknul jsem mu a smluvil si s nim
schůzku na sobotní večer – přímo v domečku.
Kvůli náhodnejm pozorovatelům ze sousedství jsem se praštil přes
kapsu a koupil si podobnej voblek, jakej jsem viděl na Kalenským, a v sobotu v půl devátý večer jsem naklusal do domku. Sotva jsem se kapánek
zvora… zora… zorientoval uvnitř, zazvonil Bejša.
Malej, tlustej, plešatej, dostavil se i se ženuškou, stejnou kuličkou.
Vod začátku se rozsejpali blahem – a že ten barák prostě musej mít.
Dělal jsem fórky, jako že mám fůru dalších zájemců a tak, ale Bejša se
nedal: vysázel z fleku na stůl půl melounu. V pětitisícovkách. Tady že je
menší záloha a ať už s nikým dalším nejednám.
V duchu jsem ryčel radostí, že to šlo tak hladce. Chtěl na zálohu potvrzení a v pondělí že prej můžeme rovnou k notáři. Vypsal jsem potvrzenku s nacionálema z Kalenskýho vobčanky, kterou jsem mu v jednom
kuse dement… demonstrativně mával před nosem. Odfrčeli celý šťastný.
Počkal jsem asi půl hodinky a pak se taky
zvednul. Byl jsem z toho všeho tak vomámenej,
že jsem před brankou málem porazil ňákou
babku a ještě div nerozšláp jejího čoklíka. A to
byl začátek konce…
Babka, asi sousedka, která mě pokládala za Kalenskýho, se rozbrebentila, jenže já samo sebou radši nevodpovídal, ustupoval jsem před ní a nakonec vzal
pedály na ramena. Až moc rychle pochopila, že de vo
levotu, a začala za mnou ječet: Pomóóóc! Pomóóóc!
Najednou se mi postavil do cesty nejmíň dvoumetrovej chlap, čapnul mě a už nepustil, dokud
nepřifrčeli cajti… teda jako vaši kolegové. To
už jsem dávno věděl, že spadla klec: v tašce
nejen ty prašule, ale i Kalenskýho vobčanku
a kopii potvrzení vod Bejši…
Jo, pane kapitáne, teď je mi
z toho akorát do breku. Proč
jsem se jen nedržel svýho
kapsářskýho
kopyta?
Hm… tohle už nespraví
ňákej ten měsíc, šacuju to
na mani… minimálně pět járů…
Odhad vysloužilého kapsáře, který
se jedinkrát v životě pokusil překročit
vlastní stín, byl přesný. 

POHÁDKY PANA PŘEDNOSTY

HYTLÁK A SIGNÁL

B

text
Robert Drozda
ilustrace roman kliský

yla sobota. Přednosta Drahorád od rána sloužil jako výpravčí. Pravda, bylo mu to trochu líto, protože včera večer
přijela všechna vnoučata na návštěvu a rád by si je užil, ale
služba je služba. Však ona se o ně babička dobře postará. V devět hodin se otevřela okna v prvním patře a vykouklo šest roztřepených hlav.
„Dobré ráno, dědo, už jsme se vyspaly,“ zdravily děti vesele jedno
přes druhé. Do stanice právě se supěním vjížděl manipulační vlak.
Vlakvedoucí vyskočil ze služebního vozu ještě za jízdy a namířil si
to rovnou k přednostovi. „Máme problém,“ spustil. „U hytláku je asi
horké ložisko, potřebujeme vůz odstavit.“ Přednostovi se to moc
nelíbilo, a tak řekl důrazně a poměrně nahlas: „Tak za prvé, pane
vlakvedoucí – z vlaku se při rychlé jízdě neseskakuje. Za druhé: je
dobrým zvykem se při příjezdu do stanice řádně ohlásit. Za třetí:
co se bude ve stanici dělat, rozhodnu já. A za čtvrté: na sedmé napřed doberete vozy s dřívím a pak tam hytlák odstavíte.“ Děti se
v okně trochu přikrčily, ale pak dál
zvědavě sledovaly, co se děje ve stanici. Když byl posun hotový, přišel
vlakvedoucí před dopravní kancelář,
srazil podpatky, až to klaplo, a oznámil přednostovi: „Vozy se dřevem jsou
na vlaku, hytlák na sedmé, signál je
utažený a pro dnešek končíme, protože
nemáme hytlák. Pojedeme poledním
osobákem domů.“ „Tak to tedy ne!“ zahřímal Otakar Drahorád, který už toho
měl tak akorát dost. „Nebudete si dělat ze služby holubník. Do Štědré máte
tři vozy uhlí a v Nové Vsi máte dobrat
dva vagony brambor. Pojedete v brzdařských budkách jako dřív, ono vás
neubude. Jste u posunu a ne u nějaké
slečinky. A vůbec, nastupte si, za pět
minut máte odjezd a basta.“
Děti v okně jenom zíraly. Takhle
svého dědečka vůbec neznaly. Oběd
si přednosta nechal přinést do kanceláře a ještě se trochu mračil, ale po službě u večeře už to byl zase
ten známý, laskavý děda. „A dědo, proč se tomu rozbitému vagonu
říká pytlák a proč má utažený signál?“ ptal se Otík. Děda se dnes
poprvé rozesmál. „To není pytlák, ale hytlák, a signál je poslední
vůz na vlaku. Koukám, že bych vám měl něco vysvětlit, protože jinak mně budete dělat po trati ostudu. Dneska bude místo pohádky
železničářská škola. Jste přece přednostova vnoučata, ne?“ Děti si
vzpomněly, jak dokázal být děda ve službě přísný, a raději rychle
přikývly na souhlas.
„Hytlák je správně řečeno služební vůz. Je to vlastně taková pojízdná kancelář pro vlakvedoucího. U rychlíků a osobních vlaků
totiž vlakvedoucí vozí služební poštu, zavazadla, spěšniny pro

cestující. Všechno to zboží si musí během jízdy setřídit a připravit, aby ho pak mohl rychle vyložit a nezdržoval vlak ve stanici.
U nákladních vlaků se vozí ve služebním voze ostatní velké a těžké
balíky, které se vykládají do skladiště a na rampu. Vlakvedoucí
má také za povinnost sledovat návěstidla, zda jsou na volno,
proto má služební vůz taková zvláštní, vystouplá okénka, ze kterých je vidět dopředu. Jakmile vlakvedoucí zjistí, že před návěstí
„Stůj“ strojvedoucí nebrzdí, musí okamžitě strhnout záchrannou
brzdu. Panečku, to je potom šupec, že někdy padají i kufry z polic
na zem. Pro to všechno bývá hytlák zařazený ve vlaku jako první
za lokomotivou.
Signál je naopak poslední vůz na vlaku. Sedí v něm zkušený brzdař, který střeží vlak odzadu, když neočekávaně zastaví na trati.
Protože dává signály neboli návěsti, říká se vozu signál a poslednímu brzdaři „návěstník“. Brzdařů bylo dříve na vlaku hned několik. Čím byl delší a těžší, tím jich bylo zapotřebí víc. Když totiž
začaly u nás jezdit vlaky, měly vagony
jenom ruční brzdy a ty obsluhovali
právě brzdaři. Byla to velmi těžká a nevděčná služba. Brzdař byl v zimě v létě
zavřený v budce, kde měl jedno malé
okénko dozadu a dvě okénka do stran,
dřevěnou sedačku a kolo nebo páku
ruční brzdy. Když potřeboval strojvedoucí vlak přibrzdit, zahoukal lokomotivní píšťalou jeden krátký tón
(.), to znamenalo „zabrzděte mírně“.
Když potřeboval zastavit, zahoukal
tři krátké (…), což znamenalo „zabrzděte úplně“. A když se měl vlak rozjet,
zahoukal jeden dlouhý a dva krátké
(-..): „povolte brzdy úplně“. Brzdaři
podle toho obsluhovali brzdy. Několikrát se stalo, že vlak stál dlouho
ve stanici, brzdař se šel zeptat, ačkoli
to měl přísně zakázané, kdy pojedou
dál, a vlak mu ujel. To by nebyl zas takový problém, ale ten vlak byl tím pádem méně brzděný a mohlo se stát neštěstí. Naštěstí brzy vynalezli
vzduchové samočinné brzdy a s vlakem jezdil už jenom návěstník
na posledním voze – na signálu. No, myslím, že by to mohlo pro
dnešek stačit,“ chtěl děda skončit svoje školení. Ale pak se usmál
a ještě pokračoval:
„Nakonec vám dám jednu hádanku. Víte, kdo z nádražáků chodí
v zimě do práce v nejteplejším kožichu?“
„To je lehké, dědo, přece generální ředitel,“ odpověděl rychle
a patřičně pyšně Ríša.
„ I kdepak,“ smál se děda. „Ředitel má možná dobrý kožich, ale
nejteplejší nosí návěstník. Ten má pravý ovčí a ještě ho fasuje, protože jinak by na signálu v zimě zmrznul.“ 
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Horké novinky

FOTO Falcon

z kultury

Kulturní tipy připravuje Jan Kábrt,
vedoucí kulturní rubriky MF DNES
a magazínu VÍKEND DNES.

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Jsou zpátky, ačkoliv se všichni zúčastnění dlouho dušovali, že tři
jsou maximum. Jenže když dvojka i trojka vydělají kolem miliardy
dolarů, končí se opravdu těžko. A ve chvíli, kdy se podařilo přesvědčit
i Johnnyho Deppa, s jehož účastí tato série stojí i padá, nebylo proč
váhat. Jeho kapitán Jack Sparrow se ve čtyřce setká se ženou ze své
minulosti a vůbec si není jist, jaké k němu chová city.

kino

FOTO HCE

FOTO Bontonfilm

REŽIE – ROB MARSHALL / HRAJÍ – JOHNNY DEPP, PENÉLOPE CRUZ, GEOFFREY RUSH, JUDI DENCH
V KINECH OD 19. KVĚTNA

FAIR GAME

VODA PRO SLONY

Pokud patříte mezi fanoušky politických thrillerů, servíruje vám režisér Doug Liman další kousek. Tentokrát se zabývá tlakem, kterému
musí čelit vysoká důstojnice CIA, jejíž identita je po osmnácti letech
služby vyzrazena. A není náhoda, že těsně předtím ukončila vyšetřování, jehož závěry potvrdily, že navzdory přesvědčení USA v Iráku
žádný program na výrobu jaderných zbraní neměli.

Po čase jde do kin velký příběh lásky, který všem romantikům
bere dech. Podle bestselleru Sary Gruenové se odvíjí osud Jacoba
Jankowskiho, jehož rodiče zemřeli při autonehodě a on, bez rodiny
i peněz, skončil u cirkusu Benzini. Coby vystudovaný veterinář dostal
na starost zvěřinec a zde poznal krasojezdkyni a hvězdu drezury
Marlenu i slonici Rosie, své dvě osudové dámy.

REŽIE – DOUG LIMAN / HRAJÍ – SEAN PENN, NAOMI WATTS, TY BURRELL, BRUCE MCGILL
V KINECH OD 5. KVĚTNA

REŽIE – FRANCIS LAWRENCE / HRAJÍ – REESE WITHERSPOON, CHRISTOPH WALTZ, ROBERT PATTINSON,
V KINECH OD 12. KVĚTNA

filmy na doma
HABERMANNŮV MLÝN

NEZASTAVITELNÝ

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Novinka, která dává zapomenout na snímek T.M.A.,
v němž si režisér Juraj Herz
neúspěšně zkusil hororový
žánr. Nyní přichází s příběhem
německého majitele pily a jeho českých
zaměstnanců, kteří v pohraničí musí čelit
nacistické okupaci. Má skvělý scénář i herce
a zanechá velmi silný dojem.

Takto má vypadat moderní
akční film. Neděste se,
nevystřelí se v něm ani jednou.
Vlastně se v něm jen jeden nákladní vlak vymkne kontrole,
řítí se Spojenými státy a několik odvážlivců
se ho snaží zastavit, zatímco zbytek země
se děsí katastrofy. Zápletka jednoduchá, ale
napínavé až běda.

Další sázka na román Petra
Šabacha, která vyšla. Ondřej
Trojan natočil příběh čtyř
puberťáků, kteří líčí své osudy
v bývalém Československu,
s působivou atmosférou, se skvělými herci
a výtečným hudebním doprovodem. V ukázkové kombinaci humoru a hrůzy nedávných
časů.

ČR, NĚMECKO, 100 MIN. / REŽIE – JURAJ HERZ / HRAJÍ – KAREL RODEN, MARK
WASCHKE, BEN BECKER, HANNAH HERZSPRUNG

USA, 98 MIN. / REŽIE – TONY SCOTT / HRAJÍ – CHRIS PINE, DENZEL
WASHINGTON, ROSARIO DAWSON

ČR, 130 MIN. / REŽIE – ONDŘEJ TROJAN / HRAJÍ – LIBOR KOVÁŘ, MATOUŠ VRBA,
JAN VLČEK, JAKUB ŠÁRKA, AŇA GEISLEROVÁ, MARTIN MYŠIČKA

kultura /
divadlo

KUDYKAM

koncerty

Příběh Martina, který opouští svůj
pokoj v Penzionu Svět a vydává se
do světa plného příležitostí i hrozeb, už
v pražské Státní opeře skončil. Ve Zlíně
bude muzikál Michala Horáčka k vidění
v koncertním provedení.

WANTED WELZL
Zajímavá novinka v pražském Dejvickém
divadle. Je příběhem českého světoběžníka
a eskymáckého náčelníka Jana Eskymo
Welzla, který herci na scéně vyprávějí
pomocí filmově komiksových scén. Živá
hudba na pódiu spolu s dokonale výtvarným pojetím inscenace působivě evokují
nekonečnost drsného severu i lidských duší.
FOTO Sony Music

8. 5., KONGRESOVÉ CENTRUM, ZLÍN

SYMFONIE TISÍCŮ
FOTO Live Nation
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První koncert Pražského jara ve velké
aréně nabídne slavnou Osmou symfonii
Gustava Mahlera. Se dvěma symfonickými
orchestry, čtyřmi smíšenými pěveckými
sbory, dvěma dětskými sbory a osmi
sólisty by mělo jít o velkolepou podívanou.

DEJVICKÉ DIVADLO, PRAHA / REŽIE – JIŘÍ HAVELKA / HRAJÍ – DAVID
NOVOTNÝ, HYNEK ČERMÁK, KLÁRA MELÍŠKOVÁ, PAVEL ŠIMČÍK

CHICAGO
Tento muzikál se díky kombinaci nadsázky,
humoru a jiskřivého jazzu asi nikdy neomrzí. V Brně, kde ho poprvé uvedli již v roce
1987, tedy tři roky po světové premiéře, se
k němu vrátili v nové, povedené inscenaci
Stanislava Moši. Ten zachoval osvědčený
hudební základ a ještě více akcentoval
humornou stránku.

MĚSTSKÉ DIVADLO, BRNO / REŽIE – STANISLAV MOŠA / HRAJÍ –
SVETLANA SLOVÁKOVÁ, RADKA COUFALOVÁ, PETR GAZDÍK, MILAN
NĚMEC, ALENA ANTALOVÁ, HANA HOLIŠOVÁ

18. 5., O2 ARENA, PRAHA

POPELKA

SADE
FOTO Pražské jaro

Je to další splněný hudební sen. Zpěvačka
s opojným hlasem vydala několik desek,
které do zkornatělých duší dnešního světa
opět vlévají romantiku a cit. Na dávné hity
jako No Ordinary Love nebo Cherish The Day
navázala Sade loni pozoruhodným albem
Soldier of Love, které po osmileté odmlce
zastihlo zpěvačku ve vynikající kondici. Je
i příslibem před prvním koncertem u nás.

14. 5., O2 ARENA, PRAHA

Pošesté se na prknech pražského Národního divadla objevil nesmrtelný příběh,
který pro balet zhudebnil ruský skladatel
Sergej Prokofjev. Slavná pohádka se však
tentokrát představuje v moderní úpravě,
o kterou se postaral vynikající choreograf
a režisér Jean-Christophe Maillot, šéf Baletu
Monte Carlo.

NÁRODNÍ DIVADLO, PRAHA / REŽIE – JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT
/ TANČÍ – ADÉLA POLLERTOVÁ, ALEXANDER KATSAPOV, ZUZANA
ŠIMÁKOVÁ, MICHAL ŠTÍPA

desky
KAREL ČERNOCH /
DOCELA OBYČEJNÉ PÍSNĚ
Dvě cédéčka, která si předsevzala připomenout jeden
z nejhezčích hlasů v české
populární hudbě. Karel Černoch zpíval big
beat, soul, pop, šanson i moderní country.
Na výběru najdete hity jako Zrcadla, Nářek
převozníka, Víc než přítel, ale také méně
známé, leč zajímavé písně. K nejlepším patří
duety, které nazpíval s Marií Rottrovou, Helenou Vondráčkovou nebo s dcerou Terezou.

DEBBI / TOUCH
THE SUN
Že vám jméno Debbi moc
neříká? Vzpomeňte si na televizní reklamu na Metaxu
a píseň, která ji doprovází. Tak – a jeden hit
od sedmnáctileté zpěvačky už znáte. Jmenuje
se Touch The Sun a Debbi po něm pojmenovala celou desku. Desku, která je v poslední
době nejzajímavějším počinem v české hudbě.
Ovládá ji působivý hlas a příjemné popové
nahrávky, které střídají češtinu s angličtinou.

FOO FIGHTERS /
WASTING LIGHT
Kapela kolem Davea
Grohla, bývalého bubeníka
legendární Nirvany, se
sešla v garáži jeho domu v Kalifornii a bez
jakýchkoli technických vymožeností nahrála
desku Wasting Light. Pokud patříte k příznivcům syrové rockové muziky, moc lepšího už
letos nedostanete. Foo Fighters na novince
připomněli to nejlepší z 90. let minulého
století – zvukem, nasazením a sršící energií.

FOTO archiv Lenky a Zdeňka Sýkorových

56 / kultura
výstavy

NAROZEN V LOUNECH
I když za poslední rok byla tvorba jednoho z našich nejúspěšnějších
malířů Zdeňka Sýkory prezentována na několika výstavách, výstava
v Lounech je jiná. Především tím, že vybrané obrazy, akvarely,
kresby a koláže, jež jsou ve své většině představeny poprvé, přibližují
nejen Sýkorův umělecký vývoj, ale především vztah k rodnému
městu a jeho okolí.

ABBA
Je tomu už osmadvacet let, kdy se jedna z nejúspěšnějších kapel
v historii populární hudby rozpadla, přesto se její písničky stále hrají
v rádiích a muzikál z nich složený, Mamma Mia!, se stal nedávno
fenoménem světových divadel i kin.
A tento fenomén, který ve švédském Stockholmu odstartoval v roce
1972 a jehož název vznikl spojením počátečních písmen jmen jeho
členů (Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid), si od 6. května do 7. srpna
bude možné připomenout na obří interaktivní výstavě v pražském
Slovanském domě.
A slovo interaktivní zde není rozhodně jen frází. Vyzkoušet si půjde
test znalostí o kapele, zahrát si v jejím klipu nebo si s ní rovnou
zazpívat. K vidění budou i kostýmy nebo replika slavného studia Polar,
ve kterém se natočila řada slavných hitů.
Základní vstupné je 450 (dospělí) a 300 (děti) korun.

CITYLAB
Když od 6. května spatříte na různých místech hlavního města
velkoformátové fotografie, vězte, že jde o snímky Jiřího Turka, že
pocházejí z některé z evropských metropolí a že se jedná o projekt
CityLAB. Třeba na Kampě uvidíte Benátky, na Starém Městě Paříž
a podobně. Fotografie budou doplněny i výňatky z próz jednotlivých
států v originále, angličtině i češtině.

RŮZNÁ MÍSTA, PRAHA. K VIDĚNÍ DO 12. ČERVNA

FOTO © Jiří Turek

FOTO Sony Music

GALERIE MĚSTA LOUN. OTEVŘENO DO 27. ČERVNA

SLOVANSKÝ DŮM, PRAHA. OTEVŘENO OD 6. KVĚTNA DO 7. SRPNA

knihy
JO NESBØ /
NEMESIS

MILOŠ URBAN / BOLETUS
ARCANUS

TOM ROB SMITH /
UTAJOVANÝ PROJEV

S kvalitními detektivními
thrillery ze severu Evropy se
roztrhl pytel. Po Miléniu či Hypnotizérovi vyšel román Nemesis
se svérázným, avšak jedním
z nejlepších kriminalistů v Oslu – Harrym
Holem. Začne vyšetřovat zvláštní bankovní loupež, krátce poté je však ve svém bytě nalezena
Harryho dávná láska. On je poslední, kdo ji viděl,
z onoho večera si však nic nepamatuje.

Název knihy je názvem tajemné
houby, která začala růst
v lesích. Tomu, kdo ji najde,
vyplní jakékoliv přání. Podobně
jako mladému nakladatelskému redaktorovi
Gragoru Martymu. Získal mládí, krásu i erotické
charisma. Jenže také se na vzácném hřibu stal
závislým. A jednoho dne se musí rozhodnout,
zda bude v jeho fatálním požívání pokračovat,
nebo se vrátí do obyčejného života.

Mladý britský autor navazuje
na svůj skvělý román Dítě
číslo 44 o záhadných vraždách
ve stalinistickém Rusku. Jeho
hrdina, někdejší příslušník Státní bezpečnosti
Lev Děmidov, má s manželkou Raisou problémy s adoptovanými dcerami, rodinu navíc
ohrožuje kdosi, kdo během Děmidovovy
kariéry nespravedlivě trpěl. A ten neznámý
nyní trvá na pomstě.

KNIHA ZLÍN, 395 KČ

ARGO, 358 KČ

KNIŽNÍ KLUB, 254 KČ

