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Uvnitř čísla: Renezanční umělec Jan Bořický

editorial

Vážené čtenářky a čtenáři!
Česká železnice má s vandaly své zkušenosti;
nemyslím tím jen tak říkajíc příležitostné ničitele
vagonů nebo sprejery, kteří se ještě navíc pokládají
za výtvarné umělce. Ničit a škodit ve velkém mají
jaksi v popisu práce zvláště určité skupiny „sportovních fandů“, když už dnes nemáme rekruty.
Výkvět agresivity, prohlašující se za příznivce Baníku, Sparty či jiných sportovních klubů,
si ničení a násilí vyzkoušel už za reálného socialismu, dokonce jejich „akce“ byly zpracovány v hraných filmech. Dříve narození možná
pamatují celovečerní film Proč?, který byl velmi
působivý. Končil happyendem: všichni výtržníci byli lapeni a potrestáni.
Nicméně dnes máme tu svobodu pro všechny,
tedy i pro ty, kteří jí dokážou řádně zneužívat. Fandové – vlajkonoši – ničí železniční vagony, samozřejmě na náklady Českých drah, destruují i jiné
dopravní prostředky a také tribuny na stadionech či
další zařízení při svých pouličních taženích. Slušný
člověk pak jen zírá, čeho všeho jsou schopni.
Nejde o sportovní příznivce, ale o výtržníky,
kteří tudy našli cestičku, jak prakticky (u nás) beztrestně vybít svou ničivou energii. Podobné typy se
dnes uplatňují v extremistických hnutích, která se
naoko zastávají právě těch slušných občanů proti
„barevným“; viděli jsme je zblízka v Litvínově.
Nevěřme jim jejich Nic než národ! Jsou chtiví
moci a používají k tomu i násilníky typu sportovních „vlajkonošů“, kterým jde jen o to, něco
rozbít nebo někomu ublížit. Jsou mezi nimi
i fašisté se vším všudy včetně hajlování a obdivu k Hitlerovi. Němými svědky jsou zatím „jen“
poničené vagony, jejichž obnovu zaplatíme
nakonec všichni z našich daní. Nebudeme-li
ovšem aktivně přemýšlet, jak jejich ničivou sílu
včas vyrušit – nikoliv jen v papírové evidenci
– čeká nás cesta do pekel.

Změny v jízdném od 14. prosince 2008
Jako každý rok, i letos se v polovině prosince změní jízdní řád. Stalo se
nepsaným pravidlem, že k novému jízdnímu řádu se vydává i nová cenová
nabídka, kterou vyhlašujeme v Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu
cestujících a zavazadel (také známé jako tarif TR 10).
Přestože každoroční změna v tarifní
oblasti přináší mnoho novinek, neznamená
to, že by České dráhy jakkoliv ustupovaly od zásady stabilního prostředí, které ctí
spravedlivou cenu po jednom kilometru,
evropsky zažitou slevu 25 % pro držitele
národní karty dopravce s logem Rail plus
(u nás In-karta/Rail plus) a jednoduchý
systém zavedený od prosince 2007, kdy si
každý může sám vypočítat orientační cenu.
Tento vyhlášený tarif pochopitelně budeme
garantovat opět pro celé období jízdního
řádu 2008/2009 s tím, že drobné úpravy
mohou nastat pouze před letní sezonou
(kdy probíhá i celoevropská změna jízdního řádu), a to pouze po vyhodnocení aktuální situace na trhu. U všech dokladů, které
budou zaplaceny do 13. prosince 2008 navíc

Úplnou novinkou je zavedení věrnostního programu v rámci marketingového
projektu ČD Bonus, díky kterému budou
odměněni všichni, kteří sníží náklady na
veřejnou dopravu tím, že si koupí jízdenku samoobslužně (přes eShop ČD nebo
ze zařízení UNIPAJ), a také ti, kteří zaplatí bezhotovostní platbou (elektronická
peněženka ČD, bankovní karta nebo platba
prostřednictvím PaySec). Sleva bude činit
v obou případech 3 % a bude buď ve formě
připsání skutečných peněz do elektronické peněženky ČD nebo faktického snížení
ceny dokladu v závislosti na druhu dokladu
a způsobu platby. Více informací naleznete
na www.cd.cz/akvizice, k věrnostnímu programu se ale vrátím samostatně v některém
z příštích čísel magazínu.
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garantujeme nákup všech jízdních dokladů
za původní cenu včetně standardního předprodeje 2 měsíce. To znamená, že i všechny aplikace na In-kartu/Rail plus si lze za
těchto podmínek zaplatit předem na celé tři
roky za původní cenu, přičemž ani původní
podmínky nebudou po celou dobu jejich
platnosti kráceny (pozor u aplikace In-gold,
kde se cena odvíjí nikoliv od ceny platné
v době objednání aplikace, ale od ceny platné v době její úhrady).

V rámci zjednodušení systému slev zastavujeme prodej aplikace In-junior na In-kartu/Rail plus, ale ti, kteří tuto aplikaci mají,
mohou až do konce její platnosti využívat
veškeré její výhody v plném rozsahu. Od 14.
prosince ale vstupuje v platnost nová nabídka
pro mladé cestující, která zpřístupní nákup
In-karty/Rail plus právě skupině cestujících
ve věku 15–26 let. Tito cestující zaplatí za
In-kartu/Rail plus s aplikací In-zákazník 1/1
pouze 330 Kč na tři roky (tedy 110 Kč za rok)

radikálnímu zvýšení, cena za jednosměrnou jízdu se zvýší maximálně o 2 Kč bez
ohledu na vzdálenost, čímž bude podpořena větší konkurenceschopnost jízdného ČD
v dálkové dopravě. V této souvislosti se sluší
podotknout, že toto zvýšení cen je maximálně na polovině očekávané meziroční
inflace. Jako příklad uvedu cenu jízdného
Praha – Kolín (62 km) za jízdné In-zákazník do 13. prosince a od 14. prosince 2008.
Zatímco původně toto jízdné činilo 62 Kč,
nově bude stát 63 Kč.

Žákovské jízdné pro žáky do 15
let zůstává se stejnou procentuální slevou
jako dosud (ve výši 35 % obyčejného jízdného), žákovské jízdné pro žáky ve věku
15 – 26 let bude poprvé od jeho zavedení
mírně zvýšeno, nadále však zůstane 20 procentních bodů pod hranicí slevy garantované
státem (ve výši 55 % obyčejného jízdného).
Sjednocen bude systém kontingentních
relačních slev jízdenek eTiket zakoupených
přes eShop ČD, přičemž plánujeme jeho
zavedení i pro vlaky SuperCity na liniích
ČD sever (Praha – Ostrava) a ČD jih (Praha – Břeclav). Nabídku jízdenek eTiket lze
využít pouze do vyčerpání (vyprodání)
stanoveného limitu počtu jízdenek (kontingentu) dané cenové úrovně na vlak a den.
Kontingent jízdenek je proměnný a jeho
výši ČD nezveřejňují. Bližší podmínky

naleznete na eShop ČD. Mezi jízdenkami zakoupenými přes eShop ČD má své
nezastupitelné místo mezikrajová jízdenka
eLiška, která zůstává i na budoucí období.
Mění se pouze její cena na 160 Kč (a z toho
se odvíjejí ceny Šťastných eLišek se slevou
25, 50 nebo 75 %).
U cen místenek zůstává beze změny místenka SC (200 Kč), cena místenky SC se
slevou Rail plus bude nově 100 Kč (sleva 50
%). Tyto zlevněné místenky SC však nebude možno zakoupit na spoje SuperCity číslo 500 a 502 v pondělí (kromě 13. 4., 6. 7.,
28. 9., a 16. 11.) a 14. 4., 7. 7.,
29. 9., 18. 11 a na spoje SuperCity
číslo 505, 507 a 509 v pátek (kromě 26. 12., 2. 1., 1. a 8. 5.) a 23.,
30. 12., 30. 4., 7. 5. Důvodem je
skutečnost, že se jedná o frekvenčně silně vytížené spoje, u kterých je
zájem omezit v souladu s ustanovením tarifu TR 10 využití některých
druhů slev a tím regulovat chování
zákazníků. Cena místenek pro ostatní vlaky bude 70 Kč, respektive 35 Kč
pro držitele slevy Rail plus. Stejné
ceny i podmínky platí pro místenky
s rezervací pro jízdní kolo a poplatky
za vyhrazení místa pro jízdní kolo.
Poslední změnou, kterou bych rád
zmínil, je zvýšení ceny kilometrické
banky ČD na cenu 2000 Kč. Tato nová
cena tak po mnoha letech narovnává
disproporci v cenách mezi zákaznickým jízdným a přepočtenou cenou jízdného na kilometrickou banku ČD. Nově
nastavená cena na jedné straně znamená, že cestující s kilometrickou bankou
zaplatí za jednu jízdu od 2 do 33 korun
víc, než cestující s platnou zákaznickou
aplikací na In-kartě/Rail plus, ale na straně druhé má přenosný doklad použitelný
i pro další osoby a především neplatí předem 990 Kč, tedy povinnou první složku
zákaznického jízdného (cenu aplikace).
V tomto magazínu ČD pro Vás naleznete
na druhé straně plakátu s krásným zimním
motivem přehlednou tabulku s komplexní
nabídkou ČD ve vnitrostátní přepravě.
Věřím, že se tabulka s přehledem stane
s tímto vysvětlením dobrou startovací linií
pro pochopení změn v oblasti jízdného
ČD. Věřím, že budete i v příštím roce patřit mezi spokojené a časté zákazníky naší
akciové společnosti.
Roman Šulc,
České dráhy, a. s.

rady na cesty

a získají slevu 25 % (u aplikace In-junior platilo, že za 600 Kč na rok je sleva 50 %). Opět
dodržujeme zásadu, že cena se vztahuje
pouze k věku cestujícího v okamžiku platby
aplikace (tedy například pokud hypoteticky
zaplatí cestující aplikaci v den, který předchází dni 26. narozenin, za cenu 330 Kč získá
na tři roky slevu In-zákazník 1/1, za kterou
by o den později zaplatil 990 Kč).
Cena za aplikace In-zákazník (vyjma
již zmíněné ceny pro mládež do 26 let) na
In-kartě/Rail plus bude po dvouletém
zaváděcím období plně odpovídat standardům (ČD ji měly výrazně levnější
než ostatní státy Evropy) a jednotně
bude činit 990 Kč (odpovídá 15 EUR/
/3 roky). Určitá odchylka bude u aplikace In-senior, která má trochu jiný
charakter než aplikace In-zákazník.
Cena bude činit na první rok (nový
žadatel) také již zmíněných 990 Kč,
dokoupení aplikace do již vyrobené
In-karty/Rail plus však bude za každý rok činit jen 900 Kč.
Dokoupení samotné aplikace Rail
plus k In-kartě (například elektronickou peněženkou ČD) bude stát také
900 Kč, ale vždy na tři roky. Novinkou, kterou jistě přivítají všichni
držitelé In-karty/Rail plus nebo Inkarty, je možnost zakoupení síťového doplatku do 1. vozové třídy, a to
na týden, měsíc, čtvrtletí nebo celý
rok. Tento síťový doplatek nahraný do čipu karty platí na rozdíl od
jednorázového doplatku ke všem
druhům jízdného platným pro 2.
vozovou třídu (tedy např. i k jízdenkám IDS, SONE+ a podobně,
u skupinových jízdenek typu SONE+ musí
mít časový doplatek pochopitelně každý
spolucestující).
Další novinkou, která usnadní využívání
slev, je možnost okamžitého využívání roční síťové jízdenky In-gold. Nově totiž cestující zaplatí tuto jízdenku v okamžiku podání
žádosti, výměnou obdrží předběžnou papírovou jízdenku In-gold, na kterou může do
doby převzetí hotové čipové In-karty/Rail
plus s touto aplikací cestovat. Stejně jako
u předběžné In-karty, ani na předběžnou
aplikaci In-gold nebude možnost čerpat
slevu na místenky Rail plus. Nově bude stát
roční síťová jízdenka In-gold 21 000 Kč,
k úpravě cen dochází i u variant týdenní,
měsíční a čtvrtletní.
Ve vztahu k cenám za základní jízdné
(z kterého se vypočítávají všechny ostatní druhy jízdného) nedochází k žádnému

rozhovor
JUDr. Jan Kux, nebo také Jan Bořický, je vytížen nejen ve svém zaměstnání, ale i svou vlastní badatelskou a publikační činností.

Renezanční umělec Jan Bořický:

Kdyby všechno mělo jen pár minut zpoždění...
Šedesátníka plného elánu, který pracuje na železnici, ale zároveň se věnuje
literární tvorbě a malému nakladatelství a vydavatelství Onufrius, najdeme
v malé kanceláři drážní budovy v Kounicově ulici v Brně. Jan Kux, jak se
spisovatel Bořický jmenuje svým civilním jménem, pracuje jako podnikový
právník brněnské Správy dopravní cesty ze státní organizace Správa
železniční dopravní cesty. V době minulé pracoval mimo jiné jako výpravčí
vlaků v Bučovicích a v letech 1970 až 1971 zastával funkci redaktora novin
Jihomoravský železničář.
Proč jste si zvolil pseudonym Bořický, když vaše
civilní příjmení Kux je samo o sobě velmi neobvyklé?
Mé příjmení v sobě nese kus baroka a navíc
východočeský zámek Kuks je mým geniem loci.
Rád tam jezdím, mám tam dobré přátele a ty nádherné sochy „Ctností“ a „Neřestí“ mě inspirují celý
život. V rodné vsi, ve Svatobořicích, být prorokem
není tak snadné. Když tam zejména nějakou kritiku napsal Kux, cosi tam prý pořád chybělo, ale

když to napsal Bořický, bylo to skvělé a ťalo to, jak
se říká, do živého. Asi v letech 1971 nebo 1972 mi
místní týdeník neotiskl článek s názvem Hej, páni
konšelé. Kritika se týkala nezastřešené autobusové zastávky u kyjovské nemocnice a pochopitelně
také tehdejších funkcionářů. Řekl jsem si, že to
udělám jinak. A tak ze základu názvu mé rodné
obce vznikl pseudonym Bořický. Článek vyšel,
ale stříška nad zastávkou není dodnes... I proto

jsem odešel studovat práva ve víře, že to má sílu!
Po studiu Střední průmyslové školy ve Valticích
jste v roce 1967 odešel pracovat jako výpravčí na
dráhu. Co vám pracovní zařazení přímo v provozu
přineslo?
Myslím, že praxe u dopravy je pro mladíka po škole
ideální. Naučila mě přesnosti a odpovědnosti. Dokonce bych řekl, že jsem měl štěstí na výborné železničáře,
kteří svou práci milovali a ten vztah přenesli na mne.
Například mě velmi ovlivnili Josef Svoboda z Bohuslavic u Kyjova, kterému je už sedmdesát pět let, a také
jeho táta, který pracoval u štreky jako signalista poté,
když přežil koncentrák. No, prostě modrá uniforma
mi učarovala, čemuž pomohli výborní kamarádi,
s nimiž se stýkám dodnes. Víte, takzvaná štreka, to je
život s obrovskými možnostmi...
Po dvouletém extempore ve funkci redaktora
Jihomoravského železničáře jste v roce 1971 odešel

fází je knihu takzvaně udat do tiskárny, o nějaké
smlouvě a honoráři v tom okamžiku nemůže být
ani řeč. To se dnes nenosí. A pak se raději vlastně naučíte i to, co následuje po napsání rukopisu.
Záleží totiž jen na vás, zdali knihu vytisknete za
své, což znamená, že si věříte, nebo musíte sehnat
peníze jinak. Když zkombinujete oba způsoby,
tak se dílo podaří. Dodnes nepochopím, že se
v minulosti spisovatelé tímto způsobem dokázali
uživit a že dokonce mohli své vilky věnovat státu
na svá muzea. Asi to bylo tím, že si duševní práce
společnost více vážila...
Je o vás známo, že se věnujete literatuře faktu – hodně se věnujete problematice první a druhé
světové války – internačním táborům či banderovcům. Co vás k tomu vede a jaká díla jste vydal?
V literatuře faktu mohu spojit zažitou preciznost
a přesnost právníka s historií, která má alespoň
v této literatuře i možnost prozaické formy podání. Dějiny jsou jen jedny, ale mají spoustu výkladů
historie, a to se mi nelíbí. Ty dnešní výklady jsou
tendenční, zkreslují mnohdy i již zkreslené, a to je
špatné. Dnes to ostatně vidíte ve většině historických pojednáních, která procházejí denním tiskem.
Jsou tendenční – často podle vyjádření politika, který i z neznalosti cosi řekl. On si i většinou myslí, že
kriteríem je právě jeho neznalost. Preciznost se dnes
nenosí a mohla by být dokonce na škodu věci…

Obálka nejúspěšnější knihy Jana Bořického „Slovácko včera a dnes“, již v sedmém vydání.
Téma internační tábory mě zajímá docela přirozeně, protože jsem vedle bývalých budov jednoho
z nich ve Svatobořicích vyrostl. Bylo v něm vězněno
přes tři tisíce příbuzných našich zahraničních vojáků, bojujících ve druhém odboji… Jeho význam pro
naše novodobé dějiny dodnes nebyl zhodnocen.
A banderovci? Proti nim zase v takzvané Akci
B bojoval táta jako esenbák u „létacího“ oddílu s dislokací v Napajedlích. Kdo řekne, že banderovci byli

štvanci či bojovníci za demokracii, jak se je dnes opět
pokouší nová propaganda označit, je ve fatálním
omylu. Mohl bych vyprávět více, ale to by byl další
rozhovor. Připravuji knihu o banderovcích a pracuji na ní snad dvacet let. Z literatury faktu mám na
pomyslném kontě knížky Internační tábor Svatobořice, Historky kolem slavkovského bojiště a Pomníky
zarůstají. Zanedlouho se chystám na Sibiř po stopách
našich legií a nepochybně z toho v písemné podobě
něco vznikne. Cestopis to ale opravdu nebude!
Patrně vaší nejúspěšnější knihou se staly
povídky „Slovácko včera a dnes“, které vyšly nejen
pod vaším vlastním jménem, ale hlavně již v sedmi zcela vyprodaných vydáních. Máte ke Slovácku stále vřelý vztah?
Ze Slovácka pocházím, mou rodnou obcí jsou
Svatobořice. Je fakt, že první povídky z prostředí
železnice vyšly již za mého působení v redakci
Železničáře a redigoval je šéfredaktor Žerávek či
Josef Kopečný, tehdy autor řady detektivních povídek, působící ve stejné redakci. Byly ovšem posvěcené Zdeňkem Galuškou, s nímž jsem se seznámil,
když se v naší dědině natáčelo jeho nezapomenutelné „Slovácko sa súdí“. První vydání realizoval
Ústřední kulturní dům železničářů v Praze v roce
1980, když jsem vyhrál jím vypsanou literární
soutěž. Přátelství s humoristou a „rytířem se sukovicú“ Zdeňkem Galuškou mi vydrželo až do jeho
skonu. Potvrzuje to i stať v almanachu Rozmarýn...
Pokud bych měl říci, s čím jsem doslova srostlý,
tak to bude nepochybně Slovácko, železnice, mé
čtyři děti a spíše historie než právo, které nebylo
v různých životních peripetiích veselé, ale přesto
ho nezatracuji.
Jakému právu na železnici se věnujete ve
svém zaměstnání. Můžete ve zkratce vysvětlit, čemu
se takový „drážní“ právník vlastně věnuje?
Pochopitelně, že bych na tomto místě mohl
„vyklopit“ celou pracovní náplň, ale to by mohlo
potenciální zájemce o tuto profesi odradit. Zjednodušeně řečeno, práce je jistě náročnější, než třeba
právníka na magistrátu. Musím navíc znát různé
drážní předpisy a dokázat je skloubit se smlouvou
či žalobou na dlužníka. V tom je kouzlo této práce. Nepochybně mi v „ajznboňáckém“ prostředí
pomáhá i absolutorium odborné školy z počátku
mé pracovní éry. Práce někdy připomíná detektivku, jindy zase slováckou povídku a koneckonců
i literaturu faktu, proto ji mám rád.
Jezdíte vlaky i jako cestující?
V poslední době jezdím většinou železnicí, benzin
není levný a někdy „bodne“ i zdravotní pivko na ledviny, což by za volantem nebylo možné. Minuty zpoždění na dráze nevnímám, protože kdyby vše v tomto státě mělo jen pár minut zpoždění, byli bychom
již asi o desítky let vpředu. Nikdy z tohoto pohledu
nepochopím věčné kverulanty či nespokojence!
Připravil: Martin Harák

rozhovor

na denní studium na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Chtěl jste být více právník než
železničář?
Určitě ne. Práva, která jsem poté dělal, byla taková bez krve, bez života, jen suma zpracovaných
papírů, statistik u státního orgánu či čárek, za nimiž
sice byli lidé, ale jen ti, kteří porušili zákon, a to mi
nestačilo. Chtěl jsem víc – a život jsem hledal v psaní soudniček. Napsal jsem jich přes tisíc a vycházely po celé tehdejší ČSSR a dokonce ještě i dnes
například v „Cestě Vysočiny“. Po „sametu“ jsem
prožíval doslova jejich boom. Soudničky vycházely
v Ostravě, Ústí nad Labem, Písku, Českých Budějovicích a leckde jinde. Tak nějak jsme se doplňovali
s advokátem Ivo Jahelkou, který své texty zase zpívá. Dokonce nám vyšel společný rozhovor, ale to by
bylo dlouhé povídání. Ostatně o tom, že jsem se na
dráhu vrátil, to výše řečené potvrzuje.
Kdy a kde jste začal psát články do periodického tisku?
Prvním publikovaným příspěvkem byl vtip ze školních lavic. Vyšel v dubnu v Pionýrských novinách, a to
v roce, kdy vylétl do vesmíru Jurij Gagarin. Pak to byly
většinou zpravodajské články. Díky jim, protože byly
většinou z mého pracoviště či školy, jsem se takzvaně
propracoval do redakce Jihomoravského železničáře.
Zde jsem zase začal psát navíc povídky v nářečí nejen
slováckém, ale i s žargonem železničářským. A to skýtalo další témata či možnosti zpracovávání textů.
Jakým tématům jste se ve svých článcích hlavně
věnoval?
Zpočátku, tak asi deset let, to bylo zpravodajství.
Když jsem byl na studiích v Praze, tak zejména
povídky, následovala témata právnická v Kriminalistickém sborníku a později třeba autorské právo,
které mezi jinými druhy práva asi dominuje. Mezi
tím jsem však získal další odbornost. K „suchému“
právu jsem vystudoval i historii a psaní jsem už cíleně rozšířil zejména o svá historická bádání.
V letech 1996 až 1998 jste vedl společensko-literární almanach Rozmarýn. O čem tento magazín
informoval a proč existoval pouhé dva roky?
Vše je o penězích. Almanach měl kolem sta stránek formátu A4, a to už je pěkná hromada rukopisů.
S chotí jsme dali prostor asi čtyřiceti lidem, kterým
z nějakých důvodů nedávala periodika prostor.
Takže jsem málem kvůli tomu přestal psát, protože
jsem řešil ekonomiku, která mě nakonec pohltila.
Almanach byl společensko-literární a může mě těšit,
že se tak do evidence Národní knihovny v Praze
dostalo na čtyřicet nových autorů. Když se někteří
z nich ptali, jestli je to lukrativní a jak nás to uživí,
tak mi jejich „starost“ vyloudila úsměv na starostmi
ztrhaném obličeji. Almanach vlastně ukázal, že to
jde, a naučil nás zase jiné samostatnosti.
Co vás vedlo k založení vlastního vydavatelství
a nakladatelství Onufrius?
Nejhorší není napsat knížku, to máte stále
pod kontrolou, buď se ženete nebo ne! Nejhorší

aktualita

Dobře utajený bezdomovec
V hale rozestavěného pražského
hlavního nádraží, mezi pokyny pro
cestující, který že podchod mají použít,
když dva jsou pro stavbu uzavřené,
a reklamními plakáty, se utábořil typický
bezdomovec, zarostlý, v teplé černé
čepičce. Z pouzdra u nohou, kde osamělé
pětikoruny na dně lákaly budoucí dárce,
vytáhl housle a chystal se ku hraní.
Přihlížející cestující očekávali nevalné vrzání; chudičký bezdomovec nechce jen polehávat
na lavici, ale hodlá si i něco vydělat. Velká sláva
to asi nebude, napadalo kolemjdoucí klienty
Českých drah.
Už první tóny ale svědčily o opaku. Housle měl v ruce Mistr, který předvedl náročný
repertoár, třeba Montyho čardáš. To hned
tak někdo nezahraje, a zvláště ne tak brilantně. Cestující se zastavovali, do pouzdra házeli
mince a divili se. Málokdo si všiml v šeru se
krčící televizní kamery.
Společnost Strix Televizion natáčela pro
Českou televizi v neděli 26. října záběry pro
televizní pořad Experiment, který uvidíme
na ČT 1 některou neděli hned po Novém

PIVNÍ
POHOTOVOST

roce. Pečlivě nalíčeným bezdomovcem byl
houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého by
v tom převleku nepoznala ani vlastní matka.
Působil velmi přesvědčivě a zmátl všechny
přihlížející.
Pozoruhodné je i to, s čím se svěřil moderátoru Cibulkovi, který s ním pohovořil na konci

natáčení: Za pouhých deset minut měl v pouzdru kolem tří set korun...
Po skončení ještě pan Šporcl, už v civilu,
zahrál cestujícím několik houslových „kousků“
a sklidil obrovský potlesk. Inu, kdo umí...
Text a foto: Ivo Štecha

NOVÁ PIVNÍ

POHOTOVOST
Velký výběr piva – soudky, lahve, plechovky
Víno, lihoviny, nealko
Chuťovky, maso na gril
Prodej a půjčovna grilů
výčepních zařízení a párty vybavení
Rozvoz po Praze
Kde nás najdete
Praha 5- Smíchov, ulice Svornosti
mobil: +420 604 705 060
tel.: +420 257 191 777 / +420 257 191 487
Denně od 8:00 do 20:00 hodin
www.pivnipohotovost.cz

Snowhill – lyžování pro každého
Pokud patříte mezi milovníky bílých svahů, pak jste se pravděpodobně již
proháněli po jednom ze 6 lyžařských areálů společnosti Snowhill a. s. Ta vznikla
v roce 2002 a v současné době provozuje lyžařská střediska Herlíkovice – Vrchlabí,
Šachty – Vysoké nad Jizerou, Kamenec – Jablonec nad Jizerou, Kozinec – Hrabačov
u Jilemnice a Ještěd v Liberci.
Skiareál Herlíkovice se nachází v pohoří našich
nejkrásnějších hor Krkonoš, asi 4 km od Vrchlabí,
směrem na Špindlerův Mlýn. Svou rozlohou a rozsahem nabízených služeb se právem řadí mezi pětihvězdičkové areály v České republice. Sjezdové tratě jsou
určeny jak pokročilým, tak i začátečníkům. Součástí

areálu je i stále zdokonalovaný snowpark a dnes již
známá a oblíbená trať na večerní lyžování s hudbou.
Skiareál Šachty ve Vysokém nad Jizerou, nejvýše položeném městě v České republice, je jedinečné
místo pro rodinné lyžování. Nově zmodernizovaný areál nabízí široké spektrum aktivit pro rodiče

s dětmi. Vedle sjezdových tratí můžete vyzkoušet
rovněž snowtubing – jízda na nafukovacích člunech ve sněžném korytě.
Skiareál Kamenec v Jablonci nad Jizerou se
nachází v těsné blízkosti areálu Šachty a nabízí
tak lyžařům možnost využít služeb obou v rámci
jednoho jízdného. Tratě jsou určeny pro středně
pokročilé lyžaře. Skvěle se tedy hodí ke zdokonalování lyžařské techniky a pro pokročilejší výcvik
dětí. V Kamenci najdete i nejdelší osvětlenou sjezdovku v ČR, určenou pro noční lyžování.
Skiareál Kozinec v Jilemnici je nejlepším možným místem po začínající lyžaře. Dvě sjezdové tratě
o délce 500 metrů s mírným klesáním a rovným
profilem poskytují dokonalé podmínky pro start
vaší lyžařské kariéry. Součástí areálu je samozřejmě
i škola s instruktory, kteří dokáží poradit s výcvikem dětí i dospělých.
Skiareál Kašperské Hory leží v samém srdci
Šumavy ve výšce 740 m n. m. Sjezdovky jsou určeny
nejenom pro sportovní lyžaře a snowboardisty, ale
i pro začátečníky, školní lyžařské výcviky a kurzy.
Ani zde nechybí snowpark.
Skiareál Ještěd se pyšní sjezdovkami o celkové délce 11,5 km. Po rozsáhlé modernizaci všech
lanovek a dalších instalací se v současnosti jedná
o nejmodernější lyžařský areál v ČR. Důkazem
jsou četné mezinárodní soutěže, včetně mistrovství světa v klasickém lyžování, které se na Ještědu konají.

Všem držitelům jízdních dokladů ČD v hodnotě již od 50 Kč je poskytována sleva ve výši 10 % na celodenní permanentky. O cenách, zimních i letních aktivitách,
Snowhill team
počasí a aktuální sněhové situaci informujeme na webových stránkách www.snowhill.cz. Těšíme se na vaši návštěvu v sezoně 2008/09! 

Balet, swing nebo cikánská opera? S ČD Bonus se slevou
V rámci programu ČD Bonus držitelé jízdenek v minimální hodnotě 200 Kč mají
nárok na slevu od 5 % na vybrané akce. Zmíněná sleva platí také pro držitele čipových
In-karet/Rail Plus. Více informací na www.cd.cz/cdbonus.

Dárková poukázka Ticketstream –
– tip na vánoční dárek
V rámci programu ČD Bonus držitelé jízdenek v minimální hodnotě 200 Kč mají nárok
také na slevu 5 % na dárkovou poukázku Ticketstream v hodnotě 1000 Kč. Tuto poukázku je
možné zakoupit pouze v pobočce Ticketstream,
Koubkova 8, Praha 2.
Kompletní informace najdete vždy na
www.ticketstream.cz. Vstupenky je možné zakoupit ve všech prodejních místech Ticketstream včetně všech CK ČEDOK a FIRO-tour a také
všech prodejen knihkupectví Kanzelsberger.
Kulturní tipy Ticketstream – sleva ČD Bonus
5. 12. Emotion John O´Callaghan (I), klub Fléda, Brno

sleva 20 %

16. 12. The Rat Pack Las Vegas Spectacular, Clarion Congress Hotel Prague, Praha

sleva 5 %

18. 12. Moscow City Ballet, Kongresové centrum Praha

sleva 5 %

25. 12.

sleva 5 %

Goran Bregovič a jeho Karmen (s Happy endem), Kongresové centrum Praha

16. 1. Elektra – Dusty Kid live (It), klub Fléda, Brno

sleva 20 %

18.3. LORDI (Fin), hala TJ Lokomotiva, Plzeň

sleva 50 Kč

eurovíkend

Z Barcelony do Madridu třístovkou
V Evropě je řada krásných a romantických železnic nebo tratí jinak zajímavých. Často
na nich leží také mnoho úžasných míst. Mezi takové patří jedna z nejrychlejších
evropských tratí spojující Barcelonu a Madrid. Přijměte v tomto chladném
prosincovém počasí naši pozvánku a podívejte se za sluníčkem na Pyrenejský
poloostrov.
Barcelona patří mezi nejkrásnější evropské metropole s úžasnou atmosférou. To mi jistě potvrdí
každý, kdo ji navštívil. Vedle širokých a rušných
bulvárů tam jsou úzké a křivolaké uličky starých
čtvrtí Barri Gótic a La Ribera.
Živým srdcem města je však náměstí Katalánska (Placa de Catalunya) a ulice La Rambla. Jde
vlastně o jedno dlouhé tržiště plné květin a nejrůznějšího zvířectva. Na této ulici najdete také jednu
z typických španělských tržnic. V jednotlivých
částech jsou na stáncích nakupeny hromady nejrůznějšího ovoce a zeleniny, mas a uzenin nebo
čerstvých ryb a mořských plodů.
Barcelona je také místem mnoha architektonických skvostů. Mezi ty nejvyhledávanější patří
nevšední stavby architekta Gaudího. Hned poblíž
ulice La Rambla, v jedné z bočních uliček, se nachází palác Güell, který se řadí k jeho raným dílům.

Známější jsou však dva domy věhlasného architekta
na ulici Passeig de Grácia – Casa Batlló a Casa Milá
– úžasný park Güell a především dosud nedostavěný a všemi obdivovaný chrám La Sagrada Família.
Naše kroky však míří na barcelonské hlavní
nádraží Sants. Na povrchu je moderní prosklená
odbavovací hala, která stojí nad rozsáhlým podzemním kolejištěm, odkud se vydávají na svou
cestu i rychlovlaky AVE.
V hale procházíme bezpečnostní kontrolou.
Ukazujeme jízdenky a postupujeme k rentgenovým rámům a přístrojům. Bezpečnostní služba
prohlíží obsah všech zavazadel. Teprve pak se
dostáváme do čekárenské zóny. Po další kontrole
jízdenek můžeme sestoupit na nástupiště, kde na
nás čeká bílý rychlovlak AVE s elegantní fialovou
linkou a symboly španělské vysokorychlostní
dopravy – stylizovanými ptačími křídly.

Jde o jeden z 26 moderních vlaků typu S103
španělských železnic RENFE, který patří do rodiny rychlovlaků Velaro společnosti Siemens. Jde
o stejnou třídu vlaků, kam patří německé soupravy ICE 3. Rychlovlaky mohou dosahovat rychlost
až 350 km/h a mají neuvěřitelný výkon 8800 kW.
Díky tomu dosáhnou zrychlení z 0 na 320 km/h za
380 sekund. Pro bezpečné zastavení z této rychlosti pak potřebují dlouhých 3900 metrů.
Osmivozový vlak nabízí až 404 cestujícím místa ve třech třídách: turistické, která odpovídá naší
„dvojce“, preferente odpovídající naší první třídě
např. v pendolinu, i zde s nabídkou občerstvení,
a club, kde dostávají cestující komplexní servis
včetně bohaté nabídky jídel a nápojů. Cena v této
třídě je však téměř dvojnásobná proti turistické
a dosahuje kolem 200 eur (asi 5000 Kč). Cesta
obyčejnou turistickou třídou pak vyjde přibližně
na „pouhých“ 110 eur (asi 2800 Kč). Konečná cena záleží na tom, kdy a kde si jízdenku koupíte. Přirozeně zvýhodněný je nákup na internetu. Pokud
vlastníte některou ze síťových jízdenek, například
InterRail, pak cena rezervace v turistické třídě vyjde na pouhých 10 eur (cca 250 Kč).

eurovíkend

Nastupujeme do svého vozu a hledáme místa, která nám přidělil rezervační systém. Téměř
všechna místa jsou ve směru jízdy. Sedačky jsou
potaženy tyrkysovou látkou a na každém místě je
připravena malá krabička se sluchátky. Cestující
totiž mají k dispozici během jízdy několik hudebních kanálů a také televizní kanál. Několik obrazovek je umístěno u stropu vagonu.
Náš vlak odjíždí přesně v 11 hodin a za několik
minut již vyjíždí z podzemní tratě a projíždí barcelonskými předměstími. Míří na západ mezi hory
v hustě osídlené oblasti s regionální železnicí, dálnicemi a hustou zástavbou na úpatí zelených hor.
Rostou tam především typické borovice. Náš vlak
postupně zvyšuje rychlost: 160, 180… a zakrátko
již jedeme dvoustovkou. Na televizních obrazovkách začíná po úvodním bloku reklam španělských železnic RENFE běžet film a první cestující
se vydávají do bistrovozu uprostřed soupravy.
Krajina za okny se pomalu mění, místo zelených
kopců se objevuje stále častěji suchá šedá plocha.
Hory se objevují spíše na horizontu. Náš vlak tou
dobou jede až třísetkilometrovou rychlostí. Projíždí rovinatým krajem Los Monegros kolem řeky
Ebro a míří do své jediné zastávky v Zaragoze.
Po odjezdu ze Zaragozy rychlost pomalu stoupá
až k hranici 200 km/h a po vjezdu na hlavní trať
jedeme ještě rychleji: 250, 260, 280… a opět 300
km/h. Okolní krajina je stále šedá a smutná. Zeleň
a sady jsou vidět hlavně v údolích kolem řek. Ze
Zaragozy míříme na jihozápad kolem řeky Jalón
napříč horským systémem Ibérico. Na mnoha
místech projíždíme tunely a údolí překonáváme
po řadě mostů. V úzkých údolích míjíme řadu vesniček a měst, ale jak se vzdalujeme od Zaragozy,
odkláníme se od obydlených údolí a vesnice nebo
města vidíme stále řidčeji. Krajina na mnoha místech působí neutěšeně, suše, opuštěně. Vpravo za

oknem je rozlehlá plochá krajina s horami až daleko
na horizontu. Patří zřejmě do centrálního horského
systému s vrcholky měřícími kolem 2500 metrů.
Více civilizace se opět objevuje až v blízkosti
Madridu. Nedlouho před příjezdem do cíle míjíme
satelitní městečka a síť silnic a dálnic. Stevardka nám

Náš tip:
Při cestách po Španělsku můžete využít
výhodné jízdenky InterRail (podrobnosti na www.cd.cz), které prodávají České
dráhy ve svých mezinárodních pokladnách a v ČD centrech. Tam lze také zajistit rezervace na některé spoje. Na většinu
španělských vlaků společnosti RENFE si
můžete zajistit svá místa v cestovní kanceláři ČDtravel v pobočce na pražském hlavním nádraží.

přináší sladké rozloučení v podobě ovocných bonbonů a vlakový rozhlas se s námi loučí. Přijíždíme na
moderní madridské nádraží Puerta de Atocha. Jeho
chloubou však není nová část sloužící dálkovým vlakům nebo podzemní prostory příměstské železnice,
ale fascinující historická hala z roku 1892 od Alberta
del Palacia. V minulosti sloužila vlakovým soupravám, dnes se proměnila v okouzlující zahradu.
Jsme v cíli. Cesta po nové 621 kilometrů dlouhé
vysokorychlostní trati za více než 7 miliard eur (asi
175 miliard Kč) nám trvala 2 hodiny a 57 minut
průměrnou rychlostí 210 km/h. Zastávkové rychlovlaky na svou cestu potřebují o 26 minut více, naopak nejrychlejší non-stop vlaky ji urazí za pouhé
2 hodiny 38 minut (průměrná rychlost 236 km/h).
Vítá nás Madrid. Sídlo španělského krále, město
mnoha památek, galerií a dalších zážitků…
Připravil: Petr Šťáhlavský

Model slavného Mikáda i Mnichovská dohoda v originále

Foto: Ivo Štecha

Jedna ze čtyř částí výstavy Republika v Národním muzeu v Praze
je pojmenována Nádraží. Spolu s Venkovem, Městem a Kinem,
jak byly nazvány další části, charakterizuje takzvanou první
republiku, tedy období ČSR mezi dvěma válkami.

Vernisáž výstavy, která zabírá téměř 1500 m², proběhla v pondělí
27. října, tedy v předvečer státního svátku, který připomínal 90. výročí
vzniku samostatného Československa.
V části Nádraží najdeme hned po vstupu reálná kolejová pole, zapůjčená SŽDC, na nichž stojí kašírované papírové vagony vzhledem odpovídající době. Z druhé strany mají vagony na čelní stěně plochy, kam se
promítají dobové filmové aktuality z celých dvaceti let existence ČSR.
Tady už jsou koleje pouze namalované na podlaze.
V dalších prostorách najdeme mnoho zajímavých exponátů, dobový
nábytek, automobil Aero, americkou motorku Indian Scout s lodičkou,
tehdy u nás velmi rozšířenou. Jsou tu ale i výrobky českých firem včetně modelu slavné lokomotivy Mikádo 387.032, dobová móda a mnoho
dalších věcí nejen pro pamětníky.
Na výstavě je i řada dokumentů; poprvé jsou tady u nás vystaveny
originální texty mnichovské dohody v němčině, angličtině a italštině.
Francouzský originál chybí, je tam však francouzské vyjádření k tomu,
co se s tímto dokumentem mohlo stát.
Výstava je jistě zajímavá jak pro ty, kteří ještě část života prožili před
válkou, tak i pro ty, kteří se narodili později. Každý člověk by měl znát historii svého národa a její omyly a chyby, aby je nemusel znovu opakovat.
Výstava potrvá do 15. března 2009.
Irena Pospíšilová

historie

Dědictví velkého humanisty
Datum 29. prosince připadlo roku 1938 na čtvrtek. Toho studeného a deštivého
dne, tři měsíce po osudném mnichovském diktátu, se na vyšehradském
hřbitově v Praze shromáždily zástupy lidí. Zimomřivě se choulíce do svých
kabátů, vyslechly dva stručné smuteční projevy, předcházející krátkému
církevnímu obřadu. Po jeho skončení se dav, čítající podle pozdějších odhadů
asi tři tisíce lidí, rychle rozešel.
Tak se svět naposledy rozloučil se spisovatelem,
dramatikem a novinářem Karlem Čapkem. Mužem,
který za pouhých 48 roků svého života stihl být
zrovna tak vřele milován a oslavován, jako upřímně
nenáviděn a tvrdě zatracován. Mužem, jehož dílo,
aspirující několikrát na Nobelovu cenu, bylo vystaveno otevřenému potlačování v časech okupace
i těžko skrývané oficiální nepřízni v první dekádě
po únoru 1948. Obojí se minulo účinkem: Karel
Čapek zaujal totiž trvalé místo v českém literárním
Pantheonu. Má – stejně jako i za svého života – stále
své věrné publikum. Oproti spisům kdysi konjunkturálních a dnes již spolehlivě zapomenutých literátů nese jeho dílo pečeť dokonalé trvalosti.
Čím dokáže i na prahu 21. století zaujmout autor,
jehož tvorba je zakotvena v prvních dekádách
minulého století? Co způsobilo, že třetí dítě báňského lékaře z Malých Svatoňovic na Trutnovsku
zůstává v národním povědomí i sedmdesát roků
po své smrti? Jako skutečný symbol humanistické
kultury totiž patří Karel Čapek k oněm autorům,
jejichž tvorbě nelze upřít jedno: charakter nadčasovosti. Takových tvůrců najdeme samozřejmě
v dějinách literatury povíce: mimořádné postavení
Karla Čapka tkví však ve zjištění, že ona nadčasovost se neváže jen k jeho vrcholným románům
a divadelním hrám. Tedy k jakési „velké“ tvorbě.
I takový drobný, většinou literátů opovržlivě přehlížený útvar, jakým je novinový sloupek, dokázal
Čapek obdařit myšlenkovým obsahem neobyčejné průbojnosti.
Tato ojedinělá schopnost vyplývala mimo jiné
z až fanatické touhy po dalším a hlubším poznání.
Okruh Čapkových zájmů nabyl časem až renesanční košatosti: ač sám sebe považoval pouze
za „poučeného laika“, mohl se vykázat rozsáhlými znalostmi z mnoha oborů lidské činnosti, od
kynologie přes botaniku až k lidové písni. Jeho
zájem přitom nepatřil k povrchním: dosahoval
takřka profesionální úrovně.
Stranou pozornosti velkého literáta nemohla zůstat ani železnice. Vlakem cestoval Čapek
z gymnaziálních i pozdějších univerzitních studií
do rodného městečka, vlak dovezl čerstvého doktora filozofie i do prvního zaměstnání (půl roku
působil jako domácí učitel v rodině hraběte Lažanského v západních Čechách). Svět vlaků, kolejí a lidí okolo nich se proto nutně odrazil i v jeho tvorbě
literární. Zakomponoval jej příkladně do jedné
ze svých nejpoutavějších četeb, sbírky Povídky
z jedné a druhé kapsy (1929). Povídku „Modrá

chryzantéma“ rámuje železniční prostředí jako
nejvěrohodnější scéna popisu pátrání po výskytu
botanické vzácnosti. Nakonec se zjistí, že unikátní
rostlina, o které ví jen slabomyslná Klára, vegetuje
na trati, u strážního domku. Sem je ovšem přístup
zakázán. Čapek dal své povídce tento obecný závěr:
Tak to vidíte, pane: že tam byla tabulka s nápisem
Zakázaná cesta, nikoho… nenapadlo, že by tam
někdo mohl jít hledat modré chryzantémy. Takovou sílu, pane, má výstražná tabulka. Možná, že
u vechtrovských domků rostou modré petrklíče nebo
strom poznání nebo zlaté kapradí, ale nikdo je nikdy
neobjeví, protože po trati choditi se přísně zapovídá,

Čapkův román Obyčejný život se dočkal mnoha vydání v různých jazycích. Přebal osmého
vydání vyzdobilo v roce 1937 Nakladatelství
Fr. Borový tehdy moderním „Krasinem“, lokomotivou řady 456.0. 
Obrázek: archiv autora
a basta. Jenom bláznivá Klára se tam dostala, protože byla idiot a neuměla číst.
Botanický unikát, svázaný s železnicí, měl však
v Čapkově literární tvorbě své předchůdce. Novinový sloupek z roku 1925, nazvaný „Vláček“, patří k vynikajícím studiím o relativitě vzdáleností.
Obdobně krátký fejeton z téhož roku, pojmenovaný „Stanička“, vyzařuje hluboce lidským náhledem
na svět. Takto poeticky popisoval autor světového
jména čekání na vlak na malém nádraží:
…velká, lomozná, ošklivá, uchvátaná nádraží,
kde si člověk pocestný sedne do hospody, čte novi-

ny a vůbec se zaměstnává něčím jiným, než Čistým Čekáním. Jsou však malé staničky, navléknuté
na kolejích jako klokočové zrno na růženci; stojí
o samotě jako poutní místo, daleko od profánního
ruchu světa; jsou to skutečné kaple věnované tichému obřadu čekání.
Železniční prostředí prostupuje i jedno z nejznámějších Čapkových děl, román Obyčejný život
z roku 1934. Mistrným vystihnutím oné prazvláštní, dráždivé výlučnosti železnice a jejího jakoby
sektářského postavení, jejím popisem jako soběstačného mikrokosmu v chaosu okolního všehomíra, vystavěl Čapek železnici trvalý pomník. Na této
skutečnosti nic nemění ani fakt, že autor v tomto
románu využil drážní reálie pouze jako kulisu pro
vyjádření vyšších noetických pravd. I ty jsou však
přioděny do rozkošně formulovaných pasáží, jako
ta o životní vášni starého přednosty stanice:
Měl rád svoje nádraží, měl rád všechno, co
náleželo k železnicím, a ze všeho nejraději měl lokomotivy. Znal všechny podle čísel jejich sérií i podle
jejich ctností. Ta a ta trochu špatně stoupá, ale zato,
pane, ta postava! A tahle, koukejte, jaká délka, pane
na nebi, to je kotel! Mluvil o nich jako o děvčatech,
uznale a rytířsky. Pravda, tahle krátká a bachratá
šestatřicítka s baňatým komínem, vy se jí smějete;
ale zato jak je stará, vy mladíku! K rychlíkovým
strojům choval obdiv naprosto vášnivý; ten krátký,
atletický komín, ten vysoký hrudník a ta kolesa,
kamaráde, to je krása! Jeho život byl přímo pathetický tím, že ho ta krása míjela jenom v letu, jako
hrom; a přece pro ni si leštil boty, pro ni zdobil okna
petuniemi a dozíral, aby nikde nebylo poskvrnky.
Bože, jaký jednoduchý recept pro šťastný život: to, co
děláme, dělat z lásky k věci.
Filozof, literát a publicista Karel Čapek zemřel
25. prosince 1938 na zánět plic. Zanechal po
sobě obsáhlé dramatické, literární a žurnalistické
dílo, které svým duchovním potenciálem zmáhá
i narůstající propast času. Již sedm dlouhých desetiletí uplynulo od okamžiku, kdy se Čapkovo dílo
definitivně uzavřelo. Mnohý literát se za tak dlouhou dobu spolehlivě stal pouhým slovníkovým
heslem. Autor Dášenky, Krakatitu nebo Války
s mloky je však stále přítomný mezi námi. Třeba
jen pro myšlenku, vyslovenou již v roce 1929:
Domníváme se, že žijeme v osvícené době, jelikož
svítíme elektřinou, ve skutečnosti žijeme v jakémsi
zmateném a špatně organizovaném pravěku…Bereme si za vzor Ameriku s jejími technickými a mechanickými vymoženostmi, ale přitom zapomínáme
tázat se, je-li Amerika také tak dobře zřízena po
stránce intelektuální kultury. Naše stroje jsou geniální, ale naše sociální a humánní pokusy jsou více méně
žabařské. Chceme–li mluvit o pokroku, neohánějme
se počtem aut nebo telefonních linek, nýbrž hodnotou,
kterou pro nás a naši civilizaci má lidský život.
Pavel Schreier

A jdeme do finále
Je tu konec roku a právě pročítáte poslední díl
našeho povídání o modelové železnici. V dílu
minulém jsem vám slíbil, že se opět vrátíme na
kolejiště, popíšeme dokončovací práce, realistickou patinu kolejového svršku a některé tipy pro
parádní vzhled vašeho díla.
Nejprve se opět vrátíme k patině. U kolejového
svršku je to podobné jako u budov či lokomotiv.
Pokud pracujete na diorámě či malém kolejišti,
doporučuji použít opět pigmenty v kombinaci

nice (kolejové pruty). Koleje můžete barvit ještě
před zaštěrkováním, ale i po něm.
Při dalším postupu aplikujte světlejší odstín
rzi kolem uchycení kolejnic k pražci. Pokud
jsou koleje zaštěrkovány, tak se nebojte „poprášit“ i štěrk kolem kolejí (i do vzdálenosti 1 cm
od kolejí). Platí ale opět stejné pravidlo „méně
znamená více“. S patinou kolejiště je to stejné
jako u vozidel. Doporučuji – pokud se pro patinu rozhodnete – patinovat buď vše, nebo nic.
Neměl by být žádný kompromis mezi tím.

te také na různé „harampádí“, zejména v okolí
stanice, depa, skladišť apod. Detail dělá model
a modeláři si často dělají různá zákoutí a místa,
s nimiž si opravdu vyhrají do maximálních
detailů. Platí to zejména u míst, která jsou velmi
dobře přístupná „pozorovatelům“.
Tímto končí náš seriál o modelové železnici. Pevně věřím, že vám (a nejen vám) „vláčky“
přinesou hodně pohodových a radostných chvil.
Pokud si přeci jen nebudete vědět s něčím rady,
tak jsme připraveni vám pomoci buď osobně

s barvami. Pro větší projekty je lepší použít stříkací
pistoli. Budeme se tedy dále bavit pouze o barvách
a ne o použitých materiálech. Nejprve použijte
hnědý odstín na pražce a pražcové podloží. Poté
tmavou rez nebo hnědý odstín na samotné kolej-

Tímto máme kolejiště těsně před dokončením.
Ještě nám chybí detaily, případně doplňky, které
jsme nepoužili proto, abychom je při práci neulomili či jinak nepoškodili. Jedná se o postavičky, telegrafní sloupy, ploty a další. Nezapomeň-

v naší prodejně v Praze, nebo na internetu na
našich stránkách www.modely.biz.
Mgr. Michal Dalecký
michal.dalecky@modely.biz

Velká soutěž o digitální start set modelové železnice
Když pro čtenáře magazínu ČD pro Vás
redakce společně s Ateliérem Modely.biz
vyhlásila v letošním červnovém vydání
magazínu soutěž o tři digitální sety modelové železnice, nikoho ze zúčastněných nenapadlo, s jak velkým úspěchem se tato akce
setká. Redakci během dvou týdnů zavalila
vlna dopisů, z nichž bylo do slosování zařazeno celkem 1016 čtenářů, kteří svědomitě
shromažďovali soutěžní kupony. Za dohledu
zástupce ředitele Odboru právního generálního ředitelství ČD, a. s., JUDr. Jana Plocka
byli vylosováni tito čtenáři: Zdeněk Maršálek
ze Svitávky, V. Diner z Horoměřic a Miroslava Fojtíková z Chomutova.

Vylosovaným srdečně blahopřejeme a všem
ostatním přejeme, aby i oni našli pod vánoč-

ním stromkem nějaké to milé železniční překvapení.

modelová železnice
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O bílém jednorožci

Vánoce se kvapem blížily. Ochladilo se,
dešťové přeháňky vystřídal poletující sníh
a kaluže vody se proměnily na blýskavá zrcadla. Přednosta Drahorád dokončil obchůzku
stanice a rád se vrátil do své příjemně vytopené kanceláře. Posadil se a cítil, jak i na něj
doléhá ona zvláštní vánoční nálada. Jakou asi
budou chtít děti vyprávět pohádku na Štědrý
večer?
Letos musel manželce slíbit, že nebude žádná dobrodružná výprava, a tak zřejmě dojde
na pohádky. Ale co, nechám to na poslední

„O bílém jednorožci, prosím,“ řekla se
zvláštním úsměvem ve tváři a všichni byli překvapeni, neboť čekali něco vánočního. Nejvíc
děda Drahorád. Tak tohle tady ještě nebylo.
Leč nadechnul se a začal:
„V daleké Africe, tam, kde pramení řeka
Nil, tam, kde jsou Viktoriiny vodopády, uprostřed nedostupného a doposud civilizací
nedotčeného pralesa žila rodina jednorožců.
Možná vůbec poslední na světě. Teda rodina.
Rodinou se stala teprve po narození mláděte.
Na svět přišel malý, krásný jednorožec, který

Štěpán Vavřina

chvíli, jako vždy. Přece nebudu švindlovat
a něco si připravovat, mávl v duchu rukou
přednosta Drahorád a začal vyplňovat nudná
úřední lejstra, která již několik dnů posouval
po stole ze strany na stranu.
Štědrý den i celý večer proběhly opravdu
příjemně. Znaveni množstvím dobrého jídla
a radostí z dárků sesedli se všichni dohromady a přišel čas na pohádku. S vymýšlením byla
na řadě Lenka podkolenka.

se měl čile k světu. Pravda, při narození měl
místo rohu na čele jenom takovou malou bulku, protože jinak by maminku v břiše pěkně
píchal, ale protože dobře jedl, z bulky brzy
vyrostl pěkně ostrý a tvrdý roh. Strkal a trkal
s ním do všeho na potkání, až měla máma
strach, aby si ho neulomil. Malý Eda, tak mu
říkali, jí vůbec dělal starosti. Byl ve všem jiný
než ostatní mláďata. Byl strašlivě zvědavý, silně tvrdohlavý, neustále hladový, nechodil, ale

jenom běhal a hlavně byl celý bílý. Od narození. Nikdo nevěděl proč. Nikdo takové mládě ještě neviděl ani u slonů, ani u opic, natož
u jednorožců. Zprvu se rodiče utěšovali, že se
jim Eda vybarví, ale marně. Pravda, vybarvil
se. Na pořádného neposluchu – a ještě k tomu
bílého.
Nejen děti, ale i zvířata rostou do puberty.
Nejen děti, ale i zvířata mají v tomhle období
hloupé a nebezpečné nápady. Co myslíte, že
udělal Eda?“ rozhlédl se děda po přítomných
dětech.
„Chodil za školu,“ řekl Pavlík.
„Neposlouchal rodiče,“ přidala se Anička
hadí kůžička.
„Nechtěl jíst,“ přisadil si Otík a vzbudil tím
salvu smíchu.
„Nebudu vás napínat,“ vzal si děda zpátky
slovo, „Eda jednoho dne utekl z domova!
Z ničeho nic se sebral, nikomu nic neřekl
a dal se směrem severním podle toku řeky.
Kdesi slyšel, že když někdo zabloudí, má jít
podle vody a dostane se do civilizace, k lidem.
A Eda chtěl strašně moc poznat lidi a civilizaci. Pod oběma slovy si totiž nedovedl vůbec
nic představit. V jeho pralese žádný lid ani
civilizace nerostly.
Cesta šla zpočátku docela dobře. Prodíral se
pralesem, kde byl jako doma. Jídla a pití bylo
kolem dost, žádný problém. Postupem času
ale začalo stromů a keřů ubývat, až se Eda
ocitl na velkých travnatých plochách, kde byla
i jiná zvířata – prý antilopy, zebry a lvi. Jedna
hladová lvice ho dokonce začala pronásledovat. Edovi se v té chvíli vyplatilo, že byl od narození rychlý a mrštný. Brzy totiž pochopil, že
to zvíře s mohutnými zuby a dlouhými skoky
si nechce hrát, ale že chce žrát. Šlo mu o život.
Když pak Edovi po dlouhém běhu přece
jenom začaly docházet síly, vzpomněl si, že je
jednorožec. Zastavil se, otočil se, zapřel zadní
nohy pevně do země a nastavil proti lvici svůj
pevný a ostrý roh.
Lvice bystře pochopila, že to bílé rohaté
mládě chce bojovat a raději ho jediným ladným skokem přeskočila a důstojně odkráčela
ke své smečce, jako by se nic nestalo. Edovi
tlouklo srdce jako zvon ještě dobrých deset
minut potom. Ale domů se nevrátil. Zvědavost
ho hnala stále dál a dál. Potravy ubývalo, tráva
řídla a začal ji střídat horký a žlutý písek. Ještě, že řeka byla stále poblíž. Té se držel. A pak
se to stalo. V dálce uviděl stádo nebo smečku
podivných dvounohých tvorů. Pohybovali se
po zadních nohou. Někteří drželi v předních
nohách dlouhé klacky, jiní tloukli předníma
nohama do jakýchsi dýní potažených kůží.
Vydávalo to pekelný rámus. Všichni poskakovali do kruhu a pokřikovali na sebe řečí, které
nerozuměl. Teprve když ho chytili a svázali, pochopil, že jsou to ty, které hledal – lidé.

zvěrolékař, vyšetřil ho, ale žádnou chorobu
neshledal. Přišel ředitel zoo, pokýval moudře
hlavou a zase odešel. Až jednoho dne přišla
malá holčička, která se s maminkou chodila
na Edu dívat každý týden a okamžitě poznala,
co Edovi schází.“

zahrady vykoupí a pošlou ho domů. Začala
hned druhý den. Nejprve ve své třídě, pak
v celé škole. Přidávali se další a další spolužáci. Nejen, že dávali peníze, pravda, malé částky, ale hlavně pomáhali se sbírkou. Za týden
obešli všechny školy ve městě, dali inzeráty

Michael Daněk

„Tobě se stýská, viď?“
Eda na znamení souhlasu zakýval hlavou
a zahrabal kopýtkem do země.
„Neboj, pomůžu ti,“ slibovala mu Evička.
„Eda jí rozuměl, ale myslel si své. Co asi
zmůže malé děvčátko se silnými mřížemi?
A co by mu bylo platné, kdyby se dostal z klece
ven? Do Afriky je neskutečně daleko. A tak, jak
čas běžel, Edovi dál tmavla kůže a dál narůstal
smutek. Když pak jednoho dne pokryl zemi
bílý studený poprašek, Eda se rozplakal.

do novin, obešli dědečky a babičky a nakonec
uspořádali koncert na náměstí.
Začátkem prosince měli pohromadě tolik
peněz, že jim ředitel zoologické zahrady jednorožce Eduarda prodal a ještě jim zbylo na
lodní lístek první třídy jak po moři, tak i po
řece Nilu. S Edou se přišlo rozloučit snad celé
město. Eda již necestoval v kleci, ale jenom
na vodítku jako nějaký čistokrevný pes. Vzal
si ho na starost sám lodní kapitán. Cesta proběhla rychle a bez problémů a tak se stalo, že
Eda dorazil do svého pralesa přesně na Štědrý den. Ani nevím,“ končil děda svoje vypravování, „kdo měl větší radost, jestli Eda, nebo
jeho tatínek s maminkou. Na takové Vánoce
nikdy nezapomenou.“
„To je všechno? To je škoda,“ špitla Lenka
smutně.
„Myslím, že ještě něco vím,“ usmál se děda
Drahorád.
„V Africe na Vánoce žádný sníh není, ale
přesto tam toho roku bylo něco bílého. Edovi
se totiž samou radostí vrátila bílá barva.“
Robert Drozda

Chcete svou pohádku?
Umíte trochu malovat?

Lukáš Havlík

mu naskákaly šedivé skvrny, které se po čase
spojily v jeden celek. Z bílého divokého jednorožce se stal smutný šedivý jednorožec. Přišel

Mezitím Evička obcházela kamarády
a vymýšlela, jak Edovi pomoci. Pak jí to
napadlo. Uspořádá sbírku, Edu ze zoologické

Milé děti, nakreslete přednostovi Drahorádovi obrázek, nebo pošlete námět na pohádku
z železničního prostředí, kterou byste si v magazínu ČD pro Vás rády přečetly! Pohádky s vašimi
obrázky vycházejí v každém sudém čísle našeho
magazínu. Nejlepší autoři obdrží propagační
předměty Českých drah a nejlepší dílka budou
zveřejněna (pokud budou opatřena čitelnou
adresou). Ta naše adresa je: redakce ČD pro Vás,
nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1.

dětem

Ale to již bylo pozdě. Zavřeli Edu do klece
a celé dny se na něj chodili dívat. Někteří mu
házeli jídlo, ale někteří ho klackem dráždili
a pošťuchovali. Edovi se takový život vůbec
nelíbil, ale co mohl dělat? Klec byla pevná,
úniku nebylo.
Po několika týdnech přišli jiní lidé, tentokrát celí bílí. Eda nejprve zajásal, myslel si,
že je jeho bílá barva obměkčí a pustí ho ven.
Nepustili. Naopak, napřed se s těmi černými o něčem handrkovali, pak ho přeložili
do jiné, ještě menší klece a naložili na loď.
Podle houpání Eda poznal, že někam plují.
A pak zase stěhování a překládání na ještě
větší loď – na té to houpalo tak, že bylo Edovi několik dnů špatně.
Když ho konečně asi po čtrnácti dnech
vytáhli na denní světlo, zjistil, že je v úplně
jiné zemi, v úplně jiné krajině. Byla mu zima
a smutno. Místo stromů viděl kolem sebe
podivné stavby z cihel a kamení, ze kterých
vycházeli lidé. Druhý den ho převezli do
jakési zahrady a konečně otevřeli jeho těsnou klec. Zaradoval se ale jenom na chvíli.
Ihned zjistil, že je zase v kleci. Pravda, mnohem prostornější a dokonce s přístřeškem na
spaní, ale co naplat, bylo to stále vězení.
Eda byl v zoologické zahradě. Krmili ho
dobře, občas ho ošetřovatel dokonce vydrbal
kartáčem, ale volnost v pralese to nenahradilo. Zpočátku ho bavilo pozorovat návštěvníky,
hlavně děti, ale i to ho brzy omrzelo. Stýskalo
se mu den ode dne víc a víc. Stýskalo se mu
tak, že se mu začala měnit barva kůže. Nejprve

vlakem do zoo

Návrat orla skalního (Aquila chrysaetos)
do Moravskoslezských Beskyd
České země byly v minulosti domovem dvou druhů velkých orlů, orla mořského
a orla skalního. Orel skalní v ČR hnízdil prokazatelně ještě na přelomu
19. a 20. století. Jeho populace však byla člověkem postupně zlikvidována. Tuto
skutečnost dokládá řada archivních materiálů. Orel mořský, dokud u nás nebyl
člověkem vyhuben, hnízdil naposledy v jižních Čechách (do konce 19. století)
a na jižní Moravě (do začátku 20. století). Po úspěšné repatriaci v letech 1979
až 1984 byl jako hnízdní druh do naší přírody navrácen a jeho populace nadále
vzrůstá. Orel skalní na podobnou příležitost dlouho čekal. Záchranný projekt
začal v r. 2006 a do konce r. 2010 by podle něj mělo být v Moravskoslezských
Beskydech vypuštěno patnáct až dvacet orlů skalních.
Cílem projektu, který úspěšně probíhá již třetím rokem, je obnovení hnízdní populace orla skalního v Beskydech,
resp. České republice. Je realizován
Základní organizací ČSOP v Novém Jičíně – Záchrannou stanicí pro volně žijící

ce orlů skalních se totiž téměř ve 100 %
případů vyskytuje jev zvaný „kainismus“.
Dochází při něm k tomu, že starší mlá-

ČR, s. p. – Lesní správa ve Frenštátě pod
Radhoštěm a zejména Štátná ochrana prírody Slovenské republiky. Participují na
něm i další přední čeští odborníci.
Do Beskyd jsou vypouštěna mláďata
pocházející ze slovenské přírody. Se sou-

Mládě orla v Záchranné stanici v Bartošovicích

dě zabije to slabší, narozené později. Orli
skalní jsou navíc silně vázáni na místo
svého narození a nově vzniklé páry osidlují oblasti téměř výhradně v blízkosti
rodičovského páru. Proto je tedy téměř
vyloučeno, že by se populace orla skalního přirozeně rozšířila i na území České
republiky.
Dosavadní výsledky prvních tří let realizace projektu jsou velmi příznivé. Jen
díky tomuto projektu krouží v naší přírodě dnes už jedenáct majestátních orlů.
Vše nasvědčuje tomu, že bude-li projekt
pokračovat, je obnovení hnízdní populace orla skalního (minimálně v Beskydech)
jen otázkou poměrně krátkého času.
Šárka Bartáková
Foto: Petr Čolas

Samice orla skalního několik dnů po vypuštění, přikrmování holubem

živočichy a střediskem ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě v úzké spolupráci se Zoologickou zahradou Ostrava.
Dalšími partnery projektu jsou Správa
Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Lesy

hlasem vládních institucí ochrany přírody Slovenské republiky a za spolupráce odborných organizací je z hnízd orlů
odebíráno mladší ze dvou mláďat, které
by stejně zahynulo. U karpatské popula-

tip na výlet

Hrad v pohádkové krajině: Loket
Na dnešním výletě navštívíme západní Čechy, malebný kout na Karlovarsku.
Na skalnatém ostrohu se vypíná mohutný hrad, pod ním se rovnají domy
z podhradí do půvabného městečka. Pohádkovou scénu, která vyniká
zejména na leteckém snímku, dotváří řeka Ohře, obtékající celek ze tří stran.
Koryto řeky svým tvarem připomíná loket, zde zřejmě můžeme hledat původ
názvu města.
Hrad byl založen začátkem 13. století jako
pohraniční pevnost na obchodní cestě. Za
Lucemburků byl Loket pokládán za důležitý
královský majetek. Do jeho zdí utekla před
svým manželem Eliška Přemyslovna i se synkem Václavem, pozdějším císařem Karlem
IV. Toho zde poté jeho otec Jan Lucemburský
držel v nedobrovolném vězení. Karel IV. však
na hrad v dospělosti nezanevřel. Za Václava IV.
byl Loket považován za jeden z nejlépe opevněných hradů. Během husitských válek sloužil
jako významná opora Zikmundu Lucemburskému. Ten jej posléze zastavil svému kancléři
Kašparu Šlikovi.
Šlikové uskutečnili rozsáhlou přestavbu. Po
roce 1547 však přišli o většinu majetku a Loket

přešel do majetku města. Během třicetileté války začal neodvratně chátrat. V roce 1822 byl
přebudován na vězení, které fungovalo až do
roku 1948.
V roce 1898 souběžně začala i zcela nová,
příjemnější etapa. Do Markrabského domu
bylo umístěno muzeum, které se postupně rozšiřovalo do dalších prostor.
Dominantou hradu je mohutná hranolová věž, která pochází z románského období. Kolem ní je soustředěn rozsáhlý komplex
budov. Loketský hrad můžete navštívit i v zimě, pro veřejnost je otevřen celoročně. Běžná vstupenka stojí 90 korun. V Markrabském
domě si prohlédnete křehkou krásu z produkce
okolních porcelánek. V Lokti byla porcelánka

založena v roce 1815 bratry Haidingery. Na
výstavě uvidíte dekorační i užitkové předměty,
lázeňské koflíky, porcelánové hlavičky panenek,
škrtátka, stojánky na párátka ve tvaru postaviček, sošky, kávové soupravy, vázy či toaletní
soupravy s čínskými motivy.
Budova Hejtmanství je věnována archeologickým nálezům z hradu a blízkého okolí
a ze zřícenin kostela svatého Linharta u Karlových Varů. Je zde též vystavena maketa meteoritu, který dopadl na nádvoří v roce 1422.
V hradním křídle při věži si prohlédnete expozici zbraní. V prostorách bývalých vězeňských
kobek je nepříjemně působivá expozice útrpného práva, kterou doprovázejí i zvukové efekty.
Během procházky po městské památkové
rezervaci doporučujeme navštívit atraktivní
Muzeum knižní vazby. Nachází se v přízemí
budovy radnice a překvapí vás tu nádherné
exponáty vytvořené uměleckými knihaři.

Saskia Bergerová
Foto: Jiří Berger

