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Místenky za výjime né ceny

Vyzkoušejte cenový sest ih!
Využijte spoje SC Pendolino mimo špi ku 
na trase Praha–Ostrava a získejte 
místenky za výjime né ceny!

Více na www.cd.cz/mistenky nebo u pokladen D
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Své fotografie posílejte na cdprovas@cd.cz. 

Autora zveřejněných fotografií odměníme Kilometrickou bankou ČD 

na 2 000 km v hodnotě 2 100 Kč. 

Foťte kouzla 
železnice 
a získejte 

Kilometrickou 
banku ČD!

KOUZLO ŽELEZNICE  • Roman  Jaroš  •  Zapomenuté kouzlo

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující, 
ať se vám to líbí nebo ne, fotbalové šílenství dostihne za pár dní každého. A je úplně jedno, jestli 
nejrozšířenějšímu světovému sportu holdujete nebo budete jen útrpně přihlížet tomu, co se bude v médiích 
odehrávat. Noviny, televize i internet budou plnit zprávy o úchvatných výkonech našich fotbalistů, po dvou 
počátečních výhrách začnou jistě novináři spekulovat o vítězství celého EURA, nebo v případě nepovedeného 
vstupu zahrnou hráče i trenéry kritikou. Každopádně Petr Čech patří k pilířům našeho národního týmu 
a k jedněm z nejoblíbenějších sportovců vůbec. Sehnat ho pro rozhovor nebylo vůbec jednoduché, podařilo 
se to jen díky partnerství Českých drah s Fotbalovou asociací ČR a komunikace probíhala kvůli jeho 
zaneprázdněnosti na dálku. Pokud by ale strohost výsledného díla byla vyvážena skvělým výkonem, není 
nad čím spekulovat. To s Antonínem Panenkou byla radost si povídat. Ochotně přijel do svého království, 
vršovického Ďolíčku, a vyprávěl o svých fotbalových zkušenostech, sportovním vrcholu i současných 
láskách. Mrzela ho pouze jediná věc: že na EURO pojede „jen“ jako divák. 

Jsme potěšeni, že jako oficiální dopravce českého národního týmu také můžeme přispět troškou 
do mlýna a dopřát fotbalistům při cestě na šampionát trochu více pohodlí a relaxace, než by měli 
v autobuse. Ani železniční fandové si jistě nenechají ujít jízdu zvláštního VIP vlaku s hvězdami národního 
týmu, který pojede z Prahy do Wrocławi už 3. června!

Šťastnou cestu vlakem přeje  
Petra Kubíčková, zástupkyně šéfredaktora
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11 
téma 

ADRENALIN 
V ULICÍCH MĚSTA

Pokud neholdujete fotbalu a přesto 
se rádi hýbete, inspirujte se akčními 

trendy a nebojte se vyzkoušet některý 
z nových adrenalinových sportů! 

43
ze světa železnice 

KOSMONAUTEM 
NA ŽELEZNÉ PLANETĚ

V předminulém století byli obdivováni 
stejně jako kosmonauti ve století 
minulém. Objevte s námi poetiku 

i zodpovědnost profese strojvedoucího.

07 
rozhovor 

PETR ČECH
Brankář klubu Chelsea je velkou oporou týmu 
jak v anglické nejvyšší soutěži, tak v Lize mistrů. 
V období fotbalového EURA je ale připraven podpořit 
české národní mužstvo, s nímž se 3. června vydá do 
Polska vlakem Českých drah. Jedenáct z vás může 
vyhrát originální dres a fotbalový míč.
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37 
zábava

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

17 
kultura 

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

21 
cestování po ČR 

STŘEDOČESKÝ KRAJ
I ve středních Čechách není nouze o lokálky, 

najdete tu dokonce jednu z nejkrásnějších. 
Říká se jí Posázavský pacifik a doveze vás 

z Prahy až do Čerčan. Zážitek z projížďky po 
stopách pražských trampů umocňují pravi-

delné jízdy parních vlaků.

50
ČD pRůvoDce

JÍZDENKY InterRail
Znáte snad lákavější jízdenku, se kterou 
můžete procestovat celou Evropu? Pokud se 
zapojíte do naší soutěže a správně odpovíte 
na tři otázky, můžete ji dokonce získat zcela 
zdarma! Stačí si jen pozorně přečíst článek a 
mít trochu štěstí.

31 
cestopis 

POLSKO
Poznejte našeho souseda a krásy 

Poznaně, Wrocławi, Varšavy a 
Gdaňsku. Do těchto měst budou 

v červnu mířit nejen fotbaloví 
EUROfanoušci, ale i milovníci 

kultury, architektury a zábavy. 
Vydejte se zvláštními vlaky ČD 

do polské Wrocławi na každý ze 
tří zápasů našeho týmu v základ-

ní skupině šampionátu. 

Příští číslo 
vyjde 6. 6. 2012.
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Psali jsme…
Na polských kolejích musíme 
pomalu a opatrNě
(č. 7/2012)
Takzvané peážní tratě 292 a 089 čás-
tečně vedou přes území jiného státu. 
České regionální, případně i dálkové 
spoje zde musí využívat polskou infra-
strukturu, která bohužel není v moc 
dobrém stavu. Páky na zahraničního 
správce tratí jsou však omezené.

Dva týDNy ve zkušebNích 
vlacích Na jihu Čech
(č. 7/2012)
jihočeši si ve druhé polovině března 
vyzkoušeli některé regionální vlakové 
spoje, které buď v jízdním řádu zatím 
chybějí, nebo byly před dávnými lety 
bez náhrady zrušeny. Dopravce i kraj 
si tak ověřují, zda je mezi veřejností 
o jejich zavedení zájem.

reiNkarNace brejlovců aNeb 
legeNDa zase v plNé síle 
(č. 8/2012)
Před více než rokem se v čele pravi-
delného vlaku objevil rekonstruovaný 
Brejlovec řady 750.7. Od té doby se 
omlazené lokomotivy z CZ lOKO do-
staly do pravidelného provozu v čes-
kých i moravských depech a získaly 
si pověst tichých tahounů s moderní 
technologií v klasickém kabátu.

uNiformy, které mají skloubit 
elegaNci a fuNkČNost
(č. 8/2012)
Nové uniformy dostanou na slovensku 
vlakvedoucí, průvodčí, osobní pokladní 
i část strojvedoucích. stejnokroje, 
které místo vojenských prvků kladou 
důraz na ženské a mužské linie, se po-
prvé představily veřejnosti na předvá-
děcí jízdě ve spojích iC mezi Bratislavou 
a Košicemi. Přestrojení zaměstnanců 
bude probíhat až po ukončení život-
nosti stávajících uniforem.

Čtrnáctideník Železničář 
si můžete předplatit za 250Kč/rok  

na www.cd.cz/zeleznicar.

sbírku nejcennějších tenisových trofejí Pe-
try Kvitové a Tomáše Berdycha, které byly 
vystaveny během dubna v prostorách ČD 
centra na pražském hlavním nádraží, si 
prohlédlo téměř 25 tisíc lidí. jedna z nich –  
– stříbrný pohár Fed Cupu, který český 
tenis získal v loňském roce i díky Petře 
Kvitové – pak byla za asistence sličné 
stevardky přepravena Pendolinem do Os-
travské ČeZ arény, kde se stala rekvizitou 
pro semifinálové klání obhájkyň titulu.

NAVŠTÍVILI JSTE

stejně tak letos učinil i český daviscupový 
tým, který vydražil obrázek za 10 000 Kč! 
„O projektu jsme se dozvěděli během ver-
nisáže tenisových trofejí na hlavním ná-
draží v Praze. Vzal jsem informace klukům 
do kabiny a rozhodli jsme se, že projekt 
podpoříme a jednu kresbu taky vydražíme. 
Dali jsem hlavy a peněženky dohromady 
a podařilo se,“ říká kapitán týmu jaroslav 
Navrátil. Potvrzuje to i Radek Štěpánek: 
„Podporovat podobné projekty by měla 
být v rámci možností každého z nás 
samozřejmost. jsem moc rád, že se nám 
s klukama povedlo pomoci dobré věci.“ 

Zveme všechny děti a jejich rodiče na akci 
s elfíkem do ZOO, která se uskuteč-
ní v neděli 3. června 2012 od 14.00 
do 17.00 hodin v pražské zoologické 
zahradě v tamním divadle archa a jeho 
okolí. Na děti zde čeká nejen maskot 
elfík, ale také vlakové, železniční a sloní 
soutěže, pohádky a možná přijde i kou-
zelník. Připraveny jsou hry a písničky, 
setkání se zvířaty i skvělé ceny. Na vaši 
návštěvu se těší manažerka junior pro-
gramu elen mátéová.

DĚTEM

POMÁHÁME

S ELFÍKEM DO ZOO

Vydražte obrázek a zařaďte 
se mezi ty, kteří pomáhají 
těm nejpotřebnějším! 

TrOFEJ Z FED CuPu 
CESTOVALA VLAKEM

VLAK ŠTĚSTÍ 
A NADĚJE  

Charitativní projekt Vlak štěstí a naděje, 
na kterém spolupracují České dráhy a spo-
lečnost siemens, se snaží získat finanční pro-
středky pro dětské domovy prostřednictvím 
internetové dražby obrázků dětí na adrese 
www.vlakstesti.cz. Dražba začala 2. dubna 
a potrvá až do konce května. letošní rok 
pojede vlak k dětem již poosmé a doposud se 
díky tomuto projektu podařilo získat na kon-
ta dětských domovů přes jeden milion korun. 
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ČLÁNKY, KTERÉ VÁS 
NEJVÍCE ZAUJALY
Výsledky ankety o nejúspěšnější člá-
nek z minulého čísla ČD pro vás:

126 % hlasů

Cestopis – Duben – ještě  
        na Zélandu budem  

        (Eva Palátová)

2 25 % hlasů

Ze světa železnice –  
       – Švýcarská dopravní  
      pohádka (Petr Šťáhlavský) 

3 19 % hlasů

Cestování po ČR –  
        – Jihomoravský kraj  
        (Tomáš Rezek)

ANKETA

BUDĚJOVICKÝ 
1/2MARATON      

A je tu další z běhů 
v rámci seriálu 
RunCzech.com! 
Tentokrát vás 
zveme do Českých 
Budějovic, a to 

v sobotu 9. června, 
kde se letos uskuteční 

velká běžecká premiéra. 
Start závodu je v 19.00 h 

na náměstí Přemysla Otakara II. Sílu 
všem zúčastněným jistě dodá krásná 
trasa okolo Malše a Vltavy. Dále budou 
na programu štafety, běh na 10 km 
a Rodinný běh, na jehož startovné 
držitelé In-karet opět získají 50% slevu! 
Štafetových běhů se pravidelně účastní 
i týmy Českých drah (při závodě Hervis 
1/2Maraton Praha jsme obsadili  
15. místo z více než 350 týmů). Přijďte 
nás podpořit a zkuste třeba i předhonit!

NOSTALGIE 2012

POZVÁNKA

ŽELEZNIČÁŘ

Zima se stala konečně minu-
lostí a navzdory současnému 
aprílovému počasí začíná 
na železnici nostalgická sezona, 
což znamená, že se opět rozjíž-
dějí parní, motorové a elektrické 
krasavice, které sice už mají 
nějaký ten křížek na hřbetě, ale 
stále ještě dokážou rozdávat radost 
a hlavně utáhnout vozy po trati. 

Tematická dvoustrana čtrnáctide-
níku Železničář v čísle 8 vám přináší 
přehled toho nejzajímavějšího, co mů-
žete v rámci železniční nostalgie Čes-
kých drah v tomto roce zažít. Předplaťte 
si oblíbené noviny na www.cd.cz/ 
/zeleznicar a dočtete se mnohem více!

Jedinou obchodní sítí na našich nádražích, která  
nabízí jedinečnou chuť nápojů Kofola, jsou prodejny  
Market PONT Center. Ochutnejte nové příchutě!

Pomalu se blíží období  letních festivalž, 
na které se chystá i Kofola se svou limi-
tovanou edicí pod názvem „Festivalová“. 
Všechny její pžíchutž najdete v prodejnách 
se znažkou PONT. Zde si však mžžete 
vybrat z podstatnž širší nabídky. Nechybí 
napžíklad ani karlovarská minerální voda 
Mattoni nebo svžtoznámá Pepsi ži výbžr 
z nžkolika znažek energetických nápojž. 

Až už cestujete na festival nebo kamkoliv 
jinam, jediná správná cesta za osvžžením 
na nádražích vede pžes prodejny Market 
PONT Center. 

Více na www.ponty.cz.

50%
sleva  na startovné
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DĚTSKÁ SOUTĚŽ O KnihU
Správná odpověď: 

ŠvýcarSko

Terezka Odvárková, Ždírec nad Doub.
Klára a Bára Köhlerovy, Frýdek-Místek 

Josef Bártů ml., Lipnice

SOUTĚŽ O CESTOPiS
Správná odpověď: 

Maorové

Helena Bakerová, Chodouň
Filip Jasoněk, Slavkov
Stanislav Dvořák, Nučice
Josef Striss, Kunovice

Dana Fašinová, Jihlava

SOUTĚŽ AlOiS nEbEl 
Správná odpověď: 

václav neckář

Milan Drahoš, Jablonec n. Nisou
Karel Henc, Brno-Řečkovice
Martina Procházková, Val. Meziříčí
Zdeněk Olivka, Ostrov
Kateřina Šofrová, Bratrušov
Karolína Kotrbová, Praha
Radim Vaňous, Česká Třebová 
Zuzana Dostálová, Horní Suchá
Alena Čapková, Konice
František Matějka, Brandýs nad Orlicí

SOUTĚŽ VAlTiCE
Správná odpověď: 

lichtenŠtejnové

Irena Juklová, Dobřichovice
Petr Drábek, Ostrava-Hrabůvka
Jana Zůzová, Most
Jaroslav Borůvka, Zbraslav 
Veronika Ráftlová, Rodvínov
Jarmila Pecinová, Nezamyslice
Miroslava Meierová, Liberec
Josef Pavelka, Bohumín
Luboš Vraný, Plzeň
Milada Sabadášová, Přerov

Stali jste se výhercem některé 

z našich soutěží? 

Přesvědčte se zde:

VÝhERCi 
SOUTĚŽÍ 

ÚSTECKÝ KRAJ

o víkendu 2. a 3. června se uskuteční v železničních 
stanicích cranzahl a kurort oberwiesenthal oslava 115 
let zprovoznění tratě. připraven je bohatý doprovodný 
program pro děti i dospělé a nebudou chybět ani okružní 
jízdy parními vláčky. České dráhy (Čd) ve spolupráci s kŽc 
doprava (kŽc) zajistí po oba dny zvláštní posilové vlaky 
z chomutova do vejprt a zpět. ty budou odjíždět z cho-
mutova v sobotu 2. června v 9.05 h (kŽc), ve 12.05 h 
(Čd) a ve 13.30 h (Čd), v neděli 3. června v 9.05 h (Čd) 
a ve 12.05 h (Čd). pravidelné spoje, jezdící na této trati, 
pojedou o víkendech beze změny. 

VLAKEM VINCENZE 
PRIESSNITZE DO JESENÍKU

NOVÁ PŮJČOVNA 
JÍZDNÍCH KOL ČD 
V KRNOVĚ 
prvního dubna zahájila v Moravskoslezském kraji 
provoz nová půjčovna jízdních kol Čd v železniční 
stanici krnov. disponuje osmi trekingovými koly 
a nahradila dřívější půjčovny ve Frýdku-Míst-
ku, Studénce a Suchdole nad odrou. denně 
od 7 hodin si můžete v krnově vypůjčit jízdní 
kolo a vyrazit na cyklovýlet do podhůří jese-
níků nebo se vydat na průzkum polského 
příhraničí. Zájemci mohou také využít 
bezplatné přepravy kola v osobních 
a spěšných vlacích a rychlících Čd 
na přilehlých tratích do opavy, 
jindřichova ve Slezsku, osoblahy, 
valšova a rýmařova. podrobnější informace 
s možností rezervace poskytnou zaměstnanci 
železniční stanice krnov na telefonních číslech 
972 759 483 nebo 972 759 428.

MOTORÁČKEM 
ZA PERMOnÍKY

Z olomouce pojede 19. května na zahájení lázeňské 
sezony v jeseníku parní vlak vincenze priessnitze. his-
torické vozy rybáky včetně bufetového vozu potáhne 
za sebou lokomotiva kremák 534.0432. vlak odjíždí 
z olomouckého hlavního nádraží v 6.30 h a do jesení-
ku dorazí v 11.30 h. v jeseníku bude připraven bohatý 
kulturní program včetně koncertů a nejrůznějších 
atrakcí pro malé i velké. více na www.cd.cz/zazitky. 

o sobotách 19. května,  
16. června, 14. a 28. červen-
ce, 11. a 25. srpna se konají 
tematické jízdy Motoráčkem 
za permoníky historickým 
motorovým vozem řady  
M 131 hurvínek. v rámci dvou 
limitovaných balíčků budou 
vypraveny zvláštní vlaky z Brna 
(odj. v 9.06 h) a ze Zastávky 
u Brna (odj. v 10.22 h). ces-
tující si prohlédnou expozici 
Muzea průmyslových želez-
nic, expozici hornické obce 
Zastávka a Muzeum hornictví 

a energetiky na oslavan-
ském zámku. Součástí 
balíčku je i transfer auto-
busem mezi Zastávkou, 
Muzeem průmyslových 

železnic ve Zbýšově 
a oslavany. celo-

denní jízdenka 
stojí 120 kč, děti 
od 6 do 15 let 
zaplatí polovi-
nu. předprodej 

jízdenek probíhá 
v Čd centru 
na brněnském 
hlavním nádra-
ží (tel. 972 625 
 802, e-mail 
bnohn@cdcent-
rum.cd.cz).

MORAVSKOSlEZSKÝ KRAJ

JihOMORAVSKÝ KRAJ

OSLAVA ŽELEZNICE V NĚMECKÉM CRANZAHLU

OlOMOUCKÝ KRAJ
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BRANKÁŘ PETR 

JEDEN 
Z NEJSLAVNĚJŠÍCH 
ČECHŮ

text  filip černý      
FOtO  ondřej pýcha, profimedia, 
 www.skola.petr-cech.cz

Brankáře anglické 
Chelsea i české fotbalové 
reprezentace nepochybně 
znají i ti, kterým jinak 
kopaná moc neříká. Čechům 
totiž dělá Čech svými 
výkony dobré jméno i daleko 
za našimi hranicemi. 
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PETR ČECH (30)
Jeden z nejlepších současných 

fotbalových brankářů světa začínal 

s kopanou ve Viktorii Plzeň, v první 

lize debutoval v roce 1999 v klubu  

Chmel Blšany. Po angažmá ve Spartě 

Praha a francouzském Stade Rennes 

zakotvil v roce 2004 v londýnské 

Chelsea, kde působí dodnes.  

V reprezentaci prošel úspěšně týmy 

do 16, 18, 20 a 21 let, se kterým se 

stal v roce 2002 mistrem Evropy.  

O rok dříve  startoval poprvé 

za A tým. Zúčastnil se ME 2004  

v Portugalsku, MS 2006 v Německu, 

ME 2008 v Rakousku a Švýcarsku. 

V roce 2005 byl vyhlášen nejlepším 

brankářem světa, v roce 2008 si 

zahrál finále Ligy mistrů. V říjnu 

2006 utrpěl během zápasu frakturu 

lebky a od té doby nosí při utkáních 

pověstnou ochrannou helmu. V červ-

nu 2003 se oženil s Martinou Dolejšo-

vou, spolužačkou z gymnázia v Plzni. 

Mají spolu dceru Adélku a syna Da-

miána, žijí v rodinném domě poblíž 

Londýna. Petr Čech oslaví 20. května 

třicáté narozeniny.

Do branky jste se prý dostal v deseti 
letech náhodou. Tenkrát vám  
brankář zlomil nohu a nemohl jste 
běhat jako předtím. Nelitujete někdy, 
že nedáváte góly?
Líto mi to není. V bráně mě to vždycky  
bavilo a navíc je to nejtěžší pozice na  
hřišti, což představuje velkou výzvu.  
A ty já mám rád.

Z laického pohledu to vypadá,  
že si jako brankář ušetříte několik  
kilometrů běhu a v brance „jen“  
chytáte míče. Jaká jsou negativa  
role brankáře?
Stylem, jakým hraju, udělám v průměru šest 
kilometrů za zápas, což je skutečně méně 
než hráči. Na druhou stranu hráči mají 
na svých bedrech méně tlaku, protože jejich 
chyba ne vždycky znamená gól.

Berete vaši kariéru jako práci  
nebo zábavu? 
Stále je to především zábava. Ale v průběhu 
sezony přijdou dny, kdy toho má člověk plné 
zuby a ví, že jde vlastně do práce…

Jak tedy vypadá váš všední „pracovní“ den?
Můj všední pracovní den začíná přibližně 
v devět ráno, domů se vracím mezi 15.–16. 
hodinou.

V roce 2004 jste za téměř půl miliardy 
korun podepsal kontrakt s anglickým 
fotbalovým klubem Chelsea, což je 
snem snad každého fotbalisty. Je něco, 
co byste klubu vytkl?
Vůbec nic. Jsem v jednom z nejlepších klubů 
na světě a hraji možná vůbec nejlepší sou-
těž, což bylo vždy mé přání.

V květnu oslavíte třicáté narozeniny. 
Dosáhl jste vrcholu ve fotbalové branži 
– jste respektovanou brankářskou 
jedničkou nejen v týmu Chelsea, ale 
i ve světě. Výš už jít nemůžete.  
Nebojíte se pádu?
Jakmile se jednou dostanete na  
vrchol, tak se váš život prakticky změní 
na boj o to tam vydržet co nejdéle. Takže 
od sezony 2004/05 bojuji o to, abych tam 
vydržel.

Jak se těšíte na mistrovství Evropy?
EURO je pokaždé jeden z nejlepších  
zážitků díky skvělé atmosféře v průběhu  
celého mistrovství, proto se těším  
už dlouho.

Cestovat 
vlakem 

na Euro mi 
vyhovuje.

A co cesta vlakem s celým národním 
týmem do Polska? Cestovali jste někdy 
s týmem Chelsea na zápas vlakem?   
Bylo by to v Anglii možné?
Na zápas vlakem jsem cestoval jak ve Francii 
během angažmá v Rennes, tak i v Anglii, tak-
že s tím mám dost zkušeností a vyhovuje mi 
to. Ostatně vlakem jsme už jednou cestovali  
ke kvalifikačnímu utkání do Olomouce.

Máte tip, kdo se stane vítězem EURA 2012?
To si skutečně netroufnu tipovat. 

S Edie Stoilow v pražském Rock Café S manželkou Martinou Ve fotbalové škole
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Už sedmým rokem připravujete nové 
talenty ve fotbalové škole. Kdy je dobré 
s fotbalem začít? 
Určitě co nejdříve, protože to má svoje 
výhody. Hráči hru pochopí rychleji a mají 
náskok před těmi, co začnou později. Podle 
mého je ideální věk mezi 6. a 7. rokem.

Jaký je recept na úspěch ve  
vrcholovém fotbalu? Záleží na  
talentu a vrozených dispozicích,  
nebo spíš na dřině a štěstí?
Je to kombinace všeho dohromady. Štěstí 
přeje připraveným, a tak vyzdvihuji dřinu 
a píli před samotným talentem. Talent sám 
o sobě nic neznamená.

Dostat se 
na vrchol znamená začít 

boj o udržení.

A vám pomohl talent, nebo jste musel dřít?
Já mám štěstí, že jsem zdědil pohybový 
talent a navíc jsem dřel a trénoval, abych byl 
lepší než ostatní. A měl jsem samozřejmě 
také štěstí, že si toho trenéři všimli.

Co chybí člověku, který na první pohled 
působí jako nejšťastnější na světě: 

do smrti zajištěný (možná i děti), zdra-
vý a s velkou harmonickou rodinou? 
Čas na přátele a rodinu. Během sezony jsem 
stále na cestách, po hotelech a nemám 
prakticky žádné volno.

Jste fotbalista odlišný nejen svým 
myšlením, ale i tím, že si před každým 
zápasem navlékáte ochrannou hel-
mu.  Jaké to bylo, když jste po úrazu 
ztratil paměť? Co jste cítil?
To nebyl úplně nejpříjemnější zážitek  
a nikomu bych pocit „nevědomí“ nepřál.  
Je to velmi zvláštní, když slyšíte  
banální otázky typu Jak se jmenujete? nebo 
Co je za den? a neumíte na ně odpovědět.Ve fotbalové škole



Svezte Se na eURO  
S nedvědem, BeRgeRem 
neBO PanenkOU!
Cestujte na eURO speciálními vlaky Čd, kte-

ré dostaly jména podle slavných fotbalistů! 

Současnou českou reprezentaci odveze  

3. června  do Wrocłavi Josef masopust, 

vy můžete v následujících dnech při-

cestovat z Prahy s Ladislavem víz-

kem, antonínem Panenkou a Ja-

nem Bergerem, z Brna vás sveze 

zdeněk nehoda, miroslav 

kadlec a Pavel nedvěd! tak 

neváhejte a zakupte si 

svou jízdenku na www.

cd.cz/eshop. 

více o spojích 

na straně 35.
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Stává se vám, že jste přesvědčený, 
 že s fotbalem skončíte?  
Jak vypadají vaše plány  
na fotbalový důchod?
O tom zatím určitě nepřemýšlím.

Kde je pro vás doma – v Anglii, nebo 
v Čechách?
Když jedu do Čech, říkám, že jedu 
domů. Ale je pravda, že totéž říkám, 
když jedu zpět do Anglie…

Jak mluvíte „doma“, když jste 
v Anglii?
Česky.

Určitě jste viděl slavnou  
penaltu Antonína Panenky 
na ME v roce 1976. Kdybyste 

tehdy stál proti němu v bráně  
vy, myslíte, že byste dokázal  

zabránit gólu?
To se nedá jednoznačně říct...  

Ale zřejmě ne. ❙

Vyhrajte jeden z 11 reprezentačních dresů 
a staňte se tak součástí českého

fotbalového týmu! 
K tomu ještě obdržíte míč fotbalové reprezentace 

a můžete vyrazit na hřiště!

Stačí odpovědět na soutěžní otázku:

S kým si nezahraje česká reprezentace 
v základní skupině A na ME v Polsku?

  A)  s Řeckem
  B)  s Polskem
  C)  s Itálií

Jedenáct z vás, kteří správně odpoví, získá dres 
národního týmu a míč – ale to není všechno! 

Současně se správnou odpovědí zasílejte jméno 
a číslo, které chcete na svém novém dresu mít. 

Konečně se vám splní sen a stanete se 
reprezentačním fotbalistou se vším všudy!

Odpovědi posílejte na soutez@cd.cz do 24. května, 
do předmětu zprávy uveďte FOTBAL.

SOUtěŽ 
O REPREZENTAČNÍ VÝSTROJ

FOTBALOVÁ 11

11 
replik 

reprezentačních 
dresů s vaším 

jménem

S manželkou Martinou máte dvě 
děti – Adélku a Damiána.  
Chcete svého syna vést k fotbalu?
Nechávám tomu volný průběh. Fot-
bal vnímá, hraje a líbí se mu, ale je 
ještě malý, a tak se teprve 
uvidí, zda bude chtít 
později hrát.

11 
 míčů fotbalové

reprezentace
České 

republiky



téma / 11

V ULICÍCH MĚSTA
Pojí je nevšednost, nebezpečí a městské 
prostředí. Jedná se o trendy sporty, 
které vás rozpohybují a nabijí energií 
i adrenalinem. Vy je však můžete 
vyzkoušet s bezpečnou asistencí trenérů.
 text         FILIP ČERNÝ       
FOtO         ABELSONAGENCY, PIXMAC, WIKIMEDIA, FLICKR

ADRENALIN

Vyzkoušeli 
Jsme na Vlastní 

kůži!
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V sedmimílových botách údajně před-
běhnete chrta, přeskočíte auto a řidi-

čům na třicítce ukážete záda, tedy pokud 
pojedou podle pravidel. Podobně jako na ly-
žích nebo bruslích i na skákacích botách je 
dobré využít úvodní lekce s instruktorem. 
Zkusil jsem tedy lekci pod vedením lektora 
Daniela Fajmona. 

Strach ze Síly gravitace
Při nazouvání skákacích bot se neobejdete 
bez vyvýšeného místa k sezení. Ideální bývá 
opěradlo lavičky. Profíci to zmáknou i bez 
sezení: opřou se o nejbližší zeď a do minuty 
mají chůdy na sobě. Ale při mém prvním 
pokusu se na to opravdu necítím. Podle in-
strukcí Daniela zpevňuji záda, balanc držím 
břichem a hlavně nekoukám pod nohy, ale 
dopředu. Při prvních krocích přibližně 40 
centimetrů nad zemí ze mě nervozita se-
skočila. Opravdu není možné jen tak spad-
nout. To, že asi nevypadám jako profík, ale 
směšný amatér, házím za hlavu.

ztrácím balanc, 
proto se 
snažím chodit 
rovně a hlavně 
být uvolněný. Boty ne-
jsou trampolína a než 
se dostanete pár 
centimetrů do výšky, 
chce to trochu cviku.

Sport pro všechny
Čím více času na „skákačkách“ trávím, tím 
přirozeněji se na nich dokážu pohybovat. 
Druhý den jsem zjistil, že povídání o for-
mování postavy nejsou jen řeči. Bolely mě 
svaly, o kterých jsem dříve netušil, cítím 

celé tělo, asi nejvíc stehna a záda. Výhodou 
hopsání je, že ho může provozovat kdokoli: 
od dětí až po seniory. Pro každou tělesnou 
váhu se vyberou boty se správnou pruži-
nou, najde se rovný, suchý povrch (tráva se 
nedoporučuje) a může se skákat.

Přesto nezapomínejte na chrániče a při 
rychlém běhu nebo složitějších skocích ani 
na helmu. Už jen pro ten pocit bezpečí. 

Tento hopsací vynález vymyslel v roce 
1999 Němec Alexandr Böcke, a to pod ná-
zvem powerskips. Jedná se tedy o relativně 
novou sportovní pomůcku, kterou sežene-
te ve specializovaných obchodech kolem 
šesti tisíc korun. Důvod, proč aktivita 
jménem powerbocking vznikla, je možnost 
skákat přes 2 m do výšky, dělat až třímetro-
vé kroky nebo běžet rychlostí 40 km za ho-
dinu. A je to samozřejmě i zábava. Většinou 
si boty pořídí ten, komu už normální běh 
nestačí a chce si ho zpestřit. 

Už zaSe SkáčU přeS kalUže
Rozhodně zapomeňte na to, že budete 
stát na jednom místě. Přirovnal bych 
to k těžkým chůdám s pružinami. Nohy 
zvedám hodně vysoko, vypadám jako čáp.  
Vzhledem k tomu, že jedna bota váží 4,5 
kila, není to žádná lehká procházka. Proto 
někteří lidé využívají sedmimílové boty 
ke zlepšení kondice a joggingu, jiní se učí 
nejrůznější triky – roznožkami počínaje 
a salty konče. No a někteří jsou prostě jen 
rádi středem pozornosti.

K těm samozřejmě patřím i já, i když 
nerad. Lidé na ulici se otáčejí, někteří se 
i zastaví a sledují, jak asi vtipně vypadám. 
I když jsem tomu nevěřil, do pěti minut 
se odhodlávám ke skokům z jedné nohy 
na druhou. Do dvaceti minut bez problé-
mů skáču snožmo. Při dopadu je důležité, 
aby ruce směřovaly dolů, při odrazu zase 
nahoru. Pomáhá to. Jakmile se předkloním, 

V KŮŽI KLOKANA
Se „sedmimílovými“ botami je zcela normální běhat čtyřicítkou, 
skákat dva metry vysoko, převyšovat ostatní o desítky 
centimetrů a mít o devět kilo navíc. Zábava, sport – anebo jen 
touha předvádět se na ulici?

Na těžkých chůdách 
s pružinami vypadám 

jako čáp.

Pokud si chcete zaskákat, vyzkoušejte například kurz s instruktorem se „školou“ Hopsej, Zavadilova 27, 
Praha 6-Dejvice, tel. 728 179 490, www.hopsej.cz.

Při první zkoušce bot se neobejdete bez asistence.
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Neváhal jsem a zkusil jsem longboard 
na vlastní kůži. Nikdy jsem nebyl 

příznivcem skateboardingu ani surfingu, 
což mě trochu brzdilo, protože tento vy-
nález je vlastně takový surf na kolečkách. 
Longboarding stejně jako celá skateboar-
dová kultura vznikl v 50. letech v Kalifornii 
ve spojení se surfingem. Surfaři začali 
prkna na kolečkách, tvarovaná podobně 
jako jejich vodní desky, využívat k tréninku 
na souši, když čekali na vhodné vlny.

Trochu dlouhé prkno
Na první pohled mě délka desky, která činí 
něco kolem metru, trochu vyděsila. Ale pak 
jsem zjistil, že je to vlastně výhoda. Je to 
stabilnější než na skatu. Kolečka jsou také 
větší a měkčí než u menšího „bráchy“. Díky 
nim lze jezdit na nerovném povrchu, třeba 

Také jste někde na ulici potkali jezdce na nezvykle dlouhém 
skateboardu? Měli jste štěstí, narazili jste na longboardisty. 
Tento sport má ve světě dlouholetou tradici a v poslední době 
se stává populární i u nás. 

dlažební kostky zvládnete levou zadní. 
To nejde říct o mně. Trochu bojuji 

s rovnováhou. Pro začátek jsem si vybral 
rovinku a projížděl ulicemi velkoměsta. 
Jízda na longboardu je celkem rychlá 
a pořád jsem hledal brzdu jako u in-line 
bruslí. Nenašel jsem ji. Tak jsem si poradil 
seskokem. Co mě překvapuje, je tichá jízda 
na rozdíl od skateboardu, který je slyšet 
několik metrů dopředu. 

Udělat oblouk není záležitost na pár mi-
nut jako u skákacích bot. Důležité je umět 
se hýbat v bocích a vědět, kdy na kterou 
nohu dát váhu. Raději jsem zůstal při jízdě 
po rovině s odrážením nohy. 

Na longboardu se můžete jen tak vozit 
nebo ho použít jako dopravní prostředek. 
Nedovedu si představit, že bych s ním jel 
třeba do práce, ale jsou i tací. Na druhém 
pólu tohoto sportu stojí sjezd – takzvaný 
downhill, ten ale raději přenechte zkuše-
nějším. Podle mého se v tu chvíli z prkna 
stává formule a ze silnice závodní okruh. 

někdy Teče i krev
Zábavu na longboardu jsem neomezil jen 
na jízdu po rovině. Díky velké ploše, kterou 
prkno nabízí, jsem zkoušel i všemožné 
otočky, překroky a přešlapy. Tyto triky se 
nazývají jednoduše – dancing. To ale bylo 
maximum, co jsem z jízdy mohl vytěžit. 

U profesionálů však tímto ježdění 
na longboardu nekončí. Najdou si dlouhý 
kopec, nejlépe prudký, vezmou si speci-

ální rukavice na tzv. sliding, díky nimž se 
ve skluzu otáčejí kolem ruky položené 
na asfaltu. Slide je nejen efektní trik, 
ale právě při rychlé jízdě z kopce i rych-
lá a účinná brzda. Jinak se na dlouhém 
prkně dají provádět i triky, které se dělají 
na běžném skateboardu – jízda po předních 

nebo zadních kolečkách a dokonce i skoky. 
Nevýhodou je, že než triky vypilujete, hrozí 
pády, nateklé modřiny a odřeniny. 

Ve výsledku je vlastně docela jedno, co 
na longboardu děláte a kolik triků umíte. 
I projížďka parkem po rovině je celkem 
příjemný relax. A to je podle mě to hlavní, 
o co při tomhle sportu jde.

Longboard  pořídíte od čtyř do šesti tisíc, 
ovšem pokud jste začátečník jako já, dopo-
ručuji si ho na první pokus půjčit, ať víte, 
do čeho jdete. Můžete si zaplatit i instruk-
tora, který vám poradí, jak na to.

Půjčovna a prodej longboardů 22, Na Výšinách 22, Praha 7-Bubeneč, www.22.cz.

Jízda na longboardu pro mě byla bojem s rovnováhou.

Překvapila mě 
tichá jízda na rozdíl 

od skateboardu.

SURF NA KOLEČKÁCH
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ho jako sport prosadil gymnasta John Gill, 
který shledal „lezení po šutrech“ zábavným. 
V současnosti získává velkou popularitu 
hlavně u začínajících lezců, zřejmě i díky své 
nenáročnosti na vybavení a zkušenosti.

Ale zpět k mému „výšlapu“. Dozvěděl jsem 
se, že úchyty na stěnách tvoří stezky. Ty 
jsou od sebe odlišené barvou chytů. Každá 
z nich je označena číslem podle stupně 
náročnosti, nejméně je 1 a nejvíce 11. 
Vrhl jsem se na trojku. Základem je si svoji 
vytipovanou cestu obhlédnout od začátku 
do konce. Chyt po chytu a stup po stupu 
promýšlím, jak na to. A o tom to prý je. Při 
lezení nejenže zapojujete všechny svalové 
skupiny, ale i svůj mozek. 

Dolů je to těžší než nahoru
„Namaglajzuji“ se a jdu na to. Vybírám ty 
nejlepší úchyty na udržení a pomalu stou-

pám výš. Držím se oranžových trojek (úchy-
tů), zprvu se soustředím a jsem v takové 
zvláštní křeči. Pak se mi lezecké pohyby 
dostanou pod kůži a začínám je dělat auto-
maticky a s lehkostí, až se divím, jak snadné 
to je. Myslel jsem, že mi nebude stačit síla 
v rukou, ale víc zabírají  nohy. A jsem naho-
ře! Pocity smíšené. Nejvíc si uvědomuji, jak 
moc je důležité tomu člověku, co vás dole 
jistí, věřit. 

Ovšem nemám vyhráno, ještě zbývá 
cesta dolů. I když se to nezdá, právě slézání 
může být někdy složitější než lezení vzhůru. 
Ve chvíli, kdy jsem se ztratil, jsem zvolil 
možnost slanění a pomalu jsem se za po-
moci instruktora na laně odrážel od zdi. 
Konečně jsem na zemi a cítím úlevu, lezení 
opravdu není jen o síle. Musíte zapojit i ro-
zum a umět pracovat se svou rovnováhou. 

Pokud si budete chtít stěnu vyzkoušet, 
nemusíte si hned kupovat vybavení. Ve vel-
kých lezeckých střediscích vám vše půjčí 
a odborný personál rád poradí, popřípadě 
vás zaškolí instruktor. Tento městský sport 
si můžete vyzkoušet uvnitř i venku. Dopo-
ručuji venku, protože když vylezete nahoru, 
aspoň máte možnost vidět svět tak trochu 
z ptačí perspektivy.

VZHŮRU NA VRCHOL
Lezení na umělých stěnách prožívá velký boom. Nové stěny 
vyrůstají jako houby po dešti. Z původně tréninkové metody 
výkonnostních lezců se stala široce oblíbená činnost pro mnoho 
lidí ve městech.

Když jsem uviděl horolezeckou stěnu, 
kterou jsem měl ten den pokořit, připo-

mínala mi místo pro šílence. Umělý vysoký 
balvan zapuštěný v zemi uprostřed města 
s několika malými barevnými úchyty. Nad-
šenci využívají umělé stěny k rekreačnímu 
sportu, zábavě a fitness aktivitě. Někomu 
to připadá zajímavější než zvedání činek 
v posilovně. Upřímně – když stojím pod 
tou umělou stěnou, říkám si, že bych šel 
raději na bench ve fitness. Tam se mi totiž 
nemůže nic stát.

Bez jističe ani krok
Ale už jsem se z toho nevyvlíknul, naopak 
mě navlíkli do sedáku s karabinami, okolo 
pasu jsem dostal „ledvinku“ s maglajzem 
(magnezium na ruce, aby to neklouzalo) 
a nazul jsem si speciální lezecké boty. Byly 
trochu nesymetrické a hlavně těsné, ale 
podle instruktora to tak mělo být. Než se 
vydám na svůj první horolezecký počin, 
vysvětluje mi instruktor pod stěnou pár 
základních kroků. Celou dobu mě bude ze-
spoda jistit a navigovat, což mne uklidňuje. 

Zkušení boulderisté však lezou bez jiště-
ní. Bouldering je totiž metoda lezení bez 
lana, tzv. na vlastní nebezpečí. Jeho prů-
kopníky se stali Britové na konci 19. století. 
Původně ho užívali jako složku tréninkové-
ho plánu horolezců. V polovině 20. století 

Přípravy, poučení a jde se na to...

Lezecké pohyby 
dělám automaticky 

a s překvapivou lehkostí.

Venkovní stěnu mají například v areálu volného času na pražské Gutovce, Gutova 39, Praha 10,
tel. 734 428 336, www.gutovka.cz.
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ZÁBAVA vs. HAZARD
Extrémní sporty dobývají svět. I když jsou spojené s velkým rizikem, doprovází je pocit 
adrenalinu v krvi, který za ten risk stojí. Někdy však jde i o život. Následující aktivity 
rozhodně nezkoušejte na vlastní pěst!

PARKOUR
Základem této městské disciplíny, která má svůj původ ve Francii, je schopnost dostat se 
z bodu A do bodu B. Jde tu nejen o rychlost, ale hlavně o to se co nejbezpečněji, plynule 
a efektivně přesunout pouze za pomoci vlastního těla. Na vlak tedy v tomto případě můžete 
zapomenout, ledaže byste ho chtěli cestou přeskočit. Během přesunu totiž trauceur (člověk, 
který parkour provozuje) musí překonat libovolné překážky – třeba zábradlí, betonové zdi, 
kameny, lavičky nebo auta. Parkour původně vyšel z výcviku pro francouzskou armádu, 
zakladatel David Bell ho přetvořil do verze umění městského pohybu. Parkour je formou 
tréninku pro útěk, ovlivňuje i proces myšlení – trauceurům prý pomáhá překonat i psychické 
překážky v životě.

LANDKITING
Představuje jízdu na mountainboardu (skateboard s velkými koly a poutky na boty) 

za tažným drakem. Landkiting je jedním z rychle se rozšiřujících sportů, který se provo-
zuje na zemi (na rozdíl od kitesurfingu na vodě), nejčastěji na velkých plochách, jako jsou 
fotbalová hřiště, louky, travnatá letiště nebo pláže. Z bezpečnostních důvodů se nedopo-
ručuje asfalt a beton a nerovné povrchy, protože ty neumožňují rychlou jízdu. Bez přilby, 

chráničů na kolena, lokty, páteř a ochranných rukavic by se landkiting neměl ani zkoušet. 
Freestyle je jen pro vyškolené profíky, kteří předvádějí různé triky na „prkně“.

BUNGEE JUMPING
Základem je speciální elastické lano, kterým je člověk přivázán za kotníky a skáče se 

z velké výšky dolů. Podle starobylé legendy vznikl tak, že se domorodá žena rozhodla 
uniknout před zlým manželem. Vyšplhala na vysoký strom, kde si uvázala ke kotníkům 

liánu. Muž za ní vylezl, ale než se mu podařilo manželku chytit, vrhla se střemhlav dolů. 
On skočil také a zatímco žena přežila jen díky liáně přivázané ke kotníkům, muž to 

nepřežil. Časem se z této aktivity vyvinul rituál, kterým se domorodci pokoušeli zajistit 
dobrou úrodu. Milovníci bungee jumpingu však překonávají veškeré hranice strachu 

a odvahy. Skáče se z mostů, jeřábů nebo budov. 

FREE RUNNING
Akrobatická sportovní disciplína, která vyšla z parkouru. Odlišuje se od něj především es-
tetickou stránkou a krásou v pohybu. Ve free runningu jsou během přeskoků přes překážky 
povoleny akrobatické pohyby a skoky. Francouzský zakladatel Sébastian Foucan popisuje 
cíle free runningu jako používání okolí k plynulému a nepřerušovanému pohybu vpřed, 
nikdy vzad. Tréninky probíhají většinou v tělocvičnách nebo v městských prostorech, které 
jsou plné různých překážek. Triky free runningu se často objevují ve filmech či videoklipech, 
příkladem je bondovka Casino Royale (kde si zahrál přímo zakladatel) nebo videoklip Jump 
od popové královny Madonny. 



AGADIR – „perla marockého pobřeží” 
je nejoblíbenější marocké letovisko 
s několikakilometrovou písečnou pláží 
a 300 dny slunečního svitu v roce. 

MARRAKÉŠ – drahokam umístěný v krásné 
přírodě u pohoří Atlas. Město, které vás pohltí 
nejen svou fascinující architekturou a tradiční 
arabskou atmosférou. 

Ochutnejte nejoblíbenější letovisko Agadir a poznejte tajuplné město Marrakéš. 
Ani jedno ani druhé vás nenechá v klidu a budete mít chuť se stále vracet.

On-line objednávky na www.blue-style.cz 
nebo na telefonu 226 036 036

CK Blue Style jako jediná na 
českém trhu létá přímo do 
Agadiru, kde disponuje nejširší 
nabídkou ubytovacích kapacit.

Poznejte s námi to opravdové Maroko
Země, která vás navždy uchvátí

CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ

Letovisko Agadir

Marrakéš

Inz Sevenart 215x270 Maroko new 01.indd   1 13.4.2012   12:19:19



Ve které africké zemi se natáčel film 

Líbáš jako ďábel? Odpovězte na soutez@cd.cz 

do  24. května a vyhrajte vstupenku 

do kina na tento film! 

Do předmětu zprávy uveďte KULTURA.
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LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
To by bylo, aby Marie Poledňáková na svůj úspěšný snímek Líbáš 
jako Bůh nenavázala – vždyť ho v kinech před dvěma lety vidělo 
skoro milion lidí. A tak se scenáristka a režisérka začala znovu  
zabývat osudy svých hrdinů – Helenu s Františkem, zamilované, ale 
neustále v zorném poli bývalých partnerů, pošle na romantickou 
dovolenou do Maroka. Ale ani tam nakonec moc klidu nenajdou.
REŽIE – MARIE POLEDŇÁKOVÁ / HRAJÍ – KAMILA MAGÁLOVÁ, OLDŘICH 

KAISER, JIŘÍ BARTOŠKA, EVA HOLUBOVÁ, ROMAN VOJTEK, MARTHA 

ISSOVÁ, MILAN ŠTEINDLER, JIŘÍ LANGMAJER, PETR NÁROŽNÝ

V KINECH OD 17. KVĚTNA

ČD
TIP

kulturní tIPY
A RECENZE

KINO • fILMy NA DOMA • DIVADLO • VÝSTAVy • KNIHy • CD

JANA KÁBRTA

SOUTĚŽ O vSTUpEnKy
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Kino

KONSPIRÁTOR
I tento film se Robertu Redfor-
dovi povedl, je totiž jeho dalším 
režisérským počinem. Vypráví 

komorní, avšak strhující 
osud Mary Surrattové, 
jediné ženy, která byla 
zadržena za atentát na 
amerického prezidenta 
Abrahama Lincolna. Její 
obhajoby se ujme mladý 

právník nejprve přesvědčený  
o její vině, později zapálený pro 
její osvobození. Film má působivý 
styl vyprávění a strhující finále.
USA, 117 Min. / REŽiE – RoBERT 

REDFoRD / HRAJÍ – JAMES MCAVoY, 

RoBin WRiGHT, JUSTin LonG, EVAn 

RACHEL WooD, ALEXiS BLEDEL

ZA LEPŠÍ ŽIVOT
Po tomto snímku se vyplatí sáh-
nout tomu, kdo cítí přesycenost 
vysmátými komediemi z Holly-
woodu nebo navoněnými seriály 

na domácích kanálech. 
Snímek Za lepší život líčí 
nelehký osud nelegál-
ního imigranta Carlose, 
který v Americe přežívá se 
svým synem Luisem díky 
námezdní práci. I když se 

chvílemi nad jejich budoucností 
rozjasní, nikdy to není na dlouho.
USA, 97 Min. / REŽiE – CHRiS WEiTZ 

/ HRAJÍ – DEMiÁn BiCHiR, JoSÉ JU-

LiÁn, DoLoRES HEREDiA, JoAQUÍn 

CoSio, TiM GRiFFin, VALoRiE HUB-

BARD, nAnCY LEnEHAn

DiVADLo

FiLMY nA DoMA

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Kdo by si nepamatoval na píseň pro 
Terezu, kterou vyznával svou lásku 
Waldemar Matuška, nebo na duet 
Evy Pilarové s Karlem Gottem, v němž 
zpívali, jak „je nebezpečné dotýkat 
se hvězd“? Ano, jde o hity ze slavného 
muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, který 
ožil ve Slováckém divadle. Jeho tvůrci 
z filmové předlohy hodně vycházeli, 
srovnání se nebojí a divákům vzkazují: 
Naši herci jsou ve vynikající kondici!
SLoVÁCKÉ DiVADLo, UHERSKÉ HRADiŠTĚ / 

REŽiE – iGoR STRÁnSKÝ / HRAJÍ – PAVEL HRo-

MÁDKA, VLADiMÍR DoSKoČiL, JiTKA JAnEČ-

KoVÁ, KAMiL PULEC, REGinA FEinBERGoVÁ, 

TEREZA noVoTnÁ, PETR ČAGÁnEK, KLÁRA 

VoJTKoVÁ

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
Zdá se, že opilecké eskapády Mela Gibsona jsou zapomenuty a herec se zase plně 
věnuje natáčení. Jeho nejnovějším snímkem je příběh zloděje Portera, který ukradl 
takový balík peněz, že by mu stačil do konce života. Jenže tak snadné to nebude.  
A tak se Porter zaplete do honičky s pohraniční stráží, musí přežít v mexickém pod-
světí a navíc se ozývají gangsteři, kterým Porterovy peníze dříve patřily.
REŽiE – ADRiAn GRUnBERG / HRAJÍ – MEL GiBSon, PETER SToRMARE, DEAn noRRiS, BoB 

GUNTON, KEVIN HERNANDEZ, SCOTT COHEN, PATRICK BAUCHAU • V KinECH oD 24. KVĚTnA

LOV LOSOSŮ V JEMENU
Zpočátku to vypadá jako naprosto absurdní plán – kdesi 
v jemenské poušti chce bohatý šejk vybudovat řeku a 
přemístit do ní deset tisíc lososů. Vědci Alfredu Jonesovi 
by to nestálo za řeč, nebýt skupinky britských politiků, 
kteří záměr vítají jako spolehlivý prostředek, jak odvést 
pozornost. Vydává se tedy vstříc dobrodružství, které 
od základu změní jeho dosavadní pečlivě organizovaný 
život.
REŽiE – LASSE HALLSTRÖM / HRAJÍ – EMiLY BLUnT, EWAn 

MCGREGoR, KRiSTin SCoTT THoMAS, ToM MiSon, AMR 

WAKED, CATHERINE STEADMAN • V KinECH oD 3. KVĚTnA

NA MĚLČINĚ
V pražském Divadle Kalich se 
povedla další komedie, tentokrát 
s Ivou Janžurovou v hlavní roli. 
Ta se navíc ve hře nizozemského 
autora Franka Houtappelse Na 
mělčině potkává se svojí dcerou Sa-
binou. Zahrály si v příběhu čtyř lidí, 
kteří se vydávají na dalekou cestu 
– ani ne tak za dobrodružstvím 
jako za nalezením svého štěstí. 
Plně během ní pocítí ironii života, 
ale zažijí i dost humoru, kterým lze 
proti ní úspěšně bojovat.
DiVADLo KALiCH, PRAHA / REŽiE – JAKUB 

nVoTA / HRAJÍ – iVA JAnŽURoVÁ, MiRoSLAV 

VLADYKA, BARBoRA MUnZARoVÁ, SABinA 

REMUnDoVÁ
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VýstaVy

JAKUB SCHIKANEDER
Jedním z největších návštěvnických 
úspěchů pražské Národní galerie byla 
výstava obrazů Jakuba Schikanedera, 
kterou uspořádala před čtrnácti lety. 
Nyní se rozhodla díla slavného čes-
kého umělce vystavit znovu. Více než 
úspěch předcházející přehlídky o tom 
rozhodl fakt, že se podařilo objevit 
díla, která byla už dlouho považována 
za ztracená nebo zničená. 
Po více než sto třiceti letech tak 
budou k vidění i obrazy Meditace nebo 
Příšerná společnost, které Schikaneder 
vystavil ve druhé polovině 19. století 
ještě coby žák pražské Akademie.
Díky těmto a dalším zatím nevystave-
ným obrazům se z této výstavy stává 
nejucelenější přehlídka Schikanedero-
vých děl.
Jejím hitem je i nově objevený obraz 
s názvem Soumrak, který stál na 
začátku dlouhé řady pohledů do měst-
ských uliček a zákoutí v podvečerním 
šeru, které jsou pro dílo malíře typické. 
Mimochodem, Soumrak byl naposledy 
vystaven v roce 1896.

VÁCLAV NECKÁŘ / 
DOBRÝ ČASY
Pokud vaše první otázka zní, zda 
na nové desce Václava Neckáře 
najdete i nejpopulárnější píseň 
poslední doby – Půlnoční, pak 

odpověď zní ano. Ale 
je tu i devět dalších, 
na nichž zpěvák 
spolupracoval se 
stejnými autory jako 
na hitu z filmu Alois 
Nebel. A také jim do-
dal křehký Neckářův 

hlas baladickou, šansonovou duši. 
Na desku zpěvák pozval i několik 
hostů, třeba Lenku Dusilovou ve 
skladbě Na Rafandě.

MICHAL HRŮZA / NOC
Michal Hrůza je pravidelným do-
davatelem hitů pro česká rádia – 
z jeho dílny pocházejí písně jako 
Zejtra mám, Krasohled, Voda 

živá nebo ústřední 
píseň seriálu Vyprá-
věj. Hity najdete  
i na jeho nové des-
ce s názvem Noc, 
třeba duet Plamen, 
který nazpíval 
s Anetou Langero-

vou. Deska je první částí projektu 
Noc a Den – dvou desek, na kte-
rých chce Hrůza zachytit rozdílné 
vnímání světa ve dne a v noci.

knihy
ASTRID LINDGRENOVÁ / 
JIŽNÍ LOUKA
Ve Švédsku ji znají už od roku 1959, česky 
vychází až nyní. Podobně jako ve slavném 
příběhu Bratři Lví srdce se i v knize Jižní 
louka Astrid Lindgrenová dotýká smrti 
a před dětmi neskrývá, že může potkat 
jejich blízké i je samotné. Přesto je její 
vyprávění hlavně  
o přátelství, sta-
tečnosti a dětských 
snech. Ty zde sní 
několik dětí s neleh-
kým osudem, které 
se nakonec sejdou na 
krásné Jižní louce.
aLBatROs, 229 kČ

SAM CHRISTER / 
ODKAZ STONEHENGE
Kniha pro všechny, kteří mají rádi napí-
navé příběhy s odkazem do minulosti. 
Tento krouží kolem kamenného kom-
plexu Stonehenge, kde byl v pradávných 
rituálech obětován člověk vždy osm dní 
před letním slunovratem. Nyní se ve 
stejný den na svém 
sídle zastřelí archeolog 
Nathaniel Chase. Jeho 
syn následně objeví 
existenci sekty, která 
chce duchovní moc 
kamenů obnovit – po-
mocí lidských obětí.
kniŽnÍ kLUB, 279 kČ

desky

JAN KOTĚRA
Díky brněnské Moravské galerii se můžete 
seznámit s dílem dvou zakladatelů mo-
derní architektury u nás – Janem Kotěrou 
a Dušanem Jurkovičem. Výstava poukazu-
je zejména na fakt, že oba umělci, i když 
každý svým vlastním způsobem, vnímali 
lidové umění jako důležitý zdroj inspirace 
i v případě moderní architektury. Výstava 
je součástí prohlídky Jurkovičovy vily – 
vstup je nutné rezervovat předem (www.
moravska-galerie.cz).
MORAVSKÁ GALERIE, BRNO • OteVŘenO 

dO 30. ZÁŘÍ

Dalšími nově objevenými obrazy jsou praž-
ské výjevy Na zámeckých schodech, Staro-
pražské nokturno, Ulice s drožkou v zimním 
podvečeru a Tramvaj v pražské ulici.
Galerie k výstavě připravila i speciální web 
na adrese www.schikaneder.cz, na kte-
rém si na své přijdou i děti. Se Schikane-
derovým dílem je zde seznamuje kocour 
Kuba prostřednictvím svého Putování.
NÁRODNÍ GALERIE, PRAHA • OteVŘenO 

dO 21. ŘÍJna
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Tipy a recenze připravuje  

Jan Kábrt, 
uznávaný novinář a publicista.

Snímek Moneyball by mimo jiné mohl vyprá-
vět i o tom, jak je současný svět nespra-

vedlivý – měl před letošními Oscary nominace 
v šesti kategoriích a nakonec ve zlatou sošku 
neproměnil jedinou.  Tu nespravedlnost pocho-
píte, až film zhlédnete. On si totiž alespoň dvě 
sošky určitě zasloužil.

První měl určitě dostat za scénář. Opřel se 
o skutečný příběh Billyho Beanea, kdysi zářící 
baseballovou naději, která však očekávání 
nenaplnila a namísto toho se začala věnovat 
zákulisí za mořem tak oblíbeného sportu. 
Beane se stal generálním manažerem klubu 
Oakland Athletics, se kterým se na začátku 

sezony v roce 2002 ocitl v takřka neřešitelné 
situaci: nejlepší hráče mu rozebraly bohatší 
kluby a on by měl postavit stejně silný tým jen 
s třetinovým rozpočtem...

MIMOŘÁDNÝ PŘÍBĚH
Ale pozor, o baseball tu v podstatě moc nejde. 
Jistě, je to celé o jeho zákulisí, je to hlavní 
pracovní náplň Billyho Beanea, ale klidně to 
mohlo být třeba o hokeji. Sport prostě v tomto 
případě není to hlavní. A vy nejenže nemusíte 
znát baseballové týmy, hráče nebo pravidla, 
ve skutečnosti vám může být baseball úplně 
ukradený.

Přesto Moneyball na začátku chytí a už ne-
pustí. Není to baseballem, ale tím, jak dokáže 
odvyprávět strhující příběh jednoho muže, 
který se snaží zvládnout svůj životní džob. 

Je to vzrušující vyprávění, které dokonale 
kombinuje rychlá životní a manažerská roz-
hodování, vykreslování charakterů, pracovní 
i rodinný rozměr hlavního představitele. Není 
to akční film, přesto je napsaný tak, že ani na 
chvilku nedokážete odtrhnout oči, nenudí a 
postupně spěje do velkého finále.

HERECKÝ VÝKON ROKU
Druhého Oscara měl mít doma Brad Pitt. Když 
ho milujete, není co řešit, ale i ti, kterým oby-
čejně pije krev, by jeho výkon v Moneyballu měli 

MDNA
CD Madonna

Vydavatel: Universal Music

Datum vydání: 26. 3. 2012

Celková délka: 51 minut

70 %

Hodnocení

držet v úctě. Dal Beaneovi tvář bývalé spor-
tovní hvězdy, ale je zároveň vidět, že se do role 
generálního manažera rychle dostal – to, jak 
umí jednat se svým šéfem, s hráči, s manažery 
ostatních klubů, dokazuje jeho zápal pro věc. 
Když jde do rizika a namísto intuice bývalého 
hráče vybírá nováčky týmu pomocí matematic-
kých vzorečků, tváří se navenek klidně, ale divá-
ci pod touto maskou cítí obrovské drama, které 
prožívá. A jeho poloha hodného taťky, který si 
vždycky udělá čas na svoji dcerku z rozbitého 
manželství, to je jen bonbonek pro každou 
citlivou duši, která si Moneyball pustí.

Vlastně i za režii by si snímek, který nyní vyšel 
na DVD, Oscara zasloužil. Kdyby se skvělým 
scénářem a talentovaným hercem nespolupra-
covala, těžko by Moneyball dopadl tak dobře. 

MONEYBALL
rEŽIE – bEnnEtt MILLEr / Hra-

JÍ – braD PItt, JOnaH HILL, rObIn 

WrIGHt, PHILIP SEYMOUr HOFF-

Man, CHrIS Pratt, taMMY bLan-

CHarD, JaCK MCGEE

90 %

Hodnocení

ŽIVOTNÍ ROLE BRADA PITTA!

Královna současného popu má novou des-
ku. Nahrávka, kterou nazvala MDNA, což 

můžeme brát jako rozvernou slovní zkratku 
jejího jména nebo jako odkaz na účinnou 
látku taneční drogy extáze, patří k jejím 
nadprůměrným.

Madonna je především chytrá obchodnice. 
Dobře ví, že nikdy nezazpívá tak, že by poslu-
chači úžasem oněměli, že svůj hlas potřebuje 
podpořit takovými hudebními nápady, které 
nejenže její fanoušky zaujmou, ale také často 
určí moderní trend.

V mnoha směrech deska MDNA taková je. 
Je pozoruhodnou esencí současného popu, 
ne tuctového (alespoň po většinu času), ale 
pomocí řady šikovných producentů dotaže-
ného do jeho zajímavých zákoutí.

Madonna na této desce umí držet krok 

MADONNĚ SE DESKA POVEDLA
nejen v doprovodu kytar, ale ještě lépe se cítí 
jako královna nočního parketu. To ostatně 
podtrhne hned druhá skladba alba, energií 
nabitá Gang Bang, kterou dala zpěvačka 
dohromady se svým dlouholetým spolupra-
covníkem Williamem Orbitem. Pro rádia je 
zřejmě příliš složitá, ale svojí atmosférou 

patří mezi nejzajímavější části desky.
Ale i její zbytek stojí za to a je škoda, že se 
k nám zpěvačka v rámci letošního nadchá-
zejícího turné nechystá. Jedinou možností je 
vyjet na koncert do některé ze sousedních 
zemí, například do Vídně se lístky pořád dají 
koupit. Nová deska je příslibem, že půjde  
o větší  zážitek, než bylo předcházející turné, 
které naopak Prahu neminulo. 
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Letos si na hradě Křivoklát připravili 
pro návštěvníky novinku. Ke stáva-
jícím dvěma prohlídkovým okruhům 
s průvodcem přibude od 1. července 
individuální návštěvnická trasa s in-
formačními tabulemi nazvaná Na 
hradby! V rámci ní zavítají návštěv-
níci na hradební ochozy, prohlédnou 
si lovecké interiéry a vystoupají 
na Velkou věž. Na jednom z našich 
nejstarších a nejvýznamnějších 
hradů se koná po celý rok nespočet 
zajímavých akcí. Na ty nejvýznam-
nější se můžete svézt i parním 
vlakem – Křivoklátským expresem 
(4. srpna na Křivořezání, 13. října na 
Křivoklání a 15. prosince na Advent 
na Křivoklátě). 
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VLAKEM DO DOBŘÍŠE
Od dobříšského 
vlakového nádraží 

dojdete k zámku asi za 20 minut. 
Vydejte se Pražskou ulicí směrem do 
centra města. Vlakové spojení, které 
bude nejvíce vyhovovat vašim výletním 
plánům, si snadno vyhledáte na   
www.cd.cz nebo vám rádi poradí  
na tel. 840 112 113. 

❙  z Mníšku pod Brdy za 24 minut
❙  z Vraného n. Vlt. za 55 minut
❙  z Prahy-Braníka za 73 minut
❙  z Prahy hl. n. za 89 minut

Prohlídku komnat a sálů dobříšského zámku byste měli spojit s procházkou 
po přilehlé francouzské zahradě. Rokokovou zahradní architekturu doplňuje 
sochařská výzdoba, z níž zaujme malá soška ondatry.

Když se kníže Josef Colloredo-Mansfeld 
s manželkou vraceli roku 1906 domů 

ze svých cest po Severní Americe, vezli si 
s sebou do Dobříše i deset párů ondater. Ty 
pak vypustili do Huťského rybníka u dobříš-
ského zámku. Severoamerickému vodnímu 
savci se v našich končinách zalíbilo, rychle 
se množil, a tak netrvalo dlouho a ondatry 
zdomácněly nejen u nás, ale v celé střední 
Evropě. Na památku tohoto úspěšného 
chovu stojí v zámeckém parku u Huťského 
rybníka socha ondatry. Malá skulptura 
ale není zdaleka to jediné, čím se může 
dobříšský zámek pochlubit. Zámecký areál, 
kterému vévodí rokoková budova s oranžo-

PO STOPÁCH 
KOLLERA, PETIŠKY 
A ONDATER text  Tomáš Rezek

FOtO  ARCHIV zámkU DoBŘÍš

vo-červenou fasádou, nabízí další turistická 
lákadla, která jinde nenajdete. 

KDO JE TADY ZÁMECKÝM PÁNEM? 
Poutavá je i historie zámku. Hlavně v minu-
lém století se na zámku v Dobříši děly divy. 
Až do roku 1942 tu spokojeně žili Collore-
do-Mansfeldové. Když ale za války odmítli 
přijmout německé občanství, byli označeni 
za nepřátele Říše a majetek jim byl zabaven. 
Zámek se pak stal sídlem zastupujícího říšské-
ho protektora Kurta Daluegeho (nástupce  
R. Heydricha). Po válce stát zámek zkonfisko-
val a až do 90. let ho spravoval Český literární 
fond. V roce 1998 vrátil soud zámek po šest let 

ZÁMEK DOBŘÍŠ
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SOUTĚŽ 
Zodpovězte správně následující otázku a vyhrajte 

jednu ze tří rodinných vstupenek na první 
prohlídkový okruh do zámku Dobříš (pro dva dospělé 

a až tři děti ve věku 3–15 let)!

Jak velká je největší reprezentační místnost na 
dobříšském zámku – Zrcadlový sál?

A) 220 metrů čtverečních 
B) 120 metrů čtverečních
C) 320 metrů čtverečních

Odpověď nám pošlete do 24. května 2012 na 
e-mailovou adresu soutez@cd.cz. Do předmětu 

zprávy napište DOBŘÍŠ. 

Správná odpověď z minulého čísla je  
B) Lichtenštejnům. 

Jména výherců najdete  
na straně 6.

se v něm například natáčel americký film Ilu-
zionista s Edwardem Nortonem v hlavní roli. 

S DĚTMI ZA POHÁDKOU
Svoje ratolesti do Dobříše nejspíš nalákáte, 
když jim prozradíte, že se podívají do míst, 
kde se natáčely oba díly pohádky Princezna 
ze mlejna. V Troškově filmu se mihne nejen 
honosný Zrcadlový sál, ale také noblesní 
francouzská zahrada, v níž kují pikle knížepán 
a jeho sluha Žán. Kromě procházky po zámec-
ké zahradě vezměte děti na druhý prohlídkový 
okruh, který na dobříšském zámku nabízejí 
pod názvem Dobříšské přízraky. Tato výprava 
za místními strašidly trvá 20 minut a seznámí 
vás při ní i s pověstí o zvídavé Juditce, která 
se zatoulala do sklepení dávno neexistujícího 
dobříšského hradu, kde ji černý rytíř obdaro-
val pohádkovým pokladem.  ❚

GENIUS LOCI 
ČAPKOVY STRŽE 
Poslední roky života pobýval Karel 

Čapek často v domě na Strži ve 

Staré Huti u Dobříše. Dům dnes 

slouží jako spisovatelův památ-

ník s expozicí o jeho životě a díle. 

Nemalá část je věnována i jeho 

manželce Olze Scheinpflugové 

a příteli Ferdinandu Peroutkovi. 

Okolní příroda – kombinace vody a 

zeleně – činí ze Strže místo, které 

si vás podmaní. Z Dobříše se svezte 

jednu zastávku vlakem do Staré 

Huti, odkud vás k Památníku Karla 

Čapka dovedou nepřehlédnutelné 

ukazatele. 

trvajících restitučních sporech rodině Collore-
do-Mansfeldů. V současné době patří dob-
říšský zámek Jerome Colloredo-Mansfeldovi 
z rakouského Öblarnu. 

KOUZELNÉ BENÁTSKÉ ZRCADLO 
V rámci prvního prohlídkového okruhu 
vás na dobříšském zámku provedou po 11 
místnostech. Nejprve zavítáte do hostinské 
části zámku, v níž je největší atrakcí krásné 
benátské zrcadlo umístěné v Dámské ložnici. 
Podle pověsti má prý kouzelnou moc. Kdo se 
do něj zadívá a bude si něco přát, do roka se 
mu to splní. Nesmí se ale po celý rok podívat 
do žádného jiného zrcadla. Zavedou vás 
i do Spisovatelského pokoje, který ilustruje, 
jak si tu žili naši literáti v druhé polovině 
minulého století, kdy zámek fungoval 
jako pracovní a rekreační zařízení českých 
spisovatelů. Na dobříšském zámku pobývali 
například Jan Drda, Vítězslav Nezval, Eduard 
Petiška nebo Bohumil Říha. V druhé části 
prohlídky vás průvodce provede po reprezen-
tačních místnostech zámku, z nichž vyniká 
220 metrů čtverečních velký Zrcadlový sál. 
Zdobí ho osm benátských zrcadel a nádherné 
fresky z roku 1746. Na stropě nepřehlédnete 
oblohu s andílky, nad dveřmi si můžete pro-
hlédnout alegorie na čtvero ročních období 
a malby nad balkonovými okny zpodob-
ňují pět smyslů člověka. Kromě koncertů, 
konferencí a dalších společenských akcí se 
v Zrcadlovém sále dobříšského zámku konají 
svatební obřady. Ženil se tu i olympijský vítěz 
Aleš Valenta nebo fotbalista Jan Koller. Zrca-
dlový sál učaroval také filmařům. V roce 2006 



     

Můžete, ale nemusíte vystupovat z vlaku. Už samotná jízda po jedné z našich 
nejkrásnějších lokálek známé jako Posázavský pacifik je zážitkem. V sezoně 
vám ho navíc okoření špetka nostalgie. 

text  TOMÁŠ REZEK

foto  Jan KužílEK, MilOŠ KRÁTKý, aRchiv

 

Po trati mezi Prahou, Vraným nad Vltavou 
a Čerčany, která vede romantickým 

krajem kolem soutoku Vltavy a Sázavy, 
jezdí vlaky zařazené do systému Eska jako 
linka S8 (je v nich tedy možné cestovat 

i na jízdenky pražské integrované dopravy). 
Občas na malebnou lokálku vyjedou také 
vlaky Posázavké linky. V tomto případě jde 
o nostalgické jízdy historických parních 
vlaků s návazným kulturním programem 
v okolí železničních stanic a zastávek (jejich 
přehled a další důležité informace najdete 
na stránkách www.parnijizdy.ic.cz). 

KDYŽ SE ŘEKNE PACIFIK…
Po první světové válce se i u nás začal 
rozmáhat nový životní směr, který hlásal 
návrat k přírodě a útěk od městské civiliza-
ce – tramping. Oblíbenou výletní lokalitou 
– zejména pro trampy z Prahy – se stalo 
Posázaví. Čeští trampové popustili uzdu své 
fantazii a upravovali si místopisné názvy. 

POSÁZAVSKÝ PACIFIK   
Praha – Vrané nad VltaVou – ČerČany 
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Žampašský viadukt
Mezi stanicí Jílové u Prahy a zastáv-
kou Luka pod Medníkem překonává 
vlak údolí Kocour u Žampachu po 110 
metrů dlouhém železničním viaduktu. 
Postaven byl v letech 1898 až 1899 
a dodnes je nejvyšším kamenným 
mostem na českých lokálkách. S maxi-
mální výškou 41,5 metru je jen o metr 
nižší než pražský Nuselský most.   

Muzeum hlavně pro chlapy
Více než 700 historických tanků, 

kanonů, motocyklů, obrněných 
vozů a další vojenské techniky si 

můžete prohlédnout ve Vojenském 
technickém muzeu Lešany. Z vlaku 

vystupte na zastávce Krhanice, 
odkud je to k muzeu asi 500 metrů. 

V červnu a září je muzeum otevřeno 
o víkendech, o prázdninách denně 

kromě pondělí. Vstup zdarma. 

Týnecký hrad
V Týnci nad Sázavou nevynechejte ná-
vštěvu místního hradu. Poutavý je vý-
hled po okolí z jeho gotické hranolové 
věže. Její předposlední podlaží obývá 
letní kolonie chráněného netopýra vel-
kého, a tak je potřeba se na věži chovat 
ohleduplně. Prohlédnout si můžete 
i románskou rotundu z 11. století nebo 
zajímavou expozici týnecké kameniny. 

Zlatá štola sv. Josefa
Ve štole sv. Josefa v Dolním 

Studeném nedaleko Jílového 
u Prahy se kdysi těžila zlatá 

ruda. Už deset let je štola pří-
stupná veřejnosti, tedy její část 

o délce 200 metrů. Počítejte 
s tím, že ve štole je stálá 

teplota 8 stupňů Celsia, a tak si 
do batohu raději přibalte svetr. 
V roce 2008 byla nedaleko ote-

vřena také štola sv. Antonína 
Paduánského. 

Tak se Vltava stala Velkou řekou, Sázava 
zase Zlatou řekou a její nejkrásnější úsek 
mezi Kamenným Přívozem a Pikovicemi 
získal označení Zlatý kaňon. A železnice 
s několika tunely a kamennými viadukty 
vybudovaná v údolí řeky Sázavy byla prohlá-
šena za Posázavský pacifi k. 

POSÁZAVSKOU STEZKOU
Jízdu vlakem po trati legendárního Posá-
zavského pacifi ku lze dobře zkombinovat 
s pěším putováním po neméně slavné 
Posázavské stezce. Trasa stezky, která vede 
kaňonem řeky Sázavy po jejím levém břehu, 
je dlouhá asi deset kilometrů a zavede vás 
do míst prvních trampských osad na Sá-
zavě. Stezku vybudovali členové Klubu 

českých turistů v letech 1914 až 1924. 
Z vlaku vystupte na zastávce Kamenný 
Přívoz a vydejte se po červené turistické 
značce cestou dolů k řece, pak přes most 

na levý břeh Sázavy a pokračujte s červenou 
až do cíle – do Pikovic. 

VÝHLED NA ŽELEZNIČNÍ VIADUKT 
Posázavskou stezkou dojdete k jezu u Žampa-
chu, od něhož cesta stoupá vysoko nad řeku. 
Na protějším břehu můžete spatřit železniční 
viadukt, po němž vlaky překonávají údolí 
Kocour u Žampachu. Viaduktu patří jedno 
prvenství: je v Čechách nejvyšším kamenným 
mostem postaveným na místních drahách. 
I na dalších místech stezky si vychutnáte 
působivé výhledy – třeba z Raisovy či Klimen-
tovy vyhlídky. Za Pikovicemi přejděte po lávce 
na pravý břeh Sázavy k železniční zastávce 
Petrov u Prahy. Zdatnější mohou pokračovat 
po červené až k nádraží v Davli (asi 4 km).  �

Posázavské linky patří každé léto k oblíbeným cílům 
mnoha turistů s romantickou duší.
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Co musíte vidět 
ve středočeském kraji

1 Mníšek pod Brdy
Zámek, kde se děti nebudou nudit  

Na zámku v Mníšku pod Brdy nabízejí speciální prohlídky pro rodiny s dětmi (doba prohlídky 
max. 35 min.). Pokud se tedy obáváte, že vaše ratolesti bude běžná prohlídka zámku nudit, 
objednejte si některý z programů speciálně upravených pro dětské návštěvníky. Nedávno 
zrekonstruovaný barokní zámek a jeho tajemná zákoutí si s dětmi můžete projít třeba v rámci 
prohlídky S andělem. Při ní se setkáte s nesmrtelnými obyvateli zámeckých komnat.

3 Velký Osek
Výlet za přírodou do Libického luhu

Poetické lužní lesy, které byly přirozenou součástí naší krajiny, až na výjimky vymizely. Jednou 
z nich je přírodní rezervace Libický luh nedaleko Velkého Oseku. A luh to není ledajaký. Co je 
na lesíku u Velkého Oseku tak zvláštního? Množství tůní a slepých ramen řeky Labe dodává 
luhu romantickou atmosféru. V mokřinách se samozřejmě daří také komárům, a tak si doma 
nezapomeňte repelent, ať vám hmyzí „upíři“ nezkazí zážitek z výletu. 

2Noutonice
Na Okoř je cesta jako žádná ze sta…

Známá trampská písnička dělá hradu Okoř reklamu už pěknou řádku let a u táborových ohňů 
bude stále patřit mezi evergreeny. Zříceninu hradu, který postavil v polovině 14. století bohatý 
pražský měšťan František Rokycanský, si můžete projít i s průvodcem. Prohlídka trvá 40 mi-
nut a zblízka spatříte nejen torzo velké obytné věže, která patří k největším svého druhu v Če-
chách, nebo zbytky pozdně gotického opevnění, ale i ruiny raně gotické kaple ze 13. století. 

pro rodiny s dětmi asi 4 hodiny  středně náročné

Od vlakového nádraží v Mníšku pod Brdy dojdete k zámku asi za půl hodiny. Od nádraží se vydejte vpra-

vo. Po pár metrech zahněte doleva na polní cestu souběžnou se silnicí. Po ní dojdete ke strakonické výpa-

dovce. Tu podejděte podchodem a dále pokračujte po žluté turistické značce Nádražní ulicí až k náměstí 

s kostelem sv. Václava. Kousek za ním už uvidíte krásný barokní zámek se třemi věžemi. 

O víkendech a svátcích (do 28. října) jezdí po trase Praha Masarykovo nádraží – Hostivice – Podlešín – 

Slaný dva páry cyklovlaků. Svézt se s nimi můžete na železniční zastávku Noutonice, odkud je to k hradu 

Okoř jen tři kilometry (po modré značce nebo cyklotrase č. 0080/0081). Cyklovlak odjíždí z pražského 

Masarykova nádraží v 9.10 h nebo 13.41 h (příj. Noutonice 10.16 h, resp. 14.40 h). 

Od nádraží ve Velkém Oseku vás k Libickému luhu dovede žlutá turistická značka. Asi po 20 minutách 

dojdete lesem k rozcestí, z něhož dál pokračujte vlevo po červené značce. Zhruba po dvou kilometrech do-

razíte k silničce. Nesledujte dál červenou značku, která vede vpravo, ale vydejte se vlevo kolem koupaliště 

zpět do Velkého Oseku.

VLAKEM ZA ZÁŽITKY • Hledáte inspiraci, kam jet na výlet vlakem? Zaručené tipy najdete na webových stránkách www.cd.cz/zazitky.
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pro turisty/cykloturisty asi 3 hodiny  nenáročné

pro turisty asi 2 hodiny  nenáročné

Praha

Okoř Velký Osek

Mníšek pod Brdy
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Má bílou, smetanovou barvu, svým  
kulovitým tvarem připomíná puk  

a na první pohled jde o potravinu, která by se 
měla co nejrychleji vyhodit do koše. Málem 
by se tak i stalo, ale lidská zvědavost v tomto 
případě vyhrála. Podle legendy totiž v jedné 
normandské vesnici zapomněla tamní selka 
ve sklepě vyrobený syreček. Když ho po čase 
našla, byl na povrchu obrostlý plísní. Sýr 
chtěla vyhodit, ale nejprve ho ochutnala 
a zjistila, že má výtečnou chuť. Proto se 
rozhodla „výrobu“ syrečků opakovat a zrodil 
se tak nový druh sýra, který začala od roku 
1791 prodávat na trzích poblíž Camembertu 
(podle něj později vznikl i originální název).

Kdo by neznal „Pepu“! Zrající sýr s výraznou 
chutí, měkkým jádrem a ušlechtilou bílou 
plísní na povrchu. Sedlčanský hermelín 
patří mezi nejznámější středočeské 
speciality, které ocení nejeden labužník.

Hermelín 
ze Sedlčan
text  filip černý  
FOtO  abelsonagency, pixmac

Hermelínové 
zajímavosti 
a rady
❙   Pro sedlčanský hermelín je charak-
teristická i propagace – výrobce sýr 
zakomponoval do vtipných reklam, 
které znázorňují upovídané sýry ve 
sklepích, kde dozrávají. za povšimnutí 
stojí i internetové stránky, kde jsou 
obdobným způsobem zveřejněny sýry, 
které si povídají mezi sebou.

❙   K hermelínu se výborně hodí odrůdy 
jemného mladého červeného vína, 
jako je třeba Frankovka, Cabernet 
sauvignon nebo svatovavřinecké. 

❙   vyrábějí se i netradiční příchutě 
–  smetanový hermelín s výrazným 
máslovým aroma, sýr figura s jogur-
tovou kulturou nebo pikant se směsí 
zeleného pepře a chilli papriček.

❙   málokdo tuší, že i když sedlčanský 
hermelín patří mezi oblíbené české 
pochutiny, některé šarže pocházejí 
z Polska. většinou jde o nízkotučnou 
variantu a pozná se podle počáteční-
ho písmena t u označení výrobku.

KrálovsKý hranostaj
Hermelín je ryze českou napodobeninou 
francouzského camembertu. Zpočátku nesly 
první výrobky v Čechách ještě francouzské 
označení, a jelikož bylo patentově chráněné, 
hledal se český obchodní název. Zvítězil her-
melín, a to s ohledem na podobnost bílého 
plísňového porostu sýra s královským herme-
línovým pláštěm z bílých hranostajů.

Sedlčanský Pepa se vyrábí od roku 1950 
v místní mlékárně. Během druhé světové 
války sloužila spíš jako zásobárna mléka 
pro Prahu, až v šedesátých letech se zájem 
o hermelín zvýšil a pádem komunismu se 
ze Sedlčan stal hlavní specialista na výrobu 
plísňových a zrajících sýrů. 
 
všestranná Konzumace
Samotná produkce hermelínu je velmi spe-
cifická, přes všechny technologické vymo-
ženosti se tento sýr vyrábí ručně. Kombinací 
původní receptury a dlouholetých zkušeností 
sýrařů se vyvinul unikátní výrobní postup, 
který probíhá pasterizací při 75 stupních 
Celsia, díky nimž vznikají užitečné bakterie 
a plísně. Poté následuje sýření, krájení a mí-
chání. Pak se hermelín formuje a podstupuje 
solnou lázeň. Po absolvování těchto nároč-
ných kroků se vytvarovaný sýr transportuje 
do sklepů, kde zraje. Poslední fází je balení  
a expedice do obchodů.

Hermelín se stal oblíbený díky různoro-
dému způsobu využití. Tradicí jsou u nás 
hermelínové pomazánky. Sýr, který voní po 
houbách, je vhodný k pivu či vínu, můžeme 
jej použít na smažení či pečení, na grilování 
či nakládání anebo si ho vychutnat jen tak 
samotný s pečivem.  ❚



28  / recept

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

Vaříme 
S Ondřejem 
SlaninOu

NakládaNý 
hermelín

SurOViny na 4 pOrCe:
4 ks hermelínu ❘ 4 lžíce ajvaru (papriková čalamáda, kterou lze zakoupit ve sklenici) 
❘ 4 cibule ❘ 6 stroužků česneku ❘ 8 beraních rohů ❘ 4 bobkové listy ❘ 12 kuliček nového 
koření ❘ slunečnicový olej

přípraVa
25 minut
dOBa nalOŽení
2–3 dny

1. Hermelín rozkrájíme podélně napůl, potřeme lžící ajvaru a slepíme. Cibuli nakrájíme na měsíčky, česnek nasekáme najemno.
2. Do důkladně vyčištěných sklenic klademe vrstvy nakrájené cibule, česneku, kolečka hermelínu, beraní rohy, nové koření a bobkový list. 
Opakujeme se zbytkem surovin. Jakmile jsou všechny navršené, zalijeme olejem, uzavřeme, necháme 2–3 dny v lednici odležet.



PříPrava
20 minut
DOBa PEČEní
30–40 minut
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Slaný 
žampionový 

koláč

1. Očištěné a nakrájené žampiony osmahneme na másle, 
zasypeme moukou, za stálého míchání přilijeme mléko, 
zavaříme a odstavíme, přidáme žloutek, smetanu, ochutíme 
citronovou šťávou, muškátovým oříškem, solí a pepřem.
2. Náplň vylijeme do formy vyložené těstem, 
pečeme 30–40 minut na cca 180 °C.

náplň: 600 g žampionů nebo lesních hub
 ❘ 1 citron ❘ 80 g másla ❘ 150 g smetany
 ❘ 150 g mléka ❘ 1–2 žloutky ❘ lžíce a půl 
hladké mouky ❘ muškátový oříšek ❘ pepř ❘ sůl

1. Mouku osolíme a zpracujeme s máslem změklým při pokojové 
teplotě a vodou v hladké těsto. Těsto necháme alespoň jednu hodinu 
v lednici odpočívat (lépe přes noc).
2. Na vále vyválíme z těsta podle tvaru a velikosti formy plát  
cca 4 mm silný a vyložíme jím pečlivě formu. Takto vyloženou formu 
opět vložíme do lednice alespoň na půl hodiny.

SurOviny na 6–8 POrcí:
Těsto: 300 g hladké mouky (nebo 200 g hladké 
a 100 g pšeničné celozrnné) ❘ 150 g másla  
❘ sůl ❘ 100 ml studené vody (aby těsto bylo tuhé 
a nelepilo se)
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Tradice pěstování této hospodářské houby 
spadá až do 17. století, kdy se začala obje-

vovat na zahrádkách ve Francii. V současnosti 
patří k největším producentům žampionů 
neboli pečárky Polsko, Nizozemsko, Velká 
Británie, USA nebo Čína.

Typicky hladká bílá houba se vyskytuje na 
nejrůznějších místech, především na travna-
tých lukách, polích, pastvinách nebo i v lese. 
Roste jak jednotlivě, tak i v tzv. čarodějnických 
kruzích jako ostatní houby, takže když jeden 

Pro svoji dostupnost patří mezi nejpoužívanější houby 
v kuchyni. Nejenže žampiony skvěle dochutí jídlo, ale jsou 
i pomocníkem v boji proti rakovině nebo tyfu. 

Doplněk Do kuchyně i k Dietě
Skoro všechny žampiony jsou jedlé, vý-
jimku tvoří pouze žampion zápašný, který 
má charakteristický zápach po inkoustu 
či karbolu. Pokud neholdujete houbaření, 
dají se sehnat snad v každém obchodě či na 
trhu. Nabízejí se malé plodničky žampionů  
pěstovaných v misce jako třešně. 

V kuchyni je pečárka všestranně použi-
telná. Svým složením se hodí především 
jako přísada při přípravě rybích, masových 
a drůbežích pokrmů, ale také na nákypy, 
do různých náplní, houbových salátů či 
k zelenině. Také ji lze konzervovat všemi 
způsoby, třeba v octovém či slaném nálevu. 
Žampiony navíc představují vhodnou sou-
část redukčních diet, protože jsou chudé na 
energii.

Vyléčí tyfus a ekzém
I když je žampion houba původem evrop-
ská, brzy ho přejala čínská lidová medicí-
na a začala hojně využívat. Houby totiž 
v sobě skrývají antibiotické a antioxidační 
látky. Žampion je jedním z nejsilnějších 
protialergických přírodních látek. Působí 
proti kopřivce, ekzémům a dalším pro-
jevům alergických kožních reakcí. Z této 
houby se produkuje antibiotikum kampes-
trin, které ničí bakterie tyfu. A to není vše, 
má i protirakovinné účinky, velmi zajíma-
vý byl případ vyléčení kožní rakoviny při 
podávání 250 až 500 g plodnic žampionů 
denně v potravě.

V minulosti se z žampionů připravovaly 
vodné roztoky, které se užívaly při uštknutí 
zmijí nebo proti plicní záduše. Díky vitaminům 
skupiny B, bílkovinám a zvýšenému obsahu 
draslíku celkově posilují organismus, působí 
proti krvácení dásní nebo podporují tvorbu 
mateřského mléka. ❚

Zajímavosti 
o žampionech
❙  v současnosti již existují speciali-
zované farmy na jejich pěstování, 
tzv. žampionárny.

❙  Kloboučky žampionů nebyly vždy 
bílé, ale hnědé nebo krémové. tepr-
ve před 70 lety se začaly pěstovat 
také bílé kmeny žampionů. 

❙  hnědé žampiony vydrží déle než 
bílé, chuťově jsou výraznější, odol-
né vůči napadení zelenou plísní,  
a proto bývají výrazně dražší než 
bílá varianta.

❙  Dlouhou dobu bylo největším 
exportérem žampionů nizozemsko, 
v posledních letech se ale na první 
místo v evropě dostalo polsko.

žampiony
text  filip černý  
FOtO  abelsonagency, wikimedia

žampion najdete, je velká pravděpodobnost, 
že se vedle objeví další. Vypěstovat si je však 
můžete kdykoli i doma, není nic jednoduššího 
než si koupit sadu pro pěstování žampionů  
a začít.

Bílé houBy 
jménem

❙  žampiony v syrovém stavu hned 
po nakrájení zakápněte citronovou 
šťávou, aby se uchovala jejich světlost 
( jinak by zhnědly). 

❙  jsou vhodné i pro tepelnou přípravu, obsa-
hují velké množství vody. pokud potřebujete 
žampiony solit, tak až po podušení, v opačném 
případě vám pustí až příliš mnoho vody  
a budou vysušené. 

❙  pro skladování žampionů vyhledejte chladné 
prostředí a tmu. nedávejte je do igelitového 
sáčku, tam se zapaří. 

❙  nemusíte je čistit, postačí, když je 
opatrně otřete. pokud na nich najdete 
zbytky hlíny, lehce je opláchněte 
pod tekoucí vodou a ihned usušte. 

tipy 
Do Kuchyně
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4      polská města
 propadnou fotbalu

Fotbaloví fanoušci odpočítávají dny do začátku 
evropského šampionátu a ve čtyřech polských 
městech se pečlivě chystají na jejich příjezd.  
To nejdůležitější ale mají organizátoři 
ve Wrocławi, Varšavě, Poznani a Gdaňsku  
už za sebou. Ve městech stojí krásné moderní 
stadiony – fotbalové „chrámy“. Pokud nepatříte 
mezi šťastlivce, kteří na nich zažijí atmosféru 
fotbalového EURA, třeba do nich zavítáte 
na koncert popové či rockové hvězdy. 

text  Tomáš rezek
foto  J. kośnik, neirfy, oleksiy mark, W. PanóW, nighTman1965, Tomasz Jabłoński
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MĚSTO S ČESKÝMI KOŘENY 
Losování mistrovství Evropy ve fotbale, které 

proběhlo koncem loňského roku v Kyjevě, 
nemohlo pro Čechy dopadnout lépe. Nejenže 
se naši fotbalisté utkají v základní skupině 
s „hratelnými“ soupeři, ale všechny tři zápasy 
odehrají v polské Wrocławi (Vratislavi). Tedy 
ve městě, které je z těch pořadatelských nejblí-
že českým hranicím a nejsnáze dostupné. 

OstrOvy prOpOjené mOsty
Navíc se v polské Wrocławi Češi mohou cítit 
tak trochu jako doma. Podle legendy založil 
město v 10. století český kníže Vratislav a v le-

WROCŁAW
tech 1335 až 1741 bylo slezské město sou-
částí Koruny české. Nejstarší částí města je 
Dómský ostrov (Ostrów Tumski). Milovníci 
pamětihodností by si jeho prohlídku neměli 
nechat ujít. Z množství církevních staveb 
vyniká především katedrála sv. Jana Křti-
tele se dvěma věžemi. Město na řece Odře 
tvoří desítka dalších ostrovů a ostrůvků, 
které jsou propojeny více než stovkou mos-
tů. Může se to zdát romantické a připomí-
nat atmosféru italských Benátek, ale má 
to i svou stinnou stránku. Wrocław těžko 
odolává povodním. 

rynek se prOmění ve fanzónu
Dnes je centrem Wrocławi Rynek – staré Tr-
hové náměstí, druhé největší v Polsku (větší 
už mají jen v Krakově). Sbíhá se k němu 
jedenáct ulic a v jeho středu stojí radnice. 
Její goticko-renesanční budova jako jedna 
z mála ve městě přečkala bez větší újmy 
druhou světovou válku a patří k nejkrásněj-
ším v Polsku. V době konání fotbalového 
EURA (od 8. června do 1. července) bude 
Rynek patřit fanouškům. Na náměstí 
vznikne volně přístupná fanzóna s něko-
lika velkoplošnými obrazovkami. Na nich 
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DO WROCŁAWI 
nebO DO VRATISLAVI? 
Obojí je správně – striktní pravidlo 
pro počešťování cizích zeměpisných 
názvů (světadílů, řek, pohoří, zemí, 
měst) totiž neexistuje. U řady 
zeměpisných jmen se užívá vžitá 
počeštěná varianta (Varšava, 
Vídeň, norimberk, Ženeva, Visla, 
Španělsko), u méně vžitých dáváme 
přednost původním podobám. 
Častým řešením je uvedení obou 
jmen s jednou z možností v závorce 
– např. Graz (Štýrský Hradec). 
Volba počeštěné či původní podoby 
cizího názvu se řídí především 
charakterem textu. 

bude možné sledovat všech 31 utkání. Kdo 
se tedy nedostane na stadion, správnou 
fotbalovou atmosféru zažije tady. I mimo 

hrací dobu fotbalových zápasů nebude 
ve fanzóně o zábavu nouze. Organizátoři 
chystají pro fanoušky nejrůznější kultur-
ní a sportovní atrakce. 

STADIOn VypADá jAkO LAmpIOn
Od loňského roku se Wrocław může poch-
lubit dalším stavebním divem – novým 
Městským stadionem. Loni v září ho oficiálně 
otevřeli při koncertu George Michaela. Tva-
rem i vnějším pláštěm připomíná lampion. 
Je „obalen“ sítí ze skleněných vláken potaže-
ných teflonem, což umožňuje variabilitu na-
svícení stadionu podle charakteru pořádané 
akce. Náležitě upravené je i okolí stadionu 
s promenádou plnou zeleně. Na stadion se 
vejde kolem 43 tisíc diváků (pro srovnání: 
kapacita stadionu pražské Sparty a Slavie je 
ani ne poloviční). Čeští fotbalisté na Měst-
ském stadionu ve Wrocławi odehrají všechny 
tři zápasy základní skupiny A evropského 
šampionátu (8. června s Ruskem, 12. června 
s Řeckem a 16. června s Polskem). ❚

městský stadion ve Wrocławi

Počet míst: 42 771
Rozměry stadionu: 272 × 224 × 39 m
Velkoplošné obrazovky: 2 
Počet stánků s občerstvením: 36 (256 pokladen)
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VARŠAVA S BÍLO-ČERVENÝM STADIONEM

V GDAŇSKU MAJÍ  
JANTAROVOU ARÉNU

EURO SE HRAJE  
I VE VELETRŽNÍ POZNANI

Polská metropole je často přirovnávána 
k bájnému ptáku Fénixovi. Na konci války 

byla Varšava takřka srovnána se zemí, během 
několika desetiletí se opět stala rušným 
a památkami ozdobeným velkoměstem. Tak 
trochu podobný osud má i varšavský Národní 
stadion, otevřený v prosinci loňského roku. 
Vyrostl na místě bývalého stadionu Desetiletí. 
Demolice původního stadionu postaveného 
v roce 1955 však byla plánována a žádoucí. 

Když zvítězíme ve sKupině…
Na Národním stadionu ve Varšavě se 8. června 
uskuteční zahajovací ceremoniál evropského 
šampionátu ve fotbale. Následně se na něm 
odehrají tři zápasy základní skupiny A, jedno 
čtvrtfinále a jedno semifinále. Vyhrají-li naši 
fotbalisté základní skupinu A, zahrají si na pol-
ském Národním stadionu čtvrtfinále s po-
stupujícím ze skupiny B. Varšavský fotbalový 

„chrám“ pro 58 tisíc návštěvníků už zdáli vábí 
bílo-červenou fasádou – v barvách polské 
státní vlajky. Uvnitř stadionu pak zaujme věž se 
čtyřmi velkoplošnými obrazovkami zavěšená 
na ocelové konstrukci ve výšce 30 metrů nad 
středem hřiště. 

Fanzóna vedle nádraží
Nejen stadion, ale i fanzónu fotbalového EURA 
bude mít Varšava ze všech pořadatelských 
měst v Polsku největší. Fotbalovým fanouš-
kům bude vyhrazeno 120 000 metrů čtvereč-
ních v centru města na náměstí Přehlídek (Plac 
Defilad), kterému dominuje nejvyšší budova 
Polska – 231 metrů vysoký Palác kultury 
a vědy. Varšavská fanzóna hravě pojme 100 
tisíc lidí. Všech 31 fotbalových zápasů mohou 
návštěvníci sledovat na osmi velkoplošných 
obrazovkách. Fanzóna se nachází u varšavské-
ho hlavního nádraží (Warszawa Centralna). ❚

národní stadion ve varšavě 

Počet míst: 58 000 
Celková plocha stadionu: 203 920 m2  
(z toho 130 820 m2 podzemní část) 
Velkoplošné obrazovky: 4 
Délka pultů stánků s občerstvením: 443 m

Pobaltské město Gdaňsk pa- 
tří k nejkrásnějším na severu Evropy. 

Proslavilo se nejen loděnicemi a odbory So-
lidarita, ale i zpracováním jantaru. Oblíbený 
minerál inspiroval i architekty nového sta-
dionu – PGE Arény. Zakřivený plášť stadionu 
tvoří 18 tisíc desek různých odstínů hnědé 
barvy, aby stavba co nejvíce připomínala oz-
dobný kámen. V „jantarové aréně“ si mohou 
zahrát i naši fotbalisté. Pokud postoupí ze 
základní skupiny z druhého místa, střetnou 
se tu ve čtvrtfinále s vítězem skupiny B. 
Fanzónu s kapacitou 30 tisíc návštěvníků 
najdete v Gdaňsku na náměstí Lidových 
sněmů (Plac Zebrań Ludowych). ❚

Hrdé město proslavené mezinárod-
ními veletrhy. To je polská Poznaň. 

Nejvíce památek se nachází ve Starém 
Městě (Stare Miasto) kolem Staroměst-
kého náměstí (Stary Rynek), jemuž 
vévodí krásná renesanční radnice. Kvůli 
EURU nemuseli v Poznani stavět nový 
stadion. Městský stadion, který ve měs-
tě stojí přes 30 let a pojme na 43 tisíc 
diváků, stačilo jen zmodernizovat. Pro 
fanzónu s kapacitou 30 tisíc návštěvní-
ků vybrali v Poznani náměstí Svobody 
(Plac Wolności) ležící přibližně na půli 
cesty mezi hlavním nádražím a historic-
kým středem města. ❚

pGe aréna v Gdaňsku 

Počet míst: 42 000 
Rozměry stadionu: 236 × 204 × 45 m
Velkoplošné obrazovky: 4 
Počet stánků s občerstvením: 24 
(113 pokladen)

městský stadion v poznani 

Počet míst: 43 000 
Rozměry stadionu: 220 × 213 × 56 m
Velkoplošné obrazovky: 2 
Počet stánků s občerstvením: 27  
(221 pokladen)
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VLAKEM NA EURO
Chystáte se v červnu do polské Wrocłavi na EURO fandit našim fotbalistům?  
Pak rozhodně jeďte vlakem! Na všechny tři zápasy české reprezentace v základní 
skupině (8., 12. a 16. června) vypraví České dráhy pro fanoušky speciální vlaky. 

Vlaky pojedou z Prahy, Brna, Ostravy a přistoupit do nich můžete 
i v dalších českých a moravských městech. Do Wrocławi dorazí 

s dostatečným předstihem před začátkem zápasu, takže stačíte 
navštívit i fanzónu v centru města. Jízdenku na vlak si mohou 
zakoupit i ti, na které se už nedostal lístek na zápas a přesto chtějí 
zažít ve fanzóně tu pravou fotbalovou atmosféru. Sledujte také 
web www.vlakemnaeuro.cz. 

VlAkEm Až kE stAdiONU
Kompletní rekonstrukcí prošla i historická budova hlavního nádraží 
ve Wrocławi. Právě zde vystoupí fanoušci ze speciálních vlaků, které 
vypraví České dráhy na zápasy naší reprezentace. V době konání šam-
pionátu budou jezdit z hlavního nádraží (Wrocław Główny) k Městské-
mu stadionu (Wrocław Stadion)  kyvadlové vlaky. Spojení mezi nádra-
žím a stadionem zajistí i posílené linky hromadné dopravy. Zastávka 
MHD se nachází přímo před nádražím (Dworzec Główny PKP). 

tAm 8. 6. 2012 12. 6. 2012 16. 6. 2012

Praha hl. n. 9.00 9.00 9.00

Praha-Libeň 9.07 9.07 9.07

Kolín 10.01 10.01 10.01

Pardubice hl. n. 10.30 10.30 10.30

Choceň 11.05 11.05 11.05

Ústí nad Orlicí 11.19 11.19 11.19

Letohrad 11.37 11.37 11.37

Wrocław Główny 14.39 14.39 14.39

Začátek zápasu 20.45 18.00 20.45

ZPĚt 9. 6. 2012 12/13. 6. 2012 17. 6. 2012

Wrocław Główny 1.45 23.05 1.45

Letohrad 4.40 2.03 4.40

Ústí nad Orlicí 4.57 2.20 4.57

Choceň 5.11 2.34 5.11

Pardubice hl. n. 5.35 2.58 5.35

Kolín 6.05 3.29 6.05

Praha-Libeň 6.53 4.13 6.53

Praha hl. n. 7.00 4.20 7.00

Časy odjezdů vlaků ve dnech 12. a 16. 6. 2012 jsou orientační (mimo jiné z důvodu plá-
nované změny jízdního řádu ke dni 10. 6. 2012). Sledujte web www.vlakemnaeuro.cz.

Praha hl. n. Praha-libeň

kolín

Choceň Ústí nad Orlicí

letohrad

Brno hl. n. Vyškov na moravě

Hranice na moravě
kojetín

Přerov

Ostrava- 
-svinov

Ostrava hl. n.

Pardubice hl. n.

Wrocław

Jízdní řád speciálních vlaků pro fanoušky Praha – Wrocław a zpět

Ceny zpátečních jízdenek do Wrocławi
Z Prahy až Kolína: 799 kč
Z Pardubic až Letohradu: 699 kč
Z Brna až Hranic na Moravě: 799 kč
Z Ostravy-Svinova a Ostravy hl. n.: 499 kč

Jízdenku SporoTiket EURO jednoduše zakoupí-
te na eShopu ČD. S nákupem neváhejte, počet 
míst ve speciálních vlacích je omezen a chuť 
na dobrý fotbal obrovská!
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NEJVÍC FANOUŠKŮ 

text  pavel hrabica 

foto  pavel lebeda, čtk

Vaši pověstnou penaltu z Bělehradu 
1976 se tu a tam snaží někdo napodobit, 
i když se střídavými úspěchy. Sledujete 
tyto pokusy?
Já jsem to na rozdíl od nich pravidelně tréno-
val, bez tréninku se to kope špatně. Mě jen 
těší, že tenhle můj kop není zapomenutý a že 
žije po celém světě. Když jsme se vrátili z Bě-
lehradu, doputovaly ke mně zvěsti o tom, že 
kdyby mi Sepp Maier kop chytil, možná by se 

to posuzovalo jako znevážení socialistického 
zřízení. Kdybych neuspěl, možná teď děláte 
rozhovor se soustružníkem s třicetiletou praxí 
v ČKD Praha. Ale to bych zase nebyl slavný, že?

Za pár dní vypukne v Polsku a na Ukra-
jině fotbalové mistrovství Evropy. 
Budete u toho na tribunách?
Rád bych. Rýsuje se nějaká cesta s Nada-
cí fotbalových internacionálů. Ale úplně 

nejraději bych tam byl jako hráč, to mi 
věřte! Možná vás bude zajímat, že z Polska 
mi v posledních letech chodí nejvíc dopisů 
od fanoušků se žádostí o autogram. Jenže 
zatímco na Západě je zvykem, že lidé pošlou 
i obálku se zpáteční adresou a se známkou, 
Poláci posílají jen obálku s adresou a bez 
známky. Leze to dost do peněz, ale nemám 
to svědomí házet takové prosby do koše, 
a tak odepisuji...:-)

ANTONÍN PANENKA

V POLSKU MÁM
Pohodový 
záložník vstoupil 
na fotbalový Olymp 
nezapomenutelným 
dloubákem, jímž 
zpečetil zlaté 
evropské medaile 
československého 
týmu před 36 lety. 
Antonín Panenka 
= zlatá penalta 
z Bělehradu 1976. 
Antonín Panenka = 
Bohemians Praha. 
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ANTONÍN PANENKA (63)  

Narodil se 2. prosince 1948 v Praze. 
Od roku 1959 do roku 1981 hrál 
za Bohemians Praha, v letech 1981 až 
1985 za Rapid Vídeň. Dvakrát s ním 
vyhrál rakouské mistrovství a byl 
ve finále Poháru vítězů pohárů. Je 
mistrem Evropy 1976 z jugoslávského 
Bělehradu, kde Československo 
porazilo tehdejší západní Německo 
v penaltovém rozstřelu; v roce 1980 si 
z ME v Itálii odvezl bronzovou medaili. 
Odehrál 59 reprezentačních zápasů, dal 
v nich 17 gólů, stal se československým 
fotbalistou roku 1980. Za titul mistra 
Evropy v roce 1976 dostal od prezidenta 
Husáka titul mistr sportu, v roce 2008 
od prezidenta Klause k 28. říjnu medaili 
Za zásluhy. V současnosti působí jako 
prezident klubu Bohemians 1905.

Naše reprezentace má po letech poměr-
ně slušné výsledky. Jak vidíte její šance?
No právě, výsledky snad ujdou, jsou ale lepší 
než hra, kterou reprezentace v kvalifikaci čas-
to předváděla. Na druhou stranu se snad dala 
dohromady poměrně stabilní parta hráčů. 
Výsledek záleží jednak na jejich momentální 
formě a taky na tom, s čím tam každý z hráčů 
pojede. Jestli jde někomu jen o to zahrát si 
na takovém turnaji, tak to většinou k dobré-
mu nevede. Když jedete na mistrovství s tím, 
že chcete vyhrát nebo dojít co nejdál, že 
chcete být nejlepší, tak to má cenu. 

Jak vypadá váš denní program, když se 
hraje nějaké podobné mistrovství? Jste 
na pár týdnů vyřazen z každodenního 
rodinného provozu?
Vůbec ne. Dneska se hrají dva až čtyři zápasy 
denně, to se nedá všechno sledovat. Tak si 
spíš vybírám lahůdky.

Musí kolem vás manželka našlapovat 
po špičkách?
Ani náhodou. Ještě když jsem aktivně hrál, 
tak snad, to jsem se nejraději zavřel sám k te-
levizi, ale spíš jsem studoval hru hráčů, jak co 
dělají a vymýšlejí. Dnes jdu raději do hospody 
mezi lidi, baví mě sledovat, jak chlapi fandí, 
poslouchat jejich hlášky.

Příliš se neví, že jste v počátcích utrpěl 
těžké zranění oka. Moc nescházelo 
a český fotbal by žádného Panenku 
neměl a nikdo by ve světě neznal slavný 
vršovický dloubák…
Stalo se mi to na zimním turnaji Tatry 
Smíchov. Hrávalo se na škváře a dostal jsem 
přímo do levého oka míčem obaleným tou 
škvárou. Hned mě vezli do nemocnice, došlo 
mi, že to asi nebude sranda. Ležel jsem tam 
dva měsíce. Nejdřív zkoušeli, jestli se sraže-
nina v oku nevstřebá, ale po pár dnech jsem 
musel na operaci. Operoval mě pan profesor 
Dienstbier, velká kapacita přes oči. Říkal mi, 
že ta rána míčem byla srovnatelná s kopnu-
tím koně. Kdyby mi sraženinu nevyoperovali, 
o oko bych přišel. Rok a půl jsem nemohl 
na hřiště, nesměl jsem si kopnout do míče. 
Ale bylo mi jednadvacet, vydržel jsem. Proto-
že jsem strašně toužil vrátit se, přísně jsem 
všechna pravidla a nařízení lékařů dodržoval.

Nejraději bych  
jel letos na EURO  

jako hráč.

Není vám líto, že nejste o čtyřicet 
let mladší a s tím, co jste předváděl 
na hřišti, nepřivádíte k nadšení diváky 
třeba v Lize mistrů?
Nelituji toho ani v nejmenším. Člověk 
se může třeba utěšovat tím, že byli lepší 
fotbalisté, kteří se nedostali vůbec nikam. 
Já jsem si aspoň malý krajíc ukrojil. Nejsem 
nešťastný z toho, že jsem musel čekat, až se 
mi přehoupne přes třicet. (Antonín Panenka 
přijal nabídku Rapidu Vídeň ve svých 32 letech 
– pozn. aut.) Já na tom byl ještě královsky 
ve srovnání s některými jinými hráči, pustili 
se mnou ženu i dceru se synem. Opravdu 
nelituji ničeho.

Dnešní dvacetiletí kluci si jen v české 
lize vydělávají nesrovnatelné peníze, 
o platech v zahraničí ani nemluvě. Ani 
toho nelitujete?
Mám na to trochu jiný názor, než často slý-
chávám – ti se mají. Sportovní život je krátký, 
je logické, že se hráči snaží vydělat a zabez-
pečit se. Na vrcholu jsou sedm, deset let – 
a co potom? Někdo je vyučený, někdo stihne 
udělat nějakou školu, ale skončí s fotbalem 
a nemá žádnou praxi a trenérů nemůže být 
nekonečně. Takže jednoho dne naposledy 
svlečete dres a začínáte od píky. Ti hráči si ty 
peníze zasluhují. ❚

Dnes jste prezidentem Bohemians 1905. 
To zní docela honosně, ne?
Lépe by zněl výraz ambasador, jak se používá 
v zahraničí. Nejsem žádný vládce klubu, spíš 
jeho představitel navenek. Čestná funkce, ale 
jsem rád.

Bohemka žije vlastně celou svou exis-
tenci ve vlnách – jednou nahoře, podru-
hé dole, musí neustále zápasit o svou 
existenci, o stadion…
Už jsem s ní zažil druhou ligu, hrál jsem ještě 
na starém stadionu s dřevěnou tribunou 
jako střiženou z Anglie, horší i lepší časy. Teď 
zase hrozí, že by přišla o stadion, ale snad se 
i tohle podaří zachránit.



UNAVENĚ

PAZNEHTNÍK

POHOVKA
(OBECNĚ)

RANNÍ
VLÁHA

OPAK
BDĚNÍ

3. část
tAJENKY

SPODNÍ
JURA

(GEOL.)

PLYNNÝ
UHLOVODÍK

(-TH-)

ARMÁDNÍ
SPORTOVNÍ
KLUB (ZKR.)

MÝTINA

CITOSLOVCE
DUPNUTÍ

ROZLEHLÉ
POLE

KARLOVARSKÝ
GRAND-
HOTEL

DOVEDNOSTI
(KNIŽNĚ)

POSKYTNOUT
SLEVU

TYP MON-
TOVANÉHO

RODINNÉHO
DOMU

VÁM
PATŘÍCÍ

MALÝ
OTASLAVNOST

ČÁST
VĚTY

TEN I ONENNEZVÍTĚZIT HRDINA
(KNIŽNĚ)ŽEMLOVKA

NÁSTAVBA
NAD HLAVNÍ

ŘÍMSOU

VĚNOVAT

PŘÍSLUŠNÍK
ZLATÉ

HORDY

VÁBIT

VYZNAMENÁNÍ

OCHOTNĚAKVARIJNÍ
RYBKA

PRUŽNÁ
VĚTEV

ÚTOK
ZNAČKA

SPORTOVNÍ
OBUVI

POCIT
DLOUHÉ
CHVÍLE

MRAVOUK

ZÁZRAK

VÝCHODNÍ
SLOVAN

VÝZVA
K ZASTAVENÍ

CEDNÍK

CISTERNA

ÚKON

SYČIVĚ
SE ROZ-

STŘIKOVAT

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR

MUŽSKÝ
HLAS

ZPĚVNÝ
PTÁK

JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA
MANILSKÉ

KONOPÍ
NÁZEV

HLÁSKY

MLHA

ZNIČENÝ
(OBECNĚ)
ZNAČKA

KOSMETIKY

KOUPACÍ
NÁDOBA
VYDÁNÍ
CENIN

NICKY

DOUPĚ

MONGOLSKÝ
ROLNÍK

POMŮCKA:
LIAS

NEMLUVŇATA
(KNIŽNĚ)

2. část
tAJENKY

OSLEPIT
SVĚTLEM

KRÁTKÝ
KABÁT

ST. VZT. ZÁ-
JMENO (-A)

ZACHRÁNIT
(KNIŽNE)

VZPLANUVŠÍ
HVĚZDA

PRK. STROPY
(V NÁŘEČÍ)

KUROVITÝ
PTÁK

KACHNA
(ZOOL.)

PYTEL

MALO-
MOCENSTVÍ

LEKNUTÍ

Z VNITŘKU
PRYČ

AKADEM.
ZKRATKA

VĚDRO
U STUDNY

1. část
tAJENKY

OBLOHA

KARTAGINEC

PŘEDLOŽKA

 

KŘÍŽOVKA
Tajenka – výrok českého básníka, spisovatele a aforisty Jiřího Žáčka (*1945).     
     



co mi hlava nebere

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

Celkem pravidelně si kupuji některé časopisy pro ženy a v 
poslední době se nestačím divit, co se v nich píše. Skoro ve 
všech magazínech tohoto typu jsou návody na zaručené 

diety, jak rychle a pokud možno trvale shodit co nejvíce kilogra-
mů. Chápu, že s příchodem jara a blížícího se léta se každá z nás 
chce zbavit přebytečných tuků získaných v průběhu vánočních 
svátků a zimy, ale co mi k tomu vůbec nesedí, je obsah dalších 
stránek. 
     Na jedné stránce najdete sáhodlouhé návody a jídelníčky pro 
udržení štíhlé postavy. Proč se ale hned na další stránce objeví lá-
kavé recepty na různé dobroty, které jsou doplněny ještě lákavěj-
šími fotografiemi? Kopečky zmrzliny se šlehačkou ve skleněném 
poháru na vysoké noze, nadýchaný dortík s jahodovým krémem 
a cukrovou polevou, křupavý čokoládový muffin, créme bruleé 
s nazlátlou krustou na povrchu, smetanový dort s pistáciovými 
oříšky nebo smažené koblížky s marmeládou…To jde potom celá 
dieta, s prominutím, do kopru.

Dana Blažková, 25 

DIETA 
V KOPRU

DRZOST 
V KLOBOUKU
Je pátek odpoledne. Čekám ve frontě před pokladnami na jed-

nom větším nádraží. Fronta poměrně rychle ubývá, až je přede 
mnou jen paní v klobouku, která si jde také koupit jízdenku. 

„Dobrý den,“ zdraví ji pokladní. Paní povídá: „Jednou do Lhotky.“ 
Pokladní se ptá: „Máte nějakou slevu?“ Paní zakroutí hlavou, že ne. 
Pokladní se ptá: „A jedete jenom tam?“ Paní souhlasně pokývne, že 
ano. Pokladní vydá jízdenku a žádá po paní 140 Kč. Paní se rozčílí, 
že minule platila méně, načež po delší době lovení vytáhne z kabel-
ky průkazku na slevu. Pokladní tedy vydá jízdenku novou. Paní však 
odvětí: „Jé, já vlastně pojedu hned i zpátky, to můžu mít zpáteční, 
ne?“ Pokladní tedy s chladnou hlavou vydá další zpáteční jízdenku 
a dává ji paní. Ta se na ni podívá a říká: „Jéééjej, já zapomněla, že 
do Lhotky pojedu, ale až zítra.“ Pokladní téměř zaskřípe zuby, ale 
vydá další – už čtvrtou – jízdenku a požaduje po paní odpovídající 
finanční obnos, na což paní zareaguje takto: „Jééé, a můžu platit 
kartou? Víte, já u sebe nemám tolik peněz v hotovosti.“

Tak tohle už mi fakt hlava nebere…
Jan Fojtík, 30  
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1  Michal Brož
     27 let
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Přeměň realitu ve svůj sen… 

Máte rádi klasickou fotografii, nebo vás štvou zažité 
konvence? Dokážete pomocí fotografie přenést pocity 
a atmosféru na druhé? Jste počítačovými programy 
nepolíbení, nebo si naopak bez grafického softwaru moderní 

fotografii nedokážete představit? 

Pokud tě výzva zaujala a dosud jsi publiko-
val maximálně tak na Facebooku, pošli 

nám své výtvory a neboj se přiložit originální 
komentář, který umocní tvoji šanci na výhru. 
Nejpovedenější díla budou oceněna Era osob-
ním účtem s počátečním vkladem v hodnotě 
5 000, 3 000 a 2 000 Kč (1., 2. a 3. místo).

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

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

Kompletní pravidla najdeš na adrese 
www.cd.cz/cdprovas.

Výherci 
fotosoutěže
za měsíc květen 2012

...a získej  
Era osobní účet 

s počátečním vkladem v hodnotě 

5 000, 3 000 a 2 000 Kč!

2 Adéla Chlebišová                   
             18 let

3 Filip Kešner

          22 let



text  tomáš cach                 
ilustrace  jakub mareš      

krimi VLKODLAK?

Úderem dvanácté dosednu za svůj stůl 
naproti Elišce v naší kanceláři na odbo-
ru obecné kriminality.

„Příšernej úřad!“ zahájím zprávu o své celo-
dopolední mimoslužební aktivitě. „V přízemí 
ti vrazej do ruky žádost, s tou běžíš postupně 
do čtvrtýho, pátýho a druhýho patra, abys 
nakonec skončila s potvrzením vydaným 
zase v přízemí. Prostě horor. A co tady – něco 
novýho?“

„Taky horor,“ ucedí Eliška, „Ale na rozdíl 
od tvý byrokratický anabáze pravej.“ A přistrčí 
mi pod nos záznam oznámení učiněného 
v noci na místním oddělení v jedné předměst-
ské obci.

Dvaasedmdesátiletá Božena Celdová 
vypověděla, že kolem třiadvacáté hodiny se 
vracela domů od dcery chodníčkem podél lesa. 
Najednou uslyšela někde poblíž táhlé zavytí, 
jakoby od psa. A vzápětí přidušený výkřik. 
Vyšla z ohybu cesty a spatřila na chodníčku 
ležet lidské tělo, nad nímž se skláněla příšera. 
S vlčí hlavou! Jak ji ta obluda zahlédla, rychle se 
ztratila v lese. Paní Celdová pak v ležící postavě 
okamžitě poznala profesora Adolfa Nyklera. 
Už nedýchal. Podle ní ho prostě k smrti vyděsil 
– vlkodlak.

„Co si o tom myslíš?“ chce vědět Eliška.
Pokrčím rameny. „Drsná klukovina. Recese, 

která špatně skončila.“
„Anebo úmysl. Profesor byl po čtyřech infark-

tech. Srdce nadranc.“
„Aháá,“ protáhnu uznale, „tak ty už jsi 

trochu…“
„Trochu dost,“ ušklíbne se Eliška blaho-

sklonně. (Ten úšklebeček „miluju“. Vlastně… 
miluju.) „Nykler žil sám a skromně v pěkně 
zrekonstruovaném domku. Slušný 
majetek – obrazy, starožitnosti, cenné 
papíry… A – pozor! – v obci snad kaž-
dý věděl, že měl až panickou hrůzu 
ze psů.“

„Nějací příbuzní?“ nadhodím.
„Jediným pozůstalým je syn Matěj 

z druhého manželství. Devatenáct let, student 
prvního ročníku stavební fakulty, kde ho však 
od zápisu nikdo neviděl. Má v centru vlastní 
garsonku, za otcem jezdil zřídka. O jeho smrti 
už ví, ale momentálně je údajně na cestě ze 
zahraničí. Přijde ráno v devět.“

„A s ním možná i vlkodlak,“ zabručím, ale 
Eliška se ani neusměje.
■
Vlkodlak se však znovu objevil ještě téhož dne 
na téměř stejném místě krátce před půlnocí.

„Tady… tady proti mně vyskočil na cestičku,“ 
ukazuje nám oznamovatel, korpulentní šede-
sátník Josef Rybka. „Příšerně zavyl a než jsem 
se vzpamatoval, zmizel mezi stromy. Vypadal 
přesně tak, jak ho popsala stará… teda paní 
Celdová.“

Skvělý, pomyslím si. Zavoláme posily a bude-
me honit v noci po lesích – vlkodlaka.

„Tam,“ dloubne do mě Eliška, „mezi těma 
břízkama.“

Sakra. Zapomněl jsem v autě brýle na dálku.
Eliška na nic nečeká. A sotva se s Rybkou tro-

chu rozpohybujeme, už se vrací. V jedné ruce 
preparovanou vlčí kůži s hlavou, druhou svírá 
znehybňujícím chvatem zápěstí vzpouzejícího 
se pihovatého mladíka.

„Ale to je Jarka Chlumec!“ vyjekne překva-
peně Rybka. „Takovej místní…,“ poklepe si 
významně na čelo. „Ale jinak hodnej kluk.“
■
Matěj Nykler je nevraživost sama.

„Doufám, že toho hajzla, kterej s tou maška-
rádou uhnal tátovi infarkt, brzo čapnete.“

„Opravdu už to nebude dlouho trvat,“ ujistím 
ho. „Kde jste strávil úterní večer a noc?“

„Ve svý garsonce. Slavil jsem s přítelkyní její 
narozeniny. Vůbec jsem se odtamtud nehnul. 
A to jako proč? Snad si nemyslíte…“

„To tedy myslíme. Krátce po třiadvacáté 
hodině vás viděl svědek Jaroslav Chlumec, jak 
nedaleko místa, kde byl těsně před tím nalezen 
váš mrtvý otec, svlékáte a zahrabáváte v lese 
vlčí kůži.“

„Jarka Chlumec, jo? Vy věříte takovýmu 
trotlovi?“

„Podle zákona je Chlumec naprosto způsobi-
lým svědkem. Ten převlek se mu natolik zalíbil, 
že si ho po vašem odchodu přivlastnil.“

Během posledních slov přejdu ke dveřím 
a otevřu je dokořán.

Na prahu stojí – vlkodlak.
Matěj Nykler se vymrští ze židle. „Pryč! Ať 

jde pryč! Pryč! Pryč!“
Eliška však rázně napochoduje 

do místnosti a jediným pohybem se 
zbaví svého převleku.

Mladík má dost. „Já chtěl 
tátu jen vystrašit…,“ zavzlyká.

„Ne, zabít!“ rozkřikne se 
Eliška. „Věděl jste, jak je 
na tom se srdcem, že má 
hrůzu ze všeho, co jen 
vzdáleně připomíná psa, 

i kam a kdy chodí každý 
večer na procházku.“

Nyklerova tvář se vmžiku promění nepotla-
čovanou zlobou.

„No a co?! Když se dozvěděl, že jsem se vy-
kašlal na školu, odmítl mi dál vyplácet apanáž. 
I z tý garsonky, kterou mi sám koupil, mě chtěl 
nechat vyhodit… Před tejdnem jsem u kámoše 

viděl tu vlčí kůži, střelil mně ji za litr. Mohlo 
to vyjít, kdyby se k tomu nenachomejtla 

ta bába a pak ten blbeček… Infarkt, 
naprosto přirozenej konec… A moh 
jsem mít všecko pro sebe! Žít si…“  ❚

ČETLI JSTE POZORNĚ?
Pak jistě dokážete do tří vteřin odpovědět na otázku:

V čem spočívalo alibi Matěje Nyklera?
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KOSMONAUTEM  
NA ŽELEZNÉ PLANETĚ
Jsou to smrtelníci jako my. Než vyšplhají na stanoviště stroje. Než položí ruce 
na kontrolér lokomotivy a do paměti si obtisknou ručičku každého manometru 
a ampérmetru. Pak srostou s ocelovým monstrem o výkonu tisícihlavého 
koňského stáda s udivující samozřejmostí.   

text  VáclaV rubeš 

foto  autor, michal málek, archiV ČD

Přemýšleli jste někdy o tom, kdo sedí 
úplně vpředu? Co je to za člověka, jehož 

vnímáme jen jako siluetu za čelním oknem? 
Pro někoho jsou to obyčejní „řidiči“, pro 
dalšího takřka idoly moderní doby. 

KOSMONAUTI 19. STOLETÍ
Kdo stojí na vrcholu obdivu moderní doby? 
Vědci, lékaři, dobrodruzi nebo snad astronau-
ti? Před nějakými 160 lety byste odpovídali 
unisono: strojvůdci. V první polovině 19. stole-
tí totiž neexistovala profese disponující větším 
kreditem, než bylo povolání mužů stavících se 
neohroženě na otevřené plošiny tehdejších vý-
dobytků lidského pokroku – parních lokomo-

tiv. I když strojvůdce v cylindrech a bílých ruka-
vicích dnes připomínají už jen reprodukované 
ilustrace v publikacích drážní historie, přesto 
jejich pozapomenutý, ale i často zpochybňo-
vaný status takzvané „černé šlechty“ pořád 
žije. V pionýrských dobách železniční dopra-
vy byl totiž vlak velkou atrakcí a strojvůdce 
zase hoden panovníkovy úcty. Kdyby tenkrát 
existovali kosmonauti, strojvůdci by jim mohli 

POVOLÁNÍ:  
STROJVEDOUCÍ
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Strojvedoucí je jako jediný technický orgán na vlaku zodpovědný prakticky za vše, co se během jízdy stane, a to i za technický stav lokomotivy. Jeho povinnosti proto 
začínají ještě před tím, než vůbec vstoupí na stanoviště. Při převzetí lokomotivy (obr. 1) musí důkladně zkontrolovat stav stroje. Prohlédne pečlivě elektrickou vý-
zbroj i pojezd a soustředí se na těsnost převodovek a správnou polohu obručí na dvojkolí (obr. 2). Následné oživení „studené“ lokomotivy se radikálně liší od pouhého 
otočení klíčku ve spínací skříňce automobilu – strojvedoucí zapne baterie (obr. 3), odblokuje řízení, elektrickou lokomotivu uzemní, zapne hlavní vypínač a následně 
zdvihne sběrače (obr. 4). Po doplnění vzduchu do brzdové soustavy kompresorem přichází na řadu vyjmutí klínů (obr. 5) pod lokomotivou a odbrzdění ruční brzdy 
(obr. 6). Také úřední šiml zařehtá ještě před samotným odjezdem na trať, a tak se vyplňuje záznam o výkonech strojvedoucího a zaznamenávají případné neduhy 
stroje (obr. 7). Než vlak odjede z výchozí stanice, musí strojvedoucí prověřit všechny důležité technické celky a provést ve spolupráci s vozmistrem (známé oťukávání 
kladívkem) nebo vlakovou četou zkoušku brzdy (obr. 8). Pak už zbývá zdánlivá maličkost – uvést stroj do pohybu (obr. 9) a být permanentně bdělý (obr. 10). 

1

2

3

4

5

Než vyrazí Na trať
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Ovládání 
složitého organismu 

lokomotivy není určeno 
grobiánům  

ani citlivkám.
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FÍROVSKÝ ŽARGON
Hulit u klády – čekat u návěstidla 

Třešně – návěstidlo v poloze Stůj 
(červené světlo)

Šustrovat – prodlužovat jízdní dobu 
a nabírat zpoždění

Zelená ulice – dlouhá jízda bez 
zastavení (všechna návěstidla 
na volno)

Do zdi a do peřinky – necitlivé 
zastavení s cukáním versus něžné 
„přistání“ u peronu

Nasypat to tam – zastavit pomocí 
rychlobrzdy, zpravidla v případě 
ohrožení nebo nebezpečí

obdivem okolí směle konkurovat. Snad proto 
je odkaz neohrožených průkopníků stále živý, 
snad proto se dědí z generace na generaci 
a snad proto jsou i dnešní strojvůdci součástí 
víceméně uzavřené komunity. 

PÁRA, SAZE A ŽELEZNÍ DĚDCI
Postupem času, jak se železnice rozšiřovala 
po celém světě a současně vyvíjela, mírně 
zevšedněla a s ní i lidé spojení s tímto složi-
tým organismem. Činnost tisíců závorářů, 
konduktérů, přednostů nebo skladníků se 
stala denním koloritem železné dráhy. Stroj-
vůdci však patřili dál k drážní elitě. Jen cylindr 
vyměnili za typickou koženou fírovskou čap-
ku a bílé rukavice za olejem vonící „pucvoli“. 
Z elegánů na prvních lokomotivách, které 
dnes vzbuzují spíše úsměv, se stali umouněn-
ci na kolosálních strojích. Přesto na ně kluci 
pořád koukali s otevřenou pusou a pod stro-
meček si přáli elektrický modelový vláček. 

Práce strojvůdců na velkých parních loko-
motivách přitom nebyla vůbec záviděníhod-
ná.  Fyzickou i psychickou zátěž umocňo-
valy pracovní podmínky. V létě neuvěřitelné 
vedro a v zimě chlad, který potrápil zejména 
bederní partie strojních čet. Rychlíková lo-
komotiva spolykala při každé cestě několik 
tun uhlí, které se tenkrát do kotle dostá-
valo jen na topičově lopatě. Vymoženost 
mechanického přikladače k nám přišla až 
v 50. letech 20. století. Ovládání složitého 
organismu parní lokomotivy také nebylo 
určeno grobiánům ani citlivkám. Vyžadova-
lo poměrně dost fyzických sil a přesto jemné 

zacházení. Nejdůležitější ale bylo umět se 
vcítit do stroje a dokonale se s ním sžít.  

NOVÉ TECHNOLOGIE I ÚSKALÍ
Pozvolný ústup parní trakce z našich kolejí 
znamenal velkou změnu také pro stroj-
vedoucí – nástup motorových a následně 
elektrických strojů. Nejenže se postupně 
stávaly kouř, saze a popel minulostí, ke slo-
vu přicházely také technologické novinky. 
Zlomovým se stává vlakový zabezpečovač 
– zařízení, které kontroluje strojvůdcovu 
bdělost během jízdy a v případě náznaku 
její ztráty zastaví vlak. Počátkem sedmde-
sátých let totiž strojvedoucí v čelech vlaků 
přišli o druhého člena posádky, který v pří-
padě mimořádné situace mohl zasáhnout. 
Nahrazuje ho tlačítko, řinčící se železnou 

pravidelností tónem, který by „vzbudil 
mrtvého“. Tlačítko mrtvého muže – jak se 
mu dodnes přezdívá – nebylo samospasi-
telným vynálezem, i když výrazně přispělo 
ke zvýšení bezpečnosti. Stejně jako u řidičů 
jedoucích na dlouhé vzdálenosti po mo-
notónní dálnici je mikrospánek největším 
strašákem všech generací strojvedoucích. 
Předpisové sledování jízdní dráhy, oči 
zabodnuté do tmy nebo mlhy, soustředění 
se na potenciální řešení akutních situací…  
Každý bojuje proti únavě po svém, a tak se 
na pultech lokomotiv objevují popelníky 
přetékající nedopalky, balíčky žvýkaček 
nebo rádia, přestože spousta z těchto 
rekvizit je oficiálně zakázána a neoficiálně 
tolerována. Koneckonců – stačí si uvědomit, 
že právě strojvedoucí mají na každou směnu 
rezervovanou VIP vstupenku do první řady 
na představení s názvem Zodpovědnost.

ADRENALIN V KABINĚ
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského hřbetu. Pokud se zeptáte chlapů 
od mašin, jestli s tímto výrokem souhlasí, 
s gustem vám odpoví, že oni těch koní sedlají 
několik tisíc. Přestože se dráha neobejde bez 
řady profesí, fírové jsou ti, kteří roztáčejí její 
kola a dobře to o sobě vědí. V historickém 
kontextu se jejich profesi dostalo vynášení 
do oblak i zašlapávání do země. Ve skuteč-
nosti chtějí ale jediné – být respektováni. A to 
si rozhodně zaslouží. Až budete příště čekat 
na svůj vlak, zkuste se soustředit na onu 
anonymní siluetu za čelním oknem… ❚

Stejně jako u auta i u dieselových lokomotiv je potřeba pravidelně kontrolovat 
hladinu motorového oleje.

Nejkrásnější pohled na svět je z kabiny lokomotivy.



KŘÍŽEM KRÁŽEM PO EVROPĚ
S JÍZDENKOU InterRail

ČD RESTAURANT 
NOVÁ GASTRONOMIE

VLAKEM NA FESTIVAL 
SE SLEVOU VLAK+

 

prŮVODCE
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Také jste se dříve nádražním restauracím vyhýbali 
obloukem? To už ale dávno nemusíte! Jejich nová  
koncepce se díky péči firmy ČD Restaurant 
od předchozí úrovně výrazně liší. 

Společnost ČD Restaurant, která funguje 
od roku 2007, se od počátku své existence 

snaží postupně zvyšovat kvalitu a komfort 
jednotlivých nádražních restaurací a obecně 
změnit mínění veřejnosti, což se jí v mnoha 
případech již podařilo. V restauracích, které 
prošly její proměnou, je poskytován servis 
s důrazem na spokojenost každého návštěvní-
ka – od pečlivě vybraného menu po příjemnou 
obsluhu. Zákazníci se tak do nich rádi vracejí.

VYŠŠÍ ÚROVEŇ GASTRONOMIE
ČD Restaurant dbá na spokojenost zákazní-
ků restaurací už jen například tím, že v nich 

omezuje výskyt výherních automatů, kou-
ření či podávání alkoholu, a naopak se snaží 
zlepšit úroveň prostředí a především zaručit 
dobré a kvalitní stravování. Pravidelně 
provádí audity jednotlivých provozů, jejichž 
výsledky slouží jako identifikátor kvality 
poskytovaných služeb. Pokud provozovatel 
nesplňuje dané normy, je s ním rozvázána 
smlouva a restaurace se nabídne jiným pro-
vozovatelům. Tím je zaručena permanentní 
kvalita.

ČD Restaurant ale funguje i jako pomocná 
ruka jednotlivých provozovatelů. Dohlíží na-
příklad i na provedení rekonstrukcí, proměna 

podniku zkrátka začíná již zvenku a končí 
zevnitř – vše musí být dokonalé a přesně 
podle potřeb zákazníka. Nájemci zajišťuje vý-
hodné podmínky pro nákup a dodávku zboží, 
surovin, nábytku i gastrotechnologie. Všichni 
se tak společně podílejí na snaze odbourat 
mýtus o nehezkých a zakouřených lokálech 
nízké cenové kategorie.

ZAČNĚTE V BENEŠOVĚ
Pokud patříte k těm, kteří se do nádražních 
restaurací dosud báli vkročit, navštivte 
například restauraci Perón v Benešově 
nedaleko Prahy. Restaurace působí útulně, 
stylově a zároveň se nebojí přiznat drážní 
prostředí. Místnost je vkusně vyzdobena 
železničními předměty (výpravky, mašinky 
na dobových fotografiích, staré cedule, jízdní 
řády). K dispozici je jak rychlé občerstvení, 
tak i denní nabídka teplých jídel. Jídelní lístek 
si lze přečíst ještě před návštěvou na adrese 
www.restaurantperon.cz. V restauraci si 
tak u dobrého jídla a v příjemném prostředí 
můžete zkrátit čekání na vlak.

Další restaurace, které svědčí o dobré práci 
společnosti ČD Restaurant a jejich provo-
zovatelů, najdete například v Plzni (MMX), 
v Olomouci (pizzeria Porto), v Liberci, 
v Opavě východ nebo v Kroměříži (restaura-
ce Kwalt). Zkuste některou z nich navštívit 
a sami se tak přesvědčte o jejich kvalitě. Další 
informace o jednotlivých projektech najdete 
na www.cdrestaurant.cz.  ❚

STARÝM NÁDRAŽKÁM 
ODZVONILO

Restaurace Perón v Benešově.



Celodenní promítání pohádek pro děti ZDARMA
K IN EMATOVLAK

15/5—31/5—2012
Navštivte kino na kolejích na vašem nádraží!

Datum Den Název stanice

24. 5. 2012 čtvrtek Veselí nad Lužnicí

25. 5. 2012 pátek Jindřichův Hradec

28. 5. 2012 pondělí Vyškov na Moravě

29. 5. 2012 úterý Kroměříž

30. 5. 2012 středa Zlín střed

31. 5. 2012 čtvrtek Otrokovice

Datum Den Název stanice

15. 5. 2012 úterý Domažlice

16. 5. 2012 středa Klatovy

17. 5. 2012 čtvrtek Horažďovice

18. 5. 2012 pátek Sušice

22. 5. 2012 úterý Vodňany

23. 5. 2012 středa Český Krumlov

27/5 — 3/6 —2012
www.zlinfest.cz

Mezinárodní festival firodn festival filmů
o děti a mlápro děti a mládež

Dny irské kinematografieDny kinematografie
Days of Irish Cineof Irish Cinema

International Film FeThe Internationa Film Festival
for Children and Youthfor Child en and Youth

27/5 — 3/6 —2012
www.zlinfest.cz

Mezinárodní festival firodn festival filmů
o děti a mládežpro děti a mládež

Dny irské kinematografieDny kinematografie
Days of Irish Cineof Irish Cinema

International Film FeThe Internationa Film Festival
for Children and Youthfor Child en and Youth
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S JÍZDENKOU InterRail
KŘÍŽEM KRÁŽEM PO CELÉ EVROPĚ   
Už jste někdy slyšeli o tom, že můžete s jednou jízdenkou procestovat celou Evropu 
bez složitého plánování týdny dopředu? Díky naší soutěži pořádané u příležitosti  
40. výročí nabídky InterRail se některým z vás navíc splní sen o bezplatném cestování.

Síťová jízdenka InterRail je jednou z nej-
úspěšnějších evropských železničních 

nabídek, která vznikla již v roce 1972 s cílem 
podpořit cestování mládeže. Postupně se 
její nabídka rozšířila na všechny věkové ka-
tegorie. Během platnosti jízdenky InterRail 
můžete projet železniční síť Evropy s více než 
40 000 železničními stanicemi takřka bez 
omezení. Nezní to báječně?

VybERtE si z nabÍdKy
Jízdenku si mohou zakoupit všichni cestující 
s trvalým pobytem v Evropě, a to bez rozdílu 
věku. Jízdenky nabízíme pro následující sku-
piny cestujících: 

❙  pro děti: od 4 do 12 let pro 1. nebo 2. třídu 
❙  pro mládež: od 12 do 26 let pro 2. třídu

❙  pro dospělé: od 26 let pro 1. nebo 2. třídu
❙  pro seniory: od 60 let pro 1. nebo 2. třídu  
(jen varianta globální).

Nabídka InterRail zahrnuje dva produkty. „Glo-
bální“ nabídku InterRail Global Pass, se kterou 
je možné cestovat po všech zemích zúčast-
něných na nabídce, a nabídku „jedné země“ 
neboli InterRail One Country Pass. Jízdenka 
platí u všech národních železničních dopravců, 
u některých soukromých dopravců a na mno-
hých námořních linkách. Jejich seznam najdete 
na www.cd.cz/interrail. Jízdenku nelze použít 
pouze v zemi trvalého bydliště cestujícího.  

InterRail Global Pass
Jízdenku InterRail pro všechny země (Global 
Pass) si můžete zakoupit v těchto variantách: 

❙ tzv. continuous, 15denní, 22denní nebo 
měsíční, kdy v době její platnosti máte mož-
nost uskutečnit libovolný počet jízd na tra-
tích zúčastněných dopravců ve všech zemích
❙ tzv. flexibilní, 5denní nebo 10denní, se 
kterou můžete v době platnosti jízdenky pro-
cestovat 5 nebo 10 jednotlivých dnů podle 
vlastního výběru, a to kdykoliv mezi půlnocí 
jednoho dne a půlnocí dne následujícího. 

Díky speciální nabídce InterRail můžete na-
víc ušetřit jeden cestovní den: pro jízdy přímý-
mi nočními vlaky s časem odjezdu po 19.00 h 
lze již vypsat datum následujícího dne. Tuto 
výhodu oceníte zejména při dlouhých cestách.

InterRail One Country Pass
Jízdenku InterRail ve variantě pro jednu 
zemi (One Country Pass) si můžete zakoupit 
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Jaké výročí slaví v letošním roce nabídka InterRail?
A – 120 let
B – 40 let
C – 10 let

Nabídka InterRail umožňuje:
A – projet Evropu takřka bez omezení
B – přepravovat jízdní kolo v Evropě
C – cestovat bez omezení v České republice

InterRail Global Pass (globální nabídka) platí:
A – ve všech zemích zúčastněných na nabídce InterRail
B – pouze v České republice
C – v zemích Beneluxu (Belgie, Nizozemí a Lucembursko)

Ve hře Jsou NásleduJící hodNotNé ceNy:
1. cena – 2x jízdenka InterRail Global Pass s platností 1 měsíc  
 do 1. vozové třídy v celkové hodnotě 51 380 Kč
2. cena – 2x jízdenka InterRail Global Pass s platností 22 dnů  
 do 1. vozové třídy v celkové  hodnotě 39 760 Kč 
3. cena – 2x jízdenka InterRail Global Pass s platností 22 dnů  
 do 2. vozové třídy v celkové  hodnotě 25 984 Kč 
4.–10. cena – drobné propagační předměty 

Jak se zúčastNIt soutěže?
Stačí vyplnit formulář a správně odpovědět na tři výše uvedené 
otázky na www.cd.cz/cdprovas do 24. května 2012. Šťastné vý-
herce zveřejníme v následujícím čísle ČD pro vás. 

soutěž o JízdeNky InterRail
Chcete projet Evropu křížem krážem? Poznat nová místa a nové přátele? Připravili jsme pro vás skvělou soutěž 
o jízdenky InterRail a další ceny. Stačí si pozorně přečíst tento článek a odpovědět na tři následující otázky:

měsíc  
cestoVáNí  

Ve dVou  
zDaRma

na 3, 4, 6 nebo 8 dnů. Stejně jako 5denní a 10denní Global Pass jsou 
i všechny jízdenky One Country Pass flexibilní. To znamená, že v rámci 
platnosti jízdenky můžete uskutečnit libovolný počet jízd na tratích 
vámi vybrané železnice, a to ve dny, které si sami zvolíte (vždy od 0.00 
do 24.00 h zvoleného dne). I při využití této varianty jízdenky můžete 
ušetřit celý jeden den: pro cesty přímými nočními vlaky s časem odjez-
du po 19.00 h postačí vypsat datum následujícího dne. Výčet zemí pro 
zakoupení této jízdenky opět najdete na www.cd.cz/interrail.

kolIk to stoJí
Cenový tip – cestujte neomezeně Evropou 5 dnů na jízdenku InterRail 
pro mládež za 4 603 Kč (175 eur)! 

Jízdenky je možné zakoupit u vybraných pokladních přepážek Čes-
kých drah s výdejem mezinárodních jízdenek. Seznam výdejních míst 
a cen všech druhů jízdenek je dostupný na www.cd.cz/interrail. 

U některých, především dálkových, spojů doporučujeme předem 
ověřit, zda je nutné zajistit si místo k sezení. V mnoha vlacích jsou 
rezervace doporučené, nebo dokonce povinné (takové spoje mají 
v jízdním řádu písmeno R v rámečku). Seznam spojů, do kterých je 
třeba zakoupit místenku, najdete na www.cd.cz/interrail. Budete-li 
chtít cestovat nočním vlakem, např. na lůžku nebo lehátku, musíte si 
dokoupit  lůžkový nebo lehátkový příplatek. 

a to NeNí VŠe…
Zakoupením jízdního dokladu InterRail získáte mnoho bonusových 
výhod včetně bezplatné nebo zlevněné přepravy zvláštními/panora-
matickými vlaky, autobusy a trajekty. Dále můžete získat například 
slevy na vstupném do některých kulturních institucí (muzea, galerie) 
nebo slevy na ubytování. Výčet všech slev a výhod včetně tipů 
na výlety najdete na www.interrailnet.com. Zážitky z cest můžete 
následně sdílet na Facebooku: https://www.facebook.com/ 
/interrailnet!  ❚

Nabídku „jedné země“ je možné zakoupit s výjimkou Černé Hory a Bosny a Hercegoviny 
do všech zemí, ve kterých platí InterRail Global Pass. Pro Belgii, Lucembursko a Nizozemí je na-
bízen společný InterRail Benelux Pass (nelze koupit pro každou zemi samostatně). Pro Řecko je 
prodáván kromě nabídky InterRail Greece Pass i Greece Plus Pass, který zahrnuje také námořní 
linky mezi Itálií a Řeckem provozované společností Attica Group. InterRail Great Britain Pass 
platí v Anglii, Skotsku a ve Walesu, neplatí však v Severním Irsku. InterRail Switzerland Pass 
platí nejen u národního dopravce  SBB/CFF, ale také u  mnoha dalších soukromých dopravců.

❚ Global Pass   ❚ Global Pass + One Country Pass



VLAKEM NA BAsiNfirEfEst

Každoročně spolupracujeme s několika hudebními festivaly a jejich ná-
vštěvníkům poskytujeme slevu na jízdné pod značkou Vlak+. Spolupráce 

s festivalem Basinfirefest, který se koná ve dnech 29. června až 1. července 
2012 ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku, jde však ještě dále. Vstupenku na tento 
festival totiž můžete zakoupit i u pokladny Českých drah. A navíc: držitelé In-
karty obdrží při zakoupení jedné vstupenky druhou vstupenku zdarma! 

NA CO SE TĚŠIT
Pro letošní jubilejní 10. ročník pořadatelé připravili opravdu zajímavý pro-
gram. Z mnoha vystupujících kapel jmenujme například Sto zvířat, Polemic, 
Škwor, Kurtizány z 25. Avenue, Horkýže Slíže, Arakain, Dana Bártu nebo 
jeden z hlavních magnetů: skupinu Apocalyptica. 

Vstupenky v ceně 850 Kč na celou dobu konání festivalu a jízdenky se sle-
vou Vlak+ můžete zakoupit již nyní na pokladnách ČD. 

VLAK+ FESTIVALY
Jízdenka Vlak+ je připravena speciálně pro účastníky festivalů a dalších hro-
madných společenských akcí. Nejenže s ní získáte zajímavou slevu na jízdné, 
ale její platnost je prodloužena oproti standardní zpáteční jízdence tak, aby 
pokryla celou dobu trvání akce. Před nastoupením zpáteční cesty stačí pouze 
nechat jízdenku orazítkovat pamětním razítkem Vlak+ v místě konání akce. 

Návštěvník festivalu Basinfirefest zaplatí za cestu z kterékoli stanice v ČR 
obyčejné jízdné (děti do 15 let polovinu) a zpět jej přepravíme zdarma, tedy 
obdrží slevu 50 %. Do Spáleného Poříčí sice vlak nejezdí, ale ze stanic Plzeň 
hlavní nádraží a Nezvěstice bude zajištěna kyvadlová doprava. ❚

Vydejte se vlakem Českých drah na Basinfirefest a získejte 
slevu na jízdenku a druhou vstupenku zdarma!

Kupujte jízdenky Vlak+ i na další festivaly. 
O konktrétních nabídkách se dočtete v příštích číslech našeho magazínu.

Druhá vstupenka zdarma!
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Služba pro cyklisty

Více na www.cd.cz/cdbike 

Za výhodnou cenu si vyp j íte kolo D a m žete ihned vyrazit na výlet. 

P eprava i úschova vyp j ených kol je zdarma na vybraných

tratích a v železni ních stanicích.

Využijte cyklop j ovny D

80 p j oven v 9 krajích: 

  Karlovarský kraj  

  Jiho eský kraj  

  Královehradecký kraj 

  Pardubický kraj  

  Moravskoslezský kraj  

  Jihomoravský kraj    Zlínský kraj  

  Olomoucký kraj    kraj Vyso ina

inz_cdBIKE_obecna_pujc_215x270_v02.indd   1 4/13/12   3:06 PM
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studenti nA VÝLet

Pro základní, střední a vysoké školy jsme připravili  
ve spolupráci s rakouskými a německými železnicemi 
výhodnou nabídku cestování do zahraničí. 

Školní výlety byly a jsou asi tím nejpří-
jemnějším, na co ze školy vzpomínáme. 

Proto je určitě dobrý nápad vyrazit s celou 
třídou na školní výlet vlakem a ještě přitom 
ušetřit. Cestovat můžete ve skupině tvo-
řené žáky a studenty ve věku do 26 let, při-
čemž dva členové skupiny mohou být starší 
26 let. Na úsek po území České republiky  
je poskytována sleva 50 % z obyčejného 
jízdného, na úsek zahraniční železnice 
sleva až 60 %! Minimální počet je 10 osob, 
maximální pak 30 osob. Vlakem můžete 
pohodlně dojet nejen do různých němec-
kých a rakouských měst, ale i například 
za přírodními krásami Alp.

Do všech uvedených míst si můžete vybrat 
z několika spojů denně. Cestu je také možné 
libovolně přerušit. Jedete-li do vzdáleněj-
ší destinace, můžete si tedy naplánovat 
zastávku v některém zajímavém místě 
na cestě. Mezi výhody těchto jízdenek patří 
fakt, že nejsou vázány na konkrétní den či 
spoj. Přesto však doporučujeme při cestách 
větších skupin ve frekvenčně silných dnech 
(zejména pátky a neděle) zakoupení míste-
nek. Budete tak mít jistotu, že celá skupina 
bude sedět pohromadě. 

Pro zakoupení jízdenky je třeba vyplnit 
formulář, který je ke stažení na www.cd.cz. 
Do vyhledávače na stránkách zadejte Sleva 
pro školní skupiny a v odkazu najdete další 
informace o nabídce. Ceny jízdného do dal-
ších destinací vám sdělí Kontaktní centrum 
ČD, tel. 840 112 113 nebo info@cd.cz. ❚

Řekněte o tom ve škole 
a vydejte se na výlet 

s celou třídou!

VLAKEM dO nĚMeCKA 
A RAKOusKA 

Kam a za KoliK napříKlad cestovat?

z Českých Budějovic z Brna z prahy

do Vídně za 750 Kč do Vídně za 522 Kč do Vídně za 960 Kč

do Lince za 405 Kč do Bad Gasteinu za 1 466 Kč do Berlína za 1 265 Kč

do Salcburku za 847 Kč do Drážďan za 944 Kč do Lince za 691 Kč

do Innsbrucku za 1 372 Kč do Grazu za 1 112 Kč do Bad Gasteinu za 1 382 Kč

Ceny jsou uvedeny za zpáteční jízdenku pro 1 osobu.
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JUNIOR PROGRAM ČD

24.– 27. května 2012

www.bambiriada.cz

14. ročník ve všech krajích České republiky

DÉLKA AKCE SE MŮŽE V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH LIŠIT

 Bohumín  České Budějovice 
 Český Brod  Český Těšín  Cheb 
 Chomutov  Chrudim  Ivančice  Jihlava 
 Liberec  Náchod  Ostrava  Plzeň 
 Praha  Rychnov nad Kněžnou  Třinec 

 Vlašim  Zábřeh  Zlín

VSTUP 
ZDARMA

PREZENTACE ČINNOSTI 
OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 
DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISEK 
VOLNÉHO ČASU

Víte, milé děti, jak se jmenuje divadlo v pražské zoo, 
ve kterém bude probíhat akce S Elfíkem do ZOO? 

Nápovědu najdete v pozvánce v rubrice Novinky.  
Tajenku zasílejte do 24. května na adresu redakce nebo  
na soutez@cd.cz, do předmětu zprávy napište ELFÍK.

Pět vylosovaných výherců,  
kteří nám pošlou název divadla z křížovky,  

získá balíček krásných pohádek na DVD.

Nejkrásnější pohádky na DVD 
najdete na www.urania.cz.

KřížOvKA

Americký prezident
Dva měsíce volna
Kyselé ovoce 
Příběh pro děti
Strom u moře 



SOUTĚŽ

1 Petr Čech je  
hráčem fotbalového 
klubu:

 A MANCHESTER UNITED
 B CHELSEA 
 C MANCHESTER CITY

2 V parku zámku  
Dobříš se nachází 
socha:

 A CÍSAŘE RUDOLFA
 B MOŘSKÉ PANNY
 C ONDATRY

3 Čeští fotbalisté  
si zahrají základní  
skupinu ME 2012 ve:

 A WROCŁAWI
 B VARŠAVĚ
 C POZNANI

4 Jak se označuje červe-
né návěstidlo v han-
týrce strojvedoucích?

 A JAHODY
 B TŘEŠNĚ
 C RAJČATA

5 Která ze síťových prode-
jen na nádražích nabízí 
největší výběr nápojů?

 A MARKET PONT CENTER
 B PEKÁRNY
 C TRAFIKY

6 Který článek  
v tomto čísle vás  
nejvíce zaujal?*

 * Na tuto otázku je nutné odpovědět, 

 její správnost se však neposuzuje.

ČD pro vás – reklamní magazín Českých drah / www.cd.cz/cdprovas  / cdprovas@cd.cz

MONITOROVANý TIŠTĚNý NÁKLAD ABC ČR     130 000 ks     /     VYDAVATEL     České dráhy, a.s.     /     DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     2. května 2012, Praha 
REDAKCE     ČD pro vás, Generální ředitelství ČD, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1     /     ISSN     1210-9142     /     ŠÉFREDAKTOR     Zdeněk Ston
REDAKČNÍ RADA     Miroslav Šebeňa (předseda), Zdeněk Ston, Petra Kubíčková, Stanislav Perkner, Jiří Ješeta, Vladimír Peléšek, Michal Málek, Tomáš Cach
INZERCE A PŘEDPLATNÉ      www.cd.cz/cdprovas      /     GRAFIKA/SAZBA/ZLOM     SEVENART s.r.o.     /      TISK      MORAVIAPRESS a.s.

Soutěžit můžete na www.cd.cz/cdprovas (odkaz ve střední části stránky) 
nebo své odpovědi zasílejte poštou do 24. května 2012. 
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt nebo zpětnou adresu.
Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, Odbor marketingu a komunikace,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.

Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou bankou ČD – poukazem 
na volné cestování vlaky ČD v hodnotě 2 100 Kč – a další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě PONT v hodnotě 1 000 Kč.

Výherci z minulého čísla: 
Kilometrická banka: Daniel Kysela, Miroslav Jouza, Radka Urbánková
Poukázky PONT: Dagmar Honsová, Petr Klement, Václav Vachovec

Správné odpovědi z minulého čísla: 
1 – Josefa Somra, 2 – 15, 3 – Čína, 4 – Wellington, 5 – vše co mohu potřebovat

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cd.cz/cdprovas.

Hrajte  o Kilometrické  banky ČD za 2 100 Kč  a o poukázky  v hodnotě 1 000 Kč  do obchodní sítě PONT.

PŘEDPLATNÉ     

19 Kč 
ZA ČÍSLO 

pro chytré hlavy

POzOr!
Odpovědi zasílejte 

poštou nebo 
jednoduše on-line na 

www.cd.cz/cdprovas.
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Využijte nové autobusové 
spoje ČD navazující ve stanici

Ve stanici Hranice na Moravě navazují autobusové 

 spoje na vlaky kategorie Ex a EC směr z /do Prahy

V autobusech platí všechny druhy jízdného ČD

Návaznost každé 2 hodiny

Hranice na Moravě – Frýdek-Místek odjezdy od 7:20 do 21:20

Frýdek-Místek – Hranice na  Moravě odjezdy od 3:40 do 19:40

       Nový Jičín

    Příbor 

            Frýdek-Místek

Hranice na Moravě

Více informací na www.cd.cz/cdbus

Neváhejte využít 

naši novou nabídku

a přepravte se pohodlně
a rychle z nebo do Nového

Jičína, Příboru, Frýdku-Místku

nebo blízkého okolí. 

Platnost od 1. 5. 2012



Více na www.cd.cz/start 

Nyní 3 m síce na zkoušku!

sleva 
na jízdné

pro každého
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