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Vážené čtenářky,
milí čtenáři,
legendární výhry českých sportovců
na olympiádě připomněly, že nemusíte
mít dokonalé podmínky, abyste uspěli.
Martina Sáblíková i Lukáš Bauer si své
vítězství museli tvrdě vydřít a jejich začátky měly od těch profesionálních velmi
daleko. Teorii o úspěchu, který nepřijde
jen tak náhodou, potvrzuje i sportovní
fotograf Pavel Lebeda. Ten nejenže
sleduje úsilí sportovců při trénincích a na
závodech, ale i on sám si ten svůj úspěch
mezi ostatními reportéry musel těžce
vydobýt. Přečtěte si jeho autentické
vyprávění třeba právě k fotkám Martiny a Lukáše. Jak uspět ve světě showbyznysu, a to ještě v cizí zemi, vypráví
herečka Andrea Kerestešová. Její živelný
přístup k životu vysvětluje, proč se jí
daří, na co sáhne. Jak ona sama vidí svůj
úspěch? Najdete v úvodu našeho jarního
čísla. Jezdí na našich kolejích již více než
čtyřicet let a nosí jméno jedné z nejkrásnějších žen minulého století. Bardotky,
motorové lokomotivy, za jejichž nenapodobitelným zvukem jezdí nadšenci
z celého světa. Seznamte se, prosím!
Pokud vyrazíte při svých jarních cestách
místo vlaku autem, jezděte bezpečně!
Než sednete za volant, otevřete náš
časopis na stránkách o technice a připomeňte si pravidla bezpečnosti na přejezdech. Věděli jste třeba, že přejezdy stejně
jako letadla, mají svou černou skříňku?
Abyste byli na jarní dny připraveni se
vším všudy, doporučíme vám módní
trendy, které se letos nesou v modrém
nádechu. Modrá barva symbolizuje klid,
spokojenost a jistotu.Užijte si ji i vy v nadcházejícím velikonočním odbobí.

Příjemnou cestu vlakem přeje
Sandra Chvojková,
šéfredaktorka ČD pro vás
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SPOLUPRÁCE ČESKÝCH DRAH A LIDLU

FESTIVAL KOLEM SVĚTA A VELETRHY S ÚČASTÍ ČESKÝCH DRAH

Z PRAHY DO BRNA
ZA 179 KČ

Z ČECH AŽ DO HONGKONGU!

Úspěšná spolupráce Českých
drah se sítí obchodů Lidl Česká
republika pokračuje i letos.
Jako první nabídnou společně zákazníkům
poukázky na cestování mezi Prahou a Brnem
za 179 korun. Prodej poukázek v pražských
a brněnských prodejnách LIDL probíhá od
4. do 31. března. Poukázku ČD-LIDL Praha
– Brno mohou zákazníci následně vyměnit
za jízdenku v pokladnách Českých drah. Poukázka platí ve 2. vozové třídě všech kategorií
vlaků ČD na trase Praha – Brno nebo zpět,
v případě spojů SC Pendolino je třeba přikoupit povinnou rezervaci. Cestu může majitel
poukázky realizovat kdykoliv během roku,
její platnost začíná 7. března a končí 11. prosince 2010. Najednou lze zakoupit maximálně
dvě poukázky. Cestující mohou nabídku
využít i pro cesty z/na ruzyňské letiště.

Přijďte se ve dnech 20. a 21.
března do pražského KD Ládví
obohatit o zážitky dobrodruhů
z cest po celém světě.
České dráhy se již potřetí staly generálním
partnerem festivalu Kolem světa. V odpoledních hodinách v sobotu 20. března proběhne
přednáška cestovatele, fotografa a novináře
Ivo Dokoupila o cestě vlakem z Čech až do
Hongkongu. Stánek Českých drah najdete

v březnu také na veletrhu Euroregiontour
a Infotour a cykloturistika. Jubilejní 10. ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour se uskuteční jako již tradičně v Eurocentru v Jablonci nad Nisou od 18. do 20. března.
Na veletrhu Infotour a cykloturistika, který
proběhne od 19. do 20. března v Hradci Králové, se prezentují kraje, města, regiony České
republiky i zahraničí a firmy z oblasti cestovního ruchu. Novinkou expozice Českých
drah v letošním roce bude prodej vybraných
obchodních nabídek za veletržní ceny.

ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU

Dotýká se především spojů regionální
dopravy, u kterých dochází k řadě menších
úprav. V dálkové dopravě nedochází prakticky k žádným zásadním změnám. Letos
čeká cestující ještě změna č. 2, a to v neděli

13. června. Aktuální informace o spojích
najdete na www.cd.cz. Na Ústecku začnou
nově jezdit moderní elektrické jednotky
CityElefant na lince U1 Děčín hl. n. – Ústí nad
Labem hl. n. – Most. Nasazeny budou prozatím na polovině spojů o víkendech. Soupravy
CityElefant se objeví také na trase z Prahy
do Děčína, konkrétně na pátečním rychlíku
s odjezdem z Prahy hl. n. v 18.50 a zpět na nedělním rychlíku s odjezdem z Děčína v 19.24.

NOVINKA

CESTUJEME DO CIZINY

ZMĚNY V TARIFU

VÝLUKA VE VÍDNI

V souvislosti s 1. změnou
Jízdního řádu 2010 dochází
ke snížení cen některých
tarifních nabídek.

Ve dnech 13. 3. – 12. 4. 2010
bude probíhat výluka trati
v úseku Wien Simmering –
Wien Meidling.

In-karta/Rail plus s aplikací In-zákazník
pro děti od 6 do 15 let stojí nově pouze
330 Kč. Pokračuje také postupné omezování ve vydávání klasických papírových
jízdenek. Mimo měsíčních a čtvrtletních traťových jízdenek bude nově možné nahrát na
In-kartu/Rail plus (nebo In-kartu) týdenní
traťové jízdenky. Novinkou je také možnost
zakoupení traťových jízdenek měsíčních
a čtvrtletních v eShopu ČD na www.eshop.
cd.cz za zákaznické jízdné pro držitele Inkarty/Rail plus (In-karty).

Z důvodu rozsáhlých stavebních prací pojedou všechny vlaky EC a SC v úseku Břeclav
– Wien – Břeclav odklonem a nezastaví ve
stanici Wien
Simmering. Vlaky
budou mimořádně zastavovat
ve stanici Wien
Praterstern, kde
je možný přestup
na metro a linky
S-Bahn.

Tradiční 1. změna Jízdního
řádu 2010 začala platit
v neděli 7. března 2010.

Vlakem za 1 Kč
V úterý 9. 3. 2010 mohli
obyvatelé Milovic vyzkoušet
přímé spojení vlakem do Prahy
a zpět za jednu korunu.
Jednalo se o společnou akci Českých drah
a Středočeského kraje. Za symbolickou 1 Kč
prodávaly České dráhy v Milovicích zpáteční
jízdenky Milovice – Praha – Milovice. Cílem
této akce je motivovat hlavně nové obyvatele
Milovic, aby místo aut začali do práce či za zábavou do Prahy jezdit vlakem. Podobné akce
plánují České dráhy ve všech krajích České republiky. Jejich cílem je umožnit lidem snadno
a levně vyzkoušet vlakovou dopravu zejména
tam, kde dopravce nabízí nové produkty
a vysokou kvalitu vlakového spojení.

SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO KRKONOŠ

LUKÁŠ BAUER
vylosoval výherce!
Držitel dvou medailí z olympijských her ve Vancouveru
Lukáš Bauer vylosoval výherce
soutěže o zájezd do Krkonoš.
Stala se jím Kateřina Smolková
z Moravské Ostravy.
Hlavní výhrou byl zájezd pro dvě osoby
na mistrovství České republiky v běhu na
lyžích, které se uskuteční 25. až 28. března
2010 v Horních Mísečkách v Krkonoších.
Šťastný soutěžící získal s hlavní cenou také
možnost setkat se s českými reprezentanty a nahlédnout do zákulisí příprav na
mistrovské závody. Výherci gratulujeme!
Vypravte se s Českými drahami, oficiálním
dopravcem Úseku běžeckých disciplín Svazu
lyžařů ČR, vlakem na některou ze sportovních akcí, které ještě letos budou v běžeckých stopách probíhat! Více informací
získáte na www.cd.cz v sekci Volný čas.

AKCE ČESKÝCH DRAH
NEZAPOMEŇTE

03

VZDĚLÁVÁNÍ

VÝSTROJ

Zájem o studium
ČéDés roste

Bez stejnokrojových
čepic, zato s terčíky

České dráhy již druhým rokem
podporují žáky na partnerských
středních školách studující
obory zaměřené na železnici.
O Stipendijní program ČéDés je mezi žáky
velký zájem. Ke konci února podalo do
tohoto programu přihlášku v porovnání
s minulým rokem o 25 procent více uchazečů 9. ročníků. Výběrové řízení proběhne
v průběhu března a dubna. Žák, který podepíše smlouvu o stipendiu, získá během studia mnohé finanční výhody a benefity. Jde
například o pravidelný finanční příspěvek,
jízdné vlakem po ČR zdarma, příspěvek na
ubytování a studijní pomůcky. Po absolvování studia se stipendijním programem se
žák zaváže nastoupit do firmy České dráhy
a pracovně zde působit minimálně po dobu
5 let. Firma mu zajistí jisté pracovní místo
odpovídající jeho kvalifikaci.

NÁKUP JÍZDNÍCH DOKLADŮ

Informace
o mimořádnostech
Cestující se i bez přístupu
k internetu dozví aktuální
informace o omezení provozu
těsně před odjezdem.

Od 1. března se stala čepice
pouze nepovinnou součástí
výstroje vlakových čet.
Aby však nemohlo dojít při výpravě vlaku
k záměně obsluhujícího personálu s cestujícími, budou průvodčí a vlakvedoucí v denní
době nově používat barevné návěstní
terčíky. Zrušení čepic je pozitivní změna zejména v letním období, kdy bylo jejich nošení
nepříjemné.

Nově na ně upozorní pokladníci při nákupu
jízdních dokladů. Umožní to rozšíření elektronického výdejního systému na pokladních přepážkách. Zákazník tak může pružněji reagovat na mimořádné situace, které
mohou nastat například vlivem sněhové
kalamity nebo poruchy na infrastruktuře.
Před necelými dvěma roky byly zprovozněny
internetové stránky s plánovanými výlukami vlastníka železniční infrastruktury.
Loni v květnu přibyly k výlukám i mimořádnosti a cestující si od té doby mohou aktuální
informace o provozu najít sami na internetu.
Postupně také dojde ke zlepšení informovanosti vlakového doprovodu.
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protože když se do něčeho pustím, tak to
dotáhnu dokonce.

→ To je vidět také na vaší herecké
kariéře. Je vám pětadvacet let, jaký vítr
vás vlastně zavál do Česka?

HVĚZDA RETRO SERIÁLU VYPRÁVĚJ ANDREA KERESTEŠOVÁ

O tom, že budu herečka, jsem přemýšlela
takřka pořád, už odmala. Tehdy to samozřejmě vypadalo nereálně, ale já jsem na
sny vždy věřila. Velký podíl na tom má také
štěstí. Vždy jsem byla ve správnou dobu
na správném místě. Žádný casting nebyl
promarněný krok. Každá zkušenost mě posunula dále a každé rozhodnutí mělo nějaký
smysl.

NEJSPÍŠE MÁM
KŘIŽÁCKÉ GENY!
text — Soňa Stehlíková / vizáž — Jana Hotová / foto — Mojereklama.cz, archiv A. Kerestešové, Falcon, Česká televize, Vodafone

Charisma, krásu i obrovskou šanci na úspěch
– to všechno dostala do vínku herečka
Andrea Kerestešová. Pětadvacetiletá dívka
z malé slovenské vesničky přišla do Prahy
teprve nedávno.

nozí si ji vybaví jako svůdnou
slečnu, která myje obrazovku
zevnitř v televizní reklamě na
jednoho mobilního operátora. Jiní ji zase
znají jako důslednou a trochu nerozhodnou
Evu z retro seriálu České televize Vyprávěj.
My jsme ji poznali jako veselou dívku, jejíž
odpovědi jsou sympaticky upřímné…

M
→

Andreo, pocházíte z Hlinného
u Vranova nad Topľou. Zahrajte si chvíli
na turistickou průvodkyni a popište nám
rodnou obec v pěti slovech…

Vesnička, dva tisíce obyvatel. Dnes už poměrně moderní, protože tam najdete benzínovou pumpu a restauraci. No, potřebovala
jsem trochu více slov… (usmívá se)

→

Jaké vzpomínky z dětství se vám
vybaví jako první?

Máme velký dům u potoka, kde jsme si vždy
hráli s lodičkami a v zimě bruslili. Jako holčička jsem ale nejvíce času trávila v tátově
kůlničce, kde jsem měla svůj domeček a zařizovala si ho po svém. Nosila jsem si tam staré
nádobí, plakáty a panenky. Mám dva starší
bratry, kteří mé nadšení nesdíleli, takže jsem
tam byla někdy i celý den sama a povídala si
sama pro sebe. Užila jsem si to ale náramně.

→

Pídila jste se někdy po vašich
předcích? Máte vlastně maďarské příjmení.

To je pravda, ale spojitosti neznám. Plánuji,
že jednou tuto otázku rozluštím. Dozvěděla
jsem se totiž jednu zajímavou věc. Slovo

→

I studium na pedagogické fakultě?

→

Tu na mobilního operátora?

Po studiu na střední pedagogické škole jsem
šla automaticky na vysokou, na obor tvořivá
dramatika, což už s herectvím souviselo.
Bylo to o improvizaci, hra v roli apod. Nedlouho po skočení mi kamarádka přinesla
leták, v němž stálo, že jedna reklamní
agentura v Bratislavě shání lidi, kteří umějí
hrát. Vzala jsem tedy fotky, zkusila jsem to
a během dvou týdnů jsem začala točit první
reklamu.

„kerestesz“ původně znamená Křižáci,
takže si myslím, že by stálo pátrat po tak
zajímavé minulosti…

Ta přišla až později. A právě ona byla
jakýmsi startem tady v Česku. Nevěřili
byste, jak moc jsem se tehdy styděla.

→

Koukám, že s češtinou se
vypořádáváte skvěle. Ale stejně si vás
vyzkoušíme – opakujte po mně: Řehoř
Řehořovič řeže řeřichu. A teď Kmotře
Petře, nepřepepři toho vepře…

→

Krátce nato jste zazářila
ve ﬁlmu Rafťáci. Četla jsem na
internetu nějaký váš povzdech,
že jste se kvůli tomu rozkmotřila
s maminkou. O co šlo?

Řehoř Řehořovič řeže řeřichu… (obě věty
Andrea zopakovala bez jediné chybičky)

Nikdo mě rozhodně nezavrhl, jak
se psalo. Ve své rodině mám naopak
velkou podporu. Maminka samozřejmě
nebyla nadšená, že se odstěhuji a pustím
na hereckou dráhu. Rozumím jí. Jen si to
představte. Celý život vyrůstáte na malé
vesničce, showbyznys znáte jen z televize
a časopisů, které mnohdy nepřinesou jen
dobré zprávy. Když jsem v osmnácti řekla,
že chci být herečka a jedu do Prahy točit
film, maminka měla starosti. Nevěděla,
s kým budu točit, jak vyřeším bydlení, jak se
uživím apod. Proto s tím nejdříve nesouhlasila, ale v žádném případě mi nebránila.
Dnes si toho nesmírně vážím, protože tím
vlastně projevila svou lásku a strach o mě.

→

Výborně! Máte takový talent
i na jiné jazyky?

Jiné jazyky bohužel tolik netrénuji. Věčný
hendikep mám s angličtinou. Na hodiny češtiny jsem chodila něco přes měsíc k výborné
profesorce Hezounové na DAMU, která mě
na češtinu perfektně napojila a vysvětlila
mi rozdíly. Na jejích hodinách jsem podobné
jazykolamy trénovala a přitom se ještě učila
pohybovat, abych si to zažila.

→

V televizi i různých rozhovorech
působíte jako extrémně citlivá dívka.
A přitom z vás teď srší temperament
a bezprostřednost. Tak jaká tedy jste?

To kdybych věděla. (rozpustile se směje) Nálady se mi hodně střídají. Jsem prostě emocionální člověk, ale je to super. Když se mi chce
brečet, tak brečím. Když se chci smát, tak se
směji. Někdy působím nebojácně, jindy zase
citlivě.

→

→

Při dnešním focení jste tedy hodně
nespoutaná…

Ale to víte, že často přemýšlím a mám obavy
o budoucnost. Nejsem bohém. Strach vás
ale nikam neposune. Snažím se ho proto
nějakým způsobem skrývat, potlačit nebo
si ho nepřiznat. To má i svou silnou stránku,

A jak vidí vaši práci dnes?

Ví, že se o mne nemusí obávat. Vidí, že mě
práce nezměnila a nestrhla do jiných kolejí.
Cítí ze mě spokojenost, a tak má také radost.
Mamince volám i několikrát denně, vše si
říkáme a vše spolu probíráme.

→ Maminka je ortodoxní katolička. Byla
jste i vy vedena touto cestou?
Fotografování byla zábava. Andrea je velmi
spontánní, příjemná mladá žena.

Ano. Mnoho lidí si myslí, že člověk ze showbyznysu nemůže být věřící, ale to je omyl.
V kostele jsem čtyři roky hrála na varhany,
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vizuální stránce a říkají: „No jo,
ta holka natočila jednu reklamu
a hned má hlavní roli. Čím to asi
bude?!“ Je pravda, že jsou holky,
které hrají den co den v divadle,
jsou skvělé herečky, mají vystudovanou školu a nedostaly
ani malou roli. Ale za to já
nemohu.

MINI-DOTAZNÍK
PRO ANDREU
CO SE JÍ VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE…
Kariéra: Seberealizace mého
vlastního já.
Peníze: Pohodlí, svoboda.
Špatná vlastnost: Nerozhodnost,
často dám na názor mých
nejbližších. Náladovost.
Relax: Kdekoliv, kde je voda,
nejlépe u moře.
Sláva: Polní tráva.
Profesní sen: Raději neplánuji.
Jakmile začnete plánovat,
tak se vám všechno zhroutí.
Rodina: Určitě. Mám klasický
americký sen – mít
spokojeného
manžela, domek na
předměstí, dvě děti,
psa a kočku.
Motto: „Nerušte
moje kruhy“. A také
„Ďakujem za každé
nové ráno“.

→

Zkuste porovnat
české a slovenské ženy.
Liší se něčím?

Těžko říct… Češky si
možná víc věří, jsou
sebevědomější. Na druhou
stranu nejsou tak upřímné
jako slovenské dívky. Ale vše
je o člověku. Jaký je, jak vyrůstal
a k čemu byl vedený.
V této reklamě na
mobilního operátora
Andrea v Česku poprvé
zazářila.

→

V českém showbyznysu se pohybuje
řada Slovenek. Proč se podle vás prosadí
spíše u nás?

Nad tím jsem už několikrát přemýšlela, ale
odpověď nemohu najít. Na to by vám spíše
odpověděli producenti či režiséři, kteří si
nás vybírají. Možná Slováky láká příležitost
žít v jiné zemi, kde se ale domluví. Možná
tady mají více příležitostí k uplatnění…

→

Vaší hlavní štací je momentálně
seriál České televize Vyprávěj. Myslím,
že se perfektně treﬁl do trendu – Češi
retro milují. Dám vám další malý test.
Co znamenají tyto zkratky z doby
komunismu?

Zeptejte se, ale dopředu raději avizuji, že
s tím budu mít trochu problémy…
VŘSR – nevzpomenu si. (Velká říjnová socialistická revoluce)
RVHP – také nevím. (Rada vzájemné hospodářské pomoci)
SRPŠ – jasně, že vím. Sdružení rodičů a přátel školy. (správná odpověď)
NDR – Německá demokratická republika.
(správná odpověď)
BSP – nevím. (Brigáda socialistické práce)
ROH – revoluční odborové hnutí. (správná
odpověď)
takže jsem s tím vším úzce spjatá. Maminka
mě samozřejmě k náboženství vedla, to je
i její křesťanská povinnost. Jsem jí za to
vděčná. Dala mi tím jiný rozměr vnímání
a někoho, ke komu se mohu obracet a věřit,
že mě vyslyší.

Musí si mě získat. Z toho plyne spousta vlastností. Z muže chci mít respekt, ale na druhou
stranu by měl být rovnocenným partnerem.
Nechci tím říct, aby ke mně byl něžný a krutý
zároveň, ale aby uměl říci svůj názor a přitom přemýšlel nad tím, jak to cítím já.

→ Máte kamarády spíše mezi
křesťany, nebo ateisty?

→

Absolutně to nerozeznávám.

Musím to uvést na pravou míru. Jsem ráda za
to, jak vypadám a že na lidi vesměs působím
dobře. Bez téhle tváře bych možná nebyla
tam, kde jsem. Bohužel je právě tohle občas
předmětem různých hypotéz. Nehodnotí
vás jako osobnost, ale vše přiklánějí jen

→

Všímáte si zájmu mužů?
Kam vám koukají nejdříve – do očí?

(rozesměje se) Prosím další otázku.

→

Co vám imponuje na mužích?

Nechala jste se slyšet, že hezká tvář
je v mnoha směrech spíše hendikep…

Nahoře scény ze seriálu vyprávěj,
vpravo dole z filmu Rafťáci.

→

Jak se vám hraje v seriálu z časů,
které jste kvůli svému mládí vlastně
nezažila?

O spoustě věcí jsem se poradila s rodiči
a vyptávala se i hereckých kolegů. A najednou jsem se do toho nějak dostala. Vše šlo
naprosto přirozeně a lehce. Velký podíl na
tom mají i kostymérky a maskérky, které
svým líčením a převleky navodí tu pravou
atmosféru starých časů.

→

Prý natáčíte až šestnáct
hodin denně?

Rekord byl osmnáct hodin. Natáčeli jsme
svatbu a poslední obraz byl, jak se tajně
vdávám v noci v kostele.

→

To si vůbec nedovedu představit,
co všechno se během těch osmnácti
hodin vlastně děje.

jdeme večer po natáčení na drink. Říkáme si
všechno a je to moc příjemné.

To jsme si nedovedli představit ani my. Je
u toho velká výprava, hodně lidí, organizace a točí se na různých místech. Nejde
jen o ty scénky, ale hlavně o to zvládnout to
i technicky. Štáb se musí kolikrát přemísťovat z místa na místo.

→

→

Který ze seriálových herců je
vám nejbližší?

Jsme skvělá parta, navzájem jsme kamarádi
a setkáváme se i mimo seriálový plac. Nebo

Hrajete s takovými osobnostmi,
jako je třeba Veronika Freimanová, Nina
Divíšková či Svatopluk Skopal. Jak se
s nimi spolupracuje?

Mám před nimi velký respekt. A vážím
každé slovo. Jsou hodně upřímní, někdy
hodně kritičtí. Musela jsem se to naučit
psychicky zvládat. Protože když mi někdo
řekne, že jsem trapná, dokáži se hned
rozbrečet. Pamatuji si, že mi režisér jednou
nařídil běhat, a vzápětí mě poprosil, ať už

to nikdy nedělám. Víte, já se hodně stydím,
ač to třeba není vidět. Když hrajeme, dívám
se na paní Freimanovou a Divíškovou,
a všímám si jejich pohybů, gest i toho, jak
se vyjadřují a jakým způsobem to dělají.
Hodně se tím učím.

→ Teď upřímně – dovedete si
představit, že byste v té době, ve které
se seriál odehrává, žila?
Ne, rozhodně bych neměnila. Mně se líbí
svoboda. ²
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OČIMA PROFESIONÁLA PAVLA LEBEDY

KOUZLA
SPORTOVNÍ
FOTOGRAFIE
text — Sandra Chvojková / foto — Pavel Lebeda

Mohou padat trakaře, může být sněhu po pás, ale
oni vždy trpělivě čekají s fotoaparátem u oka.
Mrznou, nebo se potí, hodiny stojí na jednom místě.
Sportovní fotografové.

PAVEL LEBEDA
→ Narodil se roku 1968 v Praze.
→ Od roku 1994 prošel několika časopisy: začal v týdeníku
Gól, pak pracoval v měsíčníku FOTBAL-SPORT, nakonec
dosáhl funkce vedoucího fotooddělení v deníku SPORT.
→ Od roku 2005 pracuje jako volný fotograf a založil
fotobanku www.sport-pics.cz.
→ Fotograﬁe publikuje v novinách, časopisech, knihách
a kalendářích se sportovní tématikou.
→ Pracuje s technikou Canon.

trašná dřina kvůli jediné fotografii,
dalo by se říct. Jenže právě ten jeden
jediný snímek může navždy zachytit
okamžik, který nikdo z diváků, ať už na
místě, nebo u televize ani nemusí postřehnout. A vznikne obraz s příběhem.

S
→

Pavle, v čem je pro tebe kouzlo
sportovní fotograﬁe?

Nikdo neví dopředu, co se stane a jak to
dopadne. V tom je krása sportovní fotky.

→

K čemu bys tuhle práci přirovnal?

→

Jak si vybíráš místo, odkud fotíš?

Každé přirovnání bude pokulhávat. Snažíme
se zachytit akci, o které dopředu jen tušíme,
že může být. Vystihnout správný moment,
kompozici, emoce a zachytit příběh.
Pokud je možné, snažím se chodit na jiná
místa než ostatní. Časem člověk zjistí, že se
některé věci opakují. Třeba, že se fotbalisté
po vstřelení gólu běhají radovat do prostoru

k fanouškům. Tak tam další zápas jdu. Pokud
padne gól, mám šanci, že se povede jiná fotka
než obvykle. Někdy ale nemůžu tam, kam
bych chtěl. Pak se může stát opak, že se hráči
běží radovat jinam, a třeba zrovna směrem
ke mně. Ale v současnosti bývají místa
fotografům už předem vymezena, a tak se
s tím musí člověk vyrovnat.

→

Co se fotí lépe, kolektivní, nebo
individuální sporty?
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Při kolektivních sportech máš více možností
zachytit akci, případně emoce. Při individuálních se musí fotka dopředu promyslet
a najít příhodné místo. Třeba rychlobruslení
je po celý závod skoro stejné. Emoce bývají
až v cíli po závodě.

→

Co je na fotografování sportu nejtěžší?

→

Jak se stanu sportovním fotografem?

JAK FOTIT SPORT
PODLE PAVLA
LEBEDY
▶ Do základní výbavy by si
měl profesionální sportovní
fotograf, kromě kvalitních
fotoaparátů, pořídit: stativ monopod k těžkým teleobjektivům, na fotbal lehkou
rozkládací židličku, v zimě
na sjezdovku horolezecké
mačky, do deště pláštěnky
na fotoaparáty a nepromokavé oblečení pro sebe.

Náročné je cestování, člověk urazí spousty
kilometrů, než se dostane na místo. Pak je
důležité se rozhodnout, odkud a jak chci fotit, a vyrovnat se s tím, že někdy mám jen pár
vteřin na fotku. Například skokana na lyžích
vidíš jen chvilku, ale najít dobré místo pod
můstkem s celou výbavou vážící cca 20 kilo
bývá tak trochu sportovní výkon. Náročné je
často i počasí a tomu také nikdo neporučí.

▶ Kompozice snímku by

Musíš tomu věnovat spoustu času. Především víkendy. Fotit a fotit a snažit se vymyslet něco jiného než ostatní.

→
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LUKÁŠ. Tour de Ski, 1.1.2008, Nové Město na Moravě, Lukáš Bauer. Bylo třeba najít vhodné místo na trati, tak
aby bylo ve tváři závodníka vidět odhodlání. Okruh měřil 5 kilometrů, většinou vedl lesem. Nakonec padla volba na
krátké stoupání v lese, kde zasněžené stromy pomohly dotvořit zimní atmosféru snímku.

▶ Fotograf sportovních
aktivit používá dlouhé teleobjektivy s vysokou světelností a obvykle necloní na
vysoké clonové číslo.

Co nemáš při focení rád?

Nemám moc rád tlačenice, ale ty už jsou
teď skoro pořád. A na velkých sportovních
akcích především. Například při finále MS
ve fotbale bylo okolo hřiště 300 fotografů
a protlačit se mezi nimi při závěrečném
ceremoniálu a udělat fotku s pohárem nad
hlavami hráčů, dalo pěkně zabrat.

▶ Fotograf by se neměl
nechat při sportovní akci
ničím rozptylovat a měl by
se soustředit pouze na to, co
se děje na sportovní ploše
či v jejím nejbližším okolí.
Při kolektivních sportech je
například důležité současně
sledovat diváky, trenéry
a střídačku.

→

Jak se změnil za léta přístup sportovců
k fotografům?

Při sportu nijak, tam má každý jasný úkol.
Výrazně pak mimo sportoviště. Ze sportovců
jsou médii vytvářeny jakési pop stars, na kterých je nejzajímavější jejich soukromý život,
a proto je obecně složitější navázat s nimi
bližší kontakt. Pryč jsou doby, kdy sportovci
znali sportovní fotografy jménem. ²

měla být co nejméně rušena
rozptylujícími skutečnostmi
v pozadí snímku.

FOTOGRAFOVÉ. Před oficiálním zahájením zápasů na MS či ME se fotografové shromažďují u rohových praporků na obou stranách hřiště, aby pak šli fotit nastupující hráče. Kdo stojí v první řadě, má bezesporu výhodu ve
výběru místa, a proto se tu fotografové scházejí minimálně třicet minut před zahájením zápasu.

DAVIS CUP. Na finále Davis Cupu 2009 v Barceloně byla soudržnost českého týmu neuvěřitelná! I přes vysokou výhru Španělů
se hráči dokázali semknout a povzbuzovat se celou dobu. Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Jan Hájek a Lukáš Dlouhý vytvořili
společně sympatický a obdivovaný tým, který provázela pohodová atmosféra.

▶ Fotograf by měl mít
základní orientaci o sportu,
který se chystá fotografovat. Znát pravidla a regule
sportovní akce nebo utkání
je nutné ke správnému
načasování snímků a výběru
fotopozice.
▶ Sportovní fotograﬁe
vyžaduje plně profesionální
vybavení, k němuž nutně
patří digitální zrcadlovky
s rychlou závěrkou, které
dokáží exponovat až několik
snímků za vteřinu a mají
obrazový čip s kvalitní mírou
šumu.

▶ Fotografování zimních

GÓL. Pavel: Při listopadovém zápase mezi Mostem s Ostravou poprchávalo, foukalo a byla zima. Jako naschvál se nic moc nedělo! Už jsem to skoro vzdal, když se ke konci
zápasu zrodila rychlá akce a útok Ostravy skončil gólem. Ačkoli jsem seděl na druhé straně hřiště, měl jsem těsně za brankou fotoaparát na dálkové ovládání. Podařilo se mi
tedy zachytit rozhodující okamžik utkání. Jeden snímek tak vystihl rozdíl v emocích na straně vítězů a i na straně poražených.

sportů vyžaduje vyřešení
mikroklimatu pro přístroj,
objektivy i akumulátory.
Pro kvalitu snímku a zachování životnosti přístroje
není vhodné rychle střídat
chladné venkovní a teplé
vnitřní prostředí.

MARTINA. Martina Sáblíková se na Mistrovství světa v rychlobruslení 2009 v Richmondu v Kanadě připravovala
a koncentrovala na start svého závodu, když ji srazila japonská závodnice, která dojížděla z cíle předchozí rozjížďky. Fotografie
zachycuje situaci bezprostředně po pádu obou závodnic na led, kdy přihlížející trenéři ani organizátoři nestihli reagovat na to,
co snad ještě nikdy neviděli.
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ČD pro děti

ČD pro děti
V rámci speciální akce Děti do Prahy je možné
cestovat za výhodných finančních podmínek
vlakem do našeho hlavního města, kde na děti
a jejich pedagogický doprovod čeká čtveřice
návštěv vyhledávaných turistických atrakcí,
a to zadarmo, nebo s opravdu výraznou slevou
na vstupné. Co tedy děti mohou vidět a za
jakých podmínek?
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01 Muzeum hlavního
města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8
www.muzeumprahy.cz
Otevřeno denně kromě
pondělí 9.00 – 18.00 hod.
Vstupné v rámci této akce
ZDARMA.

KOLIK STOJÍ CESTA?

02 Jindřišská věž

Za zpáteční jízdenku pro jednu osobu odkudkoliv z ČR do Prahy zaplatíte pouze 80 Kč.

Jindřišská ulice, Praha 1
www.jindrisskavez.cz
Otevřeno denně 10.00 – 18.00 hod.,
V rámci této akce nabídka
zvýhodněného vstupného:
pedagogický doprovod – 55 Kč,
dítě – 25 Kč.

CO DĚTI UVIDÍ?
01 MUZEUM HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY
Hlavní budova muzea v ulici
Na Poříčí je architektonickým
objektem zapsaným v seznamu kulturních památek
České republiky. Kromě
probíhajících výstav, např.
Historická Praha a Langweillův model Prahy z let 1826
až 1834, najdete v muzeu expozici s názvem
Vítejte ve středověkém domě, která je řešena
jako herna a potěší hlavně děti.

PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ
PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

02

UNIKÁTNÍ NABÍDKA ČD PRO ŠKOLÁKY

Paní učitelko,

POJEDEME
DO PRAHY?
text — Zdeněk Ston / foto — Archiv ČD

Jednodenní výlety patří mezi školáky
mezi jednoznačně nejoblíbenější aktivity.
České dráhy, společně se čtveřicí svých
partnerů, nabízejí možnost, jak dětem
zpestřit výuku nevšední formou, navíc
za velmi výhodných podmínek!

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ
Věž vznikla jako zvonice
a její původní zvony je možné
zhlédnout dodnes. Kromě
zvonkohry je pro děti připravena expozice ve výstavním
sále. Věž je vysoká 65,7 m a její
historie sahá do 15. století.

03 MUZEUM HRAČEK
NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Muzeum se nachází
ve dvou podlažích
bývalého purkrabství Pražského
hradu. K vidění
je bezpočet unikátních starých evropských
a amerických hraček. Celkově je to druhá
největší světová expozice hraček a největší
soukromá sbírka na světě. Stálá expozice
zahrnuje 7 sálů, včetně sbírky panenek Barbie,
která vznikla k 40. výročí jejich existence.
04

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
Vzdělávací program
Království železnic je
podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Kromě prohlídky
funkčního modelového kolejiště s denním a nočním nasvícením se nabízí možnost tematické
prohlídky zaměřené na fungování dopravní
infrastruktury. Žákům základních a studentům
středních škol je k dispozici prohlídka zaměřená
na historii železnic v českých zemích. ²

03 Muzeum hraček
na Pražském hradě
Jiřská 4, Praha 1
Otevřeno denně
9.00 – 17.30 hod.
Vstupné pro dítě – 20 Kč,
pedagogický doprovod zdarma.

04 Království železnic

PRAHA-SMÍCHOV

Stroupežnického 23, Praha 5
www.kralovstvi-zeleznic.cz
Otevřeno denně 9.00 – 19.00 hod.
(čtvrtek a sobota až do 21.00 hod.)
Exkluzivně v rámci této akce nabídka
zvýhodněného vstupného: dítě – 55 Kč,
pedagogický doprovod vstup zdarma
(1 pedagog pro 15 dětí).

TIP PRO VÁS
JAK SE PŘIHLÁSIT?

PODMÍNKY AKCE

Stačí si vytisknout formulář PLÁN CESTY na stránkách www.cd.cz v sekci Volný čas, který vyplníte
a opatříte razítkem školy ( jako garanci věku dětí
do 15 let). Takto vyplněný formulář odevzdejte
u pokladní přepážky na nejbližší stanici ČD, kde
vám bude prodána jízdenka pro určený počet cestujících. Za jízdenku přímo na pokladně zaplatíte
příslušný obnos – tedy 80 Kč násobeno počtem
cestujících.

Platí od 7. 3. do 31. 5. 2010, jízdenka platí do 2. vozové třídy,
a to v úterý, středu, čtvrtek, sobotu a neděli kalendářního týdne,
v jiné dny pouze v případě, že jsou státem uznaným státním svátkem.
Jízdenka je skupinová zpáteční a platí pro cestu po dané trase pro
uvedený počet osob (dle věku) v uvedený den. Maximální velikost skupiny není omezena ( jedna jízdenka platí současně pro max. 30 osob),
ale jízdenek je možné mít několik. Minimální počet cestujících je 10,
z čehož dva mohou být starší 15 let. Z každých dalších pěti osob může
být jedna starší 15 let.

Jestliže se rozhodnete pro některou z výše uvedených nabídek, využijte možnosti navštívit www stránky jednotlivých památek a zajímavostí na
www.cd.cz v sekci Volný čas. Prohlídku ohlaste provozovateli alespoň dva dny před příjezdem, předejdete případným nesrovnalostem.
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HAZARDÉŘI NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH

VÍTE, KAM SE ŘÍTÍTE?

ČÍSLA, ZE KTERÝCH MRAZÍ...
Nejvíce nehod s nejhoršími následky se v roce 2009 podle
statistik odehrálo na přejezdech vybavených světly a bez závor.
Celkem 108 nehod si vyžádalo 23 mrtvých a 54 zraněných.
Na přejezdech, které jsou zabezpečeny pouze výstražným
křížem, došlo ke 103 střetnutím, která nepřežilo 9 osob a při
nichž bylo 30 lidí zraněno. Za drtivou většinou z počtu obětí
i zraněných stojí neukáznění či nepozorní řidiči i chodci.

text — Ctibor Pokorný / foto — Beáta Želtvayová, www.dicr.cz

Nepozornost, nevědomost, zbytečné
hazardování a také lidská hloupost. To vše,
smíchané v tragický koktejl, způsobilo, že během
prvních pár měsíců letošního roku enormně
vzrostl počet dopravních nehod na železničních
přejezdech! Prakticky za všechny přitom mohli
řidiči automobilů…

ři nehodách na železničních přejezdech zbytečně umírá velký počet
lidí. Podle statistik Evropské unie
je to každoročně více než šest stovek
osob. V České republice nemine ani jeden
týden bez střetu vlaku s automobilem
na přejezdu. Tyto nehody jsou bohužel
s tragickými následky. Vyšetřovací protokoly a rozbory nehod se shodují na hlavní
příčině jejich extrémně vysokého počtu.
Řidiči ignorují výstražná znamení, neznají

P

symboly návěstních znaků a nevědí, jak
přejezdové zabezpečovací zařízení funguje. Průzkum ověřil, že princip provozu
a funkci přejezdů nezná více než polovina
řidičů, včetně profesionálů a instruktorů
autoškol. Tato neznalost pak vede k tomu,
že kvůli jedné jediné osudové vlastní
chybě přicházejí o to nejcennější, o vlastní
život nebo o zdraví.
V České republice bylo ke konci roku
2009 evidováno 8 280 železničních

přejezdů. Vývoj elektronického systému
trvá řadu let a podléhá příslušným zákonům, vyhláškám a velmi přísným normám.
Při dodržování všech pravidel ze strany
účastníků silničního provozu by byl tedy
střet s vlakem zcela vyloučen. Jenže opak
je pravdou, drtivá většina viníků nehod na
přejezdech sedí za volantem automobilu.
Jak tedy železniční přejezdy fungují a co
o nich nevíme?
→→→
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VÝSTRAŽNÉ KŘÍŽE

BÍLÉ BLIKAJÍCÍ SVĚTLO

Někdy se těmto křížům před přejezdem
říká také „Ondřejský“ kříž. Obecně je
známo, že značí železniční přejezd –
jednokolejný, vícekolejný.

Přes přejezd s blikajícím bílým světlem
na stojanu závor můžete projet rychlostí
50 km/hod.
Co možná nevíte: Bílé světlo také znamená,
že přejezd je plně funkční, je plně automatizován a ovládán jízdou vlaku.

Co možná nevíte: Výstražný kříž zároveň
znamená, že kolejové vozidlo (vlak) má vždy
přednost před silničním vozidlem.

BÍLÉ SVĚTLO NEBLIKÁ

ZÁVORA ZAVŘENÁ
A BLIKÁ ČERVENÁ

Asi víte, že povolená rychlost na
přejezdu, kde žádné bílé světlo nebliká,
je 30 km/hod.

Známé je, že za těchto okolností přijede
z jednoho směru vlak a jakmile poslední
vůz mine přejezd, závora se otevře.

Co možná nevíte: Takový přejezd není plně
automatizován – z jedné strany je do obsluhy
zapojen lidský činitel. Nebo došlo k přepálení
hlavního vlákna žárovky a je přepnuto na
vlákno náhradní. Funkce závor ale ani v tomto
případě není omezena.

Co možná nevíte: Řidiči se často mylně
domnívají, že na dvoukolejných tratích je
pravostranný nebo levostranný provoz, takže
vlak může přijet jen z opačné strany. Opak je
pravdou, vlak může přijet i ze stejného směru
jako ten předcházející. Rozhodně čekejte
až na otevření závor.

BLIKÁ ČERVENÁ
A ZVONÍ ZVONEK
Blikající červená světla doprovázená
zvoněním. Známá situace, která znamená,
že za určitou dobu projede vlak.
Co možná nevíte: Tzv. předzváněcí doba – od
začátku zvonění do příjezdu vlaku – je na každém přejezdu různá! Odvíjí se od šířky přejezdu
a rychlosti projíždějících vlaků. Takže, pokud
jste zvyklí, že na přejezdu ve vašem městě,
kudy jezdíte den co den, čekáte třeba 45 vteřin,
zapamatujte si, že to neplatí všude stejně,
a rozhodně se nepokoušejte projet. V jiném
případě totiž může být tato doba třeba jen
15 vteřin. Vjedete-li nedočkavě na trať, tragédii
těžko zabráníte.

železničním přejezdu
blikat červené výstražné
světlo, nikdo nesmí na
přejezd vstupovat ani
vjíždět a okamžitě musí
přejezd opustit.

→

Závory můžete
přerazit, jsou speciálně
vyrobené tak, aby se
při nárazu rozlomily.
Pokud náhodou uvíznete uprostřed přejezdu,
nepanikařte a najeďte
do závory. Rozlomí se.

VLAK NEPROJÍŽDÍ
Může se stát, že je na přejezdu zapnuta předzváněcí výstraha, břevna závor se
zavírají, červená světla blikají, vlak však nejede a po několika minutách se břevna
závor opět otvírají a výstraha na stojanu zhasíná, případně se také rozsvěcuje bílé
blikající světlo. To se může opakovat vícekrát během několika hodin.
Co možná nevíte: Tato situace neznamená, že je zabezpečovací zařízení na přejezdu
porouchané. Může znamenat, že se na širé trati se pohybuje montážní vozidlo, rozváží třeba materiál do určitého místa tratě, ale přes přejezd nejede a vrací se zpět do
stanice. Ani v tomto případě rozhodně nevjíždějte na přejezd. Po manipulaci montážního vozidla může totiž přijet vlaková souprava a nehodě je opět těžké zabránit.

ZÁVORA SE ZVEDÁ,
ALE ČERVENÁ SVÍTÍ
Řidiči vědí, že závora se zvedá po projetí
posledního vozu vlakové soupravy.

NEŽ SE ROZJEDETE
→ Začne-li na
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→

Břevna závor jsou
pouze doplňkem, nikoliv
rozhodujícím prvkem
zabezpečovacího
zařízení. Rozhodující
jsou červená světla!

→

Na nechráněném
železničním přejezdu
opatřeném pouze
„Ondřejským“ křížem
vlak vždy houká a opět
platí základní pravidlo,
že mu řidiči i chodci
dávají přednost.

→ Vlak nelze snadno
zastavit. Rychlík nebo
nákladní vlak potřebuje
k zastavení přibližně
1 000 metrů! Strojvedoucí sice může spatřit
auto na přejezdu, ale už
nemůže zabránit střetu.

Co možná nevíte: Blikající červené světlo znamená, že se po druhé koleji blíží vlak, který
vstoupil do tzv. přibližovacího úseku, a napovídá, že na přejezd je vjezd stále zakázán.
Většina řidičů pozoruje pouze závory, nikoliv
světla, a vjíždí na přejezd, kde hrozí srážka
s dalším přijíždějícím vlakem.
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FOTOGRAFIE, KTERÉ VARUJÍ: NEHODY ZPŮSOBENÉ ŘIDIČI

Vlak, který
ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
text — Ondřej Kubala / foto — Michal Málek

→ 4. 1. 2010, ŽATEC

→

→ 14. 1. 2010, TŘEBOŇ

12. 1., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

→ 18. 1. 2010, TROUBSKO

→ 28. 1. 2010, CHOCEŇ

→ 4. 2. 2010, CHRASTAVA

Vzpomínáte si na krutě vyhlížející televizní kampaň,
v níž tekla krev, umíraly malé děti a svatebčané
cestou z obřadu? Podobnou taktiku zvolili odborníci
i v případě dopravy na železnici.
To, jak vypadá lidské tělo po srážce s vlakem, zasažení elektrickým proudem
z troleje a samozřejmě spoustu dalších věcí
spojených s rizikem na železnici, můžete
vidět v Preventivním vlaku. Ten vyjíždí na
trať již třetím rokem za podpory Policie
ČR, Drážní inspekce, BESIP Ministerstva
dopravy, Českých Drah a ČD Cargo.
Preventivní vlak, jak se souprava určená
k tomuto účelu jmenuje, vyjel poprvé na
trať na podzim roku 2007. Od té doby, za
kterou jej navštívily stovky lidí, se zlepšilo
technické vybavení soupravy, zdokonalil se

PĚT „N“
PREVENTIVNÍHO VLAKU
NELEZ NA STŘECHY
drážních vozidel – hrozí zásah
elektrickým výbojem.
NEVYSKAKUJ A NENASKAKUJ
do a z vlaku – neumíš to, pokazíš to.
NECHOĎ PO KOLEJÍCH
nebo přes koleje, může to být poslední
procházka.
NEBEZPEČÍ
z vlastní hlouposti číhá na přejezdech.
NEMYSLÍŠ – zaplatíš.

NEHODA NA
VLASTNÍ KŮŽI

FILM NA PŘEJEZDECH
CHYBUJÍ ŘIDIČI

Pokud si své znalosti – neznalosti chcete vyzkoušet
naživo, navštivte muzejní
expozici sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci
Králové. Tady je totiž nově
nainstalován model automatického zabezpečovacího
zařízení na železničním
přejezdu. Je to plně funkční
exponát železničního přejezdu se závorami, včetně
modelů vlakových souprav,
zkrátka věrná kopie zařízení,
s nímž se běžně setkáte
v provozu. Pracovníci muzea
vám na tomto modelu demonstrují všechny situace,
o kterých byla řeč, a objasní
funkce i principy zařízení,
stejně jako jednotlivé příčiny
nehod. Nehodové události
lze na modelu rozfázovat,
což při rekonstrukci nehody
v reálném provozu nelze.

Představitelé Správy železniční dopravní cesty zveřejnili projekt Na přejezdech chybují řidiči, do kterého se zapojili také
zástupci Ministerstva dopravy, Policejního prezídia a dalších
dopravních institucí. Jedná se o film určený
pro výuku budoucích řidičů
v autoškolách.
Film je volně stažitelný na internetu na stránkách
www.szdc.cz.

MUZEJNÍ EXPOZICE SDĚLOVACÍ
A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY
(Areál ﬁrmy Signal Mont s. r. o.)
Kydlinovská 1300, Hradec Králové

více na www.cd.cz
* po dobu občanského dne

PŘEJEZD JE POD STÁLOU
KONTROLOU!
Přejezdové zařízení je trvale pod kontrolou výpravčího vlaků
v určité železniční stanici, nebo dispečera v centrálním dispečinku. Jakákoliv technická závada je evidována a činěno opatření. V případě závady dostává strojvedoucí vlaků, speciální
rozkaz, aby projel přes přejezd sníženou rychlostí a dával výstražné znamení. V současné době jsou na železniční přejezdy
instalovány „černé skříňky“, ve kterých je registrována veškerá
činnost zařízení. V případě nehody se její data o stavu zařízení
i funkci jednotlivých dílů využívají při vyšetřování nehod.

Pro dospívající
Stejně jako při předešlých cestách bude
i tentokrát jeho program určený především
mladým lidem. Statistiky totiž jednoznačně
ukazují, že lidé ve věku 13 až 19 let jsou při
nehodách na železnici velmi rizikovou skupinou. Často se stávají oběťmi nehod na přejezdech, umírají nebo si nesou trvalé následky
po zasažení elektrickým proudem z trolejí,
kde je napětí až 25 000 voltů, nebo po zachycení vlakem na trati či ve stanici. Právě kvůli
těmto smutným faktům vznikla myšlenka na
Preventivní vlak.
V soupravě, kterou tvoří speciální kinovůz, konferenční vagón a vůz pro nácvik
první pomoci, čeká studenty jakási preventivní léčba šokem: uvidí v reálných tvarech
a barvách, jak dopadne člověk po střetu s vlakem, i následky zásahu proudem z troleje.
Budou moci porovnat brzdnou dráhu vlaku
a auta či zjistit, jak vypadá střet auta s vlakem
na železničním přejezdu a mnoho dalšího.

Nemyslíš – zaplatíš
Součástí programu je i promítání krátkých
filmů s bezpečnostní tématikou, diskuze s odborníky a nácvik první pomoci pod dozorem
záchranářů. „Preventivní vlak je postaven na
netradičním způsobu komunikace s mladými
lidmi. Nechceme říkat, to nedělej, to nesmíš,
ale přímo ukázat v prostředí železnice, jak
může člověk skončit, když si nedá pozor. Je
to velmi účinné,“ uvedl koordinátor projektu
za ČD Ondřej Kubala. I tady je možné, stejně
jako v případě kampaně určené řidičům aut,
shrnout obsah programu do krátkého hesla:
nemyslíš – zaplatíš.

PREVENTIVNÍ VLAK
JARO 2010

TIP PRO VÁS
→ Z PRAHY za
1 h 41 min, rychlíkem
každou hodinu*
→ Z PARDUBIC rychlíkem
za 23 min
→ Z LIBERCE za 2 h
a 33 min rychlíkem každé
dvě hodiny*

program, který nabízí. Letos na konci března
vyrazí na pouť po Česku již po šesté.

TIP PRO VÁS

Tento vlak můžete vídat už třetím rokem.

Účastníci se naučí poskytnout první pomoc.

VLAKEM DO
HRADCE KRÁLOVÉ
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Program je určený mladým lidem a dětem.

V programu je i promítání instruktážních filmů.

Termín cesty: 22. – 26. března 2010
Trasa: JIHLAVA, ZNOJMO, BŘECLAV,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ A ZLÍN
Provoz: denně od 8 do 15.30 hodin
Délka programu: 90 minut
Vstup zdarma, veškeré náklady
hradí organizátoři. Otevřeno
pro studenty i veřejnost.
www.ceskedrahy.cz/preventivnivlak

města, která vlak navštívil

trasa jarní cesty
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zajímavost

zajímavost
Jsou věčné a představují neměnnou vizitku
luxusu a moci. Někomu slouží jako úschovna
finančních prostředků (investiční diamanty),
dalším jako neodmyslitelný módní doplněk
(diamant zasazený ve šperku)...
Klenoty musejí být dostupné, ale ne vždy
a všude, protože kdyby na ně dosáhl každý,
přestaly by být tím, čím jsou. Proto si je také
mnozí nemohou dovolit, ale přitom jsou
klienty vyhledávány.
Mezi lídry světového šperkařství patří
francouzský klenotnický dům Cartier. Britský král Edward VII. značku kdysi nazval
„klenotnictvím pro krále, králem klenotů“.
Firma vznikla v roce 1847, prvním majitelem byl Louis–François Cartier. Rodina Cartierů postupně pronikla do tajemství vkusu
evropských královských rodů a dobyla také
Hollywood. V módě jsou prsteny, náhrdelníky či hodinky osázené stovkami malých
briliantů. Není tedy divu, že ozdobily ruce
i dekolty mnoha slavných žen. Mnohokráte
se s nimi chlubila například Marilyn Monroe
nebo v pozdější době třeba herečka Monica
Belluci.

Světová šperkařství vyhovují zákazníkům,
kteří přijdou s požadavkem na jedinečný
šperk, který nebude mít nikdo jiný. Diamant
ale může být použit i jako nositel dědictví
předávaný po generace. A nebo jako součást
paní Módy. V roce 2006 ozdobila hruď
topmodelky Karolíny Kurkové diamantová
podprsenka Victoria´s Secret s dvěma tisíci
vzácnými kamínky. Model vyšel na 130
milionů Kč, přesto se luxusní spodní prádlo
vyrábělo déle než dva roky...

PROKLETÝ DIAMANT
Diamanty někdy nepřinášejí jen radost
a peníze. Třeba tmavomodrý diamant
Hope, který patří k nejslavnějším na
světě, přinesl všem majitelům zkázu nebo
smrt...

Finanční meze se nekladou

Krásné i prokleté
DIAMANTY

→ První majitel Jean Baptiste Tavernier
musel kámen roku 1668 prodat francouzskému králi Ludvíku XIV., aby splatil synovy dluhy. Pak ho roztrhala smečka psů.

Je až neuvěřitelné, kde se nachází finanční
hranice, kterou jsou kupci ochotni překročit. Třeba nejdražší šperk roku 2007,
diamantové náušnice od Harryho Winstona,
vyšly v přepočtu na 185 milionů korun. Diamantovo-smaragdový náhrdelník Chopard
byl v témže roce v žebříčku nejdražších
klenotů za „pouhých“ 78 milionů korun.
Luxusní zboží si najde kupce i v dobách
ekonomických krizí, diamanty jsou totiž
dobrou investicí a slouží jako úschovna finančních prostředků. Výhodou oproti zlatu
je minimální hmotnost. Kdo do nich zatouží
investovat, se ale musí rozhodnout mezi
dvěma základními možnostmi: investičními diamanty a šperky.

→ Během francouzské revoluce byl
diamant odcizen a znovu se objevil
až po letech v Amsterdamu, kde se
o jeho přebrus starala firma klenotníka
Wilhelma False. Falsův syn však kámen
ukradl a jeho otec pak vinou psychického vyčerpání zemřel. Syn pak spáchal
sebevraždu.
→ Roku 1830 kámen získal bankéř
Henry Hope, jehož jméno drahokam
nese. Jeden z jeho potomků – lord Francis Hope – se ocitl téměř na mizině a jeho
manželka obvinila diamant za příčinu
rozpadu jejich manželství.

Navrhněte si vlastní šperk
text — Iva Veselá / foto — Diamonds International Corporation a archiv

Život na Zemi byl ještě v plenkách,
když desítky kilometrů hluboko,
v činných sopkách, za nepředstavitelného tlaku, při teplotách
přesahujících tisíc stupňů Celsia,
začal vznikat malý zázrak…
opečná erupce ho vyvrhla na zemský
povrch, kde si tiše spal miliony let. Až
jednou se ozvalo škrabání – zprvu nepravidelné, to jak se ho snažili vydobýt lidé
jen odřenýma rukama a základními nástroji,
pak pravidelně, jak se do pevniny zakusovala rypadla strojů. A pak, když se tenhle

S

přírodní zázrak poprvé zaleskl v paprscích
slunce, první, co „uviděl“, byla rozzářená
lidská tvář. Diamant, seznamte se...

Výsada boháčů
Diamanty, nejtvrdší přírodní materiál na
světě, neztrácejí třpyt ani po desítkách let.

Šperk je výborným dárkem k význačné
životní události, zásnubám, svatbě, narozeninám či výročí. A boháči to vědí. To však neznamená, že by šperkařské firmy spoléhaly
na setrvačnost zákazníků. Musejí nacházet
stále nové a nové podoby šperků. V současné
době se začíná prosazovat individualismus.

Modelka Iva Kubelková s diamanty
na soutěži Zlatá hokejka.

VÍTE, ŽE…
■ V roce 1869 odstartoval nález diamantu v Jižní
Africe diamantovou horečku. Našel ho pastevec,
který ho vyměnil za 500
ovcí, 10 volů a 1 koně. Po
vybroušení do diamantové
slzy váží 47 karátů.
■

Nejtřpytivější diamant De Beers Millennium
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Star byl objeven na konci
20. století v Africe. Celé tři
roky specialistům trvalo,
než ho dokázali laserem
vybrousit. Váží 203 karátů
a kvůli jeho dokonalosti
nelze vyčíslit cenu.

■ Aby bylo možno získat
jeden jediný karát neboli
0,2 gramu diamantu, musí

být vytěženo v průměru
250 tun horniny, písku nebo
země.

■ Nejdražší diamant
prodaný v Česku váží 11,83
karátů. Od společnosti
Diamonds International
Corporation ho v roce 2008
koupil soukromý investor za
34 milionů korun.

→ Nový kupec – francouzský makléř
Jacques Colot – zešílel a spáchal sebevraždu. Další majitel William Scott byl
zavražděn. Turecký sultán, který drahokam koupil v roce 1908, nedlouho poté
probodl manželku a byl svržen.
→ Pak diamant získal Edward McLean,
jenže ani jemu nepřinesl štěstí. Celou
jeho rodinu pronásledovala série katastrof. Syna mu přejelo auto, on sám
spáchal sebevraždu...
→ Říká se, že jediným způsobem, jak
přežít kletbu drahokamu, je jeho darování. Jediný člověk, kterého nestihla
žádná pohroma, byl americký klenotník
Harry Winston. Ten koupil diamant Hope
od McLeanovy rodiny a věnoval jej Smithsonovu institutu, kde zůstal dodnes
a smůlu už nikomu nenosí...
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NEJDRAŽŠÍ DIAMANTY
VLASTNÍ KRÁLOVNA
Nejbohatší sbírku vlastní britská
královská rodina. V jejích korunách, na
žezle, náhrdelnících a dalších špercích
jsou nejdražší a v určitých obdobích
též největší diamanty. Například
královskou korunu Alžběty II.
krášlí Koh-i-noor – legendami
opředený kámen, o kterém se
poprvé zmiňovali kronikáři už na
etí
začátku 14. století. V 19. století
ho britská Východoindická
ě
společnost věnovala královně
Viktorii a v roce 1936 byl
vsazen do královské koruny.
Britská královská rodina
má v držení i dva obrovské
diamanty Cullinan I
a Cullinan II. Oba jsou
součástí korunovačních
klenotů a jejich cena je
nevyčíslitelná…

OD NALEZIŠTĚ PO ŠPERK
03

01

TĚŽBA

Diamant je spolu s ostatní horninou vytěžen
z dolu (na snímku je povrchový důl Mirnyj na Ukrajině), poté od ostatní horniny
oddělen a poslán za přísných bezpečnostních opatření k dalšímu zpracování do tzv.
třídírny.

Pokud máte špatnou náladu, přestaňte hloupě pochybovat o sobě i o partnerovi. / PENÍZE V práci se dostanou k vašim
datům. Číst cizí poštu je neslušné, řekněte
to nahlas! / ZDRAVÍ Držíte v tomto roce už
několikátou dietu? Doma to může způsobit
malou válku s protějškem.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)
Zjistěte, kdo o vás šíří pomluvy. Své
lásce vysvětlete, jak se věcí mají. Pochopí to.
PENÍZE Nadřízení jsou vám naklonění, je
správný čas pohnout s kariérou a polepšit si.
ZDRAVÍ Pozor na náhodný ﬂirt, bude
nebezpečný. Může vás také ohrozit na zdraví.
LÁSKA

Přestaňte partnera stále poučovat.
I kdybyste měli pravdu, ničeho nedosáhnete. /
PENÍZE Potěší vás nečekaný ﬁnanční zisk,
který vám přijde zatraceně vhod. / ZDRAVÍ
Pocit dobrého zdraví klame. V polovině týdne se mohou objevit nečekané potíže.

BROUŠENÍ

Broušení a manipulace se surovinou je extrémně sofistikovanou záležitostí. Umění se
předává z generace na generaci a vyžaduje
opravdu mistrovské dovednosti. Diamant se
při svém opracování, díky své tvrdosti, dá
řezat rychlostí 1 mm za hodinu.

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.)
Partner něco provede. Odpusťte mu
a dočkáte se ujištění, že bez vás nemůže žít. /
PENÍZE Pozor na hloupý nákup, můžete koupit pěknou pitominu za nevýhodnou cenu. /
ZDRAVÍ Ovládne vás podivná nervozita. Večer si raději pusťte dobrý ﬁlm a relaxujte.
LÁSKA

PANNA (23. 8. – 22. 9.)
Pozor na přelétavost! Proč vyměnit tak skvělého partnera, jakého máte,
za pobavení? / PENÍZE V rámci slev nakoupíte za velmi výhodné ceny. Zlepší vám to
konečně trochu náladu. / ZDRAVÍ Osobní
problémy, které vás potrápí, omezí pracovní
výkonnost a zkazí náladu.

LÁSKA

RAK (22. 6. – 22. 7)

OPRACOVÁNÍ

V zaměstnání po vás začíná někdo
pokukovat. Rozmyslete si, jestli ﬂirt stojí
za to. / PENÍZE Finančně si nemáte nač stěžovat. Tak neotravujte známé věčným stěžováním. / ZDRAVÍ Potřebujete přijít na jiné
myšlenky. Co s tím? Třeba jeden celý víkend
prolenošte!

Budete roztržití, což bude mít nepříjemné dozvuky v jinak fungujícím vztahu. /
PENÍZE V penězích platí: Pozor na kapesní zloděje, kterých je v obchodních domech fůra. /
ZDRAVÍ Vstaňte brzy, dejte si sprchu a vyrazte na hory nebo na výlet. Vyčistíte si hlavu.
LÁSKA

LEV (23. 7. – 22. 8.)
Setkáte se s nepříjemnými lidmi
a partner, když si mu postěžujete, vás nepodpoří. / PENÍZE V penězích platí: Vezměte
rozum do hrsti a nepodlehněte každé zajímavé slevě. / ZDRAVÍ Máte zatraceně rýpavou náladu, ne každý to rozdýchá. Připravte
se na konﬂikty.
LÁSKA

06

HOTOVÝ DIAMANT

Po vybroušení putuje diamant na Generální
ředitelství cel, kde dochází k jeho evidenci
a následnému vydání obchodníkovi. Takto
upravený diamant je připravený k vložení do
šperku, který musí být označen puncem.

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.)
Že jste si už dlouho s partnerem
nevyrazili do společnosti? Co to rychle napravit? / PENÍZE Když si vyjdete za nákupy,
nakoupíte dobře a levně. A nebude to pouze
slevami. / ZDRAVÍ Potrápí vás špatná nálada. Zažeňte chmury tím nejlepším lékem –
vášnivým milováním.
LÁSKA

VÁHY (23. 9. – 23. 10.)

LÁSKA

TŘÍDĚNÍ A EVIDENCE

V třídírně se diamanty rozdělují podle své
velikosti, kvality, barvy, tvaru. Lze je roztřídit do 14 tisíc kategorií. Z třídírny putují do
tzv. Diamond office (na snímku je ta v belgických Antverpách), která eviduje všechny
diamanty, resp. jejich legální původ.

BERAN (21. 3. – 20. 4.)
LÁSKA

BÝK (21. 4. – 21. 5.)

Při koupení boxu putují dále všechny diamanty do brusíren, kde je vyhodnoceno, jak
velké diamanty a jakých tvarů z nich budou
vybroušeny. Možnosti navrhuje speciální
počítačový program, jehož práci vidíte na
obrázku.
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Zima kolem nás prolétla stejně
rychle jako rychlík stanicí, ve které
nestaví. Nastává jaro a s ním
přichází více slunce, zeleně a chutě
do života. Jaro je také obdobím, kdy
s námi v největším měřítku lomcuje
láska. Co vás čeká a nemine
v měsíci prvních letošních květin?

LÁSKA

05

04

Horoskop

PRODEJ

Po roztřídění diamantů dojde k vytvoření
tzv. boxů, které se prodávají obchodníkům.
V každém boxu jsou diamanty různých velikostí a kvalit. Průměrná cena jednoho boxu
je 1 milion USD. Obchoduje se pochopitelně
s takzvanými surovými diamanty, tedy těmi
neupravenými, jak vidíte na obrázku.
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KOZOROH (22. 12. – 20. 1.)
Nad zjištěním, že v práci je vám lépe
než doma, byste se měli rychle zamyslet. /
PENÍZE Kontrolou výdajů a zisků dojdete
ke zjištění, že prostě nejste dobrý ekonom. /
ZDRAVÍ Co jste nestihli o svátcích udělat, to
se nedalo zvládnout. Přestaňte se stresovat.
LÁSKA

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.)
Vyhněte se zbytečným hádkám
s partnerem. Má lepší vyřídilku než vy a pohoříte. / PENÍZE Na začátku ledna máte
možnost získat pravidelný vedlejší příjem,
dlouho neváhejte. / ZDRAVÍ Za vaši churavost může zběsile rychlý životní styl a všeobecný nedostatek času.

LÁSKA

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.)
Máte-li partnerskou krizi, možná
získáte představu o tom, co se vztahem udělat. / PENÍZE Žádost rodinného příslušníka
o půjčku důkladně zvažte. Sami budete mít
málo. / ZDRAVÍ Potrápí vás rýma a špatnou
náladu dáte pocítit i protějšku. Doma zavládne dusno.
LÁSKA
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BARDOTKY, KRÁSKY ŠEDESÁTÝCH LET

LOKOMOTIVY
S PROFILEM FILMOVÉ HVĚZDY

text — Pavel Bittner / foto — Jaroslav Kocourek, Pavel Bittner, Jaromír Bittner, Michal Málek , archiv

BRIGITTE BARDOT:
PROPŮJČILA
LOKOMOTIVÁM JMÉNO
Slavná pařížská diva byla sexuálním
symbolem 50. a 60. let. Od šestnácti
let byla zamilovaná do režiséra Rogera
Vadima, se kterým pak také natočila
většinu svých osudových filmů, třeba
A Bůh stvořil ženu (1956).

Bardotka, Zamračená, Berta, Cecula, Pegas
či trochu lechtivě Cecek a nebo Prsatá. Při
vyslovení těchto přezdívek se nejen fandům
železnice, ale možná i cestující veřejnosti, vybaví
nesmírně elegantní čtyřnápravové motorové
lokomotivy. Už více než čtyřicet let brázdí koleje
na území bývalého Československa.
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OKOUZLEN BARDOTKOU
text — Andrew Thompson / foto — Russell Sedgwick

Russell Sedgwick, zaměstnanec Královské
pošty, se stejně jako stovka dalších Britů
věnuje unikátnímu koníčku. Cestuje do České
republiky, aby si mohl poslechnout krásné
zvuky unikátních dieselových Bardotek.
Sedgwick je považován za jednoho z předních milovníků tohoto rachotu, v Anglii
o něm mluví jako o bláznivém fanouškovi.
Od roku 1992 pobyl v České republice více
než 750 dní, během nichž podnikl téměř
devadesát výletů do všech koutů Čech a Moravy. Důvod jeho návštěv má jméno Bardotka. Tak jako Brigitte Bardot věděla, jak
zapůsobit na diváky, i její jmenovkyně totiž
podává stejný umělecký výkon na kolejích!

LOKOMOTIVA
V ČÍSLECH

Symfonie na kolejích
Sedgwick projel ve vagonech tažených
výhradně Bardotkou neuvěřitelných
171 941 km. To je vzdálenost více než čtyřikrát větší než obvod Země. Vše si pečlivě
zaznamenával. Nejvíce si oblíbil oblast
Jeseníků, kde na hornatých tratích musí
motorové pěvkyně podávat maximální výkon. Pomalý chod jednořadových šestiválců
v dieselovém motoru bez tlumičů s velkým
výkonem automaticky zahraje nadšencům
železnic odpovídající symfonii,
kdykoliv lokomotiva zrychlí. Je
to přesně ten typ zvuku, který
Sedgwick a jeho podobně uvažující přátelé hledají. Hluboký
a rezonující zvuk Bardotky je
pro něj a všechny jemu podobné
nadšence prostě ohromující.

Jmenovitý výkon
→ 1 103 kW
Maximální rychlost
→ 100 km/h
Hmotnost ve službě
→ 75 tun
Délka přes nárazníky
→ 16 500 mm

Reklamní lokomotiva v barvách AŽD

Když před odborníky nebo železničními
fajnšmekry řeknete slovo Bardotka, zaručeně se jim rozzáří tvář. Tyto elegantní lokomotivy prostě mají zvuk! A jaký – nezaměnitelný „chrochtavý“, který vydává robustní
šestiválcový motor. I když v poslední době
ho můžete slýchat stále vzácněji, protože
převážná část těchto lokomotiv byla při
dílenských opravách opatřena tlumičem.
Ale začněme od začátku...

Musely rapidně „zhubnout“
Bardotky pocházejí ze šedesátých let – tedy
z období, kdy se na našich kolejích ještě
proháněly tisíce parních lokomotiv. A trend
směřoval k jejich postupné náhradě. Proto
již v první polovině šedesátých let byla
vyvíjena v tehdejším ČKD (Českomoravská
Kolben Daněk) motorová lokomotiva pro
osobní dopravu.
Nejdříve spatřily světlo světa dva
prototypy, které na první pohled zaujaly

Současný provoz na Posázavském pacifiku

odbornou i laickou veřejnost. Šlo o první
čtyřnápravové skříňové lokomotivy se
dvěma stanovišti a mohutnými písečníky
v čelních partiích. Na rozdíl od svých
šestinápravových předchůdců zvaných
Pomeranče se jejich zkušební provoz
obešel bez velkých komplikací. Bohužel
se konstruktérům nepodařilo hned na začátku splnit jeden ze zásadních parametrů
zadání – hmotnost. Nová lokomotiva byla
téměř o sedm tun těžší. Sériová výroba tak
začala až poté, co se podařilo díky některým úpravám hmotnost podstatně snížit.

Jak se rozutekly do „světa“
Jako první opustily brány výrobního závodu
zástupkyně ověřovací série v počtu pěti
kusů. V prosinci 1966 byly předány do Prahy-Vršovic a ihned byly nasazeny do osobní
a nákladní dopravy na náročné trati do
Českých Budějovic, resp. Horního Dvořiště.
Následně se rozběhla i sériová výroba, a tak

bylo v letech 1967 až 1971 tehdejším Československým státním drahám dodáno celkem
312 lokomotiv.
Bardotky začaly razantně vytlačovat
parní lokomotivy, které v té době dominovaly příměstské i dálkové dopravě. Pražské
stroje nahradily třeba parní lokomotivy na
rychlíkových trasách do Českých Budějovic či Staré Paky. V příměstské dopravě
Bardotky kralovaly na Posázavském pacifiku. Naopak do hlavního města zajížděly
z domovských dep v Českých Budějovicích,
Děčíně, Chomutově či Plzni. Nadvláda
těchto strojů s nezaměnitelným zvukem se
začala projevovat i na Slovensku, kde je bylo
možné vídat v čele prestižního rychlíku
Tatran či na krásné trati do Margecan.

Oblíbenkyně železničářů
Spolehlivost a oblíbenost Bardotek u železničního personálu se projevila i počátkem devadesátých let, kdy bylo šedesát

Budoucnost nebude tichá!
K velkému zármutku britských obdivovatelů však mnoho těchto lokomotiv během
posledních dvaceti let utichlo. Od počátku
90. let totiž začaly být klasické soupravy
vozů s lokomotivami nahrazovány motorovými vozy a jednotkami a do zbývajících
Bardotek byly dosazeny tlumiče. Lokomotiv s původním zvukem zůstalo v provozu
pouze několik.
Sedgwick je však věrný fanoušek a budoucnost nevidí vůbec černě. Dokázal by
si představit scénář, kdy budou některým
lokomotivám zpětně odebrány tlumiče, a do
České republiky tak naláká tisíce nadšenců.
Nabídne jim jedinečnou turistickou atrakci
– poslech symfonie v podání Bardotek. „Stát
u železniční trati uprostřed naprostého
ticha a zaslechnout v dálce několika kilometrů vlak, čekat, až vyrazí ze stanice, to je
okouzlující, tomu se nic nevyrovná!“ ²

lokomotiv postupně upraveno na elektrické
topení. Postupná elektrizace, nahrazování
klasických souprav motorovými vozy – to
vše vedlo na začátku 21. století k tomu,
že lokomotivy nazvané po slavné herečce
začaly pomalu vyklízet místo na výsluní...

Konec Bardotek? Ještě ne!
V současné době je možné spatřit Bardotky
v pravidelné dopravě na osobních vlacích
i rychlících. Zajišťují například dopravu
rychlíků do Českých Budějovic a Tanvaldu
a vozí víkendové osobní vlaky po Posázavském pacifiku. Spatřit mezi nimi můžete
i první motorovou lokomotivu Českých
drah, která je opatřena celoreklamním
nátěrem. I když se osud Bardotek na našich
kolejích pomalu naplňuje, lze bez nadsázky
konstatovat, že se staly legendami již dnes –
v období, kdy stále aktivně působí na našich
tratích. ²
Sláva Bardotky (nejen té filmové) výrazně přesáhla hranice vlasti, ve které byla stvořena.
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Vyjměte a uschovejte!

na slovíčko

Na slovíčko…
na otázky odpovídá — Zdeněk Ston / Odbor komunikace Českých drah

Vážení cestující, milí čtenáři! Vážíme si
toho, že nám posíláte své postřehy, zážitky
z cest, připomínky i náměty ke službám
Českých drah. Z redakční pošty vybíráme
hned několik zajímavých dopisů…

SKLÁDAL Z. LIŠKA
HUDBU VE VLAKU?
Na rozhovor s architektem Davidem Vávrou
v ČD pro vás č. 1/2010 reagoval čtenář
Vojtěch Kunčík ze Zlína-Kudlova. Zavzpomínal i na to, jak to vlastně bylo se zlínským
hudebním skladatelem Zdeňkem Liškou,
jehož David Vávra v rozhovoru zmínil,
a hlavně s jeho údajným komponováním ve
vlaku (Liška složil například hudbu k seriálu
30 případů majora Zemana nebo k Markétě
Lazarové).
„Hudbu pan Liška skládal v bytě svého
baťovského půldomku čp. 178, později
ve vile číslo 308 v ulici Filmové v dnešním Zlíně-Kudlově,“ píše pan Kunčík. Zda
skládal Liška hudbu nebo aspoň doháněl
případné kompoziční nedodělky ve vlaku,
sice pan Kunčík dokázat nemůže, ale věří,
že na tom něco mohlo být. „Od roku 1955
jsem pracoval jako asistent výroby a několikrát jsem převážel část partitury Zdeňka
Lišky vlakem. Sám skladatel často cestoval
v kupé 1. třídy do Prahy, kde už na hlavním
nádraží čekali pánové Brůža nebo Haloda,
kteří partitury převzali a spěchali do Fisya
k zajištění rozpisu na ranní frekvenci. Pak
Liška odešel na snídani do hotelu Evropa,
dříve Šroubek, kde byl vždycky ubytován a kde i komponoval,“ píše pan Kunčík
a dodává krátce něco i o své filmové dráze.
Od roku 1950 jezdil vlakem pravidelně
a hlavně ji využíval k cestám do Filmové
školy v Praze-Čimicích, později i k cestám
pracovním, zejména při přípravě a natáčení
dětských filmů zlínského filmového studia.
Některé filmy s železniční tematikou pan
Kučík produkoval. Jednalo se například
o film Františka Vláčila Sirius nebo celovečerní film Nekonečná – vystupovat režiséra
Radima Cvrčka z roku 1978 (viz fotografie).
V hlavních dospělých rolích tehdy zazářili
Václav Babka, Milan Lasica, Július Satinský
a Miluše Šplechtová. „Bylo to krásných 55 let
s filmem a železnicí,“ uzavírá svůj dopis
filmový producent Vojtěch Kunčík.
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VÍM, KAM MÁM
ZAVOLAT
V lednu 2010 jsem se rozhodl, že vyrazím vlakem z Prahy do Rakouska, abych
navštívil výstavu impresionistů v Albertině ve Vídni. Při plánování cesty do Vídně
jsem využil telefonní linku Českých drah
840 112 113, se kterou mám velmi dobré
zkušenosti.
Ochotná pracovnice mi poradila, jak se
nejlépe dostanu z Prahy do Vídně a zpět
a jakou si koupit nejvýhodnější jízdenku.
Zároveň mě upozornila i na skutečnost, že
nádraží Südbahnhof se přestavuje a bude
tedy nutné vystoupit na zastávce WienSimmering, kde jezdí metro a odkud je
nejblíže do centra Vídně. Také mi doporučila, že mohu využít slevu v Albertině,
pokud předložím platnou jízdenku Českých
drah do Vídně, a že si mohu zakoupit spolu
s jízdenkou do Vídně i jednodenní průkaz
na městskou hromadnou dopravu ve Vídni,
čehož jsem samozřejmě při nákupu jízdenky
využil. Můj jednodenní výlet do Vídně se vydařil a za výbornou práci na telefonní lince
Českých drah vám chci poděkovat.
Michal Jilek

03 OLOMOUC
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SBĚRATELSKÁ EDICE
ČESKÉ PAMÁTKY
UNESCO

KALAMITA
NÁS O ÚČAST
NEPŘIPRAVILA

Snímek z filmu Nekonečná – vystupovat

ČD

Chtěli bychom poděkovat zaměstnancům
Českých drah za profesionálně zvládnutou situaci při přepravě našich žáků do
Bolatic a zpět při sněhových kalamitách
17. a 19. ledna 2010. V uvedeném termínu
jsme s velkou skupinou dětí cestovali z Prahy
do Ostravy a dále do Bolatic na natáčení
sportovně-vědomostní soutěže Bludiště.
Při cestě tam, v neděli 17. ledna, byla
zastavena doprava na trati Kravaře ve
Slezsku – Chuchelná, na které leží i zastávka
Bolatice. O vzniklé situaci jsme byli pohotově informováni a zároveň ujištěni, že jsou
přijímány kroky k tomu, abychom do cílové
stanice dorazili. Tak se i stalo a bez zbytečných komplikací naši skupinu České dráhy
do Bolatic dopravily.
Cesta zpět, v úterý 19. ledna, byla ještě
náročnější. Na zmíněném úseku byla
doprava opět vlivem sněhové kalamity a popadaných strojů zastavena. O situaci jsme
byli telefonicky informováni. Vzhledem
k předpokládanému zpoždění však hrozilo,
že v Ostravě nestihneme přípojný vlak SC
Pendolino do Prahy. České dráhy nám však
urgentně zajistily náhradní autobusovou
přepravu tak, abychom spoj v Ostravě skutečně stihli.
Za tento mimořádně vstřícný krok
bychom chtěli ještě jednou poděkovat.
Naše základní škola s rozšířenou výukou
jazyků a tělesné výchovy využívá spoje
Českých drah poměrně často a vždy k plné
spokojenosti.
PaedDr. Václava Mašková,
ředitelka základní školy na Praze 4

Odpovídá Zdeněk Ston
Na telefonní lince 840 112 113 si také můžete zakoupit vnitrostátní jízdenky na všechny dálkové
vlaky a mezinárodní jízdenky do vybraných destinací. Platbu je možné provést pouze platební kartou. Po zaplacení vám jízdenka bude zaslána e-mailem, stačí si ji vytisknout. Vnitrostátní jízdenky
můžete ukázat při kontrole ve vlaku průvodčímu dokonce jen na monitoru vašeho přenosného počítače. Jízdenky lze také na požádání zaslat do zvolené železniční stanice.

Kompletní průvodce
našimi klenoty, které
okouzlily celý svět.
Je jich dvanáct jako měsíců
v roce. Dvanáct míst a pamětihodností, které nám svět
závidí. Fakt, že na tak malém
území, jakým je Česká republika, je jich tolik, nás staví mezi
velmoci organizace UNESCO.
V časopise ČD pro vás jsme
připravili kompletního průvodce všemi těmito skvosty.
Stačí vnitřní list časopisu
jednoduše vyjmout a máte
v ruce jedinečného průvodce
toho nejlepšího z Čech a Moravy. Tentokrát se po kolejích
vypravíme do Olomouce.
V následujících vydáních najdete
PRAHA – historické centrum / ČESKÝ
KRUMLOV – historické centrum /
TELČ – historické centrum / ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU – poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře / KUTNÁ
HORA – historické centrum, chrám
sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí
Panny Marie v Sedlci / HOLAŠOVICE
– vesnická rezervace / KROMĚŘÍŽ –
zahrady a zámek / TŘEBÍČ – židovská
čtvrť a bazilika sv. Prokopa

www.cd.cz
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PAMÁTKY V ČR
Radnice, nejromantičtější místo

PAMÁTKY UNESCO V ČESKU

OLOMOUC,
město pokladů
i fascinujících pověstí
text — Jan Jánský / foto — Czechtourism.cz, olomoucky-kraj.com, stock.xchng

TIP PRO VÁS
Málokde najdete tolik oprávněně hrdých lidí
jako v Olomouci. Vždyť jejich město v srdci
Moravy pro antickou Evropu objevil Gaius
Julius Caesar se svou římskou legií!
Dnes se Olomouci přezdívá také „perla na
zelené podušce“. Centrum města je totiž
ze všech stran obklopené krásnými parky,
středověkými hradbami a jeho bohatá
historie se odráží v bezpočtu kulturních
památek. Kromě věhlasného orloje, ke
kterému se vztahuje i jedna zamilovaná pověst, je to především barokní morový sloup
Nejsvětější Trojice. Už deset let je zapsaný
na seznamu světového dědictví UNESCO.

Nejvyšší sousoší u nás
Unikátní, pětatřicet metrů vysoký barokní sloup Nejsvětější Trojice najdete na
olomouckém Horním náměstí. Sloup, v jehož
spodní části se nachází kaplička, vznikl
jako poděkování za konec morové epidemie
v Olomouci a zároveň jako oslava katolické
církve a víry. Jeho autorem je kamenický mistr Čech Václav Rendera. K ruce mu však byli
i další umělci, kteří pokračovali v započaté
práci i po jeho smrti. Stavba se totiž táhla
od roku 1716 do roku 1754. Sochařskou výzdobu tvoří osmnáct soch světců, dvanáct figur světlonošů, šest reliéfů s polopostavami
apoštolů, sousoší Nanebevzetí Panny Marie
umístěné ve střední části sloupu a vrcholové
sousoší Nejsvětější Trojice. Obě sousoší jsou
měděná a pozlacená.
Interiér je přístupný od dubna do září
od 9 do 14 hodin.

POVĚST O CAESAROVI
Když římští vojáci v čele s Caesarem přejížděli okolo
malé osady, zaslechli lidské hlasy. Zvědové pak spatřili
něco, co je na první pohled očarovalo – malou osadu,
pár obdělaných políček a skvělé přírodní podmínky pro
vybudování pevnosti. Caesar celou oblast opevnil a dal
jí jméno Julimons – Julimontium, z čehož se měl později
vyvinout název Olomouc.
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S eLIŠKOU DO OLOMOUCE
Do Olomouce vlaky poprvé
zavítaly v roce 1841, kdy
byla zprovozněna železniční trať
z Přerova. Z Prahy se do Olomouce
svezli první cestující po kolejích
až o čtyři roky později. Dnes na
hlavním olomouckém nádraží
zastavují vlaky všech kategorií
včetně EuroCity, InterCity
a SuperCity, které každou hodinu
zajišťují pohodlnou a rychlou
přepravu mezi Prahou, Olomoucí
a Ostravou. Rychlovlaky Pendolino
zdolají trasu z Prahy do Olomouce
za 2 hodiny 7 minut a z Ostravy
hl. n. vás vlaky SuperCity dopraví
do Olomouce už za 54 minut.
Kde si snadno a rychle vyhledáte
nejvýhodnější vlakové spojení do
Olomouce? Na webových stránkách
Českých drah www.cd.cz.

Mezi krajskými městy můžete
cestovat vlakem za ceny nižší, než
nabízejí nejlevnější autobusoví
dopravci – s jízdenkou eLiška.
Všichni, kdo už si pořídili In-kartu/
Rail plus, si mohou tuto výhodnou
mezikrajovou jízdenku koupit přes
internetový obchod Českých drah
na adrese www.eshop.cd.cz nebo
v jízdenkových automatech na
vybraných nádražích. Například
jízdenku eLiška z Prahy do
Olomouce pořídíte už za 190 Kč,
stejnou jízdenku z Ostravy do
Olomouce nabízejí České dráhy za
80 Kč. Kompletní ceník jízdenek
eLiška najdete na www.cd.cz.

Ptáte se, proč je olomoucká radnice na Horním náměstí, tím vůbec nejromantičtějším
místem v celém městě? Tak třeba proto, že
ve zdejší krásně zrenovované obřadní síni
si své „ano“ říkají zamilované páry. A nebo
proto, že k radnici se vztahuje i zatraceně
romantická pověst. Ale popořádku…
Na vybudování radnice s orlojem
vynaložili Olomoučtí nemalé prostředky.
Šimon Ennius Klatovský mohl proto ve
své latinské básni Krátká chvalořeč na
Olomouc z roku 1549 právem napsat, že
z „bohatství města nic není natolik slavné,
jako je radnice, která uprostřed náměstí
stojí“. Během let radnice prodělala mnoho
úprav a přestaveb. Traduje se, že páni
konšelé, aby se nemuseli v přízemí mísit
mezi kramáře a venkovany, dali si postavit zevní schodiště ozdobené zemskými
znaky. A v letech 1601 až 1675, přestože
už radnice dosahovala značných rozměrů,
byla zvýšena o dalších 50 metrů.
Poslední výrazná přestavba se odehrála
na začátku 20. století. Radnice dostala
novogotický háv, vzniklo nové podloubí a fasáda byla doplněna o novogotické detaily
a stupňovitý štít. Slavnostní sál radnice byl
zkrácen a vyzdoben malbami Karla Wildy
s náměty z olomouckých dějin. Jako modely
některých tváří malíři sloužil starosta
Karel Brandhuber, archivář Hans Kux a jeho
manželka, s níž malíř údajně prožil milostný

románek. Dnes je olomoucká radnice nejen
sídlem Magistrátu města Olomouc v čele
s primátorem, ale ve svých věkovitých zdech
hostí Informační, kulturní a turistické středisko a galerii s kavárnou.

Otevírací doba radnice: věž + kaple přístupna
denně v 11 a 15 hodin, po objednání je prohlídka včetně obřadní síně. Plné vstupné 15 Kč,
snížené 10 Kč, prohlídka s obřadní síní 30 Kč.
Otvírací doba informačního centra denně
9 až 19 hodin.

manželce vyslal láskyplný pohled. Ta se
Wildovu kouzlu neubránila a na první
pohled se do něj zamilovala. Říká se,
že křivkám jejího těla se malíř věnoval
výrazně déle než v případě archiváře
samotného. A líbezná archivářka k němu
zahořela touhou láskou málo milované

ženy – archivář totiž do noci zaníceně
pracoval a na lásku k ní zapomínal. Tak
prý vznikl románek, který stěny radnice
pamatují dodnes. Říká se, že nehoda, při
níž malíř při tvorbě kreseb spadl z výšky
a přivodil si malá zranění, nebyla náhoda.
Jenže kdo už dnes ví, co je na tom pravdy.

HŘÍŠNÁ ARCHIVÁŘKA
Vypráví se, že když nadaný umělec začal
malovat výzdobu, archivář si vzpomněl
na starý svitek uložený hluboko ve svém
archivu a rozhodl se jím obohatit právě
vypracované kresby. Už když pro něj
sestupoval po kamenných schodech, se
malíř údajně neudržel a k archivářově
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HEJTMAN OLOMOUCKÉHO KRAJE

MARTIN TESAŘÍK:
DO OLOMOUCE JEN VLAKEM!
text — Soňa Stehlíková / foto — archiv Olomouckého kraje, Czechtourism.cz

Druhý nej orloj v zemi
Před radnicí na Horním náměstí ještě
chvíli zůstaneme. Její součástí je totiž další
turistické lákadlo - orloj! Druhé podobné
„zařízení“ u nás totiž představuje jen orloj
na pražském Staroměstském náměstí. Čas
vzniku olomouckého stroje nelze přesně
určit, podle některých historiků byl postaven mezi lety 1419 až 1422, podle jiných byl
pro něj prostor radnice upraven až v roce
1474, písemné prameny však o něm mlčí až
do roku 1519. Bez ohledu na skutečný věk
prodělal mnoho přestaveb a úprav, zdobily
ho různé druhy pohyblivých loutek. Právě
poslední významná rekonstrukce, která

měla orloj vrátit na výsluní po poškození
za druhé světové války, mu dala současnou
podobu. Proběhla v letech 1947 až 1955 pod
taktovkou Karla Svolinského, ve své době
velmi protěžovaného umělce. Ten nahradil
postavy svatých představiteli šťastných
budovatelských zítřků. A tak se dnes místo
apoštolů v okéncích střídají dělník, řezník,
kopáč, fotbalista, chemik, mlékařka či volejbalistka – postav je asi dvacet. V kalendáři
bylo po určitou dobu dokonce zaznamenáno
i datum narození diktátora Stalina…
Produkce orloje pouze jednou denně ve
12 hodin.

KAM VYRAZIT, KDYŽ JE VÁM OLOMOUC MALÁ?

Česká republika skýtá mnoho přírodních
a historických krás, které stojí za to více poznat.
Olomoucký kraj jich má hned několik. Hejtman
Martin Tesařík připravil pro magazín ČD PRO
VÁS souhrn lákadel, která byste rozhodně neměli
vynechat. Jsou totiž nejen kulturním dědictvím
UNESCO, ale také chloubou celé této oblasti.

→

Váš kraj je ideálním místem pro ty,
kteří rádi poznávají přírodní i historická
místa. Připomeňte nám některé z nich…

Milovníci historie si v našem kraji skutečně
přijdou na své. V centru Olomouce stojí
sloup Nejsvětější Trojice zapsaný na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO.
Málo známý je olomoucký hrad zahrnující
někdejší sídlo moravské větve Přemyslovců
i románský biskupský palác, který je nejvýznamnější památkou svého druhu v České
republice. V kraji je však více výjimečných
hradů a zámků, připomenu například Bouzov, Helfštýn, Velké Losiny, Náměšť na Hané
a Čechy pod Kosířem.

→

Myslíte, že je výhodou využít při
návštěvách těchto míst jako dopravní
prostředek vlak?

Já sám vlak využívám takřka při každé cestě
do Prahy, nevidím proto důvod, proč by
například návštěvníci z Čech neměli využívat
k dopravě do Olomouce a Olomouckého kraje
vlak. Příkladem může být Šternberk se svým
hradem, který je sice od Olomouce jen dvacet
kilometrů, ale silniční spojení bývá komplikováno hustým provozem a kolonami. Přitom
vlakové spojení do Šternberka je velmi dobré.

→

Vybrané tipy z vašeho kraje jsou
i výbornými tipy na výlet. Která další
zajímavá místa byste doporučil navštívit?

Pokud bych se měl držet míst dostupných
vlakem, určitě musím zmínit přečerpávací
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Je dostupná z Loučné i Koutů nad Desnou a patří
k unikátním technickým dílům v České
republice. Prohlídku této stavby je přitom
možné vhodně kombinovat s nabídkou

Martin Tesařík

volnočasových aktivit přímo v Loučné nad
Desnou, včetně možnosti nalovit si ryby
a nechat si je personálem tamní rybářské
bašty připravit.

→ Cestujete rád vlakem. Do jakého
místa v Česku se toužíte podívat?
Jak jsem již zmínil před chvílí, Prahu navštěvuji vlakem velmi často. Dovolenou zpravidla také trávím v České republice a nejednou
se přepravuji po železnici. Řadu podobných
přání jsem si proto již splnil.

→ Můžeme se v rámci vašeho kraje
těšit i na různé zajímavé akce. Které z nich
byste doporučil našim čtenářům?
Olomoucký kraj hostí řadu kulturní a sportovních akcí po celý rok. Nemám ambice
všechny vyjmenovat, zmíním jen namátkový výběr. Do něj jistě patří květinové
výstavy Flora, Ekologické dny Olomouc,
Academia film Olomouc, Blues Alive, Podzimní festival duchovní hudby, Mezinárodní
hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu a Wolkerův Prostějov. ²

HEJTMANOVY TIPY NA VÝLET
KLÁŠTER HRADISKO

SVATÝ KOPEČEK

HRAD BOUZOV

CHOMOUTOVSKÉ JEZERO

Barokní stavba na severovýchodním okraji Olomouce.
Klášter založený v roce 1078 si
zažil své – vypálili ho Tataři, byl
mnohokráte vyrabován vojáky,
sloužil jako zajatecký tábor.

Poutní kostel Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku byl
vybudován v letech 1669–1679,
ale během staletí se stále
rozšiřoval. V roce 1995 papež
Jan Pavel II. povýšil chrám na
baziliku minor.

Od Olomouce je vzdálen 35 km.
Původně gotický hrad z počátku 14. století byl později
rozšířen a přeměněn na obytné
sídlo. Na přelomu 19. a 20.
století se dočkal přestavby
v romantickém slohu.

Jezero ležící pět kilometrů
severozápadně od Olomouce
vzniklo těžbou štěrkopísku a je
přírodní rezervací. Je hnízdištěm vodních ptáků, vyskytuje
se tu také nově vysazený bobr
evropský.

Hlavní poutě – na svátek Navštívení
Panny Marie (31. 5.), v neděli po svátku
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) a následující pondělí a úterý, dále poslední
neděle v říjnu.

Otevírací doba: duben a říjen 9–15 h,
květen a září 9–16 h, červen až srpen
9–18 h, vstupné od 50 do 150 Kč.

Na všechny ptáky, třeba na racka černohlavého či chechtavého, i na jiné druhy
zvířat, se můžete dívat bez omezení.
Pamatujte však, že jste v rezervaci.

Otevřeno duben až září: každá první
sobota v měsíci – prohlídky v 8, 9, 10 h
+ každý čtvrtek – prohlídky ve 14 a 15 h,
vstupné 80 Kč, zvýhodněné 40 Kč.

UPOZORNĚNÍ
Pozor, otevírací doby i výše vstupného se mohou měnit. Redakce ČD pro vás doporučuje ověřit si před návštěvou Olomouce a jejího okolí aktuální údaje.

Helfštýn

Velké Losiny

Výstava Flora Olomouc
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HEJTMAN DOPORUČUJE

HEJTMANSKÝ TIP

Kam za dobrým jídlem?
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
RESTAURANT A PIZZERIA PORTO, Olomouc
Nedávno otevřená, zcela zrekonstruovaná restaurace vznikla ve spolupráci
ČD Restaurant, Českých drah, a nového nájemce, který investoval do nového vybavení
interiéru a gastrotechnologie. Celková plocha restaurace se zázemím: 377,56 m²
a kapacitou 120 míst. V letních měsících je v provozu také venkovní zahrádka s kapacitou
80 míst. Podnik nabízí každodenní nabídku polévek, hotových jídel a minutek, poledních
menu, čerstvých pizz, salátů, dezertů, alko a nealko nápojů. Samozřejmostí je Wi-Fi
internet zdarma pro hosty. Otevřeno mají denně od 9.00 do 23.00 hod.
→ www.porto-olomouc.cz

RESTAURACE PODKOVA, Olomouc
V jedné z nejhezčích částí historického města Olomouc najdete stylovou restauraci
Podkova, jejíž jedinečný interiér připomíná zámek. Stačí špetka fantazie a přesunete
se v čase o 200 let zpět, kdy byla budova s unikátním půdorysem ve tvaru lomené
podkovy začleněna do systému olomouckého opevnění. Ke gastronomickým
specialitám patří například příprava pokrmů na mohutném vnitřním grilu přímo
před zraky hostů, včetně grilovaného selete a řada dalších lahůdek. Pro znalce
kvalitního moku je zase připravená pestrá nabídka šumivých sektů prvotřídních
značek nebo výběr těch nejlepších francouzských a českých vín.
→ www.restaurant-podkova.eu

RESTAURACE A PENZION U PETRA, Olomouc
Z původní stodoly bylo vytvořeno stylové ubytování, jež si zachovalo selský vzhled. Ohromí
vás bohatá sbírka všeho, co kdysi používali naši předci. Penzion se nachází v klidném
a příjemném prostředí Jeseníků a je zvláště vhodný pro seniory či rodiny s dětmi. Čistý
vzduch a nedotčená příroda vás jistě inspirují k návštěvě mnoha krásných míst, která jsou
zároveň hojně protkána turistickými stezkami. Jistě vás nezklame ani místní hostinec, který
nabízí široký sortiment nejrůznějších specialit ze zvěřiny, ryb i drůbeže, ale na své si zde
přijdou i milovníci mexické, italské či oblíbené české kuchyně.
→ www.upetra.cz

Velikonoční
nádivka
Příprava: cca 20 minut
Pečení: cca 45 minut
NA 4 PORCE POTŘEBUJETE
200 g uzeného, tepelně opracovaného masa
200 g libového vepřového masa
200 g drůbežího masa
5 housek
malou naběračku vývaru
misku kopřiv
svazeček petrželky nebo pažitky
špetku muškátového oříšku
mletý černý pepř a sůl
5 vajec
100 ml mléka
ořech másla

RESTAURACE U LABUTĚ, Olomouc
Jste gurmáni a potrpíte si na kvalitní gastronomii? Pak zavítejte do této
restaurace, kde si můžete vychutnat skutečnou zážitkovou večeři. V příjemném
a moderním prostředí vám nabídnou pokrmy z čerstvých ryb, „zdravé“ moučníky
s nízkým obsahem tuku a cukru, či salát bar s celoročně čerstvou zeleninou. Ke
každému chodu jídla vám doporučí víno nebo jiný nápoj, který se s jídlem snoubí
a nechá ho vyniknout. Pokud vám tu zachutná, můžete se zaregistrovat do VIP
klubu restaurace, který poskytuje celou škálu výhod a slev.
→ www.labut.cz

HOTEL KORUNA, Olomouc
Chcete se pořádně vyspat, zároveň si příjemně odpočinout a také se dobře najíst?
Tento hotel, nedaleko centra Šumperk, pro vás připravil pohodlné ubytování
a zázemí pro odpočinek s rodinou, kamarády či při ﬁremních akcích. V restauraci
můžete posedět po celý den a vybrat si ze širokého výběru minutek i hotových
jídel. Pokoje pak mají vše, co se od správného hotelu očekává. Vlastní sociální
zařízení, televizi, Wi-Fi internet a minibar.
→ www.hotel-koruna.com

T I P!

PŘÍPRAVA
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→
→
→
→
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Maso uvařte s jednou cibulí, solí a pepřem. Vyjměte a drobně nakrájejte.
e.
Na kostičky nakrájejte i uzené maso.
Pět housek nakrájejte na kostky, zvlhčete vývarem z masa, přidejte nakrájené
maso, spařené nasekané kopřivy a zelené natě.
Okořeňte muškátovým oříškem, pepřem a promíchejte. Zalijte 5 vejci rozkvedlanými
se 100 ml mléka a špetkou soli.
Promíchejte a nechte 10 minut stát. Zapékací mísu vytřete máslem,
naplňte směsí a v předehřáté troubě zvolna pečte.
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HORKÉ KULTURNÍ NOVINKY

PRO
CHYTRÉ
HLAVY
1
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4

5

Jedinou lanovou dráhou
v majetku Českých drah
je lanovka…
a) na Sněžku
b) na Ještěd
c) na Šerák
Prvním československým
ministrem železnic se v roce
1918 stal…
a) Isidor Zahradník
b) Jiří Stříbrný
c) Rudolf Bechyně
František Křižík stál u zrodu
první elektrizované tratě
u nás. Byla to dráha:
a) Tábor – Bechyně
b) Rybník – Lipno
c) Znojmo – Šatov
Sto šedesát roků od zahájení
pravidelného provozu si 1. 6.
2010 připomene trať…
a) Brno – Česká Třebová
b) Přerov – Bohumín
c) Praha – Lovosice
Jedinou úzkorozchodnou tratí
v provozu Českých drah je
dráha Třemešná ve Slezsku –
Osoblaha. Má rozchod kolejí:
a) 600 mm
b) 760 mm
c) 750 mm
Kolik Bardotek bylo
celkem dodáno tehdejším
Československým drahám?
a) 254
b) 312
c) 406
Pendolino Českých drah se
poprvé představilo veřejnosti
na pražském hlavním nádraží:
a) 23. dubna 2001
b) 12. května 2002
c) 23. června 2003

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ.
OTEVŘENO DO 23. KVĚTNA

JOSEF ČAPEK
Josef Čapek byl mužem mnoha řemesel,
především však malířem a výtvarníkem.
Velká retrospektivní výstava, která jeho dílo
na konci minulého roku představila v Praze,
se teď přestěhovala do Pardubic. Je výběrem
ze všech období Čapkovy tvorby, a dokonce
nabízí i několik prací, které v hlavním městě
k vidění nebyly.
DŮM U JONÁŠE & ZÁMEK Č. P. 3,
VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH.
OTEVŘENO DO 30. KVĚTNA

→ STAROMĚSTSKÁ RADNICE, PRAHA. OTEVŘENO DO 30. DUBNA

KNIHY
PAPUÁNSKÉ (POLO) PRAVDY
Vojtěch Novotný

NEUZAVŘENÉ PŘÍPADY
Kate Atkinsonová

Nová Guinea je největším
tropickým ostrovem na
světě a jeho vegetaci tvoří
téměř nedotčené tropické
pralesy a žijí tu tradiční kmenové společnosti. Po dalších
pěti letech, které autor na
ostrově strávil, přichází
s dalšími, nakynutými Papuánskými (polo)pravdami. Ty
původní jsou přibaleny zdarma.

Jackson Brodie je soukromé
očko a během své praxe se
zabývá hlavně sledováním nevěrných manželek. Do chvíle,
než policie odloží tři případy.
V tu chvíli se na něj obrátí
starší sestry, které chtějí znát
záhadu třetí z nich, právník,
který chce najít vraha milované dcery, a o pomoc ho též
žádá sestra ženy, která v afektu zabila manžela.

→ DOKOŘÁN, 265 KČ

→ ARGO, 288 KČ

MISERERE
Jean-Christophe Grangé

PAUL NEWMAN
Shawn Levy

V pařížském kostele je nalezen zavražděný varhaník.
Brzy se objevují další případy
se stejnými indiciemi:
u všech jsou nalezeny otisky
chlapeckých bot, částečky
dřeva a biblická citace.
Pokud máte rádi detektivky,
není důvod váhat - autora
této proslavil román i ﬁlm

SPOLEČNÍK
POLEČNÍK
John Grisham

Purpurové řeky.

Jméno řekne vše. Autor
knihy Shawn Levy sleduje
Newmanovu cestu od začátků v divadle až na výsluní,
kde ho čekali velcí partneři
jako Elizabeth Taylorová
nebo Robert Redford, a také
řada oscarových nominací.
A upřímně, kdo by si nechtěl
připomenout ﬁlmy jako
Butch Cassidy a Sundance Kid nebo Podraz?

Autor slavné Firmy přichází s dalším právnickým thrillerem. Jeho
hrdinou je výjimečný student Kyle
McAvoy, jehož slibnou kariéru by
mohlo ohrozit tajemství, které si
nese z minulosti.Vyděrači se také
brzy ozvou a přinutí Kyla přijmout
místo v obří právnické ﬁrmě. Proč?

→ KNIŽNÍ KLUB, 399 KČ

→ BB ART, 349 KČ

→ KNIŽNÍ KLUB, 269 KČ

FOTO /ARGO

KNIŽNÍ NOVINKA
Příběhy z dějin našich drah, Autor: Pavel Schreier
Kniha nesoucí podtitul Kapitoly z historie českých železnic do
roku 1918 pomocí unikátních ilustrací a fotograﬁí představuje proces zrodu prvních železničních tratí na našem území.
Seznámíte se s významnými postavami této oblasti a spoustou
dalších zajímavostí a leckdy i pikantností.

FOTO /BB ART

Správné odpovědi z minulého vydání:
1.a) 2.b) 3.a) 4.c) 5.b) 6.c) 7.c) 8.a)

Vzpomínáte si
na obrázek hlavy
psa, vyčuhující
nad zakalenou
vodou, která svírá
okolní stavení?
Nebo na fotograﬁi
sedláka Rajtera,
jenž prožívá radostnou chvíli se
svým vnukem?
Nebo na matku,
která musela svoji
dceru vydat portugalskému otci,
což se neobešlo bez vypjatých emocí? Fotografové Petr Josek, Ibra
Ibrahimovič a Dan Materna za ně získaly nejvyšší ocenění v soutěži
Czech Press Photo. Soutěž má letos patnáctileté výročí, které slaví
velkou výstavou na pražské Staroměstské radnici. Ideální příležitost,
jak si připomenout události posledních let - vystaveny jsou nejen fotograﬁe absolutních vítězů, ale dalších pět set oceněných snímků.

Výstava představuje průřez Pivovarovým
dílem od 80. let minulého století do současnosti. Jsou tu Krasavci, kteří se stali
stěžejními na loňské výstavě v Praze, ale též
Jedlíci citronů, Poustevníci nebo Melancholici. Výstava poskytuje jasnou odpověď na
otázku, proč stojí za to mít moderní umění
rád. Pivovarov ani ve třiasedmdesáti letech
neztrácí elán a styl.

FOTO /KNIŽNÍ KLUB

Své odpovědi nám posílejte do 5. 4. 2010
na adresu cdprovas@cd.cz nebo poštou
na České dráhy, Odbor komunikace,
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1,
110 15 s heslem SOUTĚŽ ČD PRO VÁS.
Vylosované tři správné odpovědi odměníme kilometrickou bankou – poukazem
na volné cestování vlaky ČD v hodnotě
2000 Kč a navíc nově vydanou knihou
historika Pavla Schreiera Příběhy z dějin
našich drah.
Výherci z minulého vydání:
Stanislav Kopřiva, Otrokovice
Miroslav Pavelka, Hořice v Podkrkonoší
Jiří Kliment, Valašské Meziříčí

THE BEST OF CZECH PRESS PHOTO

VIKTOR PIVOVAROV – ONI

FOTO /DOKOŘÁN

7

VÝSTAVY

FOTO /KNIŽNÍ KLUB

6

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

FOTO /IBRA IBRAHIMOVIČ / CZECH PRESS PHOTO
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DIVADLO

KINO

DIVADLO F. X. ŠALDY, LIBEREC.
REŽIE: JAKUB KORČÁK. HRAJÍ:
MARKÉTA TALLEROVÁ, MICHAELA
LOHNISKÁ, MARTIN POLÁCH

Velmi očekávaná premiéra, neboť jde o další ﬁlm režiséra Petera Jacksona,
autora ﬁlmového Pána prstenů. Tentokrát je jeho hrdinkou čtrnáctiletá dívka
Susie. Jednoho dne si zkrátila cestu ze školy přes pole a potkala pana Harveyho.
A nenápadný soused ji připravil o život. Ocitá se pak na zvláštním místě mezi
nebem a zemí a odtud pozoruje, jak se s její smrtí vyrovnává rodina a jak
probíhá pátrání po vrahovi. „Film nejde přiřadit k jednomu žánru. Obsahuje
prvky klasické kriminálky, zároveň je to vztahové drama, dokonce se i občas
zasmějete,“ tvrdí režisér.

Podivný název ukrývá
zajímavé obsazení v čele
s Georgem Clooneym
a Ewanem McGregorem a netradiční příběh
z války. Vypadá to, že
reportér Bob Wilton
právě narazil na sólokapra. Ostatně ve snaze zapomenout na rozpadlé
manželství námět na velký článek hledal. A štěstí
přeje připraveným - do cesty se mu připletl bývalý
agent tajné vojenské jednotky, která měla využívat
i paranormální jevy a síly podobné těm, kterými
disponovali rytíři Jedi.

Film, který vyvolává
očekávání u fanoušků
sci-ﬁ, obsadil do hlavní
role Sama Rockwella.
Coby astronaut Sam
Bell pobývá už téměř
tři roky jako jediný na
měsíční základně ﬁrmy
Lunar Industries. Na planetě kontroluje těžbu
vzácného plynu, který na Zemi slouží jako palivo.
Sam už však nemyslí na nic jiného, než na cestu
domů za manželkou a dcerkou. Jenže těstě před
odletem začíná trpět halucinacemi, je zraněn a dozvídá se, že na Měsíci nežije sám, jak se domníval.

→ V KINECH OD 18. BŘEZNA

→ V KINECH OD 1. DUBNA

KONCERTY

CD

→ 2. 4. BVV - PAVILON P, BRNO

SCORPIONS
Sting In The Taill
Od 19. března by měl být
na pultech obchodů nový,
ý,
a dle prohlášení kapely také
ké
poslední titul rockových
veteránů Scorpions. I když,
ž,
v následujících slovech
Klause Meina by mohli fa-noušci možná najít naději na dalšíí éru
é kapely. „Když
jsme teď pracovali na nové desce, uvědomili jsme
si, jak silná a kreativní naše práce byla. A jak moc
zábavný pro nás proces tvoření stále je.“

FOTO /UNIVERSAL

Brno roztančí legenda
elektronické scény, dýdžej
Paul van Dyk. Vystoupí
v rámci akce Volume
tour 2010, která zve též
domácí dýdžeje Loutku
nebo Michaela Buriana
či jejich polského kolegu
Toxica Noize. Chystá se
velkolepá scéna s obří
obrazovkou a rozsáhlý
laserový a světelný park.

Někdejší člen kapely
Genesis, který před šesti
lety potěšil skvělým koncertem i české fanoušky,
přišel s neobvyklou
deskou. Rozhodl se totiž
nazpívat písničky svých
om
kolegů a kamarádů, při tom
však zcela vynechal bicí
k ěb
h tá
i kytary. Přesto vznikla zvukově
bohatá
nahrávka se skladbami půjčenými od
Radiohead, Arcade Fire, Lou Reeda nebo
Neila Younga.

Jedna komedie, dva příběhy. Jeden
o legendární autorce kuchařky
a jejím úsilí, s jakým kdysi recepty
ve Francii sbírala. Druhý začala psát
mladá frustrovaná sekretářka ve
chvíli, kdy se rozhodla všech 534 jídel během jednoho roku vyzkoušet.
USA, 118 MIN. HRAJÍ: MERYL
STREEPOVÁ, AMY ADAMSOVÁ,
STANLEY TUCCI

MARY A MAX
Není snad lepšího důkazu, že
animované ﬁlmy nejsou jen pro děti
- tenhle příběh doluje z plastelíny
tolik radosti i smutku, že řada herců
může závidět. A to režisér Adam
Ellit vypráví o dvou zkrachovalcích,
kteří si posílají dopisy mezi Austrálií
a New Yorkem.
AUSTRÁLIE, 88 MIN.
ČESKÝ DABING I TITULKY

AMY MACDONALD
MACDONA
A Curious Thing
FOTO /SONY BMG

→ 3. 4. KC VLTAVSKÁ, PRAHA

PAUL VAN DYK

PETER GABRIEL
k
Scratch My Back

JULIE
ULIE A JULIA

→ V KINECH OD 1. DUBNA

FOTO / EMI

NÁRODNÍ DIVADLO, BRNO.
REŽIE: IVAN RAJMONT.
HRAJÍ: MARTIN DOHNAL,
ZDENĚK DVOŘÁK,
DITA KAPLANOVÁ

Velký letní festival Sázavafest tradičně
předchází jarní ochutnávka v podobě menší
přehlídky domácích kapel. Mezi hlavní
hvězdy letošního ročníku patří písničkář
Xindl X, jehož hity Dysgraﬁk nebo Anděl
patří mezi nejhranější v rádiích, reggae
skupina Švihadlo nebo zástupci žánru
ska Fast Food Orchestra a Skapollo. Vystoupí též šest ﬁnalistů soutěže Sázavafest
Battle, která dává mladým kapelám šanci
zahrát si na velkém festivalu v Kácově.

Na sérii
koncertů
s akustickým
triem naváže
jeho šéfka
Lenka Filipová
dalším koncertem v rámci
Harfových dnů
v Ostravě. Ten je na světě ojedinělou přehlídkou zaměřenou na tento hudební nástroj.
V plánu jsou i další koncerty akustického tria,
třeba 22. dubna ve zlínské Malé scéně.

→ 29. 3. JANÁČKOVA KONZERVATOŘ,
OSTRAVA

JARNÍ SÁZAVAFEST
FOTO / PAULVANDYK.CZ

Režisér Ivan Rajmont připravil
s herci brněnského Národního divadla legendární Gogolovu hru Revizor. Inspiraci ke hře získal od svého
přítele Puškina, který Gogolovi
vyprávěl příhodu, jak si ho v jednom
ruském městě spletli s revizorem.
Gogol tak stvořil svého Chlestakova
a řadu dvojsmyslných tragikomických situací.

LENKA FILIPOVÁ

FOTO / BONTONFILM

MOON

FOTO / UNIVERSAL

REVIZOR

Robert De Niro hraje
Frank a Gooda, který
život zasvětil práci, ale
jako čerstvý důchodce
začíná uvědomovat,
že dětem při tom moc
času nevěnoval. Než
zemřela, starala se o rodinné souznění jeho žena, a tak se Frank rozhodne
jít v jejích stopách - pozve rodinu na víkend domů.
Když se mu však všechny čtyři děti z účasti omlouvají, rozhodne se vyrazit za nimi. Na konci cest ho
čeká poznání, že jeho děti nejsou tak šťastné, jak
mu manželka vždy tvrdila.

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

FOTO /SÁZAVAFEST

ŠVANDOVO DIVADLO, PRAHA.
REŽIE: DANIEL ŠPINAR.
HRAJÍ: JANA STRYKOVÁ,
MARTIN PECHLÁT,
EVA LEIMBERGEROVÁ

Ve ﬁlmu inspirovaném
skutečnou událostí si
hlavní role zahráli Ewan
McGregor a Jim Carrey.
Ten představuje Stevena
Russela, kdysi šťastně
ženatého muže, který se
však dostane do vězení.
Po prvním setkání s Phillipem Morrisem měl jasno:
právě se zamiloval. Skutečný Russel proslul řadou
útěků z vězení, které naplánoval vždy na pátek 13.
Neváhal se vydávat za soudce, údržbáře i bachaře.
Poslední se mu povedl v roce 1998, po něm dostal
trest 144 let za mřížemi.

→ V KINECH OD 1. DUBNA

FOTO /SPI

Klasika Henrika Ibsena stojí na
představitelce hlavní hrdinky Janě
Strykové. Její Heda dokáže na diváky dobře přenést trýznivé pocity,
které zažívá ve vězení nového manželství i krásné vily. Už z toho by se
atraktivní dívka mohla zbláznit, aby
toho však nebylo málo, objevuje se
řada kostlivců z minulosti.

VŠICHNI JSOU V POHODĚ

→ V KINECH OD 25. BŘEZNA

PEVNÉ POUTO
HEDA GABLEROVÁ

FILMY NA DOMA
FOTO /FALCON

Liberecké Divadlo F. X. Šaldy chystá
na 9. dubna premiéru hry současné
irské dramatičky Mariny Carrové,
která slaví úspěchy v řadě zemí
Evropy. Její hrdinka je ženou, matkou osmi dětí, ve které však dřímá
její zlé alter ego - megera, které ji
neustále nahlodává pochybnostmi
a připomíná neúspěchy.

FOTO /BIOSCOP

FOTO / BONTONFILM

ŽENA A MEGERA

KINO
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
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Přes noc se stala hvězdou díky hitu This
Is the Life, který před necelými třemi lety
nesmlouvavě vtrhl do světových rádií.
Na úspěch stejnojmenného alba chce
teď půvabná Skotka navázat druhým
albem A Curious Thing. Nahrávání
probíhalo v hrabství Surrey v jihovýchodní Anglii, ve studiu vlastněném
hudebníkem Paulem Wellerem, který
si též na desce s chutí zahostoval.

KRVAVÉ
É POBŘEŽÍ
Ř
Režisér John Woo zve do Číny roku
208 našeho letopočtu, kdy zemi
sice vládl jeden císař, ale v jejím
podhoubí vřela nenávist jednotlivých klanů. Ano, schyluje se
k velkým bitvám, a ty jsou v tomto
ﬁlmu na úrovni, o které se jejich
příznivcům zatím jen zdálo.
ČÍNA, 141 MIN. HRAJÍ: TONY
LEUNG ČCH’U-WAJ, T. KANEŠIRO
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OBLEČENÍ V BARVÁCH NEBE

PRO ŽENY

MODRÁ JE PROSTĚ DOBRÁ

PRO RUŠNÝ DEN

text — Iva Veselá / foto — archiv výrobců/prodejců

Modrá symbolizuje nebe a moře. Přináší ovšem
i úspěch a působí elegantně při jednání. Odjakživa je
vzorem spolehlivosti, míru, člověka uklidňuje a zlepšuje
schopnost se soustředit. Přinášíme vám proto inspiraci

v podobě modrých modelů, které vnesou pocit svobody
do vašeho života a vyjádří vaši osobnost i styl. Ženám
dodají pocit svůdnosti i nepřehlédnutelného sebevědomí.
Muži zase ocení jednoduchost, ležérnost i pohodlí…

Vzbuďte pozornost
v pastelových
capri kalhotách
a pestrobarevném
tričku. Přes to
přehoďte sáčko
s výraznými
knoﬂíky, zahřeje
vás, až se večer
ochladí.

Ob

i s vě t
le č te s

M át e

Často cestujete, celý den něco vyřizujete
a večer pak máte jít na ﬁremní večírek?
Oblékněte se tak, abyste vypadala skvěle
za všech okolností.

Návrháři s

í š ála

Tento model je velmi
individuální, založený na
designu a střihové dokonalosti.
Roli v celkovém vzhledu hraje
také vhodná volba doplňků.

Zv ý r

ž é r ní
v této le ni,
kř ivk y
k
s
o dr é u
tmavom plní stejně
do
k terou
é tílko.
b ar e v n
F& F
37 0 K č
t ílko →
4 0 0 Kč
sukn ě →

a
podtr hne
celý model
a bude se
hodit jak n
a prochá zk
u, tak do
města.
s.O live r
→ 1 0 9 9 Kč

Všeobecný dopad modré barvy
na nás, na lidi, je klid, mír
a vyváženost. Navíc uklidňuje
a ochlazuje. Je symbolem vody,
oblohy a nekonečnosti. Tradičně
jí vídáme na džínech či na sakách.
Nevyhýbejte se jí však ani v civilu.

Ty to šat
y

jsou
na proch
á zku jak
o
dělané. H
orní č ást
z v ýra zn
í úzk ý p a
s, šir ší
suk n ě v á
m posk y
tne
pohodlí.
s.O live r
→ 139 9 K
č

an t n
ně ele g
uto
sp o r t o v
t? K tom ít
s
o
h
c
u
d
vz
o
n
e
t
d
e
ůž
a je
klidně m tenisk y.
tr iku si
a
džíny
F& F
č
→ 440 K

k ý,
ev
r ak tic
ejte v
oblék . Je nejen p
ý.
h
dn e c
slušiv
elmi
v
i
e
l
a
ve r
s .O l i
9 Kč
→ 3 49

divoká,
Bojovná, ná budete

ůd
ně žná i sv
ylu.
v ethno st
v šate ch
kou
ls
ě
n
a
Evokují šp
ré
te
k
, ve
smyslnost
ě
st
ro
p
te
e
bud
.
á
ln
te
dnu
nepřehlé
cí!
ra
v
se
a
k
Navíc b ati
F& F
→ 9 0 0 Kč

minuje
Šátku do lov ý odstín.
e
mný p ast
je
s.O live r
→ 4 9 9 Kč

El e g

í

BUĎTE ROMANTICKÁ

jete
Prefer uí módu

k
aloňátrných
ě
hk ý b

džíny s o dr é
úzk ý m
i
n o h av
icemi
zeštíh
lí nohy
.
s.O liv
er
→ 16 9 9
Kč

Elegantn

a pohod
sukni zdo
lnou
bí potisk
puntí ků.
B an d o le
ra
→ suk ně
2 3 2 0 Kč

Bandolera
→ 4120 Kč

Tato kab e
lk

Světle
m

li
e inspirova ystáte

se ch
let. Pokud
módou 50.
divadla,
a
áce třeb do
vyra zit z pr
halenku
ntí kovanou
poř iď te si pu
ním
vá
zo
va
ým za
s romantick
.
em
as
p
a zúženým
B an d o le ra
→ 232 0 Kč

Steilmann
sako → 2990 Kč
tričko → 1290 Kč
kalhoty → 1990 Kč

Le

hek tick
se chcete
ý d e n, p
cítit poh
V yb erte
odlně a z
ř e s to
si kalhoty
ároveň p
řita žlivě
a
s ako, k te
těle a dík
.
ré pevně
y je dnod
uché mu
drží na
stř ihu a
v ýra zné
b arvě p a
dn e k a ž d
é ž e n ě.
F& F
→ 8 2 5 Kč

rou
le modve

u dopln
, k tero
mikinu r vě.
ba
stejné
a
Kč
Kapalu
→ 16 9 0
ík
ř
t
e
sv
č
K
0
99
š álka →

s vé
a zn ě te
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a

ntní
že ny
as
j
k v ali is t ě o ce n e b e vě
dom
ty s g
í
lam tuto ko
é
Chan
t e l l e o u r e m a m b in ac i
že ns
p o dp
kost
rs
í.
k alh e n k a → 2
ot k y
5 65 K
→ 14
č
90 K
č

Dopřejte si vytoužený odpočinek
a relaxujte v decentních šatech,
které vás hned udělají půvabnější.
Steilmann
→ 2990 Kč
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ZKRAŤTE TO!

PRO MUŽE

v ýc h
V džíno lného

Šatům bude letos vévodit spíše maxi délka,
u kalhot je to naopak. Necítíte se v sukni
pohodlně? Odhalte ladné křivky v krátkých
šortkách nebo capri kalhotách.

o
š ate ch v
ůžete
m
u
ih
stř
vit celý
á
tr
klidně s
oplňk y to í
d e n. S d
ač
nějte, st
nepřehá
m
ý
n
z
v ýra
prsten s
irok ý
š
a
m
e
k am e n
k.
nárame
blyštiv ý
r
s.O live
Kč
→ 16 9 9

Zvolte námoř ni

kně
Džínové su vr acejí
ku
se rok od ro
ě.
ád
ar
p
é
n
v pl
s.O live r
→ 10 9 9 Kč

Styl slunečné Andalusie se snoubí v barvách
přírodní panoramy, světle modrého oceánu
a rušné pláži.

Kalhot y

s vy výšeným
p asem a ú
zk ými
nohavicem
i jsou
volnější v b
ocích
a vyniknou
na
štíhlé post
avě.
s.O live r
→ 19 9 9 Kč

T říč t vr te č

Vsaďte na graﬁcké potisky v přímořských barvách. Dodají vašemu
outﬁtu soﬁstikovaný letní vzhled.
Na kolonádě tak určitě zaujmete.
Pokud chcete
působit pohodově
a stylově, měli
byste si pořídit tyto
moderní bílé džíny,
které podtrhnou vaši
osobnost a dodají
vám na sportovní
eleganci.

ck ý

S tímt

Vydejte se na zahradní slavnosti
nebo na dobrodružný výlet.
Redakce časopisu ČD PRO VÁS
vám poradí, jak být šik.

vavé
Volné splý zdobí

mínek
tr iko b ez ra
isk.
barevný pot
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St
n
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Ke b ab Fa
Kč
0
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DO MĚSTA
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ř
á
rh
v
ná
o
íh
n
oder
v zhle d m muže.
r
s.O live
č
K
9
9
0
→1

ář

í ny
dr é dž e mi
o
m
e
l
ic
Svět
n o h av

e ný mi
y jsou
s roz šíř mi rozpar k
ý
e m.
n
ím hit
a dr o b
m ó dn
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7
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hrdelník

mi
s m o dr ý
plní
o
d
y
k
kamín
st ylové
v š e chny
.
modely
a
r
le
B an d o
Kč
→ 116 0

Slaďte se s barvami.
Z pohodlného
oblečení se hned
stane nadčasový
model.
Steilmann
bundička → 3990 Kč
tričko → 1290 Kč
kalhoty → 1690 Kč

Tento n
e

n áp ad n
le gantní
ý,
mít v š atn kousek by měl
íku ka žd
ý m u ž.
F& F
→ 45 0 K
č

přesto e

Tento
elegantní

Stále více mužů v dnešní době
vyhledává exkluzivitu a pohodlnost v podobě společenských
obleků vyhovujících jeho vkusu
a charakteru osobnosti.

ní
p o r t ov
Tento s ok “ podle

se ne
b ar o k n
í roman chal inspir
tik
ov at
k větino
v ý c h m o u, p r o s t ř e d n
o
ic t vím
př iroze
ně for m tiv ů a kr ajek,
k teré
ují s vůd
Chant
e ll e
né kř iv
k y.
p o dp r s
e nka →
17
kalhot
k y → 9 9 5 0 Kč
0 Kč

vévodí
nická
architek to
tvar.
a
přesnost
r
e
v
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s.O
→ 6 9 9 Kč

o

mod
může t
e t voř it e le m
r ůzné
kreativ
ní kom
binace
P ohr ajt
.
e si t e d
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st ylem
a „nam e
íchejte
si doko
“
nalý ou
t ﬁt.
s.O liv
er
→ 16 9 9
Kč

MUSÍTE MÍT!

tk
o dp a
na p pičkou
ť
ou š
ř íchu
vřen
s o t e z a p ř o u p a n c e.
ne
av ag a n i c
e x tr
H u m 9 Kč
→ 59

kousek vám
dodá
žensk ý akce
nt
a v kombin
aci se
světlým tr ič
kem
bude ideáln
í.
F& F
→ 525 Kč

a
mužům ují, rela xují
vr hají
e
sp o r t
s
e
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m
e
ě s t a.
d
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do no č
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9
5
4
→

ního
muže o
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r
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K
9
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víčk u

Malé kab

dn e
iko pa s den
r
t
o
t
To
př e
se
, k teř í

Stones
džíny → 2990 Kč
tričko → 1490 Kč

s.Oliver
kardigan → 1399 Kč
bikiny → 1099 Kč
šortky → 1699 Kč

St ř e

ní

kalhot y
noste k po
hodlnému
tr iku.
Přijdou vh
od i při spo
rtu.
s.O live r
→ 2 2 9 9 Kč

STYL ITALSKÉ RIVIÉRY

outﬁt. Minikr ať as
y
vyniknou na ští hlé
postavě
a pr uhované sáčk
o dodá
celému modelu ele
ganci
a styl.
F& F
šortk y → 44 0 Kč
sako → 79 0 Kč
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Charakteristikou tohoto
modelu je odvážnost
a pohodlnost, která podepře
vaše sebevědomí.
Stones
sako → 4990 Kč
košile → 1990 Kč
opasek → 1490 Kč
džíny → 2990 Kč
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NEJMLADŠÍ MOTOCYKLOVÝ ŠAMPIÓN EVROPY JE Z ČESKA

FILIP SALAČ

Od tří let
V SEDLE MOTORKY

datum narození: 12. 12. 2001
povolání: školák
záliby: Lego, Playstation, PC
oblíbené jídlo: řízek a kaše
oblíbený nápoj: cola a multivitamin
oblíbená hudba: disco
začátek závodnické kariéry: 2006
zvláštní faktor: nejmladší registrovaný

český jezdec
startovní číslo: 4
závodní stroj: Polini GP4 reverse Junior
jeho vzor: Valentino Rossi
talisman: plyšové zvířátko, na

text — Soňa Stehlíková / foto — Martin Pekař a archiv Michala Salače

tričku má nápis Yamaha, kterou
reprezentuje i jeho velký idol
motto: „Jezdím pajbu, kámo!“

Už v pěti letech vyhrál první místo v evropské soutěži
minibiků, motorku ale řídí už od tří let! Denně tvrdě trénuje,
udržuje si fyzičku, zoceluje se i po psychické stránce. I když je
mu osm let, učí se nemít strach a dát do závodu všechno. Tato
taktika mu zatím vychází. Dnes osmiletý Filip Salač je ve své
kategorii na evropské špičce.

Nadšení pro motocykly zdědil přirozeně
po svém otci, úspěšném českém motocyklovém závodníkovi Michalu Salačovi. Ten
jej přivedl do světa motorek a soutěží. Byl
u toho, když Filip ve třech letech řídil svůj
první minibike i když rok poté stál na startu
svého prvního závodu na pražské trati.
V době, kdy se jiné děti učí jezdit na kole,
začala Filipova závodnická kariéra. Nebylo
pochyb, že má obrovský potenciál, protože
už v takto raném věku měl stejné schopnosti
jako pokročilí závodníci. Od té doby si jako
jezdec v kategorii minibike 40 plní jeden sen
za druhým.

Nejdřív motorka, pak kolo
„Filip vlastně začal jezdit na motorce dřív
než na kole, což bylo docela kuriózní,“ vzpomíná dnes jeho otec a dodává: „Bral jsem ho
už jako malého na různé závody. Seznámil
se tak s motorkami i lidmi okolo nich. Pro
závodění se rozhodl ve chvíli, kdy začal jeho
starší bratr Michal jezdit superstock 1000.
Chtěl jít v jeho stopách.“ Michal Salač Filipa
v tomto sportu nejen podporuje, ale jako
trenér ho pečlivě připravuje na každý závod.

Minibike v porovnání
s „dospěláckou“
motorkou.
To je rozdíl, že?

Je mu teprve sedm a už rozdává autogramy.
Filip na jedné z mála
dovolených u moře.
Kvůli tréninkům a
závodům si je musí
odřeknout.

Pětiletý šampión
Filip Salač je nejmladším registrovaným
jezdcem nejen v České republice, ale i v Evropě – v pěti letech se poprvé dostal na velký
závod ve Španělsku, kde získal první místo.
Jeho zatím největším úspěchem je 1. místo
v Itálii ve Forli a na mistrovství Rakouska.
A minulý rok si dokonce odnesl zlatou sošku
z 9. ročníku Zlatého oříšku, která se uděluje
deseti nejúspěšnějším dětem u nás.

45

Teprve osmiletý Filip je dnes na evropské špičce v kategorii minibike 40.

vítězů. Kromě toho ale musí zvládnout také
školu, kde nemá žádné úlevy. „Je důležité,
aby měl i tady dobré výsledky. Učí se také
jazyky a když jsme s ním na závodech, tak po
večerech děláme úkoly,“ říká Michal Salač.
S patřičnou hrdostí a pýchou jedním dechem
dodává, že je Filip ve škole naprosto bezproblémový a nejsou s ním žádné potíže.

Trénink psychiky
Dřina, nic než dřina
V sezóně se Filip účastní kolem dvaceti
závodů, jak v Itálii, tak ve Španělsku. Být
úspěšným závodníkem vyžaduje i v případě motocyklů nasazení, skvělou fyzičku, posilování… Filip trénuje třikrát až
čtyřikrát týdně a v kuse vždy celý „závodní“
víkend. Přes zimu samozřejmě pravidelně
sportuje. Má svého kondičního trenéra, ale
navštěvuje také boxerskou školu, kde se učí
fyzicky náročné a vytrvalostní cviky. „Je to
tvrdá dřina, ale ta ke každému vrcholovému
sportu prostě patří,“ dodává otec Filipa.

Jeho syn ale nedře jen na motorce, sportovní všestrannost by mu mohl závidět leckterý dospělý. Kromě minibiku totiž hraje
také fotbal za domácí Všejany a baví ho i lyžování, snowboard a plavání. Neuvěřitelné…

Úkoly dělá na závodech
Od příští sezony nastupuje Filip do jezdecké
školy pod vedením Aspara Martineze.
Zároveň se chystá na španělské mistrovství
minibike 40 a na mistrovství Itálie, kde své
jezdecké umění už předvedl, a to ve třídě
Prima Passi – většinou skončil na stupni

Možná se to někomu zdá zvláštní, ale k tomuto sportu patří i tréninky psychiky. Ty
předcházejí každé přípravě. „Jako každé dítě
potřebuje i Filip povzbudit, když má trému,
nebo poradit co a jak,“ vysvětluje otec.
Dalším důvodem je fakt, že jako při
každém vrcholovém sportu hrozí i u minibiků riziko úrazu. To Filip ví už z vlastní
zkušenosti, protože si při jízdě zlomil ruku.
Naštěstí to bylo jediné zranění, ošklivé
pády se mu vyhýbají. „To se stává, sport už
je takový. Důležité ale je, aby příště neměl
strach,“ říká k tomu Michal. Bojí se o svého

syna? Obavy si nepřipouští, ale manželka
prý nemá v tomto směru klid. „Po závodech
s námi raději nejezdí, protože nechce vidět,
jak syn spadne,“ říká s nadsázkou Michal.
„Ale jinak Filipovi moc fandí.“

Jsou v tom statisíce
Předcházet pádům a zraněním ale nemusí
pomoci jen fyzická a psychická zdatnost,
velkou jistotu při tomto sportu dodává
závodníkům i kvalitní vybavení, které je
třeba zárukou bezpečnějšího pádu. Není
tedy žádným překvapením, že tento sport
na vrcholové úrovni není pro závodníka či
sponzora levná záležitost. Největší počáteční
investici představuje nákup stroje, přičemž
cena jednoho motocyklu se pohybuje kolem
sta tisíc korun a každý závodník má dva až tři.
Další desetitisíce pak stojí výbava, kombinézy
a další doplňky. S tím vším je potřeba počítat,
protože vedle schopností, podmínek a času
jsou právě peníze rozhodujícím faktorem při
cestě na špičku.

Žádná dovolená, hraní s kluky
Co všechno tento sport malému chlapci
může dát i vzít, ví nejlépe on sám. Filip si
zatím ale rozhodně nestěžuje. Už se smířil
i s tím, že netráví odpoledne s kamarády
jako jiní kluci. To ale neznamená, že by
žádné neměl, jen si je našel tam, kde tráví
hodně času – na tréninku. Filipova rodina
se musí vzdát také takových věcí, jako je
společná dovolená třeba u moře. „Jezdíme
všude po světě, takže většinou spojíme
dobré s užitečným a uděláme si dovolenou tímto způsobem. Co se volného času
týče, je to problém,“ přiznává otec a trenér
v jedné osobě. „K těm všem tréninkům,
závodům, škole máme ještě navíc firmu,
kterou je třeba řídit, a i to je samozřejmě
časově velmi náročné. Máme se co otáčet,“
připouští nakonec. Nic ale měnit nechce. Ve
Filipovi vidí obrovský talent a plánuje to
s ním dotáhnout až na mistrovství světa. ²
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VLAKEM 4700 KM NAPŘÍČ ZEMÍ JAVOROVÉHO LISTU

KANADSKÁ PACIFICKÁ
ŽELEZNICE

text — Ivan Plasz / foto — Canadian Paciﬁ k Railway, Rocky Moutaineer

I když zimní olympiáda ve Vancouveru,
která nám Čechům přinesla hned několik
medailových radostí, skončila, vrátili
jsme se do země javorového listu za
jedním z jejích fenoménů - Kanadskou
paciﬁckou železnicí. Přes 4700 km dlouhá
trať nás provedla tím nejlepším, co tento
severoamerický stát nabízí.

NEJVĚTŠÍ ZAJÍMAVOSTI
→ Podíl na vzniku železnice měla také začínající zlatá
horečka a příliv čínských obchodníků do Victorie.
→ Na jaře 1884 zaúřadovala příroda, když byl zaplaven
nově vybudovaný úsek trati v horách mezi Selkirk
Summit a řekou Columbia
→ První vlak odjel z Montrealu po půl roce
od dokončení a cesta do Vancouveru trvala týden.
→ Za 40 let po postavení kanadské paciﬁcké dráhy
vzrostl počet obyvatel Kanady na dvojnásobek
(7,5 milionů).

ysoko se tyčící Skalisté hory, modré
bílé ledovce, hluboké tmavé lesy,
divoké řeky. Touto scenérií se vine
dvojitá ocelová nit. Měří 4700 km a spojuje
západ a východ Kanady – Kanadská
pacifická dráha (CPR – Canadian Pacific
Railway) vede od tichomořského pobřeží
z Vancouveru do Montrealu. V době svého
vzniku stála obrovské množství peněz,
které v průběhu stavby stále chyběly a na
jejichž nedostatku monumentální projekt

V

nejednou mohl skončit. Naštěstí
přežil. Tato fascinující železniční cesta
slouží již 125 let, i když dnes spíše než
ladu
osobní dopravě více přepravě nákladu
nu,
– dopravuje zboží k Tichému oceánu,
odkud putuje k zákazníkům
po celém světě. V každém
případě nabízí cestování
kanadským Pacifikem mnoho
nezapomenutelných zážitků…
→→→
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Za vším hledej politiku
Sotva někoho překvapí, že za vznikem
slavné železnice stála mezinárodní politika.
Impulsem bylo splnění slibu federální vlády
Britské Kolumbii. Ta si totiž postavila hlavu
a výstavbou skoro pětitisícové tratě podmínila své připojení ke kanadské federaci.
A tak v roce 1881 začal růst projekt, který
v celosvětovém měřítku neměl obdoby.

Geniální šílenec Van Horne
Na stavbě železnice se podílel snad nejslavnější železničář William C. Van Horne, který
se do společnosti nastoupil hned následující
rok po zahájení projektu. Právě tento muž
pronesl slova, při kterých si odborníci do
jednoho jen klepali prsty na čelo. Řekl totiž:
„Celý úsek dokončíme do pěti let!“ A opravdu
práce pokračovaly obrovskou rychlostí.
Do roku 1883 se koleje blížily údolím řeky
Bow k průsmyku Kicking Horse (průsmyk
Kopajícího koně), další rok jej překonaly
a nastala fáze sestupu kaňonem dolů podél
řeky Kicking Horse.
Kanadská pacifická dráha byla dokončena 7. listopadu 1885. William C. Van Horne
na slavnosti k otevření lakonicky pronesl:
„Jediné, co mohu konstatovat, je, že práce byla
ve všech směrech perfektní.“ Zbývá snad jen
dodat, že William C. Van Horne splnil svůj slib
a trať postavil do pěti let.

cestování

NASTUPUJTE, PRÁVĚ VYRÁŽÍME!

TRASA KANADSKÉ
PACIFICKÉ DRÁHY
Pravidelná osobní linková doprava byla zastavena v roce 1986, i když
se zdá, že díky cestovním kancelářím USA, Velké Británie a Německa
už opět prosperuje. Pro cestující jsou určeny výletní vlaky, z nichž
mohou pozorovat fascinující přírodu prosklenými střechami
vyhlídkových vagonů, ale třeba také okusit pohodlí lůžkových vozů
vybavených sprchami. Jedinečný zážitek v podobě jízdy kanadským
Paciﬁkem napříč severoamerickým kontinentem zkrátka stojí za to,
a to i přes poměrně vysokou cenu, kterou stojí jízdenka. V tomto
případě se však vyplatí nešetřit. Nevěříte? Tak si s námi trať alespoň
na papíře projeďte.

2

BANFF

Po 131 km jízdy dorazí železnice do sedmitisícového městečka Banff, které se
během léta rozrůstá vlivem turistického
ruchu až na 10 000 obyvatel. Městečko
bylo postaveno v blízkosti horkých
pramenů a stalo se v roce 1887 centrem
prvního kanadského národního parku.
Co můžete vidět
Rumělková jezera –projížďka vede podél řady
mělkých jezer v širokém okolí řeky Bow a nabízí krásný pohled na horu Rundle. Můžete
zde ale spatřit i volně se pasoucí losy a jeleny.
Tato jezera se nacházejí tři kilometry od
městečka Banff u silnice Norquay.

1

CALGARY

Zde ve výšce 1037 m. n. m. Kanadská
paciﬁcká dráha (CPR) začíná. Toto
město má 800 000 obyvatel a je
centrem průmyslu a farmářství.
Stanice CPR je součástí města
a městem probíhá také prvních
16 km trasy, většinou v nezastavěné
půdě poblíž řeky Bow River.
Co může vidět
Heritage park – jeden z největších skanzenů
svého druhu v Kanadě, pečlivě navozující
atmosféru kanadského západu před rokem
1914.

Dobový snímek pořízený při stavbě železnice.
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5

REVELSTOKE

Toto město se nachází na 403. kilometru
CPR ve výšce 443 m. n. m. a stojí na
místě, kde se řeka Illecillewaet tekoucí
ze západu z parku Glacier vlévá do řeky
Columbia. Celé městečko je turistickým
centrem a bylo pojmenováno po lordu
Revelstokeovi, který ﬁnančně podpořil
společnost CPR v jejích nejtěžších
chvílích.
Co můžete vidět
Hlavním magnetem je hojná květena na
horských loukách, kterou lze spatřit na
vrcholu pohoří Monashee.

3

LAKE LOUISE

Po dalších 55 km dorazí CPR do stanice
Lake Louise s nadmořskou výškou
1527 m.
Co můžete vidět
Jen málo míst je více fotogenických než
pohled, jenž se naskýtá z trávníku před
hotelem Chateau Lake Louis. Jsou zde
k vidění zelené hory, smaragdové jezero a bílé
vrcholky hor.

6

KAMLOOPS

Po 628,8 km dojede CPR do stanice Kamloops, nacházející se ve výšce 351 m. n.
m. na soutoku řek Jižní a Severní Thompson. Toto městečko bylo založeno v roce
1812 jako centrum pošty a obchodu
s kožešinami. Stanice se nacházela ve
východní části města. Divizním bodem
CPR se stala v roce 1886.
Co můžete vidět
Čarokrásné jezero Kamloops a malebné
peřeje u městečka Lytton.

4

FIELD

Toto železniční město v národním parku
Yoho se stalo operační základnou pro
dělníky a depem pro lokomotivy pracující
na výstavbě spirálových tunelů. Je rovněž
bodem, v němž se mění časové pásmo.
Co můžete vidět
Jezero Emerald (3 km západně od městečka
Field) okouzlí překrásnou modrozelenou
vodou uprostřed hor a lesů. Navštívit ale
stojí za to také vodopády Takakkaw – jedny
z nejvyšších vodopádů Severní Ameriky,
jejichž voda se řítí v několika kaskádách
vysokých 380 m.

7

VANCOUVER

Po 1031,8 km putování dojede kanadský Paciﬁk do Vancouveru v nadmořské
výšce 3 metrů. Železnice sem dorazila
v roce 1886. Město bylo pojmenováno
po kapitánu Georgi Vancouverovi, je
domovem pro více než 1,8 milionu lidí
a největším městem západní Kanady.
Co můžete vidět
V samotném Vancouveru stojí za to navštívit Stanley Park plný přírodních krás,
ve kterém se nachází Vancouver Aquarium
Marine Science Centre, kde lze spatřit vydry,
chobotnice a běluhy. V blízkosti se nachází
také Garibaldi Provincial Park se zasněženými vrcholky hor, ledovci, jezery a horskými
lukami plnými květin. Dalším lákadlem je
světoznámé lyžařské středisko Whistler, kde
se také konaly letošní olympijské hry.
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KOMANDUJÍCÍ KARLA NOVOTNÁ:
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RUŠNÉ RÁNO V BOHUMÍNĚ

HLÍDÁM, aby vlak
měl svou posádku
text — David Najdekr / foto— Mixmanstudio

Je neděle, chvilka po šesté hodině ráno a na nádraží
v Bohumíně se pohybuje jen pár cestujících. V malé kanceláři
hlavní budovy už je ale čilý pracovní ruch. Karla Novotná tam
právě mluví s několika lidmi v uniformách stevardů Pendolina.
Rychle pokládá otázky, něco si zapisuje, ťuká do klávesnice
počítače… Její pracovní funkce zní „komandující“. Co si pod tím
vlastně představit?

Máma palubního personálu
„Pojmenování funkce komandující se
v drážní hantýrce vyskytuje odjakživa.
Vlastně jde o to, že eviduji každého zaměstnance nastupujícího do práce, i když z ní
odchází. Velmi zjednodušeně musím vlastně
zajistit, aby každý vlak měl svůj personál.
Starám se o průvodčí, vlakvedoucí a u vlaků
SC o stevardy a vedoucí stevardy. Kolem
toho je samozřejmě hodně práce, prakticky
se v práci nezastavím,“ snaží se paní Karla
svou pracovní náplň představit tak, aby jí
porozuměl i člověk neznalý vnitřní struktury a fungování železnice. „Na této pozici
pracuji už sedm let. V současné podobě
se jedná o náročnější kancelářskou práci,
připomínající spíše personalistiku a mzdovou účetní. Pracuji ve dvanáctihodinových
směnách,“ dodává paní Karla Novotná.

Kontroluje se i oblečení

Karla Novotná se v práci rozhodně nezastaví…

„Mám na starosti hlavně skupinu palubních
stevardů pro vlaky SuperCity Pendolino.
Stevardi jezdí pravidelně v turnuse, ale musím plánovat dovolenou, řešit možné mimořádnosti nebo pracovní neschopnosti. Mimo
to však na směně musím hlídat nástupy
všech zaměstnanců, a to i z okolních stanic,
které jsou přidruženy pod náš obvod. To je
například Studénka či Suchdol nad Odrou
a na nočních ještě pak Český Těšín a Opava.
Z okolních stanic se nám hlásí telefonem,
a tak hlavně kolem třetí hodiny ranní tu
zvoní oba přístroje a člověk ani neví, který
má zvedat dříve,“ živě a s úsměvem popisuje
závěry nočních směn.

→ Čas 6.30 hodin
Do práce přichází i vlakvedoucí na rychlík do
Brna, který zhruba za 20 minut opustí nádraží
v Bohumíně. Karla Novotná kontroluje veškeré
náležitosti.

→ Čas 6.32 hodin
Ještě předat nejnovější informace pro cestu
a veškeré dokumenty. Vše probíhá zcela
automaticky, jak Karla, tak její pracovní protějšek,
postupují podle lety ověřeného scénáře.

→ Čas 6.38 hodin
Nebývá časté, že by paní Karla opustila kancelář,
tentokrát je ale nutné upozornit palubní personál
na to, že vlakem pojede i cestující vyžadující
s ohledem na své zdravotní postižení zvláštní péči.

→ Čas 6.42 hodin
Součástí servisu v Pendolinech je i tisk pro
cestující. Kromě MF DNES a bulvárního Blesku se
mohou cestující začíst také do aktuálního vydání
ČD pro vás.

→ Čas 6.51 hodin
Vše je připraveno, za chvilku může Pendolino
vyrazit na cestu. Poslední slova s palubním
personálem, poslední důležité poznámky a Karla
Novotná zamíří zpátky do kanceláře.

→ Čas 6.54 hodin
Je třeba zajistit palubní personál nastupující
k jízdám i v jiných městech. Ten se zpravidla
hlásí telefonicky, a tak Karla Novotná tráví se
sluchátkem u ucha spoustu času. V Bohumíně
není ještě ani sedm hodin, paní Karlu čeká ještě
11 hodin práce.

Kontrolujeme i alkohol
„Náplní naší práce je zpracovávat provozní
záznamy zaměstnanců a na základě toho
vytvářet podklady pro mzdy. Ale kontroluji například i to, zda je palubní personál
předpisové oblečený. Není tajemstvím, že
děláme i namátkové kontroly a dáváme nastupujícímu personálu takzvaně dýchnout,
jestli náhodou nepřišel do práce pod vlivem
alkoholu. Naštěstí se to nestává,“ prozrazuje sympatická paní komandující, která
předává jednotlivým pracovním četám
i dokumentaci a pokud jsou, tak i speciální
pokyny pro danou jízdu.

Jak se tvoří týmy
Lidé doprovázející vlaky spolu tráví spoustu
času na relativně malém prostoru, jakým
je vlak. Je tedy na místě dát týmy dohromady správně, aby neměly po nějakém čase
takzvaně ponorkovou nemoc, kdy by už lezli
jeden druhému na nervy. Je i rozdělování
lidí do jednotlivých čet prací paní Karly?
„Zpravidla si sami určují, kdo chce s kým
pracovat. Znají se spolu řadu let, jsou na
sebe zvyklí, už vědí, co mohou od toho druhého čekat. Samozřejmě, v případě nemocí
nebo dovolených, musím personál trochu

KARLA NOVOTNÁ
Jaké to má doma?
Má čtyři děti.
Jaké má vzdělání?
Vystudovala střední ekonomickou
školu, vyšší zdravotní školu a obor
speciální pedagogika na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně.
Na co se nejvíc těší?
„Už se nemohu dočkat, až roztaje
sníh a budu moct zase jezdit na kole.
Člověk je všude rychleji. Pamatuji si
na mé dětství a na dovolené s rodiči.
Můj táta, ač nebyl nádražák, vždycky
prosadil, že na dovolenou pojedeme
vlakem a s nabaleným kolem. A to
dokonce i do vzdálenějšího zahraničí.
Asi to ve mně zůstalo. Letos plánujeme dovolenou do Adršpachu, snad
nám to vyjde a bude se nám tam
všem líbit. Ráda bych jela i k moři,
velmi se mi líbilo v Bulharsku. Ale se
čtyřmi dětmi je to složitější.“

promíchat tak, aby vlak měl kompletní posádku,“ rozkrývá personalistickou stránku
své práce paní Karla Novotná.

Neseme vám noviny!
Věcí, které musí Karla Novotná zajistit, je ale
mnohem víc. Jedná se sice o drobnosti, ale
je jich celá řada. „Na noční směně například
zajišťujeme i přejímku denního tisku od
distributora. Tisk je určený pro cestující
Pendolin,“ uvádí jeden příklad usměvavá
komandující. Během hodiny, kterou už si
povídáme, se v kanceláři objevilo hned několik lidí, kteří nastupovali do směny, a náš
rozhovor tak musel vždy na chvíli počkat.
„Jsou směny, kdy je relativní klid, takže
zbývá čas na kontrolu dříve zpracovaných
záležitostí. Jindy se ale člověk ani nezastaví
a neví, kde mu hlava stojí. Obzvláště, sejde-li
se více mimořádností, jako například lednové sněhové kalamity. Prioritou je vždy
zajistit, aby všechny vlaky byly obsazeny
kvalifikovaným zaměstnancem a aby nebylo
ideálně vůbec žádné zpoždění,“ upozorňuje
Karla Novotná a dodává: „Moje práce je
zodpovědná a někdy až stresující. Vždy mi
však čas v práci rychle utíká, a já mám svou
práci ráda.“ ²
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křížovka

DOPLŇTE TAJENKU
Klimatizované jednotky CityElefant zajišťují vozbu příměstských vlaků v pražské
a ostravské aglomeraci. V provozu je 55 souprav, objednáno je dalších 20 kusů.

PRŮVODCE
CESTOVÁNÍM
VLAKEM
AKTUÁLNÍ NABÍDKA
ČESKÝCH DRAH
PROCHÁZKA PO NÁDRAŽÍ
OSTRAVA-SVINOV
SLUŽBY NAVÍC PRO
PŘÍJEMNOU JÍZDU
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PRŮVODCE NABÍDKOU ČD

PRŮVODCE NABÍDKOU ČD

Přijeli jste do stanice

FLOTILA VOZIDEL ČD

VOZIDLA PRO VLAKY VYŠŠÍ KVALITY
Vlaky vyšší kvality kategorie InterCity,
EuroCity a SuperCity zajišťují komfortní
spojení mezi významnými centry České
republiky a okolních států. Soupravy
těchto vlaků jsou sestaveny z moderních

klimatizovaných vozů s velkoprostorovým
uspořádním nebo s jednotlivými
kupé. Během jízdy se cestující mohou
občerstvit v restauračních a bistrovozech.
V označených vozech jsou k dispozici

zásuvky 230 V určené pro dobíjení
notebooků nebo mobilních telefonů.
Vlaky vyšší kvality se na našem území
pohybují rychlostí až 160 km/h, na území
sousedních států až 200 km/h.

Ampz

Bmz

WRmz

Vůz 1. třídy pro mezinárodní dálkovou dopravu

Vůz 2. třídy pro mezinárodní dálkovou dopravu

Restaurační vůz pro mezinárodní dálkovou dopravu

Moderní velkoprostorový klimatizovaný vůz
vyrobený Siemens Transportations Systems.

Moderní velkoprostorový klimatizovaný vůz
vyrobený Siemens Transportations Systems.

Moderní klimatizovaný restaurační vůz vyrobený
konzorciem SGP-Siemens.

Počet vozů:
Výroba:
Počet míst k sezení:
Maximální rychlost:

Počet vozů:
Výroba:
Počet míst k sezení:
Maximální rychlost:

Počet vozů:
Výroba:
Počet míst k sezení:
Maximální rychlost:

20
1998–99 (2006)
58
200 km/h

41
1999–2000 (2006)
66
200 km/h

10
1997
30+4 (bar)
200 km/h

Aee

Bee

680

Vůz 1. třídy pro mezinárodní dálkovou dopravu

Vůz 2. třídy pro mezinárodní dálkovou dopravu

Elektrická jednotka s nuceným naklápěním

Oddílový vůz rekonstruovaný společností
ŽOS Trnava.

Oddílový vůz rekonstruovaný společností
ŽOS Trnava.

Elektrická třísystémová jednotka s nuceným
naklápěním vozových skříní vyrobená spol. Alstom.

Počet vozů:
Rekonstrukce:
Počet míst k sezení:
Maximální rychlost:

Počet vozů:
Rekonstrukce:
Počet míst k sezení:
Maximální rychlost:

Počet jednotek:
Výroba:
Počet míst k sezení:
Maximální rychlost:

6
2009
54
160 km/h

20
2009
60
160 km/h

371

151

Elektrická dvousystémová lokomotiva

Elektrická dvousystémová lokomotiva

Elektrická jednosystémová lokomotiva

Rychlíková elektrická lokomotiva určená
pro napájecí soustavy 3kV DC/25kV AC

Rychlíková elektrická lokomotiva určená
pro napájecí soustavy 3kV DC/15kV AC

Rychlíková elektrická lokomotiva určená pro
napájecí soustavy 3kV DC

Počet lokomotiv:
Výroba:
Trvalý výkon:
Maximální rychlost:

Počet lokomotiv:
Výroba:
Trvalý výkon:
Maximální rychlost:

Počet lokomotiv:
Výroba:
Trvalý výkon:
Maximální rychlost:

7
Škoda, Plzeň
3 080 kW
160 km/h

OSTRAVA-SVINOV
Pravidelný provoz byl na zdejším nádraží zahájen již v roce 1847 a tato stanice se
postupem času stala důležitým ostravským železničním uzlem. Historická výpravní
budova postavená v roce 1845 je vedena jako kulturní památka. A není divu!

V roce 2006 byla dokončena zásadní
rekonstrukce nádražní budovy
i přednádražního prostoru, o několik let
dříve proběhla modernizace kolejiště,
včetně nástupišť. Rekonstruovaná
budova získala repliky historicky cenné
fasády, vnitřní štukové výzdoby, oken,
dveří a dalších interiérových prvků.
Dominantními architektonickými prvky
nového objektu odbavovací haly jsou
mimořádně štíhlé sloupy a strukturální
opláštění s bezrámovým zasklením. Před
halou vyrostly i dva vzájemně propojené

bazény s vodotrysky. V bezprostřední
blízkosti nádraží se nachází unikátní
automatizovaný parkovací dům Koma.

DENNĚ 260 VLAKŮ

Kombinace historie a moderny – to je nádraží
Ostrava-Svinov.

Železniční stanice Ostrava-Svinov leží na
mezinárodní koridorové trati, zastavují
v ní dálkové vlaky z Prahy, Brna, Vídně,
Bratislavy, Žiliny nebo Varšavy a regionální
vlaky ze směru Opava, Bohumín, Havířov,
Frýdek-Místek a Přerov. Denně projde
stanicí 15 500 cestujících a po celkem
17 kolejích projede 260 vlaků. ²

7
Alstom Ferroviaria
105 / 228 (1. / 2. třída)
230 km/h

362

23
Škoda, Plzeň
3 060 kW
140 km/h
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13
Škoda, Plzeň
4 000 kW
160 km/h

klimatizace

ruční regulace teploty

přeprava jízdních kol

možnost připojení k zásuvce 230 V

vlakový rozhlas

přeprava cestujících na invalidním vozíku

Nádraží
Ostrava-Svinov

TIP PRO VÁS
Naproti nádražní hale najdete terminál autobusových linek a tramvajovou zastávku Svinov mosty, která se
nachází zhruba 300 metrů severně od
východu z nádraží. Cestující vlaků SC
Pendolino si mohou přímo na nádraží
zapůjčit automobil z autopůjčovny
Hertz.

TARIF ODIS
Jízdenky na území Ostravy a přilehlých obcí
15 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kč
60 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kč
70 min (sms jízdenka . . . . . . . . 25 Kč
24-hodinová jízd . . . . . . . . . . . 59 Kč
Kompletní tarif na www.kodis.cz
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ČD BONUS

PRŮVODCE NABÍDKOU ČD

NOVINKY PROGRAMU
Přinášíme vám přehled novinek zákaznického programu
ČD Bonus, který rozšířil řady svých partnerů.
ALBERTINA

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

České dráhy a Rakouské spolkové
dráhy (ÖBB) ve
spolupráci s muzeem Albertina
zvou vás na výstavu
obrazové série Cars
Andyho Warhola, doplněnou o díly Longa, Fleury
a Starčka, která potrvá do 16. května.
Po předložení jakékoli jízdenky z ČR do Vídně
platné v době konání výstavy získáte základní
vstupné o 2,5 EUR levněji, tedy za 7 EUR.
Více na www.albertina.at

Držitelům platných In-karet a jakýchkoli jízdenek ČD (s platností maximálně dva měsíce
ode dne využití) v minimální hodnotě 50 Kč
bude poskytnuta sleva 20 % z plného vstupného ve všech objektech Galerie hlavního
města Prahy.
Zveme vás na nově
otevřenou výstavu
světově uznávaného
umělce Zdeňka
Sýkory, která se
koná v prostorách
Městské knihovny na
Mariánském náměstí
v Praze do 2. 5. 2010.
Více na www.ghmp.cz

DIVADLO BROADWAY, Praha
Držitelé platných In-karet a jízdenek ČD v minimální hodnotě 50 Kč získají slevu ve výši
20 % na veškeré druhy vstupenek zakoupené
v pokladně divadla.
V únoru vás
zveme na muzikál Angelika,
v březnu se
můžete těšit
na představení
Kleopatra.
Více na www.divadlo-broadway.cz

DIVADLO HYBERNIA, Praha

Držitelé platných In-karet a jízdenek ČD v minimální hodnotě 50 Kč získají slevu ve výši
20 % na veškeré druhy vstupenek na muzikály uváděné v Divadle Hybernia v produkci
Golem Production, a. s.

THAJSKÉ MASÁŽE PHOSRI

PARTNEŘI
VĚRNOSTNÍHO
PROGRAMU

ZMĚŇTE TAKTIKU, VYZKOUŠEJTE eLIŠKU!

Cestování mezi krajskými městy
JIŽ OD 20 KČ
Cenově výhodná meziregionální jízdenka určená
pro držitele platných In-karet/Rail plus.

automat mohou provést pouze držitelé Inkaret/Rail plus s aktivovanou elektronickou
peněženkou. Jízdenku zakoupenou přes eShop
si lze vyzvednout v železničních stanicích
u pokladních přepážek nebo v prodejních
automatech ČD.

Nabízíme ji ve dvou cenových úrovních –
I a II. Prodej jízdenek v cenové úrovni I je
zahájen dva měsíce před prvním dnem platnosti
jízdenky a ukončen po vyprodání stanoveného
kontingentu pro cenovou úroveň I nebo 3
dny před prvním dnem platnosti jízdenky.
Poté si zákazníci mohou pořídit do vyprodání
kontingentu eLišku v cenové úrovni II.

SNÍŽENÉ CENY
OD 15. 2. 2010
( jedná se o cenovou úroveň I,
platnou v obou směrech)

SNÍŽENÍ CEN OD 15. ÚNORA
Na vybraných relacích jsme snížili ceny jízdenek
eLiška v cenové úrovni I. Cestovat mezi našimi
krajskými městy tak nyní můžete za ceny
mnohdy nižší než nabízejí nejlevnější autobusoví
dopravci.

NÁKUP PŘES INTERNET
NEBO V AUTOMATECH
Jízdenky eLiška si můžete zakoupit
prostřednictvím eShopu na www.eshop.cd.cz
nebo v prodejních automatech ČD ve vybraných
železničních stanicích. Nákup přes prodejní

→

TUTOR
Držitelům platných In-karet a jízdního dokladu ČD (s platností maximálně dva měsíce
ode dne využití) v minimální hodnotě 200 Kč
bude poskytnuta sleva ve výši 500 Kč na veškeré jazykové a profesní kurzy nabízené na
webových stránkách v Praze a v Brně.
Jazyková škola s největší nabídkou kurzů pro veřejnost nabízí také profesionální a kvalifikačně
vzdělávací kurzy, rovněž přípravné kurzy na VŠ.
Více na www.tutor.cz

Nově můžete nakupovat vstupenky na kulturní a sportovní akce na www.cd.cz v sekci
Výhody pro cestující s In-kartou levněji.
Ticketstream Vás zve
13. března do Brna na Freestyle Motocross Race (sleva
5 %) nebo na velkolepou
taneční akci Styx Battle of
the Year CZ&SK 2010, která
proběhne 26. až 27. března
v Praze. Nově můžete svou
In-kartu použít jako vstupenku na akci, vyzkoušejte
tuto novinku při nákupu vstupenek na Freestyle
Motocross Race.
Více informací o akci na www.ticketstream.cz
Vstupenky v síti TICKETSTREAM včetně cestovních kanceláří ČEDOK, FIRO-tour, knihkupectví KANZELSBERGER a kavárnách NAŠEADRESA.CZ,
www.ticketstream.cz, e-mail: info@ticketstream.cz. Na tuto akci můžete zakoupit E-TICKET, který si zaplatíte a ihned vytisknete z pohodlí svého domova!

PŘEDPRODEJ v síti TICKETSTREAM.CZ

Ticketstream_A5.indd 1

17.2.2010 9:39:47

Brno – Jihlava
→ 70 Kč (původně 80 Kč)
Brno – Karlovy Vary
→ 310 Kč (původně 330 Kč)
Brno – Olomouc
→ 70 Kč (původně 80 Kč)
Brno – Praha

Více o eLišce na www.cd.cz

Držitelům platných In-karet ČD a libovolných
jízdních dokladů ČD bude poskytnuta sleva
ve výši 20 % na veškeré služby poskytované
v salonech v Praze, Liberci, Kolíně a Jesenici
u Prahy.
Thajské masáže
působí hlavně
jako prevence.
Jejich opakování
přispívá k vyřešení některých
zdravotních
problémů,
k dosažení dobré fyzické kondice a psychické
pohody. V nabídce PHOSRI najdete tradiční
thajskou masáž, olejovou thajskou masáž, masáž
nohou, masáž zad a š9je, masáž pro těhulky či
královskou masáž.
Více na www.phosri.cz

→ 150 Kč (původně 170 Kč)
Brno – Zlín
→ 80 Kč (původně 90 Kč)
Hradec Králové – Jihlava
→ 100 Kč (původně 110 Kč)
Hradec Králové – Liberec
→ 90 Kč (původně 100 Kč)
Jihlava – Karlovy Vary
→ 240 Kč (původně 260 Kč)
Jihlava – Pardubice
→ 80 Kč (původně 90 Kč)
Praha – Karlovy Vary
→ 130 Kč (původně 140 Kč)
Liberec – Pardubice
→ 110 Kč (původně 120 Kč)
Liberec – Praha
→ 100 Kč (původně 110 Kč)

TICKETSTREAM
slevy pro držitele In-karet on-line
Přijďte se podívat na nový muzikál Baron Prášil,
muzikál k neuvěření…
Více na www.baronprasil-muzikal.cz
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KOMPLETNÍ CENÍK JÍZDENEK ELIŠKA
(1)
Brno (1)
Č. Budějovice (2)
H. Králové (3)
Jihlava (4)
Karlovy Vary (5)
Liberec (6)
Olomouc (7)
Ostrava (8)
Pardubice (9)
Plzeň (10)
Praha (11)
Ústí n. L. (12)
Zlín (13)

200
150
80
330
230
80
140
130
310
170
300
90

(2)
180
240
120
250
260
280
340
230
120
140
230
290

(3)
130
210
110
300
100
150
230
25
190
90
150
190

TIP PRO VÁS

I. cenová úroveň / II. cenová úroveň
(4)
70
100
100
260
190
150
230
90
220
130
220
180

(5)
310
220
260
240
200
370
430
250
130
140
120
400

(6)
230
230
90
170
180
260
340
120
200
110
100
310

(7)
70
250
130
150
350
230
90
130
300
210
290
60

(8)
130
300
200
200
400
300
80
210
390
300
380
110

(9)
120
200
20
80
230
110
110
190
180
90
180
180

(10)
270
110
170
190
120
200
270
350
160
90
170
350

(11)
150
130
80
120
130
100
190
260
80
80
90
260

(12)
260
200
130
200
100
90
260
340
160
150
80
340

(13)
80
260
170
160
380
270
50
100
160
310
230
310
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PRŮVODCE NABÍDKOU ČD

ZMĚŇTE TAKTIKU

PRŮVODCE NABÍDKOU ČD
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Vybrané ralace taktové dopravy

VLAKY PO CELÉ ČR
v pravidelných intervalech
Dálkové spoje Českých
drah jezdí po celé síti
v pravidelných intervalech
(v taktu). Snadno si
tak zapamatujete časy
odjezdů vlaků, které
se každou hodinu nebo
každé dvě hodiny během
dne opakují. Tento
systém také zajišťuje
vyšší spolehlivost
dopravy a umožňuje
lepší provázanost
s navazujícími
regionálními spoji.
Meziregionální jízdenky
eLiška vám poskytují
cenově nejvýhodnější
cestování.

Zm®Ête taktiku ve 2 krocích
1. krok
PoÚi©te si In-kartu/Rail plus se zvolenou aplikací, která Vám zaru¦í slevu na každou Vaši cestu vlakem po
celý rok. Jaká aplikace je práv® pro Vás nejvýhodn®jší,
zjistíte na www.cd.cz, u kterékoliv pokladní pÚepážky
)D nebo na kontaktní lince 840 112 113.
2. krok
Využívejte cenov® bezkonkuren¦ních jízdenek eLiška
ur¦ených pouze pro držitele ¦ipových In-karet/Rail
plus. Zakoupit je lze na eShopu )D na www.cd.cz nebo
v prodejních automatech )D.

Výhodné cestování s jízdenkami eLiška
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PRŮVODCE NABÍDKOU ČD

10 služeb,
KTERÉ VÁM ULEHČÍ ŽIVOT
Sedm tisíc vlaků a půl milionu přepravených cestujících
denně. To je hlavní náplň práce Českých drah. Jenže služeb, které největší český dopravce nabízí, je mnohem víc!
Proč je nevyužít naplno, když se každou chvilku objevují
nové nabídky šité zákazníkům na míru? Přinášíme vám
jen malý zlomek toho, co lze při cestování s ČD využít.

01

Přeprava osob se sníženou
pohyblivostí

Cílem ČD je vytvořit stejné podmínky
pro cestování všem cestujícím, ať už mají
sníženou pohyblivost, nebo ne. Nádraží
i vlaky jsou proto postupně přizpůsobovány také vozíčkářům, a nejen jim.

04

ČD-Kurýr

Jedná se o expresní přepravu zásilek
vyjmenovanými spoji mezi vybranými železničními stanicemi v garantované době.
Jde o rychlý způsob dopravy zboží za velmi
výhodných finančních podmínek.

07

Přeprava zavazadel

Vybrané vlaky velmi snadno přepraví
i objemná zavazadla, stejně tak jako jízdní
kola a kočárky. Tyto spoje jsou přehledně
označeny.

08

Cestování se psy a malými
zvířaty

Ze živých zvířat můžete vzít s sebou do
vlaku kromě psa i drobná domácí a jiná
malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve
snadno přenosných klecích s nepropustným dnem.

Odškodnění při zpoždění
Nároky cestujících v mezinárodní přepravě
Jaké odškodnění dostanete?
●
●
●

02

Airport Express

Tato autobusová linka propojuje železniční stanici Praha hl. n. s letištěm Ruzyně
a umožňuje pohodlný transport se zavazadly.

05

Půjčovna kol

V turisticky atraktivních regionech otevřely ČD půjčovny kol. Přímo na nádraží
si můžete půjčit kvalitní trekingové kolo
a přilbu. Kolo se může vrátit v jiné stanici.

09

Elektronické a telefonické
odbavení cestujících

Pomocí tohoto odbavení si zákazník může
z pohodlí domova či kanceláře zakoupit
jízdní doklady na všechny vlaky.

25 % z ceny jízdného, pokud celková cena jízdného pro jednoduchou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně
16 EUR při zpoždění 60 a více minut.
50 % z ceny jízdného, pokud celková cena jízdného pro jednoduchou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně
8 EUR při zpoždění 120 a více minut.
Pro síťové jízdenky (RPT) platí zvláštní podmínky.

Jak uplatnit nárok na odškodnění?
1. krok
2. krok
3. krok

Vyplňte žádost ( je k dispozici na www.cd.cz nebo u pokladních přepážek ČD s výdejem mezinárodních jízdenek)
a přiložte originál platného a označeného jízdního dokladu a rezervace.
Nemáte-li rezervaci, informujte se, jestli vám vlakový personál nebo pokladní přepážka může vystavit potvrzení
o zpoždění. V případě, že ano, nechte si vyplnit odpovídající pole žádosti.
Odevzdejte žádost během dvou měsíců po ukončení cesty u železnice, u které jste jízdní doklad zakoupili.

Zakoupili jste jízdní doklady u ČD?
Žádost s originály jízdních dokladů a rezervací odevzdejte u pokladní přepážky ČD s výdejem mezinárodních jízdních dokladů
nebo zašlete na následující adresu:

03

Jídelní vozy

Ve vlacích vyšší kvality a v některých
expresech a rychlících jsou řazeny také
jídelní vozy, které umožňují cestujícím
se během jízdy občerstvit. V některých
vlacích je poskytována také roznášková
služba základního občerstvení.

06

Přepravu automobilů

Do vybraných dálkových vlaků ČD jsou řazeny speciální vozy pro přepravu automobilů a motorek. Tohoto autovlaku mohou
cestující využívat na 2 trasách:
Praha – Poprad a Praha – Košice.
Více na www.cd.cz/autovlak

10

Levné cestování do zahraničí
v podobě eTiketů

Za velmi nízké ceny, které konkurují nízkonákladovým leteckým společnostem, ČD
dopraví cestující do zajímavých destinací
(např. Vídeň, Budapešť nebo Berlín).

ČD, a.s. – Odúčtovna přepravních tržeb
Oddělení osobní přepravy – mezinárodní
Vídeňská 15
772 11 Olomouc

České dráhy, Váš osobní dopravce
d www.cd.cz, www.railpassenger.info \ 840 112 113

Jízdenky snadno a rychle
Internetový a telefonický nákup
www.cd.cz I 840 112 113

