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Å½ELEZNICE JE NÃ•Å SVÄšT
ÄŒtvrtek, 08 bÅ™ezen 2018

UkonÄ•ete nástup, dveÅ™e se zavírají! Vlak smÄ›r Kudlankov je pÅ™ipraven k odjezdu! V na&scaron;em vlaku nabízíme
zábavu, pouÄ•ení a k mání budou i citáty slavných. V na&scaron;em expresu se nemusíte ani pÅ™ipoutat. UdÄ›lejte si kafíÄ•ko
a Ä•tÄ›te&hellip; Povím vám pár vlakových zajímavostí:

Symbol luxusu v Å¾elezniÄ•ní dopravÄ›, slavný ORIENT EXPRESS, vyjel z paÅ™íÅ¾ského Východního nádraÅ¾í 4. Å
Vezl Ä•tyÅ™icet cestujících, které osobnÄ› pozval belgický podnikatel G. Nagelmackers. Ctihodný BelgiÄ•an byl otcem tohoto
komfortního a luxusního hotelu na kolejích. Cílem byla Konstantinopol, ale kamenem úrazu byl problém, Å¾e vlak mohl dojet
pouze do rumunského mÄ›sta Giurgiu, kde Å¾eleznici stál v cestÄ› Dunaj. PasaÅ¾éÅ™i tedy vystoupili na trajektu, pÅ™ekonal
vodní tok a pokraÄ•ovali do cílové stanice.
S nádechem horroru si dovoluji tvrdit, Å¾e slavná Ä•ervenoÄ•erná lokomotiva, která vozila slavného Harryho Pottera a
jeho spoluÅ¾áky do &scaron;koly Ä•ar a kouzel v Bradavicích, není filmová rekvizita, ale existuje, a jezdí ve Skotsku.
Opravdu vozí turisty, ale tÄ›m je zaruÄ•eno, Å¾e se zde nemusí obávat obávaných nestvÅ¯r, ale odvezou si jen skvÄ›lé
vzpomínky.

Moudrost pana Rudi&scaron;e: &ldquo;ÄŒlovÄ›k na tom není ani hÅ¯Å™, ani líp neÅ¾ vlak, který vjíÅ¾dí na nádraÅ¾í, pro
ani Ä•lovÄ›k se nemÅ¯Å¾e sám rozhodnout, na jakou kolej právÄ› pojede. To rozhodnou jiní.&ldquo; Máte rádi jízdu
vlakem, cestujete pravidelnÄ› a zpoÅ¾dÄ›ní berete jako nutnost? Tak v Japonsku Å¾ádné zpoÅ¾dÄ›ní netolerují. Japonci jso
vlakoví patrioti, vlaky milují, a proto jsou na jejich dochvilnost velice pÅ™ísní. Má-li vlak náhodou zpoÅ¾dÄ›ní do pÄ›ti minut, mu
se strojvedoucí cestujícím omluvit a vystavit zpoÅ¾dÄ›nku. A nedej boÅ¾e, kdyby náhodou chytil vlak zpoÅ¾dÄ›ní hodinu, bude
situace Å™e&scaron;it v médiích&hellip; Nejrychlej&scaron;ím vlakem na svÄ›tÄ› je Ä•ínský Maglev. VyuÅ¾ívá principu
magnetické levitace, odkud také pochází jeho oznaÄ•ení, a pádí si to rychlostí více neÅ¾ 400 km v hodinÄ›. A to prý není
koneÄ•ná&hellip; VÄ›dci usuzují, Å¾e dal&scaron;í generace tÄ›chto rychlovlakÅ¯ by mohla pÅ™ekroÄ•it rychlost 3000 km v hod
Pro ilustraci &ndash; tímhle vlakem by cesta z PaÅ™íÅ¾e do Moskvy trvala pouze hodinu. ÚÅ¾asné, coÅ¾? Ov&scaron;em za
zde problém &ndash; stavba speciálních tunelÅ¯ pro tyto rychlovlaky by stála obrovské mnoÅ¾ství penÄ›z.

OldÅ™ich Fi&scaron;er: &bdquo;Jsou mezi námi lidé, kteÅ™í se ve vlaku Å¾ivota zdrÅ¾ují pouze v jídelním Ä•i spací
voze.&ldquo; Vlaková anekdota: Ptá se na nádraÅ¾í nedoÄ•kavý cestující: &bdquo;Prosím, proÄ• tu ten vlak je&scaron;tÄ›
není?&ldquo; &ldquo;Má zpoÅ¾dÄ›ní pane&ldquo;, vysvÄ›tluje prÅ¯vodÄ•í. &ldquo;Na koleje spadl strom!&ldquo; &ldquo;No
dobrá, ale jak dlouho ho bude objíÅ¾dÄ›t?&ldquo;
Nejdel&scaron;ím Å¾elezniÄ•ním tunelem na svÄ›tÄ› je Gotthardský úpa
tunel, který prochází Gottfhardským pohoÅ™ím &Scaron;výcarských Alp. Jeho délka Ä•iní 57 kilometrÅ¯. Zrychlil Å¾elezniÄ•ní s
mezi Curychem a Milánem na pouhé 3 hodiny a 26 minut.

A na konec je&scaron;tÄ› jedna anekdota: V jednom z kupé kÅ™iÄ•í muÅ¾: &bdquo;Pomóóóc, tchýnÄ› chce skoÄ•it z okn
kupé!&ldquo; Ozve se chlápek od vedle: &bdquo;Tak proÄ• jí v tom bráníte?&ldquo; A muÅ¾ odpovídá: &bdquo;Ne
nebráním, ale to okno nejde otevÅ™ít!&ldquo;
Ahoj kamarádky a kamarádi pÅ™i nÄ›které jízdÄ› vlakem. -doktor-
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