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Plynárna v Čeřanech

Městský pivovar
v Čeřanech
Tunel z Čertovy rokle

Podkroví domu se dá využít různě.
Jako skladiště, nouzové bydlení nebo
i jako místo pro svého koníčka. V rodinném domě Bačovských ve Křetíně je právě jedna z místností využita pro rodinného koníčka – modelovou železnici.
Prostor o více než 40 m² je téměř zcela zaplněn modelem železnice.
Na kolejišti naleznete městečko nejen s nádražím, ale i s 200 domy,
menšími továrnami s nezbytnými vlečkami. V okolí městečka nechybějí
vesničky i s původními dřevěnými domy a zajímavé turistické krajinné
prvky. Na první pohled zjistíte, že na kolejišti převládá více krajina než
železniční tratě. Nejstarší z majitelů říká: „Stavěli jsme model krajiny
se železnicí, a právě proto je kladen důraz na promyšlenou krajinu. Její
skutečnou tvář sice nikde nenajdete, ale krajinné prvky ano.“ Přírodní
scenérii tvoří již téměř 4000 stromů, čímž se lesy svým počtem stromů blíží skutečným lesním porostům.
Dnešní tvář kolejiště získalo kolem roku 2005 a od té doby je stále
doplňováno mnoha detaily. Předchozí stavby byly spíše opačného rázu.
Jednotlivé tratě jsou postaveny se sklony odpovídajícími skutečným
tratím – místní lokálky do 2,5 %, hlavní trať do 1,5 %, což umožňuje lokomotivám táhnout vlak o takové délce, jaký by táhla na skutečné trati.
Kolejiště umožňuje současný provoz šesti vlakových souprav najednou
při minimálním počtu dvou obsluhujících. K dispozici je 15 lokomotiv,
10 motorových vozů, 40 osobních vagonů a 150 nákladních vagonů.

Zeptali jsme se
tvůrců kolejiště:
1. Hráli jste si jako malí s vláčky?
Kde jste viděli první model kolejiště?

Američtí archeologové nalezli v
Nevadské poušti, v hloubce 10 m,
odpovídající stáří 15.000 let, měděný drát. Z toho usoudili, že již
tehdy byl v Americe zaveden telefon. Jejich ruští kolegové kopali u
Moskvy v hloubce 20 m, která odpovídá stáří 30.000 let, a nenašli
vůbec nic. Z toho Rusové usoudili, ze již před 30.000 lety existovalo v Rusku bezdrátové spojení.
Karel Čapka

Jako malí kluci všichni! První modelové kolejiště
viděl nejstarší člen při studiích v Brně v roce 1967
v klubu brněnských železničních modelářů a ostatní při návštěvách různých výstav podle věku.

2. Co bylo hlavním impulzem
pro stavbu kolejiště?

Co bylo impulzem? Postavit si kolejiště tak velké,
aby si na něm mohli tři „chlapi“ jezdit s modely
jako na skutečné železnici. Myslíme, že se nám to
i podařilo. Jeden si může jen „šibovat po stanici“
nebo si jezdit po lokálce. Sám je ztracený.

3. Co vás při stavbě nejvíc potrápilo?

Dokončení stavby modelu závodu dřevařské pily,
na který jsme neměli vhodnou předlohu, a tak
jsme byli nuceni použít známých velkých pil v našem okolí, u kterých jsme museli vypustit všechny
objekty a haly, které nebyly nutné pro její provoz.
Dokončení pily trvalo celých 6 let.

4. Kolik lidí se na realizaci podílí?

Stavbu realizovali tři lidé a dva poradci. V současné
době provoz udržuje jeden. Při výstavě kolejiště se
musíme domluvit, kdy a kdo se bude na provozu
podílet.

5. Jaké jsou další plány s kolejištěm?

Kolejiště již nelze rozšiřovat, protože další stavby
jsou na úkor volného prostoru. V plánu je dokončení zalesnění, dostavba městečka a vesničky Stará
Huť a jejího okolí.

Pohled na stanici Čeřany

Děkujeme za rozhovor

Výstava kolejiště

Pila ve Smrkově
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Další podrobnosti o kolejišti lze nalézt na www.modelove-koleje.websnadno.cz

Rychlík DR sjíždí údolím Čeřanky

ANNAFEST 2011

Parádní open air koncerty, workshopy, katecheze, noční mše svatá
a moravská pohostinnost bořetických farníků – úspěch zaručen!

Letos navíc se spoustou významných hostů – Danielem Fajfrem,
Jaroslavem Kratkou, Jendou Balíkem, Eliškou, Stanislavem Pacnerem, MRRK a spoustou dalších – sledujte WWW.ANNAFEST.CZ
a hlavně přijeďte 22.–24. 7. 2011 do Bořetic!

STAŇ SE NA TÝDEN MNICHEM
11.–17. 7. a 22.–28. 8. 2011 ve Slaném
Jaké je to žít ve 400 let starém klášteře? Chcete si na chvíli vyzkoušet
rytmus modlitby a práce, akce a kontemplace, tak jak ho žijí bratři na
Karmelu dnes? Nebo jen prožít týden jinak? Nabízíme možnost na týden
v létě se zapojit do života naší komunity. Více na www.klasterslany.cz

Cyrilometodějské slavnosti

Ve dnech 4. – 5. 7. 2011 se na Velehradě uskuteční Dny lidí dobré vůle.
Slavnostní poutní mše svatá se koná 5. 7. na slavnost sv. Cyrila a Metoděje
v 10.30 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký. Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska.
Těšíme se na viděnou u stánku časopisu IN! (vedle baziliky), kde
budeme prodávat i trička pro kluky!:)

