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Po kolejích do historie
Zajímavé akce 2017Vydejte se nostalgickými vlaky 

poznávat železniční minulost zblízka.

•  ČD Muzeum s expozicemi  
v Lužné u Rakovníka a v Olomouci

• výletní a zážitkové vlaky

• vlaky na objednávku

• 13.–14. 5. První parní víkend v ČD Muzeu, parní vlaky  
  z Prahy do Lužné
• pravidelné prázdninové jízdy z Karlových Varů do Kyselky 
  a z Lužné u Rakovníka do Chomutova (do depozitáře  
  Národního technického muzea)
• tradiční Léto na Bechyňce s jízdami Křižíkova  
  elektrického vozu „Elinka“
• 24.–25. 6. oslava 100 let parní lokomotivy 434.2186  
  „Čtyřkolák“ v rámci akce Luženská setkání

www.cd.cz/nostalgie
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VÁ Ž E N Í  Č T E N Á Ř I ,  M I L Í  S P O L U C E S T U J Í C Í ,

tak pojďme! Kam? Do háje přece. Přesněji řečeno v háj. Po dlouhé zimě je v zájmu očisty těla i duše na čase 
respektovat odvěkou lidovou moudrost – opustit naše vyhřáté pece a vyrazit na nějakou tu příjemnou 
cestu. Co třeba do Jeseníků, kam vás zveme v rámci rubriky Cestování po ČR? Věděli jste například, že 
právě v Jeseníkách se pěstují levandule, které jsou klíčovou ingrediencí pro tvorbu unikátních pochutin? 

Aby nám cesta lépe ubíhala, není od věci se posilnit. Osobnost našeho čísla ví přesně, jak na to, protože 
Radim Fiala se vedle herectví věnuje vínu. Dokonce tak intenzivně, že se stal rytířem vína. Kvalifikaci pro 
tento titul splnil bohatě už jako malý, kdy dopíjel sklenice s tímto životabudičem po dospělých, taktně 
však zamlčel, jestli si díky takové konzumaci vysloužil třeba zvířecí přezdívku…

To svět železnice je doslova zoologická zahrada. V železničním tématu se dozvíte podrobnosti o tom, proč 
některá vozidla takové zvířecí přezdívky získávají. Určitě to nesouvisí s alkoholem, i když geneze vývoje 
některých lidových i oficiálních jmen vlaků minimálně vzbuzuje podezření, že autor si „trošku přihnul“. 

A pokud jste pořád ještě promrzlí a chcete se před létem rychle prohřát, (ne)zveme vás do Chorvatska. 
Ne, to není překlep, květnový cestopis rozebírá zajímavý fenomén Čechů a přináší neotřelý pohled na tuto 
tradiční destinaci. Existuje totiž deset důvodů, proč do Chorvatska nejezdit, a jeden, proč se tam rozhodně 
vracet.

Nechť je vám toto číslo dobrým průvodcem při cestě kamkoli a vaše cesta ať se klikatí jen tolik, kolik unesete. 

Šťastné cesty a radostné návraty přeje  

Václav Rubeš
šéfredaktor

Foťte 
kouzlo železnice 

a získejte 
Kilometrickou 

banku ČD!

KOUZLO ŽELEZNICE 
Fotografie moderních 
či historických vozidel 
a lidí kolem nich posílejte 
přes webové rozhraní 
www.cdprovas.cz. 
Autory zveřejněných snímků 
odměníme Kilometrickou
bankou ČD v hodnotě 2 200 Kč.

Kilometrickou banku 
za měsíc duben získává: 
Jaroslav Trkal



www.cd.cz

Žij, cestuj. Užívej!
Člověk musí cestovat, aby se rád vracel domů.

PRAHA–BERLÍN
od 386 Kč

Berlín, Vídeň, Bratislava, Budapešť...! 
Komfortní vlaky do evropských metropolí 
vyjíždějí denně ze všech velkých měst v ČR. 
Jízdenky nakupujte nejvýhodněji v našem e-shopu.

inzerce_CDPV_Eurovikendy_2017_215x270_v01_tisk.indd   1 11/04/17   13:13
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Kupte si kdykoli v květnu jízdenku  
v e-shopu ČD a získejte kód na slevu  
20 % na celý nákup ze sortimentu Lindex. 
Kód můžete uplatnit v prodejnách Lindex 
Česká republika anebo on-line na  
www.lindex.cz až do 15. června 2017. 
Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží 
a slevy nelze kombinovat.

Odměna za nákup 

Cestu do Brna zkomplikuje 
stodenní letní výluka 

Dosud největší výluka v historii Brna, která 
proběhne od 3. června do 10. září 2017, 
přinese změnu trasování některých spojů. 
Mezinárodní vlaky z Prahy, Vídně a Brati-
slavy, rychlíky Praha – Pardubice – Brno 
a všechny spěšné vlaky z České Třebové 
budou přijíždět a odjíždět ze stanice Brno 
dolní nádraží. Mezi touto stanicí a hlavním 
nádražím převezou cestující autobusy 
náhradní dopravy. Dotčené vlaky zastaví 
navíc i v Brně-Židenicích, kde si od začátku 
května cestující mohou koupit i mezinárod-
ní jízdenky. Rychlíky ve směru z Havlíčkova 
Brodu ukončí jízdu v Brně-Králově Poli. 

Omezení provozu

E-shop ČD

Psali jsme…
Negrelliho viadukt rozeberou stavbaři
(č. 7/2017)

Jedinečnou technickou památku a druhý 
nejstarší provozovaný most v Praze čeká 
kompletní rekonstrukce. Déle než dva roky 
trvající stavební akce významně zasáhne 
do provozu vlaků na severu a severozápa-
dě Prahy. Ty budou po zahájení oprav jezdit 
podle výlukového jízdního řádu.

Podbeskydské tratě čeká elektrizace
(č. 7/2017)

Na dvou značně využívaných neelektrizo-
vaných drahách v podhůří Beskyd v morav-
skoslezském kraji se v následujících letech 
objeví nejen moderní vlaky, ale současně 
se tu také zrychlí a zefektivní železniční 
doprava. Mezi Ostravou, Frýdkem-Míst-
kem a Frýdlantem nad Ostravicí, potažmo 
Studénkou (respektive Sedlnicí), Kopřivnicí 
a Štramberkem budou kompletně opra-
veny trati a jezdit po nich mají pohodlné 
vlaky v elektrické trakci.

Přesčasy strojvedoucích zkontroluje počítač
(č. 8/2017)

Už několik let přibývá strojvedoucích,  
kteří projedou návěst stůj. Jak vyplývá ze 
statistik Drážního úřadu (DÚ), předpisy  
v této oblasti loni porušili v celkem  
116 případech. To je přibližně o dvacet 
případů více než v roce 2015. Úřad proto 
již na podzim vyzval jednotlivé dopravce 
k přijetí příslušných opatření. Pomoci by 
měla i aplikace, kterou odborníci teprve 
připravují. Společnosti navíc budou moci 
nově využít také evidenci osvědčení stroj-
vedoucích v systému ReDOs.

Pendolino se dočká rozsáhlé modernizace
(č. 8/2017)

České dráhy startují rozsáhlou modernizaci 
Pendolin. Národní dopravce už podepsal 
smlouvu na rekonstrukci s dceřinou společ-
ností DPOV. Největších změn dozná interiér 
jednotek, exteriér zůstane téměř stejný. 
K jeho obnově budou použity kvalitní fólie.

Čtrnáctideník Železničář (stejně jako  
magazín ČD pro vás) si můžete předplatit 
na www.cdprovas.cz/predplatne.

Výluka se dotkne i osobních vlaků, linka S2 
z Blanska bude ukončena v Brně-Židenicích 
a linka S3 z Tišnova pojede mimo hlavní nádra-
ží do Modřic. Během léta proto věnujte pláno-
vání svých cest z/do Brna zvýšenou pozornost. 
Více informací na www.cd.cz.
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Vlakem za současným 
německým uměním

Vyzkoušejte si řízení motoráku  
v nové expozici Českých drah

Areál největší tuzemské modelové železnice Království 
železnic na pražském Smíchově se rozšířil o nový showroom 
Českých drah kombinující výukové, relaxační a herní prvky. 
Jeho součástí je i funkční „kokpit“ motorového vozu řady 810 
se simulací řízení. Celý prostor je vizuálně pojat jako prezen-
tace národního dopravce, čemuž napovídá i zvolené barevné 
pojetí v korporátních odstínech ČD. Další část sálu je naopak 
hernou jako vystřiženou z výletního spoje Cyklohráček  
a zároveň symbolickým dárkem pro děti u příležitosti  
10. narozenin dětského maskota Českých drah, slona Elfíka. 
Podrobnosti o expozici najdete na www.kralovstvi-zeleznic.cz.

www.ponty.cz

NOVÝ BEZKONKURENČNÍ 
PÁREK V ROHLÍKU DELIKATES

POŘÁDNĚ FANDIT MŮŽETE I NA CESTÁCH

Párek v rohlíku k cestování neodmyslitelně patří. Je to taková naše česká klasika, 
kterou si různě často dopřeje snad téměř každý z nás. Koupit si je můžete třeba 
i ve stáncích Minit na vlakových nádražích nebo ve vybraných prodejnách PONT 
Market. Provozovatel v těchto dnech uvedl na trh novou variantu této pochout-
ky. Obsahuje párek s vyšším podílem vepřového masa bez separátu z rodinné 
firmy na jižní Moravě. Párky jsou teď doslova k nakousnutí a rozdíl určitě poznáte 
sami. Rozhodně doporučujeme nový delikates ochutnat.

Cesta z práce těsně před hokejovým utkáním? Pak se určitě bude hodit extra 
nabídka Krušovic, kterou v květnu najdete ve žlutých obchodech PONT Market 
na většině významných vlakových nádražích. Krušovice k letošnímu mistrovství 
světa v ledním hokeji rozhodně patří!

Pravděpodobně nejvýznamnější žijící umělec současnosti, 
německý malíř a výtvarník Gerhard Richter, má od  
26. dubna konečně svou výstavu i v pražské Národní galerii. 
Podobně se od konce dubna v Galerii Rudolfinum předsta-
vuje eso současné německé výtvarné scény Eberhard Have-
kost. Na obě tyto výstavy se díky projektu Česko-německé 
jaro,  které ve spolupráci s národním dopravcem pořádá 
velvyslanectví SRN v Praze, Goethe-Institut a Česko-němec-
ký fond budoucnosti, můžete svézt vlakem z mnoha míst 
zcela zdarma, a to speciálním vozem Českých drah. Zajeďte 
si do české metropole za současným německým uměním! 
Více informací najdete na www.de-tsch.eu.

Deutsch-Tschechischer Kulturfrühling
Česko-německé kulturní jaro

březen—červenec 2017
www.de-tsch.eu

Deutsch-Tschechischer Kulturfrühling
Česko-německé kulturní jaro

březen—červenec 2017
www.de-tsch.eu

Česko-německé kulturní jaro

Království železnic
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Soutěž o knihu Manželé odvedle   
Shari Lapena debutovala 
v žánru thriller v roce:    
B) 2016

Soutěž o vstupenky  
na představení Horses in the Sky   
Festival Divadelní svět Brno  
vznikl v roce:    
A) 2010

Soutěž o hodinky PRIM KLASIK ČD   
Tajenka zní:    
Než něco řeknu, musím přemýšlet, 
co mi ten druhý odpoví.

Soutěž pro chytré hlavy 
1B, 2A, 3C, 4A, 5B 

Jména výherců najdete na www.cdprovas.cz/vyherci.

Dubnové soutěže
Soutěžili jste s minulým číslem ČD pro vás?  
Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.

Vlakem za zážitky

Vážená redakce,

nedávno jsme využili k cestě vlak a jak 
tak manželka čekala ve frontě na jízden-
ky a rozhlížela se kolem sebe, upoutal 
její bystrý zrak stojan s časopisy. Roz-
kázala:  „Vem mi jeden!“ Koukám na ně 
a myslím si, co tam asi můžou psát, ti 
ajznboňáci! Tak jsem vzal dva, samo-
zřejmě každý jiný. Letošní číslo 2 a 3. 
Nějak jsme se cestou spolu rozpovídali 
a na časopisy (dal jsem je do aktovky) 
manželka zapomněla. Vzpomněli jsme si 
na ně až následující den a už po zběž-
ném prolistování vidíme, že je to velice 
pěkné a poutavé čtení. Opravdu výborný 
časopis. To je vidět, jací lidé (na rozdíl 

od redakce různých bulvárních tiskovin, 
které zásadně nečteme) tento časopis 
vedou. Skvělá úroveň. Tak povídám 
manželce: Hele, když umím tvrdě, ale 
zaslouženě kritizovat, tak tady musím 
stejně „tvrdě“ a zaslouženě pochválit. 
A dělám to rád. Děkujeme!
 Jaroslav Hrabák

Odpověď redakce: Děkujeme za 
pochvalu, jsme rádi, že jsme tak pří-
jemně překvapili. Do budoucna se sa-
mozřejmě budeme snažit, abychom 
i nadále přinášeli našim čtenářům 
poutavé čtení a praktické informace, 
které zaujmou i bez příznaků prvo-
plánových senzací za každou cenu.

pošta

Za hudbou

Na Pražské jaro 2017 s jízdenkou VLAK+
Letošní ročník mezinárodního hudebního festivalu Praž-

ské jaro se koná od 12. května do 2. června. Do metro-

pole se za hudebním zážitkem můžete svézt vlaky ČD 

na zvýhodněnou jízdenku VLAK+ Pražské jaro. Sleva se 

vztahuje na zpáteční jízdenku z kterékoli stanice v Čes-

ké republice do Prahy a činí 50 % z obyčejného jízdného 

(u dětí do 15 let z poloviny obyčejného jízdného). Plat-

nost jízdenky VLAK+ Pražské jaro je sedm dnů. Aby plati-

la i pro zpáteční cestu, musí se cestující ve vlaku prokázat 

průvodčímu také vstupenkou na Pražské jaro 2017. V opačném případě doplatí cenu jízdné-

ho, na které má nárok. Bližší informace o této nabídce najdete na www.cd.cz/zazitky.

Nejbližší železniční stanice/zastávka: Praha hl. n./Praha Masarykovo nádr.

Za zábavou

Přijeďte na narozeninový mejdan Kašpárka v rohlíku! 
V sobotu 27. května se na Kmochově ostrově v Kolíně 

koná první ze šesti narozeninových mejdanů pořáda-

ných k 10. výročí bejbypankové kapely Kašpárek v rohlíku. 

Koncertní mejdan, na který mají všechny děti vstup zdar-

ma, je připraven na celé odpoledne. Kromě kapely Kašpá-

rek v rohlíku se o zábavu postarají mistr světa v loopingu 

En.Dru a jeho parťák hudebník a rapper Jen Hovorka, zpě-

vačka Tonya Graves nebo třeba DJ Mardoša. Těšit se může-

te na řadu bejbypankových atrakcí. Děti i dospělí si mohou 

nechat načesat číro v Bejbypankovém holičství, vyrobit výtvarný exkrement v Hovínkové 

dílně, natočit si zmrzlinu a mnoho dalšího. Více informací na www.bejbypank.cz.

Nejbližší železniční stanice: Kolín zastávka

Na airshow

Do Pardubic na Aviatickou pouť se slevou
První červnový víkend (3. a 4. 6.) se v Pardubicích usku-

teční tradiční přehlídka současných i historických leta-

del s bohatým doprovodným programem – Aviatická 

pouť 2017. Na akci, která má letos opět podtitul Hvěz-

dy na obloze, nebude nouze o zábavu ve vzduchu ani 

na zemi. Na Aviatickou pouť se do Pardubic svezte vla-

kem ČD. U pokladen ČD si můžete od 15. května zakou-

pit zvýhodněnou zpáteční jízdenku VLAK+ na Aviatickou 

pouť se slevou 25 %. Aby vám jízdenka VLAK+ platila i pro 

zpáteční jízdu, nechte si ji na Aviatické pouti orazítkovat u stánku Českých drah, který 

bude vyznačený na informačních tabulích. Více na www.aviatickapout.cz (Trasa k nám).

Nejbližší železniční stanice: Pardubice hl. n./Pardubice závodiště

Na výlet

Lanovkou na Komáří vížku plnou atrakcí
U příležitosti zahájení turistické sezony v Krušných ho-

rách se můžete v sobotu 20. května mimořádně svézt 

nejdelší českou lanovkou na Komáří vížku za cenu jízden-

ky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), platné do zóny  

432 Krupka – Fojtovice. Vlaková linka U1 vás dopraví 

na nádraží Krupka-Bohosudov, odkud bude zajištěna mi-

mořádná kyvadlová autobusová doprava DÚK ke stanici 

lanovky a kde získáte veškeré informace k akci. Na hře-

benu bude připraven výletní okruh k Sedmihůrské vyhlíd-

ce, herní rodinná trasa s využitím mobilní aplikace v terénu, různé soutěže pro děti a další 

atrakce a občerstvení. Bližší informace na www.dopravauk.cz a www.cd.cz/zazitky.

Nejbližší železniční zastávka: Krupka-Bohosudov

Z dopisů od čtenářů
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ROZHOVOR
RADIM FIALA

Jitka Eisenhammerová, foto: Abelsonagency, 

archiv TV Nova a Divadlo Bolka Polívky

Zástupy fanynek od sebe musí občas odhánět. Sklenku dobrého vína jako jeho rytíř neodmítne 
nikdy. Dvakrát v týdnu vstupuje v bílém plášti lidem do obýváků a už osm let rozvíjí příběh lékaře 
„správňáka“  Petra Hanáka  v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě. Herce Radima Fialu 
sága proslavila. Šel by do toho znovu? A co po něm žádají davy obdivovatelek?

Č L O V Ě K 
je buď zemědělec,nebo lovec
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Překvapí tě ještě něco při natáčení Ordinace?
Moc rád bych se nechal ještě něčím překvapit. 

Nějakým příběhem? 
Přesně tak, nějakou pěknou dějovou linkou.

Jak moc jsi seriálovému hrdinovi podobný?
Mám to zprostředkovaně, jedna maminka ze 
školky, kam chodí syn, řekla: Když se koukám 
na toho Radima, on už to snad ani nehraje. Což 
je hrozné, protože si mě lidé personifikují. Stalo 
se mi třeba, že mě někdo viděl na ulici a zvolal: 
Jé, ahoj doktore! A až později dotyčnému došlo, 
že to tak vlastně není. 

Takže jsi i léčil?
Né, to ani ne! (smích) Ale stala se mi taková 
úsměvná událost. Když jsem si při práci na jiném 
snímku zlomil obě ruce a čekal na nemocniční 
chodbě na vyšetření, přišel ke mně zřízenec 
a povídá: Co tu děláte, proč nejdete tam k vám? 
A já: Jako kam? A on úplně vážně: Do Kamenice 
přece. Tam k vám. A já nevěděl, jestli je to jako 
fór, nebo ne. A když odcházel s vážným výrazem, 
bylo mi jasný, že si srandu nedělal.

Co ti role dala? Popularitu, finanční jistotu, 
aspoň na pár let…
Všecka světská sláva, polní tráva, říkávala moje 
prababička. Spíš jsem přemýšlel, co po herci 
vlastně zbyde. Po architektovi zůstane dům, ale 
když umře herec, kdo si na něj vzpomene? Zby-
dou nějaké záznamy v archivu? Tak asi jen oka-
mžik toho momentálního souznění s divákem.

Byla role doktora Hanáka osudová?
Občas od herců slyším, že by do seriálu nešli, že 
chtějí hrát jenom ve filmu. OK. Ale já to beru jako 
práci a jsem za ni neskonale rád. Známí herci 
začínali v seriálech. Třeba Paul Newman natočil 
řadu seriálů. A ví to vůbec dneska někdo? Všichni 
o něm mluví jako o slavném filmovém herci. 

Stejně jako George Clooney, kterého máš rád.
Ano, můj oblíbený Clooney. Pamatuji se, jak se 
točil nějaký medailon o Melu Gibsonovi a najed-
nou se tam objevil Clooney na vozíčku podob-
ném tomu golfovému. A prostě dělal všechno 
pro to, aby se někde objevil.

A vyšlo mu to. 
Vyšlo. Byl ve správný čas na správném místě. 

S vozíkem…
Jednou za to golf mohl. Slíbil kamarádovi, že si 
ho zahrají ve všech státech v Americe. Vzali si 
limuzínu a hole a spoustu alkoholu. A vždyc-
ky, když byli na hranici jednoho státu, odpálili 

míček do druhého a vyrazili dál. Najednou mu 
zazvonil telefon, nabídli mu roli v Pohotovosti. 
A on prohlásil: Právě jsem udělal kariéru. Přitom 
před tím hrál v pěti nebo šesti seriálech. 

Takže bys podobnou nabídku na seriálovou 
roli vzal znovu.
Je skvělé, pokud člověk dostane nějakou roli. 
Vezmi si, kolik je tady herců a jaká je konkurence. 
K tomu školy každý rok chrlí další a další absol-
venty. A ať se nám to líbí nebo ne, té práce zase 
není tolik, jsme malý trh. A já jsem byl zrovna bez 
práce, když mi roli v Ordinaci nabídli, a byl jsem 
tenkrát rád, že budu mít půl roku co dělat. 

Jak vnímá tvá žena popularitu? 
Já bych ji z toho vynechal, protože chce být 
bokem a mít svůj klid. Není moc příjemné, když 
se okolo tebe pořád někdo motá. A ona toho 
nechce být součástí. 

A co fanynky? Žádají tě o podpis, či o něco víc? 
Už jsem si na jejich zájem zvykl. Všechno je OK 
do chvíle, kdy po mně chtějí telefonní číslo. Je to 
prostě daň z povolání. Někdy se stane, pokud 
jsou zvláště neodbytné, že musím udělat, co 
nemám rád, a říct: Promiňte, neobtěžujte mě. 

Sice nerad mluvíš o soukromí, ale máš dva 
syny. Chtěl bys, aby si alespoň jeden vybral 
stejné povolání? 
Ať si sami vyberou, co budou chtít dělat. 

Vážně bys jim nebránil v herecké dráze? 
No, spíš jo. (smích) Moc bych nechtěl, aby dělali 
něco podobného. 

Radim Fiala (46)

Z HUSY NA PROVÁZKU JSEM ODEŠEL 
PROTO, ŽE MĚ PŘESTALO BAVIT 
HRÁT, A DOPADLO TO TAK, ŽE MÁM 
DIVADLO VLASTNÍ.

Narodil se 9. ledna 1971 v Brně. 
Hereckou kariéru započal v brněn-
ském Divadle Husa na provázku, 
pak odešel do Prahy. Dnes se stále 
více věnuje filmu a televizi. Jeho 
nejznámějšími snímky jsou Tmavo-
modrý svět, Tobruk, Hranaři nebo 
Stůj, nebo se netrefím. V televizi 
hraje v seriálech Ordinace v růžové 
zahradě 2, kde proslul jako doktor 
Hanák, dále v Rodinných poutech 
a Četnických humoreskách. S kama-
rádem Petrem Halberstadtem založil 
společnost StageArtCz a věnuje se 
produkci divadelních představení. 



R O Z H O V O R 9

Objevuje se u nich nějaký talent?
Starší asi bude rocková hvězda, výborně zpívá, 
nevím ale po kom, rok hraje na kytaru a má pro 
to cit. Taky jsem na ni hrál asi osm let, ale do dne-
ška neumím snad ani jednu písničku. Ale člověk 
nikdy neví, jak to dopadne a kam je osud zavede. 

Málokdo ví, že jsi rytíř vína. Jak jsi titul získal?
Asi proto, že jsem kdysi párkrát řekl, že se rád 
napiju. (smích) Před rokem a půl jsme po dvaceti 
letech obnovili představení Podivné odpoled-
ne dr. Zvonka Burkeho s Bolkem Polívkou jako 
Burkem. Na premiéře byl Aleš Pohanka. Je to 
renesanční člověk a mecenáš umění. A mezi řečí 
mi řekl, co třeba rytíři vína? A dlouze o tom vyprá-
věl. A nakonec dodal, že to má jeden háček, že 
si své místo musím obhájit. Tak jsem přemýšlel, 
jak si ho jako obhájím. Vymyslel jsem si pan-
dám, do kterého jsem napsal, že jsem jako malý 
na rodinných oslavách dopíjel všechny zbytky 
vína ve skleničkách. Tehdy jsme mívali tak dva 
tři druhy, Hodonínské slunce, Buška z Velhartic 
a vrcholem byla Ludmila. Po revoluci jsem se 
dostal ke kvalitnějším vínům. Řeč jsem protáhl až 
do současnosti a končil slovy: Ahoj, já su Radim 
a mám stejnej problém jako vy. Jsem násoska.

Co se dělo? 
Bylo ticho. Dvaadvacet, třiadvacet vteřin a furt 
ticho… V hlavě mi běželo, no to je ale průšvih! 
A pak teprve potlesk, přišel ke mně komtur 
Ludvík Švancar, poplácal mě po rameni a říká: 
Tak, chlapče, jsi náš! 

Jaké povinnosti z tohoto titulu vyplývají?
Je to docela dobrá zájmová organizace, která 
má šířit slávu vína v dobrém slova smyslu. Jsou 
tam lidé z akademické půdy, profesoři, podni-
katelé, vinaři, z těch známějších třeba profesor 
Pirk nebo herec Václav Postránecký. 

Dovedu si představit, že je to náročné na zdraví. 
Ano, je. (smích)

Jaká je tvoje oblíbená odrůda?
Z bílých mám rád Neuburské, Veltlínské rané 
červené, Rýnské ryzlinky miluju.

Takže preferuješ sušší vína? 
Ano, i když můj kamarád Tomáš Teplý, kterému 
patří Vinařství Václav, dělá Pálavu do sucha. Je 
to skvostné víno.

A z červených?
Z tuzemských vín jsem si oblíbil Cabernet Mora-
via. Za posledních 10 let se kvalita vína neuvěři-
telně zvedla. Nechápu, jak někdo může pít cosi, 
čemu se říká víno a co stojí 35 korun.

Krom záliby ve vínu rád cestuješ. Jaké des-
tinace kromě Brna a Prahy, mezi kterými se 
musíš pracovně pohybovat, bys rád navštívil? 
Musím se přiznat, že jsem nikdy pořádně neznal 
Českou republiku, ale jen svůj „terroir“. Tedy to, 
kde jsem vyrůstal, Bohunice a trochu Brno, ale 
kromě centra se v něm skoro nevyznám. Když bys 
mě poslala na okraj, tak se ztratím. Se společnos-
tí  StageArtCz často jezdíme po vlastech českých 
a moravských a já vždycky někde vystoupím 
z auta a řeknu: Ano, tak tady jsem taky nebyl…
Dříve jsem rád jezdil mimo republiku, protože 
jsem si říkal, že jednou na ni budu mít dost času. 

Tipovala jsem, že tvou srdeční záležitostí 
bude Amerika, konkrétně Arizona, když jsi 
chtěl být kovbojem. 
To je můj sen… Kovbojské státy! Jenže dovolenou si 
mohu vzít jen o letních prázdninách a s malými dět-
mi tato destinace zrovna není nejideálnější. Takže si 
na kovboje hrajeme doma! Ale třeba až vyrostou… 

Jak se žije člověku, který vyrůstal na gruntu 
a krmil králíky, oral a sázel a chtěl být kovbo-
jem, v hlavním městě? 
Za studií jsem ale bydlel v centru Brna a trávil 
život v kavárnách a člověk si na to rychle zvykne. 
No a jsme buď lovci, nebo zemědělci. Lovci větši-
nou vysedávají v kavárnách a čekají na svoji oběť. 
Já mám rád obojí, myslím, že se to u mě prolnulo. 

Když už jsme se dostali do Brna, patnáct let 
jsi strávil v Divadle Husa na provázku. Umíš 
ještě žonglovat a točit talíři? 
Popravdě mi to nikdy pořádně nešlo. Točit talíři 
se mi povedlo asi dvakrát nebo třikrát, takže víc 
talířů skončilo rozbitých na zemi. Nože se mi 
do terčů taky nikdy nezabodávaly, a tak jsem 
na tom jednou postavil celou roli. 

OBČAS OD HERCŮ SLYŠÍM, ŽE BY DO SERIÁLU NEŠLI, 
ALE JÁ TO BERU JAKO PRÁCI A JSEM ZA NI RÁD.
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Takže jsme odhalili pravý důvod tvého 
odchodu z brněnského Divadla Husa 
na provázku…
To ne! (smích) Už jsem divadlu nechtěl dávat 
tolik času a přestalo mě bavit hrát. Přitom 
hraní jsem od malička miloval. Pamatuju si, 
když mě táta vzal na bezhlavého rytíře, byl 
jsem asi 40krát čůrat, jak jsem se bál. Sedm 
statečných jsem obrečel. A až v dospívání 
jsem pochopil roli herce ve filmu… A když 
jsem odešel z divadla, bylo to proto, že jsem 
chtěl natáčet. Po příchodu do Prahy jsem 
nechtěl už do žádného divadla jít a po deseti 
letech jsem si otevřel vlastní. 

To není úplně snadné v dnešní době. 
Můj kamarád ze studií Petr Halberstadt mi 
říkal: Hele, vždyť jsme si spolu slíbili udělat 
představení, přece neskončíme u jednoho. 
Tak jsme založili společnost StageArtCz 
a z druhé strany barikády vidím, jak je dnes 
velmi těžké vymyslet a najít kus, aby se  
v něm nekopalo do zadku a lidi se nesmáli 
na prvoplánových zájezdovkách. Chceme 
dělat dobrý mainstream a také uvádět věci 
v české premiéře či autorské kusy. Zatím 
máme v portfoliu tři kusy, K –Pax, svět podle 
Prota, který hrajeme na Brněnské hvězdárně 
s neuvěřitelně precizními vizualizacemi Pavla 
Karase, Like Shakespeare, což je představení 
pro mládež o životě Wiliama Shakespea-
ra, kde nám hraje na gramofony živý DJ, 
a nejnovějším počinem je ženská komedie 
The Naked Truth, Odhalená pravda, o šesti 
ženách u tyče!

Jak se ti podařilo přemluvit šest hereček, 
aby se naučily tancovat u tyče?
Myslím, že to byla ode mě trochu drzost. Když 
herci řekneš, že je to výzva, většinou v něm za-
čne hryzat červík a chce to prostě zkusit. A ty 
holky kromě Daniely Choděrové, která je šestá 
na světě v pole dance (tanec u tyče, pozn. 
red.), to nikdy nedělaly. Ono se to nezdá, ale 
tancovat u tyče docela bolí a všechny herečky 
dřely. Mají můj velký obdiv. Všechny!!!

Jaké byly ohlasy na Odhalenou pravdu?
Máme velkou radost, že na představení lidé 
chodí. Chceme divákům přinést silné téma, 
autentické herectví, emoce a taky, aby o tom 
trochu popřemýšleli. 

Chystáš se napsat nějakou hru? 
Na to není čas. Kromě toho pro nás paní Dana 
Hábová překládá další kus, bude to takový 
komorní thriller, který v nabídce divadel také 
chybí. 

Čeká tě práce na filmu Václava Marhoula 
Nabarvené ptáče. Jde o příběh židovského 
chlapce z druhé světové války. Kdy se má 
točit a jaká bude tvá role? 
Nyní natáčejí na Ukrajině. Na mě přijde řada 
v příštím roce. Hraju tam kozáckého atama-
na, který přijde vybílit jednu vesnici. A pak 
dorazí Rudá armáda a pověsí ho za nohy. 

Tomu se říká jepičí život!
Ano! (smích) Ale těším se na to, protože je to 
taková zlá, dosti odlišná role. Je to sice malá 
role, ale říká se přece, že není malých rolí, 
pouze malých gáží. 

Harvey Keitel a Stellan Skarsgård přijali 
role v natáčení, což nebývá v české pro-
dukci časté, aby dokázala získat hvězdy. 
Je to nad míru zajímavý projekt, protože film 
bude černobílý. Natáčet se bude tedy na kla-
sický materiál, což se už dávno nedělá, proto-
že je to strašně drahá technologie. Zkoušet se 
bude podstatně více, to je jasné. Po technické 
stránce to je opravdu majstrštyk a s takovou 
prací se člověk už jen tak nesetká. 

Pro herce je to jistě jedinečná příležitost. 
Ale ocení divák černobílé provedení a kla-
sický kinofilm? 
Určitě. Je to silný příběh a forma natáčení 
je taková nadstavba. Bude to širokoúhlý 
snímek a bude mít zvláštní svit a určitou 
zrnitost. Navíc za kamerou stojí Vladimír 
Smutný. Co víc si přát? 

Co všechno bys byl ochotný udělat pro  
filmovou roli? 
Vypůjčím si slova Dustina Hoffmana:  
Všechno! ▪

NECHÁPU, JAK NĚKDO MŮŽE PÍT 
COSI, ČEMU SE ŘÍKÁ VÍNO A CO 
STOJÍ 35 KORUN.



Blanka a Zdeněk – studentská láska, 
která vydržela od poloviny 70. let dodnes.

Ivo Dankovič

Z vašich příspěvkůRETRO

VÁBENÍ  LÁSKY
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Jmenovala se Tereza a já ji měl platonicky milovat skoro celé své dětství. Poprvé jsem ji potkal ve školce, 

psal se rok 1982. Když si ji vybavím před sebou, tak vlastně nevím, čím mě tenkrát tak okouzlila. Špinavé 

blond mikádo, vyhublá na kost, úzké rty a tenký hlásek, takže archetyp, ke kterému se později žádná z žen 

mého života nepřiblížila. Největším problémem bylo se k ní dostat. Líbila se totiž nejen mně. Jenže jsem (na rozdíl od vkusu) způsob 

navazování kontaktů za skoro 40 let nezměnil, zaujmout intelektem bylo v konkurenci Jardových džínů nebo 

Romanových angličáků reálný asi jako to, že táta sežene benzínovou hadičku na žigulíka bez správných 

konexí v Mototechně. Pro „intimní rozhovor“ ve školce existovala prakticky jen jedna možnost – během 

odpoledního odpočinku. Ten fungoval tak, že po obědě nás učitelky nahnaly do největší místnosti, každý si 

položil matraci na zem a na další hodinu byl nařízen spánek. Pro úspěch mise tedy stačilo jediné: ustlat si 

přímo vedle Terezky. Ano, povedlo se mi to, ale až poslední den posledního měsíce posledního ročníku. Takže 

jsme si asi hezky popovídali (už si to moc nepamatuju), ale chodit jsme spolu nezačali, protože po prázdni-

nách na nás čekala opravdová velká škola – každého někde jinde.
Tím ale tahle smutná dětská romance neskončila. Její další dějství se odehrálo o několik let později, 

když se Terezina rodina přestěhovala do naší čtvrti a ona začala navštěvovat stejnou školu. Bohužel ale ne 

stejnou třídu, takže možnost navázat s ní družnější vztahy byla opět sabotována, tentokrát řevnivostí mezi 

áčkem a béčkem. Nemohl jsem si dovolit paktovat se s holkou z jiné třídy, to by byla zrada! Zase jsem musel 

improvizovat, tentokrát jsem si ale řekl (to si pamatuju, bylo mi už přece 11!), že to líp naplánuju. Zjistil 

jsem, že Terezka chodí do pionýra, tudíž jsem měl exkluzivní možnost strávit s ní dvě hodiny každé středeční 

odpoledne. Takovýho času! To by bylo, abych ji neulovil na svoje vědomosti o kolejových vozidlech, autech, 

letadlech, prostě o všem, co se pohybuje. A kdybych potřeboval podpořit bonitu movitými argumenty, měl 

jsem připravenou solidní zásobu céček…Mělo to ale háček. Mým protivníkem se stal opět příslušník mužského pohlaví, tentokrát ale silnějšího ka-

libru. Táta! Když jsem doma během večeře vyslovil rozhodnutí stát se pionýrem, zaskočilo mu tak, že se mu 

podle mě před očima odehrál celej životní příběh, s tím žigulíkem v hlavní roli. Řekl mi doslova (a na to nikdy 

nezapomenu), že jestli mě někdy uvidí s tím šaškovským rudým šátkem uvázaným trhansky s každým cípem 

jinak dlouhým, zmaluje mi s ním zadek (on to řekl jinak, však víte…). Otec ale netušil, že motivace mého „ži-

votního“ kroku není ideologická, a já mu přece nemohl vysvětlovat, co za tím je. Takže jsem se pionýrem stal 

s hrdlem staženým strachem z toho, že mě táta uvidí a dehonestuje na veřejnosti, nedej bože před NÍ! 

Ne, nedošlo k tomu. To by bylo až příliš románový. Pointa je úplně někde jinde. Pionýrská grupa se vždycky 

scházela před školou a pak většinou zamířila do nedalekého parku. Tam se rozdaly úkoly (buď jsme hráli 

nějaký hry, nebo šli na procházku). Náš vedoucí byl mladej kluk, kterýho spíš než podprahová ideologie 

zajímaly auta. Hlavně žigulíky. Takže když došlo k neodvratnému a táta mě zahlídl s tím šátkem, než mně 

stačil vyčinit, už mu vedoucí obhlížel auto. Takže z výprasku sešlo a oni dva spolu od tý doby chodili na pivo… 

Co Tereza? Nebylo nic. A žigulík? Toho jsem tátovi o pár let později naboural, takže to byl teprve důvod splnit 

prvotní výhrůžku. Jen místo rudého šátku jsem dostal tričkem s lebkou a zkříženými hnáty… ▪
MILAN BOČEK

Tereza a žigulík

Série fotografií od mého bratra Michala z poloviny 80. let. Děti v sobě evidentně našly zalíbení.  Mathias Brück
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I love you
Na přelomu 60. a 70. let byly placky s nejrůznějšími texty velkou módou. Tuhle jsem si 
koupil v Kutné Hoře, ale holky se na ni ulovit nedaly tam, ani jinde. Na to byly potřeba 
jiné fígle... 

Jaroslav Vála

Se svým mužem jsem často jezdívala do Nového Boru na ná-
vštěvu k rodičům. V roce 1973 jsme vyfoceni v kvetoucím 
lučním kvítí. Byly to hezké společné chvíle. Užívali jsme si 
slunečného dne a vzájemné lásky. Za námi známí jako další 
generace květnového randění. Edita Hrušková

Májová louka

Na fotografii z roku 1951 je má babička s dědou. Snímek zachytil jejich vzájemnou radost, když 

děda přišel na propustku z povinné vojenské služby (vykonávané až v Táboře). Každou společ-

nou chvilku trávili na lavičce v zahradě, v babiččině rodné vísce Tupadly na Mělnicku.  

               Eva Toušová

Láskyplný opušťák



Můj táta pevně tiskne mámu před domem na Bezpráví. Dnes už dům patří někomu 
jinému, ale co zůstalo stejné, je jejich láska, která trvá déle než 46 let. Martin Těhel

Náhodný mladý pár na Příkopech v roce 1991 by mohl sloužit jako reklama na operu. Ale jestli to došlo tak daleko, to netuším. 
 Jiří Veverka

Fotografie pořízená mým otcem v roce 1988. Uprostřed jsem já a kolem mě dvojčata od sousedů. 
Do jednoho z nich jsem byla tenkrát zamilovaná, ale podle mého výrazu jsem zřejmě sama nevěděla, 
který je ten správný. Sarah Malinka

Držím a nepustím

Byla svatba?

Který je ten pravý?

Staňte se spolutvůrci  
našeho časopisu!

Na této dvoustraně najdete i v následujících 
číslech vždy několik retro fotografií „s příběhem“ 
(a datem vzniku před rokem 2000) vztahujících 
se k uveřejněnému tématu a vybraných z vámi 
zaslaných příspěvků. Fotografie, doplněné 
několikařádkovým popisem (datum a okolnosti 
pořízení – zejména místo, zobrazení aktéři atd.), 
můžete zasílat elektronicky (naskenované) přes 
webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka 
soutěže/retro), případně poštou na adresu redakce 
(viz str. 64). V případě zasílání poštou uveďte 
na obálku heslo RETRO. Fotografie vám budou 
vráceny pouze na vyžádání! Každý námi vybraný 
snímek bude honorován částkou 600 Kč.

Pro nejbližší čísla magazínu  
vyhlašujeme následující témata:

č. 6/2017: TUZEX A CESTY NA ZÁPAD 
uzávěrka zaslání 10. května

č. 7/2016: VEČÍRKY, ČAJE A MEJDANY  
uzávěrka zaslání 7. června



57. mezinárodní
festival � lmů
pro děti a mládež

57th International
Film Festival for
Children and Youth



KULTURA

KINO • FILMY NA DOMA • DIVADLO 

VÝSTAVY • KONCERTY • KNIHY • CD

Tipy a recenze připravuje  JAN KÁBRT, 
novinář a publicista.

K U LT U R N Í  T I PY 
A   R E C E N Z E

VETŘELEC: COVENANT
Každý nový film režiséra Ridleyho Scotta, autora Gladiátora, 
Dobrého ročníku nebo Blade Runnera, stojí za pozornost. 
A když se vrací ke svému legendárnímu snímku Vetřelec, tak 
je minimálně dvojnásobná. Je tomu osmatřicet let, kdy vy-
slal do vesmíru sedmičlennou posádku, kterou tam překvapili 
krvelační paraziti, jež se snažili o jediné – jejich likvidaci. Souboj 
s nimi dovede do vítězného konce až Ellen Ripleyová (Sigourney 
Weawer). I když se herečka objevila ve dvou dalších pokračová-
ních, Scott už ani u jednoho na režisérské židli neseděl. Vrací se až 
nyní, kdy posádka lodi Covenant míří na vzdálenou planetu, údajně 
neobjevený ráj. Ve skutečnosti skrývá nebezpečí, které si nikdo ze 
členů posádky nedokázal představit.

USA, 122 MIN. / REŽIE – RIDLEY SCOTT / HRAJÍ – MICHAEL FASSBENDER, 
KATHERINE WATERSTON, BILLY CRUDUP, DANNY MCBRIDE, DEMIAN BICHIR, 
CARMEN EJOGO, AMY SEIMETZ   V KINECH OD 18. KVĚTNA

ČD
TIP
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LA LA LAND
Šest letošních Oscarů, to už je 
pořádný důvod se podívat. Ale 
i bez nich by tahle starosvětsky 
střižená romance provoněná 

jazzem nechala 
nesmazatelnou 
stopu v každé 
filmové roman-
tické duši – ať 
už by se do ní 
vryly písničky či 
velkolepá taneční 

čísla, nakažlivá zamilovanost  
hlavních představitelů Emmy 
Stone a Ryana Goslinga nebo 
strhující finále. 
USA, 127 MIN. / REŽIE –  
DAMIEN CHAZELLE / HRAJÍ – 
RYAN GOSLING, EMMA STONE,  
J. K. SIMMONS, FINN WITTROCK, 
JOHN LEGEND 

SPOJENCI
Režisér Forresta Gumpa či 
Trosečníka nabízí příběh z vá-
lečného roku 1942, v němž se 
britský špion vydává do marocké 
Casablanky zabít německého 

velvyslance. 
Předstírá přitom 
manželství 
s místní odbo-
jářkou, a když 
jejich předstíraný 
vztah přeroste 
v opravdový, 
chějí v Anglii 

začít nový život. Do chvíle, než 
dostane rozkaz ji jako dvojitou 
agentku zabít.
USA, 124 MIN. / REŽIE – ROBERT 
ZEMECKIS / HRAJÍ – BRAD PITT, 
MARION COTILLARD, JARED  
HARRIS, LIZZY CAPLAN, 
MATTHEW GOODE

F I L M Y N A   D O M A

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Johnny Depp se coby kapitán Jack Sparrow opět zmítá v problémech, neboť je v hledáčku bandy 
smrtících pirátských duchů pod vedením kapitána Salazara, nejděsivějšího protivníka, kterému 
byl kdy nucen čelit. Kůži si může zachránit jen prostřednictvím bájného Poseidonova trojzubce, 
k jehož získání ale žádná jednoduchá cesta rozhodně nevede.

USA, 130 MIN. / REŽIE – JOACHIM RØNNING, ESPEN SANDBERG / HRAJÍ – JOHNNY DEPP, GEOFFREY RUSH, 
ORLANDO BLOOM, JAVIER BARDEM, KAYA SCODELARIO, BRENTON THWAITES    V KINECH OD 25. KVĚTNA

NA MLÉČNÉ DRÁZE
Jeden z nejoriginálnějších zjevů na evropské 
filmové scéně a cenami z festivalů v Cannes, 
Benátkách či Berlíně ověnčený srbský režisér 
Emir Kusturica přichází s emotivní romancí, 
v níž se muž, který uprostřed války rozváží 
mléko na oslu, zamiluje do krásné Italky 
s problematickou minulostí. S typickým 
důrazem na osobitý humor, výtvarný výraz 
a živelnou hudbu.

SRBSKO, MEXIKO, USA, 125 MIN.  
REŽIE – EMIR KUSTURICA / HRAJÍ – MONICA  
BELLUCCI, EMIR KUSTURICA, SERGEJ TRIFUNOVIĆ,  
ZORAN CVIJANOVIC, SLOBODA MICALOVIC  
 V KINECH OD 11. KVĚTNA

K I N O

BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CREVE COEUR
V téhle komedii Tennesseeho Williamse si Iva Janžurová zahrála v režii 
svého manžela v půlce 80. let v Divadle na Vinohradech. Nyní se 
režie ujala sama a svoji postavu svěřila dceři Sabině Remundové. Hra 
v jednom horkém dni protne osudy několika žen, které touží vymanit 
se z šedi vlastních obyčejných životů a prožít romantický život plný 
vzruchů.

DIVADLO KALICH, PRAHA / REŽIE – IVA JANŽUROVÁ  
HRAJÍ – IVA JANŽUROVÁ, SABINA REMUNDOVÁ, LUCIE ŽÁČKOVÁ,  

BARBORA MUNZAROVÁ

D I VA D LO
O KVĚTUŠCE, ZAHRÁDCE A BABICI ZIMICI
Každé dva roky připravuje Slovácké divadlo v Uherském Hradišti 
novou pohádku pro děti. Po předloňském Josefu Ladovi nyní sáhlo 
do Špalíčku veršů a pohádek Františka Hrubína. Z ní režisérka Zoja 
Mikotová vybrala příběh o Květušce, který spojila s dalšími říkanka-
mi a pohádkami ze sbírky, a vzniklo tak velké a dramatické vyprávě-
ní o zápasu dobra a zla, v němž všechno dopadne, jak má.

SLOVÁCKÉ DIVADLO, UHERSKÉ HRADIŠTĚ / REŽIE – ZOJA MIKOTOVÁ  
HRAJÍ – BARBORA NESVADBOVÁ, JOSEF KUBÁNÍK, PETR ČAGÁNEK,  
MONIKA HORKÁ, PAVEL HROMÁDKA A DALŠÍ
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NEZAPOMENUTELNÉ 
PÍSNĚ, NA KTERÉ SE 
ZAPOMENULO
Divadlo Semafor, které Jiří 
Suchý založil s Jiřím Šlitrem, 
se stalo v šedesátých letech 
minulého století kultovní 
scénou, před kterou fronty 
na vstupenky nebraly konce. 
Většina písniček, kterou pro 
toto divadlo dvojice napsala, 
zlidověla. Jiří Suchý skladby 
jako Pramínek vlasů, Klokočí 
nebo Blues pro tebe připomene 
s další dlouholetou kolegyní 
Jitkou Molavcovou.

SONO CENTRUM, BRNO    
29. KVĚTNA OD 19:30

KONCERTY

FRANTIŠEK TKADLÍK (1786–1840)
Velkou monografickou výstavu už jeden z nejvý-
znamnějších představitelů klasicismu a nazarenismu 
měl. Jenže od té uplynulo čtyřiaosmdesát let, a tak 
se dílo Františka Tkadlíka rozhodli v Liberci před-
stavit znovu i současným milovníkům výtvarného 
umění.
Tkadlík déle než deset let studoval na pražské Akade-
mii, poté za finanční podpory pokračoval ve vzdělává-
ní ve Vídni. V roce 1825 odešel jako císařský stipen-
dista do Říma, kde prožil sedm let. Zdejší umělecké 
prostředí ho pozitivně ovlivnilo a zároveň posílilo 
jeho vlastní umělecký náhled na náboženskou malbu 
i historická témata, vytvářená se zřetelem na dobové 
vlastenectví. Roku 1836 se stal ředitelem pražské 
Akademie a jeho pedagogická činnost i umělecká 
tvorba ovlivnily řadu začínajících umělců, zejména 
mladého Josefa Mánesa. 
Výstava představuje Tkadlíkovy práce ze všech 
odbobí jeho uměleckého života, ať již jde o vynikající 
portréty z měšťanských a šlechtických kruhů, obrazy 
s náboženskými motivy nebo velká klasicistní díla.

OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI / OTEVŘENO DO 18. ČERVNA

A U D I O K N I H Y P RO  D Ě T I
DOKTOR PROKTOR A KONEC SVĚTA. 
MOŽNÁ... 
JO NESBØ 
Soutěž o nejlepší au-
dioknihy loňského roku 
vyvrcholí 12. května, toto 
jsou dvě, které se v dětské 
kategorii dostaly do úz-
kých nominací. První je 
zábavný příběh, jehož autorem je Jo Nesbø, 
jinak skvělý detektivkář, o školní revoluční 
skupince, která se pouští do boje proti mimo-
zemským chameleonům – ti by si rádi pošmákli 
na celém lidstvu a používají k tomu hypnózu 
šířenou z televizních obrazovek.

ONEHOTBOOK, 288 KČ

KAŠPÁREK V ROHLÍKU – POSTŘELENÁ  
(AUDIO)KNIHA
LIBOR PROPISKA
Hudebně-kabaretní 
projekt party více či 
méně známých hu-
debníků a divadelníků 
přišel se zvukovou 
podobou úspěšné knižní 
předlohy Postřelená kniha. Jde o zábavnou 
exkurzi do života Kašpárka, jeho vyprávění se 
specifickou dikcí, doplněné o postavy z jeho 
nejbližšího rodinného okolí, v nichž se předsta-
ví například Jiří Lábus, Oldřich Navrátil, Kamila 
Špráchalová, Aňa Geislerová a další.

SUPRAPHON, 149 KČ

V Ý S TA V Y

HANS ZIMMER
Velká postava světové filmové 
hudby přijede svoje dílo osobně 
představit na hudebně vizuální 
show v pražské O2 Areně. 
A není snad nikdo, kdo by něja-
ký film s hudbou Hanse Zimme-
ra neviděl. Jeho melodie znějí 
ve snímcích Skála, Gladiátor, 
Poslední samuraj, Šifra mistra 
Leonarda, v Pirátech z Karibi-
ku či Lvím královi, za kterého 
získal dokonce Oscara. 

O2 ARENA, PRAHA     
4. ČERVNA OD 20:00

ADOLF HÖLZEL / KRESBY
Díky daru berlínských sběratelů Heinze a Moniky 
Röthingerových získalo Muzeum umění Olomouc 
do svých sbírek reprezentativní kolekci kreseb jedné 
ze zakladatelských osobností moderní evropské 
malby a průkopníka abstrakce, olomouckého 
rodáka Adolfa Hölzela. Ten mimo jiné na začátku 
minulého století působil jako profesor stuttgartské 
Královské akademie výtvarných umění.  

MUZEUM UMĚNÍ, OLOMOUC   OTEVŘENO DO 3. ZÁŘÍ
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Televize si zajistila několik současných 
seriálových hitů, třeba novinku od tvůrců 

kriminálky Most, osmidílnou sérii Půlnoč-
ní slunce, premiérovou řadu oblíbeného 
Červeného trpaslíka nebo třídílnou minisérii 
z produkce BBC nazvanou SS-GB, pojednáva-
jící o životě v Británii za předpokladu, že by 
prohrála válku s Německem. 

Nebývalý úspěch ovšem ČT zaznamenala 
i opačným směrem – ve velké mezinárodní 
konkurenci se dokázala prosadit a prodat 
vysílací práva buď přímo na hotové pořady, 
nebo jejich licence. Čerstvě odvysílanou dru-
hou sérii kriminálky Labyrint tak uvidí diváci 
japonské televize NHK, s dalšími producenty 
se jedná o Raplovi, jedna z francouzských 

televizí by ráda natočila svoji verzi minisérie 
Spravedlnost, kterou také nedávno ČT uved-
la, s Ondřejem Vetchým v hlavní roli. 

Úspěch ale televize zaznamenala nejen 
s kriminálkami – francouzský distributor 
Kiefilm zakoupil práva na tři řady Herbáře, 
maďarská MTVA bude vysílat Pohádky z me-
chu a kapradí a večerníčky o Rumcajsovi…

Především u nové seriálové tvorby je prodej 
do zahraničí vskutku nebývalým kouskem 
– trh je podobnými nabídkami přesycený 
a vyhrávají jen originální počiny a kvalita. 
V případě Labyrintu, Rapla nebo Spravedlnos-
ti se jich ČT podařilo docílit. A její programové 
oddělení si za to tentokrát zaslouží poplácat 
po zádech. ▪

■ ČT KOUPILA BRITSKÝ POŘAD ROKU 
Soutěž amatérských pekařů, kteří se svými kousky 
snaží zaujmout porotu, uvádí britská televize BBC 
s úspěchem od roku 2010, loňské finále se v Anglii 
stalo nejsledovanějším pořadem roku. Licenci 
na show nazvanou The Great Bake Off nyní koupila 
Česká televize, zatím neřekla, kdy ji nasadí.

■ TVOJE TVÁŘ CHYSTÁ DVA KONCERTY 
Diváci, které baví proměny v pěvecké show Tvoje 
tvář má známý hlas na Nově, budou mít šanci vidět 
ty nejlepší ze všech dosavadních řad pořadu živě 
na jevišti pražské O2 Areny. V sobotu 10. června 
tam od 14:00 a 18:30 hodin vystoupí Petr Rychlý, 
Adam Mišík, Markéta Konvičková a další.

■ NOVÁ TELEVIZE SE JMENUJE ARKADA 
Rada pro vysílání udělila licenci pro satelitní 
vysílání stanici Arkada TV, která by měla nabídnout 
lifestylový program zaměřený na architekturu, de-
sign, dům, bydlení, cestování a zábavu. Vysílat má 
v češtině. Termín startu televize zatím nezveřejni-
la, čas má do roka od udělení licence.

TV KUPÉ

ČARODĚJŮV UČEŇ 
I v současném světě žijí čarodějové 
– ti dobří i ti zlí. Jedním z nich je Bal-

thazar Blake (Nicolas 
Cage), jemuž v boji 
proti zlu docházejí síly, 
a tak učiní zdánlivě 
obyčejného mladíka 

Davea, který v sobě ale ukrývá netu-
šené možnosti, svým učněm. 
NOVA • SOBOTA 27. KVĚTNA / 20:20

SOCIÁLNÍ SÍŤ 
Jak vznikl Facebook, fenomén, který 
zcela ovládá současnou komunikaci 

mezi lidmi? Režisér 
filmů Klub rváčů nebo 
Sedm David Fincher 
vypráví příběh několi-
ka mužů, kteří u jeho 

zrodu stáli a kteří při jeho příchodu 
na svět prožívali velké drama. 
PRIMA MAX • STŘEDA 17. KVĚTNA / 20:15

DŮM PRO DVA 
Jiří Schmitzer a Ondřej Vetchý v tra-
gikomickém příběhu dvou bratrů, 

kteří žijí s matkou 
ve starém domku 
na okraji města. První 
je zodpovědný, tichý, 
druhý frajírek, který 

až po tragické smrti blízkého člověka 
začíná život naplno chápat. 
ČT2 • ČTVRTEK 11. KVĚTNA / 22:30

MONSTRUM 
Sochař Otakar Švec, který nečekaně 
vyhrál soutěž na realizaci Stalinova 

pomníku, chtěl nor-
málně žít, zacho-
vat si důstojnost, 
profesionalitu, lásku 
ženy a důvěru kolegů. 

Šílená doba ho ale přivedla k tragické-
mu konci. 
ČT1 • NEDĚLE 14. KVĚTNA / 20:15

K V Ě T N OV É  M E N U

Bravo, Česká televize!
Z nedávného televizního veletrhu ve francouzském Cannes si Česká televize 
tradičně přivezla řadu novinek do vysílání. To nepřekvapí. Pozitivní ale je, že 
zdaleka jen nenakupovala!



Debbi se o slovo přihlásila před šesti 
lety debutovým albem Touch The Sun, 

v době, kdy její stejnojmenný hit válcoval 
rádia a neustále se připomínal v televizní 
reklamě. Skvělá nahrávka byla především 
velkým příslibem do budoucna, který  
mladá zpěvačka (12. května oslaví  
24. narozeniny) od té doby naplňuje. 
A s neustále vzestupnou tendencí, jak lze 
podle novinky, v pořadí třetí a určitě nejvy-
zrálejší desky, soudit.

Rychle se nadechne
Debbi na ní dozrála ve zpěvačku světové-
ho formátu, která může nabídnout nejen 
charakteristicky zbarvený, na první dobrou 
rozpoznatelný a v mimořádné kondici se 
nacházející hlas, srozumitelné texty točící 
se nejčastěji kolem osobních pocitů a vzta-
hů, ale díky zkušenému producentskému 

jedenáctičlenné kolekci, která krásně střídá 
rytmus i nálady, které poté Anna K podpo-
ruje i svým nesporným hereckým nadáním – 
dokáže být přirozeně romantická, naléhavá 
i zábavná, stává se šamankou, umí přitvr-
dit. Na své si tak přijde zapřisáhlý rocker 
i romantická duše, zároveň oba zbytek desky 
nejen že neurazí, ale spíše potěší. A to je 
vzácné.

Album prakticky nemá slabá místa, na pár 
místech lehce zatahají verše za uši (rozmělní 
mě v prach/překročíme práh/jdem po střepi-
nách), jinak není textům ani hudební stránce 
co vytknout.

Krásná je romantická píseň Když mě 
zachráníš, omamným nábojem prostoupená 
Pyramida boha Slunce, zábavný je staromile-
necký duet Milá s Robertem Kodymem…

Tuhle, stejně jako desku Debbi, je prostě 
radost poslouchat. ▪

hodnoceníhodnocení

80%90% Debbi
Break

Anna K
Světlo

zázemí Dušana Neuwertha také moderní 
zvuk. Už první skladba In The Middle Of 
A Song spustí takový příval energie, že 
nenechá nikoho na pochybách, že tahle 
deska bude mimořádná.

Škoda proto následující, zajímavě a ve sty-
lu progresivní Irky Róisín Murphy rozjeté 
písně Pull Me Out, která bohužel pokračuje 
popově bezpohlavním refrénem. A podobně 
nevýrazná je i následující Happy Ending. 

Debbi se ale rychle nadechne a mezi 
následující sedmičkou písní lze v několika 
případech zase najít vzácný mix originality 
a hitparádových ambicí.

Dobrá práce od přítele
Anna K novinku nazvanou Světlo avizova-
la dlouho dopředu povedenou skladbou 
Vždycky se budeme znát, ke které vznikl 
i roztomilý klip.

A to povedená nakonec platí o celé desce. 
Největší míra jejího úspěchu ležela na život-
ním partnerovi zpěvačky Tomáši Varteckém, 
který pro desku připravil téměř všechny 
písně a texty. Jednu doplnili Jaroslav Uhlíř se 
Zdeňkem Svěrákem, na aranžích několika 
písní se podílel Jan P. Muchow. Vartecký 
svůj talent zhmotnil v pestré, ale soudržné 

O tom, že zpěvačky Anna K a Debbi patří k nejzajímavějším postavám současné domácí hudební scény, se není potřeba 
rozepisovat. Ale je příjemné zjistit, že tento fakt obě podtrhují svými novými alby.

Novou Annu K i Debbi je radost poslouchat
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Doktorův dům se nořil do tmy. U vchodu jsem 
se sehnul a pokusil se klíčovou dírkou nahlédnout 
dovnitř. Na druhém konci chodby byla vidět slabá 
zrnitá záře, jako zažloutlá mlha. Chtěl jsem se 
narovnat, když jsem zaslechl tiché zaskřípění. Buď 
dveřmi pohnul vítr, nebo jsem se o ně sám nevědom-
ky opřel. Byly odemčené a já viděl, jak se na škvírku 
pootevřely. Zaváhal jsem a zlehka do nich strčil dla-
ní. Dveře se ve veřejích zhouply. Znovu jsem zaváhal, 
naslouchal jsem. Neslyšel jsem nic, leda vzdálenou 
melodii houslí z ulice a falešný pijácký zpěv.

Tiše jsem za sebou zavřel – proč ty dveře zůstaly 
tak pozdě v noci odemčené? – a vydal se po špičkách 
chodbou. Vzpomněl jsem si, jak tudy minule vedla 
stařičká služebná Fricka mě a trpaslíka. Je tolik za-
čátků a tohle byl jen jeden z nich. Blížil se teď konec? 
Cítil jsem, jak mi pomalu a těžce buší srdce.

Mé uši zachytily jakýsi vzdálený zvuk, tak tichý, 
že se tomu jen stěží dalo říkat zvuk. Jako by někdo 
tiše naříkal. Šel jsem dál za zdrojem toho zrnitého 
světla.

Za ohybem chodby byly další pootevřené dveře, 
z nichž se po podlaze rozléval trojúhelník světla. 
Chvíli jsem stál a poslouchal. To lkaní vycházelo 
z téhle místnosti: někdo tam plakal. Vkročil jsem dovnitř 
jako ve snu, kdy člověk nehlučně překročí práh mezi 
dvěma světy.

Byl to ten pokoj, do něhož mě tehdy při první návště-
vě zavedl Jeppe Schenckel a v němž jsem, aniž jsem to 
tušil, čekal na příchod císaře. V krbu planul oheň. Před 
ním stálo křeslo a v něm seděl doktor, podobně jako 
tehdy na hradě, kdy ve stínech stál Wenzel. Byl stejně 
zhroucený jako tehdy, brada se mu opírala o prsa, jedna 
paže ochable visela podél křesla.

U jeho nohou dřepěla Fricka, objímala si rukama 
drobné tělo, pohupovala se zepředu dozadu a tiše 
naříkala. Když uslyšela mé kroky, otočila ke mně špičatý 
šedivý obličej plný utrpení.

Na přední části doktorova kabátce se rozlévala velká 
rudá skvrna. Na okamžik mě napadlo, že na sebe vylil 
džbánek vína. Pak jsem spatřil po straně jeho krku ránu 
nožem.

Okamžitě jsem si vzpomněl, jak jsme spolu stáli v ka-
tedrále, kam jsme přišli ze Zlaté uličky. Viděl jsem před 
sebou Krolla, jak vzhlíží ke kříži a hovoří o krvi a oběti.

Rozložil jsem papírek, který jsem našel pode dveřmi 
své komnaty, a ukázal ho služebné.

„Je to psané doktorovou rukou?“ zeptal jsem se. 
Zavrtěla hlavou. „Psala jste to vy?“ Tentokrát se ani 
neobtěžovala odpovědět, jen se odvrátila.

Vůbec si nevzpomínám, jak jsem z toho domu odešel. 
V jedné chvíli jsem byl v tom pokoji, viděl i neviděl 
zabitého muže, mluvil se stařenou schoulenou na pod-
laze. Najednou jsem byl na ulici, pod nebem posetým 
hvězdami, a opět slyšel tu falešnou hudbu z hostince. 
Měsíc stál ještě výš, byl kulatější, zbytnělejší. Zíral jsem 
na něj a nechápal, jak mohl tak změnit svou velikost. 
Iluze vyvolaná vzduchem, pomyslel jsem si. Vzduch 
nejspíš funguje jako čočky, veliké měkké skleněné čočky. 

Ta myšlenka mě potěšila.
Začal jsem vnímat jakýsi rozruch opodál. Zvýšené 

hlasy, řinkot zbroje, dusot běžících nohou.
„Tamhle je!“ zařval někdo. „Tamhle, vidíte? Zastav-

te ho! Chyťte vraha!“
Rozběhl jsem se. Běžel jsem dlouho. Město se 

mi zdálo nekonečné. Jedna ulice se vlévala do další, 
domy, okna, dveře, pokaždé jiné, vždycky stejné. 
Člověk by tam mohl běžet celou věčnost. Vojáci mě 
zpočátku pronásledovali, ale setřásl jsem je. Muži 
v plné zbroji nejsou moc dobří běžci.

Dorazil jsem ke kostelu svatého Petra a opřel se 
ve stínu jeho dveří. Zhluboka jsem oddychoval a kaž-

dý nádech byl jako plamen, který mi sežehl hrdlo.
Kelleyho mrtvola ležela v postranní kapli na má-

rách. Sepnuté ruce mu spočívaly na hrudi. Plátno, 
kterým měl předtím ovázanou čelist, někdo odstranil. 
Jedno víčko neměl úplně zavřené a já pod ním spatřil 
oko potažené blankou, v níž se odrážela skvrnka světla 
z hořící svíce.

Na židli vedle már seděla jedna z Malaspinových 
robustních novicek, Maria. Spala a tiše pochrupovala, 
bradu opřenou v záhybech tuku na krku.

Tiše jsem vklouzl do lavice a posadil se. Srdce se 
mi po chvíli zklidnilo a dokázal jsem snadněji dýchat. 
Má mysl byla plná úlomků a střípků, nedokázal jsem 
uvažovat jasně. Hrůza se ve mně krčila na zadních, 
rozechvěle připravená ke skoku jako zvíře, které v úkrytu 
čeká na zvuk lovecké trubky.

Konečně jsem sebral odvahu vyjít ven – sestra Maria 
pořád tvrdě spala – a plížil jsem se ve stínech domů, 
ukrýval se před měsíčním světlem. Často jsem se 
zastavoval a naslouchal, ale nic jsem neslyšel. Aspoň 
prozatím jsem svým pronásledovatelům unikl.

Z anglického originálu Prague Nights přeložila Jana Jašová.

autor

Benjamin Black (1945)
Jako Benjamin Black píše uznávaný irský spisovatel John Banville detektivky, známé jsou jeho příběhy s patologem-
-vyšetřovatelem doktorem Quirkem (Kdo je bez viny, Anatomie strachu…). Banvillovy romány získaly řadu oceně-
ní, jeho román Moře v roce 2005 i prestižní Man Booker Prize, před šesti lety převzal v Praze i Cenu Franze Kafky. 
A do naší metropole se v novém románu, který česky vychází ve světové premiéře, vrací. Konkrétně do kruté zimy 
roku 1599, kdy do města přijíždí mladý učenec Christian Stern, aby zkusil štěstí na dvoře císaře Rudolfa II. Jenže 
hned první noc najde ve Zlaté uličce tělo mladé ženy, císařovy milenky Magdalény. Císař ho pověří úkolem najít její-
ho vraha, tím se však mladík ocitá ve spleti nelítostných intrik a spiknutí s cílem otřást trůnem samotného císaře.

Benjamin Black

Z K RO T I T  V L K A
VYCHÁZÍ V NAKLADATELSTVÍ MOBA

320 STRAN, DOPORUČENÁ CENA 299 KČ

Soutěž  
o knihu Zkrotit vlka
Chcete si knihu přečíst celou? Odpovězte na sou-
těžní otázku a vyhrajte jeden z pěti výtisků.

Za vlády kterého císaře se odehrává detektivní  
příběh románové novinky autora Benjamina 
Blacka s názvem Zkrotit vlka? 

A) Ludvíka XIV.
B) Karla IV.
C) Rudolfa II.

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. května 2017.  



CESTOVÁNÍ PO ČR

JESENÍ
KY

Text: Tomáš Rezek

Foto: Město Jeseník, Priessnitzovy léčebné lázně, a. s., Profimedia.cz

V JESENÍKU 
umí voda zázraky
Čistý vzduch a léčivá voda – to jsou hlavní lákadla Jeseníku. Město uprostřed hor, které letos slaví 
750 let, proslavil Vincenz Priessnitz. V roce 1822 postavil na Gräfenberku první vodoléčebný ústav 
na světě, kde učil pacienty žít v souladu se zákony přírody. Na letošní slavnostní zahájení lázeňské 
sezony, které se koná druhý víkend v květnu, se můžete svézt i parním vlakem. 
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Vlakem do Jeseníku
Z olomouckého hlavního nádraží vás přímý rychlík doveze do Jeseníku za dvě a čtvrt hodiny. Pokud se do Jeseníku vypravíte na rodinný výlet o víkendu, 
doporučíme vám Skupinovou  víkendovou jízdenku, na níž může cestovat vlaky ČD až pět lidí, z nichž dva mohou být starší 15 let. Prodává se s platností po celé 
ČR (za 679 Kč) nebo ve vámi vybraném regionu (např. Skupinová víkendová jízdenka region Olomoucký stojí 269 Kč). Více informací najdete na www.cd.cz. 

Spojení

Příjezdu prvního vlaku, který zahoukal 
na jesenickém nádraží, se Vincenz Priessnitz 

(1799–1851) nedožil. Do Jeseníku, vlastně tehdy 
Frývaldova, se první cestující svezli po kolejích 
v roce 1888, kdy byla dokončena železnice z Ha-
nušovic do pruského Ziegenhalsu (dnes polské 
Głuchołazy). Dráha přispěla nejen k hospodář-
skému rozkvětu města, ale znamenala samo-
zřejmě také větší příliv lázeňských hostů. Úseku 
tratě mezi Hanušovicemi a Jeseníkem se říká 
Slezský Semmering (podle známé rakouské hor-
ské železnice zapsané na seznamu světového 
dědictví UNESCO). A tak pokud se vydaří počasí, 
už samotná jízda vlakem zvlněnou krajinou Je-
seníků a Rychlebských hor může být příjemným 
cestovatelským zážitkem. Od nádraží v Jeseníku 
se do centra města můžete vydat Tyršovou ulicí. 
Nemusíte ale nutně po svých. Od května do října 
zastavuje u nádraží turistický vláček Lázeňáček, 
který pendluje mezi městem a lázněmi. Jízdní 
řád najdete na www.priessnitz.cz. 

V Katovně se vrátíte v čase
Centrum města s nejednou zajímavou pa-
mětihodností se rozkládá kolem Masarykova 
náměstí. Hlavnímu jesenickému rynku dominuje 
jednopatrová budova radnice. Původní stavba 
z roku 1610 vyhořela, ta dnešní je o století mlad-
ší. Východně od náměstí stojí kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Svatyně získala současný novore-
nesanční vzhled v 80. letech 19. století. Blízko 
kostela se nachází nejvýznamnější památka 
města – vodní tvrz. První obranná stavba tu stá-
vala už koncem 13. století, během následujících 
staletí byla několikrát přebudována a upravová-
na. Po požáru města v roce 1727 musela být tvrz 
nákladně přestavěna – do dnešní podoby zámku. 
V současné době v ní sídlí Vlastivědné muzeum 
Jesenicka s lákavými expozicemi. Za návštěvu 
stojí i nedaleká Katovna. Najdete v ní česko-
-polské informační centrum a od poloviny června 
také výstavu s názvem Jeseník zpátky v čase, 
která je jednou z akcí pořádaných k výročí 750 let 
od první písemné zmínky o městě. 

Parním vlakem i s Priessnitzem
Město je známé především díky lázním, které 
založil v nedaleké osadě Gräfenberg (dnes Lázně 
Jeseník) Vincenz Priessnitz. Nemocné léčil stu-

denou vodou, pohybem a změnou životosprávy. 
Stejně jako J. J. Rousseau propagoval návrat 
k přírodě. Pokud se chcete blíže seznámit s živo-
tem a dílem slavného léčitele, navštivte v lázních 
muzeum umístěné do Priessnitzova rodného 
domu. Každoroční slavnostní zahájení lázeňské 
sezony, na němž nesmí chybět lázeňská šlechta 
v dobových kostýmech, se letos uskuteční  
13. května. Kromě tradičního žehnání prame-
nům bude součástí programu promenádní show 
s mažoretkami nebo třeba koncert slovenské 
zpěvačky Kristíny. Na akci se můžete svézt par-
ním vlakem, který pojede z olomouckého hlavní-
ho nádraží přes Zábřeh na Moravě a Hanušovice 
a do Jeseníku s ním přijedete po poledni. Vlak 
bude doprovázet Priessnitz se svou chotí Sofií 
v dobových kostýmech a děti se mohou těšit 
na slona Elfíka. Více informací najdete na  
www.priessnitz.cz. ▪

Onomastické okénko 

Původně nebyl název města vázán na Jeseníky. 
Nejstarší doložený název ve tvaru Vriwald pochází 
z roku 1267. První domy v osadě se zřejmě ozna-
čovaly v němčině jen freien Walde. Znamenalo to 
osadu založenou ve volném svobodném lese, i když 
přímo v lese asi ne. Freien Walde mohl být les pro 
potřeby osady již odstraněný. Roku 1295 jej již jako 
město zapsal písař Vrinwalde. Ve 14. století se název 
vyvinul v Freyenwalde. V 19. století počeštěné 
Freiwaldau na Frejvaldov. Ve 20. století Frývaldov 
až do roku 1947, kdy bylo přejmenováno na Jeseník. 
Nový název byl převzat jednoduše podle pohoří Je-
seníky. Pojmenování těchto hor nabízí vysvětlení, že 
kdysi šlo o jesenný vrch porostlý jasanovým lesem, 
nebo potok tekoucí mezi jasany. Ale v našem přípa-
dě byly Jeseníky pojmenovány spíše podle zaniklé 
obce a průsmyku Gesenke. V němčině totiž znamená 
Gesenke sníženinu, tedy horské sedlo a písmeno G 
se ve starší češtině v některých regionech četlo jako 
J. Takže foneticky znělo Gesenke jako Jesenke.                                            

Jan Schinko

Od dubna do října se můžete svézt mezi městem 
a lázněmi turistickým vláčkem Lázeňáčkem. Zasta-
vuje i u vlakového nádraží.
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Zahájení lázeňské sezony  
a 750 let města Jeseník
Nejen v lázních, ale i ve městě připravují pestrý 
program k zahájení lázeňské sezony. Kulturní akce 
proběhnou už 12. května přímo v centru města 
na Masarykově náměstí. Program začíná v 16 hodin, 
návštěvníci se mohou těšit například na YES BLUES, 
projekci historických filmů, hlavním tahákem ale 
bude David Koller + Band. Největší akcí letošního 
roku budou nicméně hlavní oslavy 750 let města, a to 
ve dnech 15.–17. září. První den oslav se v Kongre-
sovém sále uskuteční slavnostní galavečer, v sobotu 
ráno pak na náměstí vypukne středověká slavnost, 
jejíž součástí bude jarmark, ukázky řemesel, zbraní, 
chybět nebude krčma, interaktivní hry, živá zvířata 
či dobový kolotoč. Kulturní celodenní program je 
nabitý a na své si přijdou děti i dospělí. O slavnostní 
tečku se postará nedělní mše s odhalením sochy Jana 
Nepomuckého, která se po letech opět vrátí na své 
původní místo – na Masarykovo náměstí. Podrobný 
program najdete na www.mkzjes.cz.

Pomník Vincenze Priessnitze v nadživotní velikosti 
od sochaře Josefa Obetha zdobí od roku 1909 Sme-
tanovy sady.
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SOUDOBÁ ARCHITEKTURA V ČR

Městské koupaliště v Opavě
Nejkrásnější a nejmodernější lázně 

v Zemi moravskoslezské. I tak bylo 
velebeno Městské koupaliště v Opavě 
krátce po svém otevření v červnu roku 
1931. Podobu získalo podle návrhu 
opavského architekta Otty Reichnera, 
jehož projekt zvítězil v soutěži vypsané 
městskou reprezentací. Kromě bazénů 
se skokanským můstkem, skluzavky, 
sprch nebo dětského brouzdaliště byla 
postavena budova s převlékárnami, 
restaurací a dalším zázemím. Jedineč-
né stavebně-technické dílo, v němž se 
kombinují principy funkcionalistické 
architektury s výrazovými prvky ně-
meckého expresionismu, se v roce 1974 
dočkalo zapsání na seznam kulturních 
památek. V roce 1996 byly zrekon-
struovány bazény, v dalších letech 
přibyly na koupališti tobogány. Poslední 
nákladná modernizace koupaliště se 
uskutečnila v letech 2006 až 2007, kdy 
byla mimo jiné postavena replika hu-
debního altánku. Kromě vodních atrakcí 
jsou návštěvníkům k dispozici dráhový 
minigolf, dvě hřiště pro plážový volejbal, 
tři hřiště pro pétanque nebo Člověče, 
nezlob se v životní velikosti. 

Hlavní stavbou lázeňského areálu 
na kopci nad městem je budova Priess-
nitzova sanatoria. Postavena byla 
podle projektu architekta Leopolda 
Bauera v duchu moderního historismu.

1

JESENÍK
N e j z a j í m a v ě j š í  m í s t a

K vyhledávaným atrakcím Lázní Jeseník 
patří unikátní Balneopark, otevřený v srp-
nu 2010. V něm je vybudována soustava 
zastavení s bazénky, sprchou a dalšími 
objekty, které slouží k hydroterapii.

2

Před sedmi lety byla dokončena rekon-
strukce Masarykova náměstí, v jehož 
středu stojí radnice, postavená v roce 
1710. Na náměstí najdete i novou kašnu 
ozdobenou malými bronzovými zvířátky. 

3

S místním lázeňstvím a vodou se můžete 
blíže seznámit při procházce po dvou na-
učných stezkách – Vincenze Priessnitze 
(5 km) a Živé vody (6 km). Obě naučné 
stezky se protínají u Jitřního pramene. 

4
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Výstavba: 1930–1931
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Medvědí hora Vozka Keprník
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výškový profil

1 353 m n. m.

1 110 m n. m.

550 m n. m. 550 m n. m.

žst. Kouty nad Desnou Dlouhé stráněMedvědí hora – lanovka žst. Kouty nad Desnou

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Skalpované Dlouhé stráně
Řadí se mezi sedm divů Česka   
a navzdory její neoddiskutovatelné 
ekologičnosti je některým 
milovníkům přírody trnem  
v oku. Řeč je o přečerpávací  
vodní elektrárně Dlouhé stráně  
v samém srdci Hrubého Jeseníku.

Text: Michal Málek, foto: Tomáš Kelar

Kopec Dlouhé stráně je součástí horského 
masivu Mravenečník, stejně jako Medvě-

dí hora či Vřesník, a nachází se mezi údolím 
Desné a nejvyšší moravskou horou Pradědem. 
Po dlouhou dobu býval poklidným místem, 
kam jen občas zavítalo pár turistů. Změna, 
díky které se dnes Dlouhé stráně řadí mezi 
nejvyhledávanější cíle Jeseníků, začala v roce 
1978 v souvislosti s výstavbou přečerpávací 

vodní elektrárny. Toto zařízení, skládající se ze 
dvou nádrží situovaných v rozdílných výškách, 
neslouží jako primární zdroj elektrické energie, 
ale pomáhá vyrovnávat odběrové špičky. 
Tím podporuje stabilitu celé rozvodné sítě, 
kde je nutné zajistit rovnováhu mezi spo-
třebou a dodávaným výkonem (v opačném 
případě hrozí tzv. blackout). Během zvýšené 
poptávky po elektřině z horní nádrže proudí 
samospádem voda dolů a roztáčí turbínu jako 
v tradiční vodní elektrárně. V době, kdy je elek-
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Velký dědŠvýcárna Praděd
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Kouty na Desnou
Z Olomouce  
přímým osobním vlakem

Z Prahy vlakem EuroCity  
s přestupem v Zábřehu na Moravě

Z Ostravy  
vlakem InterCity s přestupem v Olomouci

spojení
Dlouhé stráně
Výška: 1 353 m n. m.

Výhled: Hrubý Jeseník

Vrchol: vodní nádrž

Nejbližší žst.: Kouty nad Desnou

Výstup: snadný

Info: www.dlouhe-strane.cz

trické energie přebytek, se unikátní turbína 
mění v čerpadlo a vodu z dolní nádrže vrací 
zpět do horní. Dříve se tak dělo především 
v nočních hodinách. Dnes díky nahodile se 
připojujícím větrným a slunečním elektrárnám 
musí do přečerpávacího režimu elektrárna 
přecházet i během dne. Princip fungování 
přečerpávací elektrárny je tedy maximálně 
ekologický a přitom geniálně jednoduchý. 

Samotná výstavba Dlouhých strání už tak 
jednoduchá nebyla. Hned zkraje osmdesátých 
let došlo k pozastavení projektu a jeho násled-
né modernizaci. Hlavní změnou byla především 
koncepce na dvoustrojové uspořádání  
generátor/elektromotor + turbína/čerpa-
dlo. Náročná stavba se znovu rozběhla až 
v roce 1989 a záhy se stala terčem kritiky 
ochránců přírody. Tomu se ale nelze moc 
divit. Svým způsobem megalomanská 
stavba uprostřed chráněné krajinné oblasti 
je kontroverzní už z principu. Tím spíše, když 
při stavbě horní nádrže byl kopec o tři metry 
seříznut a do jeho vrcholu byla umístěna 26 
metrů hluboká betonová nádrž o celkovém 
objemu 2 719 750 m³.

Nutno však podotknout, že projektanti 
odvedli velký kus práce nejen po stránce 
technologické, ale i co se citlivého umístě-
ní do okolní krajiny týče. Z údolí Desné při 
pohledu vzhůru nic nenasvědčuje tomu, že 

stojíte pod elektrárnou s největšími reverzními 
turbínami v Evropě. Prostě vidíte jen zelenou 
horu tak, jako všechny ostatní. Ani poté, co se 
necháte vyvézt sedačkovou lanovkou z místní-
ho lyžařského areálu Kouty na Medvědí horu, 
nepůsobí stavba nikterak rušivě – rozhodně 
méně než tři dočasně instalované stožáry 
větrné elektrárny. Na samém vrcholu, kam je  
z horní stanice lanovky možné dojít po čer-
veně značené turistické stezce, pak většina 
návštěvníků spíš než pohoršení pocítí fascinaci 
velkolepým dílem, které někomu připomíná 
velké horské jezero a jinému zas sportovní sta-

dion. Kromě nádrže je zde působivé panorama, 
kterému dominuje televizní věž na Pradědu, 
Červenohorské sedlo a Králický Sněžník.

Komu se nechce z horní stanice lanovky 
pěšky či na kole vyšlapávat 2,5 km dlouhé 
stoupání, může využít minibus, který taktéž 
vyráží z kouteckého areálu. Nutná je sice on-
-line rezervace, součástí je však i exkurze číta-
jící filmovou projekci a návštěvu podzemních 
prostor elektrárny u dolní nádrže. Na nádraží 
v Koutech nad Desnou, odkud vás pohodlně 
odvezou jednotky InterPanter, to pak z koneč-
né autobusu máte necelých 600 metrů. ▪



Branná

Přední Alojzov

Zadní Alojzov

žst. Branná

Českem po značkách

Za skrytými poklady Branenska 
PO NAUČNÉ STEZCE PASÁK

I když vznikla už před více než třiceti lety, stále patří k nejoblíbenějším turistickým trasám v Jeseníkách. Začíná pod 
nádražím v Branné a kromě zajímavostí o místní flóře a fauně se během 12,5 km dlouhé procházky dozvíte možná 
netušené informace o historii lesních úzkorozchodných železnic, pohraničního opevnění nebo hornictví na Branensku.

Zkamenělý pastýř
Jedním z nejrozsáhlejších skalních 
útvarů v Jeseníkách je Přírodní památ-
ka Pasák. Jde o soubor jedinečných 
skalních srubů a izolovaných skal 
nedaleko obce Branná. Dominantní 
skalní věž, která připomíná lidskou 
postavu, dala jméno celému komple-
xu. Podle pověsti jde o zkamenělého 
pastýře, kterého stihl trest pána 
Jeseníků za to, že si dostatečně ne-
hleděl svěřeného stáda ovcí. K dalším 
zajímavým útvarům patří Skalní okno, 
Kovadlina nebo Plotna.

Kostel a fojtství 
v Branné
Kromě hradu Kolštejn ze  
14. století s renesančními 
budovami středního a dolního 
zámku patří k nejvýznamněj-
ším památkám malebné obce 
Branná farní kostel archanděla 
Michaela. Původně evangelická 
svatyně postavená začátkem 
17. století slouží katolíkům 
od roku 1743. Z vnitřní-
ho vybavení kostela 
stojí za zmínku 
hlavně kazatelna 
a oltář, které 
jsou dílem lido-
vých umělců. 
Zajímavou 
stavbou obce 
je také rene-
sanční fojtství 
z konce  
16. století.

Samostatný pěchotní srub
V rámci budování předválečného pohraničního opevnění vznikl 
v roce 1938 také samostatný pěchotní srub StM-S 50 U trati, 
který se nachází nedaleko silnice a železnice mezi Brannou 
a Ostružnou. Vojáci z něj měli střežit a ostřelovat tyto dvě 

důležité komunikace vedoucí do vnitrozemí. Jejich hlavními 
zbraněmi byly pevnostní protitankový kanón ráže 47 mm 

spřažený s těžkým kulometem ráže 7,92 mm. K výzbroji patřil 
také lehký kulomet vz. 26 v pancéřovém zvonu.

K Mariánskému prameni
Z centra obce sejdete po naučné stezce k říčce Bran-
ná. Po cestě natrefíte na Mariánský pramen, který 
nejen dobře chutná, ale voda o teplotě 8,7 ˚C má 
údajně i léčivé účinky. Nad pramenem stával dřevě-
ný kostelík, jehož oltář zdobila soška Panny Marie. 

Traduje se, že sošku přivezli ze Svaté země maltézští 
rytíři. Dnes u pramene najdete pouze svatý obrázek. 

Kopii sošky, jejíž originál je v úschově na arcibiskupství 
v Olomouci, je k vidění v kostele archanděla Michaela. 

Naučná stezka Pasák:
 1. Situační mapa
 2.  Historie a význam železnice na Branensku
 3.  Květena okolí Branné
 4.  Přírodní památka Pasák
 5.  Charakteristická fauna okolí Branné
 6.  Výhledová partie
 7.  Antropogenní terénní tvary
 8.  Lesní úzkorozchodné železnice
 9.  Vodní plávka dříví
 10.  Stálé pohraniční opevnění z let 1937–1938
 11.  Dynamický vývoj toku říčky Branné
 12.  Hornická činnost a průmyslové podnikání

 na Branensku
 13.  Samostatný pěchotní srub U trati
 14.  Významné památky obce Branná
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Město Zábřeh sice leží na Moravě, mezinárodní skladbou jídelních lístků 
tamních restaurací ale chuťově láká na návštěvu jiných koutů světa, 
jako je Itálie, Řecko nebo Mexiko. Mou favoritkou se jednoznačně stává 
Francie, kterou reprezentuje místní Levandulová kavárna.

Abych se po městě s malebným historic-
kým náměstíčkem pohybovala hbitěji, 

využívám nabídky půjčovny kol ČD Bike přímo 
na nádraží. Se sluncem v zádech mi to šlape 
skvěle! Mám veselou náladu a za chvíli už 
jsem u prvního dnešního cíle. Otevřené dveře 
do interiéru kavárny od první chvíle budí pocit, 
že jsem vítaná! Ten následně umocní i velmi 
přátelský personál. 

Voňavý keřík z Bezděkova
Úsměvy pomalu nestíhám oplácet, protože 
mou pozornost zaměstnává hned několik vje-
mů současně. Od útulného interiéru, kterému 
dominuje fialová barva, přes nádherné 
dekorace a levandulové produkty. Nej-
atraktivnější mi samozřejmě přijde vit-
rína s „fialovými“ zákusky. No ne, oni 
tady mají dokonce i levandulové mak-
ronky! Na doporučení ochutnávám 
levandulový cheesecake a kávu 
provoněnou levandulovým 
sirupem. Vše chutná naprosto 
báječně, jako od maminky! 
Mou pozornost si ovšem 

Levandule lékařská
Levandule je silně vonný, 60–120 cm vysoký bohatě větvený a vytrvalý polokeř. Největší význam 

má jako tradiční léčivá a aromatická rostlina. Vyskytuje se na vysluněných svazích, ojediněle 
vystupuje až k hranici lesa a často je pěstovaná v kultivarech. Tradiční oblastí je jihovýchodní 

Francie v Provence, ale pěstuje se i v mnoha dalších zemích jižní Evropy. Levandule má širo-
ké uplatnění ve zdravotnictví, v kosmetickém průmyslu (vonné oleje, parfémy), používá se 

i v kuchyni. Nálev z květu levandule se například přidává do koupele, květ se také vkládá 
mezi oblečení v šatníku, které krásně provoní a zároveň odpuzuje šatní moly. 

Michaela Bugrisová #BackPackLady
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje lidi, autentičnost, tradice a dobré jídlo. Zavedu vás na 
méně známá, či skoro zapomenutá místa a veselice a ochutnáte se mnou místní speciality.

Úplně se rozplývám pohledem na sušenku 
ve tvaru srdce se snítky levandulí, umístěnou 
na tácku vedle sklenice kávy. Nechybí ani 
cukr ve fialovém balení. Personál nosí fialové 
zástěry a mému bystrému oku neuniknou ani 
stejně barevné oční stíny jedné z obsluhujících 
dam. Prostě fialová, kam se podíváš! A to ani 
zdaleka nekončím. V troubě se právě dopéká 
levandulová bábovka, kterou dámy neváhají 
okamžitě rozkrojit a naservírovat mi ji s porcí 
zmrzliny a šlehačky rovnou pod nos! O levan-
duli se mi bude nejspíš ještě zdát, ale přesto 
si tenhle levandulový maraton přijedu zase 
někdy ráda zopakovat. 

C E S T O V Á N Í  P O   Č R

M Í S T N Í  M Ň A M K Y

získá i skvělý servis a zaměření na detaily. Zuby 
vidličky jsou elegantně zasunuty pod špičkou 
dortu, pěnu kávy zdobí lehce posypané sušené 
květy levandule. Tu si mimochodem pěstují 

majitelé kavárny sami na nedalekém 
statku v Bezděkově.

Paštika od Bezchleba
Na oběd si nechám doporučit od místních 
mexickou restauraci Castaňa, kde vyzkou-
ším v rámci polední nabídky tacos s kuřecím 
masem. Olé! Jídlo nechutnalo špatně, ale 
na závěr by to přeci jen chtělo nějakou pořád-
nou mňamku, na kterou budu vzpomínat. 
Od místních dostávám další tip, tentokrát 
na zdejšího výrobce domácí paštiky značky 
Via Delicia. Cestou k němu kupuji v obchodě 
křupavé rohlíčky a paní pokladní se svěřuji, 
co mám za lubem. Namažu si na ně paštiku, 
kterou vyrábí pan Bezchleba! „Ten má dobré 
všechno,“ směje se a já uháním za dalším 
gastro zážitkem. Zdejší prodejna paštik připo-
míná spíše kancelář, ale kachní paštiku tady 
rozhodně umí! Úplně se rozplývá na jazyku a já 
nešetřím slovy chvály. Pokud budete mít ještě 
místo v bříšku, rozhodně vyzkoušejte chuťově 
netradiční džem ze smrkových výhonků. To 
jako fakt! ▪

L E VA N D U L E  Z   J E S E N Í K Ů 
P L N Í  B Ř Í Š K A  N ÁV Š T Ě V N Í K Ů 
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Es ist vollbracht (Dokonáno jest). To je nápis na pod-
stavci kamenného kříže, který stojí nedaleko trati 
u Petrova nad Desnou. Slova v němčině připomínají, 
že přibližně od poloviny 18. století do roku 1945 mělo 
německé obyvatelstvo v této oblas-
ti naprostou převahu. Petrov nad 
Desnou býval Petersdorf an der 
Tess, Rapotín znali Němci jako 
Reitendorf, Vikýřovice jako Wei-
kersdorf, Loučnou nad Desnou 
jako Wiesenberg a Gross Ullers-
dorf jsou německy Velké Losiny.

Prostor kolem „hlavní“ zastávky v Rapotíně byl upra-
ven v park, v němž nechybí vodní prvek – kamenné 
koule, po nichž v letním období stéká voda. Místním 
je tato zeleň známá jako „park u skláren“. Sklárna, 
která obec proslavila po celém světě, 
byla v Rapotíně v provozu až 
do roku 2009. Proslula především 
výrobou špičkového osvětlova-
cího skla. V 80. letech minulého 
století se v ní vyráběly například 
komponenty do lustrů pro mešitu 
v Mekce.

Zámek ve Velkých Losinách je jednou z nejkrásnějších 
ukázek moravské renesanční architektury. Nechvalně 
proslul konáním čarodějnických inkvizičních procesů 
na konci 17. století. V rámci základního prohlídkové-
ho okruhu navštívíte nevšední inte- 
riéry tzv. vysokého zámku, které si 
z velké části udržely vzhled ze  
17. století. Prohlédnete si rodovou 
galerii s portréty Žerotínů, velkou 
jídelnu s koženými tapetami, 
zámeckou knihovnu nebo dva 
pokoje s gobelíny.

Kříž s Ježíšovými slovy
¡¢ Vikýřovice-Lesní – Petrov n. Desnou

Park s kamennými koulemi
¡¢ Rapotín – Velké Losiny zámek

Kolem renesanční perly
¡¢ Rapotín – Velké Losiny zámek

PO KOLEJÍCH ÚDOLÍM DESNÉ
nejen za renesančním klenotem
Hlavním turistickým magnetem na trati ze Šumperka do Koutů nad Desnou 
jsou Velké Losiny s renesančním zámkem a Muzeem papíru. Z vlaku se ale 
vyplatí vystoupit i jinde.

Text: Tomáš Rezek, foto: Michal Málek

Před dvaceti lety ničivá povodeň nato-
lik zdevastovala železniční trať mezi 

Šumperkem a Kouty nad Desnou, že už 
stát nepočítal s obnovou této dráhy ani 
její tříkilometrové odbočky z Petrova nad 
Desnou do Sobotína. Místní se s tím ale 
nechtěli smířit, založili Svazek obcí údolí 

Desné a trať po etapách postupně opravili. 
Získala nový název – Železnice Desná – a na-
víc také pět nových zastávek. Nedávno byla 
dokončena elektrifikace trati. Díky tomu se 
mohou cestující svézt moderními elektrický-
mi jednotkami RegioPanter z Olomouce až 
do Koutů nad Desnou bez přestupu. V rámci 
stavebních úprav byla na trati vybudová-
na nová zastávka Velké Losiny zámek. Jak 

už její název napovídá, využívají ji hlavně 
návštěvníci losinského zámku – perly mo-
ravské renesance. Ve Velkých Losinách stojí 
za prohlídku také Muzeum papíru, které 
je součástí areálu unikátní ruční papírny. 
V lázeňském parku najdete na místě poprav 
36 nevinných obětí čarodějnických procesů 
z let 1679–1686 pomník. Ten je jedním ze 
zastavení naučné Čarodějnické cyklotrasy. 

Z OKNA VLAKU
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Hlavní losinskou svatyní je kostel sv. Jana Křtitele 
postavený v letech 1600–1603. Jeho nejstarší částí je 
mohutná hranolovitá věž, která ve Velkých Losinách 
stávala už před rokem 1599. Původně luteránskou 
svatyni převzali v roce 1624 katoličtí 
faráři a strohý interiér změnili 
k obrazu svému. O století poz-
ději byla ke kostelu přistavena 
barokní kaple sv. Kříže s novou 
rodinnou hrobkou. V roce 1896 
získal kostel působivě kolorované 
mozaikové vitráže z Vídně. 

Po opravě fasády je zámek v Loučné nad Desnou 
opět ozdobou kraje. Bývalý lovecký zámek Žerotínů 
není přístupný, ale projít se můžete po zámeckém 
parku. O podobu přírodně krajinářského parku se 
zasloužili především bratři Kleinové, 
kteří zámek koupili v roce 1844. 
Kromě četných litinových plastik 
vyrobených v sobotínských žele-
zárnách najdete v parku umělou 
grottu s vodopádem nebo třeba 
opravenou zámeckou oranžerii, 
dnes kulturní dům Skleník.

Na nádraží v Koutech nad Desnou vítá cestující 
Praděd, pán Jeseníků. Další dřevěné sochy najdete 
v Kouteckém lese – v přírodním skanzenu soch, 
jehož autorem je Jaroslav Pecháček specializující se 
na řezbu motorovou řetězovou pi-
lou. Kromě pohádkových postav, 
jako jsou čerti, skřítci, jezinky 
a další lesní strašidýlka, uvidíte 
v Kouteckém lese také sochy 
zobrazující zdejší tradiční řemesla 
– uhlíře, dřevorubce, pastevce 
nebo dělníky u lesní železnice.

Kostel sv. Jana Křtitele
¡¢ Velké Losiny – Velké Losiny zast.

Zámek v Loučné nad Desnou
¡¢  Loučná n. D.-Filipová – Loučná n. D.

Dřevěná socha Praděda
¡¢  Loučná n. D.-Rejhotice – Kouty n. D.

TIP
Chystáte se na výlet vlakem a nevíte, jakou jízdenku 
si koupit? Nemusíte pátrat v nabídce Českých 
drah. Nejvýhodnější jízdenku vám automaticky 
nabídne e-shop ČD, který najdete na www.cd.cz/
eshop. Například pro jednodenní výlet z Olomouce 
do Koutů nad Desnou se hodí Celodenní jízdenka 
region Olomoucký za 189 Kč. S touto jednodenní 
síťovou jízdenkou můžete libovolně cestovat vlaky 
(ve 2. třídě) po Olomouckém kraji bez omezení 
počtu najetých kilometrů. Z vlaku vystoupíte, kde 
se vám zrovna zalíbí, projdete se třeba po některé 
z turistických tras na jinou zastávku na trati a po-
čkáte na další vlak. Pokud máte chytrý telefon nebo 
tablet, můžete si stáhnout aplikaci Můj vlak, s jejíž 
pomocí snadno zjistíte, kdy vám pojede. Celodenní 
jízdenka Českých drah se prodává pro neomezené 
cestování vlakem i v dalších regionech nebo s plat-
ností po celé ČR. Více informací na www.cd.cz.

Šumperk
Vikýřovice u penzionu

Vikýřovice

Vikýřovice-Lesní

Petrov nad Desnou
Petrov nad Desnou zastávka

Sobotín

Rapotín zastávka

Rapotín

Velké Losiny zastávka

Velké Losiny, zámek
Velké Losiny

Loučná nad Desnou-Filipová

Loučná nad Desnou

Loučná nad Desnou-Rejhotice

Kouty nad Desnou

dřevěná socha Praděda

zámek Loučná

kostel sv. Jana Křtitele

zámek Velké Losiny

kříž s Ježíšovými slovy

park 

Nemálo výletníků vystupuje z vlaku 
také ve Vikýřovicích, aby navštívili Ze-
mědělský skanzen U Havlíčků s Vete-
ran muzeem, zooparkem a dětským 
zábavním koutkem. V Loučné nad 
Desnou zase láká k procházkám 
zámecký park a z Koutů nad 
Desnou vede řada značených 
turistických tras, třeba k horní 
nádrži vodní elektrárny Dlou-
hé stráně, od níž se můžete 
kochat nádherným výhle-
dem na jesenické hory. ▪



Polsko

ČR

Bělá

Glucholazy

náměstí

Dolní brána

lázně
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G Ł U C H O Ł A Z Y 
město se zlatou minulostí

Vlakem do Głuchołaz
Něco málo přes půl hodiny trvá jízda spěšným vlakem ČD z Jeseníku do polských Głuchołaz. Když 
pojedete z Krnova, ve vlaku strávíte 49 minut. Ať už se chystáte na výlet odkudkoli, nejvýhodnější 
spojení si snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo přes aplikaci Můj vlak. Pokud si jízdenku do Głu-
chołaz a zpět koupíte u nás, zaplatíte za ni vnitrostátní jízdné. Například jednosměrná obyčejná 
jízdenka z Jeseníku do Głuchołaz stojí 40 Kč, zpáteční 76 Kč. Více informací najdete na www.cd.cz.

Spojení

Ještě než vyrazíte z Głuchołaz (někdy také 
česky Hlucholaz) polykat kilometry, projděte 

si historické centrum města. Několik památek 
stojí za prohlídku. K těm nejvýznamnějším pa-
tří především dvouvěžový kostel sv. Vavřince. 
Svatyně na jeho místě stávala už ve 13. století, 
dnes ji připomíná už jen raně gotický vstupní 
portál s tvářemi mnichů. Současnou podo-
bu získal farní kostel při barokní přestavbě 
v letech 1729–1733. Pokud budete mít štěstí 
a kostel najdete otevřený, určitě nahlédněte 
dovnitř. Uvidíte krásně vyzdobený interiér, 
jemuž dominuje novobarokní hlavní oltář 
z roku 1921. Druhou pamětihodností, kterou 
byste měli v Głuchołazech navštívit, je goticko-
-renesanční věž horní brány, nejpůsobivější 
pozůstatek městského opevnění. Poprvé je 
zmiňována už v roce 1418, ale dostavěna 
byla až v roce 1600. Z věže se vám naskytne 
pěkný výhled na město i okolní Opavské hory. 
Přístupná je zdarma v provozní době přilehlé-
ho turistického informačního centra (v neděli 
mají zavřeno).

tras. K oblíbeným patří naučná zlatokopec-
ká stezka s informačními panely v polském 
i českém jazyce. Zavede vás do míst dávné-
ho dobývání zlata. V Opavských horách se 
za 250 let vytěžilo asi 2 800 kg této cenné 
rudy. Pozůstatky důlní činnosti jsou patrné 
i na Přední kupě (Przednia Kopa, 495 m n. m.), 
kde se nacházejí tzv. Visuté skály s novo-
gotickou kaplí sv. Anny, postavenou v roce 
1908. Nedaleko od romanticky vyhlížející 
svatyně stojí kdysi proslulá kamenná roz-
hledna Hohenzollernwarte z roku 1898. ▪

Rádi nazujete toulavé boty a podnikáte túry? Pak jsou pro 
vás polské Głuchołazy tím pravým místem. Do města, z něhož 
vede řada značených turistických tras po zajímavých koutech 
Opavských hor, se dopravíte vlakem za vnitrostátní jízdné.

Vzhůru na Parkovou horu!
Po vzoru vodoléčebných lázní Vincenze 
Priessnitze v nedalekém Gräfenbergu 
(dnes Lázně Jeseník) vznikly v 19. století 
v Głuchołazech lázně. Původní Priessnitzo-
vy metody však časem nahradila terapie 
vyvinutá Sebastianem Kneippem. Malé lázně 
(Głuchołazy Zdrój) s několika sanatorii leží 
na úpatí masivu Parkové hory (Góra Parko-
wa), kterou tvoří tři vrcholy – Přední, Střední 
a Zadní kupa. Z lázeňské čtvrti se můžete 
vydat po některé ze značených turistických 

Patnáctitisícovému městu vévodí kostel sv. Vavřince s působivě vyzdobeným interiérem.
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Do věže horní brány, 
z níž je pěkný výhled 
na město a okolní 
hory, vystoupáte 
po 105 schodech. 

Text: Tomáš Rezek 
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RYCHLÍKOVKY 
S JANOU FLORENTÝNOU ZATLOUKALOVOU

Doslovný překlad z italštiny pro risi e bisi zní 
rýže a hrášek. Každý rok 25. dubna se v Be-

nátkách konají oslavy svatého Marka, patrona 
Benátek. V tento den dávají muži ženám svého 
srdce červené růže jako projev lásky, pořádají se 
kulturní akce, závody lodí. Risi e bisi je typickým 
pokrmem oslav, vyhlášeným jídlem regionu.

Jak sami dobře víte, cokoli, co je tradiční, 
má spoustu variant a místních verzí. Netvrdím 
proto, že můj recept je jediný správný, i ověřené 
italské zdroje se lehce rozchází v provedení. 
Technika je v zásadě stejná, odlišnosti se na-
cházejí v surovinách.

na talíři vytvořit hromádku. Tohle rizoto se 
musí roztéct, a pokud je v misce, mělo by mít 
rovnou hladinu. 

Krémové rizoto stáním houstne, protože 
rýže ani po odstavení z plotýnky nepřestane 
vstřebávat tekutinu. Podávat ho tedy musíte 
hned. Pár minut čekání a efekt krémovitosti 
je pryč. Italské rizoto by nikdy nemělo čekat 
na strávníky, ale strávníci by měli čekat na něj. 
Hrdina dnešního článku, risi e bisi, má být 
ještě o trochu tekutější než krémové rizoto. 
Jak už jsem napsala, rizoto to není, ale polévka 
taky ne.

l  250 g rýže arborio nebo carnaroli  l  1,2 litru vývaru  l  400 g mraženého mladého hrášku (1 balení)  l  100 g slaniny  
l  1 stonek řapíkatého celeru nebo 1 malá cibule  l  50 ml bílého suchého vína  l  3 lžíce másla  l  50 g parmazánu

1Připravte si hráškový krém 
na podlévání: polovinu 

vývaru přiveďte k varu, přisypte 
150 g mraženého hrášku 
a nechte kratičce prohřát. 
Rozmixujte ponorným mixé-
rem, sceďte přes jemné síto 
a zachycené slupky propasíruj-
te. Druhou polovinu vývaru též 
ohřejte. Řapíkatý celer nakrá-
jejte na drobné kostičky. 

3Celer se slaninou podlijte 
vínem a vyčkejte, až se 

víno téměř zcela vyvaří a pánev 
bude vypadat skoro jako suchá. 
Přilijte 200 ml vývaru, přisypte 
rýži a vyčkejte asi 1–2 minuty, 
až rýže tekutinu vstřebá. Pak 
rýži zalijte hráškovým krémem 
a dál zvolna vařte, dokud se 
krém taky nevstřebá. Míchejte, 
aby se rýže nepřipalovala.

4Jakmile se i hráškový krém 
vstřebá do rýže, přilijte 

zhruba jednu naběračku ze 
zbývajícího horkého vývaru. 
Nyní míchejte o něco víc 
a hlídejte, zda už je rýže dost 
měkká. Podle potřeby dál pod-
lévejte další a další naběrač-
kou vývaru, až rýže změkne 
na skus a konzistence jídla 
bude řídká.

Risi e bisi se připravuje velmi podobně 
jako italské krémové rizoto, výsledek je však 
tekutější a blíží se k husté polévce. Zásadně se jí 
lžící a podává se jako první chod. Zatímco české 
rizoto je sypké, dušené pod pokličkou, ovoněné 
paprikou a dělá se zásadně z dlouhozrnné rýže, 
která se nelepí, krémová italská rizota oproti 
tomu vyžadují ty druhy rýže, které mají drobná, 
kulatá, baculatá zrna. Ta postupně při vaření 
pouští škrob a zahustí tekutinu, takže výsled-
kem je něco jako kaše.

Pokud vám někdo v restauraci naservíruje 
na talíř italské krémové rizoto, nemělo by 

Znáte risi bisi? Melodické pojmenování pro polévku s hráškem a rýží, hit velkých jídelen? Vsadím se, že ano. 
Ukážu vám, jak si opravdové risi bisi udělat doma a pořádně. Rozhodně totiž nestačí do vývaru upustit uvedené suroviny.

NA 4 PORCE

2Slaninu nakrájejte na cen-
timetrové kostky a vhoďte 

je do větší a širší pánve. Pod-
lijte 3 lžícemi vody a společně 
na středně silném plameni 
zahřívejte, až se voda odpaří 
a slanina pustí trochu vlastního 
tuku. Přidejte lžíci másla, 
nakrájený celer a ještě asi  
2 minuty nechte za občasného 
míchání společně restovat. 

RISI E BISI ČILI RÝŽE A HRÁŠEK

5Pánev odstavte, vhoďte 
do ní zbytek másla nakrá-

jeného na kostičky a polovinu 
parmazánu. Míchejte, dokud 
se vše nerozpustí a nespojí 
s rizotem. Teprve tímto 
závěrečným doladěním se jídlo 
stane dokonalým. Rozdělte 
do polévkových talířů, posypte 
zbytkem parmazánu, ihned 
podávejte.



www.wellnessnazamku.cz
CHATEAU ST.HAVEL, PRAHA 4 – KRČ

Pro více informací k vaší rozlučce nás prosím kontaktujte na adrese: infozamecek@infinit.cz.
• PRIVÁTNÍ WHIRLPOOLY • PRIVÁTNÍ SAUNY • MASÁŽE • OBČERSTVENÍ & NÁPOJE

Nevíte si rady, kde „zapít“ svobodu?  
Pokud vás neláká zakouřený bar nebo noční klub, je privátní wellness 

v pražském Krčském zámku pro tuto příležitost jako stvořené!

tak trochu jinak

ROZLUČKY SE SVOBODOU 
VE WELLNESS



CVIK
NA HRAZDĚ

SLABÁ

Soutěž 
Zašlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte poukaz do wellness!

Správnou odpověď jednoduše zadejte  
do formuláře na www.cdprovas.cz   
do 18. května 2017.

❖ ❖ ❖

KŘÍŽOVKA

ČERT

POMŮCKA:
ALOV, ODIN,

RITUS
TÉMĚŘ

LEPTAVÁ
TYČINKA

(LÉK.)

1. ČÁST
TAJENKY

CIZÍ
ZNAČKA

AUT

BÝČÍ
ZÁPASY

TÍM
ZPŮSOBEM

MONGOLŠTÍ
ROLNÍCI

ITALSKÁ
DÁMAPŘIBLIŽNĚ

PRVNÍ
ZKUŠEBNÍ
VÝROBEK

DLOUHÉ
BĚŽECKÉ
ZÁVODY

ÚKON

PIVOVAR-
NICKÁ

SUROVINA

KOSTKOVÝ
VZOREK

PROTIKLAD

OBŘADNÍ
PŘEDPIS

ŠPANĚLSKÁ
ŘEKA

VYŘAZENÍ
SPISŮ

MYTOLO-
GICKÝ
LESNÍ

DÉMON

2. ČÁST
TAJENKY

HORKÝ
POUŠTNÍ

VÍTR

NÁSTRAHY

VZTEK

❖

❖

❖

❖

NEJVYŠŠÍ
STARO-

GERMÁNSKÝ
BŮH

TEČENÍM
VNIKATI

ELEKTRÁRNA
TUŠIMICE

(ZRK.)

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

HARMONIE

VYSOKÁ
KARTA
TAMTO

LETECKÝ
PETROLEJ

KONEKTOR
PROCESORU

PORUB
(SLABNG.)

STÁT USA

VEŘEJNÁ
OBCHODNÍ

SPOLEČ-
NOST (ZKR.)

STROMOVÝ
POROST

SEVEROČ.
CHEMICKÉ

ZÁVODY
(ZKR.)

PROUD PLZEŇSKÁ
SPZ

KORÝŠ

OPÁLENÍ
(ŘIDČ.)

DOMÁCKY
EDUARD

OBYVATEL
SLEZ. MĚSTA

STĚNA

POUZE
(SLOV.)

METROPOLE
ZÁPADNÍHO
BENGÁLSKA

JM. HEREČKY
KOTRBOVÉ
BREBENTIT

PERSKÝ
KOBEREC
POTRAT
(MEDIC.)

PODLAHOVÁ
KRYTINA
ČISTIDLO
MOTORŮ

ROSTLINA
DOSNA

PLYNNÝ
NASYCENÝ

UHLOVODÍK
BEZHRBÝ

VELBLOUD

DRAVEC

3. ČÁST
TAJENKY
POHODNÝ

ZNAČNĚ
ČESKÝ

ZPĚVÁK

SILNÉ
PROVAZY

STARŠÍ
JEDNOTKA

RADIO-
AKTIVITY

OBVAZOVÁ
POTŘEBA

HORSKÉ
LOUKY

ČÁSTICE
HMOTY

BÝVALÝ
ČESKÝ
HEREC
(JIŘÍ)

ZAVAŘENINY

GOGOLŮV
PSEUDONYM

BULHARSKÁ
POLÉVKA

PRŮKOPNÍK

KVĚTNÍ
PRÁŠEK

ROZKAZ

MUŽSKÉ
HLASY
PYSK

ALKALOID
V RULÍKU

VRH (KNIŽNĚ)

TAVENINA
(ŘIDČ.)

POVEL VOZKY

OSAMOCEN

POKRÝVKA
HLAVY

KAVKAZSKÝ
HUD. NÁSTROJ
PALIČKOVICE

NACHOVÁ

SLONÍ
ŠPIČÁK

MAĎARSKÉ
VÍNO

UZENINA

NÁTĚR

CENNÁ
ZNÁMKA

VŘAVA
(KNIŽNĚ)

ZÁKLADNÍ
PLÁN

PŘÍTEL BARBIE

PULZ

MĚSÍČNÍ MOŘE

MOTOROVÁ
VOZIDLA

ROZPOUŠTĚT 
ŽÁREM

L. B. Alberti (1404–1472) – italský humanista, architekt, spisovatel a matematik: ...
... (tajenka).

Tajenka z minulého čísla: 
Než něco řeknu, musím přemýšlet, 
co mi ten druhý odpoví.

DRUH
VEGETAČNÍ
FORMACE

S

Vyhrajte 
3x poukaz 
do privátní 
sauny nebo 
whirlpoolu pro 
dvě osoby na 
50 min 
v hodnotě 
890 Kč

Wellness na zámku
Užijte si lásky čas ve Wellness na zámku Infinit v Praze  
a nechte se hýčkat v privátní sauně s ochlazovacím  
bazénkem či v privátním whirlpoolu. 

www.wellnessnazamku.cz

 



1  Iva Pelcová, 27 let    

Ve skluzu

2  Peter Čech, 34 let    

Ticho

3   Lucie Nechanická, 25 let     

3 Hands

Vše o soutěži na  www.cdprovas.cz/fotosoutez

FOTOSOUTĚŽ
VOLNÉ TÉMA

2

3

www.cdprovas.cz/fotosoutez
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Oblouk není zatáčka, návěstidlo není semafor a výprav-
ka není plácačka! My ajznboňáci jsme prostě hákliví na to, když 
civilové používaj pro naše zařízení a propriety neodborný výrazy. 
Vždycky, když náhodou naslouchám podobnému rozhovoru, mám 
sto chutí vykřiknout, stejně jako Petr Nárožný ve filmu Ten svetr si 
nesvlíkej, legendární větu: „Formuluj přesně!!!“ Na druhou stranu 
se ale i mezi náma najde pár exotů, který se nikdy nenaučej léty 
praxe pěstovaný slang. 

Jedním z nich byl výpravčí Roman, chlap línej jako pověstná 
veš. Nejradši by celou šichtu seděl na zadku za pultem ovládacího 
panelu zabezpečovacího zařízení a jenom stavěl vlakový cesty. 
Vypravovat vlaky, ať si chodí někdo jinej. Jenže sloužil ve stanici, 
kde se výpravčí v půlce směny v těchto úkonech střídali. Ten, který 
od rána řídil dopravu, rozhodoval o vjezdových a odjezdových 
kolejích, nástupištích a zabezpečoval posun, si v poledne převzal 
od kolegy výpravku a do večera hobloval peróny. To se ale Roma-
novi moc nechtělo a „plácačku na mouchy“, jak posměšně říkával 
svatému grálu všech výpravčích, přebíral doslova s odporem. 
Navíc dělal všechno proto, aby se tomu vyhnul. Snažil se vyměnit 
si s kolegy směny tak, aby na něj víc vycházela služba v dopravní 
kanceláři než venku. Jenže když ostatní přišli na to, že se chce 
prostě jenom ulejvat, přestali mu vycházet vstříc. Navíc se takovej 
vychcánek musel dříve či později stát terčem nějakýho toho vtíp-
ku, protože stanice, ve které sloužil, byla vyhlášená dost drsným 
kanadským humorem.

Počasí v den, kdy se stala 
skoro neuvěřitelná historka, 
bylo k tomuhle lenochovi ne-
milosrdné. V polovině května 
bylo vedro na padnutí, rtuť 
teploměru atakovala třicítku 
a nepohnul se ani lísteček. 
Roman to komentoval slovy: 
„Sakra, dneska je bio snad 
na desítce!“ a neochotně šel 
vypravit polední osobáky. 
Jeho kolega ve službě Pavel 
se nechával provokativně 
osvěžovat proudem vzduchu 
ze stolního ventilátoru, a pro-
tože patřil k vůdcům kliky 
šprýmařů, usilovně přemejš-
lel, jak Romanovi šichtu osla-
dit. Moc práce mu to nedalo: 
V nestřeženém okamžiku, kdy 
„lenochod“ vylučoval přijaté 
tekutiny jinak než potními 
žlázami, vyměnil obvyklé mís-
to na háčku, kde normálně 

PLÁCAČKOVÁ POMSTA

KOLOŤUK 10
František Nechranický

visela denní výpravka, za tvarově shodnou návěst s naprosto jiným 
významem – stůj. Tyto dvě „plácačky“, otočeny návěstním znakem 
ke zdi, vypadaly úplně stejně, jen málo osahaná rukojeť návěsti 
stůj mohla prozradit svůj pravý původ. Toho si ale věčně naštvanej 
Roman ke své smůle nevšimnul. 

„Vjíždí écéčko na druhou, běž to vyhnat,“ vybízel dispoziční 
výpravčí bez známky lsti svého parťáka. Roman se pomalu zvedl 
ze židle a vyšel očekávat příjezd vlaku vyšší kvality. Pak si ale uvě-
domil, že pokud nechce udělat víc kroků, než je nezbytně nutný, 
musí si pospíšit. Druhá staniční kolej byla totiž situována přímo 
před východ z dopravní kanceláře a jinak než přes koleje se na ná-
stupiště, odkud se uskutečňovala výprava, dostat nedalo. Nebo 
podchodem, ale těch schodů! 

Při odchodu sáhl automaticky po „výpravce“. Vlak Eurocity 
zastavil s náskokem, Roman stál předpisově s výpravkou v podpaží 
a novotou svítící rukojetí směřující vzhůru. Po výstupu a nástupu 
cestujících nastal čas odjezdu. Svist píšťálky, výpravka zvednutá 
vysoko nad hlavu a…vlak stojí. „Pavle, máš postaveno ze druhý? 
Mávám tu plácačkou jak o život a fíra na mě z mašiny něco gesti-
kuluje,“ ozývá se z vysílačky. „Já postaveno mám, ale máš ty správ-
nou pracovní pomůcku?“ odpovídá s těžko zadržitelným smíchem 
strůjce pomsty. „No přece nejsem blbej!“ Po chvíli ticha se na rádi-
ových vlnách ozvala těžko reprodukovatelná relace nadávek. Při 
představě, že bude muset obejít celou soupravu nebo použít nedej 
bože podchod, se dělalo Romanovi mdlo. V tu chvíli se ale v Pavlovi 

asi hnulo svědomí a ve vysí-
lačce se ozvalo: „Počkej, já 
ti hodím výpravku přes sou-
pravu na perón.“ Následující 
události proběhly fakt rychle. 
Pavel třímá výpravku v ruce, 
rozmach golfisty, výpravka 
letí, letí a dopadá. Ovšem ne 
k nohám Romana, ale na stře-
chu třetího nástupiště… 

Roman tedy nakonec nebyl 
kroků navíc ušetřen, protože 
musel dojít až k mašině a vy-
pravit vlak ústním rozkazem. 
Ztracenou výpravku nahradila 
náhradní a v důvodu zpoždění 
se objevil dosud nevídaný 
záznam – porucha výpravky. 
A pointa? Tahle plácačková 
pomsta potvrdila platnost 
rčení, které si podobní vy-
čůránkové většinou nevy-
bavují: O dříkaného chleba 
největší krajíc!



Presburg, 1936 / Letňany, 1938
Ve značně vyhrocené a nepřehledné situaci na evropském kontinentu  
demonstrují Slováci své odhodlání vytvořit samostatný stát a vypalují  
směrem na Česko dlouhonosnou střelu Tatra 68. Češi narychlo sestrojují 
hliníkový šíp Praga V-8-H. Obě vystřelené zbraně se v čase T + 2 roky srážejí 

vysoko nad Československem a značně poničené dopadají na zem v oblasti 
Vysočiny. Dělníci z ČKD jako projev vlastenectví a vzdoru torzo šípu oplechují, 
dosadí kola, převodovku a motor, aby futuristicky vyhlížející vozidlo mohlo 
vyrazit na spanilou jízdu po celé zemi. Hitlerovi dochází trpělivost.

Rychlíkový motorový vůz M 260.0 vyrobený na přelomu let 1938  
a 1939 se měl stát odpovědí ČKD a také konkurencí motorovým vozům  
M 290.0 z Tatry Kopřivnice, známým jako Slovenské strely. Při zkouškách 
dosahoval vůz s aerodynamicky tvarovanou skříní rychlosti až 130 km/h. 
ČSD uspořádaly prezentační jízdu pro tisk 14. března 1939, přesně 

v den, kdy Slováci pod nátlakem třetí říše vyhlásili samostatný stát, 
a den před vyhlášením protektorátu Čechy a Morava. Stříbrný šíp byl 
jako nedokončený projekt odstaven. Jediné vyrobené vozidlo si vysloužilo 
přezdívku Stříbrný šíp podle převládající barvy karoserie z leštěného 
hliníku. Před rokem byla dokončena jeho kompletní renovace.

Praha, 1939
Opravený Stříbrný šíp je slavnostně odhalen 14. března 1939 jako projev vnitřní 
síly národa, načež Slováci o několik hodin později vyhlašují samostatnost.

Legendy
o mašinkách

3. Stříbrný šíp
Námět: Frej

Ilustrace: Angelart

Tak hlavně aby doletěl…

síly národa, načež Slováci o několik hodin později vyhlašují samostatnost.

Zum ersten, aber zum letzten Mal!

Hej, Slovaci, 
ešte naša slovenska 

reč žije!

Co říkal?

Poprvé a naposledy!

Z Á B A V A 39



Text: Pavel Frej, foto: autor

CESTOPIS
CHORVATSKO
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Když jsem poprvé v patnácti letech s rodiči vyrazil k moři, samozřejmě 
jsem se obrovsky těšil. Čekalo mě však zklamání. Chorvatsko se ukázalo 
jako válkou pošramocená, a přesto předražená země, kde jsme počítali 
každou kunu, než abychom si užívali, a všechny ty obrázky v katalozích 
cestovních kanceláří jaksi neodpovídaly realitě. Betonová mola k ležení, 
všudypřítomní ježci, ostré skály, nedostupné ostrovy a vlnky tak maximálně 
od proplouvajících trajektů. Takhle jsem si moře nepředstavoval…

Chorvatsko
Hlavní město: Záhřeb
Rozloha: 56 542 km²
Počet obyvatel: 4 290 612
Jazyk: chorvatština
Měna: 1 kuna

10 DŮVODŮ, 
PROČ NEJEZDIT 
DO CHORVATSKA

a 1 důvod, 
proč se tam vracet
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Od té doby jsem Chorvatsko navštívil 
z různých důvodů asi dvacetkrát a přes-

ně tolik šancí dostalo ke změně mého ná-
zoru. Kromě tradičních dovolených u moře 
jsem pár dní pobýval ve vnitrozemské 
vesničce u příbuzných, týden jsem se plavil 
na jachtě po ostrovech, jako vedoucí jsem se 
účastnil táborových pobytů a několikrát přes 
tuto zemi tranzitoval při cestě dále na jih. 
A za tu dobu mohu říct jediné – nemám rád 
Chorvatsko! A přesto tam letos pojedu zas… 

1 CESTA
Pokud Češi touží po teplu a nechtějí 
zrovna vyrazit na studený Balt, Chor-

vatsko se logicky nabízí jako nejdostupnější 
destinace. Jenže prvotní zdání může klamat 
a velmi snadno se lze přepočítat! Z našich 
hranic je to na sever Chorvatska „jen“ něja-
kých 650 km, do Splitu už přidejte 250 km 
a do Dubrovníku dalších 200 km. K ceně 
benzínu připočítejte různé dálniční poplatky, 
mýta a náklady na opravy, údržbu a amor-
tizaci auta. Když pominu fakt, že se někdo 
z posádky musí obětovat jako řidič, čímž 
se pro něj dovolená minimálně o jeden den 
kvůli nutnému odpočinku zkrátí, samotné 
cestování po přeplněných a nevyzpytatel-
ných dálnicích také není zrovna projížďka 
betonovým parkem. Sám jsem zažil hodiny 
a hodiny stání v kolonách před nehodami, 
na hranicích nebo před mýtnými brana-
mi. A takovou chorvatskou specialitou je 
několikahodinové čekání před vrcholovým 
tunelem Sveti Rok kvůli silné Boře, kdy může 

být dálnice i několik hodin úplně uzavřena. 
K tomu přidejte davy na benzínových pum-
pách, fronty na záchodech, zápach a špat-
nou hygienu. Také cesta letadlem do nějaké 
vzdálenější destinace má svá specifika, ale 
věřte mi nebo ne, ceny balíčků v prázdnino-
vých resortech ve Středomoří, ve kterých 
je započítána i letenka, individuální cestě 
do Chorvatska minimálně konkurují, a přitom 
o vás bude postaráno nesrovnatelně lépe. 

2 UBYTOVÁNÍ
Chorvatsko stále postrádá širší 
a rozmanitější nabídku ubytování, 

na kterou jsme zvyklí z jiných středomoř-
ských lokalit, především cenově dostupné 
hotely nižší a střední kategorie s odpovídající 
nabídkou služeb. Ve velké části letovisek 
tak budete odkázáni na soukromé penziony 
nebo kempy. Někdo to však považuje za vý-
hodu. Poznáte domácí, nabídnou vám svoji 
rakiju a také víno, musíte však počítat s tím, 
že v zásadě s rodinou majitele sdílíte během 
své dovolené společný dům a oboustranné 
soukromí a volnost je tak omezena. Takové 
penziony leží často ve vilových čtvrtích i dále 
od moře. A pokud jste přeci jen zvyklí na ho-
telovou úroveň, počítejte s tím, že za ubyto-
vání střední kategorie s polopenzí dáte  
tolik, na kolik vás vyjde luxusní dovolená  
all inclusive v Egyptě nebo Turecku. 3 CENOVÁ ÚROVEŇ  

Není tu dráž než jinde ve vyspělé Evro-
pě, ale od relativně zaostalé balkánské 

země s nižší úrovní služeb a mnohdy nedo-
statečným turistickým zázemím byste čekali 
jaksi vstřícnější nabídku. Částečně za to 
může i poměrně vysoké místní daňové zatí-
žení a kurz. Jde o zvláštní disproporce, vždyť 
HDP na obyvatele v Chorvatsku je na úrovni 
dvou třetin České republiky, přitom průměr-
né mzdy mají Chorvaté v přepočtu podobné 
jako my. Ve srovnání obou metropolí ale 
mají obyvatelé Záhřebu o téměř 50 % menší 
náklady na bydlení než u nás, zatímco ceny 
potravin a v restauracích vycházejí až  
o 20 % dráž. Na pobřeží je situace ještě horší. 
Není tedy náhoda, že vzhledem ke svým 
možnostem Češi šetří, že se zrodilo hanlivé 
pojmenování „paštikáři“, že si Češi do Chor-
vatska vozí auta plná zásob a studují ceny 
v restauracích víc než nabídku pokrmů. 
Situace se časem samozřejmě mění. Faktem 
však zůstává, že i rodinka střední společenské 
třídy si bude chtíc nechtíc utahovat opasky. 
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4 MOŘE A PLÁŽE
Ale ano, členité pobřeží, skály, prů-
zračná voda… Na první pohled idylka. 

Ale také ostré hrany, špatný přístup do moře, 
omezený prostor ke koupání a plno ježků, 
jejichž nepříjemné ostny budete po večerech 
vytahovat pinzetou. V Chorvatsku je prostě 
spousta míst, kde se nemůžete jen tak vyvalit 
do moře nebo blbnout ve vlnách. V Chorvat-
sku si nikdy nevychutnáte tu úchvatnou sílu 
vody a zvuk mořského příboje. Už proto, že 
vzhledem k onomu členitému pobřeží plné-
mu zátok a ostrovů fungujících jako přiroze-
né vlnolamy si jich tu moc neužijete. Počítejte 
také s tím, že pláže krom těch vyhlášených 
nejsou žádný zázrak. Drobné kamínky nebo 
tvrdá betonová plocha, kam rodinky ubyto-
vaných z kempu vysílají v časných ranních 
hodinách své zástupce, aby položili ručníky, 
a rezervovali si tak prostor na přeplněném 
pobřeží v blízkosti moře. A v neposlední řadě 
počítejte s tím, že za všechno se tu platí. 
Za plážové sprchy, pokud je najdete, za sebe-
stupidnější dětské atrakce, i za hřiště, pokud 
nějaké volné objevíte. Představte si písečnou 
pláž dlouhou přes 10 km a širokou 200 m, 
na kterou shlížíte ze skalního útesu, lemova-
nou promenádou s desítkami, ne-li stovkami 
restaurací a barů, s množstvím beachvo-
lejbalových a fotbalových hřišť i dětských 
atrakcí, přístupných všem a kdykoli. Sprchy 
každých 200 metrů. Volnost prostoru a vlny, 
které formují pláž a trpělivě mažou všechny 
stopy jejích narušitelů. To je třeba Španělsko. 
A věřte, že Chorvatsko zdaleka není jediná 
země, kde si užijete čistého moře, šnorchlo-
vání a potápění. 

Nejoblíbenější destinace  
českých turistů v roce 2016 
V loňském roce vycestovalo do zahraničí  
o 2 % více českých turistů. Nejoblíbenější cílovou 
destinací se stalo opět Chorvatsko, a vystří-
dalo tak Slovensko, které své prvenství před 
Chorvatskem loni obhájilo vůbec poprvé od roku 
2011. Rok 2016 byl opět poznamenán mnoha 
bezpečnostními i společenskými faktory a jediná 
tabulka neukazuje na celkový trend. Mezi 
nejnavštěvovanější země se řadí ty s blízkou do-
jezdovou vzdáleností autem z ČR – Slovensko, 
Chorvatsko, Itálie a Rakousko. Mezi leteckými 
zájezdy stále vede Řecko a Španělsko.

Pořadí Země Počet cest v tisících Meziroční změna v pct

1. Chorvatsko 828 + 15 %

2. Slovensko 555 - 34 %

3. Itálie 552 + 11 %

4. Rakousko 373 + 33 %

5. Řecko 265 -+ 5 % zd
ro

j: 
ČS

Ú,
 A

ČC
KA

5 CHORVATI, ČEŠI A SLOVÁCI
Tolik Čechů na jednom místě u vody 
nepotkáte snad ani na Mácháči. 

K tomu přidejte Slováky a můžete si být 
jistí, že něco kritizovat nebo komentovat se 
nesluší, byť jste v cizině. Každý vám tu totiž 
rozumí. Ale ne každý je nadšený z toho, když 
na pláži nebo v cukrárně u zmrzliny potká 
sousedy z protějšího paneláku. Chorvati jsou 
zvláštní směsicí pohostinnosti, víry v rodinu, 
boha a balkánského naturelu.  Trochu nám 
závidí Prahu, ale málokdy se k tomu přiznají. 
Rádi se chlubí značkovými věcmi, ať už to 
jsou auta, boty, oblečení nebo nejrůznější 
doplňky a rádi se s tím chodí pochlubit mezi 
přátele. A přitom obývají často nuzná nebo 
nedodělaná obydlí, která by si většina Čechů 
hned s jistou dávkou šikovnosti opravila. Češi 
mají prostě jiné priority. A tak si Čech k Čechu 
sedá jako vrána k vráně a standardem se stá-
vá turistická obuv vhodná na zdolávání hor. 
Věřte nebo ne, i v dnešní době lze potkat „led-
vinkáře“, kterým chrastí v onom praktickém 
„módním“ doplňku drobné kuny jako v kasič-
ce. Je tu ale i spousta Čechů, kteří o svou vizáž 
pečující přece jenom lépe, a ti se za své kra-
jany stydí, zatímco Chorvaté jimi opovrhují. 
Traduje se, že Češi by se měli od Chorvatů 
naučit více utrácet a Chorvati od Čechů více 
šetřit. Když však navštívíte nějakou chor-
vatskou domácnost mimo turistická centra, 
čeká vás typická pohostinnost a družná 
atmosféra. Nakrmí vás, popijete, dostanete 
k dispozici nejlepší ložnici, kterou budete 
sdílet i s domácím mazlíčkem, a za rozpadlou 
omítkou často najdete krásné zahradní zátiší. 
Pokud však navštívíte nějakou hospodu nebo 
podnik v okolí, byť jen kvůli točenému pivu, 
budou to domácí považovat za potupu. Oni 
se přece o vás mají postarat…
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6 POZNÁNÍ 
Chorvatsko, to není jen úzký pás 
pobřeží a přilehlé ostrovy, ale přiznejte 

sami, většinu Čechů stejně nejvíc zajímá 
moře a jízda na banánech, takže nevidí 
důvod, proč by do vnitrozemí jezdili. Stará 
městečka nebo rozeklané a vyprahlé pohoří 
Velebit vypadají nejlépe na fotkách. A proto-
že se velká část turistů vrací na svá osvěd-
čená místa, mají ještě omezenější výběr pro 
poznání místních přírodních nebo kulturních 
zajímavostí. Zbývá tedy onen povinný výlet, 
„abychom se další den zase těšili na pláž“. 
„Takže dáme Plitvická jezera potřetí nebo 
plavbu kolem Kornati podruhé a podle finan-
cí fish piknik na protější ostrov nebo výlet 
do Dubrovníku? Sousedka říkala, že je to tam 
hezké…“ Sousedka má pravdu, středověký 
přímořský komplex na úpatí vápencového 
pohoří s jedinečnou subtropickou vegetací 
s dohledem na blízké jadranské ostrůvky má 
něco do sebe ve dne i v noci. Sousedka ale 
zapomněla dodat, že v sezoně je v Dubrovní-
ku neuvěřitelně přeplněno a krom všudypří-
tomných koček v úzkých uličkách překvapí 
i vysoké ceny. Pokud se rozhodnete pro 
jednodušší variantu poznání, a to procházku 
za vesnici nebo turistické letovisko, budete 
často překvapeni nuznou balkánskou 
realitou. Krajina ponechaná jakoby ladem, 
hromady sutě, odpadky…

7 POČASÍ 
Samozřejmě platí, že čím více na jih, 
tím teplejší, ale i stabilnější počasí. 

V Chorvatsku v jeho severní části nemáte 
ani během letních měsíců úplnou jistotu, že 
vaše dovolená bude prosluněná. V červnu 
je ještě studené moře a během září nastává 
většinou zlom, kdy se počasí začne výrazně 
kazit. Na teplotu vody má zase vliv směr 
mořských proudů a také silný padavý vítr 
Bora, který ovlivňuje rozdíly mezi kontinen-
tálním horským podnebím ve vnitrozemí 
a středomořským na pobřeží. Bora může 
přijít i za jasného dne a vítr může dosáhnout 
rychlosti až 200 km/h. Nejen že se výrazně 

pocitově ochladí, ale vítr žene teplou vodu 
na hladině dále do moře a na povrch se do-
stává poměrně studená spodní voda, tudíž 
teplota moře může klesnout i na několik dní 
pod 20 stupňů.  

8 PO OSTROVECH 
Na první pohled to zní i vypadá 
báječně. Týden strávený na jachtě 

plavbou kolem pobřeží a mezi ostrůvky. 
Šnorchlování v opuštěných zátokách 
a koupání na volném moři. Má to však i svá 
specifika. Tak především nejde o žádnou 
levnou záležitost, potřebujete také kapitá-
na s licencí, naučit se pár základních uzlů 
a umět si poradit s plachtami. Nečekejte, že 
se budete jen válet na palubě, když poplu-
jete „na plachty“, co každou chvíli budete 
„křižovat“ a měnit směr lodi. Na ostrůvek, 
který jste viděli na obzoru ráno, dojedete 
těsně před setměním. Žádná velká zábava 
to není, k tomu připočítejte velmi úzké 
kajuty a ponorkovou nemoc, i když s sebou 
budete mít krásnou modelku. Nebo právě 
proto. Počítejte také se silným lodním 
provozem a nevyzpytatelnými mořskými 
proudy. Hodně ostrůvků je také nepří-
stupných, u dalších se dá kotvit v pouze 
k tomu určených zátokách, a když přista-
nete u takové Korčuly, připravte si tučný 
peníz už jen za to, že můžete loď uchytit 
u mola. Ale taková pevnina má i své výhody. 
Konečně si můžete v klidu dojít na záchod 
a taky se s vámi nic netočí. Pokud se vám 
dělá blbě na řetízkáči, rozhodně na jachtu 
nevkročte. Poznáte různé druhy frekvence 
vln, různé druhy nevolností a budete celý 
den přemýšlet, proč ty včerejší daleko větší 
vlny měly menší účinek na obsah žaludku. 
A když přijde Bora, nepomůže Kinedryl ani 
záchranná vesta, zato jedinou hospůdku 
v zátoce poznáte dokonale.   

MŮŽETE NATREFIT NA PERFEKTNÍ UBYTOVÁNÍ,  ZAŽÍT TÝDEN 
SLUNEČNÉHO POČASÍ,  OBJEVIT SKVOSTNOU RESTAURACI.
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POKUD MÁTE OBAVY 
Z TERORISMU, KLIDNĚ SE 
VSAĎTE,  ŽE ZEMŘETE J INAK, 
KDYŽ UŽ TAKTO PŘEMÝŠLÍTE.

9 JÍDLO A PITÍ  
Skvělé grilované ryby, pečené papriky 
nebo mleté maso, k tomu čerstvé peči-

vo. Sladoled (zmrzlina) znamená sázku na jis-
totu. Balkánská kuchyně je vynikající, stačí mít 
peněženku naditou bankovkami. Platí však 
jednoduché pravidlo – všude je draho, někde 
(třeba na ostrovech) ještě dráž.  V prázdnino-
vých centrech navíc na turisty čekají mnohé 
„pasti“, tak jako jinde na světě. Poznat rozdíl 
mezi kvalitní a nekvalitní restaurací nejde ani 
podle počtu lidí, zeptejte se však na nějaký tip 
domácího. Jen dávejte pozor, aby vás u zná-
mých jednoduše neoškubali. S tím Chorvaté 
nemají žádný morální problém. Také je třeba 
si dávat pozor na pančovanou kořalku a víno 
kupované na tržištích. Pil jsem takovou rakiju, 
která mi svištěla v hlavě a pálila v očích ještě 
další den, a místní vinař mi prodal tak kyselé 
víno, že jsem ho zajídal kvašenými okurkami, 
abych neutralizoval chuť. Na putování za po-
znáním balkánské gastronomie však raději 
zvolte Srbsko nebo třeba Černou Horu, kde si 
budete debužírovat tak kvalitně jako místní 
a přitom nesledovat rozpočet.    

10 EXISTUJÍ ALTERNATIVY 
Dobrá zpráva na závěr. Existuje 
nespočet blízkých i exotických 

destinací, kam se dá relativně pohodlně le-
tecky a za slušnou cenu dopravit. Vždyť život 
je příliš krátký na to, abyste se stále vraceli 
na totéž místo. Nabízí se Itálie, Španělsko, 
Řecko, ostrovy ve Středozemním moři, Kanár-
ské ostrovy nebo třeba Turecko, Egypt, Dubaj. 
Rozvíjí se také turismus například v Černé 
Hoře nebo Albánii. Namítnete, že polovina 
zmiňovaných destinací není zcela bezpečná 
a hrozí zde terorismus. Jenže to je hodně 
relativní, věřte, že zcela jistě zemřete jinak, 
když už přemýšlíte takto. Mnohem větší riziko 
na vás stále číhá na silnicích než v turistických 
resortech. Možná vás překvapí čísla. Zatímco 
při teroristických útocích po celém světě 
zemřelo loni zhruba 30 000 osob, automobi-
lové nehody mají za následek 1 250 000 obětí. 
O podobném nepoměru mluví statistiky 
i v Evropě. Ano, média mají neuvěřitelnou 
moc. Já ale na dovolenou nejezdím zemřít, já 
si tam jezdím užít a odpočinout. 

TAK PROČ TAM TEDY JEZDIT
Protože Chorvatsko leží na jihu a uzurpovalo si čarokrásné pobřeží, které mu většina okolních 
států původní Jugoslávie může jen závidět. Tímhle názorovým průchodem, za který by mě 
ještě počátkem tisíciletí mnozí ukamenovali, jsem se chtěl pouze pokusit otevřít vaše oči 
a mysl. Navíc skutečně existuje rozdíl v lokalitách, můžete natrefit na perfektní ubytování, 
zažít týden slunečného počasí bez jediného mráčku, objevit skvostnou restauraci a další 
důvody, proč jet do Chorvatska. Protože Chorvatky i Chorvati jsou krásní a voňaví, slušně 
se s nimi celkem bez problémů domluvíme a slovanský původ se nezapře. Ale hlavně nejde 
kolikrát ani o to kam, ale s kým a kdo tam bude na nás čekat. I to je důvod, proč se tam stále 
vracím… Dobro došli! ▪
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Chorvatsko má relativně jednu z nej-
větších diaspor na světě. Pouze 

v zemích západní Evropy žije přibližně milion 
Chorvatů. Uvádí se, že v zahraničí, zejména 
v USA, Kanadě, Jižní Americe a Austrálii našly 
nový domov až 4 miliony osob chorvatského 
původu.

Na veterány nesahejte
Ještě větší exodus statisíců obyvatel zažila 
v uplynulých letech jiná balkánská země – 
Řecko. Zůstávali přirozeně ti, kteří pobírali 
štědré důchody a nejrůznější státní příspěv-
ky. Podobné to je v Chorvatsku, jehož roz-
počet plení zejména příspěvky pro veterány 
války za chorvatskou nezávislost v devade-
sátých letech. Dávku ve výši pět tisíc kun 
měsíčně (víc než 18 tisíc korun) pobírá půl 
milionu Chorvatů. Žádná z chorvatských 
vlád se na ni neodvážila vztáhnout ruku. Ve-
teráni jsou početnou skupinou voličů, jejich 
svaz platí za nejsilnější stavovskou organiza-
ci v zemi, a mají dokonce své ministerstvo. 

Vstup do EU zázrak nepřivolal
V devadesátých letech válkou zasažená 
země vstoupila do NATO v roce 2009 a čle-

Největší chorvatská města 
(podle počtu obyvatel)
1.  Záhřeb  790 000
2. Split 190 000
3. Rijeka 160 000
4.  Osijek 110 000
5. Zadar 75 000
6. Velika Gorica 64 000
7. Slavonski Brod 61 000
8. Pula 59 000
9. Karlovac 55 000
10. Sesvete 52 000 Zd
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nem EU se stala v roce 2013. Chorvatským 
politikům bylo jasné, že ekonomiku země 
nespasí příjmy z turistiky. Příliš ale spolé-
hali na to, že ji nakopne vstup do Evropské 
unie. Byla to jen chiméra. Růst hospodář-
ství za rok 2015 dosáhl průměrné úrovně 
cca 1,5 %, vzhledem k zadluženosti země 
a pokrytí dluhové služby by však Chorvat-
sko potřebovalo trvale udržitelný růst HDP 
nejméně ve výši 3,5 %. S růstem ekonomiky 
byl spojen i mírný pokles nezaměstnanosti, 
která se nyní pohybuje na úrovni 16 až 17 %. 

Nízká produktivita a korupce
Podle nejnovějšího žebříčku konkuren-
ceschopnosti, který vyjadřuje úroveň 
produktivity jednotlivých zemí, obsadilo 
Chorvatsko nepříliš lichotivé 77. místo. 
V regionu je horší pouze Srbsko na  
94. místě a Bosna a Hercegovina na  
111. místě (ČR obsadila 31. místo). Mezi 
hlavní faktory, které mají vliv na umístění 
Chorvatska, patří nízká účinnost státní 
správy, výše daňových sazeb, obtížně 
dostupné zdroje financování, restriktivní 
pracovní právo, složitost daňových před-
pisů, nedostatečně vzdělaná pracovní síla 
a korupce.

Budoucnost záleží na odvaze
Chorvatská vláda se díky neutěšenému 
vývoji makroekonomických ukazatelů a vá-
havému reformnímu úsilí dostává pod stále 
ostřejší kritiku ze strany Evropské komise. 
Chorvatsko má však předpoklady, aby veške-
ré ekonomické těžkosti zvládlo a v následují-
cích letech vytvořilo prosperující ekonomiku. 
Bude však hodně záležet na odvaze politiků 
učinit reformy i ochotě jeho obyvatelstva 
tyto reformy přijmout. ▪

PERLA JADRANU NEBO POTÁPĚJÍCÍ SE TITANIK?
Co možná nevíte o Chorvatsku…
Země zaznamenává dlouhodobý odliv obyvatelstva a populace každý rok klesá v důsledku negativního přírůstku o cca 
10 tisíc lidí. Tento negativní jev je také způsoben ekonomicky motivovanou emigrací. Za posledních 10 let chorvatské 
obyvatelstvo zestárlo o 2,4 roku na průměrných 41,7 let. Podle sčítání lidu v Chorvatsku rezidentně žije 4,256.889 
obyvatel, tj. o zhruba 152 tis. (3,4 %) méně než v roce 2001, a odliv obyvatel stále pokračuje, zejména do západní 
Evropy. Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva činí cca 52 % a je jeden z nejnižších v EU. 
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S In Kartou mám 
slevu na každý vlak ČD!

Vlakem vždy levněji

Papírové slevové průkazy pro důchodce 
končí 30. 6., ale s In Kartou můžete dál
jezdit se slevou.

● podrobnosti, jak si pořídit In Kartu se slevou
 pro důchodce, získáte v pokladnách a na webu ČD 
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ŽELEZNICE

ZVÍŘATA NA KOLEJÍCH 

Lidé od nepaměti obdivovali nejrůznější 
zástupce živočišné říše, jejich krásu, rychlost 
nebo sílu, a tak začali i svým výtvorům 
dávat jména a přezdívky podle nich. Stejně 
tak na železnici. Po našich tratích se 
prohánějí Elefanti, Panteři a Žraloci nebo 
dokonce rakouští býci.Vítejte v železniční 
rezervaci.

VÍTEJTE 
V ŽELEZNIČNÍ 
REZERVACI
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Například takový slon, největší žijící sucho-
zemské zvíře. Jméno příhodné k pojme-

nování podobných strojů. Slon africký dosa-
huje výšky tři až čtyři metry a hmotnosti šest 
až sedm tun. Denně spořádá kolem 150 litrů 
vody a přes 200 kilogramů potravy. 

Slon alias veliký a silný
Nikoho tak nepřekvapí, že slon se stal inspi-
rací pro pojmenování naší největší elektrické 
jednotky. Tři vozy o délce 80 metrů a hmot-
nosti 155 tun „spolykají“ přes 300 sedících 
a více než 330 stojících cestujících.  A proč Ci-
tyElefant? Protože tyto vysoce kapacitní jed-
notky jsou určeny pro dopravu v okolí velkých 
měst. Prostě v city, jak by dnes někteří řekli. 

Sloni a jejich ještě větší předchůdci mamuti 
se vyznačují také ohromnou silou. To inspiro-
valo železničáře k pojmenování velkých loko-
motiv. V letech 1913 až 1917 vyrobila továrna 
SLM ve švýcarském Winterthuru 28 lokomo-
tiv určených pro Gotthardskou dráhu s ma-
ximální rychlostí pouze 65 km/h, ale na svou 
dobu vysokým výkonem 1 190 kW. To jim 
umožnilo zdolávat strmé alpské rampy  
s 320 tun těžkým vlakem rychlostí až 26 km/h,  
tisícitunový vlak pak lokomotiva na rovině 
utáhla rychlostí 22 km/h. Možná se vám ty-
to hodnoty zdají směšně malé, ale před sto le-
ty to byly skutečně obdivuhodné výkony, které 
strojům vysloužily přezdívku Elefant – Slon.  

Nejen přezdívku, ale přímo jméno Mammut 
po ještě mohutnějším předchůdci slona dosta-
la i jedna ze čtveřice parních lokomotiv vyro-
bených v letech 1919 až 1921 pro náročnou 
horskou železnici v německém pohoří Harz. 
Na tratích se sklonem až 60 promile měly na-
hradit pomalé a málo výkonné ozubnicové 
lokomotivy. Na největším sklonu dokázaly 
utáhnout 260 tun těžký vlak rychlostí   
12 km/h. Čtveřice strojů pro harckou trať 
o hmotnosti sto tun a tažné síle přes 250 kN 
dostala společné označení Tierklasse – zvířecí 
třída – a vedle Mammuta nesla pojmenová-
ní Wisent – Bizon, Büffel – Bůvol a Elch – Los. 

Evoluce v přímém přenosu
Na českých kolejích se daří také Panterům. 
Z jejich rostoucí rodiny už máme dokonce dva 
druhy. Pro regionální zastávkové vlaky s pří-
zviskem „regio“ a pro rychlíky, tedy pro mezi-
městské spoje, mezinárodně řečeno „inter“.  
RegioPanteři a InterPanteři dostali své po-
jmenování podle návrhů zaslaných do ankety 
Českých drah a Škody přímo cestujícími a že-
lezničními fanoušky. Snad proto, že se mají 
po našich tratích pohybovat pružně jako koč-
ky a ulovit další a další cestující.



Ž E L E Z N I C E 51

v ohromném výkonu skoro devět tisíc koň-
ských sil. Taurusů jezdí po Rakousku skoro 
400 a zajíždějí také do Prahy nebo Českých 
Budějovic. Díky zdařilé konstrukci si je pořídily 
i další evropské železnice. 

Na jiné velké, silné a rychlé elektrické lo-
komotivě si můžeme ukázat, jak mohou být 
někdy přezdívky pěkně matoucí. Hodně zá-
leží na tom, zda dáme na vnější vzhled, nebo 
na skryté přednosti. 

Želva. Jaké lokomotivě může pasovat ta-
ková přezdívka? Želva je pomalé a těžkopád-
né zvíře. Nejspíš si tipnete, že to bude přezdív-
ka pro nějakou pomalou, možná posunovací 
lokomotivu. A vidíte, ono to tak není. Italové 
tak říkají svojí po několik desetiletí nejrychlejší 
lokomotivě řady E 444 vyrobené v 60. letech.  
Tyto stroje rozhodně nejsou žádné pomalé 
želvy, když tahají expresy po italských vysoko-
rychlostních tratích rychlostí 200 km/h. Svou 
přezdívku si vysloužily pro svůj oblý tvar připo-
mínající pěkně kulaťoučký želví krunýř.       

Pomyslný žebříček vedou Krokodýli
Od Želvy už nemáme daleko ke Krokodýlům. 
Tato přezdívka patří snad mezi nejrozšířenější 
napříč Evropou, a dokonce ještě dál. Když před 
železničními fandy začnete hovořit o Krokodý-
lu, hned každý ví, že máte na mysli až archaic-
ky vyhlížející stroj s velkou kabinou uprostřed 
a se dvěma dlouhými „nosy“ na obě strany. 

Původně patřila přezdívka mohutným 
švýcarským elektrickým lokomotivám pro 
Gotthardskou trať o sklonu až 28 promile 
a s relativně malými oblouky. Proto byl ten-
to skoro 20 metrů a ve službě až 128 tun těž-
ký stroj o šesti spřažených a dvou běžných ná-
pravách rozdělen do tří kloubově spojených 
částí. Podobně jako skutečný krokodýl měl 
i ten železniční „čumák, tělo a ocas“. Pokud 
k tomu přidáte zelený nátěr, nemusíte mít ani 
velkou fantazii, aby vám tak mohutný stroj 
připomněl krokodýla. Jiná legenda praví, že 
pojmenování vzniklo zkomolením jména kon-
struktéra lokomotiv Johna Cockerilla a jeho 
stejnojmenné továrny, která vyrobila podob-
ně konstruovanou článkovou parní lokomo-
tivu už v roce 1851. První švýcarští Krokodýli 
se vydali na koleje už v roce 1919 a postupně 
jich bylo vyrobeno 46. Jen o čtyři roky pozdě-
ji si pořídili velmi podobné lokomotivy pro své 
horské tratě také Rakušané. Tyto lokomotivy 
jsou známé jako Rakouský krokodýl.  

Ale vraťme se do Švýcarska. „Krokodýlí“ 
konstrukce se tam uplatnila i u dalších typů. 
Vznikl tak rhétský Krokodýl řady Ge 6/6 s roz-
chodem pouhý 1 metr. První z 15 lokomotiv 
tohoto typu vyjela na tratě v malebném kan-

Charakteristické znaky Krokodýlů
Dělená skříň
Skříň lokomotivy je slo-

žená ze tří částí. Vysoká 
střední část obsahuje především 

transformátor, volič odboček, 
pomocné pohony a na střeše sběrače. Na obou 
čelech střední části je situováno stanoviště 
strojvedoucího. Na střední část navazují na obou 
stranách nízké, podlouhlé kapoty, které jsou užší 
než střední část a jsou součástí podvozků. Pod 
kapotami jsou uloženy trakční motory a některá 
další zařízení.

Pojezd
Pojezd lokomotivy je tvořen dvěma podvozky 
se zpravidla třemi hnacími nápravami. Podvoz-
ky jsou u švýcarských i rakouských normálně 
rozchodných Krokodýlů spojeny a jejich součástí 
je i běhoun. Přenos podélných sil probíhá mimo 

skříň lokomotivy. U lokomotivy Ge 6/6 RhB 
a WCG1 jsou podvozky vzájemně příliš vzdálené, 
proto jsou podélné síly mezi oběma podvozky 
přenášeny lokomotivní skříní. Na vnějších čelech 
jsou rámy podvozků opatřeny tažným a naráže-
cím ústrojím.

Pohon
Pro lokomotivy Krokodýl se používá spojnicový 
pohon. Motory pohánějí jalový hřídel, ze kterého 
se krouticí moment přenáší spojnicemi na hnací 
dvojkolí. Spojnicový pohon však způsobuje 
ve vyšších rychlostech lehké vrcení, což také 
připomínalo pohyb krokodýla.

Barva
Krokodýli měli z výroby zelenou nebo hnědou 
barvu, což ještě podtrhovalo jejich podobnost 
s těmito plazy. Zdroj: wikipedia.cz

Také při pojmenování motorových vozů 
a jednotek se nechali železničáři inspirovat ži-
vočišnou říší. Karlovarský, Plzeňský, Ústecký, 
ale také Zlínský kraj křižuje jednatřicet Žralo-
ků – RegioSharků. Když se podíváte na jejich  
aerodynamicky tvarované čelo se světly na bo-
cích a výrazným prostorem pro spřáhlo, nepři-
pomínají vám také štíhlou žraločí hlavu s vel-
kou tlamou? Přezdívku Bílý žralok, v němčině 
Weißer Hai, si vysloužily i německé rychlovla-
ky ICE. Přezdívek však mají mnohem více. Jed-
na z nich, také z živočišné říše, ale není už tak 
atraktivní. Je to Mehlwurm – Moučný červ.  

Zástupci hmyzu, pavouků a podobné ha-
věti neoblíbené hlavně u žen a dívek mají své 
místo i na železnici. RegioSpider, tedy Pavouk, 

zdolává bez problémů naši nejstrmější želez-
nici z Tanvaldu do Harrachova na pomezí Ji-
zerských hor a Krkonoš. Trať tam místy dosa-
huje sklonu až 58 promile a v minulosti po ní 
jezdily ozubnicové lokomotivy. Při pojmeno-
vání motorového vozu hrál hlavní roli fakt, že 
zdolává naši nejstrmější trať tak snadno, jako 
lezou pavouci po svých sítích. 

Býci a vysokorychlostní Želvy
Obliba dávat lokomotivám a železničním sou-
pravám zvířecí jména nepanuje jen u nás. Tau-
rus je latinské pojmenování pro býka a Ra-
kušané jím označili své moderní velmi sil-
né a rychlé lokomotivy. Jde o oficiální jméno 
a ne jen o lidovou přezdívku. Svůj původ má 

Švýcarsko (RhB) – řada Ge 6/6 Francie – řada BB 12000 Indie – řada WCG-1
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tonu Graubünden už v roce 1921 a dodnes se 
jich několik zachovalo v muzeích a jako pro-
vozuschopné historické stroje je můžete po-
tkat s nostalgickými vlaky v alpských údolích.  
V roce 1926 pak vznikla trojice normálně roz-
chodných Krokodýlů pro trať v údolí Seetal 
známých dnes jako Seetal-Krokodil. Jediný kus 
Bernina-Krokodilu byl vyroben v roce 1928 pro 
úzkorozchodnou horskou trať  Berninabahn  
a je unikátní tím, že ani při sklonech 70 promi-
le nepoužívá ozubnici. Naopak speciální pod-
vozky umožňující provoz na tratích s ozubni-

cí měla necelá desítka Krokodýlů pro společ-
nosti Brig-Visp-Zermatt-Bahn označovaných 
dnes jako BVZ-Krokodýl. 

Za obřími plazy k nám i do Indie
U nás jsou ovšem nejznámější němečtí Kro-
kodýli řad E93 a E94. Mohutné skoro 19 me-
trů dlouhé a kolem 120 tun těžké šestinápra-
vové lokomotivy pro nákladní vlaky. I ty cha-
rakterizuje původně zelený nátěr, střední část 
skříně s kabinami strojvedoucích a strojov-
nou s transformátorem i dva nad podvozky 
umístěné protáhlé „nosy“, které se v oblou-
cích natáčejí.  Tyto mohutné nákladní stroje 
s výkonem až čtyři tisíce koňských sil se vyrá-
běly v letech 1933 až 1956. Z výrobních linek 
jich vyjelo přes dvě stě a křižovaly železnice 
východního i západního Německa a Rakous-
ka až do 90. let minulého století. Někteří sou-
kromí dopravci je využívají dokonce ještě dnes 
a mnoho z těchto ikonických strojů se docho-
valo v muzeích a u železničních spolků. 

To však stále není všechno. Přezdívka Kro-
kodýl se vžila pro charakteristický tvar loko-
motiv i u dalších strojů a v dalších zemích, na-
příklad pro španělské nebo francouzské stro-
je. I ty mají podobný tvar, ale střední část už 
představuje pouze kabinu strojvedoucího 
a veškerá zařízení jsou umístěná v kapotách 
na obou jejích stranách. Ty nejsou pohyblivé, 
jako tomu bylo u starších Krokodýlů. Stejné 

lokomotivy byly dodány také do Lucembur-
ska, kde se jim říkalo Lëtzeburger Krokodil. 

Krokodýlí konstrukce se dostala dokonce 
až daleko na východ do Indie. Tamní Krokodý-
ly postavili technici ve švýcarské lokomotivce 
SLM, kde vznikli i jejich švýcarští předchůdci. 
Od roku 1928 jezdili na trati z Bombaje do Pu-
ne na širokém rozchodu 1 676 mm. 

I my jsme měli svého Krokodýla. Pokud pře-
mýšlíte, která naše lokomotiva kromě posu-
novacích Žehliček má ten správný tvar, pak 
vás asi žádná nenapadne. U nás se tak totiž ří-

kalo motorovým vozům řady 850 a 851, vyrá-
běným v 60. letech minulého století. Ke konci 
svého provozu je znali hlavně cestující na Mo-
ravě, kde také v roce 2014 dosloužily.

Žáby, hmyz, ptáci i domácí zvířectvo
Zvířecích přezdívek na železnici po celém svě-
tě bychom našli spoustu a náš článek by za-
bral jeden celý časopis. Proto zmiňme ty nej-
zajímavější.

Například Francouzi se nechali inspirovat 
mořem, když vymýšleli přezdívku pro moder-
ní modrošedé bachraté čtyřnápravové vo-
zy. Říkají jim Modrá velryba. Silné motorové 
lokomotivy řady BB 68000 a BB 68500 zase 
dostaly pro svou výkonnost, velkou tažnou 
sílu a univerzální použití ne moc lichotivou 
přezdívku Vůl. Belgičané se nechali inspiro-
vat při pojmenování svých silných motoro-
vých lokomotiv z 50. let světem psů a říka-
li jim Bulldogs. Mnoho zvířecích přezdívek 
se dostalo i německým lokomotivám, na-
příklad parním rychlíkovkám řady 01 se ří-
ká Fledermaus – Netopýr a řadě 10 Schwar-
zer Schwan – Černá labuť. Elektrická univer-
zální lokomotiva E41 (141) pro původní zele-
nou barvu a charakteristické zvuky měla různé 
žabí přezdívky – Knallfrosch, Springfrosch, 
Laubfrosch – Ropucha, Skokan nebo Rosnička. 

Kopu podobných přezdívek dostaly i na-
še lokomotivy. Třeba hned ta poslední zmíně-

ná – Rosnička – se vžila díky zelenému nátě-
ru pro u nás poslední zkonstruovanou parní 
lokomotivu řady 464.2, stejně jako pro ma-
lou motorovou posunovací lokomotivu řa-
dy 710, původně T 334.0. Vůbec spousta na-
šich parních lokomotiv si díky svým nátěrům 
vykoledovala přezdívku ze zvířecí říše. Napří-
klad Albatros, elegantní rychlíková lokomoti-
va v modrém nátěru s bílou budkou a velkými 
červenými koly, která dominovala expresním 
soupravám od konce 40. do 60. let na mno-
ha hlavních tratích po celém Československu. 

Modrá barva stojí také za přezdívkou pro ten-
drovku řady 477.0. Ta si vysloužila pojmenová-
ní Papoušek. Zapomenout bychom neměli ani 
na starší a menší lokálkové lokomotivy, tře-
ba na řadu 422.0 a 423.0, kterým se říká Malý 
a Velký bejček. 

Zkrátka nepřišly ani zástupkyně moderních 
trakcí z druhé poloviny 20. století, které větši-
nou jezdí dodnes. I zde se to hemží nejrůzněj-
šími zvířaty. Třeba přezdívka Prasátko se vžila 
pro maličké posunovací lokomotivy řady 700, 
které se používaly hlavně na posunu a na vleč-
kách. Trochu nelichotivou přezdívku si vyslou-
žily pro malou velikost a tvar chladiče. Pro vět-
ší diesely řady 740/742 se vžily hned dvě zví-
řecí přezdívky – Kocour nebo Včela – pro je-
jich pracovitost i fakt, že se rozšířily doslova 
na každý „dvůr“, tedy do každé stanice a našly 
uplatnění prakticky ve všech výkonech od po-
sunu přes nákladní a osobní vlaky po dopravu 
rychlíků. Legendární jsou i lokomotivy Čme-
lák. Jejich přezdívka vznikla z ruského označe-
ní ČME, takže prostě ČMElák. Z elektrických lo-
komotiv pak nelze zapomenout na Velbloudy, 
řadu 130, která se honosí velkým hrbem slou-
žícím k nasávání vzduchu k chlazení, a expres-
ní československé lokomotivy řady 350, které 
pro svůj výkon 5 a půl tisíc koňských sil dostaly 
přezdívku Gorila. Pro svůj tvar, umístění světel 
a snad také pro šedý prototypový nátěr obdr-
žely i druhou zvířecí přezdívku Krysa. ▪



Články v této rubrice mají pouze informativní charakter.
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Cyklopůjčovny ČD
Zahájení nové sezony

Můžete potkat ve vlaku
Miroslav Vyka

ČD Nostalgie
Do Lužné za historií

P R U V O D C E
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CYKLOPŮJČOVNY ČD
se znovu otevírají
Milovníci cyklistiky mohou opět vyrazit na výlety za krásou české 
přírody. Od 1. dubna jsou v provozu ve všech krajích půjčovny 
kol Českých drah, které nabízejí jedinečnou možnost kombinovat 
cestu vlakem s cykloturistikou.

Letos se pro příznivce cykloturistiky ote-
vírá celkem 96 půjčoven, kde je možno 

zapůjčit kvalitní horská, treková i krosová 
kola, ve třinácti z nich jsou k dispozici také 
elektrokola nebo koloběžky. Sortiment dále 
doplňují cyklistické helmy, které jsou k dispo-
zici ve všech půjčovnách, v některých najdete 
také dětská kola či cyklosedačky. Oproti 
loňské sezoně si letos můžete kolo vypůjčit 
také v Berouně, Mělníku, Litoměřicích město 
a Náchodě. Loni se půjčilo 8 068 bicyklů. Kolo 
je možné zarezervovat předem telefonicky 
nebo e-mailem.

Jak si kolo vypůjčit
Pro sepsání nájemní smlouvy vám postačí 
předložit dva doklady totožnosti (např. ob-
čanský průkaz a In Kartu ČD). Pak už zbývá 
jen složit kauci v hotovosti (ta vám bude 
proplacena ve stanici, kde kolo vrátíte), 
zaplatit půjčovné a můžete šlápnout 
do pedálů. Kauce za kolo či koloběž-
ku činí 1 000 Kč, za elektrokolo 
2 500–3 000 Kč. Ceny půjčovného 
se v jednotlivých krajích liší. Na-
příklad v Ústeckém kraji se ceny 
pohybují od 190 Kč/den, u elekt-
rokol od 250 Kč/den. Vždy platí, 
že s In Kartou ČD vás vyjde cena 
půjčovného nejvýhodněji. Pokud 
jste zaregistrovaní do věrnostního 
programu ČD Body, můžete si za  
50 bodů vyzvednout voucher pro bez-
platné zapůjčení. ▪

Soutěž o dresy a vouchery
Odpovězte správně na soutěžní otázku a vyhrajte  
cyklistický dres ČD Bike nebo voucher na bezplatné  
zapůjčení kola v cyklopůjčovnách ČD (ve hře jsou  
tři dresy a pět voucherů).

Kolik kol bylo v loňské sezoně  
v cyklopůjčovnách ČD celkem vypůjčeno?
A) 868 B) 8 068 C) 86

Správnou odpověď jednoduše zadejte do soutěžního  
formuláře na www.cdprovas.cz, nejpozději  
do 18. května 2017.

Výhody cyklopůjčoven ČD Bike
▪   žádné starosti s přepravou kola na místo výletu
▪   kvalitní kola, elektrokola a koloběžky
▪   nízké ceny půjčovného již od 110 Kč/den
▪   po vybraných tratích můžete kolo svézt vlakem zdarma
▪   možnost vrácení kol v jiné cyklopůjčovně ČD Bike
▪   kolo zdarma uschováte ve vybraných úschovnách zavazadel ČD

Více informací o službě ČD Bike najdete na www.cd.cz/cdbike.
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Přehled cyklopůjčoven ČD Bike a vratných stanic 
Jihočeský kraj
Černá v Pošumaví (1. 6.–30. 9.), Český Krum-
lov, Horní Planá, Jindřichův Hradec, Lipno 
nad Vltavou, Nová Pec (1. 6.–30. 9.), Písek, 
Strakonice, Tábor, Třeboň*, Třeboň lázně*, 
Veselí nad Lužnicí, Volary  
Vratné stanice, půjčení pouze na objednávku 
předem: České Velenice, Kardašova Řečice,  Mi-
levsko, Prachatice, Vimperk, Vyšší Brod klášter 
Pouze vratná stanice: N. Bystřice (1. 5.–30. 9.)

Karlovarský kraj
Aš, Františkovy Lázně, Cheb*, Karlovy Vary 
dol. n.*, Karlovy Vary (ode dne vyhlášení), Lo-
ket (1. 7.–31. 8.), Mariánské Lázně*,  Sokolov,
Vratné stanice, půjčení pouze na objednávku 
předem: Nejdek 

Plzeňský kraj
Domažlice*, Klatovy, Tachov

Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek, Ostrava hl. n.*

Královéhradecký kraj
Adršpach (1. 5.–31. 8.), Česká Skalice, Ná-
chod, Trutnov hl. n.
Vratné stanice, půjčení pouze na objednávku 
předem: Červený Kostelec

Pardubický kraj
Pardubice hl. n., Č. Třebová, Letohrad, Chrudim
Vratné stanice, půjčení pouze na objednávku 
předem: Brandýs nad Orlicí, Hlinsko v Če-
chách, Choceň, Jablonné nad Orlicí, Králíky, 
Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, 
Přelouč, Slatiňany, Svitavy, Ústí nad Orlicí 
město, Žamberk, Žďárec u Skutče

Jihomoravský kraj
Břeclav, Hodonín, Veselí nad Moravou, Vra-
novice, Znojmo

Praha a Středočeský kraj
Praha-Smíchov*, Beroun, Kolín*, Kutná Hora 
město, Lysá nad Labem, Mělník, Neratovice, 
Nymburk hl. n., Poděbrady

Kraj Vysočina
Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, 
Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou
Na základě objednávky předem: Havlíčkův 
Brod, Jihlava, Ledeč nad Sázavou, Náměšť 
nad Oslavou, Přibyslav

Olomoucký kraj
Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou, Olo-
mouc hl. n.*, Přerov, Zábřeh na Moravě

Zlínský kraj
Kroměříž, Otrokovice*, Staré Město u Uher-
ského Hradiště, Valašské Meziříčí

Ústecký kraj
Děčín hl. n.*, Litoměřice město, Lovosice, 
Ústí nad Labem hl. n.* Vratné stanice, půjče-
ní pouze na objednávku předem: Rumburk

Liberecký kraj
Doksy, Mimoň 

*Možnost zapůjčení elektrokola

půjčovny kol a vratné stanice
pouze pro vrácení kol, zapůjčit lze po předchozí rezervaci
pouze pro vrácení kol
půjčovna elektrokol

Síťová jízdenka 
pro kolo
Plánujete více výletů na kole 
nebo koloběžce na různých 
místech v jeden den a mezi nimi 
se chcete přesouvat vlakem? Pak 
pro vás máme dobrou zprávu:  
od 1. května do 30. září si pro svůj 
bicykl můžete koupit síťovou jízdenku. 
Přijde vás na 99 Kč a díky ní se můžete 
přesouvat opakovaně libovolným počtem spojů 
až do 24. hodiny dne, kdy jste si jízdenku koupili. 
Kolo bude přepravováno jako vaše spoluzavazadlo, 
po zaplacení jednorázového úschovného jej ale můžete 
předat i do úschovy během přepravy. Jízdenku si můžete 
koupit u pokladních přepážek ČD, pověřených zaměstnanců 
ve vlaku nebo jako eTiket (v e-shopu ČD včetně mobilní aplika-
ce Můj vlak nebo prostřednictvím služby TeleTiket).
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ELEKTROKOLO ANEB 
vyberte si svého šampióna
Splněný sen všech začínajících 
i ostřílených cyklistů – to 
je elektrokolo. Díky baterii 
a výkonnému motoru odmění 
vaši snahu při každém šlápnutí 
do pedálů takovou dávkou 
dopomoci, jakou potřebujete. 
Elektrokolo vám ulehčí jízdu 
do kopce a nezklame, když vám 
začnou ubývat síly.  

Zvládne stejně dobře vaše cyklistické 
začátky jako budování vašeho cyklis-

tického já. Vaše pošramocené sebevědomí 
s lehkostí vyšvihne na úroveň rodiny i přátel, 
kteří vám doposud jen posměšně ujížděli. 

Jak vybrat to správné
Váha, výška i váš věk jsou pro správnou volbu 
elektrokola klíčové. Tělesné proporce určují 
nejen rám kola, který díky pravdivé odpovědi 
bez potíží cyklistu uveze, ale také vhodné 
zvolení baterie, která dodá potřebnou „šťávu“. 
Samotná výška jezdce je pak spjata s výběrem 
vhodné velikosti rámu. U elektrokola platí, 
že věk je skutečně jen číslo, a tak si i aktivní 
senior může vybrat například model s niž-
ším a pohodlnějším nástupem. „Také podle 
předpokládaného povrchu a smělých plánů 
o najetých kilometrech je důležité elektrokolo 
vybírat. Právě dojezdová vzdálenost je jeden 
z důležitých faktorů při výběru elektrokola,“ 
dodává Miroslav Menšík ze specializovaného 
obchodu na elektrokola GIVE.cz.

Na míru vašim očekáváním
Důvodů, proč si elektrokolo pořídit, může být 
mnoho – od víkendového rozptýlení, přepra-
vu do práce či školy až po téměř vrcholové 
výkony. Zde je základní přehled variant:

Městská elektrokola jsou  nejlepší volbou pro 
velkoměsta, skvěle zvládají silnice i cyklo-
stezky. Výrobci myslí nejen na nízkou váhu 
a jednoduché ovládání, ale také na zajímavý 
a slušivý design a snadné zvládnutí i lehce 
náročného terénu.

Krosová elektrokola vynikají vyšší dojezdo-
vou vzdáleností a svou schopností poskyt-
nout vám jezdecký komfort jak ve městě, tak 
i v lehčím terénu. 

Horská elektrokola jsou stvořena pro 
nadšence, kteří milují výhled z vrcholků hor 
a lesní vzduch je jejich vášní. Výbava horské-

ho elektrokola v podobě odpružené vidlice, 
kotoučových hydraulických brzd a více převo-
dové přehazovačky učiní z vaší jízdy doslova 
požitek.

Seniorská elektrokola jsou díky nižší 
nástupní hraně, která umožní snadné na-
sednutí i sesednutí, vhodná nejen pro dříve 
narozené, ale také pro milovníky cyklistiky 
s handicapem či cyklisty po úraze.

Skládací elektrokola si zamilují milovníci 
kombinovaného způsobu dopravy a ti, kteří 
bez svého kola nevydrží ani na dovolené. 
Jednoduchý pohyb stačí ke složení i rozlo-
žení. Doma jej proto snadno uskladníte. 
Díky možnosti složení se s nimi dá pohodlně 
cestovat i v MHD, vlaku či autobusu.

Pohon vás popostrčí
Podle typu elektromotoru získáte patřičné 
jízdní vlastnosti a také dojezdovou vzdále-
nost. V těchto kvalitách rozhodně vyniká 
středový pohon, který je tichý, úsporný, 
dobře vyvážený a disponuje komfortním 
dávkováním výkonu. Pohon umístěný v zadní 
části kola je nejběžnějším typem, a to díky 
nejlepšímu poměru ceny a jízdních vlastností. 
Vybrat si můžete i pohon v náboji předního 
kola – ten patří mezi nejlevnější typy.

Kterou značku zvolit?
I když obsah naší peněženky občas možná 
svádí k tomu pořídit si elektrokolo neznámé 
značky, je pravdou, že jen kvalitní výrobek 
přinese správný požitek z jízdy a spolehlivě 
vás vždy doveze domů – a nejen jednou. 
Kvalitních značek elektrokol je na trhu již 
celá řada, a vybírat tak můžete elektrokola 
od německé značky Haibike, tuzemské znač-
ky Leader Fox, Crussis a mnoha dalších. Mezi 
nejoblíbenější značky elektrokol v ČR patří 
bezesporu česká značka Apache. Patriot 
zajásá, že se některé typy elektrokol Apache 
dokonce montují v českých společnostech, 
a snadno se tak ověří jejich deklarovaná 
kvalita. ▪

SHOWROOM - ADRESA:
GIVE.cz, K Žižkovu 640/9
Praha 9 - Vysočany
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Co všechno umí NOVÝ WEB ČD
Před více než dvěma měsíci byl spuštěn nový zákaznický portál Českých 
drah. Přinesl nejen mladistvý vzhled, ale i výrazné zjednodušení. Co 
všechno na něm najdete a jaká další vylepšení se chystají?

Rychlejší, přehlednější, jednodušší.  
To jsou hlavní výhody nového webu  

www.cd.cz, který byl inspirován oblíbenou 
mobilní aplikací Můj vlak. Hlavně mladí 
uživatelé přivítali provázání se sociálními 
sítěmi, zejména pak Facebookem a YouTube, 
na kterých České dráhy taktéž působí. A kdo 
by si s novým webem nevěděl rady, pro toho 
jsou připraveny návodné videotipy.

Co se změnilo?
Nová verze webu pracuje s registrovanými 
uživateli a jejich předvolbami trochu jinak než 
ta původní. Původní portál umožňoval perso-
nifikovat pouze jednoho cestujícího s jednou 
kombinací slevového průkazu, na novém 
webu můžete mít až dvanáctku oblíbených 
cestujících. Tím si můžete výrazně ulehčit, 
pokud častěji kupujete jízdenky např. pro 
své rodiče, děti apod. U jednoho z uživatelů 
si v profilu dokonce můžete nastavit, kdo je 
hlavní cestující, a ten se potom vždy vyplňuje 
v masce spojení. Uživatel navíc může vytvářet 

SHOWROOM - ADRESA:
GIVE.cz, K Žižkovu 640/9
Praha 9 - Vysočany
Otevřeno: Po - Pá  10 - 18
             So 10 - 14

VYBERTE SI Z ŠIROKÉ NABÍDKY NA WWW.GIVE.CZ

Inzerce

WWW.CD.CZ

oblíbené předdefinované skupiny cestujících, 
spojení, vlaky, stanice a další. Vývojáři dále 
po vzoru mobilní aplikace Můj vlak zjednodu-
šili přístup k informacím o vlaku nebo stanici.

Další novinkou je platební metoda ČD 
Kredit. Zákazník si na ni uloží zvolený finanč-
ní obnos a z něj platí jízdenky při nákupu 
v e-shopu a od začátku března také v mo-
bilní aplikaci Můj vlak. ČD Kredit stačí nabít 
volitelnou částkou, nastavit bezpečnostní 

PIN jako u platební karty a po zhruba pěti 
vteřinách máte jízdenku v mobilu.

Další vylepšení jsou v plánu
Je obecně známé, že s každou velkou změ-
nou webových stránek přichází i mnoho 
připomínek či námětů na zlepšení. V plánu je 
tak několik úprav i rozšíření funkcí a služeb 
nového webu. Mnoho věcných připomínek 
jsme obdrželi i od vás – uživatelů a zákazníků 
Českých drah – a vězte, že se snažíme podle 
nich nový web dále vylepšovat. Nově se tak 
můžete těšit například na speciální sekci 
s kompletním přehledem cestování do zahra-
ničí, ale i na spoustu dalších novinek. ▪

Další vychytávky
 ▪  možnost zrychleného nákupu

 ▪  integrace správy In Karty 
z moje.inkarta.cz do profilu  
registrovaného uživatele

 ▪  kompletní správa důležitých 
služeb přímo v profilu uživatele

 ▪  inteligentní fulltextový vyhledávač

 ▪  kapesní jízdní řád

 ▪  nová sekce Naše vlaky
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Ze zkušeností, které máme, mohu říci, že lidé 
vnímají, zda je čisto a uklizeno, a to nejen 
ve vlacích, ale i na nástupištích či v okolí 
nádraží. Důležitým faktorem je také bezpeč-
nost. Chceme-li například, aby cestující přijel 
k vlaku autem, pak nemůže být u nádraží 
vyloučená lokalita, protože by se o své auto 
bál. Pokud mají lidé při cestování pozitivní 
zkušenosti, pak si je mezi sebou řeknou, a po-
čet cestujících tak vzroste.

Co je klíčem k úspěchu?
Zahraniční zkušenosti ukazují, že cesta vede 
postupným zvyšováním kvality služeb. Klíčem 
k úspěchu je například iniciativa místních 
samospráv. Tam se musí najít lídr, který 
začne regionální dopravu řešit. V autech sedí 
desetinásobně více lidí než ve vlaku, proto 
má regionální železnice smysl. Měli bychom 
nabídnout hezká nádraží s kvalitními služba-
mi i uklizené vlaky a využít synergii veřejného 
a soukromého sektoru – oslovme místní 
podnikatele ke společné propagaci železnice 
a regionu. Například České dráhy již takto 
úspěšně propagují vlaky společně s lyžařskými 
středisky. 

Máte nějaké oblíbené regionální tratě?
Vlakem jezdím opravdu hodně a nejraději 
do míst, kde jsem ještě nebyl. V posledních 
letech mi ale bohužel na takové cesty 
nezbývá dostatek času, přesto po kolejích 
urazím přes 60 tisíc kilometrů ročně. Pomi-
nu-li Českou republiku, tak mezi oblíbené 
patří Rhétská dráha ve Švýcarsku. Nejen 
tam hledám inspiraci ke zlepšení regionál-
ní dopravy u nás. 

Jaký je váš názor na liberalizaci 
 železničního trhu?
Začínáme z opačného konce – libe-
ralizujeme dálkovou dopravu, ale 
nemáme připravený jednotný tarif. 
Upozorňujeme ministerstvo dopra-
vy, že musí být uznávány jízdenky. 
Lidé by měli mít možnost zakoupit 
jednu jízdenku na celou trasu bez 
ohledu na dopravce. Je to důležité 
pro zachování síťového charakte-
ru železnice. ▪

PŘES 60 TISÍC  
PREZIDENTSKÝCH 
KILOMETRŮ po kolejích
Před sedmi lety založil Svaz cestujících ve veřejné dopravě, 
jehož cílem je ochrana práv cestujících a pomoc při 
budování kvalitního, spolehlivého a bezpečného systému 
veřejné dopravy. Co a jak je možné zlepšit na tuzemské 
železniční síti, jsme se ptali prezidenta 
svazu Miroslava Vyky. 

Text: Josef Holek, foto: archiv redakce

Co obnáší dělat prezidenta svazu?
Je náročné sledovat veškeré aktuální dění kolem 
veřejné dopravy v České republice, ale pokud 
chceme přispívat ke zlepšení služeb pro cestující, 
tak je to nutné. I když jsme dobrovolné sdru-
žení a formálně spolek, pracujeme pro svaz 
ve volném čase. Všichni členové mají svá další 
zaměstnání, o to je to pro všechny náročnější. 

Na co se nyní nejvíce zaměřujete v rámci 
železniční dopravy?
V posledních dvou letech věnujeme 
pozornost regionální železniční dopravě 
a regionální mobilitě. Touto problemati-
kou se zabýváme i v knize Role regionál-
ní železnice ve 21. století, kterou jsme 
vydali v březnu. Hlavním tématem 
je integrovaná mobilita, jejímž cílem 
je provázanost veřejné a individuální 
dopravy. 

Co je nutné podle vás pro onu prováza-
nost udělat?
Myslím si, že u nádraží je potřeba vybu-
dovat zázemí pro bezpečné parkování 
aut a kol, což povede ke zvýšení počtu 
cestujících ve vlacích. Ale rezervy jsou 
i v marketingu. 

M Ě L I  BYC H O M  V Y U Ž Í T 
S Y N E RG I I  V E Ř E J N É H O  
A   S O U K RO M É H O  S E K TO R U .  

MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Miroslav Vyka (35)
Kromě vedení Svazu cestujících ve veřejné dopra-
vě je delegátem Evropské federace cestujících. 
Ve volném čase se nejraději věnuje turistice, 
jízdě na kole nebo fotografování. Kromě toho vy-
ráží každé léto do Švýcarska, kde pomáhá čistit 
alpskou přírodu od odpadků, které tam turisté 
v zimě zanechali. Vlakem ročně najezdí přes  
60 tisíc kilometrů. 
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Využijte objednávkový systém 
PRO PŘEPRAVU SKUPIN
Cestujete ve skupinách? Jezdíte na různé akce s přáteli a chcete 
ušetřit? Využijte elektronický objednávkový systém Českých drah 
a budete mít jistotu pohodlí na cestách.

Pokud cestujete ve skupině šesti a více lidí 
a chcete využít slevu pro skupinu, musíte 

dopředu uskutečnit objednávku přes aplikaci 
Českých drah, přes kterou získáte jízdenky 
a navíc zdarma rezervaci míst. Tak budete 
mít jistotu, že budete sedět společně. Může 
vás být až 99!

Doporučujeme vám využít on-line objed-
návky jednoduše z pohodlí domova nebo 
třeba z práce. Stačí otevřít webové stránky  
www.cd.cz, hned na titulní straně vlevo 
dole najdete odkaz „Objednat cestu skupiny“ 
a otevře se vám objednávka. Zde vyplňte 
požadované údaje o kontaktní osobě, údaje 
o cestě tam, případně o cestě zpět, tzn. 
datum jízdy, nástupní a cílovou stanici a číslo 
vlaku, nebo si můžete najít spojení ve vyhle-
dávači. Dále zadáte údaje o počtu cestujících 
ve skupině, jejich složení a požadavky na jízd-
ní doklady. Pokud vás jede více a neuplat-

Přeprava skupin v číslech
Nejdříve byla vyvinuta aplikace pro objednávání přepravy cestujících na vozíku, a jelikož se osvěd-
čila, její základ byl využit pro vytvoření obdobné aplikace, která slouží k objednávání přepravy 
skupin. Poprvé byla spuštěna v roce 2015, kdy bylo uplatněno 12 580 přeprav, v roce 2016 to bylo 
16 454 přeprav a v letošním roce dosáhl k 31. březnu počet přeprav již 4 223.

ňujete nárok na slevu pro skupiny, přesto 
nám dejte vědět,  abychom mohli reagovat 
například posílením soupravy. 

Otázky a odpovědi
V aplikaci najdete také sekci otázky a odpo-
vědi, kde se například dozvíte, kdy a proč je 
nutné přepravu skupiny objednávat předem, 
v jakém případě může být objednávka 
zamítnuta nebo co máte dělat s přiděleným 
transakčním kódem. A pokud s internetem 

„nemluvíte“ a nebo ho nemáte, nevadí. 
Objednávku můžete uplatnit i u pokladní 
přepážky ČD v kterékoli železniční stanici. 
Pokladníci mají přístup přes výdejní zařízení 
do stejné aplikace a vyplní s vámi stejnou 
objednávku. Tu systém posoudí s ohle-
dem na kapacitu vlaku, omezení provozu, 
případné další nahlášené přepravy skupin 
a buď ji automaticky schválí, nebo nabídne 
jiné vhodné řešení, aby mohlo být vašemu 
požadavku co nejlépe vyhověno. ▪
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NA LETECKÝ DEN V ČÁSLAVI 
zdarma vlakem
Máte rádi jednodenní výlety 
za zážitky a jste fanoušky 
vlaků i letadel? Pak si nenechte 
ujít den otevřených dveří 
čáslavského letiště, kam vás 
zdarma dopraví vlaky ČD.

Po dvou letech armáda opět na jeden den 
veřejnosti otevře základnu vojenského le-

tectva v Čáslavi, která si letos připomíná výročí 
60 let od založení tamního leteckého pluku. 

Den otevřených dveří se bude konat v so-
botu 20. května a návštěvníkům se představí 
také další útvary Armády České republiky, a to 
jak ve vzduchu, tak i na zemi. Vstup na akci je 
zdarma a zdarma bude i kyvadlová doprava 
speciálními vlaky Českých drah z Čáslavi na le-
teckou základnu a zpět.  

Bohatý program pro celou rodinu
Nedílnou součástí dne otevřených dveří bude 
i letecká přehlídka převážně vojenské techni-
ky. Vzduchem se proletí všechny typy letounů 
provozované čáslavskou základnou a kom-
pletní display tým Vzdušných sil Armády ČR. 
Diváci se mohou těšit na cvičné stroje L-39ZA 
Albatros, dvojici lehkých bitevníků L-159 
ALCA, která bude simulovat údery na pozem-
ní cíle za doprovodu pyrotechnických efektů, 
a také na ukázku vyšší techniky pilotáže stroje 
JAS-39 Gripen. Za 22. základnu vrtulníkového 
letectva se představí display piloti s vrtulníky 
Mi-24/35 a Mi-171Š. Na zemi i za letu by se 
měl ukázat také legendární MiG-15 UTI, který 
v Čáslavi působil právě v počátcích pluku. Po-
zvání obdržely také partnerské státy, a tak by 
diváci měli mít možnost vidět i např. německé 
stroje Eurofighter Typhoon či Tornado nebo 
letouny F-16 polských vzdušných sil. Spolu 
s připravovaným doprovodným programem 
tak akce nabídne celodenní zábavu pro rodiny 
s dětmi. V plánu je i dětský koutek, kde budou 
pro ty nejmenší připraveny různé hry a soutě-
že. Startuje se v 8 hodin. ▪

Vlakem na letiště

Spojení

TAM
Odjezdy Čáslav
9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15,  
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

ZPĚT
Odjezdy letiště
9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45,  
14:25, 15:25, 16:25, 17:25

Doba jízdy vlaku je cca 15 minut.
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Svezte se po kolejích  
DO MINULOSTI!
V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka zahájí 13. a 14. května program akcí spojený s jízdami 
historických vlaků tradičním Prvním parním víkendem. Jeho hlavním magnetem bude setkání dvou 
parních lokomotiv přezdívaných Papoušek. V červnu se v muzeu uskuteční také oslava 100 let 
od vyrobení dalšího parního skvostu – Čtyřkoláka 434.2186.

Ke každoročním rituálům snad všech 
příznivců železniční nostalgie patří 

návštěva ČD Muzea v Lužné u Rakovníka. 
Letos v muzeu zahájili návštěvnickou sezo-
nu v sobotu 29. dubna. Venkovní a vnitřní 
expozice našeho největšího železničního 
muzea umístěné v prostorách bývalé vý-
topny společnosti Buštěhradské dráhy jsou 
přístupné do 29. října o víkendech a svát-
cích, od začátku června do konce srpna  
každý den kromě pondělí. I v tomto roce 
pořádají v ČD muzeu zajímavé tematické 
akce a oblíbené nostalgické jízdy. 

Do muzea s Papouškem
V sobotu a neděli 13. a 14. května se v mu-
zeu koná První parní víkend. Hlavním hostem 
bude parní lokomotiva Papoušek (477.013) 
ze Slovenska. Společně s luženským Papouš-
kem (477.043) se představí hned v sobotu  
13. 5. na prvním vlaku, který pojede z praž-
ského Masarykova nádraží do Lužné. Vlak 
odjíždí v 9:06 h a do Lužné s ním přijedete 
v 11:10 h. Potom se Papoušci už jednotlivě 
vystřídají na vlacích v sobotu zpět do Prahy 
(odj. z Lužné u R. v 16:00 h a příj. do Prahy 
v 17:41 h) a v neděli opět mezi Prahou a Luž-
nou u R. ve stejných časech. Zájemci se mo-
hou druhý květnový víkend také svézt parním 
vlakem s lokomotivou Kremák (534.0323) 
z Lužné do Stochova a zpět.

Dětský den už v květnu
Ještě v květnu uspořádají v luženském  
muzeu oblíbený Dětský den, a to v so-
botu 27. května. Pro návštěvníky bude 
připravena spousta soutěží, her a zábavy. 
Stejně jako každý rok se můžete z Loun 
svézt do Lužné na Dětský den historickým 
vlakem, v jehož čele se opět objeví parní 

lokomotiva Papoušek (477.043). Z důvodu 
výluky na trati ze Žatce do Lužné pojede 
parní vlak z Loun přes Rakovník. Další 
tradiční akce – setkání parních lokomotiv 
o víkendu 24. a 25. června – přinese vedle 
bohatého programu i oslavu stých naroze-
nin dalšího našeho železničního pokladu 
zvaného Čtyřkolák (parní lokomotiva 
434.2186). Podrobné informace ke všem 
letošním nostalgickým akcím získáte 
na internetových stránkách  
www.cdmuzeum.cz. ▪

Nostalgické jízdy 2017
Stručné informace o nostalgických akcích 
Českých drah najdete v brožuře, která je 
zdarma k mání v ČD centrech. V elektronic-
ké verzi je Přehled jízd nostalgických vlaků 
2017 ke stažení na www.cd.cz/nostalgie. 
Na těchto webových stránkách jsou také 
zveřejňovány aktuální informace k jednot-
livým akcím. Další zajímavosti se dozvíte 
i na facebookovém profilu ČD Nostalgie 
(www.facebook.com/cdnostalgie).

Romantika na kolejích
Na svatbu, oslavu narozenin nebo jinou soukromou 
či firemní akci se můžete svézt zvláštním vlakem 
podle svých představ. K výběru je více než stovka 
historických vozidel všech typů včetně legendárního 
motorového vozu Stříbrný šíp. Více informací žádejte 
na cdnostalgie@gr.cd.cz. 



ÚKOL 1

Šipkovaná
Vyškrtej všechny šipky podle pokynů uve-
dených vedle. Zbyde ti jedna jediná šipka.

Vyškrtej:
1) všechny šipky,  

které směřují doleva

2) všechny šipky,  
které směřují dolů 

3) všechny červené šipky

4) všechny modré šipky

5) všechny zelené šipky

ÚKOL 2

Knižní detektiv: Jak se jmenuje zná-
má básnička, kterou napsal František 
Hrubín? 

Jak to bylo, pohádko?  
Zabloudilo kuřátko 
za zahradou, mezi poli, 
pípá, pípá, nožky bolí. 
Ve vysokém obilí 
bude večer za chvíli.

„Povězte mi, bílé ovsy, 
kudy vede cesta do vsi?“ 
„ Jen se zeptej ječmene, 
snad si na to vzpomene.“

      

      

      

      

      

      

      

Ahoj, holky a kluci, 
víte, co nás v květnu čeká? Už 57. Zlín Film Festival. A to je snad největší akce určená 

dětem, rodinám i dospělým v České republice. A protože je to největší a nejstarší festi-

val pro děti a mládež na naší planetě, tak dost možná i v celém vesmíru!

I když je zaměřen na děti a mládež, oslovuje všechny věkové kategorie, ale nejvíce 

si ho užijí rodiny. Do Zlína přijíždějí z celé republiky, ba i ze zahraničí. Pohltí je nejen 

množství filmů, ale i dalších aktivit, jako jsou koncerty, divadelní představení, kreativ-

ní dílny, výstavy a jiné zajímavosti. 

Zlín Film Festival se kromě svého stálého programu každoročně zaměřuje na jed-

nu z evropských zemí. Promítá její filmy, přibližuje její kulturu. Po loňské voňavé 

a sluncem prozářené Francii přišlo letos na řadu Švédsko. Nekorunovanou královnou 

festivalu se tak stane Pipi – Dlouhá punčocha. Ale nebude sama. Asistovat jí ve Zlíně 

budou i další postavy švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové: Lasse, Bosse, Olle, 

Britta a Anna z Bullerbynu, Ronja – dcera loupežníka nebo Karkulín ze střechy. To 

bude jízda!

Zlín Film Festival se uskuteční od pátku 26. května do soboty 3. června ve Zlíně 

a v řadě dalších měst. Určitě se ho zúčastněte, budete nadšení!

A pozor! Součástí festivalu je i oblíbený Kinematovlak, který začíná svou cestu 

ve Zlíně, a to už v pondělí 15. května. 

www.zlinfest.cz
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ÚKOL 4

Doplň písmena.  
Doplň chybějící písmena do slova  
z textu „Za uši a do notýsku“. 

Příběh pana Carlose
Pan Carlos, řecký řidič kamionu, nerespektoval 
výstražná červená světla, vjel na železniční 
přejezd a zůstal stát mezi závorami. V té době 
se už k němu řítil rychlík. Strojvedoucí použil 
rychlobrzdu a začal houkat. To Carlose přimělo 
k tomu, aby se rozjel a prorazil sklopené závory. 
Událost se naštěstí obešla bez zranění.

Za uši a do notýsků
Pane Carlosi, signalizace na přejezdech není jen pro parádu. Všichni řidiči, 
i cizinci, ji musí respektovat a dbát zvýšené 

– P – T R – – S – –. Vás dělily od srážky s vlakem jen sekundy. Jistě teď mluvíte 
o velkém štěstí. Buďte rád, že jste se dostal domů do Řecka v pořádku. Co by si 
počala vaše žena a děti, kdyby se vám něco stalo?– P – T R – – S – –

Úkol 3

Maminka a tatínek se chystají do di-
vadla. Kdo má víc věcí? Věci v páru se 
počítají jako jeden kus (třeba boty). 
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Soutěžit můžete na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář, nebo své 
odpovědi zasílejte poštou do 18. května 2017. 
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový kontakt 
nebo zpětnou adresu.

Adresa:
Redakce ČD pro vás
České dráhy, a.s.
nábř. L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Na obálku napište PRO CHYTRÉ HLAVY.

Tři správné odpovědi odměníme Kilometrickou bankou
ČD – poukazem na volné cestování 
vlaky ČD v hodnotě 2 200 Kč – a další tři z vás 
obdrží poukázky do obchodní sítě PONT v celkové 
hodnotě 1 000 Kč.

Výherci z minulého čísla:
KMB: Václav Kopřiva, Blanka Nečesaná, Anna Ondřejíková
PONT: Pavel Čepička, František Dach, Ludmila Houserová

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Prsakoule, 2 – v lůžkovém voze, 
3 – říční přívoz, 4 – R1, 5 – ve Zlonicích

Kompletní pravidla soutěže najdete na www.cdprovas.cz.

Hrajte o tři Kilometrické 
banky ČD za 2 200 Kč 
a o tři poukázky v hodnotě 
1 000 Kč do obchodní sítě PONT.

Kterou taneční disciplínou je zajímavá hra Odhalená pravda 
produkovaná Radimem Fialou?
A   aerojoga
B   balet
C   pole dance

Co můžete navštívit na úpatí Parkové hory  
v Głuchołazech?
A   léčebné lázně
B   expozici železniční techniky 
C   golfový areál

Kolik cyklopůjčoven ČD je v letošní sezoně  
otevřeno po celé ČR?
A   31
B   96
C   124

V kterém městě se při návštěvě lázní můžete  
svézt vláčkem Lázeňáčkem?
A   Opava
B   Jeseník
C   Velké Losiny

Jaká zvířecí přezdívka se vžila  
v České republice u parní lokomotivy  
řady 464.2 a zároveň u malé  
motorové posunovací lokomotivy  
řady 710?
A   Želva
B   Albatros
C   Rosnička

Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal? *

* Na tuto otázku je nutné odpovědět, 
její správnost se však neposuzuje.
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www.cd.cz/smenarny

● bez poplatků

● 43 směnáren ve všech krajích ČR

● měny: EUR, USD, HRK, HUF, GBP, PLN, BGN,
  CHF i další dle nabídky jednotlivých směnáren

Vyměňte si peníze 
v pokladně ČD

CDPV_CD_Smenarny_2017_215x270_v02_tisk.indd   1 07/04/17   14:41



www.cd.cz

Žij, cestuj. Užívej!

Objevte kouzlo noční Bratislavy, dopřejte si výlet
do Tater nebo se vydejte třeba až do Košic. Pojeďte 
s námi z Prahy za krásami Slovenska. Jízdenky 
nakupujte nejvýhodněji na našem e-shopu.

BRATISLAVA
od 325 Kč
POPRAD
od 352 Kč
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