
3

HEREČKA A VIZUÁLNÍ UMĚLKYNĚ

ESTER GEISLEROVÁ
Používám moderní populární psychologii
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Reklamní časopis národního dopravce

Cestování po Ústecku
Transevropské expresy 
Nová traťová jízdenka



» sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 22. 1. do 27. 3. 2022
» spojení do 2 hodin z krajských měst v ČR
» ve vlaku bezplatná přeprava lyží a snowboardů

Vlakem
na hory 

TIP
Ve skiareálu Lipno
se službou ČD Yetti 
sleva 30 % na celodenní skipas!

Slevana skipas20%!

Špičák, Tanvaldský Špičák, Ostružná, 
Pernink a Lipno

ČD Ski

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski

Levnější lyžování 
v českých skiareálech 
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
krize středního věku se u každého projevuje jinak. Já jsem začal běhat. Stalo se to loni v létě, úplně 
náhodou, když mě kamarád přesvědčil, abych se přihlásil na charitativní akci. Já tři týdny poctivě trénoval, 
on nepřišel. Ale nový koníček mi už zůstal. Proč o tom píšu? Mohl bych teď oslím můstkem přejít k výzvě 
ke každodenní chůzi, o které se dočtete v sekci ČD servis, nebo začít agitovat ke sportovním výkonům 
na turistických stezkách podél železničních tratí, a připomenout tak tipy na výlety v pravidelných 

rubrikách. Ale můj důvod byl jiný: 
sedimentace mozku. Tak jsem si 
sám pro sebe pojmenoval proces, 
kterým procházím v závěrečné 
fázi běhu. Nejdřív totiž musím 
přinutit tělo, aby se pravidelně 
hýbalo, i když to bolí. Potom si 
v duchu přehrávám hudbu, takže 
dokážu udržet rychlost. Kdybych 
si ji do uší pouštěl doopravdy, 
brzy bych kvůli úrazu skončil v nemocnici. A nakonec se ze mě stává poloviční automat 
a mozek začne třídit myšlenky. Ty banální, až primitivní, kterým obvykle věnuji hodně 
času, klesají příjemně ke dnu. Jako třeba, že chleba zdražil o tři koruny nebo proč nemáme 
po půl roce pořádně opravené světlo v koupelně. A nahoru se dostávají věci důležité, 
neobvyklé, dlouhodobé i existenciální. Najednou nevidím trať, ale koleje, po kterých 
mohl probíhat válečný transport. 
Uslyším ruštinu a vzpomenu si 
na výbuch Černobylu. Zaslechnu 
smích a začnu přemýšlet, 
kdo je můj skutečný kamarád 
a kdo se za něj jen vydává. 
Většinou se v transu dostanu 
k oblíbenému tématu, jaké 
máme vlastně štěstí, že žijeme 
v zemi, kde bouřlivě řešíme spíše 
desetiminutové zpoždění vlaku či 
autobusu než odlišnou národnost souseda či duhové boty 
milenců. A když doběhnu a popadám dech, vzpomenu si 
na obrysy lidí, které jsem míjel. Jak asi viděli oni mě?

Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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Zbrusu nové jednotky RegioPanter se již objevují v provozu 
na tratích v Jihočeském kraji. První dvojice začala obsluhovat 
spoje mezi Českými Budějovicemi, Dívčicemi a Strakonicemi 
a od konce února také pravidelné spoje do Písku. České dráhy 
plánují rychlou náhradu starších souprav moderními vlaky 
RegioPanter na všech elektrifikovaných tratích v kraji.

Odměna za nákup

Během první poloviny roku se cestující 
na jihu Čech dočkají deseti nových 

jednotek RegioPanter. Ty vystřídají klasické 
soupravy ze začátku 90. let, čímž přispějí 
k radikálnímu zvýšení kvality železniční 
dopravy v regionu. První dvojici nových 
vlaků převzaly České dráhy od výrobce, 
společnosti Škoda Transportation, na konci 
ledna a během února je nasadily do provo-
zu na pravidelné spoje. V polovině března 
tak má být například většina regionálních 
spojů mezi Českými Budějovicemi a Pískem 
obsluhována novými jednotkami. V další 
fázi se s nimi počítá na trati do Jindřichova 
Hradce, do Tábora a částečně i do Horního 
Dvořiště. Nová vozidla doplňují čtveřici 
RegioPanterů dodaných v minulých letech, 

které již vozí cestující z Českých Budějovic 
do Strakonic nebo Českých Velenic a zku-
šebně také na Lipence.

Bezbariérové RegioPantery cestujícím 
nabízí klimatizovaný interiér, palubní 
síť wi-fi, elektrické zásuvky pro napájení 
cestovní elektroniky, prostorná WC se 
sklápěcím pultem pro přebalování kojenců 
a velké prostory pro uložení zavazadel, 
kočárků a jízdních kol. Díky změnám 
v konstrukci podvozků poskytují také 
komfortnější jízdu. Strategií Českých drah 
do roku 2030 je ve spolupráci s objedna-
vateli vyměnit velkou část starých vlaků 
za nové. Jen na jihočeských tratích budou 
do moderních souprav investovat skoro 
dvě miliardy korun.

E-shop ČD

Zásilkovna funguje 
už na 19 nádražích
České dráhy prohlubují spolu-
práci s logistickou společností 
Zásilkovna. Cestující tak mají 
nyní možnost vyzvedávat si své 
objednané zboží přímo na  
nádraží, například při cestě  
ze zaměstnání či školy. Výdej  
a příjem balíčků pro Zásilkovnu 
zajišťují zaměstnanci ČD zatím 
v 19 stanicích. Umístěné jsou 
například na hlavních nádražích  
v Brně, Olomouci, Ústí nad Labem 
nebo Hradci Králové. V Praze 
lze vyzvedávat v Libni a v Hole-
šovicích, v Ostravě je pobočka 
na nádraží ve Svinově a v Brně se 
výdejna nachází kromě hlavního 
nádraží také v Králově Poli.

Novinky

NOVÉ REGIOPANTERY 
OVLÁDNOU JIŽNÍ ČECHY 
ještě v průběhu letošního roku

Pokud během měsíce března 
nakoupíte v e-shopu ČD, získáte 
kód na slevu 40 % na originální 
australské žabky Gumbies. Sle-
vový kód lze uplatnit na veškerý 
sortiment v e-shopu 
www.gumbies.cz 
včetně novinek pro 
rok 2022. Žabky 
Gumbies jsou 
synonymem pro 
komfortní letní 
obuv do města 
i do přírody. Dopřejte 
si boty na léto, plážové 
žabky nebo designové pantofle 
z přírodních a recyklovatelných 
materiálů. Slevu lze uplatnit  
do 31. května 2022.

SLEVA
40 %
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Prodejna v Hradci Králové 
je po rekonstrukci na úrovni PONT to go

Síť nádražních prodejen PONT se postupně mění na nový 
standard PONT to go. Další zrekonstruovaná pobočka v pořadí 
je v Hradci Králové na hlavním nádraží. Nově je zde podstatně 

rozšířena nabídka čerstvých produktů z chladicího pultu  
nebo prostor pro konzumaci a odpočinek. Rekonstrukce  
dalších obchodů sítě PONT je aktuálně v plánu například 

na hlavním nádraží v Olomouci. Modernizace a zvyšování 
standardu služeb pro cestující ve stanicích tak pokračuje. 

Přijďte se přesvědčit sami!

www.ponty.cz

Info z pohodlných obchodů na trase

Do vídeňské Albertiny 
se slevou za jízdenku
Pokud pojedete vlakem Českých drah do Vídně, 
můžete až do 31. prosince 2022 uplatnit slevu dvě 
eura na vstupné do Albertiny a Albertiny modern. 
Stačí předložit tištěnou či elektronickou jízdenku ČD 
na pokladně Albertiny nejpozději sedm dní po usku-
tečněné jízdě. Muzeum je součástí Hofburgu a nalez-
nete zde rakouské i mezinárodní umění od středověku 
po dnešní tvorbu včetně jedné z největších sbírek 
grafik na světě. Albertina modern byla otevřena v roce 
2020 a je považovaná za nejlepší adresu moderního 
umění ve Vídni.

Internetová a satelitní televize Telly 
s výhodami za ČD Body
Sledujete rádi filmy, seriály, dokumenty nebo špičkový 
sport? Potom můžete proměnit 60 nasbíraných ČD Bodů 
z věrnostního programu Českých drah za voucher na sle-
vu 20 % na služby satelitní a internetové televize Telly. 
Nabídka se týká Středního a Velkého balíčku. Telly nabízí 
celkem 123 kanálů, z toho 78 v HD kvalitě, které je možné 
sledovat až na čtyřech zařízeních bez příplatku s funkcí pře-
táčení reklam nebo zastavení a zpětného zhlédnutí obrazu 
a možností využití sedmidenního archivu v rámci celé EU. 
Více na telly.cz/program-cd.

Svezte se Bernina Expressem 
s cenovým bonusem 20 %
Pro cestující, kteří zamíří lůžkovým vozem z Česka do Švýcarska,  
připravily České dráhy ve spolupráci s legendární Rhétskou 
dráhou bonus v podobě dvacetiprocentní slevy na jízdném 
ve světově proslulém Bernina Expressu. Nabídka platí pro období 
od 1. března do 15. května a od 1. října do 18. prosince 2022. Slevo-
vý kód, který získáte e-mailem při nákupu v e-shopu ČD nebo přímo 
u pokladny národního dopravce na nádraží, lze uplatnit na nákup 
jízdenky přes e-shop na www.rhb.ch/cz. Sleva se nevztahuje na po-
vinnou rezervaci, pouze na jízdné. Jeden slevový kód lze uplatnit 
i pro jízdu více osob, zejména rodin. Trasa Bernina Expressu je 
součástí světového kulturního dědictví UNESCO a Alpy překonává 
55 tunely a 196 mosty. Na jihu je typická malebnými podhorskými 
oblastmi severní Itálie.
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ZA HUDBOU

Smetanovské dny 
rozezní centrum Plzně

Festival Smetanovské dny bude  
zahájen 3. března koncertem Dvořákovy  
Novosvětské v podání Plzeňské filhar-
monie. Tu bude v Měšťanské besedě 
dirigovat Chuhei Iwasaki. Těšit se můžete 
i na sérii komorních koncertů v Domě 
hudby, třeba na klavírní recitál Igora 
Ardaševa (9. března), hudební výlet 
po znameních zvěrokruhu se Štěpánem 
Rakem (14. března) nebo na koncerty 
Klavírního kvarteta Josefa Suka  
(22. března) či Smetanova tria  
(23. března). Festival nemine ani  
plzeňskou katedrálu sv. Bartoloměje,  
kde vystoupí Moravia Brass Band s pro-
gramem Žestě rozezní chrám (5. března).

Nejbližší železniční stanice: 
Plzeň hl. n.
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Březnové počasí bývá proměnlivé. Ve dnech, kdy se teploty blíží nule, padá déšť 
nebo fičí severák, se vyplatí výlet na atraktivní výstavu, veletrh nebo filmový či 
hudební festival. Když to ale počasí dovolí, můžete vyrazit s rodinou a kamarády 
do přírody, ať už pěšky na nějaký ten hrad a zámek se zimním prohlídkovým 
okruhem, nebo na kole jen tak do lesů, a cestou se dozvědět něco nového z naší 
bohaté minulosti. Ve všech případech si vyberete z nabídky aplikace Vlakem 
na výlet. A nezapomeňte u toho sbírat ČD Body!

Vlakem 
navýlet

ZA HISTORIÍ

Zimní prohlídkový okruh 
na zámku v Zákupech

Do 29. dubna nabízí na zámku Zákupy 
zimní návštěvnický okruh. Prohlídky se 
konají každý den kromě pondělí a začínají 
do konce března v 11 a 13 hodin. Během 
dubna se provádí každou celou hodinu 
od 10 do 15 hodin. Zákupský zámek si 
po své abdikaci v roce 1848 vybral excísař 
Ferdinand I. Dobrotivý jako jedno ze 
svých letních sídel. Aby vyhovoval poža-
davkům pohodlné rezidence, byl objekt 
upraven a nově zařízen ve stylu tehdy 
módního druhého rokoka. Na dvě desítky 
pokojů mistrně vymaloval pražský malíř 
Josef Navrátil. K technickým unikátům 
patří osobní výtah z roku 1870 s luxusně 
vybavenou kabinou.

Nejbližší železniční zastávka: 
Zákupy-Božíkov

NA VÝSTAVU

Za plakáty Alfonse Muchy 
s hlasem Jamese Bonda

Vydejte se do pražského Obecního domu 
a nechte se vtáhnout do kouzla secese. 
Unikátní výstava iMUCHA představuje 
slavnou kolekci originálních plakátů a dal-
ších neméně ohromujících artefaktů, jejíž 
základy položil tenista Ivan Lendl. Ženám 
z plakátů tvůrci doslova vdechli život, 
stejně tak ožívá sám Alfons Mucha, který 
k návštěvníkům promlouvá ze svého auto-
portrétu – v anglické verzi hlasem Pierce 
Brosnana a v české Vladislava Beneše. 
Digitalizované a ozvučené výjevy  
z monumentální Slovanské epopeje  
nabídnou hluboký emocionální prožitek.  
Na 550 metrech čtverečních najdete více než 
dvě stovky originálních děl Alfonse Muchy.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha Masarykovo nádraží

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

v š e c h n y  t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

Za každý 
výlet vás 

odměníme 
ČD Body
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ZA FILMEM

Jeden svět ukazuje cesty 
ke svobodě a demokracii

Letos se koná už 24. ročník festivalu do-
kumentárních filmů Jeden svět. Cíl akce 
je stále stejný – prosazovat lidská práva, 
upozorňovat na jejich porušování  
a také odhalovat inspirativní příběhy 
lidí, kteří neúnavně bojují za svobodu  
a demokracii. Festival bude probíhat ve  
25 městech po celém Česku od 21. břez-
na do 3. dubna. Do Prahy se na festival 
můžete vypravit od 23. do 31. března. 
Tématem letošního ročníku jsou Cesty 
svobody. Filmy budou kromě hlavní 
kategorie rozděleny do částí: Česká 
soutěž, Mezinárodní soutěž, Máte právo 
vědět a dalších sedmi tematických kate-
gorií včetně virtuální reality.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.

NA VELETRH

Inspirace na dovolenou 
s ochutnávkou vín

Na Černé louce v Ostravě se ve dnech 
11. a 12. března uskuteční další ročník  
veletrhu cestovního ruchu Dovolená 
2022. Ať už rádi cestujete za poznáním, 
nebo dobrodružstvím, určitě si z na-
bídky vystavovatelů vyberete. Kromě 
pestré škály odpočinkových i aktivních 
tipů pro trávení volného času se na  
veletrhu dočkáte představení zajíma-
vých turistických cílů a destinací z Česka 
a Slovenska. Součástí veletrhu je nový 
jarní cestovatelský festival Ozvěny 
a těšit se můžete i na malou gastrozónu 
s ochutnávkou vín z jižní Moravy, skvělé 
kávy, prezentací rychlých jídel na dovo-
lenou a rodinného bylinkářství.

Nejbližší železniční zastávka: 
Ostrava-Stodolní

NA KOLO

V pedálech za životem 
a dílem Bohumila Hrabala

Vydejte se na cyklistický výlet 
po stopách Bohumila Hrabala, 
který odešel právě před 25 lety. 
Nenáročný výlet dlouhý 35 kilo- 
metrů zvládnou i začátečníci.  
Vyrazte z Nymburka, kde Hrabal 
strávil dětství a mládí. Potom  
šlápněte do pedálů a jeďte po  
rovině do Kerska. V chatičce  
mezi stromy (viz foto) tam spiso- 
vatel napsal většinu svých děl. 
Zatím se jen podívejte přes plot 
z Aleje č. 30, stálá expozice se 
teprve chystá. Se šípkovou, nebo 
se zelím? Zásadní otázku z Menze-
lova filmu Slavnosti sněženek, na-
točeného podle stejnojmenného 
románu, si položíte, zastavíte-li se 
na kančí v oblíbené Hájence. Ces-
tou se napojíte na naučnou stezku 
Bohumila Hrabala plnou infotabu-
lí, které stojí za sesednutí z kola. 
Okruhem se vrátíte do Nymburka 
kolem pivovaru Postřižiny a na zá-
věr si v centru města přisednete 
k Hrabalovi na jeho lavičku. Další 
výletní tipy hledejte na stránkách 
www.strednicechy.cz.

Nejbližší železniční stanice:
Nymburk hl. n.
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Ester Geislerová
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Je především herečkou a vizuální umělkyní. 
V posledních čtyřech letech se  intenzivně věnuje 
kurátorování projektu Terapie sdílením, který se 
zabývá dopadem online komunikace na partnerské 
vztahy. Hodně času tráví na turné s přednáškami, 
které bývají pravidelně vyprodané. Podle Ester 
jsou právě mezilidské vztahy tím nejdůležitějším, 
co na této planetě můžeme opečovávat. Sama má 
ve svých sedmatřiceti letech za sebou manželství, 
rozvod i výchovu dnes už téměř dospělých dvojčat.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  S t a n i s l a v a  T o p o l s k á  a  a r c h i v  E s t e r  G e i s l e r o v é

VZTAHY MEZI 
LIDMI HÝBAJÍ 
GENERACEMI, 

láska je výhrou i v pandemii
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Na vašem Instagramu mě zaujala 
fotka z hereckého kurzu, který jste 
absolvovala u oceňovaného režiséra 
a hereckého kouče Davida Penna…
David je fantastický! Byla jsem u něj 
už potřetí, jeho kurz se skládá z pěti 
workshopů. Chodí k němu snad všichni 
herci, kteří se zajímají o svůj profesní roz-
voj. V Česku se bohužel na konzervatoři 
ani DAMU filmové herectví nevyučuje.  
Přitom práce před kamerou je dost důle-
žitá, přesto se ji u nás čeští herci  
učí víceméně za pochodu.

Workshop se jmenuje Naked Face. Je 
pro herce těžké naučit se mít obnaže-
nou tvář?
Ono to souvisí s tím, že my herci vlastně 
divákovi umožníme nahlédnout do nás 
samých a pracujeme kreativně se svou 
fantazií. David názorně ukazuje, co je 
zajímavé pro kameru. Má na to vlastní 
metodu. Zaznamenané dialogy hned 
po natočení společně hodnotíme. Zjiš-
ťujeme, co herectví vlastně je, učíme se 
různé triky, které fungují na plátně, i když 
se u toho herec ve chvíli natáčení cítí 
třeba nepřirozeně. David nás učí nebát 
se experimentovat. Anebo se na kurzu 
utvrdíte v tom, že věci, které děláte intui-
tivně, fungují dobře.

Doporučujeme lidem, aby 
byli raději za hrdiny a šli se 
rozejít tváří v tvář. 
Pak se na sebe můžou 
s klidem podívat do zrcadla.

8

A co tedy mohou od dvouhodinové 
přednášky s vámi a párovým terapeu-
tem Honzou Vojtkem očekávat?
Můj záměr byl, aby diváci, kteří tápají 
ve vztazích, dostali praktické rady a do-
poručení a hlavně našli odvahu do vzta-
hu jít. Přednáška vede diváka od bodu 
„jsem sám“ přes seznamování a fázi 
„jsem ve vztahu“ až k rozchodu. Ta první 
část je nejdelší a zároveň nejdůležitější. 
Používáme populární psychologii a ba-
víme se o základech emoční inteligence. 
To vše prokládáme čtením reálných SMS, 
což funguje jako ventil a rozptýlení, divá-
ci se díky tomu více otevřou.

Jaké chyby nejčastěji lidé ve vztahové 
komunikaci dělají?
Z debat vyplývá, že se většinou, když 
nevědí, kdo jsou a co chtějí, dostávají 
do takzvaných závislých vztahů a chodí 

Na začátku roku jste opět rozjela tera-
peutické přednášky, o které je obrovský 
zájem. Kdo na ně chodí nejčastěji? Jsou 
to single ženy, nebo spíše páry?
Obojí. Chodí tam velká škála lidí, nejvíce 
zastoupeny jsou asi ženy ve věku vysoko- 
školských studentek, ale máme tam 
i středoškoláky a naopak starší ročníky. 
Vztahy hýbají světem napříč generacemi. 
Zajímavé je, že ti lidé většinou nevědí, 
na co přesně jdou, co mají od terapeutic-
ké přednášky očekávat.

Očima autorky
Je to žena mnoha tváří. Věnuje se všemu, co ji 
zrovna baví a v čem spatřuje potěšení. Ať už se jedná 
o herectví, navrhování oblečení, zkoumání vztahů, 
nebo moderní umění. Takové ženy jsou pro mě velmi 
inspirativní. Ester je navíc přirozeně krásná a má 
velmi příjemný hlas, takže se její povídání opravdu 
hezky poslouchá. Čím mě překvapila, je, že má 
v sedmatřiceti letech děti na prahu dospělosti. Prý 
to tak zkrátka chtěla. To se v dnešní době odsouvání 
mateřství na dobu po třicítce moc často nevidí. 

Z natáčení seriálu Ultimátum

Malá Ester (5–6 let)
si čte u mámy v ateliéru 
o počítačích

S Honzou Vojtkem během příprav na  
Terapie sdílením LIVE
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lépe hodnotu svého vztahu. Další extrém 
je ale nárůst domácího násilí, a to až  
o 30 procent. Lidem chyběl ventil, nemohli 
pracovat, sportovat, jít do hospody, tak 
měli nervy na pochodu. A některé páry 
se daly díky koronaviru zase dohromady, 
protože měly konečně čas se zastavit.

Kdybyste měla vliv pandemie na vzta-
hy shrnout do jedné věty?
Prožívat lásku během pandemie, karanté-
ny a nouzového stavu byla celkem výhra!

A co vy osobně? Měla jste také čas 
zpomalit?
Ano, já sama jsem se taky zastavila 
a po první vlně jsem začala chodit na te-
rapie, kde jsem si konečně vyřešila věci, 
které to už dávno potřebovaly. A teď jsem 
mnohem klidnější.

Lidé se běžně rozchází přes Facebook 
nebo pomocí SMS. Je to forma slabosti? 
Nebo jsou dnes všichni jen moc pohodlní?
Obojí v jednom. Sociální sítě by měly 
sloužit k tomu, abychom si jejich pro-
střednictvím říkali ne úplně osobní věci, 
spíše praktické jako „kdy je třídní schůzka“. 
Z celých 90 procent ale člověk komunikuje 
neverbálně, a to třeba v SMS chybí. Vidět 
dotyčného, jak se tváří, jak sedí, co dělá 
s rukama, jaká mezi lidmi panuje chemie –  
to vše hraje velkou roli. A když jste toho 
zbaveni, děláte si automaticky falešné 
domněnky a dochází k různým omylům 
a nedorozuměním.

Někdo si ale možná může myslet, že 
rozchod napsaný ve zprávě méně bolí.
Občas je těžké vyřknout nepříjemnou 
pravdu do tváře, to nás totiž nikdo neučil 
a neučí. Neumíme moc popsat, jak se 
zrovna cítíme. Jenže rozchodovou SMS 
nezvládne mozek příjemce emocionálně 
zpracovat. A za nějakou dobu to může 
vylézt na povrch. Chybí totiž prostor pro 
otázky a člověk si tvoří zase domněnky, 
které bude déle zpracovávat. Takže lidem 
doporučujeme, aby raději byli za hrdiny 
a šli se rozejít tváří v tvář. Pak se na sebe 
můžou s klidem podívat do zrcadla.

Vy sama umíte říkat nepříjemné věci 
do očí? 
Ve vztazích jsem taky udělala chyby 
a bála se být upřímná. Ale ono nejde být 
upřímný jen napůl. Člověk takový buď 
je, nebo není. Na přednáškách se dost 
otevírám, mluvím o svých vztahových 
průserech. Také jsem napsala něco, čeho 

jsem pak litovala. I já jsem se v minulosti 
rozešla po SMS, protože ten člověk odjel, 
byl daleko někde v horách, mezitím mi 
došlo, že to není ono, a nechtěla jsem 
měsíc něco předstírat. Ale na mou obha-
jobu, nebyl to tehdy vztah, ale „epizoda“.

Pocházíte z umělecké rodiny. Vaše ba-
bička Růžena Lysenková byla divadelní 
herečka, tatínek kaligraf a japanolog, 
maminka je výtvarnice. Byla jste už 
od dětství vedena k umění?
Určitě. Moje rané vzpomínky v sobě 
ukrývají vůni voskovek, rodiče mi pořád 
strkali papíry a tužky. Když mi bylo pět, 
máma začala jako jedna z prvních u nás 
dělat počítačovou animaci, vystudovala 
přitom monumentální malbu, a mě 
bavilo si na počítači malovat. Pak se 
u nás objevila kamera, pořád jsem něco 
zaznamenávala a chtěla i studovat 
dokument. Šla jsem na střední výtvarnou 
školu a po maturitě si vybrala obor nová 
média na AVU. Potřebovala jsem se cítit 
svobodná. A do toho jsem odmala točila 
filmy, což mě bavilo nejvíc, to propojová-
ní herectví s uměním.

Máte dvě starší sestry, jaký jste mezi 
sebou měly vztah? Hádaly jste se často?
Nepamatuju si, že bychom se hádaly. 
Jsem o osm a devět let mladší než Aňa 
s Lelou, takže jsem byla takový rodinný 
benjamínek. Ségry mě hlídaly nebo si se 
mnou hrály, občas se ale zavíraly do po-
koje, kde si povídaly jen spolu, a já byla 
samozřejmě zvědavá, co tam řeší.

Věnujete se videoinstalacím, vaše po-
slední výstava se jmenovala Odložená 
osobnost. Prý jste se v názvu inspiro-
vala sama sebou…
Motiv k tomu pojmenování nebyl jen 
jeden, ale v podstatě by se dalo říct, že 
jak dělám více věcí najednou a propojuju 
je, tak vždycky nějakou z nich na čas 
odložím. Když dostanu roli a hraju, jdou 
stranou ostatní projekty. Zároveň ve vi-
deu pracuju s osobnostmi a identitami 
slavných umělkyň, které mě inspirovaly. 
A objevuje se tam i téma mateřství.

Děti jste měla jako velmi mladá. Máte 
díky tomu se svými už skoro dospělými 
dvojčaty kamarádský vztah?
Myslím, že věk v tomto roli nehraje. 
I starší rodiče mohou mít s dětmi kama-
rádský vztah. A přesto by úplně kama-
rádský být nikdy neměl. Vždycky budu 
jejich máma.

v bludných kruzích. Frekventovaná otáz-
ka na Honzu jako terapeuta je, co si myslí 
o častém vracení se k expartnerům nebo 
co dělat, když jeden z partnerů nechce 
na vztahu pracovat.

Jak podle vás zamával s partnerskými 
vztahy koronavirus?
Nejsem sociolog ani psycholog, ale 
zaznamenala jsem pozitivní i negativní 
dopad. Lidé, kteří měli už dávno problém 
s online komunikací, se naučili vyjadřo-
vat emoce slovy. Anebo naopak se jejich 
problémy prohloubily v tom smyslu, že se 
nemohli potkávat osobně a vyjádřit emo-
ce tváří v tvář. Spousta párů se rozešla, 
protože se nemohla nebo nechtěla vídat. 
Naopak některé rodiny si uvědomily, 
co všechno jejich společná domácnost 
obnáší, začaly si jí více vážit a spojilo je 
to. Manželé s dětmi tak třeba poznali 
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Ester Geislerová 
Je česká herečka a vizuální umělkyně, která se pohybuje napříč různými uměleckými poli. 
Absolvovala Akademii výtvarného umění v oboru nová média II. V Ateliéru intermediální 
konfrontace na UMPRUM v Praze pobyla v rámci studií rok a půl. Primárně se věnuje 
videoinstalacím a zkoumá vztah obrazu a zvuku. V rámci své vlastní výtvarné tvorby se pustila 
na pole prověřování existencionální banality „ženských“ životů, čímž se zařazuje po bok autorů, 
kteří studují lidskou identitu nezřídka s využitím sebe sama. Je kurátorkou projektu Terapie 
sdílením, na základě kterého vznikla zábavná přednáška Terapie sdílením LIVE o vztazích 
a komunikaci s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Společně vyprodali přes 60 sálů 
po celé České republice a pravidelně přednáší v pražském Rock Café. Společně chystají novou 
přednášku. Má šestnáctiletá dvojčata, přítele, psa a kočku.

Některé páry se daly díky 
koronaviru zase dohromady, 
protože měly konečně 
čas se zastavit.

Litovala jste někdy, že jste měla děti 
v jednadvaceti letech a nestihla si 
kvůli tomu třeba užít bezstarostný 
studentský život?
Já jsem děti chtěla, věděla jsem, do čeho 
jdu. Mně ani tak nechyběl ten student-
ský život, spíše jsem měla pocit, že jsem 
trochu odříznutá od lidí. To se ale stává 
i matkám po čtyřicítce, prostě na čas vás 
to od lidí trochu oddělí. A je to v pořádku.

Loni jste měla jednu z hlavních rolí 
v seriálu Anatomie života. Rozmýšlela 
jste se, než jste nabídku přijala?
Ani ne. Na tu práci jsem se těšila! Víte, 
umění je můj luxusní koníček, do kterého 
dost investuju. Takže potřebuju peníze. 
A ty si vydělám díky práci, jako je natáče-
ní seriálu pro komerční televizi.

Máte nějaké přání, které byste si 
v tomto roce chtěla splnit?
Přála bych si, aby nám vyšly naše cesty 
s Terapií sdílením LIVE a naše nová 
přednáška, kterou připravuju s Honzou 
Vojtkem. Na cestování s mým milým 
a dětmi. Na kreativní práci, která mě 
čeká, jak na tátovu výstavu, tak na 
projekt, který chystám se sestrami, 
ale též na manuální práci na chalupě. 
Hlavně si přeju, abychom byli fakt zdraví 
a abychom se sešli zase všichni u jedno-
ho stolu na Vánoce. Aby k sobě lidé byli 
laskavější a abychom se naučili mluvit 
o svých emocích, ale i chybách, které 
děláme. A taky bych se chtěla naučit 
zpívat líp a více nahlas.  ▪



Cestování 
po Olomouckém kraji

Neomezené 
cestování vlaky ČD
Cestujte výhodně po celý den
bez ohledu na počet ujetých kilometrů

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Skupinová víkendová jízdenka
▪  platí v sobotu, v neděli nebo ve státní svátek

▪ je určena pro max. 2 cestující starší 15 let a až 3 děti

Celodenní jízdenka
▪  pro jednoho cestujícího 

na všechny naše vlaky ve 2. třídě

▪  platí celý den až do půlnoci

699 Kč
celá ČR

229 Kč
regionální od

599 Kč
celá ČR

159 Kč
regionální od

bez ohledu na počet ujetých kilometrů

tDo vlaků s povinnou rezervací místa stačí přikoupit místenku.

CDPV_Kombinace_jizdenek_CJ_a_SVJ_2021_215x270_v02_tisk.indd   3 15/04/2021   17:30



Mezinárodní železniční veletrh a konference

Výstaviště Brno / 7. - 9. června 2022

VÍCE NEŽ VELETRH,
VÍCE NEŽ KONFERENCE.

Unikátní propojení veletrhu, konference a B2B setkání se zaměřením
na železniční kolejová vozidla, technologie a infrastrukturu.

Vnitřní a venkovní expozice  ●  Expozice železničních kolejových vozidel
Krytá veletržní plocha 4000 m2  ●  Venkovní veletržní plocha 1000 m2

Více než 800 metrů kolejí

www.railbusinessdays.cz

NAČTI MĚ
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Město na severu Čech dnes máme zafixované jako přirozené centrum regionu. Může za to dynamický 
průmyslový rozvoj, ale také hlavní železniční trať, která už v roce 1850 spojila Ústí nad Labem s Prahou. 
Po koridoru se tam dnes dostanete z hlavního města za pouhou hodinu, navíc krásným údolím podél 
Labe a Vltavy. Pokud se do Ústí vydáte jako turisté, neměli byste vynechat hrad Střekov s nádherným 
výhledem do kraje (viz foto). 

Ústecko

Cestování 
po ČR
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T e x t  a   f o t o :  J o s e f  V š e r u b

Pokud se vydáte novým InterJetem z Prahy na sever, užijete 
si nejen nejmodernější vlak na českých kolejích, ale také 
dechberoucí výhledy na krajinu podél tratě. Místo zvané 
Porta Bohemica (Brána Čech) v údolí řeky Labe je dokonalým 
skloubením díla přírody a člověka. A na konci cesty vás čeká 
město, které v mnoha ohledech překvapí.

Ústí nad Labem nemělo nikdy 
na růžích ustláno. Během několika 

staletí se osadou na soutoku řek Labe 
a Bílina prohnala řada válek a epidemií 
a počet obyvatel se až do první polovi-
ny 19. století pohyboval kolem 2 000. 
Do běhu dějin v Ústí promlouvala ještě 
další otázka – národnostní. Relativ-
ně poklidné soužití Čechů a Němců 
přerostlo ve 20. století a během druhé 
světové války ve vražednou nenávist. 
Dílo zkázy dokončilo ničivé spojenecké 
bombardování nebo kontroverzní urba-

nistické i sociální zásahy totalitní moci 
po válce. Ústí tak muselo zas a znova 
vstávat z popela.

Legenda o mýdle s jelenem
Na druhou stranu se ale s rozvojem 
průmyslu vyvíjelo nejen město, ale i jeho 
jméno ve světě. Velký podíl na tom měla 
rodina Schichtů, průmyslníků, kteří 
na konci 19. století na pravém břehu 
Labe, na Střekově, vybudovali závody 
proslulé výrobou mýdla s jelenem. Věděli 
jste, že známý výrok „čistota – půl zdra-
ví“ je asi nejslavnějším českým reklam-
ním sloganem? Byl součástí kampaně 

DO ÚSTÍ NAD LABEM 
ZA SLAVNÝM MÝDLEM 
i kontrasty, které trvají staletí



Ústí nad Labem je významným železničním 
uzlem ležícím na tranzitním koridoru. Pro cestu 
tam doporučujeme využít nové jednotky InterJet 
na spojích Krušnohor, které propojují hlavní  
město s Ústím každé dvě hodiny. Stejně tak 
ve městě zastavují mezinárodní spoje Berliner 
do Berlína a Hamburku. Přímé spojení má Ústí 
nad Labem také s Karlovými Vary nebo Chebem  
či Libercem. Pro vyhledání nejlepšího spojení  
využijte www.cd.cz nebo aplikaci Můj vlak.

Vlakem do Ústí nad Labem
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z obchodního centra Forum. Místo na-
bízí opravdu překrásný výhled na město 
i do údolí řeky směrem k hradu Střekov. 
Na své si přijdou též milovníci železnice, 
protože nemalá část provozu v ústec-
kém železničním uzlu je pozorovatelná 
právě odtud včetně železničního mostu 
přes Labe a hlavního ústeckého nádraží. 
Nutno podotknout, že Větruše by dnes 
asi neexistovala, kdyby se město neroz-
hodlo ji v roce 2002 zachránit, a ukončit 
tak tři desetiletí ničivého chátrání.

Chemička přímo v centru
O Ústí nad Labem se někdy říká, že je 
to jediné město s chemičkou přímo 
v centru. Chemické závody tu také mají 
svou architektonickou perlu, kterou je 
hlavní správní budova. Jedenáctipatrový 
dům přímo naproti západnímu nádraží 
bývá označován jako první český mrako-
drap, byť se tyčí jen do výšky 44 metrů. 
Budova vznikla už v letech 1929–1930 
a tehdy šlo o nejvyšší stavbu v republice. 
Překonal ji až Baťův mrakodrap ve Zlíně 
z roku 1939.  ▪

na podporu prodeje právě této mýdlové 
legendy. Továrna, která proslavila město 
i za hranicemi, stojí dodnes. Jen byste 
to do ní asi neřekli, protože se na ní 
podepsal nejen zub času, poválečné 
znárodnění, ale i nepovedené privatizač-
ní projekty.

Šikmý kostel a lanovka na Větruši
Pokud se do Ústí nad Labem vypravíte 
za architekturou, máte se na co těšit. 
Jako celek je architektonická tvář 
největšího severočeského města velmi 
kontrastní. Ovšem existují zde místa, 
která by byla škoda nevidět. Patří mezi 
ně římskokatolický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie. Nejenže je dominantou 
města (byť obehnanou komplexem 
obchodního centra Forum), ale jeho věž 
se vychyluje od své vertikální osy o dva 
metry. Tuto zajímavost způsobily pumy, 
které dopadly na město během bombar-
dování na jaře 1945.

Další nepřehlédnutelnou stavbou je 
zámeček Větruše, cíl výletníků, ke kte-
rému je možné se přiblížit lanovkou 

Nejznámější průmyslník Ústecka, pře-
zdívaný též mýdlový král, bývá někdy 
označován jako druhý Baťa, protože se 
mu podařilo vybudovat podnik s mezi-
národním ohlasem. Narodil se 8. března 
1855 v Rynolticích na Liberecku jako 
nejstarší ze čtyř synů sedláka, řezníka, 
uzenáře Georga Schichta. Otec už před 
jeho narozením rozpoznal obchodní 
potenciál výroby mýdla, takže se vyučil 
mydlářem a získal koncesi na výrobu 
tohoto žádaného zboží. Johann převzal 
firmu společně s jedním ze svých bratrů 
v roce 1878 a rychle ji začal rozvíjet.

Předně chtěl podnik dostat blíže 
železnici a lodní dopravě. V roce 1882 
proto začal budovat novou mýdlárnu 
na Střekově, který je dnes součástí Ústí 
nad Labem. Roku 1891 Johann Schicht 
zaregistroval legendární logo pro mýdlo 
s jelenem. Schichtové rozšiřovali sorti-
ment i provozy a vedle mýdla se v jejich 
nabídce objevily ztužené potravinářské 
tuky, svíčky, glycerin nebo vodní sklo. 
Kromě továrny získali nebo vybudovali 
elektrárny, doly, vodárnu, železniční 
vlečku, pilu a další provozy.

Schicht kladl stejně jako Baťa důraz 
na péči o své zaměstnance, kterých bylo 
před první světovou válkou asi 3 500. 
Také dbal na to, aby měli Češi i Němci 
stejné pracovní podmínky. Všichni jeho 
úředníci museli například povinně ovlá-
dat český jazyk. Kvůli těmto postojům 
nebyl v době rostoucích národnostních  
roztržek u Němců příliš oblíbený. 
Johann Schicht zemřel 3. června 1907 
v Ústí nad Labem – necelý rok poté, co 
byl za zásluhy o průmyslový rozvoj mo-
narchie jmenován císařským radou.

Osobnost regionu
 Johann Schicht

FOTO
: W

IK
IM

ED
IA



16

cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t  a   f o t o :  Z d e n ě k  S t o n

MLADÝ MUŽ A BÍLÁ VELRYBA
Poetické drama podle 
románu Vladimíra Párala
Film natočil uznávaný režisér Jaromil Jireš v roce 1978 a nechal 
přitom vyniknout Eduarda Cupáka, Ivana Vyskočila a Janu 
Brejchovou. Šlo už o druhý scénář, který společně s Páralem 
předložili na Barrandově, ale ten první ještě z politicko-ideových 
důvodů neprošel. Zato snímek o mladém muži a jeho touze 
po velkých činech se nakonec dočkal i uznání kritiků.

Je daleko krásnější, než jsem 
si ji vůbec představoval. 
Viku, ta má pleť! Bílou jako 
hladina, když na ni začne 
svítit slunce.

Z pražského výzkumného ústavu přijíždí 
do chemičky v Ústí nad Labem atrak-

tivní inženýrka Edita Beningerová, aby 
s pomocí svého bývalého manžela Viktora 
Pance ověřila způsob izolace cholesterolu 
z lanolinu. Doprovází ji mladá asistentka 
Naďa, která má na stárnoucího odborníka 
zapůsobit. Pravým opakem Vika je mladý 
spolubydlící a kolega z fabriky Břéťa, 
do kterého se Naďa zamiluje. Chemický 
opus s milostným čtyřúhelníkem v hlavní 
roli dospěje do dramatického konce.

Bílá pentalogie
Kniha Vladimíra Párala Mladý muž a bílá 
velryba s podtitulem Malý chemický 

epos byla vydána v roce 1973 a zároveň 
tím odstartovala autorovu tzv. bílou 
pentalogii. Oproti svým knihám ze 60. let  
spisovatel značně ubral na společenské 
kritičnosti. Páral si uvědomoval tlak re-
žimu i hrozbu, že by mohl dostat zákaz 
umělecké činnosti. Přesto zůstala jeho 
tvorba svou kvalitou na vysoké úrovni. 

Páral k tomu použil osobité jazykové 
prostředky jako zkratkovitost (závorky), 
opakující se motiv nebo formu vyprávě-
ní. Někdy jsou jeho romány přirovnává-
ny k chemické zprávě. On sám pracoval 
v ústecké Chemopharmě v úseku výroby 
pohlavních hormonů.

Jirešova poetika 
Zatímco Páralův román je nabitý strhují-
cím dějem i myšlenkami, režisér Jaromil 
Jireš k látce přistoupil odlišným způso-
bem. Svým poetickým stylem snímání 
se záměrně dostává do kontrastu s Pá-
ralovou těžkou chemií. Režisér výrazně 
vyzdvihl roli přívozníka Gausse i jeho vliv 

ČSFD: 67 %, IMDb: 66 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

MLADÝ MUŽ A BÍLÁ VELRYBA
Československo, 1978, 88 min., premiéra v létě 1979
 Režie: Jaromil Jireš
 Předloha: Vladimír Páral (kniha)
 Scénář: Mária Dufková-Rudlovčáková, Jaromil Jireš
 Kamera: Emil Sirotek
 Hudba: Ladislav Štaidl
 Hrají: Eduard Cupák, Ivan Vyskočil, Jana Brejchová, Zlata Adamovská, 
 Zdeněk Blažek, Naďa Konvalinková, Soběslav Sejk, Alois Švehlík a další

Bílá velryba 
Původní Bílou velrybu napsal 
americký spisovatel Herman 
Melville v polovině 19. století. 
Kniha popisuje plavbu velrybářské 
lodě Pequod a stíhání obrovského 
bílého vorvaně, jemuž námořníci 
přezdívají Moby Dick. Souboj 
člověka s přírodou dostává místy 
až mytický rozměr. Také Břetislav 
Laboutka z Páralova románu 
touží vykonat nějaký velký čin. 
Jeho bílou velrybou se nakonec 
stává úspěšné ověření výroby 
nové chemické sloučeniny. I tento 
souboj končí pro Břéťu tragicky.

Labe podle Párala 
Exteriér vskutku fotogenický: 
za mocným říčním tokem 
na strmém svahu výstavné 
a pestré domky rozhozeny 
po lukách, nad nimi les, z něhož 
se úchvatné pískovcové sloupy 
a stěny tyčí kolmo k nebi – a Břéťa 
fotil: „Ranní Labe“. „Racci nad 
Labem“. „Stříbrná voda“. „Vlečné 
čluny“. „Skály a mrak“ (Vikův vliv). 
„Vindobona“ (mezinárodní expres 
dvakrát denně projíždí obcí Dolní 
Žleb, do níž jinak nevede silnice), 
„Náš dům“. „Labský přívozník“. 
(citace z knihy)

na Břéťovu osobnost. Záběry na Labe pod 
mlhavým oparem jsou podkresleny jíma-
vou hudbou Ladislava Štaidla. Za zmínku 
stojí, že některé hudební sekvence 
z filmu skladatel později použil v seriálu 
Malý pitaval z velkého města.

Spolchemie a Labe 
Jaromil Jireš dokázal ve svém filmu za-
chytit rozpolcenost i unikátnost krajiny 
v okolí největšího severočeského města. 
Většina záběrů vznikala v ústeckých 
ulicích, roli chemičky si zahrála Spol-
chemie. Poslední dojemný záběr filmu, 
ve kterém přívozník Gauss veze po Labi 
Viktora Pance od Břéťových rodičů, 
byl pořízen v Malém Březně směrem 
na Povrly. Dnes už tento přívoz neslouží, 
zbyly po něm jen stopy na břehu. Jinak 
se toho na místě od doby natáčení filmu 
příliš nezměnilo. Přibyla jen spousta aut, 

která hlučí na hlavní silnici a spolehlivě 
zabíjí jakoukoli romantiku údolí řeky 
Labe a okolních kopců.

Malé a Velké Březno
Malé Březno je, jak název napovídá, 
poměrně malá vesnička, kde toho k vi-
dění mnoho není kromě modernizované 
dvoukolejné tratě využívané především 
nákladními vlaky (tzv. pravobřežní trať). 
Podél Labe však vede směrem do Velké-
ho Března kvalitní cyklostezka. U ní stojí 
několik vojenských bunkrů a také malé 
muzeum československého opevnění. 
Ve Velkém Březně má cenu zhlédnout 
novorenesanční zámek s anglickým 
parkem. Od roku 1753 tu vaří známé 
pivo. Z Ústí nad Labem se dá do Velkého 
i Malého Března dojet z centra nebo 
od hlavního nádraží příměstskými auto-
busy za necelých 20 minut.  ▪

Asi dvakrát 
v životě jsem 

si po přečtení knihy 
a poté zhlédnutí 
filmu řekl: Tak přesně 
takhle jsem si ty 
osoby představoval. 
Blackadder, ČSFD.cz

Aktuální pohled na Povrly z levého břehu                                                Poslední záběr filmu při západu slunce

PivovarZámek



Labe z vyhlídky Vrkoč
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LABSKÝM ÚDOLÍM 
PO LESNÍCH CESTÁCH 
ze Střekova do Zálezel

Pěší trasu začínáme na jihovýchod-
ním okraji Ústí nad Labem. K bývalé-

mu strážnímu hradu Střekov, postave-
nému ve 13. století na mohutné 
čedičové skále nad Labem, vede 
od nádraží červená turistická 
značka. Po prohlídce roman-
tické pevnosti sejdeme k již 
z dálky viditelné technické 
památce – Masarykovu 
zdymadlu. 

Masarykovo zdymadlo
O stavbě mohutného vodního 
díla bylo rozhodnuto krátce po vzni-
ku republiky, jeho náročná realizace 
probíhala v letech 1923–1936. Úkolem 
zdymadla bylo zajistit splavnost naší 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Dnes se projdeme pod zbytky hradu Střekov 
a po zdymadle se dostaneme na druhou stranu Labe. 
Tam si výlet zpestříme výstupem k Vaňovskému vodopádu 
a vyhlídce Vrkoč. Po sestupu zpět do údolí Labe se 
projdeme Vaňovem a po lesní cestě souběžné s tokem řeky 
dojdeme do cíle naší cesty v Dolních Zálezlech.

největší řeky v úseku mezi Střekovem 
a Lovosicemi pro nákladní lodě plující 

do Hamburku. Dalším požadavkem 
bylo využívání průtoku vody 

k výrobě elektrické energie. 
Ve vodní elektrárně byly 

osazeny v té době špičkové 
české výrobky, a sice Kapla-
novy turbíny s využitelným 
výkonem 3 × 5 MW. K za-

držování vody a k regulaci 
výšky hladiny byl postaven 

pohyblivý jez s jedenáctimet-
rovou hradící výškou a se dvěma 

plavebními komorami.
Při přechodu přes těleso zdymadla 

po lávce pro pěší lze zahlédnout stro-
jovnu, velín jezu, rybí přechod a nahléd-

T e x t  a   f o t o :  J o s e f  K o s á k

nout do obou plavebních komor. Pro 
zájemce je zde prezentační místnost 
s informacemi o výstavbě a historii 
tohoto díla. Ještě před navýšením vodní 
hladiny muselo být provedeno zpevnění 
břehů a byly postaveny zastávky pro 
osobní lodní přepravu. Samozřejmostí 
se stala stavba příjezdových dopravních 
komunikací. Přejdeme tedy zdymadlo 
na levý břeh Labe, kde žlutě značený 
úsek vede krátkou dobu podél rušné 
komunikace.

Vaňovský vodopád
Jakmile značka odbočí od silnice vpravo, 
budeme již stoupat lesem. Stezka nás 
zavede ke dvanáct metrů vysoké spodní 
části třístupňového Vaňovského vodo-

Vodopád Vrkoč

Pohled ze zdymadla na Střekov



Na cestě do Dolních Zálezel

Masarykovo zdymadlo, v pozadí Ústí nad Labem

Zastávka Dolní Zálezly
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toho místní po staletí živil i chov hospo-
dářských zvířat. Právem se tedy Dolní 
Zálezly pyšní lososem a rozkvetlými 
meruňkovými květy ve znaku.

Na významu vesnice získala už po zří-
zení železniční tratě Praha – Podmokly 
(dnes součást Děčína). Nevýhodou se 
však ukázala blízkost zástavby u Labe 
při povodních. Při té největší v roce 2002 
vystoupala voda na zdejším náměstí 
do neuvěřitelné výšky 11,5 metru.

V cíli dnešního výletu na nás čeká  
modernizovaná železniční zastávka.  
Pokud máme hlad, nedaleký bufet na-
bídne občerstvení. Základní trasu si lze 
snadno prodloužit, a to návštěvou dal-
ších vyhlídek a zajímavostí. Výlet však 
vyžaduje fyzickou zdatnost, pevnou 
obuv a jistě oceníte i trekingové hole.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

stavbě železnice z Prahy do Děčína 
spodní část čedičové žíly odtěžena, 
a tím byly odkryty i některé do té doby 
skryté útvary tvořené z pěti- a šesti- 
bokých čedičových sloupků.

Vaňov
Údolím pokračujeme do Vaňova, kde 
hned na okraji obce upoutá pozornost 
na břehu zakotvená, dnes již historická 
loď Marie. Ještě nedávno zajišťovala 
osobní přepravu na Labi. Projdeme mezi 
chatami a rodinnými domky a vystou-
páme opět do lesa, tentokrát takřka 
kouzelného. O jeho výzdobu se totiž 
postaraly šikovné ruce řezbářů. A tak 
podél lesní cesty potkáme postavy z říše 
skřítků, pohádek a fantazie. Na své si tu 
přijdou nejen děti, ale i vnímaví dospělí. 
Než dojdeme do cíle, mineme zahrádky 
a chaty ve stráních svažujících se k Labi. 
Zejména na jaře nebo na podzim si 
můžeme užít krásný výhled lesem k řece 
i na protilehlé stráně.

Dolní Zálezly
První osídlení zdejšího kraje se datuje 
do mladší doby kamenné, první známé 
zmínky o vesnici Dolní Zálezly pochází 
z poloviny 11. století. Její název je prý 
odvozen od toho, že obyvatelé, aby se 
cítili v bezpečí, byli v okolních lesích 
schovaní neboli zalezlí. Díky poloze 
na slunných svazích obec v minulosti 
proslula pěstováním vína a ovoce, v Labi 
se tu prý běžně chytali lososi. Kromě 

 hrad Střekov

Vaňovský vodopád

Labe

vyhlídka
Vrkoč

Masarykovo zdymadlo

žst. Ústí nad Labem-Střekov

zast. Dolní Zálezly

pádu na Podlešínském potoce v národní 
přírodní památce Vrkoč. Nad ní se ještě 
nachází horní, avšak obtížněji přístupná, 
osm metrů vysoká část. Mezi oběma 
kaskádami se rozprostírá krátká rovinka 
se třetím, dvoumetrovým „vodopádkem“. 
Vodní kaskády bývají nejpůsobivější při 
jarním tání nebo v zimním období, kdy je 
krášlí široce rozvětvené ledopády uchyce-
né na svislých čedičových sloupech.

Vyhlídková plošina Vrkoč
Po zeleně značené stezce dojdeme 
na vyhlídkovou plošinu Vrkoč, ze které je 
vidět velká část údolí s městem včetně 
hradu Střekov a zdymadla. Dlouhé ná-
kladní vlaky na vytížené trati mají z naší 
výšky podobu dětských hraček. Na prud-
kých svazích a v divokých roklích se na-
lézá množství dalších potoků stékajících 
v kaskádových úsecích do údolí, kde se 
vlévají do Labe. A jak skalní útvar Vrkoč 
přišel ke svému jménu? Příroda tu před 
miliony let uspořádala čedičové sloupky 
do tvaru připomínajícího obrácený 
kamenný vějíř čili vrkoč, tvar dívčího 
účesu. V předminulém století byla při 

Z Litoměřic
Přímým osobním vlakem

Z Teplic/Mostu
Osobním vlakem do stanice Ústí nad Labem 
západ s přestupem na další osobní vlak

Vlakem do Ústí  
nad Labem-Střekova

DÉLKA 
TRASY 
10  KM
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T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  W i k i m e d i a

V Evropě se na Čechy obvykle dívají jako na národ Švejků, Pepíků a sběračů hub. Pád 
komunistického režimu se u nás obešel bez jediného mrtvého, věšení na lucerny se nekonalo. 
A dělení federace proběhlo sice s pláčem, ale bez výstřelu. Ovšem i národ s holubičí povahou 
dokáže překvapit. V moderních dějinách se to ukázalo především v roce 1945, kdy nahromaděná 
frustrace z válečných let vyústila v masakry na německé menšině.

ÚSTECKÝ MASAKR 
UKÁZAL DRAVOU TVÁŘ 
holubičí české národní povahy

Konec války znamená obvykle euforii 
a úlevu. Tedy pro vítěznou stra-

nu. Když se na podzim 1918 zhroutilo 
Rakousko-Uhersko, vyšli Češi do ulic 
a hlavně tancovali a zpívali. Revoluce 
připomínala koncert. Ovšem v květnu 
1945 panovala zcela jiná společenská 
nálada. „Můj program je – já to netajím – 
že otázku německou musíme v republice 
vylikvidovat. V této práci budeme potře-
bovat sil vás všech,“ pronesl Edvard Beneš 
po svém návratu do vlasti na náměstí 
v Brně. A český národ jásal a taky se podle 
toho zařídil. Každý toužil po odplatě.

Sázka na Hitlera
Platilo to i pro Ústí nad Labem, které se 
dříve jmenovalo Aussig an der Elbe.  
Podle sčítání lidu z roku 1930 se 75 procent 
tamějších obyvatel hlásilo k německé 
národnosti, zatímco Češi, tehdy vlastně 

Čechoslováci, tvořili jen 20 procent. 
Při posledních parlamentních volbách 
za první republiky v roce 1935 vyhrála 
v Ústí Sudetoněmecká strana, kterou si 
vybralo 58 procent místních voličů. Ne 
všichni Němci ji tedy podpořili, nicméně 
její popularita dále rostla. V obecních 
volbách na jaře 1938 už pro ni hlasova-
lo odhadem 90 procent všech Němců 
v Československu. Po odtržení Sudet 
panovalo v Aussigu nefalšované nadšení 
z triumfu Adolfa Hitlera. Vůdce sem 
tehdy kupodivu nepřijel, šéf jednotek SS 
Himmler a ministr propagandy  
Goebbels však ano.

Výbuch munice v cukrovaru
O šest a půl roku později se už Němci 
báli. Jejich synové a tátové hromadně 
umírali ve válce, fronta se přibližovala 
a víra v nasazení zázračných zbraní, které 

by výsledek bojů zvrátily, slábla. Těsně 
před koncem války, 17. a 19. dubna  
1945, čelilo město spojeneckému  
náletu, při kterém zemřelo přes 500 lidí. 
Osvobození a mír přinesly Němcům ztrá-
tu veškerých občanských práv. Ještě než 
velmoci definitivně schválily podmínky 
jejich odsunu na postupimské konfe-
renci, probíhaly živelné akce spojené 
s vyháněním Němců za hranice. A také 
jejich zabíjení.

Ke známému incidentu došlo  
31. července i v severních Čechách a uja-
lo se pro něj označení ústecký masakr. 
Předcházela mu mohutná exploze mu-
ničního skladu v budově cukrovaru, při 
které zemřelo 27 lidí. Dodnes nevíme, 
kdo ji způsobil. Tehdejší propaganda 
tvrdila, že jde nejspíše o akci nacistické 
záškodnické organizace Werwolf. Dnes 
historici spekulují o možnosti akce taj-

Pětina centra Ústí nad Labem 
byla v polovině dubna 1945 
po spojeneckém náletu zničena

Teror během okupace dokumentuje i pražská Kobyliská střelnice
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

vojáci, kteří bojovali na východní frontě. 
Sudetoněmecké organizace později 
tvrdily, že v Ústí bylo tehdy zavražděno až 
2 700 lidí, československým úřadům se 
podařilo zdokumentovat 43 obětí. His-
torici se však shodují, že podle výpovědí 
svědků a hlášení o nezvěstných musel být 
počet mrtvých vyšší a odhadují ho kolem 
stovky. Většina těl vyplavala z Labe.

Oficiální ohlédnutí
Jak praví Česko-německá deklarace 
o vzájemných vztazích a jejich budoucím 
vývoji z ledna 1997, německá strana litu-
je utrpení a křivd, které Němci způsobili 
českému lidu nacionálněsocialistickými 
zločiny a vzdává čest obětem nacionálně- 
socialistické vlády násilí a těm, kteří 
této vládě násilí kladli odpor. Rovněž si 
je vědoma, že nacionálněsocialistická 
politika násilí vůči českému lidu přispěla 
k vytvoření půdy pro poválečný útěk, 
vyhánění a nucené vysídlení. Vedle toho 
česká strana lituje excesů, které byly 
v rozporu s elementárními humanitární-
mi zásadami i s tehdy platnými právními 
normami, a nadto lituje, že nebyly tyto 
činy potrestány.  ▪

ných služeb, která měla přimět velmoci 
k povolení nebo urychlení odsunu. 
Důkazy však chybí.

Setkání na mostě
Zatímco většina obyvatel měla z výbu-
chu a následného požáru strach,  
někteří dávali najevo škodolibost.  
Nechme promluvit úřední dokument –  
zprávu krajské informační ústředny 
ministerstva vnitra. „Incident vznikl 
nejprve na mostě Dr. Ed. Beneše... 
Několik svědků potvrzuje, že podnětem 
bylo volání jednoho Němce: Es lebe 
Deutschland! Hoch Deutschland! Muž, 
provolávající slávu Německu, byl shozen 
z mostu do Labe, a když podařilo se mu 
dosíci břehu, zastřelen, místo toho, aby 
byl zatčen a vyslýchán. Tento incident 
proměnil se brzo ve všeobecné lynčová-
ní Němců, přenesl se také do vnitřního 
města a přilehlých ulic. Při incidentech 
bylo také stříleno, a to jak civilisty, tak 
vojskem a Rusy.“

Někteří Češi včetně předsedy místního 
národního výboru se snažili lynčování za-
bránit. Marně. Zvláště aktivní byli při ma-
sakru příslušníci revolučních gard a čeští 

 360 tisíc
 počet československých obětí 

 za druhé světové války

 270 tisíc
 počet československých Židů

 usmrcených fašisty (především 

 ve vyhlazovacích táborech)

 150 tisíc
 hrubý odhad počtu vojáků, 

 kteří padli při osvobozování 

 Československa (zejména 

 bojovníci Rudé armády)

 53 tisíc 

 tolik Němců bylo po válce 

 z Ústecka odsunuto

 25–30 tisíc 

 jeden z odhadů, kolik Němců 

 zemřelo při poválečném 

 odsunu z českých zemí 

 (včetně sebevražd a úmrtí 

 na infekční choroby)

Čísla do kontextu

Masakr po francouzsku
Masové vraždění příslušníků jiné 
národnostní či náboženské skupiny 
v Evropě rozhodně neskončilo 
s druhou světovou válkou. Ani zdánlivě 
bezpečný, civilizovaný a ekonomicky 
prosperující Západ nebyl vůči tomuto 
patologickému jevu imunní. Klasickým 
příkladem jsou události, které se 
odehrály 17. října 1961 v pařížských 
ulicích. Poklidná demonstrace Alžířanů 
proti zákazu nočního vycházení se po 
příjezdu policie změnila v masakr. 

Přímo před zraky obyvatel hlavního 
města byly zastřeleny pravděpodobně 
stovky lidí a jejich mrtvoly shazovány 
do řeky. Zatčeno bylo asi 14 tisíc lidí. 
Média pod tlakem cenzury o obětech 
mlčela. Oficiální statistiky dlouho 
uváděly, že při demonstracích 
zahynuli jen tři lidé, teprve v roce 
1998 francouzská vláda uznala, že 
počet obětí přesáhl 40. Historici však 
odhadují více než 300 zastřelených. 

Odsun 
Němců 
schválily 
velmoci

Úprk Čechů 
z pohraničí po 
mnichovské 
dohodě

Po válce museli Němci chodit kolem mrtvol Židů

Zábor Sudet v říjnu 1938

Na místě ústeckého masakru je 
od roku 2005 pamětní deska
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RÁJ VE MĚSTĚ

Lanovkou na Větruši 
za sportem a bludištěm
Návštěva zámeckého hotelu 
Větruše nedaleko centra Ústí nad 
Labem představuje pro děti hned 
několik nezapomenutelných zážitků. 
Pro drtivou většinu z nich bude 
atraktivní již příjezd lanovkou. Spojení 
funguje po celý den, kabinky odjíždí 
v intervalu 15 minut. Děti se zde dále 
mohou vyřádit na hřišti se spoustou 
prolézaček, houpaček, pískovišť nebo 
lanových drah, a to jak přízemních, tak 
víceúrovňových. Navíc zde najdete i dvě 
bludiště. Jedno je vnitřní, zrcadlové, 
a připomíná to pražské na Petříně, 
druhé je venkovní a tvoří ho sestříhané 
keře. Starší děti i dospělí mohou využít 
fitness centrum a tenisové kurty.

Do zoologické zahrady, na zámek s pohádkovým programem nebo prostě 
na úchvatnou vycházku podél řeky? I v březnu se dá vymyslet řada výletů, 
kam můžete vzít nejmenší členy rodiny. Tady je pár tipů, u kterých krásně 
využijete cestu vlakem.

NA PROCHÁZKU

Lovosická zákoutí  
a zajímavosti podél Labe
Na jaře 2019 byla v Lovosicích 
přímo u Labe dostavěna 
a otevřena nová rozhledna, 
nebo spíše vyhlídková věž ve tvaru 
přesýpacích hodin. Budova je vysoká 
jen něco přes sedm metrů, vyhlídkový 
ochoz se nachází už ve čtyřech metrech. 
Uvidíte především na Labe a okolí, 
například na litoměřický vrch Radobýl. 
Věž je celoročně volně přístupná. Poblíž 
se nachází cukrárna a kavárna. S dětmi 
se pak můžete vypravit přes řeku 
přívozem, a to za symbolický poplatek. 
Na druhé straně se krásně projdete 
k nedalekému Žernoseckému jezeru. 
Kousek od rozhledny směrem po proudu 
je lesopark Osmička s dětským hřištěm.

POHÁDKOVÁ HISTORIE

Zámek Horní Libchava 
sází na lidský přístup
Nedaleko České Lípy leží pohádkový 
zámek Horní Libchava se zajímavým 
příběhem, hernou, houpačkami, 
skluzavkou, prolézačkami, minizoo, 
dětskými dílnami, cukrárnou a skvělými 
divadélky. Momentálně je přístupné 
nejen přízemí, ale i první patro tohoto 
renesančního skvostu. Dále se podíváte 
do strašidelného sklepení a na prvním 
nádvoří si prohlédnete kachny, slepice, 
králíky, morčata a další zvířata. V bývalé 
armádní garáži se pravidelně pořádají 
divadelní představení, převážně pro 
děti. Návštěvu zámku doporučujeme 
objednat na telefonním čísle 
722 717 720. Letošní sezona zde začne 
26. března vítáním jara.

Aby děti 
nezlobily

t i p y  n a j d e t e  v   a p l i k a c i  V l a k e m  n a   v ý l e t

ZA ZVÍŘÁTKY

Děčínská zoologická zaujme 
lesním terénem i hřištěm
Zoologickou zahradu Děčín najdete 
na kopci na adrese Žižkova 15, 
jen kousek od plošiny Pastýřská 
stěna. Zoo je členitá v terénu, 
z těch zajímavějších akcí je zde možné zažít 
komentované krmení zvířátek. Najdete tu 
interaktivní stezky, například medvědí či ptačí 
je opravdu kouzelná. Prohlídková trasa vede 
lesním terénem, takže není úplně vhodná 
pro vratké kočárky. V areálu je moc pěkné 
hřiště, kde si užijete dřevěné prolézačky a další 
atrakce, na kterých se vaše ratolesti rozhodně 
nebudou nudit. Mezi pozoruhodné služby pro 
návštěvníky patří výpůjčka dětských vozíků.
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DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

Co u nás můžete studovat:   

Dopravní management a marketing

Technologie a řízení dopravy

Logistika

Provoz a údržba vozidel

 Stavba vozidel

Elektrická trakce a elektromobilita

Dopravní stavitelství

Technika, technologie a řízení letecké dopravy

Více informací na webu:

dfjp.upce.cz 

studuj.upce.cz

U nás najdete svůj směr

Přihlášky na 
bakalářské
studium přijímáme

do 31. 3.
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železnice

Propojená Evropa

U druhého nástupiště pražského hlavního nádraží stojí dva dvousetmetrové štíhlé rychlovlaky. 
U dveří se ozve výstražná signalizace a následuje jejich zavření. Za několik okamžiků zamíří 
první spoj tunely pod Vítkovem do Libně a na okraji Prahy vjíždí na novou vysokorychlostní trať 
Polabí, po které uhání třístovkou na jihovýchod. Druhá jednotka projede sousedním tunelem 
k Balabence, za kterou zmizí v tunelu, a stejnou rychlostí zamíří na Podřipsko a pak na sever. 
Za dvě hodiny bude první vlak ve Vídni, druhý v Berlíně. Že je to sen? Za pár let možná realita.

TRANSEVROPSKÉ 
EXPRESY PŘES PRAHU 
nám přinesou čas na práci i dovolenou
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S návrhem vybudovat moderní síť 
transevropských expresů, pracovně 

a krátce označenou jako TEE 2.0, přišlo 
loni Německo. Inspirovalo se legendár-
ními expresy, které od roku 1957 zavá-
děly západoevropské železnice v reakci 
na poválečný hospodářský růst, evrop-
skou integraci a sílící konkurenci v le-
tecké a silniční dopravě. Němci pro svou 
vizi moderní a hlavně rychlé železniční 
dopravy napříč Evropou získali podporu 
řady zemí včetně České republiky. Jejich 
zástupci podepsali dohodu o společném 
zájmu (Letter of Intent).

Na začátku byla nešťastná láska
Za zakladatele transevropských expresů 
se obvykle považuje belgický podnikatel 
Georges Nagelmackers a může za to 
jeho nešťastná láska. Mladý muž se za-
miloval jinak, než si přál jeho otec. Aby 
romanci překazil, poslal syna na studijní 
cestu do USA. Ten za oceánem poznal 
Pullmanovy spací vozy a transkonti-
nentální expresy, které ho inspirovaly 
k nápadu propojit evropské metropole 
sítí nočních a luxusních spojů.

Dnes nám takové vlaky přijdou běžné, 
ale před 150 lety to byla odvážná vize. 
Technická standardizace ještě nebyla roz-
vinutá a dopravu v jednotlivých státech 
zajišťovala řada společností. Na zavedení 
jednoho z prvních přímých lůžkových 
vagonů z Paříže do Vídně se musela 
Nagelmackersem založená společnost 
domluvit hned se šesti různými železnice-
mi a v dalších směrech to nebylo jiné.

Luxus i rychlost v jednom balení
Přesto slavila společnost Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits, zkrá-
ceně CIWL, velký úspěch. Brzy začala 
vedle jednotlivých přímých vozů zavádět 
celé transevropské expresy. Vděčíme 
jí za legendy, jako byly Orient Express 
z Londýna do Istanbulu, Nord Express 

z Paříže do Petrohradu a mnoho dalších 
vlaků. Některé z nich směřovaly i k nám, 
třeba Karlovarský expres jezdil z Paříže 
do Karlových Varů.

Po nočních expresech zavedla CIWL 
a některé další společnosti také luxusní 
denní spoje sestavené ze salonních Pull-
manových vozů. Mezi ně patřily třeba 
Oiseau Bleu na trase z Paříže do Ant-
verp, Étoile du Nord z Paříže do Am-
sterdamu, Edelweiss z Amsterdamu 
do Basileje nebo konkurenční německý 
Rheingold z města Hoek van Holland 
do Luzernu. Svým zákazníkům nabízely 
opravdový luxus: pohodlné lenošky, vel-
ká okna, vybraná jídla a nápoje servíro-
vané přímo na místo. Ve své době patřily 
s cestovní rychlostí kolem 80 km/h také 
k nejrychlejším vlakům v Evropě.

Nastupuje Trans Europ Express
Na tradici předválečných denních expre-
sů navázaly evropské železnice v roce 
1957 vlaky Trans Europ Express. To už 
byla většina válečných škod na železnič-
ní infrastruktuře odstraněna a hos-
podářství západoevropských států se 
dařilo. Tím ale posilovala i konkurence 
v podobě nových dálnic, silných a po-

hodlných aut a nová generace civilních 
letadel s proudovými motory.

Značka Trans Europ Express (TEE) 
cílila na bohaté klienty, podnikatele, 
bankéře a politiky, kterým nabízela 
luxusní a rychlé cestování mezi evrop-
skými metropolemi. Vlaky měly pouze 
1. třídu, restaurační vozy, klimatizaci 
a další exkluzivní služby, třeba vlakovou 
sekretářku, která mohla na psacím 
stroji už ve vlaku napsat manažerům 
neodkladné dokumenty. Některé z nich 
nabízely i hodně netradiční služby. V ex-
presu Mistral mohly dámy na své cestě 
z Paříže na Azurové pobřeží navštívit 
butik nebo kadeřnický salon a ve vla-
ku Rheingold se dalo kochat krajinou 
nejen z vyhlídkového vozu, ale jeden čas 
dokonce z whirlpoolu.

Druhá polovina 20. století přála 
i „lidovějším“ transevropským expresům. 
Byly to vlaky s 2. třídou a turistickými 
lehátkovými vagony. Často je využívali 
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Z AHRAN IČ Í

Provoz až sedmi různých linek TEE 2.0 napříč 
Českou republikou, nová přímá spojení, která 

nabídnou cestování z Prahy do Záhřebu, 
Frankfurtu nad Mohanem, Paříže, Benátek, 

Kodaně nebo Malmö, či nová rychlá trasa 
v centrální Evropě Via Vindobona, jež 

zkrátí cestu mezi Berlínem a Vídní přes 
Prahu na pouhé čtyři hodiny a umožní 

rychlé cestování vlakem ze severní Evropy 
na Balkán. Sen? Nikoliv. V budoucnosti běžná 

realita evropských železnic.

Transevropské expresy 
možná zamíří do Česka 

Petr Šťáhlavský  |  Foto: archiv ČD a DB AG

S takovými ambiciózními plány totiž 
počítá nová studie projektu TEE 2.0, 

kterou německý spolkový ministr dopra-
vy a digitální infrastruktury Andreas 
Scheuer představil letos v květnu na ev-
ropském železničním summitu. Jeho 
uspořádání sám inicioval. „Cestování 
vlakem po Německu a Evropě ekologicky 
šetrným způsobem, to se promítá do vy-
sokorychlostní a noční železniční dopra-
vy, která může konkurovat leteckým 
spojením. To je naše strategie TEE 2.0. 
Nyní jsme k tomuto přístupu získali ši-
rokou podporu z celé Evropy,“ řekl při té-
to příležitosti ministr Scheuer.

Během summitu podepsali ministři 
dopravy Letter of Intent – Dohodu o spo-
lupráci při spuštění projektu TEE 2.0. Ta 
bude skutečně potřebná, protože je nut-
né překonat řadu technických, organi-
začních a provozních národních zvyklos-
tí. Jedná se například o odlišný přístup 
v jednotlivých státech k povinné rezer-
vaci vlaků, k přístupu na infrastrukturu 
– koncese, veřejná objednávka – nebo 
k režimu komerční a závazkové dopravy. 
Přesto jsou autoři studie přesvědčení, že 
při úzké spolupráci států, manažerů in-
frastruktury a dopravců bude možné 

spustit síť TEE 2.0 ve velmi krátkém čase 
a s dokončovanými infrastrukturními 
projekty ji dále vylepšovat, hlavně pokud 
se jedná o cestovní časy.   

Sedm linek pro Česko
Nová verze TEE 2.0 více reflektuje sou-
časný stav infrastruktury a zároveň je 
mnohem ambicióznější v počtu navrže-
ných spojů. Těch má být až 35 párů. Na-
bídka se rozrostla hlavně o státy v cent-
rální, východní a jihovýchodní části 
Evropy. Zatímco v původním návrhu vla-
ky TEE Českou republiku jen objížděly, 
nový už počítá se sedmi trasami vedený-
mi napříč Českem.   

Samozřejmostí je podle projektu inte-
grace dálkových mezistátních vlaků TEE 
také do vnitrostátní nabídky a národních 
taktových jízdních řádů, například 
do Deutschlandtaktu s intervaly 30 mi-
nut na páteřních trasách a 60 minut 
na ostatních dálkových linkách. Jejich 
vzájemné propojení a zajištění přestup-
ních vazeb má vytvořit podmínky pro vy-
tvoření Europataktu, který doplní přímé 
spoje na dlouhé vzdálenosti a četností 
nabídky vytvoří alternativu ke kontinen-
tální letecké a automobilové dopravě. 

Argumentem pro využití vlaku před 
konkurenčními dopravními prostředky 

Linz

Budapest

Bratislava

Wien

Břeclav

Brno
Jihlava

Praha

Ústí n/L

Dresden

Berlin

Warszawa
Kraków

Warszawa
Wrocław

Warszawa
Poznań

Szczecin

København
Hamburg

Nürnberg
München

Frankfurt a/M
Leipzig

Frankfurt a/M
Leipzig

Amsterdam
Bruxelles

Venezia
Ljubljana

Ústí n. L.

Dresden

Praha

Jihlava

Brno

Břeclav

Wien

Berlin Hbf.
Südkreuz

Hbf.

Neustadt
Hbf.

hl. n.
východ

Vídeňská
hl. n.

centrum

VRT

0:
07

0:
09

0:
26

0:
02

0:
26

0:
50

0:
27

0:
55

0:
25

0:
25

0:
44

0:
02

0:
02

0:
05

1:
02

0:
02

0:
02

0:
02

0:
21

1:
04

1:
10

Berlin – Wien

4:05
Berlin – Wien

4:45

sprinter

železnice

27

gastarbeitři z jihu Evropy při cestách 
za prací a lidé při prázdninových přesu-
nech ke Středozemnímu moři. Mezi  
takové spoje patřily třeba Istanbul  
Express z Mnichova do Istanbulu,  
Italien-Holland Express z Amster- 
damu do Říma, Tauern Express ze 
Splitu do Ostende, Nord-West Express 
ze Stockholmu do města Hoek van 
Holland.

Jenže nic netrvá věčně. Dálnice, 
dostupná silná a velká auta a nakonec 
i levné nízkonákladové aerolinky zatlouk-
ly poslední hřebíček do rakve trans- 
evropských vlaků. Železnice se zaměřily 
na kratší rychlé linky, v nichž dokázaly 
efektivně konkurovat, a začaly intenziv-
ně rozvíjet vysokorychlostní dopravu.

Od TGV k síti TEE 2.0
Francouzské rychlovlaky TGV odstar-
tovaly v roce 1981, italské Pendolino 
druhé generace v roce 1988 a německé 

ICE o tři roky později. Pokaždé  
úspěšně. Kam dorazil rychlovlak 
za dvě až čtyři hodiny, to je zhruba  
400 až 800 kilometrů, tam lidé 
opouštěli letadla a auta a zamířili 
zpět do vlaků. Zpočátku vnitrostátní 
železniční linky Paříž – Lyon,  
Řím – Milán, Kolín – Frankfurt 
nebo Madrid – Sevilla vytla-
čily z trhu svou konkurenci. 
Od roku 1997, kdy první vyso-
korychlostní trať v Evropě pře-
kročila státní hranici, se k tomu 
přidávají i mezinárodní linky, 
například Paříž – Brusel, později 
třeba Paříž – Stuttgart.

Rychlovlaky zkrátily 
cestu mezi mnoha městy, 
ale přímých dálkových spojů 
na velké vzdálenosti ubylo. Pře-
stupy a různé národní zvyklosti 
cestování vlakem napříč Evropou 
zkomplikovaly. Zatímco v roce 
1995 strávili cestující ve vlaku  
EC Heinrich Heine mezi Paříží 
a Frankfurtem nad Mohanem sedm 
hodin a v expresu Mozart z Paříže 
do Stuttgartu šest hodin, dnes na to 
stačí v rychlovlacích TGV nebo ICE 
necelé čtyři, respektive 3,5 hodiny. Jenže 
spoje EC před 25 lety nabízely přímé 
a pohodlné cestování také z Paříže až 
do Drážďan, Prahy nebo Vídně. Dnes 
musí cestující přestupovat, takže se 
časová úspora ztrácí.

S návrhem na změnu přišel loni  
německý spolkový ministr Andreas  
Schauer a pro svůj záměr získal 
podporu většiny evropských ministrů 
dopravy. Vytyčil ambiciózní plán trans- 
evropských denních a nočních vlaků 
a podle legendárních spojů je označil 
jako Trans Europ Express 2.0, zkráce-
ně TEE 2.0. Jeho vizí je propojit různé 
národní dopravní a tarifní koncepty, 
technické podmínky a využít moderní 
rychlovlaky pro přímé transkontinen-
tální expresy.

Česko jako křižovatka
Jedním z hlavních cílů TEE 2.0 je zkrátit 
cestovní časy. Díky dnes fungujícím 
vysokorychlostním železnicím a mo-
dernizovaným konvenčním tratím se dá 
zkrátit čas strávený ve vlaku o hodiny. 
Kupříkladu cesta z Paříže do Vídně má 
trvat jen 9,5 hodiny, skoro o čtyři hodiny 
méně než před 25 lety a o hodinu až 
dvě méně, než nabízí současné spoje 
s přestupem.
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železnice

Budoucnost  
za humny
Návrh TEE 2.0 počítá s více než  
30 páry denních a 12 páry nočních 
vlaků. Přímé vlaky nabídnou spojení 
Paříže s Varšavou nebo Budapeští, 
Málagy s Berlínem či Říma s Amster-
damem. Mají být integrovány do ná-
rodních i evropských taktových jízd-
ních řádů, které na krátkých a středně 
dlouhých linkách umožní cestovat 
v hodinových, nebo dokonce kratších 
intervalech. Třeba Švýcarsko nebo 
Německo plánují jezdit s expresy mezi 
velkými městy každou půlhodinu.

Značka TEE má garantovat kvalitu 
a rychlost cestování napříč Evropou, 
proto koncept přináší řadu povin-
ných standardů: na většině trasy 
rychlost nejméně 160 km/h a ces-
tovní rychlost (průměrná rychlost 
včetně všech zastávek mezi cílovými 
stanicemi) musí být minimálně  
100 km/h. Každý z plánovaných 
spojů má projíždět aspoň třemi státy 
a nabízet řadu palubních služeb jako 
catering nebo wi-fi. 

Díky další modernizaci železnic se 
budou cestovní časy ještě více zkraco-
vat. Naplno běží práce na stavbě nových 
vysokorychlostních tratí třeba ze 
Stuttgartu do Ulmu (250 km/h), z Grazu 
do Klagenfurtu (250 km/h), na rýnském 
koridoru, který je v Německu přestavo-
ván na čtyřkolejku (250 km/h),  
na základovém tunelu Semmering  
(230 km/h) nebo na podmořském 
tunelu Fehmarnbelt (200 km/h) mezi 
Německem a Dánskem.

Malé Česko je v plánech na vysoko-
rychlostní síť křižovatkou osmi denních 
a dvou nočních linek. Šest denních 
spojů má projíždět Prahou nebo v ní 
přímo začínat. V budoucnu bychom tak 
mohli nasednout do rychlovlaku kousek 
od Václavského náměstí a za několik 
hodin jízdy bez přesedání vystoupit 
pod mrakodrapy ve Frankfurtu nad 
Mohanem nebo o pár hodin později pod 
pařížskou eiffelovkou. Stejně snadno by 
se mohlo jet do Benátek, Kodaně nebo 
švédského Malmö.

Via Vindobona
Jak bude takové cestování vypadat? 
Po snídani v pohodlí svého domova 
dojedete metrem na pražské hlavní 
nádraží, kde nasednete do komfortní-
ho rychlovlaku. Ten za Prahou nabere 
třísetkilometrovou rychlost, zastaví 
na Vysočině, v Brně a za 2,5 hodiny bude 
ve Vídni, odkud si to zamíří dál na jih. 
Alpy překoná novým tunelem a za při-
bližně 11 hodin zastaví na benátském 
nádraží Santa Lucia přímo u kanálu 
Grande. Ještě rychleji se pojede do  
1 200 kilometrů vzdálené Paříže. Vlak 
TEE 39 tam má dorazit za zhruba  
9,5 hodiny vcelku slušnou cestovní 
rychlostí kolem 125 km/h. Na mnoha 

úsecích se pojede 300 km/h nebo více. 
Už dnes jsou takto rychlé úseky mezi 
Lipskem a Erfurtem a na trase ze Štras-
burku do Paříže.

Pro střední Evropu je připravený spe-
ciální plán nazvaný podle legendárního 
expresu Vindobona jako Via Vindobona. 
Po dokončení projektu dojedete z Prahy 
do Berlína nebo Vídně jen za 2,5 hodiny. 
Velmi rychlé spoje typu Sprinter zvlád-
nou celou cestu mezi Berlínem a Vídní 
jen za čtyři hodiny. Via Vindobona ne-
zrychlí jen cestování do Berlína a Vídně, 
ale otevírá nám dveře do celé Evropy. 
Přímo bez přestupu dorazíme do Ham-
burku nebo Kodaně za čtyři, respektive 
6,5 hodiny a s jediným přestupem 
dojedeme do Bruselu nebo Amsterdamu 
za osm až devět hodin a do Kolína nad 
Rýnem za šest až sedm hodin.

Nová síť TEE 2.0 nejen propojí naši re-
publiku ještě více s Evropou, ale bude mít 
i pozitivní ekologické dopady. Klesne díky 
ní totiž počet letů i množství jízd autem. 
Navíc lidé během cestování získají více 
času na svou práci nebo zábavu. Stále si 
myslíte, že je to jenom sen? Ale tak přece 
začíná každý úspěch.  ▪
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Srovnání 
cestovních časů v hodinách

Trasa Dnes TEE 2.0

Praha – Berlín 4,25 2

Praha – Vídeň  4,5 2

Praha – Hamburk 7 4

Praha – Kodaň 13,5 6,5

Praha – Frankfurt n. M.  7 5,5

Praha – Paříž 12 9,5

Praha – Kolín nad Rýnem 8,5 6,5

Praha – Brusel 12 8,5

Praha – Amsterdam 12 8,5

Údaje jsou přibližné, v případě TEE 2.0 jde o odhad.



Výhodné 
firemní cestování
Nakupujte v e-shopu ČD 
jako firma a ušetřete 
za služební cesty.
▪  nákup jízdenek kdekoliv a kdykoliv

▪  sleva až 10 %

▪  místenka zdarma*

▪  možnost platby na fakturu

* neplatí pro SC Pendolino 
 a railjet ve třídě Business

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CDPV_B2B_nabidka_2021_215x270_v01.indd   1 04/11/2020   11:58



Pohodlně na vlak i z nádraží 
za zvýhodněnou cenu 
pro zákazníky ČD 

ČD Taxi
▪ stanoviště ČD Taxi vždy v blízkosti nádraží
▪ k dispozici ve vybraných železničních stanicích
▪ objednávejte nonstop na bezplatné lince 800 252 252
  s uvedením hesla „ČD Taxi“

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdtaxi

CDPV_CDTaxi_2021_215x270_v01.indd   2 18/01/2021   16:49



Nová traťová jízdenka
Tip pro nepravidelné  

dojíždění

Můžete potkat ve vlaku
Jaroslav Rudiš

Naše tváře
Veronika Pospěchová

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Vlak dobře poslouží cestujícím, kteří ho potřebují každý 
den, i těm, kteří ho využijí jen nárazově. Stačí si vybrat ten 
nejvýhodnější typ jízdního dokladu. Pro nepravidelné cesty 
do práce nebo do školy České dráhy aktuálně připravily 
zbrusu nový produkt: traťovou jízdenku platnou 30 dní 
s možností využití pro jízdu v deseti vybraných dnech. 
A během března si ji můžete nejen vyzkoušet, ale také 
pořídit za nižší cenu.

Někdo využívá železnici především 
pro volnočasové aktivity během 

víkendů a dovolených. Ovšem pro vý-
znamnou část cestujících je vlak běžným 
dopravním prostředkem, díky kterému 
se dostávají do zaměstnání, na úřad 
nebo do školy. Přitom samozřejmě řeší 
základní otázku: za kolik? Existuje řada 
možností, jak při cestě po železnici ušet-
řit. Mezi oblíbené způsoby patří traťové 
jízdenky. Ty jsou ideální pro každodenní 
dojíždění. Samozřejmě se tak vyplatí li-
dem, kteří dojíždí prakticky denně. Ale co 
ti, kdo nejezdí tak často třeba z důvodu 
stále rozšířenějšího režimu home office? 
A právě na tuto skupinu zákazníků cílí 
České dráhy novou nabídkou traťové 
měsíční jízdenky na deset dní. Komu se 
tato novinka vyplatí?

Příklady ze života
Třicetiletá Jana se doma stará o malého 
synka, s čímž jí pomáhají její rodiče. 
Našla si práci na poloviční úvazek 
a nepravidelně dojíždí do 100 kilometrů 
vzdálené Prahy. Její zaměstnavatel ne- 
umožňuje práci z domova, navíc dává 
vědět rozpis služeb na následující týden 
až v pátek. Někdy musí Jana přijet 
třikrát za týden, jindy jednou. Není to 
úplně pohodlné, ale peníze potřebuje, 
protože ceny energií a potravin neustá- 
le rostou a její bývalý manžel posílá 
alimenty nárazově. Na druhou stranu, 
zaměstnavatel je spolehlivý a slušně si 

TRAŤOVÁ 
MĚSÍČNÍ JÍZDENKA 
NA DESET DNÍ 
pro nepravidelné dojíždění

u něj vydělá. Ovšem žádný příspěvek 
na dopravu nevyplácí. Jana má doma 
sice auto, ale používá ho jen v nejnut-
nějších případech. Snaží se šetřit na hor-
ší časy, kterých se obává.

Nebo čtyřicetiletý Honza. Ten si splnil 
sen a odstěhoval se s rodinou, man-
želkou a dvěma dětmi, do vlastního 
domku na venkově. I on pracuje v Praze. 
Naštěstí bydlí poblíž koridorové trati, 
takže i s přestupem z regionálního spoje 
na rychlík mu to vlakem do hlavního 
města trvá zhruba hodinu. U zaměst-
navatele si vyjednal, že bude občas 

pracovat v režimu home office. Většinou 
je dva dny doma a tři dny v kanceláři. Ale 
už se mu stalo, že do Prahy musel každý 
den v měsíci. I on se snaží šetřit, protože 
výdaje za dopravu mu stejně jako v pří-
padě Jany zaměstnavatel neproplácí.

Chytrá kombinace přes Můj vlak
Janě i Honzovi se rozhodně vyplatí 
vyzkoušet traťovou měsíční jízdenku 
na deset dní. Ta je v prodeji od 1. března 
2022 a chytře kombinuje výhody jedno-
rázového a dlouhodobého dokladu. Její 
platnost je přesně 30 dní a během této 
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doby s ní lze cestovat deset libovolných 
dní. Tato nabídka se hodí pro jízdy mezi 
dvěma stanicemi, respektive zastávka-
mi nebo sídly na trase, které si zákazník 
při nákupu nadefinuje. Délka trasy však 
nesmí přesáhnout 150 kilometrů.

Novou variantu traťové jízdenky lze 
zakoupit výhradně přes aplikaci Můj 
vlak, nedá se tedy pořídit u pokladny na  
nádraží, u průvodčího ani v e-shopu ČD.  
Jízdenku je nutné před první cestou 
daného dne aktivovat přímo v aplikaci, 
což znamená, že váš mobilní telefon 
musí být v tu chvíli připojený k interne-
tu. Jakmile aktivaci provedete, můžete 
cestovat vlakem, kolikrát chcete, a to 
až do půlnoci. Můžete jet například 
tam a zpátky dopoledne a pak zase tam 
a zpátky kvečeru. Jakmile však aktivaci 
uskutečníte, krok nelze vrátit, proto je 
praktické si den vyznačit až těsně před 
nástupem do vlaku. Eliminujete tak ri-

ziko, že se vám na poslední chvíli změní 
plány, třeba když obchodní partner zruší 
schůzku nebo přes noc onemocní člen 
rodiny, o kterého se musíte postarat.

Březnová sleva
Traťová měsíční jízdenka na deset dní  
se prodává jak pro 1., tak pro 2. vozovou 
třídu. Lze ji zakoupit i se slevou IN 25 
nebo IN 50. České dráhy ji nabízí ve  
variantách pro děti od šesti let, mládež 
do 18 let, studenty do 26 let, důchodce 
nad 65 let i držitele průkazu ZTP nebo 
ZTP/P. A dobrá zpráva pro všechny: 
na jízdenky zakoupené s prvním dnem 
platnosti od 1. do 31. března získáte 
promo slevu ve výši 10 %. Nová obchodní 
nabídka národního dopravce se prostě 
hodí každému, kdo kombinovaně pracuje 
z domova i z kanceláře ve firmě, ale i dal-
ším skupinám cestujících s nepravidel-
ným, ale relativně častým dojížděním.  ▪

Vlastnosti  
nové traťové jízdenky
 Můžete si ji koupit pouze přes 

 aplikaci Můj vlak.

 Má platnost 30 dní a během 

 této doby můžete cestovat 

 deset libovolných dní.

 Aktivovat daný den můžete 

 i těsně před nástupem do vlaku.

 Jízdenku lze zakoupit až 

 na vzdálenost 150 kilometrů.

 Prodává se v různých variantách: 

 pro 1. i 2. třídu, pro držitele aplikace

 IN 25 nebo IN 50, děti, studenty, 

 důchodce apod.

 Do 31. března 2022 koupíte 

 jízdenku se zaváděcí slevou 10 %.

Kilometrické banky 
letos končí
Pro časté, leč nepravidelné cestování 

po železnici léta sloužila i Kilometrická 

banka. Ta funguje tak, že si předplatíte 

2 000 kilometrů a před každou cestou 

vyplňujete do sešitku, odkud a kam 

přesně jedete, přičemž minimální  

odpis činí 100 kilometrů, v 1. třídě  

130 kilometrů. Tento skoro legendární 

doklad se pro mnohé stal oblíbeným 

dárkem k narozeninám či pod 

stromeček. Nyní však míří do historie.

Přesně 12. dubna 2022 máte možnost 

zakoupit si poslední Kilometrické banky, 

jejichž platnost si lze nastavit až dva 

měsíce dopředu. Upozorňujeme proto 

všechny cestující, že ve vlacích Českých 

drah se budou Kilometrické banky 

uznávat jako jízdní doklad jen do konce 

letošního jízdního řádu, konkrétně 

do soboty 10. prosince 2022. Železniční 

sběratelé a fandové, neváhejte a jděte 

nakupovat. Konec jedné legendy se blíží.



Soutěž o vstupenky
na koncert JazzFestBrno
Udělejte si radost a vyhrajte dva volné lístky 
na vybraný koncert konaný v rámci festivalu 
JazzFestBrno. Výhra čeká na tři soutěžící, 
kteří správně zodpoví následující otázku.

Před kolika lety se konal první ročník 
hudební přehlídky JazzFestBrno?

A  před 10 lety
B  před 20 lety
C  před 25 lety

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 16. března 2022.

?
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Mezinárodní jazzový festival 
JazzFestBrno vznikl v roce 2002. 

Od té doby se vypracoval na pozici 
nejvýznamnější jazzové přehlídky 
v České republice, kterou každoročně 
navštíví přes 10 tisíc diváků. Vzhledem 
k přesunutým koncertům z minulých let 
se letošní program rozkutálel do celého 
roku. Hned jeho březnový začátek na-
bídne koncerty těžkých vah. Virtuózní 
basista, kapelník a jazzový guru Chris-
tian McBride se po úspěchu se svým big 
bandem na JazzFestBrno vrací s prudce 
jazzovou partou Inside Straight.

Bouře i vánek
Brněnská premiéra zpěvačky Cécile 
McLorin Salvantové, která získala cenu 
Grammy v kategorii vokálního jazzu 
třikrát během čtyř let, a to za tři po sobě 
jdoucí alba, se odehraje 21. března v Be-
sedním domě. „Žádný umělec z oblasti 
jazzového zpěvu nedávné paměti nezís-
kal rychleji více poct než tato okouzlující 

Největší jazzový festival v Česku JazzFestBrno startuje 
3. března vystoupením basisty Christiana McBridea. 
Dalšími hvězdami letošního ročníku budou pianistka Hiromi, 
multiinstrumentalista a zpěvák Richard Bona, kytaristé Pat 
Metheny a Mike Stern či zpěvačka Cécile McLorin Salvantová.

zpěvačka,“ připomíná umělecký ředitel 
hudební přehlídky JazzFestBrno Vilém 
Spilka. Březnovou část festivalu zakončí 
23. března dvojkoncert v Cabaretu des 
Péchés. Na něm se představí projekt 
In Common, za nímž stojí kytarista 
Matthew Stevens a saxofonista Walter 
Smith III, kteří ztělesňují tvrzení, že 
správní hudebníci mají být vždy jednou 
nohou v minulosti a druhou v budouc-
nosti.

Druhá část večera bude patřit Anto-
niu Sánchezovi. Původem mexický bu-
beník žijící v New Yorku dovede za svou 
soupravou rozpoutat bouři, aby ji záhy 
přeměnil ve vánek a nakonec ve správný 
moment v úplné ticho. Do Brna zavítá 
s kapelou Bad Hombre, nominovanou 
na letošní Grammy.

Dubnové vrcholy
Mezi dubnové vrcholy festivalu bude 
patřit koncert japonské pianistky 
Hiromi, která se proslavila loni, když 
zahrála na zahajovacím ceremoniálu  
tokijské olympiády. Na festivalu 
JazzFestBrno oslnila sólovým vystou-
pením už v roce 2019, tentokrát přijede 
se smyčcovým kvartetem. O zakončení 
jarní části festivalu se postará africký 
úkaz Richard Bona. Proslulý baskytari-
sta se ve vlastních projektech projevuje 
jako zdatný multiinstrumentalista 
a charismatický zpěvák. Zpívá v ang-
ličtině, francouzštině, v jazyce douala 
a nebojí se ani češtiny. Čerstvé spojení 
s tuzemským ansámblem Jazz Dock 
Orchestra pro Bonu představuje nový 
zdroj inspirace.  ▪

JAZZFESTBRNO 
PŘINESE KONCERTY 
světových i domácích hvězd

Více na 
www.jazzfestbrno.cz



Soutěž o vstupenky
na festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER
Udělejte si radost a vyhrajte dva volné  
lístky na páteční či sobotní představení  
(1. nebo 2. dubna) v rámci brněnského 
festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Výhra 
čeká na tři soutěžící, kteří správně zodpoví 
následující otázku.

Jak se jmenuje ambasador letošního 
ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER?

A  Michal Isteník
B   Vojtěch Dlask
C   Vojtěch Blahuta

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 16. března 2022.

?
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Více na www.encounter.cz

Téma letošního festivalu zní (In)visibi-
lity a je částečně inspirováno formou 

i duchem virtuálního ročníku přede-
šlého, který doprovázel pocit odcizení 
a neúplnosti. Tyto inspirativní podněty 
však zároveň naplno odkryly velikost 
(ne)tušených společenských i estetic-
kých otázek, ze kterých motiv festivalu 
vyvěrá. Zkuste tedy znova (vědomě) 
nahlédnout pod povrch a do nitra věcí 
a zahlédnout smysl divadla, člověka 
i setkání.

Výzva k prolomení předsudků
„Festival je především o mladých lidech, 
o jejich možnostech utvářet si důležité 
kontakty a hlavně o seznamování se 
s odlišnými kulturami či zcela jinými 
přístupy k jejich budoucím profesím. 
Každý projekt, který vyzývá k setkává-
ní, toleranci, poznávání druhých nebo 
k prolomení předsudků je pro celou 
společnost velkou nadějí,“ říká Michal  

Jaro je téměř tady a s ním i 32. ročník mezinárodního 
festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Ten letos 
proběhne v termínu od 29. března do 2. dubna. Hoďte se 
do režimu offline, protože tohle nebude žádné setkání přes 
kameru na internetu. Naopak půjde o zážitek tady a teď.

DIVADELNÍ SETKÁNÍ 
OZDOBÍ ULICE BRNA 
a přinese inspiraci i sblížení

Isteník, ambasador tohoto ročníku, český 
divadelní a televizní herec a v neposlední 
řadě absolvent Divadelní fakulty JAMU.

Akce se do brněnských ulic vrací hned 
se dvěma novinkami, na které se mohou 
návštěvníci těšit. Nová programová linie 
Blindspot představí méně známé tradič-
ní divadelní formy, jako jsou například 
fyzické divadlo, nový cirkus či akrobacie. 
Tím však příliv kreativní a umělecké 
energie nekončí. Další novinkou je 
koncept Atrakce, která proběhne dva 
týdny před samotným festivalem, a to 
17. března, přímo v centru Brna, kde 
pomocí performativního umění a inter-
aktivní zábavy vdechne život městským 
balkonům a pasážím.

Umění z maďarského pohledu
Nejen divadlem bude člověk během fes-
tivalu živ. Návštěvníci si mohou vybrat 
z pestrého doprovodného programu, 
jako jsou například přednášky a diskuse 
s porotci, workshopy nebo koncerty 
hudebních kapel či večerní party. Sna-
hou organizátorů je rovněž reflektovat 
současné společenské dění, a to zejmé-
na zařazením přednášky, kterou uvede 
iniciativa FreeSZFE. Návštěvníci budou 
mít jedinečnou možnost blíže poznat 
současnou situaci uměleckých vyso-
kých škol v Maďarsku a diskutovat o ní. 
Festival se tak otevře opravdu každému, 
kdo má touhu poznávat a prožít město 
či kulturu jinak.  ▪
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Na internetu se o vás píše, že jste 
mimo jiné pracoval jako DJ, hotelový 
portýr a manažer punkové skupiny. 
Na které z těchto angažmá vzpomí-
náte nejraději a proč?
No, hlavně jsem chtěl být strojvedou-
cím, ale bohužel jsem dostal brýle, a tak 
se mi dveře na dráhu zavřely. Ale přece 
jenom jsem v srdci nádražákem. Ovšem 
samozřejmě, tahat se s punkovou 
kapelou po klubech bylo taky zajímavé. 
Nejezdili jsme vlakem, nýbrž starou 
škodovkou. Byla to jízda. Ta skupina se 
jmenovala Freak Parade a myslím, že ty 
písničky jsou pořád skvělé. To všechno 
pak ovlivnilo mé knihy Nebe pod Berlí-
nem a Konec punku v Helsinkách, které 
se kolem hudby a punku točí. Stejně 
jako mě moje práce v jednom starém 
libereckém hotelu později inspirovala 
k románu Grandhotel.

Kdyby váš literární debut v podobě 
knihy Nebe pod Berlínem nezazna-
menal takový úspěch a ocenění, psal 
byste dál? Jak vás ovlivnilo, že šlo 
o trhák?
Asi ano, mě prostě psaní baví. Pořád ně-
kdo něco někde povídá a já mám potře-
bu to zachycovat a vyprávět dál. Většina 
mých knih má nějaký reálný základ. Ale 
s tím, že Nebe pod Berlínem zaznamená 
takový úspěch, jsem nepočítal. Tahle 
knížka se dodnes docela dobře prodává.

Do řady vašich děl se výrazně otiskla 
železnice. Kde je původ vašeho ovliv-
nění tímto oborem? Vyvíjí se nějak 
dál?
Pocházím z železničářské rodiny. Můj 
děda byl výhybkář, strýc výpravčí, brat-
ranec strojvedoucí. To mě určitě ovlivni-
lo. „Fírou“ jsem se nestal, ale vystudoval 
jsem vedle němčiny i historii. A želez-
niční doprava je s moderními dějinami 
střední Evropy velmi silně propojená. 
A proto se vlaky a koleje dostávají jako 
motivy i do mého psaní. V Nebi pod 
Berlínem jsou to vozy metra, v románu 
Potichu pražské tramvaje, v příběhu 
Winterbergova poslední cesta, který 
jsem napsal německy a nyní vyšel česky, 
vyráží můj skoro stoletý hrdina z Berlína 
vlakem po stopách své první lásky až 
do Sarajeva. A přitom cestuje i do hlubin 
dramatických dějin střední Evropy.

Vlakem jezdíte často a vaše profily 
na sociálních sítích vydávají svědec-
tví o tom, že si to opravdu užíváte. 
Hlavně v jídelním voze. Jaký je váš 
recept na radostné cestování po ko-
lejích?
Nechat se unášet. Já rád cestuju jen tak, 
bez cíle. Někdo jiný jde na procházku 
do lesa, já sednu do vlaku a jedu. A dost 
mám rád právě jídelní vozy. Když do něj 
nasednete, už jste vlastně v té zemi, 
do které míříte. Žiju dnes hlavně v Berlí-

DOMA JSEM 
V JÍDELNÍM VOZE 
mezi Berlínem a Prahou
Málokterý současný český spisovatel získává ocenění doma 
i v zahraničí. Mezi tyto vzácné výjimky patří Jaroslav Rudiš, 
který byl loni v Německu vyznamenán Záslužným řádem 
Spolkové republiky Německo a letos v lednu získal i české 
ocenění – Cenu Karla Čapka. Původně chtěl být strojvedoucím, 
místo toho se ale stal úspěšným a oceňovaným autorem. 
Na vlaky ovšem nezanevřel, spíše naopak. Staly se do značné 
míry jeho domovem při cestách Evropou i při hledání inspirace 
pro další díla.

Jaroslav Rudiš

ně. Když mám chuť na českou kuchyni, 
nasednu na české EuroCity a jedu třeba 
na otočku do Hamburku. Cestou tam si 
dám pozdní snídani a zpátky svíčkovou 
a řízek. A samozřejmě pivo. Myslím, že 
naše jídelní vozy patří k absolutní evrop-
ské špičce. Jsem tu vlastně už dlouho 
štamgastem.

Na začátku října jste byl oceněn 
německým prezidentem Záslužným 
řádem Spolkové republiky Německo 
za přínos ke sbližování Němců a Če-
chů. Byla a je vaše tvorba motivová-
na tímto aspektem?
Na tohle jsem vůbec nemyslel. Mě 
prostě zajímají příběhy. Dlouho jsem žil 

Letos v lednu převzal 

Cenu Karla Čapka
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Vizitka
Narodil se 8. června 1972 v Turno-
vě. Je spisovatelem, scenáristou 
a novinářem. Za svá díla získal Cenu 
Jiřího Ortena, Magnesii Literu, use-
domskou literární cenu, Záslužný 
řád Spolkové republiky Německo, 
Cenu Karla Čapka. Debutoval 
románem Nebe pod Berlínem, který 
byl následně přeložen do němčiny, 
polštiny, srbštiny, italštiny, švédšti-
ny, běloruštiny a ukrajinštiny. Mezi 
jeho další známá díla, rovněž často 
překládaná do cizích jazyků, patří 
Bílý potok, Grandhotel, Potichu. 
Loni vyšel v českém překladu jeho 
německy psaný román Winterber-
gova poslední cesta. Ve spolupráci 
s výtvarníkem Jaromírem 99 vymys-
lel populární postavu Aloise Nebela, 
komiksového výpravčího z Jeseníků.který oslovuje čtenáře jak v Německu, 

a nejen v něm, tak v Česku. Dokonce 
v Brně uvedli tento příběh jako divadelní 
hru. Už jsem se byl na toto zajímavé 
představení podívat.

Kde se cítíte doma? V Česku, Němec-
ku nebo Rakousku, Švýcarsku?
Trvalá bydliště mám dvě – v Lomnici nad 
Popelkou, odkud pocházím, a v Ber-
líně, kde dnes trávím většinu času. 
Doma jsem ale možná opravdu hlavně 
ve vlaku, někde mezi Berlínem, Prahou 
a Českým rájem.

Existuje železniční destinace nebo 
traťový úsek, který prostě nemůžete 
vynechat, i kdyby to autem nebo 
letadlem bylo rychlejší či levnější?
Těch je hodně. Mám moc rád vlaky  
na trati Hamburk, Berlín, Praha, 
Bratislava, Budapešť, to je nádherná 

v Liberci a zakopával tam i o zapomenu-
té česko-německé historky a pak jsem 
o nich začal psát. Vzniklo to postupně 
a plynule. Z vyznamenání mám velkou 
radost. Je to pocta.

Překvapilo vás, že se stanete držite-
lem Ceny Karla Čapka?
Upřímně říkám, že velmi. Vždyť se 
dostávám po bok takových autorů jako 
Günter Grass, Philip Roth, Josef Topol, 
Václav Havel, Ludvík Vaculík, Ladislav 
Smoček, Ivan Klíma nebo Petr Šabach 
a mohl bych jmenovat i další. Nečekal 
jsem to a moc si toho vážím.

Dají se tato ocenění vůbec porovnat?
Srovnává se to těžko. V mých knihách –  
a tady bych jmenoval především Winter- 
bergovu cestu – se skutečně dá nalézt 
jakýsi zahraniční přesah. Není to jen 
o té knížce samotné, ale o síle příběhu, 

cesta do srdce Evropy. A v Břeclavi jde 
přeskočit na vlak do Vídně a jet pak dál 
přes Lublaň až do Terstu. To je taky sen. 
O tom všem píšu v nejnovější knize, kte-
rá právě vyšla německy a chystá se taky 
český překlad. Jmenuje se Gebrauchsan- 
weisung fürs Zugreisen, tedy Návod 
k cestování vlakem.

Co ještě Jaroslav Rudiš ve svých kni-
hách neřekl, ale cítí, že to říct musí?
Doufám, že toho je ještě spousta. Ale 
zase na druhou stranu, kdybych už nic 
nenapsal, svět by se asi taky nezbořil. 
Dovedu si představit, že prostě budu 
pouze jezdit vlakem sem a tam a na nic 
nebudu myslet. Jen nesmí někdo začít 
v jídeláku něco vyprávět. To mám hned 
potřebu psát.  ▪
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Každý duben a říjen se lidé z celého Česka zapojují do výzvy 
s jednoduchou myšlenkou: vědomě a pravidelně svému tělu 
dopřát více chůze na úkor sezení v autě nebo v kanceláři 
a za měsíc si vypěstovat nový návyk. Pravidelný pohyb posiluje 
organismus, má pozitivní vliv na psychiku a slouží jako 
prevence řady nemocí.

PRAVIDELNÁ CHŮZE
KAŽDÝ DEN V MĚSÍCI
pomůže vašemu zdraví

Díky výzvě Deset tisíc kroků můžete 
i vy hledat vlastní hranice, poznávat 

krásy naší země nebo vyzvat na souboj 
své kolegy. I celé sousední město. Do mi-
nulé výzvy se zapojilo 10 275 účastníků,  
65 měst a podpořila ji řada lékařů, 
sportovců a známých osobností, na-
příklad herec a komik Lukáš Pavlásek, 
olympijská medailistka v běhu na lyžích 
Květa Pecková, mistryně republiky 
v závodní chůzi Eliška Martínková nebo 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc  
Roman Havlík.

Překonejte sami sebe
Zvládnete každý den bez výjimky ujít 
pět kilometrů? I když venku prší a máte 
moc práce? Nebo třeba sedm a půl, což 
je právě asi deset tisíc kroků? A proč ne 
rovnou patnáct kilometrů? Za každý den 
se vám podle počtu naměřených kroků, 
vašeho věku a BMI připočítávají body. 
Postupně sbíráte odznaky – za pravidel-
nost nebo za denní rekord.

Na své si přijdou i sportovci, nejtěžší 
je splnit odznak ultramaraton (ujít  
100 kilometrů za den). Každý den si 
můžete uložit jednu fotku z výletu 
a na konci měsíce vám portál vygene-
ruje „kalendář zážitků“, kolekci vašich 
nejhezčích vzpomínek na duben 2022, 
který si můžete vytisknout a dát na zeď.

Podpořte své město
Máte soutěživou povahu? Baví vás  
každý den sledovat, jak se mění bo-
dová tabulka účastníků? Nebo jak se 
zlepšujete ve své věkové kategorii?  

Soutěžte jako jednotlivec, za tým 
(kategorie partneři/rodina/kolegové/
třídy) nebo podpořte své město – v ně-
kterých pořádají skupinové vycházky 
a mají vlastní vyhlášení vítězů, pozná-
te tak třeba nové přátele.

Zapojením do výzvy možná motivu-
jete někoho nemocného ve svém okolí 

Více na www.desettisickroku.cz 

Z Bruntálu  
do Dobříše
Součástí výzvy Deset tisíc kroků je 

též „virtuální pouť“, která v dubnu 

povede přes 900 kilometrů dlouhou 

trasu z Bruntálu do Dobříše. Každý 

den, ve kterém zaznamenáte aktivi-

tu, se vám v portále odemkne článek 

s tipy na výlet a se zajímavostmi 

z dané etapy. Cílem je poznávat pěk-

ná místa: přes týden v okolí vašeho 

bydliště a o víkendu klidně za ko-

pečky. Výzva je propojená s aplikací 

Vlakem na výlet, přes kterou můžete 

získávat ČD Body.

ke společnému pohybu nebo se zapojíte 
do charitativních projektů. Přihlaste se 
do výzvy a udělejte něco pro své zdraví. 
Vyhecujte své kamarády a kolegy. 
A pokud se vaše město ještě neúčastní, 
napište jeho představitelům nebo úřed-
níkům: Výzva Deset tisíc kroků pomáhá 
také veřejnému prostoru.  ▪



Je to železniční odysea skoro jako v seriálu Dynastie Nováků. 
Dědeček železničář přivede ke kolejím svou vnučku, která tam 
časem najde nejen spoustu přátel, ale i svého manžela. Rodina 
Pospěchů se řadí k mnoha železničním klanům v naší zemi 
a průvodčí Veronika Pospěchová už dnes tuší, že modrá krev se 
v jejich rodině nejspíše přelije i do další generace.
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Co vás přivedlo k železnici?
Neměla jsem žádnou představu o tom, 
čím bych chtěla být a na jakou střední 
školu se přihlásit. Byl to dědeček, kdo 
rozhodl, že půjdu na dopravní školu. 
Pracoval na železnici celý život a viděl 
v tom jistotu.

Chtěla jste být od začátku průvodčí?
V tom jsem měla jasno hned, nic jiného 
mě nelákalo. Nemohla bych být zavřená 
v kanceláři nebo dělat jednotvárnou 
práci od pondělí do pátku.

Co máte na své práci nejraději?
Mám ráda její různorodost, každý den je 
jiný. Jiné nástupy, vlaky, trasy a pokaž- 
dé jiní cestující. Nemusím sice brzké 
nástupy, když vám budík zazvoní třeba 
v jedenáct v noci, ale to k tomu už patří, 
vlaky zkrátka jezdí nepřetržitě. Také jsem 
ráda za kolegy, které jsem v práci pozna-
la. Stali se z nich mí přátelé, setkáváme 
se i v době volna.

Jací cestující vám udělají radost?
Nejsem moc náročná. Udělá mi radost 
taková maličkost, jako že cestující 
odpoví na pozdrav, protože i to se stává 
vzácností. Úsměv a popřání hezkého 
dne už je bonus, který mi dokáže zved-
nout náladu.

Zažila jste během služby něco kurióz-
ního? Třeba nabídku k sňatku?
Kuriózních situací byl nespočet, některé 
jsou ale nepublikovatelné. Párkrát 
se mi stalo, že přišel muž s pozváním 
na kávu nebo večeři, jednou jsem našla 
i nalepený vzkaz na spojovacích dveřích 
mezi vozy. Některou ženu by to možná 
potěšilo, ale jelikož jsem šťastně vdaná, 
s poděkováním odmítám.

Kdyby vaše děti chtěly jít ve šlépějích 
maminky, podporovala byste je?
Jedno ze synových prvních slov bylo „vlá-
ček“. O tom, že bude strojvedoucí, má 
jasno asi od dvou let. Dnes je mu dva-

náct a doma vidí, co tato práce obnáší, 
protože manžel je strojvedoucí. Pokud 
mu to vydrží, budeme ho samozřejmě 
rádi podporovat. Po jaké profesi bude 
jednou toužit nyní šestiletá dcera, zatím 
není jasné, ale momentálně chce řídit 
mašinku taky.

Oba rodiče v nepřetržitém drážním 
provozu, to asi moc rodinnému životu 
neprospívá. Jak řešíte hlídání dětí, 
když máte oba směnu? Potkáváte se 
s manželem i pracovně?
Občas se povede, že jsme spolu na jed-
nom vlaku. Tím, že máme nepravidelné 
směny, je náročné vychovávat dvě děti 
a řešit jejich hlídání, proto bych ráda 
poděkovala našim rodičům a prarodi-
čům, kteří nám pomáhají. Bez nich by 
to nešlo.

Co byste vzkázala cestujícím a co 
kolegům?
Snad to, že už dva roky tady žijeme 
s koronavirem a už jsme z toho všichni 
unavení – jak vlakové čety, tak cestující. 
Přála bych si, abychom k sobě byli co 
nejohleduplnější a vydrželi to. Snad to 
už brzy skončí. ▪

Veronika  
Pospěchová
Vystudovala Střední odbornou 

školu dopravní v Ostravě-

-Vítkovicích, u Českých drah 

pracuje od roku 2007. Jako 

průvodčí začínala v Praze, 

o dva roky později přešla 

do Bohumína. Je maminkou 

dvou dětí, dvanáctiletého 

Patrika a šestileté Nelinky, se 

kterými ráda vyráží na výlety. 

S manželem si nejvíce odpoči-

ne při wellness aktivitách nebo 

při posezení s přáteli u grilu. 

Má ráda projížďky na kole 

a relaxuje u sekání trávy.

naše tváře l ČD servis

Můžete ji potkat na spojích:
Bohumín – Praha
Bohumín – Břeclav
Bohumín – Čadca

K DRÁZE MĚ 
PŘIVEDL DĚDEČEK, 
modrá krev se u nás dědí
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ČD servis l vlakem prakticky

Slyšeli jste už výraz druhotné zpoždění? To vzniká v důsledku 
nedodržení jízdního řádu jiným vlakem. Tento princip sněhové 
koule je bohužel v celkovém koláči příčin zpoždění zastoupen 
nadpoloviční většinou, takže stojí za to, dozvědět se o něm více.

JAK SE PROJEVUJE 
DRUHOTNÉ ZPOŽDĚNÍ?

Určitě se vám to už stalo. Sedíte 
ve vlaku, který z vaší stanice vyjel 

včas, a proto předpokládáte, že i do cíle 
dojedete podle jízdního řádu. Váš vlak 
nepotkala žádná mimořádnost ani 
v jeho trase není opravována trať. Přes-
to všechno nejde podle plánu.

Typický příklad: cestujete osobním 
vlakem a někde za vámi jede ze zahraničí 
zpožděný mezinárodní expres. Ten se pak 
logicky objeví na trati v době, kdy mu vla-
ky jedoucí podle jízdního řádu „překáží“. 
Podle všech pravidel musí spoje nižších 
kategorií dát přednost těm vyšším, což 
znamená, že i váš regionální spoj se musí 
nechat tímto zpožděným vlakem ze za-
hraničí předjet. Někdy z tohoto důvodu 
ztratíte pouhé minuty, jindy (za hustého 
provozu) i desítky minut.

Čekání na přípoje a křižování
Tím to ale skončit nemusí. Na váš (nyní 
již zpožděný) vlak čeká v přestupní 
stanici přípoj. Některé přípojné vlaky 

musí vyčkat a zpoždění dalšího vlaku 
je na světě. V cílové stanici může dojít 
také k tomu, že lokomotiva, souprava, 
strojvedoucí a vlaková četa mají pře-
cházet na jiné vlaky, a při větším zpož-
dění tak může dojít k dalšímu přenosu 
na tzv. obratové vlaky. Nedostatkem 
času může utrpět také řádná přípra-
va obratového vlaku, což znamená 
čištění, vynesení košů, doplnění vody, 
označování rezervovaných míst apod. 
Někdy též dochází k vyřazení pláno-
vaných vozů a jejich nahrazení jinými 
s menší kapacitou. Důvod je jasný – 
snaha co nejvíce eliminovat přenesené 
zpoždění.

Další komplikace představuje dru-
hotné zpoždění přenesené na spoje 
na jednokolejných tratích. Tam totiž 
musí vlaky navíc počítat s čekáním 
na křižování ve stanicích. Z původně 
celkem „nevinného“ prvotního zpoždění 
vlaku ze zahraničí ve výši například  
30 minut se najednou stane důvod,  

proč se naruší jízdní doba velkého 
množství jiných vlaků v řádu desítek 
minut. A cestující v tom nemusí na první 
pohled vidět žádnou souvislost.

Síť je přetížená, chybí rezervy
Proč je dopad druhotných zpoždění 
v provozu tak vysoký, že tvoří více než 
polovinu případů? Především platí, že 
železniční síť je velmi vytížená, a proto 
neposkytuje možnost větších rezerv. 
Dále je zde fakt, že ačkoli jsou České 
dráhy největším drážním dopravcem 
v ČR, zavinily loni jen 12 % zpoždění. Na-
příklad čekací dobu mezi vlaky si určuje 
objednatel veřejné služby (ministerstvo 
dopravy nebo krajská samospráva). 
Také princip obratů souprav a personálu 
zčásti definuje objednatel. Úsporná 
opatření a snaha snížit cenu za dopravu 
se mimo jiné výrazně projevily i ve zkrá-
cení časových rezerv. Přenesené zpož-
dění má tedy snadnější cestu a občas se 
projeví jako při efektu sněhové koule.  ▪

Více než  
polovina případů
Za rok 2021 tvořil podíl 

druhotného zpoždění přes 

polovinu případů zpoždění, 

přesněji 53,3 %. To v součtu 

znamenalo více než  

3,3 milionu minut. V téměř 

čtvrtině případů (23,3 %) bylo 

důvodem přenosu druhotného 

zpoždění řízení provozu (sled 

a křižování vlaků), přes pětinu 

případů (21,1 %) tvořilo čekání 

na přípoje a necelou desetinu 

(8,9 %) obrat vozidel a personálu.
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Gruzie

Zdánlivě opuštěný hotel Sakartvelo v městečku Tskaltubo
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ZANIKLÝ SVĚT 
SOVĚTSKÝCH LÁZNÍ 
dokáže překvapit i šokovat
Tehdy v létě mi od kamaráda přišel na Messenger odkaz na video. 
Pustil jsem si ho. Sofistikovaný dron v něm letěl nad končinou, 
která je pro většinu světa zapomenutá. Viděl jsem několik 
vysokých domů, pak pár nižších, tu a tam vojenské ubikace. 
Gruzie! A dokonce teritorium, které okupuje ruská armáda. 
Z těch záběrů mi projel mráz po zádech a okamžitě jsem se 
rozhodl, že se tam musím vydat.

T e x t  a   f o t o :  R a d e k  S ý k o r a
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Taková divočina! Ani tam snad není 
kde nocovat, napadlo mě při pláno-

vání cesty. Vyhledávám si základní infor-
mace o Abcházii, zóně, která rozděluje 
Rusy od Gruzínců. Přes hlídaný most, 
na kterém se střídají vojenské hlídky, 
tam vede jedna cesta. Bez povolení se 
na místo nedostaneme. Vlastně existuje 
i druhá možnost, projít z druhé strany. 
Ale nikdo se tudy neodváží, oblast je 
totiž zaminovaná!

Posílám video s dronem kamarádům. 
Ondra je šílenec, takže okamžitě odpo-
vídá a ptá se, kdy vyrážíme. Jirka posílá 
jen vysmáté emotikony, nic víc. O měsíc 
a půl později jsme všichni tři očkovaní. 
Nejvíce se obáváme žloutenky, břišního 
tyfu a vztekliny. Nechceme nic podce-
ňovat, a proto si zajišťujeme ubytování 
aspoň na první dny. Máme jednoduchý 
plán – přistane letadlo, vyzvedneme 
si auto, sjedeme na hranici s Abcházií, 

Náměstí před 
hotelem vypadá jako 
špatné parkoviště 
kombinované s tržnicí. 
Okamžitě je mi jasné, 
že na místní působíme 
zvláštním dojmem.

předložíme schválenou žádost o vízum 
z ruské ambasády, dorazíme na místo 
ubytování a tam si připravíme další 
plány.

Technicky jsme zajištění
Přes internet si nečekaně rychle a levně 
zařizujeme bydlení, které nám je 
obratem potvrzeno. U ruských úřadů 
ale narážíme. Máme dopředu nahlásit 

poznávací značku auta, kterým budeme 
po Abcházii jezdit. Jenže tu samozřejmě 
neznáme. V plánování cesty jsme už ale 
tak daleko, že jsme rozhodnutí: do Gru-
zie poletíme!

Do jediného společného zavazadla 
vkládáme cestovní doklad každého 
z nás, lékárničku a mycí a prací potřeby. 
Raději si oblečení vypereme, než aby-
chom ho s sebou tahali nadbytek. Stejně 
budeme většinu času trávit v lese. Každý 
z nás si připravuje i příruční zavazadlo. 
To moje je kvůli stativu nadměrně velké. 
Ondra je na tom podobně, navíc bere 
ještě kamery. Nabíjecí kabely a dron má 
pod přísným dohledem Jirka. Z hledis-
ka techniky jsme tedy zajištění. Trápí 
mě ale jazyková vybavenost. V Gruzii 
se nám bude hodit jen ruština, kterou 
nikdo z nás nemá zvládnutou. Angličti-
na nám bude, jak víme po zkušenostech 
z Ukrajiny, k ničemu.
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Letiště jako české nádraží
A životní trip je tady. Necelé 3 000 kilo- 
metrů nás dělí od přistávací plochy 
v Gruzii. Poměrně malá letištní hala 
v Kutaisi vypadá ospale, po areálu 
korzuje jen pár jedinců. Svou rozlohou 
mi připomíná větší českou vlakovou sta-
nici. V provozu je jen informační stánek, 
směnárna a taky malý bufet. Jinak nic. 
Na vydání objednaného vozu čekáme 
neuvěřitelně dlouho. Mezitím jsme si 
stihli opatřit místní SIM kartu, abychom 
se na cestách mohli lépe domlouvat. 
Jirka vyráží do směnárny a shání první 
lari, což je gruzínská měna. Konečně 
dostáváme klíče od vozu. Je to bílá 
Toyota Prius, což byla ta největší chyba, 
jakou jsme mohli udělat. Byla sice levná 
na provoz i na půjčení, ale pro místní 
silnice absolutně nevhodná.

Zcela automatická převodovka je pro 
Jirku novinkou, a proto není divu, že se 

Urban  
Exploration
Prozkoumávání opuštěných 
objektů je pro nás druh záliby, 
způsob, jak na chvíli uniknout 
ze světa povinností a podívat se 
i trochu do historie. Nepořádáme 
žádné organizované zájezdy, je to 
jen naše osobní aktivita pro volný 
čas. Vydáváme se do bývalých 
kasáren, vojenských základen, 
hotelů, nemocnic, továren, pivo-
varů, kostelů, divadel, krematorií 
nebo prostě obytných domů. 
V cizině i v Česku. Více se dozvíte 
na facebookové stránce Sykyzz 
Urbex.

s ní musí nejdříve seznámit. Vyrážíme 
do městečka Tskaltubo, které je od leti-
ště vzdálené asi sedm kilometrů. Silnice 
jsou prázdné, tím myslím bez dalších 
aut. V celém přilehlém okolí je naše 
toyota jediným dopravním prostřed-
kem. Jirka podle navigace zatáčí vlevo 
na menší, ale poměrně širokou silnici. 
Najednou nám těsně před nárazníkem 
proběhne vysoký pes. Brzdíme. Tohle 
musíme všichni vydýchat. První minuta 
za volantem a hned se málem stal 
průšvih jako blázen. Po chvíli se rozjíž-
díme a pokračujeme v cestě. Za další 
zatáčkou Jirka znovu prudce brzdí. 
Neskrýváme údiv nad stádem míst-
ních krav. Teď už ale vážně musíme být 
opatrní. Následuje menší slalom a citlivý 
problém je vyřešen. Když nicméně z pole 
náhle vyběhne prase, přestává veškerá 
legrace.

Rusové opravdu nejsme
Neudržovaná silnice nás konečně 
dovedla do města Tskaltubo. V dobách 
Sovětského svazu to byly velmi vyhledá-
vané lázně, a to díky minerálním prame-
nům bohatým na radon a uhlík. Když se 
ale Gruzie osamostatnila, ztratilo město 
svou přitažlivost. Dnes slouží lázeňské 
budovy jako ubytovny pro uprchlíky. 
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Obydlené torzo 
činžovního domu

Západ slunce 
v ulicích Poti

Prodejna občerstvení funguje

Panelový dům v Kutaisi
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I my jsme museli vyřešit, kde najít útoči-
ště. Hned na náměstí objevujeme hotel, 
náš apartmán je velmi čistý a upravený. 
Vyrážíme hledat něco k jídlu.

Náměstí před hotelem vypadá jako 
špatné parkoviště kombinované s tržnicí. 
Okamžitě je mi jasné, že na místní půso-
bíme zvláštním dojmem. Jejich pohledy 
doslova cítíme. Jako první se k nám od-
váží přijít kluk ve věku kolem sedmnácti 
let. Neupravený a špinavý. Jeho dotaz 
mě překvapil: „Jste Rusové?” Zdvořile 
odpovídáme, že nejsme. Informace ho 
zřejmě uspokojila, protože se na jeho 
tváři objevil zpola bezzubý úsměv násle-
dovaný podáním ruky. Na něco se ptá, 
ale jazyková bariéra bohužel funguje. 
Pozvednutými rameny dávám najevo, že 
náš rozhovor bohužel končí.

Jako hosté na svatbě
Kolem nás jsou jen silnice zalité 
poslední dešťovou přeháňkou, místní 
obyvatelé a obchůdky. Mezi nimi jedna 
lékárna. I člověk se zeleninou začíná 
své zboží sklízet. Kousek dál na rohu je 
v provozu malý fastfood. V hotelu se již 
nezdržujeme, chceme se jen rychle pře-

Chvilku počkáme, až se ulice opět 
vylidní, a hurá dovnitř. Chováme se 
opatrně, protože nevíme, co nás může 
čekat. Vstupní hala je naprosto úžasná. 
Místy kape voda. Po schodech se celá 
naše skupinka dostává do prvního pat-
ra. Připadáme si jako v opuštěném sídle 
někde v pralese v Peru. Hotová džungle! 
Mezi mraky si najdou cestu i tenoučké 
sluneční paprsky. Na zelení obrostlé 
zdi a trámy bez dveří je krásný pohled. 
Nemůžu se té hry barev a stínů nabažit. 
Jakmile dokončíme prohlídku, ženeme 
se na jiné místo za další senzací.

Tady žijí lidé!
Hotel Sakartvelo! K němu vede jen 
úzká cestička, zarostlá a neudržo-
vaná. Daří se nám zaparkovat hned 
vedle. Nikde nikdo, jsme tu sami. 
Hned při vstupu odháníme zableše-
ného psa, který se nám věší na paty 
a nechce odejít. Procházíme malým 
otvůrkem ve zdi a jsme na obrovské 
ploše, na které nic není. Nejprve cítím 
zklamání, pak to ale uvidím. Trojité 
schodiště bez zábradlí. Nádherně  
si stojí mezi patry a není ničím pode-

Vstupní hala je naprosto 
úžasná. Místy kape voda. 
Připadáme si jako v opuštěném 
sídle někde v pralese v Peru. 
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vléknout a zmizet z civilizace. No, však 
víte, jak to myslím, že? Cestou sem 
jsme míjeli obrovské opuštěné sídlo. Co 
začít třeba tam?

Parkujeme rovnou u zapomenutého 
objektu, u kterého se příroda již před ča-
sem rozhodla, že si ho vezme zpátky pod 
svou ochranu. Ulice je prázdná, jen občas 
projede nějaké auto. Celá budova začíná 
od základů obrůstat mechem a kap-
radím. Tady by se Křemílkovi s Vocho-
můrkou líbilo. Zpovzdálí mi objekt svým 
tvarem připomíná známý hotel Ceasar 
Palace v Las Vegas, jen tu chybí fontánky 
a bohatí hosté. Neztrácíme čas a chceme 
jít dovnitř. Ale co to? Z hlavního vchodu 
se najednou vyřítí chlapík v obleku, s ním 
ruku v ruce žena v bílých svatebních 
šatech a spolu s nimi i fotograf. A za ním 
dalších asi deset lidí. Může nás po tomhle 
snad ještě něco překvapit?

Hotelové budovy v Tskaltubu
Lazebník čiaturský, tedy holič ve městě Čiatura
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přené. Jasná výzva pro Ondru – vylézt až 
na samý vrchol. Mně se tam moc nechce, 
najednou mám strach, že se něco utrhne 
a spadneme dolů. Napravo od schodiště 
je relativně velký bazén. Jeho rozměry 
odhaduji na 15 × 10 metrů, hloubka ne 
více než jeden metr. Dno je porostlé 
listnatými houštinami. Ze zdi naproti 
na mě kouká obrovská mozaika. Je 
nádherně skládaná, převážně z ní 
vystupuje modrá barva. Celá její krása 
je neporušená časem.

Vyrážíme do prvního patra a jdeme 
chodbou. Hádám, že takto se dostane-
me do další budovy. Jenže to neklapne. 
Průchozí dveře jsou na kliku a zavřené. 
Přes sklo nahlédneme do stáčející se 
chodby. Vypadá to tam o poznání lépe 
než u vstupu. Sem tam zahlédneme 
něco, co připomíná rohožku. A ně-
kde stojí i skříňky, ve kterých vidíme 

několik párů bot. Tady opravdu žijí lidé! 
Nahodíme pomalou zpátečku a mizíme 
z budovy pryč.

Přátelské setkání u žárovky
Další budova je téměř stejná, chybí jen 
schodové předsálí. Dovnitř vcházíme 
místem, na kterém dříve bývala stěna. 
Teď však vchod lemují jen oprýskané 
cihly a přízemní vegetace. Jakmile vejde-
me, skoro víme, co čekat: poměrně roz-
lehlý dům, na první pohled prázdný. Při 
vstupu do jednotlivých pater si všímáme 
toho, jakým způsobem je tu vedena 
elektřina. Místy pohozené chuchvalce 
kabelů jistě směřují do jednotlivých 
bytů, kterých je na každém patře tak 
kolem dvanácti. Když se dostaneme až 
na chodbu v posledním patře, spatříme 
zhruba uprostřed pravého křídla ze stro-
pu pověšený kabel zakončený žárovkou. 

Největší šok 
z cesty
Ve stejné budově, kde jsme nat-
refili na svítící žárovku a přátel-
ského obyvatele, jsme na konci 
chodby našli dveře a za nimi 
balkon. Došli jsme až k němu 
a na maličkou chvilku byli svědky 
krátké, ale emocionálně silné 
scény. Na střeše protějšího domu 
si hrála skupinka dětí! Úplně mě 
to ohromilo. Údivem mi spadla 
spodní čelist a hrůzou jsem 
nebyl schopen jediného slova. 
Neuvěřitelné! Říkal jsem si, zda 
o tomhle vědí jejich rodiče. Jistě 
že vědí! Asi tak sedm dětí ve věku 
od čtyř do deseti let si spokojeně 
běhalo po střeše, na které nebylo 
žádné zábradlí. Při každé malé 
neopatrnosti jim hrozila životní 
katastrofa. Neměl jsem na to 
dlouho nervy, nemohl jsem ten 
pohled vydržet. Skoro okamžitě 
jsem si zabalil pracovní nářadí 
a rychle zmizel pryč. Tohle bych 
raději vidět nechtěl. Sám mám 
doma děti a tato podívaná mi 
opravdu naháněla strach.

Rozsvícenou! Nejspíš by asi byla velká 
legrace potkat tady někoho z místních.

Brzy se ukáže, že co není, může být. 
Za několik vteřin se otevřou jedny dveře. 
Z nich vykoukne starší hlava muže. Ten 
nejprve bádá o hlasech, které slyšel 
z chodby. Když si všimne tří zakřiknu-
tých turistů, hned se mu mezi lícemi 
objeví nepatrný úsměv. Muž za námi vy-
jde na chodbu. Nejprve všem podá ruku, 
kterou postupně přijímáme krátkým 
potřesením, aby bylo znát, že přichá-
zíme v poklidu. Když zjistí, že nejsme 
Rusové, máme vyhráno. O to více, když 
se dozví, že pocházíme ze samotného 
srdce matičky Evropy. Sám dodá, že 
za svých mladých let působil ve vojen-
ském oddíle v Německu. Nakonec nám 
popřeje pohodový pobyt v Gruzii. Místní 
lidé jsou opravdu velmi přátelští.

Neklidná noc
Cesta do hotelu trvá jen chviličku. Ještě 
se po městě moc neorientujeme, ale 
o to více se snažíme vychutnat si místní 
život. Příjezd do hotelu provází únava 

Stojan na čerpací stanici

Bývalý plavecký, později atletický stadion v Tbilisi
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Muž za námi vyjde 
na chodbu. Nejprve 
nám podá ruku, kterou 
postupně přijímáme. 
Když zjistí, že nejsme 
Rusové, máme vyhráno.

a myšlenky na místní obyvatele. Rychle 
ze sebe sundám všechno oblečení a otá-
čím kohoutkem ve sprše. Voda působí 
tak blahodárně, že si až myslím, že bych 
zůstal po celou dobu pobytu v Gruzii 
nejraději tady. Přestávám úplně vnímat 
čas. Hygienu postupně plní všichni. 
Ležím na posteli a přemýšlím o celém 
dni. Byl to opravdu neuvěřitelný zážitek. 
Jsem tak unavený, že se skoro nemůžu 
ani hnout.

Sprcha mi přinesla určitě úlevu, ale ne 
klid. Než se všichni v koupelně vystřídají 
na potřebné večerní očistě, trávím čas 
nad fotkami. Pro každého z nás je to 
jistě silný emocionální zážitek. Po chvíli 
aparát uklízím a ještě kontroluji baterie 
ve všem možném. Zhasínáme světlo 
a jdeme spát. Ovšem zatímco ostatní 
jsou už v bezesném spánku, já nemůžu 
vůbec usnout. Čas na mobilu přikazuje, 
že ve dvě hodiny a sedmnáct minut je 
správná chvíle „zabrat“. Jenže to nejde. 
Je toho hodně, co bych chtěl ještě vyfotit 

a co mi dnes uteklo. Vlastně včera. Je to 
šílené, ale nikdo z nás nečekal, že na ta-
kovém místě budou žít lidé. Usínám až 
velmi dlouho poté. Nevím, kolik bylo 
hodin. A ani jsem nezaznamenal, kdy se 
mi pravá ruka mírně sesunula z postele 
a narazila do podlahy. Ve stejném oka-
mžiku se tma dotkla i mých snů.

Rudá záře u moře
To už je devět ráno? Vůbec se mi nechce 
z postele. A teplá voda taky neteče. No 
nevadí, aspoň se rychleji probudíme 
a vypravíme ven. Než jsme nastoupili 

do auta, je u nás smečka psů. Jezdíme 
stále opatrně, silniční slalom mezi 
zvířaty ještě nemáme vypilovaný. Kou-
káme na lázeňsko-hotelový komplex 
v překrásném slohu. Přemýšlíme, jak 
dlouho je asi opuštěný. A pak nám 
padá brada dolů. V horním patře opět 
někdo bydlí! Už si na to ale zvykáme. 
Těsně pod střechou pak objevíme něco, 
co připomíná pietní místo. Zemřel 
tady snad někdo? Jirka se nám ztratil 
z dohledu, točité schody ho lákaly více, 
než by měly. Ale naštěstí je v pořádku. 
Díváme se ze střechy na město a máme 
celou scénu jako na dlani: zdánlivě 
opuštěné domy, divoký porost a hra 
světel. Jak to do sebe všechno krásně 
zapadá.

Ještě poslední objekt a jedeme se 
uklidnit k moři. Potřebujeme všichni vy-
pnout. Městečko Poti bude tím pravým 
místem pro relax. Vyrážíme na pobřeží, 
i v devět večer je pěkné vedro. A slunce 
těsně nad obzorem. Vyloženě krvák! 
Další barevné skvrny zaplňují bílé místo 
v mé představivosti a zakryly aspoň čás-
tečně nepříjemné myšlenky na předcho-
zí dny. Pomyslný pohár hořkosladkých 
pocitů má ale špinavé dno.  ▪

Most ve městě Bordžomi

Moře a přístav v Poti
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50 před 40 lety

NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ MÁME, 
ale jen s hodinovou frontou

V březnu se u příležitosti Mezinárodního dne žen jako obvykle adorovaly zlepšovatelky 
a údernice, kterým se děkovalo za činorodou práci a podíl na rozvoji socialistické vlasti. Ženy se 

proto v tomto ročním období objevovaly častěji i na stránkách tisku. Čtenáři tomu sice uniknout 
nemohli, ale pozornost obraceli i k jiným problémům doby, třeba proč se musí stát dlouhé fronty 

na nové knihy nebo proč podniky nedodávají do obchodů lepší výrobky.

Takoví jsme 
(ne)byli
T e x t :  M i c h a l  P e t r o v

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a 

Vědecká konference, kterou 
v březnu 1982 uspořádala Akade-
mie věd a prezidentská kancelář, 
si dala za cíl shrnout badatelské 
poznatky o českých korunovač-
ních klenotech. Zveřejněná zpráva 
poukázala i na některé nepříliš 
známé skutečnosti. Třeba na to, 
že koruna z karolínské éry nebyla 
zhotovena najednou, ale vznikala 
postupně (pravděpodobně v Pra-
ze), anebo na to, že ne všechny 
do ní vsazené červené kameny 
jsou rubíny, jak se dlouho předpo-
kládalo, ale že jde také o spinely.

 Otoč to na Seč
Kuriózní pohled se nabídl řidičům a chodcům, kteří na trase mezi Prahou a vodní nádrží Seč na Chrudimsku potkali trajler ostravského 
závodu ČSAD s nákladem křídel zbaveného trupu Iljušinu 18. Vyřazené letadlo ČSA, které za sebou mělo 20 let služby, během níž bylo 
také uneseno do Mnichova, čekala role klubovny Svazarmu. Mnohem více lidí si ale letoun pamatuje jako bar, kavárnu a restauraci. 
Dnes je součástí sbírek Air Parku ve Zruči u Plzně, ale autokemp u Seče, kam byl iljušin odstaven, dodnes nese jméno U letadla.

 Korunovační klenoty méně tajemné
MDŽ patřil jen jeden den března, ale úplně všechny dny byly zasvěceny 
Měsíci knihy. Při té příležitosti se Rudé právo věnovalo též nedostatko-
vým titulům, na které se stávaly i hodinové fronty. Kdyby vycházely v do-
statečném nákladu, psal list, „pak by nevyšla řada jiných, které mají také 
nárok na čtenářův zájem i jeho poučení. Nemenší a možná větší.“ Jinými 
slovy: protože musí vycházet i knihy, které nechcete, nemůže se tisknout 
dost těch, o které sto-
jíte. A aby to nevyznělo 
zase tak úplně nevstříc-
ně, stranický list dodal: 
„Zapomínáme také 
trochu na knihovny, 
které vznikly proto, že 
nebylo vůbec myslitel-
né, aby jeden člověk 
vlastnil tolik knih, kolik 
by snad chtěl.“

 Knížky dále nebudou
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Z d r o j  r e p r o d u k c í : 
D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů  Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

 Pro fandy železnice a filatelie
Šestikorunová poš-
tovní známka vydaná 
u příležitosti 60. výročí 
Mezinárodní železniční 
unie konfrontovala 
různé epochy dopravy 
na kolejích. Na pozadí 
odcházející páry spěla 
vpřed zapřažená elek-
trická lokomotiva  
řady 363, které se taky 
někdy přezdívalo Eso. 
Autory známky byli vý-
tvarník Jiří Bouda a rytec 
Josef Herčík.

 Kulhající inovace
Doba si žádala nové výrobky a Rudé právo se snažilo dokládat, že se  
objevují. Někdy se to ale nepovedlo – například když vyšla fotografie  
z duchcovského závodu Továrna dětských vozidel, na které dělnice 
kompletovala montáž tříkolky. Výrobek, který svět znal už celá desetiletí, 
sotva mohl přesvědčit o inovaci výrobního programu. Na druhou stranu, 
aspoň něco se – na rozdíl ode dneška – v Duchcově vyrábělo. Po privatiza-
ci v roce 1989 závod pustl, a 13 let nato se dokonce část areálu zřítila.

Pod rouškou boje s kýčem 
vystartovalo Rudé právo 
s kritikou reprintů komerčních 
uměleckohistorických plakátů, 
které se tehdy s úspěchem 
prodávaly v obchodech 
s propagační tvorbou. Za pár 
korun si tak lidé mohli koupit 
připomínku starých dobrých 
časů. Často šlo o reprodukce 
děl Alfonse Muchy. „Sotva za-
čala opadat vlna nekritického 
a zhusta jen konzumentského 
zájmu o Muchu, zdá se, že brzy 
nabídne náš trh další trhák: 
staré reklamy vůbec,“ hrozil 
se stranický tisk. Za příklad 
si vybral reprodukci reklamy 
na Dürkoppovy bicykly, která 
vznikla původně v roce 1895. 
Tu komentoval deník takto: 
„Zobrazuje načančané pan-
stvo, … proč se vracet k něče-
mu, co dávno, dávno právem 
a chválabohu vyčichlo?“

 Parníkem do Podolí

 Rudé právo versus Mucha a spol.

Kdo pamatuje písničku Lodí do Podolí 
od kapely Žentour, možná si vzpomene 
i na okolnosti jejího vzniku. Před 40 lety 
se kvůli pokládce blokových tramvajových 
kolejí muselo uzavřít úzké hrdlo na praž-
ském vltavském nábřeží – vyšehradský 
tunel. Pozemní hromadná doprava byla 
vyloučena, a tak musela pomoct řeka 
a přívoz z Výtoně. Nové koleje sloužily 
poměrně dlouho – až do roku 2008.
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Krupka bývala hornickým městem. 
Stejně jako jinde v Krušných horách 

byly v okolí městečka rozeseté osady, kde 
žili horníci. Ani dnes není toto povolání 
bez rizika, ve středověku byly však doly 
ještě nebezpečnější. Horník, který ráno 
vstával z postele, si nemohl být jistý tím, 
že do té samé postele večer zase ulehne. 
Bohabojný lid tak nechtěl pokoušet 
štěstí a usiloval o vlastní kostel, v němž 
by horníci mohli prosit boha o pomoc.

Po vytěžení rudy lidé odešli
To byl případ i osady Kirchlice, kterou 
dnes už nenajdete. Její existenci při-
pomíná jen zřícenina kostela na okraji 
Krupky. Takový osud nicméně postihl 
většinu osad nejen v Krušných horách, 
ale třeba i na Šumavě. Když se ruda vy-
těžila, jedno zda šlo o cín, zlato, stříbro, 
měď, nebo olovo, horníci místo opustili 
a přesunuli se jinam. Protože samotná 
těžba byla fyzicky náročná, vyplatilo se 
bydlet co nejblíže štoly, aby se horník 
neunavil už cestou do práce.

Kirchličtí kostel zasvětili sv. Prokopo-
vi. Na rozdíl od vesnice, která zanikla 
úplně, z kostela ještě něco zbylo. Osada 
se vylidnila, když místní vytěžili všechny 
dostupné zásoby cínu. Koncem 17. století 
už tady nikdo nežil, místo modlitby 
ovšem sloužilo dál. Za jeho zánikem 

paradoxně stojí to, co bylo i u jeho zrodu. 
A to hornictví. V roce 1891 se totiž ukáza-
lo, že je zde země provrtaná jako ementál, 
takže je jen otázkou času, kdy dojde ke ka-
tastrofě a chrám se propadne do země.

Dnes už by šlo pamětihodnost 
zachránit vyztužením starých štol, 
jenomže v 19. století na to ještě neměli 
prostředky. Padlo tak logické rozhodnutí 
svatostánek prostě zavřít. Poslední ranou 
pro chátrající stavbu byl požár v roce 
1939, kdy shořela střecha. To jen uspíšilo 
proměnu gotické památky v ruinu. Stav 
kostela se zlepšil až v roce 1995, kdy byly 
dostavěny zdi do jejich původní výše.

Pověst o mši duchů
O kostele se vypráví pověst, kterou 
básník František Cajthaml dokonce 
zveršoval jako báseň Mše duchů v kos-
telíčku svatoprokopském. Vypráví se 
v ní, že stařena ulehá večer do postele 
a vzpomíná na svého muže a syny, kteří 
zemřeli v dolech. Je sama, slabá, má 
sotva sílu shrabat v lese trochu klestí 
a napást svou kozičku. Je ale odhodlaná 
jít na mši, konkrétně na roráty. Na ty se 
chodí brzy ráno, ještě za tmy. Když se 
probudí, hodiny stojí, ona proto na nic 
nečeká a jde. Cestu zná dobře, šlapala ji 
mnohokrát, a tak jí ani nevadí, že nevidí 
skoro na krok.

Ruina kostela sv. Prokopa na samém okraji severočeské 
Krupky může vypadat jako pozůstatek ničivé války. Nebo že 
by kostel postihla živelní pohroma? K místu se váže i děsivá 
pověst o mrtvých, kteří nejsou tak úplně mrtví. Hned vedle  
se navíc nachází pomník 313 obětem. I když patří kostel  
a pomník na první pohled k sobě, jde o dva různé, na sobě 
nezávislé příběhy. A jeden z nich se bohužel skutečně stal.

Tajemno
a záhady 

T e x t :  M a r t i n  K a r l í k
F o t o :  J a k u b  B o u č e k ?MASOVÝ HROB 
A NEŽIVÍ SOUSEDÉ 
u zříceniny kostela v Krupce

V kostele se svítí, jsou tam lidé, sou-
sedé a známí. Něco jí přijde divné. A to 
že všichni přítomní jsou přece už dávno 
mrtví! A mši slouží nebožtík kněz. Ten, 
když ji spatří, hned kyne, aby se vzdálila. 
Jenže to už se moc nedaří. Ruce neži-
vých nemrtvých sousedů se po ní sápou, 
trhají z ní šaty, takže se nemůže dostat 
k bráně hřbitova. Vtom zvon odbije 
jednu hodinu po půlnoci, v kostele se 
zhasne a přízraky zmizí. Ráno sousedé, 
pro změnu už zcela živí, nachází na mís-
tě posledního odpočinku roztrhané kusy 
oděvu. Stará žena leží v šoku, ze kterého 
už se nevzpamatuje, a další den umírá.

Transport smrti
Pomník, který leží jen pár metrů od kos-
tela sv. Prokopa, nemá se stavbou ani 
pověstí o přízracích nic společného. 
Jeho příběh začíná kdesi v Německu 
v táboře pro politické vězně. Tyto lágry 
se Němci snažili koncem války vyklidit 
před příchodem spojeneckých vojáků. 
Úkolem transportů bylo dojet co nejdál 

V dubnu 1945 přijel do Bohosudova transport smrti
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 Dozorci vězňům dovolili, 

aby se šli doslova napást na 

louku vedle nádraží. Někteří 

si natrhali listí z vrb, jiní se 

vrhli na rákosí nebo kořínky.

od spojenců. Jeden takový transport 
smrti mířil na Plzeň. Otevřené nákladní 
vagony, které místo písku nebo štěrku 
vozily živé lidi, projížděly i po trati pod 
Krušnými horami. Jeden z vlaků musel 
v dubnu 1945 zastavit v Bohosudově, 
který je dnes součástí Krupky.

Dozorci vězňům dovolili, aby se šli 
doslova napást na louku vedle nádraží. 
Někteří si natrhali listí z vrb. Na některé 
už nezbylo, a proto hltali kůru, jiní se 
vrhli na rákosí nebo kořínky. Kolik vězňů 
sem přijelo, nevíme. Zdroje se různí 
a mluví o 2 000 lidech, najdeme nicmé-
ně i číslo 5 500. Mnohem důležitější je 
to, jak s vězni jejich dozorci zacházeli. 
Kdo se od ostatních vzdálil, toho buď 
zastřelili, nebo umlátili silným klackem. 
Lidé z okolí slyšeli, že se střílelo ve dne 
v noci. Jeden z obyvatel tu po odjezdu 
vlaku našel kusy lidského mozku. Vlak 
potom pokračoval v cestě na Plzeň. 
Místní ovšem na tragickou událost 
nezapomněli a jako výraz úcty mrtvým 
nechali postavit pomník.  ▪

Proč zrovna 313 mrtvých?
Během zastavení vlaku smrti v Bohosudově se Němci snažili zakrýt důkazy o své čin-
nosti. Všechny ubité a zastřelené vězně nebo i osoby zemřelé vyčerpáním či na nemoc 
jako tyfus, zápal plic apod. odklidili. Jejich těla zahrabali na haldě dolu Doppelhof III. 
Místní na řádění nezapomněli. Ve dnech 25. a 26. září 1945 provedli příslušníci Sboru 
národní bezpečnosti exhumaci ostatků. Nedalo se však s jistotou říct, kolik těl je 
na místě pohřbeno. Nakonec došli k oficiálnímu odhadu 313 obětí. Toto číslo je proto 
uvedeno na monumentu. Další pomníček těm, co poslední úsek transportu nepřežili, 
se nachází v Žihli, kam vlak s vězni stačil dojet.

Pomník vzdává úctu vězňům z koncentračního tábora, kteří nepřežili jízdu smrti

Kostel sv. Prokopa doplatil na rozsáhlou těžbu v okolí. 
Navíc podlehl požáru v roce 1939
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Vezměme si třeba okřídlené spojení bez ztráty kytičky. Běžně je 
říkáme, když se někomu něco povede na jedničku. Ale jak to 

souvisí s kytičkou? Ta měla v této frázi původně doslovný význam. 
Celé to vzniklo v populárních vědomostních pořadech, které  
v 50. letech začala vysílat Československá televize. V jednom z nich 
soutěžící začínali s daným počtem kytiček a za každou špatnou od-
pověď jednu z nich ztratili. Kdo zodpověděl všechny otázky správně, 
postoupil do dalšího kola bez ztráty kytičky.

Pekelně se soustřeď
U televize ještě chvíli zůstaneme. Řeč bude totiž o obrázkové hře 
pexeso. Co má společného s televizními pořady? Inspirací pro vznik 
pexesa byla televizní soutěž vysílaná na přelomu 60. a 70. let pod 
názvem Pekelně se soustřeď. Tvůrce obrázkové hry si z názvu  
vypůjčil prvních pár písmenek od každého slova, poskládal je za  
sebe a vyšlo mu pek-se-so. Aby to bylo zajímavější, místo písmen  
ks použil x.

Když už jsme u obrázkových kartiček, zastavme se také u hraní 
karet, což je tak stará a všeobecně rozšířená zábava, že se do češ-
tiny i jiných jazyků promítla v celé řadě pořekadel. Kdo se vysloví 
zcela otevřeně a bez přetvářky, o tom říkáme, že vyložil karty 
na stůl. Jako v pokeru, kdy hráč dává karty lícovou stranou nahoru, 
aby potvrdil svou výhru.

Černý pejsek, zdánlivě neškodný
A teď zase z jiného soudku. Asi už jste někdy slyšeli legendu o Faus-
tovi, který zaprodal svou duši ďáblu výměnou za neomezené vědění. 
Možná jste se setkali i s literárním zpracováním této legendy z pera 
Johanna Wolfganga Goetha. Právě v Goethově podání si ďábel pro 
Faustovu duši přichází v přestrojení za černého pudla. Když napo-
hled neškodný pejsek odhalí svou ďábelskou tvář, Faust zvolá: „To 
tedy bylo jádro pudla!“ Tím se míní přibližně tolik, že teď už člověk 
chápe, v čem spočívala podstata věci. Goethovi tedy vděčíme za to, 
že pro základní rys problému máme také tento slovní obrat.

Katalog milostných úspěchů
Ať ale nekončíme tak vážně, odhalme si pikantní původ slova 
leporelo. Nejspíše byste nečekali, že na skládací obrázkové knížce 
pro děti se dá nalézt něco lechtivého. Název leporelo nicméně 
vychází z příběhu legendárního svůdníka Dona Juana. Osud této 
postavy inspiroval k uměleckému ztvárnění i Wolfganga Amadea 
Mozarta, a to v opeře s názvem Don Giovanni. Ve vedlejší roli zde 
vystupuje sluha hlavního hrdiny Leporello se svým katalogem 
s portréty pánových milenek. Označení leporelo se tak ze sbírky 
milostných úspěchů přeneslo na dětskou obrázkovou knížku. Až 
se tedy děti zeptají, kde se vzalo leporelo, možná jim místo toho 
povězte třeba o pexesu!  ▪

Zábava a kultura ovlivňují náš jazyk více, než možná tušíte. Nesejde na tom, jestli si raději pustíte 
televizní soutěž, nebo operní árii. Spoustu slov a frází inspirovaných světem umění určitě sami 
používáte, ani o tom nevíte.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Od pexesa k leporelu 
bez ztráty kytičky



56

Po pěti letech od uvedení snímku Po strništi 
bos přichází tandem Zdeněk a Jan Svěrákovi 
s novinkou Betlémské světlo. Starší z nich 
napsal nejen scénář, ale opět se objeví 
v hlavní roli, tentokrát jako stárnoucí  
spisovatel Karel Šejnoha, kterému už 
bohužel psaní nejde jako dřív. Nedokonče-
né povídky se mu hromadí v hlavě a jejich 
postavy vylézají na denní světlo a dožadují 
se, aby autor pokračoval v ději, a stále něco 
chtějí. Do toho vstupuje z reálného světa 
Šejnohova manželka, která si myslí, že už by 
měl psaní nechat a věnovat se konečně jí.

CZECH PRESS PHOTO
To nejlepší, co přinesl loňský rok v novinář-
ské fotografii, je k vidění v pražském Národ-
ním muzeu. V již 27. ročníku soutěže Czech 
Press Photo se utkalo přes 4 000 snímků  
od 250 fotografů. Tu nejlepší vyfotil Petr 
Topič z vydavatelství Mafra. Zachytil na ní 
následky ničivého tornáda na jižní Moravě. 
Snímek pochází ze série Zkáza, která obsa-
dila také první místo v kategorii Aktualita. 
Kromě dalších tradičních kategorií jako 
Reportáž, Portrét nebo Sport jsou zde 
k vidění i snímky z úplně prvního ročníku 
Czech Press Photo Junior pro děti ze zá-
kladních a středních škol.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

 Film měsíce  Výstava

Venom 2
Na filmová plátna se vrací jedna z nejlep-
ších a nejkomplexnějších komiksových 
postav společnosti Marvel – novinář Eddie 
Brock, který se stal hostitelem mimozem-
ského symbionta Venoma, a získal tak 
nadlidské schopnosti. V pokračování, jež 
se odehrává více než rok po událostech 
v prvním filmu, se střetne se sériovým 
vrahem Cletusem Kasadym. Snímek 
je dostupný online v O2 Videotéce,  
na Starmaxu, Slovak Telekomu,  
Orange TV a dalších platformách.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

NÁRODNÍ MUZEUM, PRAHA 

OTEVŘENO DO 30. KVĚTNA

 Film na doma

 Divadlo

USA, 2021, 97 MIN. 

REŽIE – ANDY SERKIS 

HRAJÍ – TOM HARDY, MICHELLE WILLIAMSOVÁ, 

WOODY HARRELSON A DALŠÍ

DOMA, JSEM ZLATO!
Čtyři roky stará hra britské dramatičky Laury 
Wadeové slavila v jejím rodišti velké úspěchy, a to 
nejen divácké. Získala pět nominací na nejpres-
tižnější britskou divadelní cenu Laurence Oliviera. 
Její hrdinkou je Judy, dokonalá žena. Její domácnost 
je čistá i v tom nejzapadlejším koutě, košile perfekt-
ně vyžehlené, jídlo navařené, prostě domácnost jak 
z reklamy na 50. léta. Jenže za jakou cenu? Svižné 
a chytré komedii se pomocí vtipných dialogů a skvěle 
napsaných postav daří oživit svět idealizované 
minulosti a současně poukázat na trápení dnešní 
chaotické doby.

V KINECH 
OD 

10. BŘEZNA

Zdeněk Svěrák při psaní komedie s prv-
ky magického realismu zkombinoval 
věčné otazníky našich životů s nadsáz-
kou a vtipem. „Nic lepšího než humor 
proti smutku nemáme,“ říká tak trochu 
s odkazem na dnešní neveselou dobu.

INZERCE

ČR, 99 MIN.  

REŽIE – JAN SVĚRÁK 

HRAJÍ – ZDENĚK SVĚRÁK, DANIELA 

KOLÁŘOVÁ, VOJTĚCH KOTEK, TEREZA 

RAMBA, ONDŘEJ VETCHÝ A DALŠÍ

KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ
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Legenda o Hančovi se pojí se jménem jeho 

přítele Václava Vrbaty. Snímek scenáristy 
a debutujícího režiséra Tomáše Hodana vrací 
do hry další důležitou postavu jejich příběhu –  
německého sportovce Emericha Ratha. 
V časech Rakousko-Uherska a jeho naciona-
listického napětí byl jediným Němcem, který 
se v Krkonoších účastnil českých závodů, 
zatímco ostatní je bojkotovali. Hanč porážel 
soupeře doma i ve světě, kvůli těhotné man-
želce se ale rozhodl se závoděním skončit. 
V osudném roce 1913 chtěl vyjet naposledy, 
aby pro Čechy urval důležité vítězství. Závod 
se ale změnil v boj o život, v němž důležitou 
roli sehrál právě Rath.

Ve filmu se o mnoho let později stal nejen 
vypravěčem, ale též zosobněním křivd 
doby, která z talentovaného sportovce 
učinila vyděděnce, jenž žil a zemřel v zapo-
mnění. Největším vypravěčem je zde ale 
samotný Tomáš Hodan. Ač jde o jeho první 
režii, prokazuje nebývalý cit pro dynamiku 
příběhu, vytěžení skvělých herců, schopnost 
promlouvat bez zbytečných slov opojnými 
filmovými obrazy a úderným hudebním 
doprovodem, předzvěstí fatálního konce.

Poslednímu závodu potom vůbec nevadí, 
že zná svůj konec předem. I tak diváky přiko-
vá do sedadel.

SO HAPPY IT HURTS 
BRYAN ADAMS 
Kdo by neznal jeho nesmrtel-
nou píseň (Everything I Do) 
I Do It for You, která zazněla 
v Robinu Hoodovi s Kevinem 
Costnerem v hlavní roli. Teď ka-
nadský rockový zpěvák a kyta-
rista přichází s novou deskou. 
„Pandemie a lockdown mi po-
mohly uvědomit si pomíjivost 
věcí, jako je možnost sednout 
do auta a vyrazit na turné nebo 
jen na výlet. Album se proto 
dotýká mnoha prchavých věcí 
v životě a tajemství štěstí, kte-
rým jsou mezilidské kontakty,“ 
říká Bryan Adams.

PŘIPRAVTE DĚTI NA ŽIVOT 
HANA VYKOUPILOVÁ A HELENA ZITKOVÁ

Kniha, která čtenáře originálním způsobem 
seznamuje s tím, jak v dětech rozvíjet základní 

dovednosti, které jsou potřebné pro spo-
kojený život. Je postavena na koučovacím 

a sebekoučovacím principu, a je tedy přínosná 
pro děti i dospělé. Obsahuje plno praktických 

nápadů, tipů a původních technik, které 
lze pro rozvoj takzvaných soft skills snadno 

použít. Přitom akcentuje nutnost dlouhodobé 
psychické odolnosti a efektivní mezilidské 

komunikace.

MATKY
Z pera herečky Sandry No-

vákové a scenáristky Vandy 
Zaplatílkové vzešel úsměv-
ný příběh čtyř kamarádek 
a jejich nejen mateřských 
starostí. Sledujeme osudy 
Sáry, která má hezký zadek, 

a proto ho začne fotit a žít ve světě sociálních sítí, Hedviky, jež přežívá 
ve zlaté kleci, zatímco její manžel workoholik není moc doma, a tak 
není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David, Zuzany, která je po roz-
chodu s Kamilem bez peněz, a těhotné Elišky se skvělým klukem, ale 
nesnesitelnými rodiči.

Do kin míří Poslední závod, který se vydává do Krkonoš před 
první světovou válkou a na pozadí zasněžených plání sleduje 
příběh slavného lyžařského šampiona Bohumila Hanče a jeho 
přátel. Způsobem, který z něho dělá kandidáta na film roku.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

PRIMA / 27. BŘEZNA / 20:15

 CD

STRHUJÍCÍ VYPRÁVĚNÍ 
Z HŘEBENŮ KRKONOŠ 100 %

tv
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zábava l kultura

Platí za jednoho z nejlep-
ších fotbalistů světa, 

často se o něm mluví jako 
o vůbec nejlepším. Nynější 
útočník Manchesteru  
United je ovšem králem 
nejen světového fotbalu, 
ale také světových sociál- 
ních sítí. Na Instagram 
se registroval před deseti 
lety. Tou dobou už tři roky 
působil ve velkoklubu Real 
Madrid a jeho popularita 

neustále rostla. Mimo- 
chodem, jedním z prvních, 
kdo začal Ronalda sledo-
vat, byl herec The Rock 
neboli Dwayne Johnson, 
nyní čtvrtá nejsledovanější 
osoba na stejné síti.

Ronaldo tempo nabí-
rání sledovatelů neustále 
zvyšuje. Před dvěma lety 
byl na půlce, tedy 200 mi-
lionech lidí, které předtím 
sbíral osm let. Aktuálně 

má více sledujících jen 
oficiální účet samotného 
Instagramu (472 milionů). 
Síť díky takovému množ-
ství příznivců Ronaldovi 
i slušně vydělává. Pokud 
někdo chce, aby na foto-
grafii propagoval nějaký 
produkt, musí si připravit 
34 milionů korun, celkem 
si díky těmto partnerstvím 
fotbalista přijde na  
850 milionů korun ročně.

Soutěž o předměty 
k filmové sérii Venom
Vyhrajte originální předměty k online novince 
Venom 2: Carnage přichází. Na tři z vás čeká 
praktický batůžek, láhev na vodu, samolepky 
na notebook a oboustranná klíčenka.

Jakou profesi má postava Eddieho Brocka 
ve filmové sérii Venom?

A voják
B starosta
C novinář

Odpověď zadejte 
do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz 
do 16. března 2022. 

Zpěvák hitu American Pie Don 
McLean (75) má teď nejen vlastní 
hvězdu na hollywoodském 
chodníku slávy, ale i o osmačtyřicet 
let mladší partnerku – modelku 
Paris Dylanovou.

Závod o to, kdo první překoná neuvěřitelnou hranici 
400 milionů sledujících na sociální síti Instagram, má svého 
vítěze. Muže, který často vítězí i na fotbalovém pažitu – 
sedmatřicetiletého Portugalce Cristiana Ronalda.

RONALDA SLEDUJE 
PŘES 400 MILIONŮ LIDÍ

 To nej z Instagramu

Cose děje

V Havířově 
vylepšili snídaně
Krajská nemocnice 
v Havířově se na Twitteru 
pochlubila, jak vylepšila 
stravování. „Jde to i jinak! 
Od února naši pacienti 

snídají takto. Už žádný vlašák ani párky 
s hořčicí! Vylepšili jsme snídaně nejen 
nutričně. Díky organizaci práce se pod 
taktovkou vedoucí provozu Pavly Vránové 
každé ráno rozehraje tento 45minutový 
koncert,“ tvrdí nemocnice k videu, kde 
ukazuje přípravu zdravých jídel.

Záchrana psa hitem TikToku
Náhodný svědek natočil v ulicích Los 
Angeles video, které původně umístil 
na síť TikTok, z níž potom obletělo svět. 
Je na něm žena s jízdním kolem a svým 
psem, boxerem, který náhle zkolabuje. 
Během chvilky k nim přistoupí jeden 
z kolemjdoucích a začne zvíře oživovat. 
Poskytne mu masáž srdce i dýchání z úst 
do úst. K úlevě všech začne pes po chvíli 
znovu dýchat a hýbat se.

?

Zpěvačku Hanu 
Zagorovou, 
která si na konci 
září nalomila tři 
obratle, pořád 
trápí zdravotní 
problémy. 
Fanouškům 
ukázala korzet, 
který musí každý 
den nosit.

Barbadoská 
zpěvačka a módní 

guru Rihanna 
poslala svým 

fanouškům 
několik snímků 
s těhotenským 

bříškem.

Ronaldo 
u příležitosti 
překonání 
hranice  
400 milionů 
sledujících 
sdílel fotku 
s partnerkou 
Georginou 
Rodríguezovou. 
Snímek měl 
během chvilky 
15 milionů lajků
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Bohemír právě zaléval velkou žíznivou 
kapradinu, jedinou květinu ve své 

kanceláři, když se náhle rozrazily dveře 
místnosti. „Nazdááár, kapitáne!“ zařval 
kdosi s kabelou, a než se Bohemír stačil 
zorientovat, ozvalo se: „Děláš něco?“ 
Ten kdosi byl Luboš, spolužák ze střední 
školy, kterého Bohemír neměl moc rád. 
Už roky jezdil jako strojvedoucí na měst-
ských linkách v okolí Hlavního nádraží 
a tvářil se přitom, jako kdyby vozil rych-
líky až do Ústí. „Potřebuju radu od toho 
nejpovolanějšího!“ zahřímal Luboš a bez 
vyzvání se svezl do hlavního křesla u sto-
lu. Dotčený Bohemír se usadil na židli pro 
hosty, ale snažil se zachovat klid.

Šlo o to, že Luboš se rozhodl do toho, 
jak se říká, praštit. Během minulého 
měsíce se seznámil se třemi krásnými 
dívkami, shodou náhod trojčaty. Po ma-
mince zdědily zvláštní zaujetí pro květi-
ny. Lubošovi se všechny zdály jako dobrá 
partie. Jen netušil, kterou má požádat 
o ruku. Lucie dělala v kantýně, byla 
sice trochu baculatější, ale zato uměla 

náramně vařit. A milovala bílé růže. 
Amanda byla taková štíhlá potvůrka se 
sportovním duchem a ze všeho nejradši 
měla žluté růže. A Petra zase pracovala 
jako vlakvedoucí. Mohli by spolu chodit 
do práce, uvažoval Luboš. Největší 
radost jí dokázaly udělat červené růže. 
„Tak co myslíš, detektive, kterou si mám 
vzít? Hele, něco sem ti přines. Vím, jak 
miluješ sladkosti,“ dokončil svůj monolog 
Luboš a vyndal z aktovky papírový pytlík 
s laskonkou. Bohemír se cítil ukřivděný 
podruhé, každý přece už od střední školy 
věděl o jeho zálibě v čokoládových špič-
kách. Laskonky nesnášel.

„No, koukám, že jsi stejně zmatený 
jako já,“ nenechal se rozhodit Luboš 
a pokračoval: „Ptal jsem se už svých 
nejlepších kamarádů z dětství. Sofka, 
to je taková romantička, ta tvrdí, že si 
mám vzít někoho, koho budu opravdu 
celý život milovat. Pavel, ten to  
vidí zase prakticky, doporučoval mi  
vzít si tu, která mě pustí na fotbal.  
A tak se ptám nakonec tebe, abys to 

rozsekl. Nikdy jsi sice nebyl pořádnej 
chlap, přesto bys mohl starýmu kama-
rádovi poradit. Tak koho? Kuchařku 
Lucii, potvůrku Amandu, nebo vlak- 
vedoucí Petru?“ Bohemír byl Lubošovými 
slovy uražen do třetice a nedokázal se 
na otázku pořádně soustředit.

Luboš odcházel trochu zklamaný „No, 
moc jsi mi neporadil, kamaráde. Každo- 
pádně jsi zván na svatební hostinu. 
Termín ti upřesním. A s darem si nedělej 
starosti. Stačí, když přineseš pořádnou 
kytici růží!“ V tu chvíli to Bohemírovi do-
šlo a pořádně se vyděsil: „Ale jaké barvy, 
proboha?“ Luboš se rozesmál: „Jsi přece 
vyšetřovatel, ne? Pardon, inspektor! 
Nadnádražní inspektor! Tak by sis to 
mohl ze všech těch indicií domyslet!“

Případy inspektora 
Bohemíra

TROJČATA

Kterou z uvedených 
dívek si Luboš 
vzal a jaké květiny 
Bohemír přinesl?

?

Bohemír netušil, koho si nakonec nevyzpytatelný Luboš vezme. Tak to vyřešil docela šalamounsky. Koupil 11 růží bílých, 11 žlutých a 11 červených a nechal je svázat do jedné velké kytice.
A jakou radost tím nevěstě udělal! I když k Bohemírovu údivu tou vyvolenou nebylo ani jedno z trojčat, která také na svatební hostinu dorazila. Skromná Sofka se celé odpoledne dívala 
na velkou kytici růží stejně zálibně jako na svou naplněnou lásku z dětství – novomanžela Luboše. Květinové náramky nosí při svatebním obřadu zpravidla svědkyně a družičky. 

Fejeton

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

Řešení:
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KuchyňAPP
sous-vide

KŘENOVÉ ZELÍ A HRÁŠEK
S VEPŘOVOU PANENKOU
připravenou módní metodou sous-vide

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Nejlevnější 
domácí 
vakuovačky 
pořídíte asi 
za 1 000 korun, 
ale investice se 
vám vyplatí.

Čerstvý křen
K ČEMU NÁM POMÁHÁ?

 Je ideální na léčbu kašle 
 nebo pro detoxikaci. 
 Společně s výpary 
 z octového roztoku 
 dokáže uvolnit ucpané 
 dutiny.
 V kombinaci s dostatkem 
 pitné vody pomáhá v boji 
 proti infekcím močových 
 cest a v prevenci proti 
 rakovině.
 Má nízký obsah kalorií 
 a vysoký obsah vlákniny. 
 Hodí se na dietní jídla.
 Aby nedošlo k jeho 
 vysušení, je nutné 
 skladovat ho v lednici 
 a udržovat ve vlhkém 
 stavu.

Inspirace 
od šéfkuchařů
Profesionálové používají 
vaření metodou sous-vide 
poměrně často. Výhodou 
je právě možnost uchovat 
již uvařené speciality 
v lednici i několik dní 
a po objednávce od hosta 
pokrm pouze během pár 
minut doladit. Roman 
Paulus ve své akademii 
připravuje třeba ananas 
s omáčkou z karamelu, 
vanilky a bílého rumu. 
Po otevření plastového 
sáčku stačí omáčku 
zredukovat a pokrájené 
ovoce přelít.

Není nad to, vyměnit jednou za čas moučné přílohy za zdravou 
zeleninu. Nezabere to příliš času a navíc si na pokrmu smlsnou 
vegetariáni i masoví labužníci. K přípravě steaku či pořádného fláku 
masa se nadto ideálně hodí metoda sous-vide, kterou si oblíbili nejen 
profesionální kuchaři, ale zvládnou ji i domácí kuchtíci.

Slovní spojení sous-vide pochází z fran-
couzštiny a doslova znamená „ve va-

kuu“. Jedná se o kuchařskou metodu, při 
níž se potraviny vloží do umělohmotného 
sáčku s kořením, bylinkami nebo mariná-
dou. Následně se vysaje vzduch a pokrm se 
vaří, či spíše ohřívá při nízkých teplotách 
i několik hodin. Tímto způsobem se dají 
připravit šťavnaté steaky, čerstvé ryby, 
zelenina, ovoce, ale i obyčejné vejce.

Rozumná investice
Princip metody sous-vide spočívá ve vaření 
ve vodní lázni při řízených teplotách. Nej-
častěji v rozmezí 55–75 °C, potraviny tedy 
neprochází varem. To má za následek, že se 
pokrm vaří rovnoměrně, všechny vložené 
ingredience se postupně promíchají a za-
chovají si objem, chuť i konzistenci. Příprava 
sice trvá delší čas, ale jde o řízený proces, bě-
hem něhož vůbec nemusíte stát u sporáku. 

Ve finále pak stačí steaky na kousku másla 
nebo troše oleje orestovat na pánvi, aby 
získaly ještě lahodnější chuť. K samotnému 
vaření budete potřebovat vakuovačku, sáč-
ky nebo fólii a sous-vide hrnec s vodní lázní. 
Ale pořídit lze třeba i univerzální ponorný 
vařič. Jeho výhodou je, že můžete použít své 
vlastní kuchyňské nádobí.

Vakuum jako konzervant
Plastový sáček zbavený vzduchu neposlouží 
jen k vaření metodou sous-vide, ale je velmi 
vhodný i k uskladnění čerstvých potravin. 
Oproti objemným plastovým dózám ušetří 
spoustu místa. Pomocí vakuovačky si lze 
také rovnou připravit pokrmy s mariná-
dou, bylinkami nebo kořením a uskladnit 
je na několik dní. V neposlední řadě se dá 
v sáčku uchovat již uvařená potravina. Stačí 
ji šokově zchladit a finálně upravit, až na to 
přijde vhodný čas a chuť.
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Vyrobit křenové zelí 
vyžaduje trochu úsilí, 
v lednici však v dobře 
uzavřené sklenici 
vydrží i delší dobu.Vepřová panenka s křenovým zelím, 

hráškem a hořčicovou majonézou
NA 2 PORCE
PŘÍPRAVA: 30 MINUT   VAŘENÍ: 60 MINUT   RESTOVÁNÍ: 5–15 MINUT
I  vepřová panenka  I  bílé zelí  I  čerstvý křen  I  cibule  I  zmražený nebo sterilovaný hrášek  I  sůl  I  cukr krupice  
I  francouzská nebo obyčejná hořčice  I  bílý smetanový jogurt  I  med  I  vinný ocet  I  olivový olej

1 Nejprve si připravte křenové zelí. Hlávku nakrájejte na nudličky, ci-
buli na kostičky, čerstvý křen nastrouhejte najemno. Vše smíchejte 

ve větší míse dohromady a pořádně prosolte. Nechte v lednici minimál-
ně jednu hodinu odpočinout.

2 Celý obsah mísy pořádně promačkejte, snažte se z ní dostat co 
nejvíce vody. Teprve poté přidejte pár lžic vinného octa, olivové-

ho oleje a cukru. Vše promíchejte, ihned podávejte nebo napěchujte 
do sklenic a nechte v lednici několik dní odležet. Pro zjemnění chuti lze 
směs před podáváním lehce orestovat.

3 Vepřovou panenku vložte do sáčku určeného na vakuování 
společně s marinádou z medu, hořčice, olivového oleje a soli. 

Uzavřete obal a nechte ji táhnout 60 minut při teplotě 62 °C.

4 Maso vyjměte a na pánvi postupně ze všech stran orestujte. 
Zabalte do alobalu a nechte aspoň deset minut odpočívat. 

Teprve poté panenku nakrájejte a servírujte s křenovým zelím, 
orestovaným či sterilovaným hráškem a hořčicovou majonézou. 
Ta se jednoduše připraví z majonézy, hořčice a smetanového 
jogurtu.



 

Originální inscenace s hity Karla Svobody. Hvězdné obsazení - Legendární hity - Magické prostředí.

předprodej vstupenek:
více informací na:

www.divadlokarlstejn.cz 

17. - 18. 6.   BRATISLAVSKÝ HRAD
30. 6. - 26. 8.   HRAD KARLŠTEJN

24. 6.   ZÁMEK KRÁSNÝ DVŮR
25. 6.   ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ

29. - 30. 7.   HOSPITÁL KUKS
5. - 6. 8.    ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC

2. -  3. 9.   ZÁMEK TŘEBÍČ

PERLA LETNÍCH SCÉN

 

ŽIVĚ ZPÁTKY NA NÁDVOŘÍ!

na Karlštejně
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SLOVENSKÝ
TONDAAVŠAK

MUŽSKÉ
JMÉNO

POSTAVA
A. JARRYHO

?

? ?
POMŮCKA:

APA,
DENTIN

ŘÍČKA
PRAVO-
SLAVNÝ
OBRAZ

ROZPOUŠ-
TĚT ŽÁREM

ZAHNUTÝ
HŘEB

STEPNÍ
PSOVITÁ
ŠELMA

DOJMY PERIODIKUM
(EXPR.)

ESTONEC
(ŘIDČ.)

ZMIZELÍ
PRYČ ZPĚVOHRA MOŘSKÁ

VYDRA

HRÁT
NA PIKANOU

1. ČÁST
TAJENKY

ESKYMÁCKÝ
ČLUN

KOLEM

DRUH
LEMURA

TAMTO

BÝVALÝ
ČESKÝ
HEREC

BAHENNÍ
BYLINA

(DOUTNÍK)

POVEL
PSOVI

DLOUHÁ
DÁMSKÁ

BLŮZA

ZUBOVINA
(MEDIC.)

PAŽE

?

?

?

TAHLE

OBČAN
USA

DRAVEC

POVRCHOVÉ
DOLY

ROH
MÍSTNOSTI

DRŤ
(ŘÍDCE)

NADŠENÍDLOUHÁ
CHVÍLE

MEZINÁR.
KÓD

NAMIBIE

DRUH
PALMYDOBA

ÚPLNÍ

PŘIBLIŽNĚ

NAMÁČECÍ
PŘÍPRAVEK

OPOJENÁ
ALKOHOLEM

KNIŽNÍ
SPOJKA

SOUTOK

MRAVOUK

DRUHO-
RODIČKA
(MEDIC.)

KOZÁCKÝ
NÁČELNÍK

BÝVALÝ
FUNKCIONÁŘ

KSČ

HOŘKÉ
ŽALUDEČNÍ

LÉKY

DOPIS

3. ČÁST
TAJENKY

PODMÍTKA
JIHOMORAV-
SKÝ RYBNÍK

VÁT (KNIŽNĚ)

UCTĚNÍ PROUD

STAVEBNÍ
LEPENKA

RAK. TISK.
AGENTURA

MEČOVÁ
PILA

2. ČÁST
TAJENKY

CITOSLOVCE
TIŠENÍ

SEMKNUTÁ
ŘADA

POHODNÝ

DAROVAT

KONEC 
ŠACH. HRY

NĚMEC

SPORTOVNÍ
POTŘEBA

VÁBIT

ČÍSLOVKA

JEDINEČNÝ
EXEMPLÁŘ

JAMAJSKÁ
HUDBASADA ZÁMEZÍPROTIKLAD?

TAVENÍM
VZNIKLÁ

SMĚS KOVŮ

NIKOLI BLÍŽ

ŠIKMÝ VÝTAH

KARETNÍ
BARVA
HERPES

JUVIOVÉ
OŘECHY

SDRUŽENÍ
PODNIKŮ

NA TOTO
MÍSTO

OKRASNÝ
KAPR

LÁZEŇ
VNIKÁNÍ

PORODNOST
(MEDIC.)
SOUČÁST

ZIM. OBLEČ.

EVROPA-
NOVA

EVROPSKÉ
PLATIDLO

MEZI-
PRODUKT

PŘI VÝROBĚ
PIVA

ŽÍNĚNKA
PRO DŽUDO

VÝTAŽEK
Z LÉČIVÝCH

BYLIN

JIŽNÍ
PLODKLOUDNÁ

SILNÉ
TEPLÉ
TRIKO

ASIJSKÝ
STÁT

R. L. Stevenson (1850–1894),
skotský spisovatel, básník, autor cestopisů: 

Nejsou žádné cizí země. (Dokončení v tajence.)

Citát z minulého čísla: Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu.

AMERICKÁ
KOČKOVITÁ

ŠELMA

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o knihu  
Nejvýznamnější maratony světa
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají knihu  
Nejvýznamnější maratony světa a jejich historie. Publikace představuje  
putování po deseti nejslavnějších běžeckých závodech od New Yorku  
po Prahu a je bohatá na fotografickou historickou dokumentaci. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 16. března 2022.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

Každý měsíc s námi 
můžete vyhrát  
Kilometrickou  
banku ČD,  
poukázky PONT  
a další ceny.

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte 
do 16. března 2022. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo zpětnou 
adresu. Jednoho výherce 
odměníme Kilometrickou 
bankou ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě PONT 
v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – v Turnově
2 – nejvyšší kancléř 
 Českého království
3 – v Číně
4 – do Jihočeského kraje
5 – 101 tisíc

1  Jakému oboru se věnoval  
 tatínek Ester Geislerové?

 A japanologii
 B biologii
 C archeologii

2  Jak se dostanete na Větruši  
 v Ústí nad Labem?

 A tramvají
 B lanovkou
 C ponorkou

3  Odkdy vozí cestující  
 Pendolino druhé generace?

 A od roku 1981
 B od roku 1988
 C od roku 1991

Únorové soutěže
Soutěžili jste v minulém čísle ČD pro vás? 
Přesvědčte se, zda jste odpovídali správně.

Soutěž o předměty k sáze AFTER
Jak se jmenují hlavní hrdinové filmu 
AFTER: Tajemství?
C Tessa a Hardin

4  Čím chtěl být Jaroslav Rudiš  
 v dětství?

 A strojvedoucím
 B výpravčím
 C pokladním na nádraží

5  Na co musíte dávat pozor  
 při řízení na silnicích v Gruzii?

 A na dostatek finanční hotovosti
 B na připojení k internetu
 C na pobíhající zvířata

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

Na tuto otázku je nutné odpovědět,  
její správnost se však neposuzuje.

Soutěž o knihu Posázavský pacifik
Tajenka zní: 
Půjdu kamkoliv, 
pokud je to 
dopředu.



www.cd.cz/kariera

Práce s nejlepšími
vyhlídkami 
Hledáme

MECHANIKY
pro Prahu

Hledáme

POSUNOVAČE
pro celou ČR

Dejte se na dráhu, která dává smysl.  
Staňte se mechanikem u největšího  
českého železničního dopravce. 
Čeká vás práce na moderním a počítačem 
řízeném podúrovňovém soustruhu pro 
obrábění kol vlaků. 

Dejte se na dráhu, která dává smysl.  
Staňte se posunovačem u největšího 
českého železničního dopravce.

• průměrnou měsíční mzdu 30 000 Kč 
•  zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy  

( jen 36 hodin týdně) 
• 5 týdnů dovolené 
•  příspěvky na sport, stravování, dovolenou  

a výuku jazyků
• příspěvky na penzijní připojištění 
• levnější cestování pro vás a vaši rodinu
•  mnoho dalších výhod nad rámec  

zákoníku práce

• průměrnou měsíční mzdu 33 000 Kč 
•  možnost rychlého postupu na pozici  

vedoucí posunu
• 5 týdnů dovolené 
•  příspěvky na sport, stravování, dovolenou  

a výuku jazyků
• příspěvky na penzijní připojištění 
• levnější cestování pro vás a vaši rodinu
•  mnoho dalších výhod nad rámec  

zákoníku práce

Nabízíme vám: Nabízíme vám:

CD-C11182443-Naborovka22-2pozice-215x270-CDproVas.indd   1 16.02.2022   9:43



Tiskárna ČD 
Táborská 26 

Olomouc

www.tiskarnacd.cz

 Když chcete být 

             vidět...

OfsetOvý
tisk

DigiTální
tisk

velko-
formáTový 

laserový 
tisk

Uv Tisk na 
rozmaniTé
maTeriály

Řezaná
grafika

knihaŘské 
práce
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