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ZPĚVÁK

MIRAI
NAVRÁTIL
Usměju se na fanoušky 
za všech okolností

 Č
D

 P
R

O
 V

Á
S

      4
  / 2

0
2

2

4  /  2 0 2 2  /  R O Č N Í K  1 4  /  Z D A R M A

Reklamní časopis národního dopravce

Železniční nostalgie
Jarní menu ČD Restaurant

Cestování po východní Moravě



LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE V ČR

Výlety
za historií železnice

Sezona 2022

www.cdnostalgie.cz

Navštivte Muzeum ČD v Lužné  
u Rakovníka a zažijte na vlastní 
kůži jedinečnou atmosféru 
nostalgické kolejové dopravy.

Na co se můžete těšit
•  největší sbírka parních lokomotiv
•  motorové lokomotivy a vozy
•  historické osobní a nákladní vozy
•  interaktivní exponáty
•  modelové kolejiště
•   expozice zabezpečovací a sdělovací 

techniky
•  zábavné prohlídky s průvodcem
•  jízdy historickým vláčkem
•   občerstvení v restauračním voze  

z roku 1969

TIP    Využijte naše další služby a uspořádejte 
rodinnou oslavu nebo firemní akci 
v areálu muzea. Můžete si také 
pronajmout historický vlak a zažít 
netradiční jízdu v plné parádě.

Doporučujeme si před plánovanou návštěvou muzea ověřit  
aktuální situaci.

Skupinové návštěvy mimo otevírací dobu po předchozí domluvě
na tel. 313 537 700 nebo na e-mailu nostalgie@cd.cz

DALŠÍ INFORMACE
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
když psal v minulém editorialu Petr Horálek o tom, jak mu při kondičním běhu hlavou probíhají různé 
myšlenky a zmiňoval ruštinu a Černobyl, v duchu jsem se mu smál. Koho, proboha, dneska zajímá Černobyl 
nebo ruština? A běh? Já nedobíhám ani tramvaj, pojede přece další. Jenže za pár dní se člověk probudí 
a všechno je jinak. Svět se změnil ze dne na den, a aby toho nebylo málo, manželka se mě zeptala, jestli 
bych si s ní nešel zaběhat. Ne, nebudu tady popisovat, jak hrozné to bylo. Chci tím jen říct, že jsme často 

skálopevně přesvědčeni o své 
pravdě a probuzení do skutečné 
reality je velmi bolestivé. Přitom 
kdo z nás se v životě už párkrát 
šeredně nespálil, ať už v práci, 
v manželství, nebo v rodině? 
Nakonec si zase vytvoříme 
vlastní sociální bublinu 
a čekáme, že tentokrát už to 
vyjde. Rozhodně nám v tom 
nepomáhají moderní technologie, kterými jsme obklopeni. 
Dostupnost informací a názorů nás utvrzuje v tom, že máme 
pravdu. Proto není od věci začít více přemýšlet a méně 
konzumovat už vymyšlené a své telefony, počítače a televize 
prostě na pár hodin denně vypnout a věnovat se skutečné 
podstatě věcí. O digitální 
rovnováze se zmiňuje i osobnost 
v rubrice Můžete potkat ve vlaku 
a důvod pro to má více než 
pádný. Přehlcení kyberprostorem 
ho totiž málem zabilo. Zatímco 
z nás dělá zatím jen omezence.
Co by na to asi řekl takový Josef 
Sousedík, geniální valašský 
Edison, do jehož domoviny 
vás zveme v rubrice Cestování 
po ČR? Jeho unikátní pohon Slovenské strely mohl změnit konstrukci vlaků po celém světě. Jenže to 
by to nesmělo být v předvečer druhé světové války, která vzala lidstvu možnost posunout se dále 
a nakonec i život samotnému Sousedíkovi. Někdy bohužel dobrá víra nestačí na zlou vůli, ale stačí 
málo, aby to bylo obráceně. Ať už vaše cesty povedou v dubnu kamkoli, ať jsou bezpečné a šťastné.

Václav Rubeš, šéfredaktor
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České dráhy převzaly první z deseti nových lokomotiv Vectron, 
které jim pronajímá leasingová společnost RSL. Poznáte ji 
snadno – bude z obou stran polepená reklamou na časopisy 
ČD pro vás a Železničář. Nová tažná vozidla doplní elektrické 
lokomotivy na různých vnitrostátních a mezinárodních linkách. 
Rámcový kontrakt se může týkat až 50 lokomotiv této řady.

Odměna za nákup

Další desítka lokomotiv Vectron, které 
si České dráhy pronajímají od společ-

nosti RSL, se plánuje pro provoz v České 
republice, Maďarsku, Německu, Polsku, 
Rakousku a na Slovensku. Vectrony 
budou leasingovou společností předávány 
postupně během letošního roku a dodání 
posledního, desátého stroje se předpokládá 
v říjnu. České dráhy v současnosti provozují 
17 lokomotiv Vectron od leasingových spo-
lečností ELL a RSL; další kus přímo vlastní.

Národní dopravce je může použít 
na trakčních soustavách 3 kV DC, 25 kV 
50 Hz AC a 15 kV 16,7 Hz AC. Vectrony 
jsou vybaveny národními a evropským 

vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS 
a rádiovou komunikací GSM-R. Dispo-
nují trakčním výkonem 6 400 kW a jejich 
maximální rychlost činí 200 km/h. Vectrony 
pokrývají především provoz linky Berliner 
na trase Praha – Berlín – Hamburk/Kiel 
a Slovácký expres v úseku Praha – Staré 
Město u Uherského Hradiště.

České dráhy v současnosti vybírají 
dodavatele elektrických lokomotiv, které si 
plánují pořídit přímo do svého vlastnictví. 
Cílem tendru je rámcový kontrakt na do-
dávku desítek vysoce výkonných interope-
rabilních elektrických lokomotiv pro vysoké 
rychlosti.

E-shop ČD

Za nákupy i zábavou 
po Ostravě se sVážkou
Potřebujete zajistit přepravu mezi 
nádražím Ostrava-Svinov a ob-
chodním centrem Galerie v Třebo-
vicích? Vyzkoušejte novou službu 
sVážka, při které nemusíte řešit 
parkování. Na webu si jednoduše 
zvolíte datum, čas, směr – a je to. 
Cena jízdného se vám při objednávce 
zablokuje na platební kartě a ná-
sledně naúčtuje. Autem, autobusem 
i mikrobusem to budete mít v rámci 
tohoto servisu výrazně levnější než 
při přepravě vlastním vozem nebo 
pomocí taxi. Služba je vhodná třeba 
jen pro vás, ale i pro partu kamarádů 
na výletě. Více na akce.svazka.cz.

Novinky

FLOTILA VECTRONŮ 
SE ROZROSTE O DESÍTKU 
a pomůže v dálkové dopravě

Pokud během měsíce dubna 
nakoupíte v e-shopu ČD, získáte 
jako odměnu slevu 250 Kč  
v e-shopu www.vinovyhodne.cz, 
který se specializuje na prodej 
vysoce kvalitních vín 
z celého světa za  
výhodné ceny.  
Neváhejte a vy-
užijte slevový 
kupon, který 
obdržíte v závěru 
nákupu na  
www.cd.cz/eshop 
prostřednictvím své  
e-mailové adresy. Minimální část-
ka nákupu je 1 000 Kč. Dopřejte 
si i další výhody, jako je doprava 
zdarma, doručení zboží v den 
nákupu a další. Kupon lze uplatnit 
do 15. května 2022.

SLEVA
250 Kč
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Právě obložené pečivo
pod značkou Fresh to go

Žluté nádražní obchody PONT to go postupně zavádějí do své 
nabídky sortiment právě obloženého rozpékaného pečiva 

pod značkou Fresh to go. Najdete je zatím ve vybraných 
prodejnách v obslužném pultu blízko výrobků Minit. Díky 
receptuře od gastronomického specialisty mají výrobky 
tu nejlepší chuť, navíc se v průběhu dne mohou snadno 

doplňovat. Sortiment takto připravovaných produktů se brzy 
rozšíří i do oblasti sladkých dezertů. Jde o cenově dostupnou 

a zároveň velmi lahodnou svačinu. Přejeme vám chutnou 
cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

www.ponty.cz

Info z pohodlných obchodů na trase

Desátá souprava InterJet
zamířila od výrobce do provozu
Konsorcium Siemens Mobility – Škoda Transportation završilo 
výrobu deseti souprav InterJet. Poslední kus v březnu absolvoval 
závěrečné zkoušky před předáním národnímu dopravci a zahájením 
provozu. Nejmodernější soupravy jsou nasazeny na vlaky Západní 
expres a Krušnohor. Padesátku nových osobních vozů si České 
dráhy objednaly v polovině roku 2018. Řazeno je vždy pět vozů 
v deseti netrakčních jednotkách. Zmíněné konsorcium vyrobí 
pro ČD i dalších 180 vozů pro rychlost 230 km/h. Obchodní 
název pro tyto netrakční jednotky je ComfortJet. V provozu se 
s nimi počítá od roku 2024.

Připojte se k internetu zdarma 
v dalších vozidlech
Pokračuje rozšiřování wi-fi pro cestující ve vozidlech 
národního dopravce. Loni byla tato služba zavedena 
v 82 CityElefantech a 39 Regionovách. Letos se insta-
lace plánuje v 57 Regionovách a osmi řídicích vozech 
k motorovým soupravám. V aktuálním jízdním řádu nabízí 
České dráhy 2 248 spojů s tímto typem připojení, ve skuteč-
nosti je to ale více, protože vybavování vozidel příslušnou 
technikou se daří realizovat s předstihem proti plánu. České 
dráhy loni do vybavení regionálních vozidel bezdrátovým 
připojením k internetu investovaly 115 milionů korun.

Humanitární pomoc 
pro uprchlíky z Ukrajiny
V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině poskytují  
České dráhy ve spolupráci s ministerstvem dopravy a dalšími 
dopravci pomoc ukrajinským uprchlíkům. V průběhu února 
a března národní dopravce zajišťoval provoz „humanitárních vlaků“, 
které převezly několik desítek tun materiálu do stanice Čop a při 
cestě zpět evakuovaly několik tisícovek uprchlíků, zejména ženy 
a děti. České dráhy umožňují od 24. února bezplatnou přepravu 
ve svých vlacích na území ČR všem cestujícím s ukrajinským pasem 
nebo občanským průkazem.
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NA KOLO

Údolím Rakovnického 
potoka na Křivoklát 

Na hradě Křivoklát se od 15. do 17. dubna  
konají Knížecí Velikonoce. Užijete si 
pestrý program na prvním nádvoří, 
širokou škálu zboží na jarmarku, 
dobroty, příjezd knížecího páru, hudbu, 
tanec, kejklíře i drezuru koní. A aby byla 
romantika úplná, vydejte se na hrad 
na kole. Výlet dlouhý téměř 20 kilo- 
metrů začíná v Rakovníku a vede 
krásným údolím Rakovnického potoka. 
Rovinatou trasu zvládnou i menší děti. 
Navíc vede téměř mimo provoz aut 
a podél železniční tratě, takže občas 
můžete pomyslně závodit s projíždějí-
cími vlaky. Domů z výletu vás i s kolem 
pohodlně odveze spoj ČD.

Nejbližší železniční zastávka: 
Křivoklát
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K čemu vlastně jezdit na výlety? Přece proto, abychom si více vážili domova 
a ještě u toho zažili hromadu legrace. Ale také abychom lépe porozuměli 
světu, ve kterém žijeme. Vlaky Českých drah se dostanete na unikátní výstavy, 
do propracovaných hracích areálů, ale i na starobylé hrady a zámky, kde na vás 
dýchne středověk, i když v idealizované verzi. A kdo si chce dát do těla, ať si 
na cestu přibalí jízdní kolo. V každém případě nezapomeňte sbírat ČD Body 
v aplikaci Vlakem na výlet.

Vlakem 
navýlet

NA VÝSTAVU

Československá prvenství 
i světové vynálezy

Ještě do 1. května je v brněnském  
Letohrádku Mitrovských k vidění  
výstava s názvem Československá NEJ.  
Ta představuje naše a slovenská prven-
ství a rázovitá specifika. I když nemá-
me moře, velehory ani nejsme součástí 
G7, existují věci, na které můžeme být 
právem hrdí. Vznikly zde výjimečné 
vynálezy a žily tu významné osobnosti. 
Celou výstavou provázejí Igráčci, ne-
chybí ani Spejbl a Hurvínek, prostorové 
pohlednice, Baťovy dřeváky, šaty ze 
silonu, bižuterie, historické klobouky, 
kostkový cukr, dětské hračky nebo 
papírové modely. Na výstavě objevíte 
i legendární stavebnici SEVA.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

ZA HISTORIÍ

Do Šumperka na zábavný 
výlet do středověku

Baví vás historie a máte zvídavé děti? Pak 
do konce června navštivte hernu Vlasti-
vědného muzea v Šumperku, nazvanou 
Středověk hrou, která vás zavede do časů 
udatných rytířů a jejich věrných pážat, 
galantních trubadúrů, vznešených dam 
či statečných obránců a lstivých doby-
vatelů. Jedním z ústředních prvků herny 
je velká prolézačka v podobě hradu. 
Děti si mohou vyzkoušet práci stavitelů 
gotických katedrál, dobovou módu nebo 
osedlat dřevěné koníky a zúčastnit se ry-
tířského klání. A pokud byste středověku 
neměli dost, udělejte si čas na návštěvu 
stálé expozice muzea s názvem Příroda 
a dějiny severozápadní Moravy.

Nejbližší železniční stanice: 
Šumperk

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 VÍNEM

Festival otevřených sklepů 
zavítá na Strážnicko

O víkendu 23. a 24. dubna míří Festival 
otevřených sklepů na Slovácko. Čeká 
na vás degustace více než 300 vín  
v Petrově, Strážnici, Kozojídkách 
a Blatnici pod Svatým Antonínkem. 
Kyvadlovou dopravu zajišťují autobusy. 
Registrační místo s prodejem vstupenek 
je ve Strážnici otevřeno v pátek 22. dubna 
od 17 do 20 hodin, v sobotu od 8 do 15 ho-
din a v neděli od 10 do 12 hodin. Po předlo-
žení jízdenky ČD mohou návštěvníci získat 
slevu 20 % z ceny. Cestovní doklad musí 
mít cílovou stanici Strážnice s platností 
od 22. do 24. dubna 2022. Tyto vstupenky 
je třeba předem rezervovat na e-mailu 
petra.weberova@nap.cz.

Nejbližší železniční stanice: 
Strážnice

NA FESTIVAL

V Olomouci uvidíte špičkové 
vědecké dokumenty

Naděje jako optimistický stav mysli. 
To je hlavní téma letošního ročníku 
mezinárodního festivalu populárně-vě-
deckých filmů Academia Film Olomouc, 
který se v hanácké metropoli koná 
od 26. dubna do 1. května. Nenechte si 
ujít přehlídku špičkových vědeckých do-
kumentů. Akci pořádá Univerzita Palac-
kého v Olomouci už od roku 1966, tedy 
přes půl století. A na co se letos můžete 
těšit? Třeba na snímek zkoumající otisky 
meteoritů na naší planetě i v lidských 
kulturách nebo na dokument o vývoji 
vakcín proti koronaviru či hravý snímek 
o tak běžné součásti našich životů, jako 
je sezení.

Nejbližší železniční stanice: 
Olomouc hl. n.

PRO CELOU RODINU

V holešovické tržnici 
odhalí tajemství animace

Mají vaše děti rády animáky?  
Pak se s nimi vypravte do pražské  
holešovické tržnice, kde v hale č. 17  
najdete expozici Světy české 
animace. Výstava přibližuje různé 
animační techniky, k vidění jsou 
originální kresby, loutky nebo 
ukázky z kreslených filmů a počíta-
čových her. Dozvíte se například, 
jak vznikal seriál Chobotnice  
z II. patra, filmy Karla Zemana nebo 
večerníčkové příběhy. Poznáte, co 
to je filmová animace a jak docílit 
optické iluze. Nechybí zde kresby, 
loutky, různé rekvizity ani deko-
race. Součástí výstavy je „aniklub“ 
s jukeboxy, kde můžete zhlédnout 
100 nejlepších českých animáků, 
nebo kavárna s rotační stěnou 
s motivy z různých filmů. Nejmenší 
si užijí zábavu v zóně České televi-
ze. Výstava má otevřeno ve všední 
dny od 9 do 18 hodin, o víkendech 
od 10 do 20 hodin.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha-Holešovice, Praha hl. n. a další
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Mirai Navrátil
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CHCI LIDEM 
ROZSVĚCOVAT DNY, 
kdy jsou unavení třeba z práce
Co písnička, to hit. Kapela Mirai patří aktuálně k nejposlouchanějším u nás 
a svůj díl na tom má samozřejmě i její frontman. Mirai Navrátil je talentem, 
který písně chrlí téměř na počkání. A i když by mu sláva mohla stoupnout 
do hlavy, pořád je to ten sympatický týpek s kytarou, který se hodně usmívá 
a užívá si život naplno. A díky soutěži StarDance jsme ho mohli vidět i tančit.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  O n d ř e j  P ý c h a ,  V e r o n i k a  G u l á š o v á ,  I l o n a  G e r a s ý m o v á  a   a r c h i v  M i r a i e  N a v r á t i l a
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Na sklonku loňského roku jsi řekl, 
že prožíváš hodně náročné období 
ve všech směrech a že bys potřeboval 
najít balanc. Povedlo se ti to?
Myslím si, že je to běh na dlouhou trať, 
ale částečně ano. Přirozeně potom, co 
skončil kolotoč kolem StarDance a in-
tenzivní koncertní období, přišel volnější 
čas, který mi dal prostor se nadechnout. 
Dokázal jsem se vypořádat i s problémy, 
které jsem pociťoval po prodělání  
koronaviru. Mám třeba tinitus v uchu 
a další věci, které narušují komfort.  
Teď je mi ale mnohem líp než pár měsíců 
zpátky. Navíc jsem začal pracovat na  
novém repertoáru, nabírám materiály, 
píšu písničky.

Takže si jen pár měsíců po vydání 
nové desky zase nastartoval autorský 
proces?
Vlastně jo. Zajel jsem do skandináv-
ských studií a pracuju teď autorsky i se 
zahraničními producenty. Mám za sebou 
třeba návštěvu Kodaně, kde jsem napsal 
několik skladeb, a hrozně mě ten tvůrčí 
proces baví. Už v tuhle chvíli plánuju zase 
další výpravy. Dánsko, Norsko a Švédsko 
jsou země, které jsou velmi produktivní, 
co se týče hudebního průmyslu, skupinou 
ABBA počínaje. Tím ale nechci říct, že 
naše poslední vydaná deska je stará. Jen 
pociťuju trochu tlak, přece jenom jsme 
vyhráli Slavíka a očekává se od nás kvalita.

Já vůbec netušil, 
že nás budou zpívat 
i babičky nebo maminky. 
To, že má kapela zásah 
napříč generacemi, je sen.

8

i důvod, proč jsem vystoupil z právničiny 
a věnuju se něčemu, co lidem přináší 
radost a zábavu. Chci jim rozsvěcovat 
dny, kdy jsou unavení třeba z práce 
a pak přijdou na náš koncert, zazpívají si 
s námi písničku a je jim hej. To vnímám 
jako svoje poselství.

Byl to tvůj nápad jít studovat práva 
na univerzitu, nebo jsi tím plnil přání 
rodičů?
Už na začátku gymplu jsem se pro tu ces-
tu jít na práva rozhodl sám a taky jsem se 
poctivě připravoval na přijímačky v Brně. 
Nebyla to úplně procházka růžovým 
sadem. Právnickou fakultu jsem dodělal, 
pak jsem začal pracovat v advokátní 
kanceláři jako koncipient, ale do toho 

Působíš jako velký pohodář a optimis-
ta. Je něco, kvůli čemu se stresuješ?
Ony ty strachy a tlaky vznikají ve vlastní 
hlavě. Myslím, že se ve mně skrývá obrov-
ský stresař, hodně věcí prožívám, i když 
to tak navenek nevypadá. Jsem dost 
emočně založený, ale mám rád pohodu 
a tu se snažím vyzařovat. To je možná 

Účast v taneční soutěži StarDance 
bral jako velkou životní výzvu

Dělat radost hudbou se kapela 
Mirai snaží i v nemocnicích 

a dětských domovech

Tenis je jeho velkou vášní, 
závodně ho hrál 17 let
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Na podzim chystáš dva velké koncerty 
v O2 areně. Co je na tak velkém projek-
tu nejnáročnější?
Zpočátku jsem si vůbec nebyl jistý, 
jestli pro tenhle krok není ještě moc 
brzy. Jsem spíše skeptický a nehrnu se 
obvykle do megalomanských projektů. 
Tuto výzvu jsem přijímal s obrovským 
respektem. A to, že budeme dokonce 
dělat druhou halu, protože první koncert 
se vyprodal téměř okamžitě, to byl úlet! 
Nejtěžší bude vymyslet dramaturgii kon-
certu, protože je to úplně jiný formát, než 
na jaký jsme zvyklí.

Jsi autorem rádiových písniček, většina 
se stane automaticky hitem. Tvoříš zá-
měrně pro mainstreamové publikum?
Netvořím cíleně proto, aby se písničky 
líbily, ale na druhou stranu mám radost, 
když lidi na koncertech zpívají naše 
refrény. Vždyť co může umělce potěšit 
více? Já vůbec netušil, že nás budou zpívat 
i babičky nebo maminky. To, že má kapela 
zásah napříč generacemi, je sen. Děláme 
pop a střední proud, protože prostě stej-
nou hudbu sami posloucháme.

Na jakých kapelách jsi vyrůstal? 
Poslouchal jsem pop, taky hodně punk-
rock, jako jsou Green Day, Blink-182, U2, 
Coldplay. Tyhle skupiny mě ovlivnily asi 
nejvíce.

Hudební kritik Honza Vedral o vaší po-
slední desce napsal, že děláte perfekt-
ně zprodukovaný pop, který umí dobře 
naladit…
Jasně, máme veselé písničky, ale přijde 
mi, že spousta jich je taky melancholic-
kých a zamyšlených, až nostalgických. 
Často jsou o lásce, rozchodech, o situa- 
cích, kdy si člověk není vztahem jistý. 
Na albu jsou i rozervané písničky, ale asi 
v lidech vzbuzují naději. Udělat dobrou 
popovou věc, která zarezonuje v lidech, 
vnímám jako největší umělecký kumšt.

Tvoje tvář je velmi známá. Otravuje tě 
někdy sláva?
Jsem vděčný za to, co se nám děje, 
a nepociťuju depresi ze ztráty soukromí. 
Samozřejmě jsou ale chvíle, kdy mám tře-
ba skleslejší náladu nebo nejsem ve formě 
a lidé mě na ulici zastavují a chtějí selfíčka. 
Nebo si jdu jen do večerky nakoupit rohlíky 
a raději bych byl anonymní osoba. Naše 
povolání v sobě ale zahrnuje povinnost 
být vždy připraven, nabídnout se lidem, 
být k nim milý. Takhle to měl celý život 

i Karel Gott. Ten se fanouškům za každých 
okolností věnoval, usmál se, udělal s nimi 
fotku. Taky se snažím být jim k dispozici, 
i když jsem vlastně docela introvertní 
člověk. Ale dá se s tím naučit pracovat.

V létě ti bude třicet let. S kapelou jsi 
získal cenu Anděl, Českého slavíka, 
hrál jsi se symfonickým orchestrem, 
vyprodali jste největší koncertní halu 
v Česku. Už se ti splnily všechny sny?
Z tohoto pohledu jsem do třicítky stihl 
opravdu dost a mám z toho velkou ra-
dost. K tomu, aby ta mozaika byla úplná, 
by bylo fajn zapracovat ještě na rodinném 
a osobním rozměru života. Na to zatím 
moc čas nebyl, ale třeba to nějak rozhýbu.

S hraním jsi začínal jako puberťák.  
Co tě k lásce k hudbě přivedlo?
Asi rodiče. V první třídě mě dali na piano, 
i když mě to vlastně vůbec nebavilo. 
Prý mi to docela šlo, ale raději jsem šel 
na tenis nebo dělal jiné sporty. Ve třinácti 
jsem pak začal hrát na kytaru a radost mi 
od té doby dělá muzika.

Jaký byl v dětství tvůj sen? Chtěl ses 
stát slavným zpěvákem?
Spíše jsem snil, že vyhraju tenisový 
grandslam, což se bohužel nepodařilo. 
Hudba pro mě velmi dlouho byla něco,  
co mě šíleně baví. Po škole jsem si  
koupil paličky a šel bubnovat do sdílené 
zkušebny ve Frýdku. Mohli jsme tam být  
80 minut týdně a já vždycky čekal, jestli 
se neuvolní další místo. Spoustu času 
jsme trávili v garážích a sklepech stavě-
ním zkušeben, sbírali jsme obaly od vají-
ček, abychom si z nich udělali izolaci. Až 
se z té lásky stalo něco, co nás živí. Ale 
moje ambice to v dětství nebyla, dlouho 
jsem byl přesvědčený, že muzika zůstane 
jenom koníček.

Netajíš se tím, že máš za sebou i di-
voké období. Co ti pomohlo začít žít 
normálněji?
Moje životospráva skutečně nebyla 
optimální. Prožívali jsme první boom 
s kapelou a měli až 160 koncertů za rok. 
Objížděli jsme republiku a užívali si to. Tu 
jsme si dali panáka s jinými muzikanty, tu 
se starostou vesnice a pak se to rozjelo. 
Stopku tomu dal koronavirus, kdy se 
nám ze dne na den zrušily koncerty. Začal 
jsem chodit hodně po horách, hubnout, 
byl jsem na vzduchu a přestal jsem pít. 
Koronavirus mě možná trošku zachránil, 
minimálně v tomhle směru.

Očima autorky
Na rovinu můžu říct, že skupina Mirai patří 
k mým oblíbeným, i když český pop jinak 
příliš nevyhledávám. Tihle kluci ale dělají 
pohodové hity se zapamatovatelnými 
refrény, které si tak nějak nevědomky 
zpívám nejenom já, ale i mé kamarádky, 
tchyně nebo patnáctiletá neteř. 
Z Miraie vyzařuje naprosto uvolněná 
a pohodová energie. Když jsem ho viděla 
na koncertě, měla jsem vždy pocit, že se 
s mikrofonem a kytarou snad už narodil. 
Český Ed Sheeran, řekla bych klidně.

V začátcích kapela Mirai odehrála na 160 koncertů za rok

už se nám rozjížděla kapela. Čekala mě 
advokátní zkouška, která byla hodně ná-
ročná, a nepřišlo mi jako vhodný nápad 
zavřít se a měsíce na ni studovat, když 
nám skupina začala vzkvétat. Dal jsem 
přednost muzice.

Neměli rodiče strach, že by tě hraní 
nemuselo uživit?
Asi měli obavy, ale školu jsem měl do-
končenou a už jsem byl dospělák. Hrát 
a zpívat v kapele naplno bylo o mém 
svobodném rozhodnutí. Navíc jsem v té 
době už ani nebydlel doma, měl jsem 
svůj život, byl jsem finančně nezávislý.
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Mirai Navrátil
Pochází z japonsko-české rodiny a narodil se ve městě Ógaki, kde žil do tří let. Potom se jeho rodiče přestěhovali do 
Frýdku-Místku. Od třinácti let hraje na kytaru a vystřídal několik hudebních kapel, například Dolls In The Factory. Tu si v roce 
2014 vybral zpěvák Richard Krajčo coby předskokana skupiny Kryštof na turné Inzerát. Na podzim 2014 podepsal Mirai Navrátil 
smlouvu s vydavatelstvím Universal Music a v roce 2015 vznikla jeho nová kapela Mirai. Hit „Když nemůžeš, tak přidej“ ji dostal 
mezi nejposlouchanější v Česku. Vydali tři alba, většinu autorských skladeb má na kontě právě Mirai Navrátil. Po gymnáziu 
vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale oboru se věnoval jen krátce. 

Udělat dobrou 
popovou věc, která 
zarezonuje v lidech, 
vnímám jako největší 
umělecký kumšt.

Jak vzpomínáš na účast ve 
StarDance? 
Za účast jsem rád, bylo to ale hodně 
intenzivní. Cítil jsem psychický tlak, 
najednou jsem byl mediálně expono-
vaný, doslova pod drobnohledem bul-
váru. To jsem do té doby nezažil. Náš 
ročník byl bohužel spjatý s korona- 
virem. Místy jsme si říkali, že jde 
spíše o soutěž v tom, kdo nedostane 
tu nemoc, než o tančení. Mně je 
moc líto, že jsme nakonec vypadli 
kvůli pandemii předčasně. Ani ne tak 
proto, že bych měl ambici postupo-
vat, ale chtěl jsem se aspoň rozloučit, 
poděkovat lidem, kteří nás podrželi 
a hlasovali pro nás. Taky jsem doufal, 
že si ještě vyzkouším pár tanečních 
žánrů.

Žiješ střídavě v Praze a ve Frýdku-
-Místku, kde máš rodinu. Jak snášíš 
cestování?
Musím říct, že dobře, protože 
na přemisťování nepoužívám auto. 
Zaparkované ho mám ve Frýdku 
i v Praze, ale když pendluju mezi 
těmito dvěma světy, jezdím zásadně 
vlakem. Jednak si u toho odpočinu, 
jednak můžu klidně pracovat nebo 
si číst knížku. Řídit auto čtyři hodiny 
v kuse je pro mě celkem vyčerpávají-
cí, kdežto ve vlaku je pohoda.

Poslední píseň Vedle tebe usínám 
měla na internetu téměř milion 
zhlédnutí za pár dnů. Vedle koho 
usínáš nejčastěji ty?
Asi vedle plyšáka. Je to medvěd, 
kterého jsem dostal od své holky. 
A když se probudím, chci se pořád 
bavit životem a dělat věci, které mě 
budou naplňovat. Upřímně doufám, 
že to bude i nadále hudba. I když i ta 
má svou omezenou životnost.  
Každopádně věřím, že si užijeme 
ještě dlouhou krasojízdu.   ▪



Časová přestupní 
jízdenka 
pro jednoduché 
cestování
v Olomouckém kraji

•  využít můžete osobní, spěšné, integrované dálkové 
vlaky i autobusové spoje v IDSOK

•  v rámci časové a zónové platnosti kombinujete 
trasy všemi směry za stejnou cenu*

•  v nabídce jízdenka sedmidenní, měsíční, 
čtvrtletní a roční

•  vše lze zakoupit v e-shopu IDSOK (eshop.idsok.cz) nebo 
v předprodejních místech IDSOK, papírovou sedmidenní 
a měsíční také v pokladnách ČD na území IDSOK

Kombi zóna
IDSOK

* Pokud není uvedeno v Tarifu IDSOK jinak, www.idsok.cz.

Jedna jízdenka,
spousta 
možností

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CD-C11182443 CD_Kombi_zona_2022_215x270-CDproVas_v01.indd   1 02.03.2022   14:57



Stahujte zdarma.
www.cd.cz/mujvlak

MHD

VLAK

JÍZDENKY

STANICE

MHD

VLAK

JÍZDENKY

STANICE

Aplikace, která 
vám usnadní 
cestování

•  snadný a rychlý nákup jízdenky, možnost vrácení 
jízdenky ČD až do 15 minut před odjezdem

•  průběžné informace o jízdě, aktuální informace 
o omezení provozu

•  nástupiště před odjezdem vlaku i při přestupu
•  služby ve vlaku, řazení a volná místa, kde sedím
•  zprostředkování nákupu SMS jízdenky na MHD

Můj vlak

CD-C11182443-Vernostni program_CDMujVlak-215x270-CDproVas.indd   1 10.03.2022   14:46
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Zlínský kraj nabízí nejen výhodné železniční spojení se zbytkem republiky, ale také velké množství míst 
pro celodenní výlet nebo rovnou dovolenou. Vyberte si například Vsetín (viz foto s náměstím Svobody), 
do kterého se dostanete pohodlně vlakem vyšší kvality. Nebo dáte přednost Valašskému Meziříčí 
s nádhernou okolní přírodou, která přímo vybízí k procházkám? A pak je tu historická Kroměříž, druhé 
největší město kraje, kde se tvořily základy naší ústavnosti. Stačí si koupit jízdenku a vyrazit.

Východní 
Morava

Cestování 
po ČR
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cestování po ČR l naše města

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  W i k i m e d i a  a  a r c h i v  Č D

Hornatá krajina na moravsko-slovenském pomezí po dlouhá 
tisíciletí zabraňovala trvalejšímu osídlení. Teprve v průběhu 
středověku se začal rozšiřovat salašnický chov koz, později 
ovcí. Vsetín se záhy stal přirozeným centrem regionu. Největší 
růst město ale zažilo až v meziválečném období, kdy se 
přeorientovalo na těžký a zbrojní průmysl.

Název Wssetin se objevuje v pí-
semných dokumentech od konce 

14. století. Byl vytvořen z osobního 
jména Seťa v kombinaci s předložkou 
„v“. Strategický význam získalo město 
výstavbou tvrze, která byla v 17. století 
přestavěna na zámek. Ten je spojen 
s osobou Albrechta z Valdštejna, který 
na Vsetínsko povolal jezuity. Tato cílená 
rekatolizace nakonec vedla k rebelii 
a následné popravě asi 200 vzbouřenců 
na zdejším šibeničním vrchu. Zámek je 

dodnes se svou majestátní bílou věží 
největší dominantou Vsetína.

Fenomén ohýbaného nábytku
Zámek prošel významnou renovací na-
posledy v letech 2014–2015. Návštěv-
níci v něm najdou rozsáhlou muzejní 
expozici, která se věnuje nejen historii 
města, ale také kolonizaci celého 
regionu a partyzánskému odboji během 
druhé světové války. Neméně zajímavou 
exkurzí je výstava připomínající místní 
nábytek známý pod názvem TON. Ten 
se zde vyráběl více než 60 let a jeho pro-

VSETÍN JAKO 
SRDCE VALAŠSKA 
uprostřed hlubokých lesů

dukce byla ukončena až během světové 
hospodářské krize ve 30. letech minulé-
ho století. Vsetín na začátku průmyslo-
vé revoluce těžil především z bohatých 
zásob dřeva v okolních lesích. Hospo-
dářský růst města umožnilo v průběhu 
19. století napojení na vnitrozemskou 
železniční síť a svůj podíl na tom měl 
i Tomáš Garrigue Masaryk, který byl 
tehdy poslancem říšské rady za česká 
města východní Moravy.

Vsacanem na hokej
Během druhé světové války se počet 
obyvatel Vsetína zvýšil skokově na dvoj-
násobek. To mělo samozřejmě pozi-
tivní vliv na zaměstnanost, ale projevil 
se i nedostatek bytů, obchodů, škol 
a dalších zařízení. Částečným řešením 
byla masová výstavba panelových sídlišť 



Každé dvě hodiny zastavují ve Vsetíně vlaky 
kategorie EC Valašský expres. Nabízí tak přímé 
spojení s řadou míst v Čechách i na Moravě. 
Cesta z Prahy zabere čtyři hodiny, z Pardubic 
necelé tři hodiny a z Olomouce se do srdce 
Valašska dostanete zhruba za hodinu. Ve Va-
lašských expresech jsou řazeny vozy s mož-
ností připojení k internetu a také bistrovůz. 
Při cestování z Ostravska je nutné přestoupit 
v Hranicích na Moravě. Optimální spojení nej-
lépe vyhledáte na www.cd.cz nebo v mobilní 
aplikaci Můj vlak.

Vlakem do Vsetína
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naše města l cestování po ČR

akcí. Na nábřežním chodníku nedaleko 
rybníčku je vyznačen 18. poledník. Díky 
poloze Vsetína na úpatí Vsetínských, 
Hostýnských a Vizovických vrchů je 
toto okresní město ideálním výchozím 
místem k podnikání výletů do okolních 
kopců. Ve Vsetíně také začíná nauč-
ná stezka Okolím Vsetína a stezka 
Semetínské rybníky. Ze vsetínského 
nádraží odbočuje lokální trať do Velkých 
Karlovic, kterou ocení kromě turistů 
i milovníci cyklistiky mířící do bike resor-
tu Valašsko. A kdo ujíždí na retro vlně, 
může navštívit nedalekou obec Slušovi-
ce, kde fungovalo legendární jednotné 
zemědělské družstvo.  ▪

na obou březích Vsetínské Bečvy. Sou-
časníci si Vsetín pojí s názvem Vsacan, 
což byl nejenom název tradičního rych-
líku, který spojoval město s metropolí, 
ale především folklorní soubor zaměřující 
se na valašské písně a tance ze Vsetína. 
Vsacan také dříve označoval obyvatele 
oblasti Vsetínska. A náš hokejový národ 
musel po téměř celá 90. léta sledovat, 
jak místní extraligový klub z tehdy  
třicetitisícového města válcuje ostatní 
týmy rozdílem třídy. Vsetínský hokejový 
zázrak vešel do dějin a na derby se sou-
sedním Zlínem býval stadion Na Lapači 
pokaždé beznadějně vyprodaný.

Z paneláků rovnou do hor
Největším městským parkem Vsetína 
je Panská zahrada, kde kromě spor-
tovních klání probíhá i řada kulturních 

Valašský Edison, jak se často Josef 
Sousedík nazývá, to v mládí neměl 
jednoduché. Narodil se do velmi 
chudé rodiny a jeho první kroky v učení 
u nábytkářské firmy Thonet nebyly 
příliš úspěšné. Fascinovala ho elektřina 
a veškeré přístroje a konstrukce s ní 
spojené. Krátce po první světové 
válce otevřel vlastní dílnu na výrobu 
elektromotorů a dalších strojů, která 
se brzy rozrostla na poměrně velkou 
továrnu se stovkami zaměstnanců. 
Sám Sousedík byl autorem desítek růz-
ných patentů z oblasti elektrotechniky 
a strojírenství.

Sousedíkova továrna se mimo jiné 
stala dodavatelem části elektrické 
výzbroje pro první pražské trolejbusy 
a pracovala na prototypu elektromobi-
lu na podvozku Tatra. Světově ji prosla-
vila unikátní konstrukce pohonu moto-
rového vozu M 290.0, známého jako 
Slovenská strela. Sousedík býval často 
díky svému vizionářství přirovnáván 
k Tomáši Baťovi z nedalekého Zlína, ale 
podle historiků neměl takovou potřebu 
sebeprezentace. Oba podnikatelé se 
dobře znali, ale na myšlence zřídit spo-
lečný podnik se nedokázali dohodnout.

Sousedík se také zasloužil o vybu-
dování pobočky brněnské Zbrojovky, 
která chudému regionu přinesla další 
pracovní příležitosti. Za jeho dlouho-
letého starostování vznikla ve Vsetíně 
řada nových veřejných budov od úřadů 
přes školy až po elektrárnu. Za dru-
hé světové války se Sousedík zapojil 
do odboje. Při potyčce s důstojníkem 
gestapa byl při výslechu 15. prosince 
1944 zastřelen. Po válce mu prezident 
Edvard Beneš udělil medaili Za hrdin-
ství in memoriam.

Osobnost regionu
 Josef Sousedík
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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

TŘETÍ SKOBA PRO KOCOURA 
Krimi pro mládež o mrtvole 
a ukradeném pokladu
Zkušený režisér a scenárista Radim Cvrček začínal točit filmy 
určené především pro děti a mládež už v 60. letech. Ve své tvorbě 
s často průměrnou kvalitou pokračoval i v 80. letech. Třetí skoba 
pro kocoura patří k tomu nezapomenutelnému, co natočil, 
a v roce 1984 se oprávněně stala vítězem 24. ročníku festivalu 
filmů pro děti v tehdejším Gottwaldově.

„A soudruhu kapitáne, nemohl 
byste mi říkat Kocoure?“ 
„No ty už jiný nebudeš! 
No tak fajn, budu ti říkat 
Kocoure, ty Kočičko!“

Účastník horolezeckého soustředění 
Ivan Kočička, přezdívaný Kocour, 

objeví v jeskyni na těžko přístupném 
místě mrtvolu. Než dorazí příslušníci 
Veřejné bezpečnosti, mrtvola náhle 
ožívá a Kočička je všem v oddíle pro 
smích. Na nedalekém zámku Kotov za-
tím zjišťují, že jim někdo uloupil vzácné 
předměty. Kočičkovi to nedá a pouští se 
do pátrání na vlastní pěst společně se 
svou kamarádkou Lucií, která mu jako 
jediná věří.

Rozdílné osudy hvězd
Radim Cvrček míval při výběru dětských 
herců šťastnou ruku. O hlavní roli pat-

náctiletého chlapce se ucházely stovky 
zájemců, Cvrček si nakonec vybral 
nezkušeného šestnáctiletého Kamila 
Koulu. I když se své role ujal na výbor-
nou, na filmovém plátně se později příliš 
neprosadil a nakonec založil uměleckou 
agenturu. To druhá hlavní hvězda filmu, 
Michaela Kuklová coby kamarádka 

Lucie, měla již ve svých 15 letech první 
zkušenosti před kamerou za sebou. 
A v herecké kariéře pokračovala i nadále 
a později zazářila v pohádce O princezně 
Jasněnce a létajícím ševci (1987).

Zajímavosti ze zákulisí
Zatímco o hereckém talentu dospíva-
jících dětí nikdo nepochyboval, jejich 
hlasový projev nebyl ještě příliš dobrý. 
Proto někteří z nich včetně hlavních po-
stav museli být nakonec předabováni. 
Za Kamila Koulu tak mluví Gustav Bub-
ník a za Michaelu Kuklovou Ilona Svobo-
dová. Ve filmu se objevuje také výrazný 
motiv jakéhosi horolezeckého oddílu 

ČSFD: 70 %, IMDb: 65 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

TŘETÍ SKOBA PRO KOCOURA
Československo, 1983, 78 min.
 Režie: Radim Cvrček
 Předloha: Vojtěch Vacke
 Kamera: Karel Kopecký, Arne Parduba
 Hudba: Harry Macourek
 Hrají: Kamil Koula, Michaela Kuklová, 
 Stanislav Dvořák, Zdeněk Komínek, 
 Marek Mikušek, Ladislav Mrkvička, 
 Jaroslav Moučka, Lubomír Kostelka, 
 Ladislav Křiváček a další

Baťova dráha
Jedním ze známých projektů 
vizionáře Tomáše Bati bylo 
i jeho nové železniční spojení 
na Slovensko, které by výrazně 
zkrátilo cestu ze středu Čech. 
Mělo přitom využít i existující 
trasu Otrokovice – Zlín – Vizovice 
a v blízkosti státních hranic 
by se nová trať napojovala 
na hlavní železniční koridor mimo 
Vsetín. V letech 1934–1951 
bylo vybudováno drážní těleso 
v úseku Vizovice – Pozděchov, 
ale k dokončení stavby nikdy 
nedošlo. Nedávné snahy 
o obnovení tohoto projektu 
okomentoval jeden z tehdejších 
krajských radních nelichotivými 
slovy, že by „nová železniční trať 
výrazně snížila význam Vsetína 
a povýšila význam Zlína“.

Očekávaná 
modernizace
Modernizace a elektrizace 
traťového úseku Otrokovice –  
Zlín – Vizovice je dlouho 
skloňovaným tématem. Začátek 
realizace se ale neustále 
posouvá, neboť projekt zasahuje 
do centrální části Zlína s hustou 
zástavbou a mnoha kříženími 
s místními komunikacemi. Naráží 
tak na několik nejen technických 
komplikací. Úsek z Otrokovic 
do Zlína by měl být dvoukolejný, 
dále do Vizovic pak jednokolejný. 
Maximální traťová rychlost bude 
činit 100 km/h, napájet se bude 
střídavou soustavou.

Medvíďata pod vedením charismatické-
ho vedoucího Bobse v podání Ladislava 
Mrkvičky. Ten mnohým připomínal 
v té době zakázanou organizaci Skaut. 
Režim ale již tehdy tyto „turistické“ 
oddíly většinou toleroval. Zajímavý osud 
potkal i jeden z nejcennějších ukrade-
ných předmětů. Velký kříž se objevil také 
ve filmu Potkal jsem ho v ZOO (1994).

Pod rozkvetlou Pálavou
Většina filmu se natáčela na jižní 
Moravě v krásném prostředí chráněné 
krajinné oblasti Pálava a v Mikulově. Vý-
raznou skalní dominantou, kde Kocour 
najde mrtvolu, je zřícenina hradu Sirotčí 
hrádek nedaleko obce Klentnice. Oproti 
tomu záběry filmu, kde se objevuje vlak 
nebo nádraží, byly z praktických důvodů 
(blízkost ateliérů) natáčeny na trati 
Zlín – Vizovice. Jedná se například 

o okamžik, kdy Kocour vystupuje z vlaku 
na zastávce Paseky, aby se vydal pátrat 
do skal. Ve skutečnosti jde o zastávku 
Zádveřice.

Ze Zádveřic do Vizovic
Kromě krásného evangelického kostela, 
který je dominantou obce, toho v Zádve-
řicích mnoho k vidění není. Tedy pokud 
nechcete strávit nějaký čas ve vyhlášené 
místní palírně s posezením u baru. Zhru-
ba za 40 minut se dá trnkovým krajem 
dojít do Vizovic. Tam můžete navštívit 
světoznámou likérku Rudolfa Jelínka, 
prohlédnout si její provoz a ochutnat 
místní produkty. Dále tu na vás čeká 
barokní zámek se zahradou a parkem, 
ve kterém se na konci léta koná známý 
festival Trnkobraní. Kromě hudby si 
na něm lze doslova užít všechny pochu-
tiny vyrobené ze švestek.  ▪

Turistický 
oddíl, příroda, 

kamarádství, 
partička lumpů 
a detektivní 
zápletka. Film pro 
mládež jak má být – 
proč se takové filmy 
už dneska netočí?

L_O_U_S, ČSFD.cz

Regionova na současné zastávce v Zádveřicích                       Zánovní vůz řady 810 ve filmových Pasekách
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

VÝHLEDY PO KRAJINĚ 
HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ 
vás odmění za prudký výšlap

Valašské Meziříčí určitě stojí za pro-
hlídku, zejména pokud se zajímáte 

o historii. Upoutá vás například náměstí 
s radnicí a morovým sloupem nebo 
zámek Žerotínů. Za hranicí památkové 
zóny se nachází někdejší panské sídlo – 
zámek Kinských, dnes jedno z pra-
covišť Muzea regionu Valašsko. 
Prostory zámku jsou od března 
po rozsáhlé rekonstrukci 
opět přístupné veřejnosti. 
Rozhodně si nenechte ujít 
polodřevěný kostel sv. Troji-
ce, upravený na lapidárium, 
a především proslulé muzeum 
gobelínů.

Místo, kde se rodí Bečva
Nyní už ale vyrazme do přírody.  
Kolem nádraží prochází červená a žlutá 
turistická značka. Vydáme se jižním 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Valašské Meziříčí neboli Valmez představuje pomyslnou bránu 
do Hostýnských vrchů. Ty sice leží trochu ve stínu vyšších 
a známějších Beskyd, ale rozhodně mají i ony co nabídnout. 
Pravda, nenajdete tu takové velikány, jako je Lysá hora, ale krajina 
je tu neméně zajímavá, neméně kopcovitá, plná krásných výhledů 
a navíc vás nebudou obtěžovat stovky dalších turistů.

směrem a projdeme parkem Abácie,  
jehož okraje jsou lemovány dvěma 
řekami, které se tu spojují v mohutnější 
tok. Ano, právě zde se nachází soutok 
Rožnovské a Vsetínské Bečvy, z nichž se 

stává Bečva. K Tovačovu, kde se vlévá 
do Moravy, jí zbývá ještě přes  

61 kilometrů, tedy jen o něco 
delší trasa, než jakou už 

za sebou Vsetínská Bečva  
u soutoku má.

Vydáme se proti proudu 
Vsetínské Bečvy, ale až 

k prameni nepůjdeme. 
Zamíříme k rozcestí Poličná, 

u něhož se odpoutáme od řeky 
a budeme pokračovat po červené 

značce, již doprovází naučná stezka  
T. G. Masaryka. Pomalu, ale jistě začí-
náme stoupat. Během cesty nahoru 
si můžeme odpočinout v přístřešku 

T e x t  a   f o t o :  L u k á š  N e k o l n ý

U Paléska, za nímž jde cesta ještě prud-
čeji do kopce. To máme v nohách první 
tři kilometry a čeká nás další kilometr 
vzhůru na sedlo Píšková, kde se nachází 
další pěkný přístřešek. 

Na kopci Čarabovská
To nejzajímavější z trasy však teprve 
přijde. Opustíme červenou a pokraču-
jeme po žluté do Oznice. Tato malebná 
obec s necelou pětistovkou obyvatel se 
skládá z řady osad na otevřených sva-
zích, a průběžně se tak můžeme kochat 
výhledy po krajině Hostýnských vrchů. 
Chvíli klesáme, chvíli stoupáme. Dosta-
neme se až k dřevěné zvoničce se dvěma 
zvony, z nichž jeden pochází z roku 
1737. Za zmínku stojí, že Oznice vznikla 
ve středověku, ale na konci 16. století 
zpustla a obnovena byla až ve druhé půli 
17. století.

Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Kostel sv. Trojice, upravený na lapidárium
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čtyři kilometry na železniční zastávku 
Bystřička. Pokud se pro tuto cestu roz-
hodnete, minete hned po 100 metrech 
moderní evangelický kostel.

Pro zdatnější horaly je zde cesta 
od koupaliště západním směrem po  
cyklotrase 6018 směr Lázy. Po kilometru 
z ní ale odbočíme doleva do kopce po as-
faltce mezi domy. Této cesty se držíme 
a usilovně stoupáme, abychom byli 
odměněni dalšími úžasnými výhledy. 
Na hřebeni se v osadě Prženské Paseky 
opět napojíme na žlutou a zamíříme 
k železniční stanici Jablůnka.

Jan Hus v nadživotní velikosti
Po náročném stoupání se můžeme při 
cestě po hřebeni občerstvit v hostinci 
U Holáňů, kde mají i vlastní dřevěnou 
rozhlednu. Ta nabízí zase jinou dimenzi 
pohledu na Hostýnsko-vsetínskou hor-
natinu, než jsme měli dosud možnost 
spatřit. Přes cestu od rozhledny se na-
chází další zajímavost – velká pískovco-
vá socha Mistra Jana Husa v nadživotní 
velikosti. Zhotovena byla v roce 2015, 
ale původně stála na rozcestí o pár 
stovek metrů dále. Kvůli vandalům byla 
nakonec přesunuta více na oči, tedy 
k restauraci.

Od původního umístění sochy klesá 
žlutá značka do obce Pržno, která se může 
pyšnit hned dvěma kostely – římsko- 
katolickým a evangelickým. Za Pržnem 
překonáváme Vsetínskou Bečvu a už 
jsme v Jablůnce, kde se po cestě může-
me posilnit v jedné z místních restau-
rací. Po 19 kilometrech plných výhledů 
a dalších krás jsme v cíli.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

dřevěné sochy i směrovník. Východní 
část Hostýnských vrchů i klíčové partie 
Vsetínských vrchů odtud budeme mít 
jako na dlani. Ideální místo na odpoči-
nek a nějakou tu svačinku.

Asfaltkou mezi domy
Z vyhlídky pokračujeme na jih z kopce 
dolů a po chvíli se napojíme na silnici, 
která spojuje místní samoty. Klesáme 
až do obce Mikulůvka, kde v letních mě-
sících funguje pěkné veřejné koupaliště 
se dvěma bazény a občerstvením. V tuto 
chvíli máme v nohách asi 11 kilometrů 
a přichází v úvahu dvě možnosti pokra-
čování. Kratší varianta znamená dojít 

I od zvoničky se budeme stále držet 
žluté. To už ale povede stoupání mimo 
domy a výhledy tu budou ještě krásnější. 
Míříme na vyhlídky při kopci Čarabov-
ská. První nás čeká přímo na turistické 
značce. Na hlavní vyhlídkovou loka-
litu je však nutné odbočit ze značené 
trasy a podél lesa zamířit vlevo a dále 
pokračovat do mírného kopce. Dorazí-
me tak na kótu 569 metrů nad mořem, 
kde nechybí stylové posezení, křížek, 

Z Prahy/Olomouce
Přímým dálkovým spojem vyšší kvality

Z Ostravy
Dálkovým vlakem vyšší kvality do Hranic 
na Moravě a dále buď dálkovým vlakem 
vyšší kvality, nebo osobním vlakem, 
případně osobními vlaky s přestupem 
ve Frýdlantu nad Ostravicí

Vlakem 
do Valašského Meziříčí

DÉLKA 
TRASY 
19  KM

Výhled z Čarabovské

zámek Žerotínů

socha Mistra Jana Husa 
a rozhledna U Holáňů

koupaliště Mikulůvka

vyhlídková místa 
Čarabovská

žst. Jablůnka

žst. Valašské Meziříčí

rozcestí Poličná

turistický přístřešek U Paléska

turistický přístřešek Píšková

zvonička Oznice

Odpočinkové místo na Čarabovské

Rozhledna U Holáňů Socha Mistra Jana Husa 
v osadě Prženské Paseky

Dřevěná zvonička v Oznici
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

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

Jakmile se řekne národní obrození, většinou si vybavíme 
zástupy více či méně známých spisovatelů, jazykovědců nebo 
divadelníků. Možná i obávanou otázku u maturity. Přitom 
zdaleka nešlo jen o záchranu a obnovu českého jazyka. 
Přinejmenším od poloviny 19. století už můžeme mluvit 
o politickém hnutí s jasným cílem: vytvořit plnohodnotný 
evropský národ. A taky o boji za demokracii a ústavnost.

KDYŽ SE OBROZENCI 
ZMĚNILI V POLITIKY 
a sepisovali ústavu v Kroměříži

Někdy roky plynou a zdánlivě se 
během nich nic důležitého neděje. 

Potom dějiny zrychlí, bortí se osvědčené 
pořádky a ke slovu se hlásí nové ideje 
a pomyslné jistoty. Na přelomu let 
1848 a 1849 nešlo o nic menšího 
než o to, zda ve státě vládne pa-
novník z moci boží, nebo z vůle 
lidu a podle ústavy. Významná 
část myšlenkového kvasu pro-
bíhala nejen v hlavním městě – 
ve Vídni –, ale i v Kroměříži, která 
se na několik měsíců stala sídlem 
říšského sněmu.

Střední třída se dere vpřed
Revoluční bouře otřásaly Evropou 
včetně rakouského mocnářství. V dubnu 
1848 učinil císař Ferdinand I. ústupek 

a souhlasil s ustavením parlamentu, 
vlastně říšské rady, která měla připravit 
novou ústavu. Volby, první v moderních 

dějinách na našem území, skutečně 
proběhly v červnu téhož roku. Češi 

se jich aktivně účastnili. Dosud 
bojovali za obnovení svého jazy-
ka, řešili tvorbu slov, slovníků, 
vlastních novin, povídek, románů 

a divadelních her. Nyní už chtěli 
promlouvat do politiky.

Ale jací Češi to vlastně byli? 
Když nahlédneme do záznamů 
o zvolených poslancích, najdeme 
tam povolání jako doktor, advo-
kát, ředitel, obchodník, právník, 

lékárník, starosta, řezník, magistrátní 
rada, redaktor, pokladní, spisovatel, 
ale také kněz, starosta nebo měšťan. 

Samozřejmě chyběly ženy, které neměly 
volební právo, ale také dělníci. Nenech-
me se zmást, že v listinách najdeme 
často povolání „rolník“. Ve skutečnosti to 
byli statkáři, sedláci a majitelé polností. 
Dnešními slovy, šlo veskrze o zástupce 
střední třídy.

Rakousko jako slovanská říše?
Jako faktický vůdce českých poslanců 
vystupoval historik František Palacký. 
Ten prosazoval program co největší 
autonomie v rámci federalizovaného 
Rakouska. Rozhodně odmítal připojení 
k plánovanému Velkoněmecku. „Náš 
spolek je Rakousko. Tu jsme se svými 
slovanskými bratry, s jižními Slovany 
a Poláky pohromadě, a zde budeme míti 
přirozenou převahu, kdežto ve spolku 

Na sněmu v Kroměříži 
působil zpočátku 

i Karel Havlíček Borovský

Kroměříž v polovině 19. století. 
Vlevo je arcibiskupský palác, kde 
ústavodárný sněm zasedal

Císař František Josef I. nechal 
sněm v Kroměříži rozpustit 
a na deset let se stal 
absolutním vládcem říše
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

o obrovskou poctu, vždyť se tam sjela 
intelektuální elita říše. Před příjezdem 
poslanců se rychle upravil zámek, kasár-
na i škola. Pozornost se věnovala též ve-
řejnému prostranství, takže od té doby 
má Kroměříž osvětlené centrum. Tehdy 
ještě použili lampy na řepkový olej. Ale 
byla to příležitost rovněž pro místní ob-
chodníky. Vždyť stovky vzácných hostů 
potřebovaly spoustu jídla i zábavy.

Zasedání sněmu probíhalo v arcibis-
kupském paláci, v místnosti, které se 
říkalo Velká jídelna. Její prostory byly 
samozřejmě upraveny, vzniklo zde pó- 
dium, a dokonce se myslelo i na novináře 
a zvědavou veřejnost, která se směla 
dívat z galerie. A že bylo co poslouchat. 
Poslanci se přeli nejen o to, zda veškerá 
moc patří lidu, nebo panovníkovi, ale 
také o princip, zda hranice mezi zeměmi 

načrtnout podle starých map, či spíše 
podle etnického složení obyvatel-

stva. Fakticky ale šlo jen o rétoric-
ká cvičení.

Nový, osmnáctiletý císař 
František Josef I. mezitím vojensky 

konsolidoval svou moc. Na začát-
ku března 1849 rozpustil kroměříž-

ský sněm slovy, že „je nezpůsobilý 
k řešení ústavní otázky“. A začal 
vládnout jako absolutistický mo-
narcha. Odvolat zrušení roboty se 

ale neodvážil. Myšlenka, že lid je zdrojem 
veškeré státní moci, se do ústavy dostala 
až v roce 1920.  ▪

německém bychom jenom malinkým 
přívěskem byli, určeným k zahynutí, 
k zaplavení od Němectva,“ uvedl Palac-
ký ve svém proslulém (veřejném) psaní 
do Frankfurtu.

Hlasitým českým zástupcem na sně-
mu byl rozhodně novinář Karel Havlíček 
Borovský. „Hájili jsme hory své tvrze 
po tolik věků se ctí, budeme je hájit 
zase. Dunaj bude naše slovanská řeka, 
Rakousko bude slovanská říše,“ pole-
mizoval slavný básník. K dalším českým 
poslancům patřil například spisovatel 
a právník František Ladislav Rieger, 
budoucí zeť Františka Palackého, spiso-
vatel Josef Kajetán Tyl, ale i František 
Hašek, dědeček Jaroslava Haška, 
autora Osudů dobrého vojáka 
Švejka.

Tak si na ně posvítíme
Na podzim vypukly ve Vídni opět 
pouliční bouře. Císař raději uprchl 
do Olomouce za arcibiskupem 
a rozhodl o přesunu sněmu 
do Kroměříže. A proč právě tam? 
Tehdy to bylo provinční městečko 
se 6 000 obyvateli – ale také letní sídlo 
olomouckého arcibiskupa. Pro Kroměříž 
a její rezidenty se jednalo samozřejmě 

 Říšský sněm byl navržen jako 

 dvoukomorový.

 Do lidové komory měli voliči 

 přímo volit 360 poslanců 

 s funkčním obdobím na tři roky.

 Do komory zemí měly země 

 a kraje vyslat celkem 

 115 poslanců; za každou zemi 

 šest a dále za každý kraj jednoho 

 (pokud se země skládala aspoň 

 ze dvou krajů). Předpokládalo se 

 šestileté funkční období.

 Aktivní volební právo bylo slíbeno

 mužům od 24 let, pokud platili 

 na přímých daních, pachtovném 

 nebo nájemném minimálně pět 

 zlatých.

 Pasivní volební právo do lidové 

 komory bylo omezeno na muže 

 od 28 let, pro komoru zemí 

 od 33 let. Platila i další omezení.

 Zákaz trestu smrti.

 Rovnost před zákonem.

Co také slibovala 
kroměřížská ústava

Kde se vzali poslanci sněmu
Pod nátlakem demonstrací císař 
Ferdinand I. svolil, že novou ústavu 
připraví zástupci lidu. V červnu 
1848 se proto konaly volby 
do jednokomorového říšského sněmu. 
Ty však byly nepřímé, na 500 voličů 
na venkově připadal jeden volitel 
a ve městě dva volitelé. A teprve 
volitelé absolutní většinou vybrali 
383 poslanců ústavodárného sněmu, 
který zasedal od 22. července 
do 7. října ve Vídni a od 22. listopadu 
do 7. března v Kroměříži.

Volit tehdy mohli pouze muži 
od 24 let. Původně úřady vyloučily 
z volebního práva osoby žijící z denní 
či týdenní mzdy, služebnictvo i ty, kdo 
pobírali podporu. Na konci května však 
ministerský výnos přiznal právo volit 
i mužům pracujícím za denní či týdenní 
mzdu, pokud ovšem neměli smlouvu 
na dobu určitou. 

Pamětní deska na domě na Velkém náměstí v Kroměříži, kde se 
v kavárně pana Vrbíka scházel klub slovanských poslanců

Na první platnou ústavu v moderních dějinách jsme si museli 
počkat až do února 1861. Vyhlásil ji císař, ne poslanci

Revoluční kravál ve Vídni v květnu 1848

František Palacký 
věřil ve federalizované 

Rakousko

Josef Kajetán Tyl během sněmu psal 
divadelní hru Krvavé křtiny
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MUZEUM V PŘÍRODĚ 

Valašský skanzen odhalí 
život za starých časů
Dřevěný skanzen v Rožnově 
pod Radhoštěm je nejstarším 
muzeem v přírodě ve střední 
Evropě. Prezentuje způsob života 
na malém městě či vesnici od poloviny 
19. až po první čtvrtinu 20. století. 
Celý areál projdete svižně zhruba 
za hodinu, ale vyplatí se tu pobýt déle. 
Milovníkům techniky doporučujeme 
Mlýnskou dolinu. Najdete tu stavby 
na vodní pohon a zjistíte, jak se třeba 
dříve mlelo obilí nebo lisoval olej. Pro 
děti bude asi nejzajímavější Valašská 
dědina, která se skládá z hospodářské 
usedlosti, kovárny a mlýna. Pokud 
nespěcháte, vylezte i na Jurkovičovu 
rozhlednu.

S přibývajícími slunečními paprsky budou i vaše děti chtít čím dál častěji 
ven na výlety. Počasí už láká k putování v přírodě po lesních stezkách 
anebo k dovádění na hřišti či ve venkovních areálech, kde si užijete 
spoustu legrace, ale i poučení o zdatnosti našich předků.

LESNÍ STEZKA

Hřiště na Tlusté hoře 
pro všechny generace
Od nádraží Zlín střed se vydejte 
po modré Cyrilometodějské 
stezce. Po asi 500 metrech dorazíte 
na rozcestí a za dalších 700 metrů 
k altánu u Lesního hřiště. Sem se ještě 
dostanete s kočárkem, dále už to ale 
nedoporučujeme. Hřiště je rozděleno 
na více částí a rozkládá se v několika 
úrovních lesíku. Občas budete muset 
jít po přírodních schodech, dřevěném 
mostě nebo strmé stráni. Najdete tu 
herní prvky pro mladší i starší děti, ale 
i pro dospělé. Kdybyste se chtěli zdržet, 
vezměte si s sebou svačinu, protože 
přímo v místě nejsou obchody. Dostat 
se sem můžete i z druhé strany kopce 
od vysílače zvaného Maják.

LANOVÉ CENTRUM

Opičí dráha se skluzavkou 
nad šlapacími autíčky
Lanáček je velmi pěkné lanové 
centrum v Otrokovicích. Místní 
atrakce si nejvíce užijí děti ve věku 
od tří do dvanácti let. Areálu vévodí 
dlouhá opičí dráha s nejrůznějšími 
typy překážek, která je zakončena 
buď skluzavkou, nebo oblíbenou 
kotvou. Doplňují ji trampolíny, umělá 
lezecká stěna a velký želatinový 
kopec. Za příplatek si lze pronajmout 
šlapací autíčko nebo se vydat na zvlášť 
adrenalinovou atrakci – týmovou 
houpačku Big Swing a skok Powerfun. 
Na nejmenší čeká hřiště s prolézačkami 
a houpačkami. V Lanáčku jsou připraveni 
i na hladové strávníky – najíst se můžete 
na prostorné zahrádce.

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

ZÁBAVNÍ PARK

Kovová zoo ohromí 
originalitou a nápaditostí
Kovozoo ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště ukazuje, že 
i zdánlivě nepotřebné věci mohou 
dále sloužit a dělat radost. Všude po areálu je 
rozestavěna spousta originálně vyrobených 
zvířat ze starého kovového šrotu. Vypadají 
realisticky, nemusíte se na ně však dívat z uctivé 
vzdálenosti, lze mezi nimi volně běhat. Dále 
na vás čeká vyhlídka z majáku Šrotík, kde si děti 
mohou potočit kormidlem na velké lodi nebo si 
prohlédnout letadlo. A kdo má rád živá zvířata, 
na toho čeká stádo koz a poník. Další atrakcí je 
procházka po vyhlídkových lávkách. Větší děti 
budou mít radost z půjčovny koloběžek.
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Předválečné motorové vozy
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Motorový vůz rakouské firmy Austro-Daimler 
jezdil z Krakova do Zakopaného v polských Tatrách



železnice

Elegantní vínový vlak tvaru protáhlého doutníku na prsou zdobený 
velkým státním znakem budil velký rozruch všude tam, kam přijel. 

Dobový československý tisk se lehkým motorovým rychlovlakem vlastenecky 
chlubil, nezapomínal však uvést, že Slovenská strela našla své vzory v zahraničí. 

Jak tedy vypadaly obdobné vlaky ve 30. letech minulého století?

JAK BYLA 30. LÉTA 
OKOUZLENA ELEGANCÍ, 

rychlostí i aerodynamickými tvary

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  W i k i m e d i a
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Tato doba byla okouzlena rychlostí 
a aerodynamikou. V posledním 

desetiletí před druhou světovou válkou 
se překotně vyvíjela veškerá dopravní 
technika. Množství automobilek chrlilo 
stále novější a silnější auta a vzdušný 
prostor ovládla letadla. Cestování 
vzduchem už nebylo nejistým dobro-
družstvím a na palubách stále větších 
strojů se začaly objevovat letušky, které 
se staraly o pohodlí cestujících. Není 
divu, že stejným trendům podlehla i že-
leznice. Uplatnění spalovacího motoru 
nebo elektřiny u nových souprav, které 
měly elegantní hladké tvary vybroušené 
do dokonalosti díky testování v aero- 
dynamických tunelech, byly jistou  
sázkou na úspěch.

Létající expresy v Německu
Průkopníky aerodynamických moto-
rových vlaků byli Němci. Asi to není 
žádné překvapení, připomeňme si třeba 
jména jako Karl Benz, který si nechal 
patentovat první benzinovým motorem 
poháněný vůz, nebo Rudolf Diesel, který 
se stal vynálezcem vznětového motoru. 
Němečtí inženýři přicházeli s nejrůz-
nějšími nápady. V roce 1930 postavil 
Franz Kruckenberg experimentální vůz 
poháněný leteckou vrtulí, který o rok 
později vytvořil na trati Hamburk – Ber-
lín železniční rekord 230 km/h.

Jenže vrtule přece jen není pro koleje 
ideální pohon. Německé říšské dráhy 
proto zvolily klasické řešení v podobě 
motorové jednotky se spalovacím mo-
torem a elektrickým přenosem výkonu. 
V roce 1933 vyjela na trať z Berlína do 
Hamburku první jednotka. Měla dva 
vozy, měřila 42 metrů, vážila 77 tun 
a nabízela 98 míst v tehdejší 2. třídě. Její 

tvary byly vyladěny v aerodynamickém 
tunelu v továrně na vzducholodě  
v jihoněmeckém Friedrichshafenu. 
Eleganci podtrhl nátěr ve fialovo-kré-
movém schématu, který byl vyhrazen 
pouze nejluxusnějším vlakům. Dvojice 
dvanáctiválcových motorů Maybach 
roztáčela elektrický generátor  
a elektřina poháněla dva elektromo-
tory ve středním podvozku. Jednotka 
disponovala výkonem přes 800 koní 
a konstrukční rychlostí 160 km/h.

Hned první zkušební jízda z Berlína 
do Hamburku v prosinci 1932 skončila 
senzací, když 286 kilometrů dlouhou 
trať jednotka překonala za 142 minut. 
Průměrná rychlost byla neskutečných 
120 km/h. V pravidelném provozu se 
jezdilo ještě o něco rychleji. Závratná 
rychlost, překonaná mimochodem až 
v roce 1997, vysloužila novému vlaku 
přezdívku Létající Hamburčan a před- 
určila jména všech dalších rychlovlaků.

Německé dráhy objednávaly další vy-
lepšené soupravy, zpočátku dvouvozo-
vé, ale brzy je následovaly kapacitnější 
třívozové, a těsně před válkou dokonce 

čtyřvozové. Ty větší měly i restaurační 
vůz. Němci v roce 1939 disponovali  
34 jednotkami, které obsluhovaly  
32 spojů známých jako Létající Mnicho-
van, Kolíňan, Frankfurťan nebo Slezan. 
Všechny „létající expresy“ urazily denně 
18 824 kilometrů.

Bugatti nebyla jen auta
Pro Čechoslováky však byla hlavním 
vzorem Francie. Při zavádění moto-
rových rychlovlaků mohli naši želez-
ničáři najít inspiraci v lehkých vozech 
konstrukční kanceláře Ettora Bugattiho. 
Prototyp byl otestován v roce 1933 
v Alsasku a při zkušební jízdě dosáhl 
rychlosti 172 km/h. Od května byl nasa-
zen na pravidelné spoje z Paříže do nor-
mandského přímořského letoviska 
Deauville a dosahoval cestovní rychlosti 
116 km/h. O rok později byly objednány 
další vozy, a jeden z nich se mezi obcemi 
Le Mans a Connerré proháněl rychlostí 
dokonce až 192 km/h.

Francouzské železniční společnosti 
postupně objednaly celkem 88 různých 
vozů a jednotek značky Bugatti. Jezdily 

Prototyp Létajícího Hamburčana Sériové provedení německých jednotek

Rychlovlak Ettora Bugattiho Americký vlak pro společnost Union Pacific
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na expresních spojích například z Paříže 
do Vichy, na pobřeží Lamanšského  
průlivu do Le Havru, Dieppe, Cherbour-
gu nebo z Nantes do La Rochelle či  
z Le Mans do Brestu. Bugattku použil 
30. července 1933 i francouzský prezi-
dent Albert Lebrun cestou na slavnostní 
otevření přístavu v Cherbourgu.

Bugatti na kolejích má výrazně zko-
senou čelní partii, dlouhou řadu úzkých 
oken přerušenou jen tenkými sloupky 
a věžovitou kabinou strojvedoucího 
uprostřed vozu. Jízdu zajistila dvojice 
čtyřnápravových podvozků a benzinové 
motory. Délka různých provedení se po-
hybovala od 19 do 25 metrů a kapacita 
mezi 36 a 73 místy. Tříčlánková jednot-
ka s délkou 60 metrů nabízela dokonce 
144 sedadel. Vozidla Bugatti dosáhla 
rychlosti 120 km/h za dvě minuty dva-
náct sekund a z této rychlosti zabrzdila 
na pouhých 400 metrech.

Vrstevníci za velkou louží 
V Americe mají všechno velké a platí 
to také o motorových rychlovlacích, 
které tam vznikly zhruba před 90 lety. 
Žádné jednotlivé vozy jako Slovenská 
strela, ale od začátku rovnou vícevozové 
jednotky. K jejich zavedení byla stejná 
motivace jako v Evropě: tlak na snížení 
provozních nákladů v důsledku velké 
hospodářské krize, reakce na rychle se 
rozvíjející konkurenci aut i letadel a sna-
ha o udržení stávajících a získání nových 
cestujících.

Prvním americkým proudnicovým 
vlakem byl v roce 1934 typ M-10000 pro 
společnost Union Pacific. Třívozová sou-
prava navržená po sérii testů v aerody-
namickém tunelu Michiganské univer-
zity měla lehkou hliníkovou konstrukci. 

Při délce 62 metrů vážila jen 85 tun. 
Skládala se z čelního hnacího vozu a dal-
ších dvou s oddíly pro 120 cestujících. 
Její cena byla 230 997 tehdejších dolarů. 
Žhavá novinka nazvaná The Streamliner 
nejprve vyrazila na propagační turné 
po Spojených státech, při kterém urazila 
21 000 kilometrů. Ve Washingtonu si ji 
prohlédl i americký prezident Franklin 
Delano Roosevelt.

O rok později si firma Union Pacific 
pořídila druhý, 115 metrů dlouhý moto-
rový rychlovlak, který měl lůžkové vozy. 
Své přednosti proti vlaku s parní loko-
motivou prokázal, když nejprve s jízdní 
dobou 57 hodin vytvořil rekord napříč 
kontinentem z Los Angeles do New 
Yorku a potom v pravidelném provo-
zu na spoji City of Portland z Chicaga 
do Portlandu, kde zkrátil cestovní čas 
z 58 na 40 hodin.

První v pravidelném provozu však 
byla z nerezové oceli vyrobená jednotka 
Pioneer Zephyr společnosti Chicago, 
Burlington & Quincy Railroad, která 
Union Pacific předběhla. Její konstrukce 
se stala na další desetiletí pro americké 
vlaky vzorem. Také chicagská společ-
nost představila svůj rychlovlak ve vel-
kém stylu – zorganizovala jeho nonstop 
jízdu z Denveru do Chicaga k zahájení 
veletrhu Century of Progress. Na více 
než 1 600 kilometrů dlouhou cestu se 
vydal v sedm hodin ráno a za třináct 
hodin a pět minut dosáhl svého cíle 
s cestovní rychlostí 124 km/h. Nejrych-
leji tenkrát dokonce jel 181 km/h. Pak 
následovala prezentace ve 222 městech 
31 amerických států, při kterých si vlak 
prohlédlo přes dva miliony lidí. Teprve 
potom zamířil na pravidelnou linku 
z Chicaga do Minneapolisu. Po vzoru 

Úspěšný Árpád
Maďarská firma GANZ přišla 
s konstrukcí lehkého rychlého 
motorového vozu, který se označuje 
jako Árpád, a to podle legendárního 
zakladatele panovnické dynastie 
Arpádovců, jenž údajně v 9. století 
přivedl Maďary do Podunajské  
nížiny. Árpád jako samostatný čtyř- 
nápravový vůz s pohodlným interié-
rem s 64 místy byl velmi lehký – měl 
hmotnost jen 31 tun. Na délku měřil 
22 metrů, výkon jeho motoru činil 
220 koní a dosahoval maximální 
rychlosti 110 km/h (za čtyři minuty, 
po ujetí zhruba pěti kilometrů). 
Maďarské dráhy MÁV si jich postup-
ně pořídily sedm a každému daly 
jméno podle významné osobnosti 
maďarských dějin. Od roku 1934 
jezdil nový vůz na lince z Budapešti 
do Vídně, kterou zvládl v rekordním 
čase 2 hodiny 58 minut. Součas-
né rychlovlaky railjet jsou mezi 
oběma metropolemi jen o 17 minut 
rychlejší.

Společnost MÁV postupně roz-
šířila provoz rychlých motorových 
vozů z Budapešti do Nyíregyházy 
na východě, do Segedína, Pécse 
a dalších měst. Pro továrnu GANZ 
se Árpád stal úspěšným exportním 
šlágrem. Z jeho konstrukce vychá-
zely motorové vozy exportované 
na Slovensko, do Egypta, Španělska 
a ve větších počtech se licenčně 
vyráběly v Rumunsku.

V Americe se stala úspěšnou konstrukce motorových jednotek Zephyr
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Alternativní trendy
Ve Velké Británii se v meziválečné 
éře lehké motorové vozy a jednotky 
neprosadily. Tamní vlaky byly těžší, 
delší a potřebovaly větší kapacitu. 
Běžně měly sedm až osm vozů, což 
bylo podstatně více než u tehdejších 
největších evropských motoro-
vých vlaků. Britové proto vsadili 
na proudnicové soupravy osobních 
vozů a kapotované silné parní lo-
komotivy. V roce 1935 zavedli mezi 
Londýnem a Newcastlem nový vlak 
The Silver Jubilee s cestovní rych-
lostí 108 km/h a o dva roky později 
expres The Coronation z Londýna 
do Edinburghu, který dosahoval prů-
měrné rychlosti 105 km/h a zkrátil 
cestovní čas mezi oběma městy  
o 80 minut na šest hodin.

Německé lokomotivky a vagonky 
nabídly k motorovým rychlovlakům 
alternativu. Pod názvem Henschel-
-Wegmann-Zug představily čtyř- 
vozovou proudnicovou soupravu pro 
192 cestujících vedenou oplášťova-
nou parní lokomotivou s rychlostí 
160 km/h. Od června 1936 zajiš-
ťovala spojení Drážďan a Berlína. 
Trasu zvládla za hodinu a 40 minut, 
zhruba o půl hodiny rychleji než 
dosud, cestovní rychlostí 110 km/h. 
Tento čas dosud nebyl překonán.

první jednotky Zephyr pak vznikaly další 
spoje jako Mark Twain Zephyr, General 
Pershing Zephyr nebo Flying Yankee 
společnosti Maine Central Railroad.

Luxusní torpédo 
Středoevropské železnice byly mnohem 
skromnější a šly cestou samostatných 
čtyřnápravových vozů navržených s ae-
rodynamickými tvary. Rakouská firma 
Austro-Daimler vyrobila lehký 23 metrů 
dlouhý vůz oblých tvarů s protáhlou 
kapotou a neobvyklou výškou jen  
2,6 metru nad úrovní koleje (běžná 
výška byla skoro čtyři metry). Díky jejich 
tvaru se jim začalo přiléhavě říkat lux-
torpéda. Byly velmi lehké, plně obsaze-
né vážily jen 25 tun, a tak jim k dosažení 
rychlosti 100 km/h stačily dva vcelku 
slabé motory s výkonem pouhých  

80 koní. Rakouské dráhy v roce 1933 
pořídily čtyři vozy a nasadily je z Vídně 
do Grazu a Villachu.

Jedno luxtorpédo si pořídili i Poláci, 
kteří podle něj vyrobili dalších pět vylep-
šených vozů. Dostaly silnější dieselové 
motory a dosahovaly rychlosti 115 km/h. 
Luxusně řešený interiér nabízel pouhou 
padesátku sedaček. Tyto vozy zajišťovaly 
expresní dopravu z Krakova do Zakopa-
ného, kde vytvořily stále platný rekordní 
čas jízdy dvě hodiny a osmnáct minut 
(dnes je nejrychlejší cestovní čas kolem 
tří hodin), a jezdily také z Krakova do Ka-
tovic. Označení Luxtorpedo se v Polsku 
vžilo i pro další velmi rychlé motorové 
vozy z produkce jiných vagonek. Ty měly 
maximální rychlost až 140 km/h a spojily 
třeba Varšavu s Krakovem, Katovicemi, 
Lodží nebo Poznaní.  ▪

Zephyr odstartoval nonstop jízdou z Denveru do Chicaga

Britové vsadili na speciální aerodynamické soupravy, 
které připojovali k parním lokomotivám



Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Traťová
Nově na 10 dní pro 
občasné dojíždění 
do práce, kdykoliv 
potřebujete. 

•  nepřenosná měsíční jízdenka 
s 30denní platností

•  cestovat můžete 10 libovolných dní
•  koupíte ji a aktivujete pro vybraný 

den v aplikaci Můj vlak

měsíční jízdenka – 10 dní

CD-C11182443-Tratova_jizdenka_2022-215x270-CDproVas.indd   1 10.03.2022   11:34



Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbody

Čím více jezdíte, 
tím více získáte

1.  Zaregistrujte se do našeho věrnostního 
programu.

2.  Sbírejte body za online nákup jízdenek ČD.
3.  Vyberte si odměnu za nasbírané body 

(jízdenky, místenky, slevy na knihy, časopisy, 
vstupenky do divadel, elektroniku, sportovní 
potřeby, slevové vouchery a další).

ČD Body

CD-C11182443-Vernostni program_CD Body-215x270-CDproVas-v4.indd   1 14.03.2022   9:35



ČD Nostalgie
Historická vozidla

Pražské jaro
S výhodnou jízdenkou 

na festival

Naše tváře
Posunovač Pavel Čermák

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka se už připravilo na novou sezonu a v sobotu  
2. dubna slavnostně přivítá letošní první návštěvníky. Těšit se můžete na zvláštní jízdy i prezentaci 
nově zrekonstruovaných vozů, a to i v průběhu nadcházejících měsíců. České dráhy dlouhodobě 
pečují o technické dědictví našich předků a plánují už investice do dalších historických vozidel.

Na děti i dospělé čeká největší sbírka 
parních lokomotiv u nás. Své brány 

otevírá proslulé Muzeum ČD v Lužné 
u Rakovníka. Najdete zde samozřejmě 
i historické motoráčky, dieselové či elek-
trické lokomotivy, dobové osobní a ná-
kladní vozy a řadu dalších zajímavostí 
souvisejících s železničním provozem.

Prohlídka s komentářem
Pro zájemce jsou připravené komento-
vané prohlídky v českém jazyce. Mezi 
průvodci se nachází i bývalí strojvedoucí, 
takže očekávejte poutavý a zároveň 
fundovaný výklad. Časy prohlídek, které 
trvají od 60 do 90 minut, jsou vyvěšené 
u pokladny. Pokud byste měli zájem 
o komentovanou prohlídku v anglickém 
či německém jazyce, je potřeba si ji do-
předu objednat a počítat s cenou 500 Kč 
za celou skupinu. Ta česká je ale zdarma, 
tedy v ceně vstupného do muzea.

V areálu funguje i oblíbená úzko- 
rozchodná drážka. Soupravy historických  

NOSTALGIE NA KOLEJÍCH 
JE PLNÁ PÁRY A KOUŘE 
nejen v Lužné u Rakovníka

vozů zde tahá parní nebo dieselová 
lokomotiva. Jízdné činí 40 nebo 50 korun 
(v závislosti na typu lokomotivy). Během 
vybraných dnů zde jezdí oblíbená parní 
mašinka Kraus č. 21. Projížďka udělá 
radost hlavně dětem, které pak budou 
na návštěvu muzea dlouho vzpomínat. 
A budou se chtít určitě i vracet.

Velikonoční přehlídka
Na velikonoční víkend 16. a 17. dubna 
se v Muzeu ČD připravují obzvláš-
tě pečlivě. V sobotu i neděli budou 
do Lužné a zpět jezdit zvláštní vlaky 
a nebude chybět ani oblíbená přehlíd-
ka lokomotiv na točně. Podrobnosti 
o programu se dozvíte na webových 
stránkách. Co se týče dalších  
měsíců, už nyní můžeme prozradit,  
že například 11. a 12. června se 
v Lužné uskuteční velká oslava „25 let 
železničního muzejnictví“ nebo že zde 
16. a 17. července proběhne setkání 
silničních vozidel značky Tatra.

Pokud si chcete návštěvu muzea ještě 
vylepšit, doporučujeme sem přicesto-
vat zvláštním vlakem. To ale vyžaduje 
podrobnější plánování. Především si 
na webových stránkách zjistěte, kdy 
a odkud taková historická souprava 
pojede. A pokud je to možné, kupte si 
jízdenky raději dopředu. Zájem o tyto 
akce bývá obvykle obrovský.

Stoletá kráska i Rosnička
A na jaké zrekonstruované stroje se 
můžete v Lužné těšit? Už na konci 
loňského roku skončila oprava loko-
motivy 354.195. Letos se dočkala další 
tendrovka. Jde o lokálkovou lokomotivu 
423.009 z První českomoravské továrny 
na stroje v Libni, později ČKD. Na tu se 
zřejmě soustředí hodně pozornosti fa-
noušků, protože stroj letos oslaví své sté 
narozeniny! V Centru historických vozidel 
také zahájili opravu populární rychlíkové 
tendrovky 464.008 a pokračují práce 
na obnově mašinky 313.432.
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V olomouckém depozitáři, kde se sta-
rají o takové skvosty jako parní rychlíko-
vou krasavici 464.202 z roku 1956, mo-
toráček M 286.0001 z roku 1962 nebo 
motorovou lokomotivu T 4666.0007, 
přezdívanou podle licenčního motoru Pi-
lestick, aktuálně probíhají stavební práce 
za účelem rekonstrukce točny a kolejiště, 
bez nichž se provoz neobejde. Pokud vše 
půjde podle plánu, do starých (tedy přes-
něji do nových) kolejí se vše vrátí v srpnu 
a depozitář bude moci opět přivítat své 
návštěvníky. Aby místní vozidla po celou 
dobu jenom nečinně nestála zavřená za 
vraty depozitáře, jehož provoz bude bě-
hem stavby zcela vyloučen, přesunou se 
některá z nich dočasně do jiných lokalit. 
Například Rosnička zamíří do České Lípy 
a k vidění bude i v okolí Prahy.

Dobrovolníci pomáhají
Provoz a údržba historických železničních 
vozidel Českých drah by se neobešly bez 
nadšení stovek dobrovolníků a fanoušků. 
Ti mají některá vozidla ve své péči v růz-
ných depech po celé republice a vyrážejí 
z nich na chystané akce. Ve Valašském 
Meziříčí chystají mašinku 423.041 (Velký 
bejček, rok výroby 1924), v Brně pracují 
na prototypové T 478.1001 (Bardotka) 

a parní lokomotivě 433.001 (Skaličák, rok 
výroby 1948), v Chebu se starají o motorový 
vůz M 131.1515 (Hurvínek) a také o jednu 
z nejmenších motorových lokomotiv –  
T 211.0101 (Prasátko). Nadšenci v depech 
v Plzni a v Českých Budějovicích zase pečují 
o jedny z nejstarších a stále provozuschop-
ných parních lokomotiv řady 310.0 z let 
1899 a 1901.

Centrum historických vozidel Českých 
drah provádí i další opravy drážní techniky. 
Například pro naši nejstarší elektrifikova-
nou dráhu na Bechyňce opravuje lokomo-
tivu E 422.0001 (Bobinka). Ve spolupráci 
s Národním technickým muzeem plánuje 
ještě letos zprovoznit jedinečný Křižíkův 
motorový vůz EM 400.001 (Elinka). Mezi 
vystavovatelné, i když ne provozuschopné 
kousky se časem zařadí mašina 498.112 
(Albatros), kterou opravují nadšenci v depu 
v České Lípě. Opravy se týkají dalších 
lokomotiv, například parní EP 1000 nebo 
dieselelektrické T 435.0139 (Hektor), a sa-
mozřejmě i osobních a nákladních vozů.

České dráhy každoročně věnují na péči 
a záchranu našeho technicko-kulturního 
dědictví milionové částky. Neobejdou se 
ale bez zapojení mnoha dobrovolníků 
a sponzorů. Pomáhají také návštěvníci Mu-
zea ČD v Lužné u Rakovníka nebo účastníci 
nostalgických jízd. I oni zaplacením vstup-
ného nebo jízdného finančně podporují 
záchranu památek na kolejích.  ▪

Praktické informace 
o Muzeu ČD
Otevírací doba:
 V dubnu a říjnu v sobotu, 

 neděli a ve státní svátek 

 od 9.30 do 17 hodin

 V květnu a září ve čtvrtek 

 a v pátek od 11 do 17 hodin, 

 v sobotu, neděli a ve státní 

 svátek od 9.30 do 17 hodin

 (v sobotu 10. září bude zavřeno)

 V červnu, červenci a srpnu denně 

 od 9.30 do 17 hodin

Vstupné:
 Děti do čtyř let v doprovodu 

 starší platící osoby zdarma

 Děti od čtyř do 15 let, 

 senioři nad 65 let, 

 studenti do 25 let 

 a držitelé průkazu ZTP 150 Kč

 Plné vstupné 180 Kč

 Rodinné (dva dospělí + dvě děti 

 do 15 let) 520 Kč

 Za 100 ČD Bodů z věrnostního 

 programu Českých drah získáte 

 voucher na vstup pro jednu 

 osobu zdarma (voucher je 

 platný 12 měsíců)

Více na 
www.cdnostalgie.cz

www.facebook.com/cdnostalgie
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Stezky Via Czechia perfektně zapa-
dají do konceptu „měkké turistiky“, 

ke které nutně nepotřebujete vlastní 
dopravní prostředek. Autor projektu 
Jan Hocek, který všechny stezky osobně 
v terénu zmapoval, vždy využil vlak, 
kterým se dostal na začátek některého 
úseku stezek a po jeho dokončení zase 
odcestoval domů.

Se spojením na vlak
Výhody vlaku inspirovaly autora 
k tomu, že výsledné trasy do značné 
míry přizpůsobil právě železničnímu 
spojení. Začátky a konce jednotlivých 
úseků se tak téměř vždy nacházejí 
v místě dostupném vlakem a mnohými 
významnými železničními body trasy 
procházejí. Namátkou zmiňme Děčín, 
Harrachov, Trutnov, Ramzovou, Suchdol 
nad Odrou, Mosty u Jablunkova, Hodo-
nín, Břeclav, Rybník, Špičák, Cheb nebo 
Františkovy Lázně.

Vlak oproti jiným dopravním pro-
středkům umožňuje pohodlné cestování 
s batohem nebo s jízdním kolem. České 
dráhy navíc disponují sítí půjčoven kol, 
takže pokud se na některou z tras Via 
Czechia vydáte, můžete využít i tuto 
službu. Kolo lze navíc půjčit v jedné 
stanici a vrátit v jiné. Případně můžete 
jednotlivé způsoby pohybu kombinovat 
a procestovat třeba úsek Jižní stezky 
z Břeclavi do Lipna na kole, přes Šumavu 
pokračovat pěšky a z Domažlic do Che-
bu zase putovat „kolmo“.

Myšleno na ubytování
Trasy Severní stezka a Jižní stezka pro-
chází celou Českou republikou od nej-
západnějšího po nejvýchodnější bod, 
sledují převážně státní hranici a pře-
kračují nejvyšší vrcholy pohraničních 
hor. Stezka Slezskem nabízí alternativu 

V roce 2019 vznikl projekt dálkových turistických a poutních 
tras Via Czechia. Jejich celková délka aktuálně činí 
úctyhodných 7 170 kilometrů. Každý může využít čtyři 
trasy, které jsou vyznačeny samostatně pro pěší turistiku, 
cykloturistiku nebo zimní turistiku na lyžích.

Severní stezky v oblasti českého Slezska. 
Příhraniční trasy doplňuje Stezka středo- 
zemím, která spojuje nejsevernější a nej-
jižnější body ČR. Trasy jsou koncipovány 
tak, aby každá etapa končila v místě, 
kde lze spát pod střechou, kvalitní turis-
tické ubytování je k dispozici minimálně 
každých 20 až 25 kilometrů. Významný-
mi body na stezkách jsou také křesťan-
ská poutní místa.  ▪

PO TURISTICKÝCH 
TRASÁCH VIA CZECHIA
podél hranic i vnitrozemím

Více na 
www.viaczechia.cz

Inspirace knihou
Cestovatel Jan Hocek, který všechny 

stezky prošel, projel na kole nebo 

na běžkách, je podrobně zmapoval 

a také o nich napsal několik knih: 

Severní stezka – Českem od západu 

k východu, Jižní stezka – Českem 

od východu k západu a Českem od se-

veru k jihu – Stezka středozemím, kte-

rá vyšla letos v březnu. Knihy doplňují 

originální Vandrovníky pro zápisky 

z putování.



Soutěž 
o vstupenky na koncert

Udělejte si radost a vyhrajte dvě vstupenky 
zdarma na koncert Gautiera Capuçona 
a Jérôma Ducrose 17. května v pražském 
Rudolfinu. Výhra čeká na tři soutěžící, kteří 
správně odpoví na následující otázku.

Které dílo Antonína Dvořáka zazní 
na finále letošního Pražského jara?

A  Šestá symfonie
B  Slovanské tance
C  Humoresky

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 13. dubna 2022.

?
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K provedení úvodní Smetanovy Mé 
vlasti se na letošní ročník Pražské-

ho jara vrací Daniel Barenboim, jeden 
z největších umělců naší doby, tento-
krát se souborem West-Eastern Divan 
Orchestra. Festival završí koncert 
Vídeňských filharmoniků s Andrisem 
Nelsonsem, kteří mimo jiné uvedou 
Dvořákovu Šestou symfonii.

Hvězdy světových pódií
Ze zahraničních orchestrů se po-
sluchači mohou těšit na hostování 
souboru City of Birmingham Symphony 
Orchestra s šéfdirigentkou Mirgou 
Gražinytė-Tylaovou. Vůbec poprvé 
v Česku vystoupí dirigentská hvězda 
světových pódií François-Xavier Roth, 

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro přinese mezi 
12. květnem a 3. červnem na čtyři desítky koncertů. 
Festival orámuje vystoupení dirigentských velikánů.

PRAŽSKÉ JARO 
VE ZNAMENÍ HVĚZD 
proslulých dirigentů i hudebníků

a to s francouzským ansámblem dobo-
vých nástrojů Les Siècles a německým 
Gürzenich-Orchester Köln. Reziden- 
čním umělcem festivalu se stane vio-
loncellista Gautier Capuçon. Událostí 
mezinárodního dosahu bude projekt 
Prague Offspring, věnovaný novinkám 
současné hudby.

Violoncellista na tři způsoby
Gautier Capuçon, jeden ze současných 
nejlepších violoncellistů, se v tomto roč-
níku stane rezidenčním umělcem Praž-
ského jara. Vystoupí celkem na třech 
koncertech – v sólovém recitálu v su-
gestivním prostředí Pražské křižovatky, 
s klavíristou Jérômem Ducrosem ve Dvo-
řákově síni a coby sólista ve Violoncello-
vém koncertě Edwarda Elgara spolu se 
souborem City of Birmingham Sympho-
ny Orchestra pod taktovkou šéfdirigent-
ky Mirgy Gražinytė-Tylaové.

Významnou pozornost věnuje drama-
turgie velkému jubileu belgicko-francouz-
ského romantika Césara Francka  
(1822–1890). Jeho monumentální symfo-
nická báseň se sborem Psyché zazní v po-

S výhodnou
jízdenkou
Za světovým hudebním zážitkem se 

můžete svézt vlaky se slevou 50 %, 

a to na jízdenku ČD Vlak+ Pražské 

jaro. Ta platí z kterékoli stanice nebo 

zastávky v Česku, kde zastavují 

spoje národního dopravce, s cílovou 

destinací na území Prahy. Jízdenka má 

prodlouženou platnost a lze na ni ces-

tovat vlaky ČD v období od 12. května 

do 9. června 2022. Aby vám jízdenka 

Vlak+ Pražské jaro platila i pro cestu 

zpět, prokažte se vstupenkou na  

některý z koncertů festivalu. Datum 

konání koncertu musí být v intervalu 

mezi prvním a posledním dnem plat-

nosti cestovního dokladu. Jízdenku 

Vlak+ Pražské jaro získáte v pokladně 

nebo u vlakové čety.

dání České filharmonie a Petra Altrichtera. 
Jeho komorní hudbu uslyšíme v mistrovské 
interpretaci Gautiera Capuçona.  ▪
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Jak hledá ajťák zdravý vztah k tech-
nologiím?
Jako jeden z tvůrců digitálního světa 
moc dobře znám jeho nástrahy i způ-
soby, kterými si tvůrci online služeb 
a aplikací snaží pozornost uživatelů 
získat. Některé triky jsou opravdu velmi 
sofistikované a všechny mají jeden cíl –  
aby se uživatel stal závislým na digitál-
ních nástrojích, které ho obklopují.  
To je samo o sobě vyčerpávající a nebez-
pečné.

Máte s tím vlastní negativní zkuše-
nost. Co se vám přihodilo?
Pracoval jsem jako IT konzultant v jedné 
velké technologické firmě. Moc mě to 
bavilo, a proto jsem to dost přeháněl 
s časem a energií, kterou jsem práci 
věnoval. Vlastně mi přišlo skvělé, že 
můžu pracovat 16 hodin denně. Jenže 
mi nedocházelo, že nemůžu stihnout 
všechno a že si to vybere svou daň. To 
se opravdu stalo a já jsem ve 29 letech 
zkolaboval a dostal mozkovou mrtvici. 
Ochrnul jsem na polovinu těla a lékaři 
mou rodinu připravovali i na možnost, 
že zemřu. Nakonec se to ale zlepšilo a já 
si během sedmiměsíčních rehabilitací 
uvědomil, že je potřeba najít v životě 
rovnováhu.

Nechtěl jste od IT technologií utéct 
úplně?
Rozhodně ne. Ten obor mě baví a přináší 
spoustu dobrých věcí. Jen s tím člověk 
musí umět nakládat a říct si dost. To 
máte jako s čokoládou, kterou před sebe 
položíte. Máte dvě možnosti – buď ji 
sníte na posezení a bude vám špatně či 
budete zpytovat svědomí, nebo si dáte 
kostičku dvě a zbytek si necháte na poz-
ději. Chce to vůli, ale jde to.

Takže se nedá úplně „odpojit“?
Vlastně nedá. Ani bych to nepovažo-
val za správnou cestu. Někteří lidé si 
možná myslí, že když budou žít v lese 
v chýši bez elektřiny a civilizace, že na to 
vyzrají, ale není to pravda. Bez informa-
cí se ocitnete mimo, nevyužijete svůj 
potenciál, nebudete společnosti příliš 
prospěšný. Informační technologie, 
sociální sítě, chytré telefony nám dávají 
možnost být v centru dění, ale musíme 
k nim přistupovat obezřetně a občas si 
říct stop.

Všichni ale víme, jak to dopadá s před-
sevzetími. Většina vydrží jen krátce.
Tady nám paradoxně můžou pomoct 
právě IT technologie. Dnes je běžné, že 
si na svém chytrém telefonu nastavíte 

HLÍDÁM SI ČAS 
STRÁVENÝ 
NA TELEFONU, 
je zdravé být nedostupný
V devětadvaceti letech postihla Lukáše Bardu mozková 
mrtvice. Stalo se to poté, co práci ve velké IT korporaci 
věnoval až 16 hodin denně. Naštěstí přežil a začal hledat 
cestu, jak život člověka digitálního věku obklopeného 
množstvím informací a lákadel virtuálního světa vyvážit 
duševní hygienou. O svá poznání se dělí s dalšími lidmi, 
kterým pomáhá najít zdravý vztah k IT technologiím.

Lukáš Barda

pravidla, jak často, a dokonce v jakých 
časech vás telefon pustí třeba na sociál-
ní sítě. Pokud tedy vím, že do telefonu 
koukám více, než bych chtěl, a štve 
mě to, můžu si přístup do něj omezit 
i tímto způsobem. Telefon vás pak třeba 
na Facebook pustí jen ráno a večer 
na hodinu. A to by mělo bohatě stačit. 
Podobné je to s notifikacemi, které se 
vám na přístroji zobrazují. K čemu je 
dobré být otrokem nějaké aplikace, 
která mě upozorňuje mnohokrát denně? 
Setkal jsem se s člověkem, jemuž se 
telefon ozval i 180krát za den. Pokud 
budeme brát, že jeho typická produktiv-
ní doba je dvanáct hodin, tak je to každé 
čtyři minuty!

Propaguje vyvážený vztah 

k informačním technologiím
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Vizitka
Prošel profesemi projektového manažera, agilního kouče nebo IT architekta. Nyní svou 
kapacitu dělí mezi školení, konzultace a vedení projektů a lidí v IT prostředí. Vede kurzy pro 
firmy, školy i jednotlivce o počítačové a informační gramotnosti, v nichž lidem pomáhá 
pochopit svět technologií. Učí je, jak z nich získat maximum, na co si dát pozor, jak být 
produktivní, ale zároveň se nenechat pohltit a umět se odpojit. Vede také školení o tom, jak 
efektivně spolupracovat a komunikovat s kolegy, úspěšně řídit projekty a vést lidi v kancelá-
ři i na dálku. Častým tématem jeho kurzů je také výchova dětí v dnešním online světě. 
Je ambasadorem nadačního fondu Čas je mozek.

ního věku věnuje kyberprostoru tři až 
čtyři hodiny denně. Jsou ale i extrémní 
případy s hodnotou šest a více hodin.

Jak se díváte na dilema rodičů – kou-
pit, nebo nekoupit dítěti telefon?
Řekněme si na rovinu, že ve chvíli, kdy si 
chtějí přetížení rodiče po náročném dni 
chvilku odpočinout a místo toho na ně 
naskáčou děti, je jednoduché řešení 
posadit je ke svítící obrazovce a mít 
konečně klid. Pokud se z toho ale stane 
pravidlo, pak se nesmíme divit, že nezná-
me vlastní děti a ony neznají nás, protože 
mají své vlastní světy skryté právě v těch 
telefonech a tabletech. Hodně se řeší, 
kolik času by měly nebo neměly děti 
na těchto zařízeních trávit. Existují dopo-
ručení, že do tří let by dítě nemělo tele-
fon v ruce držet vůbec, na prvním stupni 

Proč nás vůbec telefony takovým 
způsobem lákají?
Spíše než o telefony jde o tvůrce různých 
aplikací. Tady platí, že čas jsou peníze. 
Jedná se o vaše data a vaši pozornost. 
Čím více těchto „komodit“ do telefonu 
vložíte, tím přesněji vám někdo nabídne 
něco, co dříve či později koupíte. A ne-
musí to být jen produkt. I názor, který 
vám někdo vštípí, má svou hodnotu.

Jak často berete telefon do ruky vy 
osobně?
Nastavil jsem si pravidla tak, že  
jsem online a dostupný ve všední dny 
od 8 do 19 hodin. V sobotu a neděli se 
věnuji rodině a nepracuji. Čas s tele-
fonem v ruce o víkendu beru jako čas 
na úkor své rodiny, proto ho používám 
minimálně. Zároveň si hlídám dobu strá-
venou na telefonu do limitu dvě hodiny 
denně a snažím se tuto hranici nepře-
kračovat. Běžný člověk našeho digitál-

základní školy maximálně hodinu denně. 
Já si myslím, že mnohem důležitější je, co 
tam vlastně děti dělají. Jde samozřejmě 
o to, jaký obsah konzumují, jestli je pro 
ně vhodný a něco jim přináší. Také tady 
se nabízí možnost omezit svým rato-
lestem dobu a obsah, ke kterému mají 
přístup, přímo v nastavení telefonu nebo 
na wi-fi routeru.

Používáte během svých cest vlakem 
palubní wi-fi?
No, když člověk wi-fi potřebuje, tak 
zákon schválnosti zařídí, že nefunguje. 
Ale vážně, já se ve voze snažím přede-
vším odpočívat. Moc rád jezdím vlakem 
pracovně do Ostravy, s manželkou zase 
do Vídně a vždycky si to ohromně uži-
jeme. Je to čas jenom pro mě, čas, kdy 
jsem offline.  ▪
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Aktuální sezonní menu ČD Restaurant, které ve vlacích platí  
od 6. dubna, vzdává hold jaru. A to jak výběrem surovin, tak 

snoubením chutí. Nabídka byla opět připravena ve spolupráci s tý-
mem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. A na jaké dobroty, 
laskominy a gastronomické lahůdky se můžete těšit a hlavně co si 
můžete objednat?

Zelenina i šťavnaté maso
Už naše maminky správně tvrdívaly, že každé správné jídlo začíná 
polévkou. A pokud máte chuť vyzkoušet něco lehce alternativního 
a současně tradičního, vyberte si krémovou polévku se smaženou 
cibulkou a jarní pažitkou. Možná si říkáte, co je na ní tak neobvyk-
lého. Naši gastronomičtí mistři do ní přidali černý kořen, dosud ne 
zcela objevenou zeleninu české kuchyně. Schválně náš tip vyzkou-
šejte a v duchu porovnejte s jinými krémovými polévkami. Určitě 
ten rozdíl zaznamenáte.

A pak přichází to pravé potěšení. Jako hlavní chod si můžete 
v rámci sezonní nabídky ČD Restaurant objednat osvědčený 

Začíná nová turistická sezona. Sluníčko na nás laškovně mrká a vyzývá ke stále delším cestám 
po republice. Při jízdě vlakem ovšem tělo často vyhládne a k dokonalosti prožitku potom patří 
nejen krásný výhled do krajiny, ale také báječný a navíc atraktivně vyhlížející pokrm na talíři. Už 
jste ochutnali polévku z černého kořene nebo škubánky s pracharandou?

NOVÁ NABÍDKA 
PRO JARNÍ SEZONU 
udělá radost mlsným jazýčkům

závitek z kuřecího stehna. Říká se, že toto maso je nejšťavnatější. 
Příloha je v tomto případě sázka na jistotu – pečené brambory.  
Ty přece český národ miluje už po staletí. Stačí si připomenout kla-
sické Ladovy obrázky s pasáčky na poli a ohýnkem. Ale naši mistři 
pozvedli celý pokrm na vyšší úroveň – přidali do něj špek a kukuřici. 
Už se vám na to všechno sbíhají sliny? Nám taky.

Myslíme samozřejmě i na zákazníky, kteří dávají přednost vege-
tariánským jídlům. V jarní nabídce proto najdete řepné placky s res-
tovanými kousky zeleniny. Bezmasé jídlo přece nemusí být fádní! 
Co myslíte, jak vám bude chutnat s lehce kyselým salátem?

Hruškové tajemství
A samozřejmě končíme sladkou tečkou. Není třeba spokojit se jen 
s kávou nebo čajem. Zkuste si dát opečené škubánky s tvarohem, 
klasiku našich babiček. Ale pozor! Tentokrát jsme pro vás připravili 
opravdovou bombu. Přidali jsme na ně pracharandu. Že nevíte, co 
to je? Přece drcená sušená hruška! Mňam. Přejeme vám dobrou 
chuť a příjemnou cestu!  ▪

*Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy Hours.

Krémová polévka s černým kořenem, 
smaženou cibulkou a pažitkou

55 Kč*

Opečené škubánky s hruškovou 
pracharandou a tvarohem

55 Kč*

Závitek z kuřecího stehna s pečenými 
bramborami a kukuřicí na špeku

189 Kč*

Řepné placky s restovanými kousky 
zeleniny a lehce kyselým salátem

159 Kč*
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Jak jste se dostal k železnici?
Můj klukovský sen bylo stát se stroj- 
vedoucím. Zastavily mě ale přísné 
zdravotní podmínky – trpěl jsem silnou 
alergií. Vydal jsem se proto jinou cestou 
a dlouhé roky působil jako vedoucí pro-
deje a manažer různých obchodů. Do-
spělo to tak daleko, že jsem měl dokonce 
dvě zaměstnání, což mě dost vyčerpáva-
lo. Právě tehdy jsem si vzpomněl, že jsem 
kdysi chtěl být železničářem, tak jsem se 
podíval na webové stránky Českých drah, 
kde jsem zjistil, že hledají posunovače. 
Rozhodl jsem se, že do toho půjdu.

Jaké bylo první setkání s drážní reali-
tou?
Vtipné. Dostal jsem ráznějšího, ale spra-
vedlivého vedoucího posunu, který mě 
zacvičoval. První den jsme šli po place, 
on mi vysvětloval základní věci, načež 
na nás zavolali kolegové, že mám nějaký 
příliš čistý mundúr, že takhle se toho 
moc nenaučím. O chvilku později už 
jsem byl mezi vozy, řádně ušpiněn, zíral 

jsem na kohouty brzdového potrubí 
a přemýšlel, jak to asi funguje. Po mě-
síčním zácviku jsem šel ke zkouškám 
náležitě připraven.

Co obnáší tyto zkoušky?
Musíte prokázat, co jste se naučil 
v praktickém výcviku, ale také v teorii, 
například o fungování brzd, jejich zkouš-
ce, závazná slovní znění a další znalosti, 
bez kterých se v provozu neobejdete.

Jak vypadá váš pracovní den?
Nejen den, ale i noc, protože pracuju 
ve směnném provozu. Nejprve se sejde-
me na stanovišti a vedoucí posunu nám 
řekne, jestli máme očekávat mimořád-
nosti v provozu. Pokud je vše tak, jak má 
být, přesně víme, jaká souprava od ja-
kého vlaku kam přijede a co se s ní bude 
dít. Většina souprav jde na čištění a my 
je musíme přistavit na konkrétní místo. 
Protože se soupravy často sunou, to zna-
mená, že lokomotiva je na opačném kon-
ci, než je směr jízdy, jsme v neustálém 

spojení se strojvedoucím přes vysílačku 
a říkáme mu, kdy má zpomalit a kam 
až může zajet. Jde o metry a decimetry, 
takže musíme mít dobrý odhad a včas 
strojvedoucího informovat. Je to jako být 
jeho očima a ušima.

To se asi dost naběháte.
To ano, ale bez toho by to nešlo. Každou 
směnu je to 10 až 15 kilometrů, ale vní-
mám to jako pozitivum, protože jsem 
venku na vzduchu. 

Naplnila profese posunovače vaše 
očekávání?
Bezezbytku. Pracuju ve skvělé partě, 
s lidmi, se kterými se zasměju, ale také 
se od nich něco dozvím. Můžeme se 
na sebe absolutně spolehnout. I když 
je to náročná práce, a to nejen fyzicky. 
Dobrý posunovač musí být schopný pře-
mýšlet, jak provést jednotlivé tahy při 
rozřazování souprav, aby nejezdil z jed-
noho konce nádraží na druhý zbytečně. 
Je to trošku jako hrát šachy.  ▪

Pavel Čermák
Táta dvou dcer se pro práci 

na železnici rozhodl až po  

30 letech strávených ve ve-

doucích pozicích prodejních 

týmů obchodních řetězců. 

K Českým drahám nastoupil 

jako posunovač v roce 2021 

a jeho domovskou stanicí 

se stalo největší odstavné 

nádraží v republice v pražské 

Michli. Pracuje pod hlavičkou 

Oblastního ředitelství osobní 

dopravy Střed, provozní praco-

viště Praha jih. Ve volném čase 

se věnuje strojnímu vyšívání 

na profesionálním japonském 

stroji a některé náměty 

jeho výšivek nezapřou lásku 

k železnici. Jeho díla si můžete 

prohlédnout na webu 

www.cervik-paja.eu.

naše tváře l ČD servis

POSUNOVAČ MUSÍ 
MÍT DOBRÝ ODHAD 
a plánovat na decimetry
Železnici si lidé většinou spojují s modrou barvou. Existuje ale také „oranžová armáda“, bez 
které by žádný vlak nevyjel. Pro práci posunovače se rozhodl i Pavel Čermák, který vyměnil 
manažerskou pozici za rukavice, přilbu, vysílačku a věčně umazaný stejnokroj. Jak říká, když 
připojuje mašinu k soupravě, úplně cítí, jak na něj dýchne její síla.
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Opravdu nejde naplánovat provoz během výluk, aby jejich dopad nebyl pro cestující tak citelný? 
Odpověď není jednoduchá. Principem výluky je totiž vyloučení něčeho z běžného užívání. 
A i sebelepší příprava ze strany dopravce i správce infrastruktury nemůže obsáhnout všechny 
nástrahy a složitosti reálného života.

PROČ VÝLUKY TOLIK ZPOŽĎUJÍ VLAKY?

Výluky jsou dlouhodobě jedním z hlav-
ních důvodů zpoždění vlaků ČD. V cel-

kovém výčtu zaujímají 20 až 25 procent,  
ovlivňují ale i druhotná zpoždění, o kte-
rých jsme se v této rubrice zmiňovali 
minule. Potřeba výluk na železnici je dána 
nutností infrastrukturu nejen udržovat 
a opravovat, ale také modernizovat.

Jak se plánují výluky
Správa železnic, která se stará o že-
lezniční infrastrukturu, plánuje výluky 
prakticky neustále. Nejprve se do plánů 
dostávají zásadní stavby, pro které se 
harmonogramy tvoří několik let dopře-
du. Po velkých akcích se do plánu přidá-
vají střední opravy nebo časově náročné 

výluky. V poslední fázi se zanášejí práce, 
které jsou spojeny s údržbou. Klíčovým 
dokumentem je roční plán výluk, kde se 
objevují podrobnější informace a který 
je pak upřesňován do měsíčních plánů. 
Dopravci mají možnost vznášet připo-
mínky a České dráhy jsou v tomto ohledu 
velmi aktivní. Dopravci však nemusí být 
vyslyšeni, jejich připomínky mají pouze 
poradní váhu.

Jak se připravuje dopravce
Na výluky oznámené dlouho dopředu 
se České dráhy připravují již při tvorbě 
jízdního řádu. Příkladem ze současnosti 
může být přerušení provozu mezi Brnem 
a Blanskem, kde vlaky nepojedou celý 
rok, nebo výluky na trati Praha – Kolín, 
kde budou mít vlaky prodloužené jízdní 
doby do konce aktuálního jízdního řádu. 
Příprava na ostatní výluky probíhá 
po definitivním potvrzení několik měsíců 
dopředu a zásadní opatření musí být 
konzultována s objednateli dopravy, tedy 
s krajskými samosprávami a minister-
stvem dopravy.

Při úplném přerušení provozu se 
provádí náhrada vlaků autobusy. Zajistit 
jejich organizaci musí dopravce. Pokud je 
provoz jen omezen, například na dvouko-
lejných tratích, mohlo by to vypadat, že 
je situace mnohem jednodušší, ale zdání 
klame. Takové tratě obvykle patří k velmi 

vytíženým. Správce infrastruktury si 
musí dobře spočítat, co se do „úzkého 
hrdla“ vejde, a musí zohlednit požadavky 
od všech dopravců. Najít kompromis 
není jednoduché.

Největší improvizační schopnosti 
prokazují plánovači a dispečeři v případě 
nepředpokládaných výluk. Ty vznikají, 
pokud se na infrastruktuře něco náhod-
ně porouchá. Typickým příkladem jsou 
závady na trakčním vedení, kterými trpí 
například trať z Prahy do Berouna. Při-
chystat řešení pro tyto případy představu-
je opravdovou výzvu, protože na přípravu 
bývá obvykle velmi málo času.  ▪

Jak informovat 
cestujícího
Zapomenout se nesmí ani 

na dostatečnou informovanost 

cestujících. České dráhy se snaží 

využívat co nejvíce komunikačních 

kanálů počínaje elektronickými 

(webové stránky www.cd.cz, 

aplikace Můj vlak, sociální sítě, 

e-maily s upozorněními, úpravy 

ve vyhledávačích spojení) přes 

vývěsky ve stanicích a zastávkách 

až po spolupráci s obcemi 

a krajskými koordinátory.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

CYKLOTOULÁNÍ
CYKLOBUSY A  VLAKY 

PO JIŽNÍ MORAVĚ

JAK PŘEPRAVOVAT
KOLA V IDS JMK

RYCHLÉ A

PŘÍMÉ CYKLOBUSY 

201 A 233 Z BRNA

 DO MORAVSKÉHO
KRASU

Výhodné jízdné
Jednosměrná všezónová jízdenka 
pro jízdní kolo na 180 minut za 
35 Kč.
Jednodenní celosíťová jízdenka pro jízdní 
kolo stojí 70 Kč. 
Jednodenní jízdenka pro dospělého: 190 
Kč / 150 Kč, v nepracovní den platí až pro 
5 osob, z toho maximálně 2 nad 15 let. 
Více na ww.idsjmk.cz.

Cestování vlakem
Jízdní kola, e-kola a velké koloběžky lze 
přepravovat celoročně ve všech vlacích 
zařazených do IDS JMK. V osobních a 
spěšných vlacích je kapacita obvykle 
dostatečná, cestování rychlíky mimo R13 je 
komplikovanější.* 
Jízdenky je třeba koupit předem a před 
odjezdem označit na nástupišti. Když 
není dostupná pokladna, nastupte do 
části vlaku, kde se přepravují jízdní kola, a 
kupte jízdenku od průvodčího. Koupit je 
můžete také v mobilní aplikaci IDS JMK 
POSEIDON.
Speciální víkendové cyklovlaky:

R13 Brno hl. n. (9:33) - Šakvice - Zaječí 
- Břeclav. Zpět odjezdy (z Břeclavi 
17:36, z Podivína 17:45, ze Zaječí 
17:54, ze Šakvic 18:01).

S3/S31
Pernštejn

Brno hl. n. (8:12) - Nedvědice - Žďár 
nad Sázavou, večer zpět

S3 Brno (8:53, 9:53) - Tišnov - Vlkov, 
večer zpět různé vlaky

R13/S52 (Brno- 8:36 R13) přestup Zaječí - Čejč 
- Hodonín, večer zpět

*Přeprava kol s jízdenkami IDS JMK není možná ve vlacích linky 
R50 společnosti RegioJet mezi Brnem a Břeclaví. Při výlukách 
je přeprava jízdních kol omezena nebo zcela vyloučena. 

Cestování cyklobusem
Cyklobusy jsou v provozu o víkendech od 
Velikonoc. Některé jezdí denně (Znojemsko, 
Boskovicko). Nástup / výstup s kolem je 
možný jen na zastávkách označených  
v jízdním řádu symbolem kola. Cestující si 
kolo na přívěs nebo záď autobusu umísťuje 
sám. Jízdenky se kupují u řidiče nebo 
v App IDS JMK POSEIDON.

Přeprava po Brně
Přeprava je povolena v zónách 100 + 101 
v linkách do čísla 100.

všechny 
zóny

180 minut
35 Kč

1 DLOUHÁ
CESTA

všechny 
zóny

24 hodin
70 Kč

1 
DEN

2-4 
zóny

až 90 minut
20-34 Kč

1 KRÁTKÁ
CESTA

Doporučujeme

Regionální cyklobusy jsou v provozu od 15. 4. do 2. 10. 2022
během víkendů a státních svátků

Vlaky přepravují jízdní kola 
a elektrokola celoročně

Doporučujeme jednodenní jízdenky základní - 
v nepracovní dny s touto jízdenkou přepravujete jízdní kola zdarma

S koloběžkou do délky 120 cm cestujete 
v IDS JMK zdarma

www.idsjmk.czŠťastnou cestu s IDS JMK

2022.indd   3 17.3.2022   13:18:00
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DENÍKOVÁ ZPRÁVA 
O PUTOVÁNÍ NALEHKO 
s batohem a jízdenkou na vlak
Máme rádi Polsko. A taky vlaky, cestování a svobodu pohybu. Takže když to 
všechno zamícháme, najdeme si pár dní volna a opatření proti koronaviru nám 
náhodou nebrání vycestovat, můžeme nabrat kurz na sever. Pravda, domácí 
příprava jednoduchá nebyla – spočívala v dlouhých hodinách hledání tras a míst 
pobytu. Naše už starší generace cestovatelů nechce ale pokud možno ponechat nic 
náhodě. Neboť jak praví klasik, štěstí přeje připraveným.

T e x t  a   f o t o :  V l a d i m í r  Z i k a  a   J a n a  B e n d o v á

Polsko

Královský hrad ve Varšavě
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Jízdenky i ubytování máme připravené, 
pro jistotu nejen v mobilu, ale i ve vy-

tištěné podobě. Na zádech neseme jen 
malý baťůžek s nejnutnějšími potře-
bami. Před námi je pět dní cestování 
k našim nejbližším sousedům za hrani-
ce, nahlíženo od našeho bytu.

Čtvrtek 
29. července 2021: 
Pardubice – Wrocław
Stojíme na peroně na pardubickém 
nádraží a hlavou se nám ještě honí, co 
jsme mohli doma zapomenout. Ale co 
bychom se trápili? Když něco nemáme, 
tak to prostě nepotřebujeme. Před námi 
je vlakové spojení, které ještě do roku 
2012 nebylo možné, a to Trutnov – Wroc- 
ław přes Královec.

S Českými drahami se loučíme 
ve stanici Trutnov střed. Vystupujeme 
z rychlíku R 925 Krakonoš a trochu 

Malí bronzoví trpaslíci jsou 
rozesetí porůznu na ulicích, 
nárožích i na fasádách. 
Měří kolem 15 centimetrů 
a každý vypadá jako originál.

rozpačitě se rozhlížíme po nádraží, které 
vypadá jako z Menzelova filmu. Ponurá 
staniční budova, nikde nikdo. Naštěstí 
nás a ještě dvě poutnice (do Santiaga 
de Compostela!) sympatický výpravčí 
ujišťuje, že jsme tu správně a že přes- 
hraniční vlak určitě přijede. A skutečně, 
přesně ve 13:32 se přikodrcal mezi- 
národní motorový vlak 810 zvaný  
Autobus společnosti GW Train Regio.

Byla to vskutku retro jízda. Jen jsme 
na tohle spojení neměli koupenou 

jízdenku přes e-shop. Příjemná paní 
průvodčí nám přesto vykouzlila tu nej-
levnější variantu. Ve 14:25 vystupujeme 
v Sędzisławi, která nezapře rysy pohra-
ničního sudetského městečka. Po pár 
minutách čekání přijíždí rychlík PKP 
Intercity z Jelení Hory. A to už je opravdu 
jiná liga. Ve Wrocławi mají krásné nádra-
ží. Architekti dokázali spojit historii s po-
žadavky na současné nároky a je radost 
tam třeba jen chvíli pobýt. Ani nemusíte 
nikam jezdit.

Jdeme se pěšky ubytovat do hostelu 
vzdáleného asi čtyři kilometry. Protože 
je to přes centrum města, nespěchá-
me a užíváme si atmosféru slezské 

Postavičky na veřejném prostranství v Toruni

Kostel sv. Kateřiny v Toruni

Toruň: hradby historického centra města
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metropole. A je opravdu co obdivovat. 
Historické centrum jsme našli uprave-
né, fasády budov, převážně z režného 
zdiva, dokreslují příjemný vzhled města. 
Vyzobáváme po cestě pár kešek a uby-
továváme se v minihostelu s pokojíkem, 
do kterého se vešly tak akorát dvě 
postele a skříň. Ještě jsme stihli sprchu, 
krátký odpočinek a vrhli jsme se zpět 
do města, abychom si užili jeho pod- 
večerní ruch.

Ve Wrocławi nás zaujaly především 
dvě věci. Malí bronzoví trpaslíci jsou 
rozesetí porůznu na ulicích, nárožích, 
na schodech i na fasádách. Měří kolem 
15 centimetrů a každý vypadá jako ori-
ginál. Znázorňují vždy nějakou činnost, 
která se často váže k místu, kde trpaslík 
je. Místní jim říkají „krasnale“. Musíme 
uznat, že postavičky vypadají velmi vtip-
ně. Oceňujeme je jako výborný nápad, 
jak město oživit. V době naší návštěvy 

Polský kraj i mrav
Aby člověk zažil dobrodružství 
a poznal jiný kraj a jiný mrav, ne-
musí jezdit za exotikou na Kanáry. 
Stačí juknout kousek za hranice. 
To byl i náš záměr a ten se beze-
zbytku naplnil. Cestování vlakem 
po Polsku můžeme vřele dopo-
ručit, vozy jsou tu moderní, čisté 
a pohodlné. Historická města, 
která jsme navštívili, určitě stojí 
za zhlédnutí, architekti povětši-
nou citlivě spojují rekonstruované 
budovy s novou zástavbou. Poně-
kud rozčarovaní jsme byli z přístu-
pu Poláků. Snad to byla náhoda, 
ale naši snahu o přátelský kontakt 
převážně neopětovali. Mnohdy 
jsme se setkávali s chladným 
nezájmem. To nás nicméně určitě 
neodradí a budeme se o to pokou-
šet znovu. Polsko přece máme 
„za humny“.

jich bylo přes 300 a stále přibývají. 
Nafotili jsme jich desítky a občas jsme 
se museli tomu, co trpaslíci provádějí, 
i nahlas smát.

A pak nás ohromil systém vodních 
cest. Městem protéká řeka Odra a v prů-
běhu staletí obyvatelé vybudovali důmy-
slnou spleť kanálů z různých důvodů –  
obranných, zavlažovacích, retenčních, 
pohonných. Dneska po nich jezdí lodě 
s turisty. Pokud bychom Wrocław na-
zvali slezskými Benátkami, moc bychom 
se nespletli. Při přecházení jednoho 
z kanálů na promenádě Staromiejska 
spatříme pomník jezdce na koni. Nějak 
nás zaujal, proto jdeme blíže a s údivem 
čteme na podstavci nápis nejen polsky, 
ale také česky! No jo, on je to Boleslav I. 
Chrabrý, první polský král.

Zapátráme v našich školních vědo-
mostech (a hlavně na Googlu) a osvě-
žujeme si, že jeho matka byla česká 
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Krasnale – rozverní trpaslíci oživují město

Regionální vlak společnosti Polregio

Socha perníkářky

Plán cesty našeho 
pětidenního putování
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princezna Doubravka z rodu Přemys-
lovců. Ale v první řadě byl v letech 1003 
až 1004 českým panovníkem, tedy 
knížetem. Českých stop by se ovšem 
ve Wrocławi našlo více, třeba naše pivo 
na každém rohu. Courání po městě nás 
poněkud znavilo, tak ještě jedno pivo, 
avšak polské (české si přece můžeme 
dát doma), a honem do špeluňky spát.

Pátek
30. července 2021: 
Wrocław – Toruň
Ráno jsme si dali dobrou bufetovou 
snídani v hostelu. Už v deset dopoledne 
nám odjíždí vlak do Poznaně, takže žád-
né zdržování. Po cestě na nádraží jsme 
stihli malý nákup v samoobsluze (obcho-
dy s potravinami jsou tu na každém rohu 
a jsou otevřené denně od 6 do 23 hodin). 
Na nádraží vypijeme výbornou kávu 
a jedeme. Čekají nás necelé dvě hodiny 
poměrně nudnou rovinou do Poznaně, 
ale cesta vlakem IC PKP Intercity je velmi 
pohodlná a my máme co číst. V Poznani 
strávíme hodinu a půl, během níž si pro-
hlédneme nádraží a nákupní centrum. 
Žasneme nad velkorysým architektonic-
kým řešením celého komplexu.

Přesedáme na regionální vlak společ-
nosti Polregio. Je velmi čistý a příjemný. 
V 16 hodin (na minutu přesně) překra-
čujeme po historickém železném mostě 

kou sochou na Staroměstském náměstí, 
nebo muzeem a univerzitou. Ostatně, 
kamenný Koperník byl pro nás po dva 
dny majákem asi tak jako jezdecká socha 
na Václavském náměstí v Praze. Další 
kuriozitou je tady perník. Ten toruňský je 
proslavený podobně jako náš pardubický, 
jenom Poláci umí svou perníkářskou tra-
dici mnohem lépe prodat. Nachází se tu 
muzeum perníku, vyrábí perníkové pivo. 
Prostě perník se tu prodává na každém 
rohu. My si ale dáváme normální polské 
pivo, honem se vracíme do našeho azylu 
a ukládáme se do postele.

Sobota 
31. července 2021: 
Toruň
Celý krásný den máme před sebou. 
Začínáme bohatou snídaní nakoupenou 
v místním pekařství. Chodíme po městě, 
obdivujeme historické budovy, hledá-
me kešky. Když zjistíme, že jako osoby 
starší 65 let můžeme jezdit místní MHD 
zdarma, využíváme to a rozšiřujeme 
akční rádius i za hranice centra. Ale 
tam už toho k vidění moc není. Město 
leží na obou březích Visly a spojují ho 
dva mosty, přičemž ten bližší se zrovna 
rekonstruuje. Přesto se na druhý břeh 
vydáváme. Chceme se podívat na hlav-
ní nádraží, ale to je hlavní tak akorát 
názvem. Chcípl tu pes, nikde nic, nikde 

Toruňský perník je 
proslavený podobně 
jako náš pardubický, 
jenom Poláci svou 
perníkářskou tradici umí 
mnohem lépe prodat.
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řeku Vislu a vjíždíme na nádraží Toruň 
město. Velmi jsme se sem těšili. Histo-
rické centrum je od roku 1995 zapsané 
na Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. A musím říct, že jsme 
zklamaní nebyli. Vítají nás mohutné 
domy z červených cihel, uličky plné lidí, 
kavárny a malé obchůdky lemující pěší 
zónu. Krátkou procházkou docházíme 
k našemu ubytování přímo v historic-
kém centru. Po poněkud stísněném 
pokojíku ve Wrocławi máme nyní 
k dispozici velmi prostorný byt ve dru-
hém patře. Nádhera. Ale neztrácíme čas 
a jdeme se seznámit s městem.

Všude je patrná germánská stopa. Měs-
to ve 13. století založil řád německých ry-
tířů, jenž zde postavil mohutný hrad, kte-
rý byl už ale v 15. století rozbořen. Němci 
byli vyhnáni. Koncem 18. století se Toruň 
stala součástí Pruska a teprve po roce 
1920 se změnila v čistě polské město. 
Narodil se zde Mikuláš Koperník, což se 
připomíná na mnoha místech – ať už vel-

Impozantní budova hlavního nádraží ve Wrocławi Železniční výpravní budova v Toruni
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nikdo, dost těžko hledáme i spojení 
autobusem do centra.

Zamíříme do městské informační 
kanceláře, abychom nabrali nějaké další 
tipy. V optimistické náladě oslovujeme 
pracovníka infocentra česky, leč ouha, 
se zjevnou nelibostí prohlašuje, že česky 
nerozumí a bavit se s námi nebude. Pře-
cházíme tedy do angličtiny s tím, ať on 
klidně mluví polsky, že my s tím problém 
nemáme. Nelibost z jeho projevu však 
nezmizela.

Při našem cestování, které pojme-
nováváme putováním, sbíráme spíše 
zážitky než počty prohlédnutých zámků 
a muzeí. A tak když nám osud do cesty 
přihraje festival keltské muziky a tance 
v Toruni, připojujeme se k průvodu 
dudáků, jenž prochází městem, a strá-
víme pak příjemný podvečer na koncer-
tech kapel a vystoupeních tanečních 

souborů. Na závěr měl být bonbonek –  
jediný zahraniční host, kapela z Prahy 
hrající keltský rock. Nicméně aspoň 
podle našeho názoru jejich vystoupení 
do dramaturgie jinak povedeného veče-
ra vůbec nezapadlo. Procházíme se ještě 
večerní Toruní a posedíme u zpívající 
fontány. Je asi jedenáct večer, a lidí přes-
to neubývá. Nám ale síly dochází. Plni 
dojmů a uspokojení z příjemně stráve-
ného dne jdeme spát.

Neděle 
1. srpna 2021: 
Toruň – Varšava
Snídáme zbytky zásob a ještě z postele 
držíme palce našim tenistkám ve finále 
čtyřhry na olympijských hrách v Tokiu. 
Povedlo se, jsou to zlatý holky. Balíme, 
po cestě na nádraží ještě chytáme pár 
kešek, 20 minut posedíme na nábřeží 

Haló, tady policie
Z hlubokého spánku mě o půlnoci 
ze soboty 31. července na neděli 
1. srpna vzbudil telefon z Česka. 
Ženský hlas z neznámého čísla 
neodbytně sděloval, že volá Měst-
ská policie Hradec Králové a že 
jako majitel vozu Peugeot špatně 
parkuji. Rozespalý jsem jí sdělil, že 
žádný takový vůz nemám, a zavěsil 
jsem. Leč nedalo mi to a zavolal 
jsem zpátky, abych se ujistil, že 
nejde o nějaký podvod. Asi ne, 
volaná to vzala, ale teprve potom 
si ověřila, kdo je vlastně majitelem 
vozidla. Až dlouho po návratu 
domů mi městská policie potvrdila, 
že telefon byl skutečně od jejich 
strážnice. Ale že by se ta dáma 
za nepříjemné probuzení aspoň 
omluvila? Ani náhodou.

Visly a koukáme na Filadelfský bulvár, 
jednu z atraktivit města. Přestože je 
neděle před polednem, významný počet 
korzujících tu zase není. Stejně jako 
na Visle, která je tu široká až 250 metrů, 
nepluje velké množství lodí, ačkoli 
v meziválečném období připlouvaly 
do toruňského přístavu i ty námořní. 
Teď máváme jen jednomu výletnímu 
plavidlu s turisty.

Palác kultury a vědy

Wrocławská radnice Moderní architektura ve Varšavě Mořská panna jako 
ochránkyně hlavního 
města
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Informátor se zjevnou nelibostí prohlašuje, 
že česky nerozumí a bavit se s námi nebude. 
Přecházíme tedy do angličtiny s tím, 
ať on klidně mluví polsky.

Vlakem PKP Intercity je cestování 
velmi komfortní, a než se nadějeme, 
jsme ve Varšavě. Prší. Obcházíme Palác 
kultury a vědy, dar Sovětského svazu 
polskému lidu z roku 1955. Budova 
byla ve své době nejvyšší v Polsku, teď ji 
ale o celých 73 metrů překonává nová 
stavba Varso Tower. Shodou náhod se 
ocitáme uprostřed oslav 77 let od var-
šavského povstání. Všude je plno lidí, ale 
kupodivu i policistů. Jdeme se ubytovat 
do hostelu, kde se líbím („podobam się “)  
recepčnímu, a tak dostáváme navíc 
bílé ručníky, které k výbavě pokoje jinak 

nepatří. A už míříme vzhůru do Starého 
Města mezi davy. Hledáme kešky, ale 
taky rychlé občerstvení v asijském stylu. 
Jenže nic takového ve městě nenachází-
me. Po dlouhém pátrání končíme v mléč-
ném (!) baru, kde nabízí dobrou polévku 
a bramborové placky („nalešniki“)  

za přijatelnou cenu. Jinak jsou před 
restauracemi všude velké fronty. Una-
veni ruchem polského státního svátku 
(i když důvody Poláků pro tuto histo-
rickou událost chápeme) míříme pryč 
z centra. Ještě jedno nic moc pšeničné 
pivo a jdeme spát.

Pondělí 
2. srpna 2021: 
Varšava – Pardubice
Nastal poslední den polského putování. 
Ráno švédský stůl v hostelu. Pěšky se 
vydáváme na druhý břeh Visly. Míjíme 
často fotografovanou sochu mořské 
panny, která je symbolem města už 
od roku 1390, a vstupujeme do Pragy, 
zajímavého předměstí Varšavy. V kdysi 
nehezkém samostatném městě plném 
továren se nyní rodí úplně jiný život. 
Rostou zde galerie, kluby, divadla, 
restaurace, ale místo si ponechává svůj 
specifický genius loci. Obcházíme šňůru 
pražských kapliček a nestačíme se divit, 
kde všude může vzniknout sakrální 
prostor.

V přízemí paneláku naproti nádraží 
Warszawa Wschodnia nacházíme 
liduprázdný bufet. Sice se tady zastavil 
čas, ale žurek, tradiční polská kyselá 
polévka, naše žaludky nezklame. Na ná-
draží čeká IC 112 Silesia – přímý vlak 
do Pardubic, kam přes prudkou bouřku 
ještě na polském území, jež způsobila 
půlhodinový výpadek proudu, dorážíme 
včas.  ▪

Panorama Varšavy z železničního peronu
Veselá fasáda ve Varšavě
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TOLEROVANÉ SVÁTKY JARA 
a hokejové stříbro z Finska

Duben toho míval na triku hodně. V dopravě to byl Měsíc bezpečnosti, ale připomínal se i Den 
kosmonautiky, odkazující na Gagarinův let, výročí Leninova narození i vzniku SNB, což nebyla 

zkratka pro snowboard, ale Sbor národní bezpečnosti. O Velikonocích se spíše mluvilo, než psalo. 
A před čtyřiceti lety navíc celá republika žila úžasným stříbrným místem na mistrovství světa 

v hokeji i novým barevným televizorem domácí výroby.

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 

Novinářská porota rozhodla o tom, 
že se autem roku 1982 stane Ford 
Escort. S jeho vznikem přišel na trh 
ideál mnoha motoristů, však šlo 
také o nejprodávanější vůz na světě, 
a to nejen ve dvaaosmdesátém, ale 
i po další tři následující roky. V někte-
rých rysech se mu snažila podobat 
i škodovka řady 105/120, které se 
také někdy říkalo „escortovka“.

 Když Tesla, tak Color

Dnešní pořadatelé veletrhů sotva uvěří tehdejší míře zájmu o tyto akce. 
Na Brněnský veletrh spotřebního zboží dorazilo v dubnu 1982 plných 

130 tisíc návštěvníků! Obrovská – a neuspokojená – poptávka po spo-
třební elektronice posloužila jako silný magnet pro expozici oravské 

Tesly, která se v Brně chlubila novým typem barevného televizoru. Tesla 
Color s typovým označením 4414A byla první československý sériově 

vyráběný barevný přijímač osazený plně polovodiči.

 Auto nejen roku
Ze zprávičky v kulturní rubrice 
stranického deníku se čtenáři 
dozvěděli, že Pražské jazzové 
dny, které měly během Velikonoc 
proběhnout v pražské Lucerně, se 
nekonají. Za krátkou informací se 
skrýval dlouholetý boj státního 
aparátu s pořadatelem festivalu –  
Jazzovou sekcí. Za tehdejších 
poměrů by byl zázrak, kdyby se 
koncerty kapel, z nichž řada byla 
na seznamu zakázaných, uskuteč-
nily. Právě proto je otištění strohé 
zprávy v Rudém právu do jisté 
míry kuriózní. Z celé akce zbylo jen 
pár ilegálních koncertů zahranič-
ních kapel schovaných pod pláštík 
neveřejných zkoušek. Jazzovou 
sekci režim zlikvidoval až o dva 
roky později, kdy zrušil jí nadří-
zený Svaz hudebníků, založený 
v devětašedesátém.

 Zrušit! Zakázat!
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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

 Mimochodem Velikonoce
Velikonoce se 
na rozdíl od ru-
dých svátků moc 
nepřipomínaly. 
A když, tak leda 
jako svátek 
jara. Ale nebyly 
v ulicích nevidi-
telné. Že se blíží, 
se poznalo třeba 
podle toho, že se 
na živých třídách 
ve městech obje-
vily tetky s kufry 
ověšenými kras-
licemi na prodej. 
Rudé právo ovšem 
více zajímalo, že 
se v zemědělském 
podniku v Kla-
tovech ušetřilo 
na každé  
vyrobené vajíčko  
13 gramů jadr-
ných krmiv.

 Králík je král!

V dubnu 1982 přineslo 
Rudé právo informaci 
o tom, že se chystá stav-
ba žižkovského televizní-
ho vysílače. Ty stávající –  
na Petříně a na Cukráku – 
nebyly schopné obsloužit 
kvalitním signálem celé 
hlavní město. Budovat 
se začal o tři roky později 
a stavba trvala sedm let. 
Přestože mu Pražané 
vymysleli nelichotivé 
přezdívky, hlavní město 
získalo bezmála 220 metrů  
vysokou konstrukcí mo-
derní dominantu, která 
se stala jednou z ikon 
metropole.

Počet dopravních nehod v Československu se stoupající 
motorizací rostl. Jejich počet se v roce 1981 zvýšil o osm 
procent, což dělalo více než 13 tisíc incidentů. Jen v Pra-
ze při nich zemřelo přes 80 lidí. Vyšší přísnost policie 
byla tedy namístě. Měsíc bezpečnosti navíc znamenal 
i organizování bezplatných technických prohlídek  
automobilů pod taktovkou Svazarmu. Technici na  
místě dokonce zadarmo odstraňovali lehčí závady.

Mistrovství světa v hokeji se před 
čtyřiceti lety hrálo ve finských Helsin-
kách a Tampere. Hned zkraje na něm 
tým ČSSR utrpěl historickou porážku 

od západních Němců, ale po vystřídá-
ní gólmanů se karta nejen v zápasu, 

ale i na šampionátu vůbec začala ob-
racet. Hrálo se podle starého systému, 
takže bylo dříve rozhodnuto o mistro-
vi světa (SSSR) než o druhém a třetím 

místě. Závěrečná bezgólová plichta 
právě se světovými šampiony zajistila 
Československu stříbro – vychytal ho 

Jiří Králík, právem zvolený nejlepším 
brankářem mistrovství.

 Jakešův prst na dohled

 Bacha, měřej!
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První pověst o Branišovském lese se 
váže k tzv. černému sloupu. To jsou 

boží muka, která asi původně bývala 
smírčím křížem. Proč tady kříž někdo 
postavil a co se na rozcestí stalo, neví-
me. Podle pověstí se právě za černým 
sloupem objevují zvláštní úkazy. Lidé 
najednou pocítí chlad, někdy se snad 
přidá i trochu mlhy a zní flétna. Pak se 
zjevuje temná postava s černým klobou-
kem. Nosí dlouhý kabát a velmi rychle 
se přemisťuje, aniž by se jí pohybovaly 
nohy.

Někdy tento pán lesa, jak se mu 
taky přezdívá, vyprovodí tuláky ven ze 
svého panství a dá se říct, že jim vlastně 
pomůže. Jindy je naopak setkání s ním 
rizikem. Asi záleží na jeho náladě. Tu 
při setkání poznáte velmi snadno – 
podle barvy očí. Když svítí modře, jsou 
na programu dobré skutky. Když se ale 
z očních důlků dere rudá záře, je zle.

Hon na černého muže
Dokumentarista Zdeněk Horák les 
prošel několikrát, ale temnou postavu 
nepotkal. Vydal se tedy do Branišov-
ského lesa ještě jednou. V noci. Lehl si 
na karimatku a čekal. Chvíli po druhé ho-
dině ranní se ozvalo praskání, jako kdyby 
se někdo přibližoval. Horák si posvítil, 
vzal i kameru, místo přízraku se však 
ve větvích mihla jen lesní zvěř. Ač čekal až 

do rána, muže v černém, který má místo 
očí kontrolky jako v autě, nepotkal.

Zkusil ještě jednu věc. Branišovským 
lesem vede silnice. Řidičům tu prý často 
vysazuje motor, který po chvíli sám nasko-
čí. I když má šofér pocit, že motor zhasl 
pouze na chvíli, často jde ve skutečnosti 
o dlouhé minuty. Ani s tímto nevysvětli-
telným jevem se filmař Horák nesetkal. 
Lesem přitom projížděl opakovaně jak 
v noci, tak přes den. Duchové asi neměli 
náladu ukázat mu, co umí. A nevyšel ani 
další pokus. V Branišovském lese má totiž 
rychleji ubývat energie v baterkách. Štáb 
zde točil celou noc, baterie v kameře, 
ve světlech a v mobilních telefonech se 
nicméně vybíjely zcela normálně.

Strom oběšenců
Legendy se bohužel neshodnou, kterému 
z místních velikánů se říká strom obě-
šenců. Podle líčení některých lidí ho už 
dávno pokáceli, jiní naproti tomu tvrdí, 
že tam stále roste. Tento strom má vylo-
ženě lákat k oběšení. Stačí se procházet 
lesem a člověk dostane chuť na větvi 
stromu ukončit svůj život. Podle kroniky 
Branišova se tady opravdu dva lidé obě-
sili. V roce 1927 otevřeli právě v této obci 
nový hotel Praha. Přijela do něj milenec-
ká dvojice. Zamilovaní odešli z pokoje 
a už se nevrátili. Místní se je vydali hledat 
a našli je oběšené.

Na kraji Českých Budějovic najdeme Branišovský les, občas 
přezdívaný Bor, který uspokojí lovce všemožných záhad. 
Potkáme tu přízrak, který je někdy hodný a pomáhá těm, co 
zabloudili, jindy je pro ně naopak nebezpečný. Pro milovníky 
morbidních příběhů zde máme strom oběšenců. A na své si 
přijdou i vyznavači mimozemských civilizací. V lese mělo totiž 
přistát UFO.

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 ?HRŮZYPLNÉ HISTORKY 
O BRANIŠOVSKÉM LESE 
obšťastní lovce záhad i bulvár

Na stejné větvi měla skonat ještě 
jedna žena. O tom už se ale nikde 
nepíše, příběh se předává pouze ústně. 
Další oběť na té samé větvi dovedla 
místního obyvatele k rozhodnutí 
danou větev uříznout. Ovšem ruka, 
kterou ji řezal, mu zakrátko zchromla. 
Lidé z vesnice proto strom pokáceli, 
rozřezali a spálili. Pokud je to pravda, 
žádný strom by už neměl kolemjdou-
cím nabízet možnost odejít z tohoto 
světa vlastním přičiněním. V dřívěj-
ších dobách noviny psaly o kdejaké 
sebevraždě, každém mordu, avšak 
třeba i o tom, že voraře nebo zedníka 
ranila při práci mrtvice. Zcela běžně 
se uváděla plná jména obětí. S něja-
kým GDPR si tehdy ještě hlavu lámat 
nemuseli. A jelikož o vraždách či  
sebevraždách v Branišovském lese  
staré noviny nepíšou, budou to  
nejspíše jen vymyšlené báchorky.

Mrtvých má ale záhadný les podle le-
gend na svědomí více. Vypráví se o vojá-
cích, kteří se tady měli postřílet. Říká se, 
že jeden z nich se najednou začal měnit 
v nestvůru. Ostatní zpanikařili a došlo 
k přestřelce. Ve vojenském archivu 
o ničem takovém není jediný záznam. 
S tvrzením o přestřelce přišel spisovatel 
Otomar Dvořák, který se dlouhodobě 
záhadám věnuje, některé příběhy však 
trochu vylepšuje podle fantazie.
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 Vypráví se o vojácích, 

kteří se tady měli postřílet. 

Říká se, že jeden z nich se 

najednou začal měnit 

v nestvůru. Ostatní zpanikařili 

a došlo k přestřelce.

Přistání mimozemšťanů
I v dalším příběhu hraje roli armáda. 
Traduje se, že nad lesem jednou viděli 
něco podezřelého, co mohlo být létající 
talíř. Pak to dopadlo na zem a les uza-
vřela speciální jednotka armády. Když 
ho po roce opět otevřeli pro veřejnost, 
byly prý na místě dopadu talíře opálené 
stromy. Ty tam opravdu jsou, ovšem při-
pomínají menší lesní požár z roku 2000. 
Takže zase nic.

V 90. letech se u nás rozjela ve velkém 
bulvární žurnalistika. Spisovatelé, novi-
náři, televizní reportéři hledali senzace 
za každou cenu. A rádi uvěřili každému 
náznaku příběhu, ze kterého čišely. 
A tak se najednou začalo psát o tom, že 
v Branišovském lese straší. Ti, co si pře-
četli o záhadách na tomto místě, začali 
přidávat další historky, nafukovat je, 
toho se chytili jiní, kteří si místo vybrali 
za dějiště svých děsivých příběhů. Rozjel 
se tak začarovaný kolotoč, který už asi 
nejde zastavit.  ▪

Kde se legendy o lese vzaly?
Stačí chvíli hledat na internetu a najdete další příběhy: o bráně do jiné dimenze 
nebo o člověku, pod kterým se vlnila zem a na cestu lesem potřeboval celou noc. 
Možná je to všechno mnohem prostější. Ten, který při chůzi neměl pevnou půdu 
pod nohama, snad jen vypil trochu více alkoholu. A ty ostatní legendy? Ty můžou 
být výplodem dětské fantazie. V sousedství lesa totiž v 90. letech dokončili nové 
sídliště Máj. Děti, které si tam hrály, si začaly vyprávět hrůzostrašné historky. Ty 
mohly říct svým rodičům, kteří se o nich někde zmínili na veřejnosti.

Na okraji lesa vyrostlo sídliště Máj



Ve wellness Infi nit Sen najdete…

Ojedinělý saunový svět v tajemné za-
hradě za zdí hotelu Sen, odpočinek, 
kontakt s přírodou, vnitřní pohodu 
a dokonalou péči. Jen pár kilometrů od 
Prahy, pár kroků od vlakového nádra-
ží Senohraby se vám otevřou dveře do 
místa, kde se sen o 100% odpočinku 
stává realitou. V saunovém světě, který 
připomíná tajuplnou zahradu si může-
te užít sedm druhů originálních saun, 
přírodní ochlazovací jezírko, venkovní 
odpočinkové zóny s lehátky k relaxaci 
na slunci, fresh bar a vnitřní relaxační 
zónu s houpacími lehátky.

Nechte se unést…

Každá sauna má svůj příběh, svůj uni-
kátní vzhled a náboj. Můžete si vybrat 
bylinkovou saunu, která naláká nejen 
na vůně a účinky bylinných esencí. V je-
dinečné medové sauně, jež je inspiro-
vána plástvemi divokých včel, dochází 
díky kombinaci automatického parní-
ho nárazu a vysoké teploty k  intenziv-
nímu pocení. Panoramatická fi nská 

suchá sauna s výhledem na ochlazovací 
jezírko vás vtáhne do krás tajemné za-
hrady plné saunových truhel. V sadové 
sauně najdete zavěšené dřevěné dýhy, 
jež svým pohybem a hrou světla a stínu 
připomínají ovoce a lístky na stromě. 
Sauna má vyšší vlhkost a její prople-
tené stěny spolu s  ovocnými esence-
mi vás přenesou pod stromy v sadu 
z Ladovských pohádek.

Nevšední saunový zážitek...

Nejnovější solná sauna nabízí pohled 
na prosvětlené himalájské solné cihly 
a  teplá záře působí hřejivým dojmem 
na lidskou psychiku. Další novinkou je 
také tepidarium, kterým pulsuje v ryt-
mu pomalého dechu hřejivé světlo, jež 
vám podvědomě pomůže zklidnit váš 
dech a vaši mysl. Odpočinek zpříjem-
ňuje posezení na vyhřívaných stěrko-
vých lavicích.

Nezapomeňte na návštěvu ceremoni-
ální sauny, kterou vás provedou zku-
šení saunamistři a posunou tradiční 
saunování na nevšední zážitek pomocí 
ceremoniálů. 

Zůstaňte déle…

Jeden den nestačí? Spojte relaxa-
ci s  wellness pobytem v hotelu Sen, 
umístěném do malebné krajiny Ladova 
kraje nedaleko centra Prahy. Hotel 
vám poskytne příjemné ubytování ve 
čtyř hvězdičkovém standardu, gastro-
nomický zážitek v hotelové restauraci, 
masážní procedury, zábavu ve fi tness 
či na squashi, projížďky na kolech po 
místních cyklostezkách nebo procház-
ky okolo nedaleké Sázavy. 

Ještě více relaxace…

Od pondělí do pátku do 15 hodin při 
každém vstupu na 180 minut navíc ob-
držíte ještě 30 minut zdarma. Celkově 
si tak můžete užít až tři a půl hodi-
ny plných vyhřátých saun a opalování 
ve venkovních zónách. Ideální příleži-
tost pro jarní výlet spojený s návštěvou 
Prahy nebo Středočeského kraje.  

Ve wellness centru Infi nit Sen je stále 
co objevovat. Přijeďte si odpočinout 
a načerpat sílu.

w w w . s e n . i n f i n i t . c z

Zastavte se a vydechněte si. 
Zažijte pocit uvolnění a vnitřní-
ho klidu v unikátním saunovém 
světě pod širým nebem a od-
startujte jarní očistu uprostřed 
přírody Ladova kraje.

NA JAŘE DO WELLNESS!
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Víte, kdy začíná pravé jaro? Podle křesťanského výkladu mu svým 
klíčem pomyslně odemyká bránu sv. Petr, který má svátek  

22. února. Právě tato legenda stojí také za lidovým názvem petr-
klíče, jedné z prvních jarních květin. Toto slovo není nic jiného než 
zkomoleně klíč sv. Petra. Možná tuto kytičku znáte i pod názvem 
prvosenka, což si rozložíme na prvý a vesna (básnický výraz pro 
jaro). Prvosenka tedy o sobě doslova říká, že je první jarní.

Zajímavá legenda se pojí s názvem květiny narcis. Podle staré 
řecké báje se mladík Narcis natolik zamiloval do vlastního odrazu 
na vodní hladině, až se mu to stalo osudným. Bohové ho za tuto 
ješitnost potrestali a proměnili ve stejnojmennou květinu. S jarem 
se pojí také kočičky, tedy větvičky vrby jívy s rašícími pupeny. Jejich 
pojmenování souvisí s tím, že jsou na dotek hebké jako srst koťátka.

Zákaz mračení
A jaké by to byly Velikonoce, kdybychom nezmínili vajíčka? Sice vám 
nepovím, jestli byla dříve slepice, nebo vejce, zato vám prozradím, jak 
slepice ke svému jménu přišla. Může za to její zraková vada. Slepice 
není zcela slepá, ovšem špatně vidí za šera. Tato částečná slepota 
inspirovala její pojmenování. Výrazy kohout a kur domácí zřejmě 
nemají hlubší význam a jde jen o slovní napodobení zvuku kokrhání.

Jak vznikl název Velikonoce, byste jistě uhodli. Ano, správně 
v něm slyšíte veliké noce. Onou velkou nocí se rozumí Ježíšovo 
zmrtvýchvstání, které si křesťané připomínají v noci z Bílé soboty 
na nedělní Boží hod. Ale po pořádku. Začněme Škaredou středou, 
která vůbec nemusí být škaredá, pokud se na sebe tento den nebu-
deme mračit. To bychom ve vlastním zájmu neměli, protože jinak 
nám podle pověry zamračený obličej zůstane. Pokud vám někdo 
bude na následující Zelený čtvrtek nutit špenát, můžete se bránit 
vysvětlením, že jde o omyl. Při výpůjčce z němčiny jsme si totiž 
původní Greindonnerstag, tedy Lkavý čtvrtek, zkrátili a zkomolili 
na Gründonnerstag, tedy Zelený čtvrtek, a hned bylo nedorozumě-
ní na světě.

Co udělá pomlázka
Po Velkém pátku přichází Bílá sobota, na kterou připadá velký úklid 
neboli bílení, jak její název napovídá. Zbývají nám už jen Boží hod 
a Velikonoční pondělí. Pondělí je dnem tradiční pomlázky, kterou 
bychom si neměli nechat ujít. Ne nadarmo nese pomlázka ve jméně 
mládí. Pomlázce se přisuzuje magická moc, která nás má  
(p)omladit, posílit a osvěžit. Tak hurá do toho, ať zůstaneme  
dlouho plni sil!  ▪

Ať už dodržujeme velikonoční tradice pro jejich duchovní rozměr, nebo je vítáme jako svátky jara, 
pohled na probouzející se přírodu nás těší všechny stejně. Na zahrádkách kvetou petrklíče, narcisy 
a tulipány a do váz si dáváme kočičky, které spolu s pomlázkou krásně zdobí sváteční stůl. 
Pojďme si na chvíli o symbolech jara povídat z pohledu jazyka.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Symboly velikonočních svátků 
a probuzené jarní přírody
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Natočil filmy jako Pravidla lži, Muži v říji 
nebo Dědictví aneb Kurvaseneříká. Teď 
režisér Robert Sedláček přichází s novin-
kou Promlčeno, ke které napsal i scénář. 
Do hlavní role získal Karla Rodena, který 
se jako záhadný Radek vrací po 20 letech 
na pár hodin do Prahy, aby zde našel jistou 
mladou ženu a zúčtoval s minulostí. V pát-
rání mu pomáhá rozhlasová moderátorka.

„Ve filmu je motiv krimi, záhada, emoce 
a překvapivé rozuzlení. Tedy vše, co má 
obsahovat dobrý thriller,“ říká Sedláček. Ten 
chce snímkem, za který už Roden dostal 

U PŘE RODU
HYNEK ČERMÁK
O tom, že herec Hynek Čermák propadl 
fotografii (konkrétně aktu), se všeobecně 
ví. Sto dva svých snímků nyní vystavuje 
v jízdárně zámku v Teplicích. Jde o jeho 
práce z posledních dvou let. Na černo- 
bílých snímcích, které s citem a promyšle-
ností využívají hry světla a stínů, jsou ženy 
zobrazeny jako tajemné bytosti i bohyně, 
v alegorii zrození, lásky i touhy. „Je to pocta 
ženám, je to pocta něze, lásce a nějakému 
porozumění. Snažil jsem se lidem připo-
menout, co je nejkrásnější na světě a čeho 
bychom si měli nejvíce vážit. A to je právě 
žena,“ prohlásil Hynek Čermák.

PROMLČENO

 Film měsíce

 Výstava

POSLEDNÍ SOUBOJ
Herci Matt Damon a Ben Affleck jsou 
od dětství kamarádi. Když za sebou 
každý z nich měl pár filmů, sedli ke stolu 
a napsali scénář ke snímku Dobrý Will 
Hunting. A dostali za něj Oscara. Společ-
ně už pak nic nepsali, až nyní. Ve trojici se 
scenáristkou Nicole Holofcenerovou dali 
dohromady Poslední souboj pro režiséra 
Ridleyho Scotta. Vrací se do Francie  
14. století, aby odvyprávěli příběh  
o souboji dvou bývalých přátel, mezi  
které vnesla spor žena jednoho z nich.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

JÍZDÁRNA TEPLICKÉHO ZÁMKU

OTEVŘENO DO 24. DUBNA

 Film na doma

 Divadlo

USA, 2021, 152 MIN.

REŽIE – RIDLEY SCOTT

HRAJÍ – MATT DAMON, ADAM DRIVER, 

JODIE COMEROVÁ, BEN AFFLECK, 

HARRIET WALTEROVÁ, MARTON CSOKAS A DALŠÍ

NIKDY NENÍ POZDĚ
Na společném jevišti se Václav Vydra s Janou 
Paulovou potkali naposledy v Divadle K, a to už 
bude 30 let. Teď jim z pražského Kalichu nabídli, 
aby to spolu zkusili znovu. Volba padla na kus  
Norma Fostera Nikdy není pozdě. „Jde o takový  
nejednoznačný milostný příběh, vtipný, ale vlastně 
křehký, s překvapivými momenty, který je velkou příle-
žitostí pro dva herce zahrát si několik postav v různých 
věkových obdobích,“ říká Jana Paulová, která se v pří-
běhu spolu s Vydrou objeví v celkem šesti rolích. 
Režii si vzal na starost Pavel Khek.

V KINECH 
OD 

28. DUBNA

cenu na festivalu New York Independent 
Cinema Awards, otevřít téma promlčení 
trestných činů. Zatímco v mnoha zemích 
lze zločin potrestat kdykoli, v Česku mají 
pachatelé podle míry závažnosti po 15 či 
30 letech naději na promlčení.

ČR, 95 MIN.

REŽIE – ROBERT SEDLÁČEK

HRAJÍ – KAREL RODEN, BARBORA BOČKOVÁ, 

IGOR BAREŠ, VILMA CIBULKOVÁ, 

DENISA BAREŠOVÁ A DALŠÍ

DIVADLO KALICH, PRAHA
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Snímek sleduje čtyřicetiletého záchraná-

ře Jana, jehož manželka se stala obětí 
zločinu ve chvíli hádek a takřka dokonaného 
rozchodu. Před výčitkami a pocitem viny, že 
její smrt nepřímo zavinil, nachází Jan útoči-
ště v boxerském klubu kamaráda Michala. 
Vyšetřovatel Dvořák, který má případ Evy 
na starosti, se potýká se zjištěním, že feťák 
Stránský, který ženu bezcitně zabil, je infor-
mátorem, a tedy i pod ochranou Dvořákovy 
kolegyně z protidrogové centrály. Jan přestá-
vá věřit, že by spravedlnosti dosáhl normální 
cestou, a tak bere věci do vlastních rukou.

Film dostal syrovou, temnou atmosféru 
s výtvarně procítěnou kamerou, zkušeného 

režiséra i dobře vybrané, ve většině případů 
ostřílené herce, jimž vévodí Jan Jankovský 
coby feťák Stránský – z něho přímo sálá zlo 
a kriminál. Přes to všechno začne Stínohra 
brzy nudit, její hrdinové se plíží mezi stíny 
odnikud nikam a jejich osudy začínají být 
divákovi bezezbytku lhostejné. V bahně zpac-
kaných osudů není komu fandit. Bebjak sice 
odvedl dobrou práci, ale vybral si podprůměr-
ný, v řadě ohledů naivní scénář Venduly Bra-
dáčové. Z několika jeho situací režisér vytěžil 
pár sžíravých scén, s rozvleklostí a šedivým 
vykreslením hrdinů i celého příběhu už však 
nemohl nic dělat.

MILD
BULL IN CHINA
Na desce s pěti skladbami se 
představuje projekt muzikan-
ta a novináře Pavla Kučery, 
na kterém se velkou měrou 
podílel i hostující Mikoláš Rů-
žička z kapely Republic of Two. 
Spolu s ním se původně spíše 
houseový projekt posunul 
k žánrům jako neo soul a nu 
disco. „Poslední dva tři roky 
mám pocit, že už poslouchám 
jenom funky, soul a disco 60., 
70. a 80. let,“ svěřuje se Kučera. 
Na desce, která vychází pouze 
v digitální distribuci, je to 
v dobrém slova smyslu znát.

ZPŘETRHANÁ POUTA
LINDA CASTILLOVÁ

Ovdovělý amiš Adam Lengacher, který 
vzal své děti na projížďku na saních, 

narazí cestou na auto, které uvízlo v zá-
vějích, opodál najde bezvládnou ženu. 

Zavolá tedy náčelnici policejního oddělení 
v Painters Millu Kate Burkholderové. Ta 

zažije šok, když v oné neznámé pozná 
Ginu Colorosovou, policistku a spolužačku 

ze studií. Gina jí prozradí, že je hledaná 
za vraždu policisty. Tvrdí ale, že je nevinná 

a že za jejím obviněním stojí spiknutí 
zkorumpovaných policistů.

GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT
Lepší herecké kolegy si pes 
jménem Gump snad ani ne-
mohl přát. Potká se s Bolkem 
Polívkou, Evou Holubovou, 
Ivanou Chýlkovou, Ivanem 
Trojanem, Karlem Rodenem 

nebo Janou Plodkovou a Richardem Krajčem. Prostřednictvím zážitků 
s nimi bude vyprávět příběh o hledání psího štěstí a překážkách na ces-
tě k tomu správnému člověku. A také o tom, že v každém psovi, a je 
úplně jedno, jakého je vzrůstu či rasy, se ukrývá velká porce oddanosti, 
síly a nezlomnosti. 

Z jeho seriálu Devadesátky, dějově předcházejícího Případům 
1. oddělení, se začátkem roku stal během chvilky divácký 
televizní fenomén, který trhal rekordy ve sledovanosti. 
Teď posílá jejich režisér Peter Bebjak do kin film Stínohra.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

PRIMA / 17. DUBNA / 20:15

 CD

STUDENÁ SPRCHA 
PO DEVADESÁTKÁCH 40 %

tv
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Cenzurní úřad v březnu 
zablokoval komunikač-

ní sítě s obviněním jejich 
mateřské společnosti Meta 
Platforms, že na svých 
platformách umožňuje 
výzvy k páchání násilí vůči 
ruským občanům. Těm zbyly 
podobné weby VKontaktě 
a Odnoklassniki a chatovací 
aplikace Telegram. A občas 
to provázely potoky slz. Jako 
třeba u influencerky a zpě-

vačky Olgy Buzové, kterou 
na Instagramu sledovalo přes 
23 milionů lidí. Těm stihla na-
točit video, v němž si během 
vyznání lásky k síti i popla-
kala. „Nebojím se přiznat, že 
tě nechci ztratit. Nevím, co 
přinese budoucnost,“ štkala.

A průchod emocím 
dala i módní bloggerka 
na Instagramu známá jako 
Karina Nigay se třemi miliony 
sledujících. „Instagram byl 

můj život, moje duše. 
Posledních pět let se s ním 
probouzím a usínám. Vůbec 
se s tím nedokážu smířit,“ 
plakala. Jenže slzy v kontextu 
války jen umocnily ruskou 
neupřímnost. Za láskou k síti 
jsou hlavně pohodlné a velmi 
slušné výdělky, které influen-
cerům velká komunita příz-
nivců přinášela a díky nimž si 
žili v luxusu. A ten se ze dne 
na den opouští těžce.

Soutěž o předměty k filmu  
Spider-Man: Bez domova
Udělejte si radost a vyhrajte originální předměty 
k filmu Spider-Man: Bez domova. Na tři z vás 
čeká plátěná taška, hliníková lahev na vodu, 
samolepky na notebook a klíčenka. Partnerem 
soutěže je společnost Bontonfilm.

Kdo režíroval nový český film Promlčeno?

A Peter Bebjak
B Robert Sedláček
C Václav Vydra

Odpověď zadejte 
do příslušného 
formuláře na 
www.cdprovas.cz 
do 13. dubna 2022. 

Moderátor Leoš Mareš má 
po dvou synech holčičku. 
S manželkou Monikou jí dali 
jméno Alex.

Kreml svým občanům zablokoval světové sociální sítě. 
O možnost komunikovat v případě Instagramu přišlo asi 
80 milionů lidí a neobešlo se to bez slz. Bohužel ne nad 
dopadajícími bombami, ale kvůli obavám ze ztráty přílivu peněz.

STOP INSTAGRAMU: 
ruský pláč nad ztrátou obživy

 To nej z Instagramu

Cose děje

Komunikujících přibývá
Stále více Čechů přichází na chuť sociál-
ním sítím. Oproti minulému roku se počet 
lidí podle dat na webu Datareportal.com 
zvýšil o devět procent. V současnosti tak 
u nás sociální média využívá asi 75 procent 
populace. Nejsilnější sítí je YouTube s osmi 
miliony uživatelů, následuje Facebook 
(necelých pět milionů) nebo Instagram 
(3,6 milionu).

Novinářky pláčou
Sítě oběhlo video z Událostí na České 
televizi, kde se po bloku dramatických 
zpráv z Ukrajiny rozplakala moderátorka 
Jana Peroutková. Objevil se také záznam 

s dojatou 
moderátor-
kou CNN Erin 
Burnettovou, 
když po Sky-
pu zpoví-
dala Serhije 
Perebyjnise 
z Kyjeva, kte-
rému Rusové 
zabili ženu 
a dvě děti.

?
Hitem sítě se stala 
pokrývka hlavy 
Locklana Samplese 
z americké Georgie. 
Má vzácný syndrom 
neučesatelných 
vlasů, při kterém 
mu kštice odstává 
tak, že nejde upravit 
hřebenem.

Proti válce na Ukrajině se 
svérázně postavili v Raglan 
Road Irish Baru v britském 
Nottinghamu. Podobiznu 
Putina umístili tam, kam 
močí jeho návštěvníci – 
do pisoáru. Vystřídal tam 
Donalda Trumpa.

Olga Buzova Karina Nigay
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Do Bohemírovy kanceláře vstoupil 
muž s hranatou tváří. Na první po-

hled budil respekt, působil jako generál. 
Nejen výrazem, ale také oblečením. 
Boty od KOŽAKA, rifle od RIFLOUNA 
a sáčko z kašmíru. Bohemír se uklonil 
a nabídl mu místo k sezení. „Omlouvám 
se, že vyrušuji, ale mám vážný problém,“ 
začal neznámý gentleman. Vypadalo to 
na skutečně VÁŽNÝ případ. „Mimo- 
chodem, jsem ředitel depa,“ řekl onen 
muž, jako by se nechumelilo, a podal 
Bohemírovi vizitku. Byl to opravdu ředitel 
depa Ing. Fajtl!

„Víte, můžete si o tom myslet cokoli, 
ale správná morálka zaměstnanců 
podle mne začíná tím nejjednodušším. 
Jídlem. A to dobrým jídlem. Vždycky 
jsme měli v depu skvělou kantýnu. Stačí 
se podívat na recenze. Chodili se k nám 
najíst i opraváři ze sousedního autoser-
visu, nebo dokonce pan jednatel Koula, 
co má sídlo své společnosti ve vedlejší 
ulici. A to je nějaká firma! No a největ-
ším hitem v kantýně byl, omlouvám 
se, pokud to bude znít přízemně, párek 
v rohlíku, hot dog, prostě kus uzeniny 

s hořčicí nebo kečupem, s prominutím,“ 
začal s vysvětlováním Ing. Fajtl. „Tomu 
úplně rozumím! Já zase miluju obyčej-
né čokoládové špičky,“ chtěl se zalíbit 
Bohemír, ale ředitel depa jako by měl 
jiné starosti.

„Strašně se to zhoršilo. A vůbec nevím 
proč. Taky jsem si občas zašel na párek 
v rohlíku. Víte co, problémů je hodně, 
času málo. Ale ten párek v rohlíku už 
není, co to bejvalo. Ptal jsem se paní 
za pultem, že prý se mám obrátit 
na dodavatele a že si vlastně nikdo moc 
nestěžuje. A že jasně vyhráli soutěž. 
Nechápal jsem jakou soutěž. Nestěžuju 
si jenom já, ale i můj zástupce tvrdí, že 
se strašně zhoršila výkonnost všech 
zaměstnanců! To už je na pováženou. 
Ještě nedávno stačili ti šikulové v depu 
opravit dvacet podvozků během jedi-
ného týdne. A teď? Ubohých osmnáct!“ 
rozeřval se Ing. Fajtl. Bohemír přitakal 
a slíbil, že to bleskově vyřeší, a hned dal-
ší den navštívil v depu úředníka Kokosa, 
co měl na starosti pronájem kantýny.

Kokos působil oproti řediteli Fajtlovi 
dost neuspořádaně, až divoce. Rozhá-

zené papíry po stolech, zarostlá tvář, 
nepříjemný výraz. Bohemírovou návště-
vou byl dost vykolejený, ale nadnádražní 
inspektor je prostě nadnádražní inspek-
tor. „Na začátku roku přišly tři nabídky,“ 
začal se vymlouvat Kokos. „Celá léta 
jsme brali párky od Vohnouta, to byla 
jistota, no a teď najednou jsem dostal 
příkaz, abych dal šanci i jiným. Tak jsem 
vypsal výběrové řízení na dodavatele 
párků.“ Bohemír se zamyslel: „A máte 
nějakou dokumentaci?“ Kokos mu před-
ložil tři cenové nabídky. „Vohnout byl 
překvapivě nejdražší, Pražské párky, s. 
r. o., podivné, vidíte to razítko? Ale Uze-
niny Koula, sice jsem to nikdy neslyšel, 
ale té nabídce se nedalo odolat. Však se 
podívejte!“

Případy inspektora 
Bohemíra

PÁRKY

Čím byla podezřelá 
nabídka od Uzenin 
Koula? Zkuste 
se zamyslet nad 
razítky.

?

Podezřelá byla hlavně tím, že nějaký Koula byl jedním z pravidelných zákazníků kantýny. To si Bohemír dobře pamatoval. A skutečně se potvrdilo, že se jedná o tutéž osobu, která chtěla využít oblíbenosti kantýny 
v širokém okolí a s vlastní firmou se stát hlavním dodavatelem párků. Úředníku Kokosovi navíc imponovalo krásné kulaté razítko se státním znakem. Jenže použití takového razítka přísně reguluje zákon a za jeho 
zneužití hrozí vysoké tresty. A toho se nakonec dočkal jednatel Koula v podobě vysoké pokuty i úředník Kokos v podobě výpovědi za neznalost základní legislativy.

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
parníhrnce

KNEDLÍČKY DIM SUM 
S RŮZNÝMI DRUHY NÁPLNÍ 
coby pochoutka na snídani, oběd i večeři

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

Těsto won ton 
se prodává ve 
specializovaných 
obchodech, 
ale lze ho 
jednoduše 
připravit i doma.

Dim sum
ČÍM JE NAPLNIT? 

 Mletým vepřovým 
 masem, česnekem, 
 zázvorem, jarní cibulkou,
 sójovou omáčkou
 Restovanými krevetami 
 s rýžovým vínem, jarní 
 cibulkou, rybí omáčkou
 Nasekanou vaječnou 
 omeletou, chilli 
 papričkami, cibulkou
 Dušeným vepřovým 
 masem, pikantní 
 rajčatovou omáčkou, 
 cibulkou
 Dušenými houbami 
 šiitake, zázvorem, 
 česnekem, koriandrem
 Mletým kuřecím masem,
 limetkou, česnekem, 
 koriandrem, bílou sójovou
 omáčkou

Ze starých 
kuchařek
Způsob přípravy jídla 
pomocí vaření v páře byl 
ve staročeské kuchyni 
poměrně běžný. Používala 
ho i Magdalena Dobromila 
Rettigová a k jednomu ze 
svých receptů – na kapustu 
s uzeným jazykem – 
přidala i detailní návod pro 
hospodyně: „Postaví se to 
i s formou do vařící vody 
tak, aby se do formy voda 
nemohla nabrat, nádoba se 
přiklopí pokličkou, a konečně 
se to postaví na chvilku 
do trouby i s vodou, jako 
každé v páře vařené jídlo, aby 
to nahoře ztuhlo.“

Příprava jídla v páře je metoda stará tisíce let a oproti klasickému 
vaření ve vodě má řadu výhod. Především zachovává podstatně větší 
množství zdraví prospěšných látek a pokrmům dodává zvláštní 
hebkou, až mazlavou strukturu. Jedním z typických jídel připravovaných 
v bambusových pařáčcích jsou čínské knedlíčky dim sum.

V Česku podobné taštičky s náplní tra-
dičně připravujeme jiným způsobem, 

nicméně vaření v páře má i u nás hluboké 
kořeny. Ne nadarmo jsme například nazývá-
ni národem párkařů a ještě nedávno v klasic-
kých stáncích s občerstvením převládali pár-
ky ohřívané v plastové nádobě s párou. Dnes 
už se téměř všude módně griluje a z různých 
druhů uzenin přechází zrak, avšak takový 
klasický párek, který se dlouhé minuty či 
hodiny tetelí v parní lázni, má úplně jinou 
chuť, vůni i konzistenci.

Postačí i obyčejný pařáček
Vědci tvrdí, že párou zpracované potraviny 
si uchovají až o 50 procent více vitaminu C. 
Řada našich domácností si tak pořizuje 
speciální několikapatrové parní hrnce, které 
umožňují přípravu většího množství jídla, 
především zeleniny. Ta zůstává po tepelné 
úpravě barevnější a zachovává si původní 

chuť. Parní hrnce samozřejmě představují 
určitou investici v řádu pár set až tisíců ko-
run za ty značkové. Naše babičky si vystačily 
jen s větším hrncem s poklicí a obyčejným 
pařáčkem, pod který se naleje voda.

Legendární dim sum
Vaření v páře má nezastupitelné místo 
v asijské kuchyni. Říká se, že na různé druhy 
taštiček a knedlíčků si v tamních končinách 
vybudovali závislost. Připravují se nejčastěji 
z těsta won ton a původně šlo o jakési tapas, 
tedy drobné pochutiny k čaji. Postupem 
času se začaly konzumovat nejen ke snídani, 
ale i k obědu nebo večeři. Existují speciali-
zovaná bistra zaměřená právě jen na dim 
sum. Obsluha projíždí okolo stolů hladových 
strávníků s bambusovými pařáčky vysklá-
danými do vysokých komínků, ze kterých se 
line neodolatelná vůně. Knedlíčků dim sum 
existují stovky druhů, chutí a podob.
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Ke knedlíčkům dim sum 
se v asijských bistrech 
vždy podává omáčka, 
například hoisin, ochucená 
sójová, chilli sladká nebo 
sladkokyselá.

Těsto na knedlíčky dim sum
NA 4 PORCE
PŘÍPRAVA: 20 MINUT    
CHLAZENÍ: 60 MINUT    
NAPAŘOVÁNÍ: DO 10 MINUT
I  cca 300 g hladké mouky  I  špetka soli  I  4 lžíce škrobu  
I  2 lžíce sádla  I  100–150 ml vody  I  náplň do knedlíčků podle vaší chuti

1 Do rozpuštěného sádla zapracujte hladkou mouku, 
kukuřičný škrob a vodu. Hněťte, dokud nevznik-

ne hladké nelepivé těsto, poměry mouky a vody lze 
v průběhu přípravy upravit. Nechte těsto aspoň hodinu 
odpočinout v lednici.

2 Vyndejte ho z lednice a na pomoučené pracovní 
ploše válejte na tloušťku zhruba 2 mm. Z této placky 

vykrojte kolečka o průměru 6–8 cm.

3 Doprostřed vložte optimální množství náplně.  
Ani málo, ani hodně. Jde o to, aby bylo možné  

okraje spojit a náplň se nedostala ven.

4 Okraje navlhčete vodou a slepte do tvaru měšce. 
Následně je postupně zohýbejte, jako kdybyste 

skládali sukénku.

5 Pak už knedlíčky stačí vložit do pařáku dostatečně 
daleko od sebe, aby se vzájemně nepřilepily. Napa-

řujte je zhruba 5–7 minut.



MÁME SVĚTOVÝ KRAJ
Hledáte inspiraci pro trávení volných chvilek 
či dovolené? Dobrá zpráva je, že nemusíte 
cestovat daleko!
Objevte světová zákoutí Moravskoslezského 
kraje. Uvidíte, že i tady máme místa, která 
vás na chvíli přenesou do Francie, Rakouska, 
exotické Asie nebo fantasy světa. Místa, 
která se, někdy však s mírnou nadsázkou, 
podobají těm světovým. A to nejenom 
vizuálně, ale také skrze nevšední příběhy, 
inspirativní osobnosti a tajemné jevy.
Všechna světová místa najdete na stránce
www.mamesvetovykraj.cz.

1/ ŠTRAMBERSKÁ TRÚBA
Když do Štramberku zavítá Turek, možná 
má na chvíli pocit, že je doma v Istanbulu. 
Zdejší dominanta se totiž nápadně podobá 
Galatské věži v turecké metropoli. Místo 
baklavy servírovány štramberské uši!

2/ ZÁMEK RADUŇ
Nejenom na řece Loiře ve Francii, ale i na 
naší Raduňce stojí překrásný zámek. Dokonce 
takový, že by si jej někdo mohl směle splést 
se zámkem Azay-le-Rideau. Proč se ale 
prodírat davy, když zámek Raduň na vás 
dýchne stejně kouzelnou atmosférou a navíc 
jej budete mít skoro sami pro sebe?

3/ SLEZSKÁ HARTA
Zadíváte-li se na hladinu Slezské Harty, na 
chvíli se ocitnete v Jezerní oblasti v Anglii. 
Přehrada a okolní sopečná krajina mají takové 
kouzlo, že si je pro natáčení vybral štáb filmu 
Johanka z Arku s Millou Jovovich! „Jesenické 
moře“ je pro svou krásu a sportovní vyžití 
oblíbeným místem výletníků. Cyklisté ocení 
cyklookruh kolem celé přehrady.

Jezerní oblast, Anglie

Azay-le-Rideau, Francie

zámek Raduň

Štramberská trúba Galatská věž, Istanbul

Slezská harta
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ŠPANĚLSKÝ
MUŽSKÝ

TITUL

DOVEDNOSTI
(KNIŽNĚ)

SMYČKY

DRUH
PÁSOVCE

??POMŮCKA:
CTM, IDANT,

IDY, TRAS

VYDAVA-
TELSTVÍ

TISKOPISŮ
MĚKKÝŠI ZHOUBNÁ

NEMOC
DNY STARO-
ŘÍMSKÉHO

KALENDÁŘE
SLOVENSKÝ
FOTOGRAF PUSTOŠITAKÁTOVÝ

POROSTŠPATNÍMODLITBA
PÁNĚDOZADU OTVORY

V MÍSTNOSTIPOKOLENÍ MÍT SNY
NA TOM

MÍSTĚ
(ZASTAR.)

ANGLICKY
ŠPANĚLSKO

3. ČÁST
TAJENKY

4. ČÁST
TAJENKY

ZNAČKA
KOSMETIKY

JEHLIČNAN

VĚDECKO-
TECHNICKÝ

ČASOPIS
PRO DĚTI

CITRON
(ZASTAR.)

NASÁVAT
(ŘIDČ.)

MEDAILON

ROUBITI

VRCH 
U BĚLEHRADU

?

?

?

?

ŽENSKÉ
JMÉNO

LATINSKÉHO
PŮVODU

FRANCOUZ-
SKÝ REGION

VĚTŠÍ
MNOŽSTVÍ

ARABSKÝ
KNÍŽE

PROTI-
BLOKOVACÍ
BRZDOVÝ
SYSTÉM

PROSTĚJOV-
SKÁ SPZ

ASIJSKÝ
LIDOVÝ
PĚVEC

VERNŮV
KAPITÁNÚDĚL

DOMÁCKY
OTA

KLUS KONĚ

ZÁNĚT UCHA
(MEDIC.)

OPAKOVÁNÍ
(ODBORNĚ)

ŠACHOVÁ
REMÍZA

NĚM. NEUR-
ČITÝ ČLEN

KOSATEC
(SLOV.)

SOPEČNÝ
TUF (GEOL.)

ZNAČKA KOL

ST. TECH.
KONTROLY

POBŘEŽNÍ
HRÁZ

POTOM

A SICE

UMĚLÉ
VLÁKNO

BYLINA
S DROBNÝMI

KVÍTKY

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

SALAMANDR

TOTOŽNOST2. ČÁST
TAJENKY

MOŘSKÝ
PTÁK

JIHO-
AMERICKÝ

STÁT

GEN

BŮŽEK LÁSKY

STÁTNÍ 
BEZPEČNOST

OLINA

DUŽNATÉ
OVOCE

ZÁTOKA

1. ČÁST
TAJENKY

BÝVALÝ
FRANC.
PILOT F1
(ALAIN)

ODEZVA
(ŘIDČ.)

STOČ. PRA-
MEN VLASŮ

ČSL. VÁLEČNÝ 
HRDINA

NÁPOR

SARMAT

KURÝR

MOHUTNÝ
CELEK

ZPĚVNÝ
PTÁK

ČÁST KART.
LÍSTKU

HANBA

JM. KOMIKA
HARDYHO

HŘBET
CHODIDLA

NEVÁBIT

SLOVENSKÉ
HIST. ÚZEMÍ
JM. HERCE
ČEPELKY

KORÝŠ

ŽVÁST

OBEC 
U Č. TŘEBOVÉ
IT. HUDEBNÍ
SKLADATEL

AVŠAK

INDIÁN

SKLÁDACÍ
CYLINDR

TIHLE

NÁBYTKÁŘSKÁ 
FIRMA

ITALSKÁ
METROPOLE

LÉKOPISNÉ
OZNAČ. SOLI

CTNOSTNĚ

POHŘEBNÍ
TRUHLA

STOVKY

PSOVITÉ
ŠELMY

SPOLEČENSKÝ 
VEČER

Lao-c’ (asi 6. stol. př. n. l.), 
čínský filozof:

... viz tajenka 

Citát z minulého čísla: 
Nejsou žádné cizí země. To jen cestovatel je cizincem.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o knihu 
Železniční tratě Ústecko-teplické dráhy
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají knihu Železniční tratě 
Ústecko-teplické dráhy na starých pohlednicích od autorů Karla Černého, Josefa 
Kárníka a Martina Navrátila. Celobarevná publikace mapuje jednu z nejvýznam-
nějších průmyslových tratí u nás, jejíž stavba byla spojená s těžbou hnědého uhlí. 
Kniha nabízí reprodukce pohlednic i dobových fotografií, plánů a jízdních řádů.

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 13. dubna 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 13. dubna 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 – japanologii
2 – lanovkou
3 – od roku 1988
4 – strojvedoucím
5 – na pobíhající zvířata

1  O čem snil zpěvák Mirai  
 Navrátil v dětství?

A  o vítězství v tenisovém grandslamu
B  o výstupu na nejvyšší horu světa
C  o získání Nobelovy ceny míru

2  Pod jakou značkou se  
 vyráběl nábytek ve Vsetíně?

A  TON
B  PANTON
C  SEMTON

3  Jakého rekordu dosáhl  
 vůz s leteckou vrtulí na trase  

 Hamburk – Berlín v roce 1931?

A  160 km/h
B  192 km/h
C  230 km/h

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

Soutěž 
o vstupenky na koncert 
JazzFestBrno
Před kolika lety se konal 
první ročník hudební 
přehlídky JazzFestBrno?
B před 20 lety

Soutěž 
o vstupenky na festival 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER
Jak se jmenuje ambasador 
letošního ročníku festivalu 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER?
A Michal Isteník

Soutěž 
o předměty k filmové 
sérii Venom
Jakou profesi má postava 
Eddieho Brocka ve filmové 
sérii Venom?
C novinář

4  Za kolik ČD Bodů získáte  
 vstup zdarma do muzea  

 v Lužné?

A  za 50 ČD Bodů
B  za 100 ČD Bodů
C  za 200 ČD Bodů

5  Koho potkáte v ulicích  
 Wrocławi?

A  mimozemšťany
B  vodníky
C  trpaslíky

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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



www.cd.cz/kariera

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

•   průměrnou měsíční mzdu 33 000 Kč
•  zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy (jen 36 hodin týdně)
•  5 týdnů dovolené
•  možnost rychlého postupu na pozici vedoucí posunu
•  příspěvek na penzijní připojištění 1 950 Kč měsíčně
•  MultiSport kartu
•  příspěvek na rekreace a tábory pro děti
•  jízdní výhody pro vás i vaši nejbližší rodinu
•  a řadu dalších příplatků nad rámec zákoníku práce

Nabízíme vám:

Hledáme

POSUNOVAČE

CD-C11182443 Naborovka 21-Posunovac-215x270-CDproVas_v3.indd   1 15.03.2022   9:51



Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

Půjčovny kol 
a služby pro 
cyklisty

•  70 půjčoven kol (ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 
i elektrokola a koloběžky)

•  k dispozici kvalitní kola s předpisovou výbavou 
a pravidelným servisem

•  přeprava a úschova vypůjčených kol zdarma*

* Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

ČD Bike

Kolo si můžete 
bezplatně zapůjčit
na jeden den 
za 50 bodů
z věrnostního 
programu ČD Body.

TIP

kolo 
od 190 Kč/den

elektrokolo 

od 340 Kč/den

CD-C11182443 CD_Bike-215x270-CDproVas_v4.indd   1 08.03.2022   9:34
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