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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
co se stane, když upír kousne zombie? Tuhle otázku mi nedávno vážným hlasem položil ředitel 
významné firmy, odpovědný za majetek v řádu desítek miliard korun. Ze zdvořilosti jsem nejdříve mlčel, 
načež jsem vyslechl podivuhodnou teorii, jak se rozmnožují upíři. A pak mi to došlo. On už se přepnul 
do dovolenkového režimu! Zatímco o Vánocích koukáme na pohádky, během léta řešíme filozofické 
a celospolečenské problémy. Stačí si vzít v práci volno nebo se prostě přesunout na jiná místa 

a najednou máme čas jít do lesa 
k betonovým rozvalinám 
a přes internet hledat, zda 
to dříve byl bunkr nacistické 
armády, nebo tajné výzkumné 
pracoviště na analýzu důkazů 
mimozemské civilizace. 
Na naléhání rodiny se necháme 
přemluvit a navštívíme koncert 
zpěvačky, kterou jinak doma 
vůbec neposloucháme, ale přesto se u jejího vystoupení 
kupodivu skvěle bavíme. Zkusíme si v restauraci 
objednat neznámé jídlo, přinutíme se dočíst knížku, 
kterou si schováváme od bůhvíjakých narozenin, nebo 
si představujeme, jaké by to bylo žít v cizím městě. 
A aspoň jednou za sezonu 
se svezeme nostalgickým 
vlakem s poctivými dřevěnými 
lavicemi ( jak na nich mohli 
dříve lidé sedět hodinu 
každý den?) a krásně čoudící 
lokomotivou z dob císaře pána 
(kolik asi tehdy stála jízdenka 
ve srovnání s průměrným 
platem?). A když se nám krátí 
rozpočet, zjistíme, že spousta 
nádherných zážitků je vlastně skoro zadarmo. Stačí třeba popojet lokálkou k místnímu písečáku, 
lehnout si do trávy, přeplavat vodní hladinu tam a zpátky a potom hodinu pozorovat ubíhající 
oblaka a letmo poslouchat rozumbradování a drby ostatních povalečů. A snažíme se oddálit 
srážku s realitou, kdy zase budeme v první řadě řešit zvýšený účet za elektřinu a plyn nebo úplně 
jiné ceny chleba a masa v samoobsluze. Okamžiku krásný, prodli jen.

Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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Každoroční letní změna jízdního řádu přinesla novinky 
v mezistátním cestování. České dráhy ve spolupráci 
s rakouským dopravcem ÖBB zavedly novou zpáteční jízdenku 
s prodlouženou dobou platnosti na vídeňské letiště Schwechat, 
určenou pro cestující směřující k odletům z této metropole.

Odměna za nákup

Začátek léta je ideální příležitostí rozšířit 
dostupnost letišť, ze kterých odlétají 

čeští občané nejen do přímořských letovisek. 
Ke speciálním jízdenkám Vlak+ letiště Praha  
a Vlak+ letiště Mošnov přidal národní 
dopravce také vídeňské letiště Schwechat. 
Nová zpáteční jízdenka je v nabídce od  
24 eur, tedy aktuálně 605 korun, a je  
určena pro cesty z Brna na letiště a zpět, 
má prodlouženou platnost až třicet dní 
a platí také ve vlacích railjet a EuroCity s pře-
stupem na vídeňském hlavním nádraží.

České dráhy nabízí mezi Brnem a vídeň-
ským hlavním nádražím denně osm párů 
přímých vlaků v kvalitě railjet s jízdní dobou 
1 hodina 27 minut. Z Břeclavi je doplňují 
další čtyři páry vlaků EuroCity. Z nádraží 

Wien Hauptbahnhof mohou cestující na  
letiště využít navazující railjety, které  
odjíždí každou půlhodinu, takže cesta 
na letiště jim zabere další zhruba čtvrtho-
dinu. Doba jízdy z centra Brna na vídeňské 
letiště tak trvá přibližně pouhé dvě hodiny.

Nové zpáteční jízdenky jsou určené pro 
2. třídu. Pro cestu na nádraží Flughafen 
Wien jsou vázané na konkrétní spoj, pro 
zpáteční cestu lze využít jakýkoli vlak 
ve vybraný den. Zpět lze cestovat nejdříve 
den po cestě tam. Pro děti od šesti let, stu-
denty a seniory se nabízí zlevněné varianty 
jízdenky. Děti do šesti let jsou přepravová-
ny bezplatně. Základní zpáteční jízdenka 
z Břeclavi na vídeňské letiště stojí  
od 22 eur, tedy 554 korun.

E-shop ČD

Ivan Trojan 
propaguje InterJety
Známý český herec Ivan Trojan se 
stal znovu hlavní tváří reklamní 
kampaně Českých drah, která 
byla tentokrát zaměřená na mo-
derní cestování. V novém videu Tro-
jan v roli koloťuka, tedy vozmistra, 
představil s humorem sobě vlastním 
výhody nové soupravy InterJet, ať už 
jde o moderní interiér, polohovatel-
né sedačky, speciálně upravená okna 
pro snadnější průchod mobilního 
signálu, nebo bezdrátové nabíjení 
drobné elektroniky. Režisérem spotu 
byl Ondřej Trojan, o kreativu se 
postarala agentura Havas. Soupravy 
InterJet nasazují České dráhy od loň-
ského prosince na linkách Západní 
expres a Krušnohor.

Novinky

ZPÁTEČNÍ JÍZDENKA 
NA VÍDEŇSKÉ LETIŠTĚ 
s platností až třicet dní

Pokud během měsíce července 
nakoupíte v e-shopu ČD,  
získáte odměnu v podobě slevy 
v hodnotě 200 Kč na nákup  
v e-shopu www.serafinbyliny.cz  
s dopravou zdarma pro všechny 
objednávky nad 1 000 Kč. Bylinné 
produkty ze Serafinu, z malé české 
rodinné firmy, vám 
pomohou na cestě 
ke zdraví. Díky 
nim si posílíte 
imunitu, zre-
dukujete stres 
a budete lépe při-
praveni na změnu 
životního stylu, abyste 
dokázali naslouchat potřebám svého 
těla. Příroda nás totiž inspiruje, 
chrání a nabízí i řešení. Slevový kód 
můžete uplatnit až do 30. září 2022.

SLEVA
200 KČ
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Poctivě chlazené Starobrno 
jako letní tip na cesty

Pivo Starobrno v posledních letech patří mezi nejvíce rostoucí 
pivní značku na trhu, což potvrzují nejenom narůstající prodeje, 

ale i přibývající spokojení zákazníci. Jeho obliba už dávno není 
výsadou pouze moravských měst, své příznivce a spotřebitele 

si našlo napříč celou naší krásnou zemí. Právě proto vám ho 
doporučujeme jako letní tip z prodejen PONT. Pro pivo se přece 
nechodí do trafiky, tak se pro jedno poctivě chlazené zastavte 

v Pohodlných Obchodech Na Trase.

www.ponty.cz

Osvěžení z pohodlných obchodů na trase

Užijte si divadlo doma 
se zlevněným předplatným
Chcete mít Martina Hofmanna, Hynka Čermáka, Václava  
Neužila, Pavlu Tomicovou a další herecké hvězdy kdykoli u sebe 
doma? Předplaťte si službu Dramox, díky které si můžete diva-
delní představení pustit v televizi, na počítači nebo na mobilu. 
Na výběr máte z více než 300 her včetně těch, které jsou dlouhodobě 
vyprodané nebo se již nehrají. Vedle činohry uvidíte balet, operu, 
muzikál, nový cirkus nebo pohádky. S věrnostním programem 
Českých drah navíc budete mít vše levnější. Za 25 ČD Bodů dostanete 
slevu 25 % na měsíční předplatné a za 50 ČD Bodů slevu 33 % na roční 
předplatné. Více na www.dramox.cz.

Proměňte ČD Body i jízdenku 
za výhody v báječném hračkářství
Zábava začíná v hračkářství Hamleys v pražské ulici Na Pří-
kopě! Za 10 ČD Bodů z věrnostního programu Českých drah 
získáte slevu 30 % na Hamleys Kartu s kreditem 500 korun.  
Tu pak využijete na vybrané atrakce – kolotoč, zrcadlové  
bludiště, autíčka a bagry. Za 20 ČD Bodů získáte slevu 10 % 
na nový Hamleys Pass – univerzální vstupenku na všechny  
atrakce, které Hamleys nabízí – do Motýlího domu Papilonia, 
virtuální reality DIVR, na laser game Mercuria, do zrcadlového 
bludiště a na benátský kolotoč. A slevu 10 % na nezlevněné zboží 
dostane v létě každý, kdo při placení předloží platnou jízdenku 
Českých drah. Více na www.hamleys.cz/atrakce.

Do jižních Čech přijela 
desítka nových RegioPanterů
V jižních Čechách jezdí od června deset nových elektrických 
jednotek RegioPanter. Počet těchto moderních vozidel se tak 
v kraji rozšířil na čtrnáct. České dráhy je nasazují místo vozů ze 
začátku 90. let na vlaky z Českých Budějovic do Strakonic, Písku, 
Jindřichova Hradce a částečně i do Horního Dvořiště a zhruba 
od září se s nimi počítá také na trati mezi Českými Budějovicemi 
a Táborem. RegioPantery přináší cestujícím maximální komfort, 
zejména klimatizované oddíly, připojení k internetu pomocí 
wi-fi, přebalovací pult i speciální zásuvky pro dobíjení elektrických 
vozíků a elektrokol.



4

K VODĚ

Na kole za koupáním 
na slapskou přehradu

Zajeďte se na kole vykoupat na slapskou 
přehradu. Výlet začněte v Dobříši, kam 
vás o víkendu z Prahy pohodlně i s kolem 
sveze vlak. Po dvou hodinách šlapání už 
můžete být na Slapech. Novou a Starou 
Živohošť a další letoviska směrem k hrázi až 
do Rabyně spojuje lodní linka, umožňující 
i přepravu jízdních kol. Cestou na Slapy se 
nechte zlákat k návštěvě zámku Dobříš, 
Památníku Karla Čapka ve Staré Huti nebo 
Muzea života venkovského obyvatelstva 
středního Povltaví v Prostřední Lhotě, kde 
se dozvíte o životě ve zdejší oblasti v době, 
než byla zatopena přehradou. Lákavá je též 
expozice Z historie staré Vltavy v Chotilsku 
nebo rozhledna Besedná těsně před cílem.

Nejbližší železniční stanice: 
Dobříš
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Začaly prázdniny a jejich konec se zdá být velmi daleko. Hledáte tipy, kam 
se vypravit? Inspirujte se v naší aplikaci Vlakem na výlet. Ať už se chystáte 
k vodě, do přírody, nebo třeba na nějaký ten hrad či zámek, určitě si v ní 
vyberete. A garantujeme, že nezabloudíte. U každého výletu totiž najdete 
průvodce, který vás dovede tou správnou cestou od vlaku až k cíli. Na výletě 
s naší apkou navíc nemusíte sbírat jen borůvky nebo houby, ale také body, 
které pak směníte třeba za jízdenku na vlak zdarma.

Vlakem 
navýlet

NA JARMARK

Na slavnostech v Třeboni 
potkáte Jakuba Krčína

V jižních Čechách můžete opět potkat 
Jakuba Krčína. V malebném městě Třeboň 
se totiž bude konat už 25. ročník historic-
kých slavností pojmenovaných po tomto 
proslulém staviteli rybníků. V pátek  
22. července ve 20 hodin se na Masa- 
rykově náměstí uskuteční koncert 
místní kapely SECOND SERVICE band, 
po kterém se objeví magistr Kelly, Vilém 
z Rožmberka i Jakub Krčín. V sobotu  
23. července pak od devíti hodin začne 
jarmark s šermířskými souboji, rene- 
sančními tanci, klauny, kejklíři a kouzel-
níkem. Od 11 do 17 hodin se konají po-
hádková představení. Oba dny program 
zakončí průvod centrem s loučemi.

Nejbližší železniční zastávka: 
Třeboň lázně

NA VÝSTAVU

Moderní expozice vypráví 
příběhy 20. století

Poznejte československé dějiny 20. sto-
letí v Institutu Paměti národa Pardubice 
prostřednictvím výstavy plné techno-
logií a skutečných příběhů. Na začátku 
si vyberete osud, který chcete v rámci 
prohlídky sledovat, a pak už se necháte 
unášet vyprávěním pamětníka dopl-
něným o projekce, netradiční efekty 
a interaktivní obrazovky. Díky jejich pro-
pojení budete mít silný zážitek! Můžete 
si prohlédnout a vzít do rukou i deníky 
a další předměty odkazující na vyprávě-
ný příběh. Výstava čerpá ze sbírky, která 
zpřístupňuje vzpomínky pamětníků 
totalit 20. století a díky moderním  
technologiím baví i náctileté.

Nejbližší železniční stanice: 
Pardubice hl. n.

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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NA LODI

Vyhlídkové plavby 
po Lipenské přehradě

Pořádnou dávku vodního dobrodružství 
zažijete na největší vodní nádrži u nás – 
na Lipně. Z místního přístaviště je možné 
se vydat na dvouhodinovou okružní 
plavbu na palubě původně německé lodi 
Adalbert Stifter, která pluje od roku  
2012 pod českou vlajkou. O letních  
prázdninách se na ní každý všední den 
konají plavby s dětským programem.  
Malí pasažéři se mohou těšit na kouzel-
nickou a balonkovou show a soutěže. 
Na lodích Vltava a Smetana lze přepravit 
i jízdní kola (doporučujeme rezervaci), 
a spojit tak plavbu s cykloturistikou. 
Aktuální nabídku a jízdní řády najdete 
na www.lipno-line.com.

Nejbližší železniční stanice: 
Lipno nad Vltavou

NA FESTIVAL

Gulášfest nabídne 
skvělé jídlo i hudbu

Tři dny dobrého jídla, pití, hudby a zábavy. 
To nabízí Gulášfest ve Valašském Meziříčí. 
Letos se koná na místním fotbalovém 
stadionu od 14. do 16. července. Na open 
air festivalu uslyšíte různé hudební styly –  
od cimbálovek přes písničky pro děti až 
po pořádný rockový nářez. Kromě míst-
ních kapel se na pódiu představí Xindl X, 
Pokáč, Iné Kafe, Martin Harich, Reflexy, 
Rammstein Members Club a další. Těšit 
se můžete na přehlídku více než třiceti 
druhů guláše. Chybět nebude guláš ho-
vězí, vepřový, jelení, kančí, bažantí, sege-
dínský, rančerský, zabijačkový, mexický, 
jemný kuřecí, ale ani sójový nebo třeba 
hříbkový.

Nejbližší železniční stanice: 
Valašské Meziříčí

ZA HRANICE

V Ostřihomi objevíte
největší maďarský chrám

U slovensko-maďarských hranic  
se nachází několik oblíbených  
termálních letovisek. Vydat se  
k nim můžete vlakem. Třeba do  
Štúrova, které leží hned vedle  
starodávného města Ostřihom  
(Esztergom). I v dobách antických 
zde bývala hranice, tehdy oddělova-
la barbarské kmeny od římské říše. 
Současný název Štúrovo se používá 
od roku 1948 na počest Ľudovíta 
Štúra, předtím se město nazývalo 
Parkán. Jeho hlavním turistickým 
lákadlem je relaxační areál Vadaš, 
kde si můžete užít zábavu při vod-
ních radovánkách. Po obloukovém 
mostě Márie Valérie se dostanete 
do Maďarska. Ostřihom byla kdysi 
hlavním městem Uher. Díky tomu 
se dnes pyšní velkým množstvím 
pamětihodností. Doporučujeme 
navštívit například Hradní nebo 
Křesťanské muzeum. Nepřehléd- 
nutelnou dominantou je určitě  
velkolepá bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Vojtěcha.

Nejbližší železniční stanice: 
Štúrovo
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Helena Vondráčková

PŘI ZPÍVÁNÍ 
NAŽIVO 
TO ROZJEDU 
NAPLNO, 
snažím se cvičit každý den
Téměř 60 let se úspěšně drží na výsluní a její hity 
jako Sladké mámení, Copacabana nebo Dlouhá 
noc si tu a tam pobrukuje snad každý. V posledních 
letech byla zpěvačka spojována se soudními 
spory s bulvárem, ale jak sama tvrdí, nyní už má 
od nepříjemných pomluv klid. A může se naplno 
a s radostí věnovat nejenom své koncertní šňůře, 
ale také zahrádce a sportu. Elán a energie jí 
rozhodně nechybí.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  L e n k a  H a t a š o v á ,  a r c h i v  H e l e n y  V o n d r á č k o v é
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Napadlo vás jako studentku gym-
názia, že byste mohla profesionálně 
zpívat celý život?
Ne, to mě tehdy opravdu nenapadlo. 
Na gymnáziu jsem chodila na francouz-
štinu a ruštinu. Ve Slatiňanech, kde 
jsem vyrůstala, jsem měla možnost učit 
se ještě soukromě německy a anglic-
ky. Myslela jsem si, že mě budou živit 
jazyky. Už jako malá holka jsem ale 
hrála na klavír. Chodila jsem do hudební 
školy v Havlíčkově Brodě a s tou jsme 
jeli do Prahy a hráli tu koncert na kon-
zervatoři. Hodně mě chválili, ale aby ze 
mě mohla být třeba klavírní virtuoska, 
to bych bývala musela cvičit každý den 
osm hodin. To nebylo nic pro mě, já se 
potřebuju neustále hýbat.

Na začátku kariéry jste byla tak tro-
chu tlačena do role naivní blondýnky. 
Jak se vám z ní podařilo vymanit?
Jako osmnáctiletá jsem byla nejmladší 
členka divadla. Všechny písničky a texty 
pro mě psali s ohledem na můj věk, 
takže byly trochu infantilní a naivní. Až 
po pár letech jsem si vzala do repertoáru 
píseň s názvem Růže kvetou dál, která 
byla jiná. A i tehdejší ředitel Lucerny 
říkal, že bych měla zpívat náročnější 
věci. Skladatele Bobana Ondráčka jsem 
proto poprosila, aby pro mě už nepsal 
písně jako třeba Bonbón, kterou jsem 
vyloženě nesnášela. A on mě vyslyšel.

Když jste vystupovala s kapelou 
Golden Kids, která měla našlápnuto 
na mezinárodní úspěch, musel to být 
pro vás splněný sen! Jezdit po světě, 
koncertovat, mít vlastní peníze. Vzpo-
mínáte si, za co jste utrácela své první 
honoráře?
To víte, že ano! Hlavně za oblečení, pro-
tože výběr tady byl velmi chudý, i když 
jsem měla moc šikovnou maminku 
a ta mi vždy šila podle časopisu Burda. 
A také za boty, vášeň pro ně mi zůstala 
dodnes! Hodně jsme nakupovali zahra-
niční desky, neboť jsme chtěli vědět, co 
svět nabízí. A také jsme si přáli, aby se 
světové hity dostaly k našemu publiku.

Tak mě napadá, kam všechny ty boty 
a kostýmy z vystoupení ukládáte? 
Máte je také v suterénu svého domu, 
kde velkou část zabírají různé ceny 
za hudbu?
Suterén domu měl být původně vinným 
sklípkem, ale nakonec těch ocenění 
za zpěv bylo tolik, že jsme z něj udělali 

Očima 
autorky
Její písně mám 
naposlouchané 
z dětství. Rodiče 
si je totiž pouštěli 
k víkendovému 
vaření stále dokola. 
Helena Vondráčková 
je pro Čechy žijící 
legendou, a tak 
mi bylo ctí poznat 
ji osobně. Setkaly 
jsme se při pozdní 
snídani v restauraci 
botelu Admirál, kde 
na mě čekala i se 
svým manželem. 
Ten ji ostatně 
doprovází téměř 
všude. Zpěvačka 
si dala hemenex 
a deci bílého vína. 
Rozhovor plynul 
velmi uvolněně, 
hodně jsme se 
nasmály. A já si 
uvědomila, že věk je 
opravdu jenom číslo.

Jdu si za svými názory, 
pokud jsem přesvědčená, 
že mám pravdu. 
Rozhodně ale nejdu 
přes mrtvoly.

síň slávy. Mám tam i výhry z tenisových 
turnajů, na které pravidelně jezdím. 
Kostýmy se už do skříní nevešly, tak je 
ukládám do speciálních kontejnerů.

Neplánujete nějakou veřejnou výstavu?
Já ne, ale můj velký obdivovatel, ředitel 
základní školy v Dubí, připravil výstavu 
mých kostýmů z různých filmů a tele-
vizních pořadů. Oslovil filmové ateliéry 
Barrandov, televizní archiv, já jsem mu 
také zapůjčila něco ze svého šatníku. 
A skutečně bylo z čeho vybírat.
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Patříte prý mezi životní optimisty. 
Bylo někdy období, kdy vám nebylo 
zrovna do zpěvu?
To víte, že ano. Život není jen procházka 
po rozkvetlé louce. Určitě to byl okamžik 
rozpadu našeho tria Golden Kids. Martě 
Kubišové režim v roce 1970 zakázal 
zpívat a to byl velký zásah do naší práce. 
Před pár lety jsme chtěli toto uskupení 
obnovit, měli jsme připravené koncertní 
turné, ale bohužel z toho sešlo a nebyla 
to vina naší agentury, jak se prezentova-
lo. Kvůli tomu skončilo i naše dlouholeté 
přátelství. Další životní ranou byl odchod 
mých milovaných rodičů, ten jsem nesla 
těžce.

Vaše poslední CD se jmenuje Tvrdohlavá, 
platí to i o vás?
Řekla bych, že nejsem tvrdě tvrdohlavá, 
ale jdu si za svými názory, pokud jsem 
přesvědčená, že mám pravdu. Rozhodně 
ale nejdu přes mrtvoly.

Co považujete za životní metu,  
na kterou jste opravdu pyšná?
Jsem hrdá na to, že jsem tak dlouho 
na scéně a že to se mnou po celou tu 
dobu vydrželo publikum a fanoušci. 
(směje se) Rovněž na to, že mi ještě fun-
guje tělo i hlas, a díky tomu můžu svou 
profesi, kterou miluju, vykonávat. Určitě 
pro mě byla zásadní cena Grand Prix so-
potského festivalu, kterou jsem dostala 
v roce 1977 a od níž se začala odvíjet 
spousta dalších mezinárodních nabídek. 
A moc si vážím toho, že mě oslovil Karel 
Gott, abych s ním vystoupila v new- 
yorské Carnegie Hall. Tam jsem nejprve 
byla jeho hostem a po pěti letech jsme 
koncert zopakovali už jako rovnocenní 
partneři. Cením si i toho, když vyhraju 
nějaký tenisový turnaj.

Kromě tenisu se věnujete i dalším 
sportům jako plavání, veslování. Hý-
bete se každý den?
V podstatě ano, doma máme bazén a já 
se snažím každé ráno plavat, abych roz-
pohybovala tělo. Když se probudím, cvi-
čím si páteř, protože jak dlouho má člo-
věk zdravou a pružnou páteř, tak dlouho 
je mladý. Dělám i speciální ásany z jógy 
a spinální cviky. Doma mám své malé 
fitness s rotopedem a dalšími stroji, ale 
teď přes léto na něj nemám tolik času. 
Starám se o zahradu, hausbót, chodím 
na procházky s pejskem. V našem tří- 
patrovém domě běhám hodně po  
schodech, což je pro kondici také výborné.

Jste narozená ve znamení Raka. 
Pro tohle znamení je charakteristická 
citlivá a empatická povaha.  
Raci rádi pomáhají druhým  
a zakládají si na rodinných vztazích.  
Souhlasíte?
Naprosto, ráda pomáhám lidem 
a sama jsem mimo jiné přes deset let 
patronkou nadace Naše dítě a také 
Domova sociálních služeb Liblín, kde 
pořádáme v zámecké zahradě pravi-
delné koncerty. Též se často účastním 
projektů Nadačního fondu Kapka 
naděje. Mám ráda rodinnou pohodu 
a strašně ráda vzpomínám na dětství, 
které jsem prožila v lásce. Naši se nám 
maximálně věnovali a ve všem nás 
podporovali.

Z role zpěvačky jste letos přesedlala 
i do křesla moderátorky v Českém 
rozhlase, kde máte vlastní pořad 
Sladké mámení. Jak si tuhle úlohu 
užíváte?
Velmi! Byla to pro mě výzva, jelikož jsem 
štafetu převzala po Karlu Gottovi a Miro 
Žbirkovi. Vzpomínám na oba ráda a je to 
pořád velký smutek, protože jsem si jich 
moc vážila. Ta práce mě baví, snažím 
se s Honzou Adamem, který se mnou 
pořad připravuje, vybírat zajímavé písně 
z různých žánrů a zařazovat i novinky. 
Těší mě, že máme velmi dobré ohlasy.

Jak se změnil svět šoubyznysu 
za tu dobu, během které se v něm 
pohybujete? Musí mít dnes zpěváci 
ostřejší lokty?
To ani ne. Ale konkurence je samozřej-
mě veliká, protože jsme se otevřeli světu 
a je tu obrovský příval zahraniční tvorby. 
Takže v tom to mají dnešní mladí zpěvá-
ci těžší. A ubylo společných akcí. Dříve 
jsme se často potkávali při různých  
projektech, ale i mimo ně. Dnes jede 
spíše každý sám za sebe.

A co bulvár?
Ten v minulém režimu neexistoval. My 
jsme si s ním od jisté doby zažili své. Ale 
nenechali jsme si od něj nic líbit a bránili 
jsme se, byť nás za to někteří mediálně 
známí lidé pranýřují. Ale udělali jsme 
dobře, protože už máme od pseudo- 
novinářů pokoj. Nelezou nám přes plot 
a nepronásledují nás. Když si nás chce 
někdo vyfotit, slušně se zeptá. Boj se 
všemi pomluvami a výmysly bulváru 
nám sebral spoustu času, ale už je to 
za námi a já toho nelituju.

Během úspěšné kariéry jste podnikala 
spoustu zahraničních cest, zatímco 
v Československu vládla totalita. 
Neměla jste někdy chuť emigrovat 
a žít jinde?
O emigraci jsem nikdy vážně nepře-
mýšlela. Samozřejmě jsem byla šťastná 
za to, že jsem mohla zcestovat snad celý 
svět, protože mnoho mých tehdejších 
kolegů ven nepustili. Dostávala jsem 
velmi lukrativní nabídky ze zahraničí, 
ale věděla jsem, že bych se už nemohla 
vrátit zpátky. Měla jsem a mám tady 
hluboce zapuštěné kořeny a svou rodinu 
jsem nemohla opustit.
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Vaším manažerem je váš manžel,  
se kterým za rok oslavíte už dvacáté 
výročí svatby. Jaké to je, být neustále 
spolu?
Když ho tady vidíte živého a v pohodě, 
tak to zřejmě jde. (směje se) Asi jsme 
přírodní úkaz, protože je pravda, že když 
spolu páry pracují, lezou si často na ner-
vy. Neříkám, že to máme pořád zalité 
sluncem, ale vše si dokážeme rozumně 
vysvětlit. Nemáme žádné potyčky, do-
konce mě ani nebije. (směje se)

Jaké máte požadavky, když jedete 
na koncert? 
Manýry opravdu nemám. Ale musím 
mít čistou, prostornou a teplou šatnu, 
zrcadlo, lehčí catering, protože někdy 
na koncert vyrážíme už ráno a nestihne-
me se cestou najíst. Samozřejmě vodu 
a někdy kafe, to je asi tak všechno.

Co vy a playback, jak se k němu vlast-
ně stavíte?
Je to naprosto jednoduché. Ten, kdo umí 
zpívat, zpívá rád naživo. Živé zpívání mi 
dovolí to pořádně rozjet, improvizovat. 
Kdežto playback se musíte dokonale 
naučit. Pro některé zpěváky je živé 
vystupování náročné, tak si playbackem 
vypomáhají.

Rozhovor děláme před vašimi naroze-
ninami, máte nějaké speciální přání?
Aby bylo veselo! A také zdrávo. Přála 
bych si, aby k sobě lidé byli hodnější, cit-
livější a aby nezapomněli, že jsme tady 
jenom na návštěvě. Chtěla bych, aby se 
svět uzdravil.  ▪

Boj se všemi pomluvami 
a výmysly bulváru nám 
sebral spoustu času, ale už 
je to za námi a já toho nelituju.

Helena Vondráčková
V začátcích kariéry vystupovala v pražském divadle Rokoko. Za rok 1965 vyhrála ocenění Zlatý 
slavík. V roce 1968 se objevila v kultovní pohádce Šíleně smutná princezna. Tehdy také získala 
zlatou desku od Supraphonu za nejvíce prodaných desek v kategorii zpěvačka. Více než rok 
působila ve skupině Golden Kids s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou, potom se vydala 
na sólovou dráhu a stala se naší nejexportovanější zpěvačkou. Úspěch měla zejména v Německu. 
Po roce 1989 si zahrála v řadě muzikálů (například v Bídnících). V roce 2000 vydala úspěšné 
album Vodopád s moderní taneční hudbou (Dlouhá noc). V roce 2003 se na Karlštejně provdala 
za Martina Michala. V roce 2017 převzala od prezidenta republiky medaili Za zásluhy.
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Do regionu na rozhraní Ústeckého a Libereckého kraje to není z centra Čech tak daleko. Místní kraj má 
díky dochovaným architektonickým památkám co nabídnout nejen turistům. Ti sem cestují i za krásami 
přírody, která je zde obzvláště malebná. Prý až kýčovitě, ovšem zdejší kopce žádný umělec přece netvořil. 
Během výletu byste neměli vynechat Panskou skálu u Kamenického Šenova s proslavenými kamennými 
varhanami (viz foto). 

Českokamenicko
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Českou Kamenici, asi pětitisícové město na severu Čech, určitě 
dobře znají milovníci sakrálních staveb, kterými se sídlo pyšní. 
Obec je také držitelem jednoho unikátu – jde o jediné místo 
v Česku, které leží přímo ve styku hranic tří krajinných oblastí: 
Lužických hor, Labských pískovců a Českého středohoří.

Když tady kopnete do země, téměř 
jistě najdete kus skla. Česká 

Kamenice je totiž vstupní branou 
do regionu, který se výrobky ze skla 
celosvětově proslavil. Lustry ze sou-
sedního Kamenického Šenova zdobí 
sídla šejků a brusiči z Nového Boru 
a okolí dodnes nemají ve svém oboru 
konkurenci. Zároveň zde ale vstoupí-
te do světa mimořádně působivých 
přírodních scenérií, rámovaných skoro 
až kýčovitými výhledy z pískovcových 
útvarů, a klidu rekreační oblasti v okolí 
Mlýnů, Kytlice nebo Chřibské.

Výjimečně zachovalé stavby
Samo město je muzeem pod širým 
nebem. Do památkové zóny je za-
členěno téměř 40 objektů, které byly 

prohlášeny kulturní památkou. Je to 
především náměstí Míru s renesanční 
kašnou a barokní sochou Panny Marie. 
Mezi nejcennější objekty patří goticko-
-renesanční kostel sv. Jakuba Staršího, 
vrcholně barokní poutní kaple Naro-
zení Panny Marie, evangelický kostel, 
budova radnice, zámek, budova ob-
lastní charity, budova bývalé spořitel-
ny (dnes městské galerie). Zajímavostí 
kaple Narození Panny Marie je křížová 
cesta umístěná v ambitech, sochy 
světců z dílny slavného Ferdinanda 
Maxmiliána Brokoffa a fresky Ferdi-
nanda Brunettiho.

Jehla a Ponorka
Pokud se chcete pokochat výhledem 
nejen na Českou Kamenici, určitě ne-
vynechte výšlap na skalní útvary nad 
městem. V okolí je jich hned několik, 

DO ČESKÉ KAMENICE 
ZA KLIDEM A ROMANTIKOU 
lemovanou pískovcovou krásou

mezi nejnavštěvovanější patří Jehla 
nebo Ponorka. Jako na dlani budete 
mít okolí také z romantické zříceniny 
hradu Kamenice na Zámeckém vrchu. 
Kdysi tu prý pobýval loupeživý rytíř, 
dnes je součástí areálu novodobá dře-
věná rozhledna, jež nabízí jedinečné 
pohledy do českokamenického údolí. 
Mimo jiné i na sklářskou lokálku, asi 
pětikilometrovou trať s muzejním 
provozem, který v sezoně pravidelně 
probíhá mezi Českou Kamenicí a Ka-
menickým Šenovem.

Doteky historie
Příběh regionu je lemován mnoha 
dějinnými událostmi. Třeba v podzemní 
továrně Rabštejn u nedaleké vesnice 

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



Vlakem do České Kamenice
Česká Kamenice leží na trati č. 081, kterou 
obsluhují vlaky Českých drah linky U8 Ústec-
kého kraje. Tyto spoje míří zpravidla z Děčína 
do Rumburka a zpět, takže spojení do České 
Kamenice z větší vzdálenosti se neobejde bez 
přestupu. Například cesta z Prahy trvá lehce 
přes dvě hodiny a přestupuje se v Děčíně. 
Pro vyhledání nejlepšího spojení využijte 
www.cd.cz nebo aplikaci Můj vlak.
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nici zachránili život po pádu letadla 
na lince ze Stockholmu do Bělehradu. 
To se v lednu 1972 zřítilo v katastru 
obce Jánská poté, co v jeho zavazadlo-
vém prostoru vybuchla bomba. Zmíně-
ná letuška jako jediná z osob na palu-
bě katastrofu přežila. Až do své smrti 
v roce 2016 tak byla jediným člověkem 
na světě, který bez padáku přežil pád 
z výšky 10 kilometrů. Do České Kame-
nice se pravidelně vracela u příležitosti 
výročí nehody.  ▪

Jako většina měst se i Česká Kameni-
ce rozvíjela ruku v ruce s průmyslem 
a dopravou. V této souvislosti patřil 
mezi nejvýznamnější osobnosti re-
gionu podnikatel Franz Preidl, který 
se narodil v prosinci 1810. Vybudoval 
moderní mechanickou přádelnu – 
největší průmyslový podnik, jenž se 
kdy v České Kamenici provozoval.

Franz Preidl začal podnikat 
roku 1834, když zakoupil v České 
Kamenici dům č. p. 61, který upravil 
na přádelnu bavlněné příze a bělidlo. 
Postupně kupoval další pozemky 
ve městě i v okolí a zakládal nové 
provozy. V letech 1858–1860 
postavil na říčce Kamenici první 
přádelnu bavlny a lnu, nejdříve hna-
nou vodním kolem a o rok později 
i parním strojem. Preidl byl známý 
jako mecenáš, který z výnosů svých 
továren stavěl školy, opravil marián-
skou poutní kapli v České Kamenici 
a velkoryse podporoval řadu spolků 
i jednotlivců.

Preidlovy podnikatelské úspěchy 
a jeho přispění k ekonomickému 
rozvoji regionu byly v roce 1872 
oceněny udělením čestného občan-
ství města Česká Kamenice. V roce 
1876 také obdržel rytířský kříž řádu 
Františka Josefa I. Nejvyšším oce-
něním pro něj zřejmě bylo povýšení 
do šlechtického stavu s predikátem 
„Edler von Hassenbrunn“, které-
ho se mu dostalo v roce 1887. Ze 
získaných poct a šlechtického titulu 
se ale Franz Preidl dlouho netěšil. 
Zemřel na svém zámku v Čížkovicích 
v srpnu 1889.

Osobnost regionu
 Franz Preidl
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Jánská za druhé světové války pracovali 
zajatci mnoha národností pro nacistický 
letecký průmysl. Vyráběly se zde díly ně-
meckých letadel messerschmitt, letadel 
od firmy Junkers a také vrtulníků od vý-
robce Focke-Achgelis. Délka podzemních 
chodeb dosahuje 4,5 kilometru. Jsou 
sice přístupné veřejnosti, ale návštěvu je 
potřeba domluvit aspoň den předem.

Mezi další zajímavé příběhy patří 
osud jugoslávské letušky Vesny Vulovi-
čové, které v českokamenické nemoc-
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

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

PYŠNÁ PRINCEZNA
Černobílé podobenství 
o síle lásky a poctivé práci
Pohádka o pyšné princezně Krasomile nezapře dobu svého 
vzniku. Král Miroslav nadšeně pomáhá za vydatného zpěvu svým 
poddaným, zatímco v Půlnočním království místo zmateného 
panovníka vládnou zkorumpovaní rádcové. Nakonec vyhraje láska 
zasazená do radostné práce. Cenzura povolila jediný vyloženě 
kouzelný motiv – zpívající, nebo spíše hrající květinu.

„V koruně ta moudrost není, 
v hlavě ji má pravý král.“Československý film na začátku 

50. let přinášel téměř výhradně 
pohádky. Pyšná princezna to ale na roz-
díl od ostatních veřejně přiznávala. 
Původně se počítalo s tím, že se bude 
točit na drahý barevný materiál. Z ideo-
logických důvodů však dostal přednost 
budovatelský snímek Zítra se bude 
tančit všude.

Král musí mezi lid
Tehdejší schvalující komisi pobuřoval 
nápad, že by hlavním kladným hrdinou 
mohl být král. Při přepisování scénáře se 
proto vymyslelo, že se vládce převlékne 
za zahradníka a vyzdvihne se motiv lás-
ky k práci. Pokud si uvědomíme, kdy se 

snímek začal připravovat, není možná 
daleko od pravdy teorie, že král Miroslav 
měl volně asociovat Josifa Stalina, za-
tímco senilní a stárnoucí otec Krasomily 
zase Edvarda Beneše.

Pohádka zapadala do obvyklého 
způsobu vyprávění 50. let. Ve světě dobra 
je vše zalité sluncem, mládím, zpěvem 
a mírem. Naproti tomu v Půlnočním 
království panuje tma, zákaz zpěvu a vy-
kořisťování. Divák má pochopit, že štěstí 
nespočívá v lakotě, ale v pilné práci a pro-
spěšnosti pro celek. Opakovaně se zde 

objevují chudí lidé, kteří působí spokoje-
ně, i když nemají peníze. Současný divák 
si také pamatuje mýtus o laskavém, 
avšak neinformovaném panovníkovi, 
za kterého vládnou zkorumpovaní rádco-
vé. Budovatelsky pojaté záběry v první 
části filmu, kdy král Miroslav chodí mezi 
lid, působí dnes rušivě a oddalují začátek 
vlastního příběhu. I přes schematičnost 
vyvolal film u veřejnosti nadšení a do  
kin na něj přišlo rekordních více než  
8,2 milionu diváků!

Láska jako zrada vlasti
Alena Vránová díky filmu získala 
nesmrtelnou popularitu, na natáčení 
však doplatila. Jako studentka DAMU 

ČSFD: 82 %, IMDb: 76 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

PYŠNÁ PRINCEZNA
 Československo, 1952, 94 min.
 Režie: Bořivoj Zeman
 Kamera: Jan Roth
 Předloha: Božena Němcová
 Scénář: Bořivoj Zeman, Henryk Bloch, 
 Oldřich Kautský
 Hrají: Alena Vránová, Vladimír Ráž, 
 Stanislav Neumann, Miloš Kopecký, Karel Effa, 
 Gustav Heverle, Mária Sýkorová, 
 Josef Hlinomaz, Otomar Korbelář a další

Co také vadilo 
dobové kritice
Hodný „feudální“ král nebyl jedinou 
vadou na kráse úspěšného filmu. 
Jak už bylo naznačeno, museli 
tvůrci ze scénáře vyškrtat veškeré 
kouzelné motivy až na zpívající 
květinu. Dobová kritika je tepala 
i za to, že dívky na louce špatně 
hrabou seno, a pohoršovala se nad 
technickou neznalostí základní 
zemědělské práce. Novináři 
v časopise Kino se podivovali 
nad tím, že princezna hraje 
na loutnu, která coby románský 
hudební nástroj odnárodňuje 
český charakter pohádky i písně. 
Tvrdilo se též, že film působí jako 
kapitalistický nebo západní.

Není malých rolí
V Pyšné princezně se objevilo 
velké množství herců v malých 
nebo vedlejších rolích. Možná si 
vzpomenete na Miloše Nesvadbu 
jako prince ze Země zacházejícího 
slunce nebo na Terezii Brzkovou 
(pozdější kořenářku v neméně 
slavném filmu Byl jednou jeden 
král) a Františka Kováříka 
(profesora Hrbolka v proslulé 
komedii Marečku, podejte mi 
pero) coby manželský pár žijící 
s mladými společně na mlýně. 
Ve filmu si zahrála i Jana 
Werichová (roli Madlenky) nebo 
později populární Rudolf Cortés 
jako zpívající dřevorubec. Ten se 
ovšem nedostal ani do titulků. 
Ve výrazné, byť vedlejší roli Vítka 
se zde prosadil Gustav Heverle. 

porušila zákaz natáčení a původně 
nesměla nastoupit do dalšího roční-
ku. Hlavní problém ale nastal, když 
se během práce skutečně zamilovala 
do Vladimíra Ráže. Její manžel, tehdy 
zapálený komunistický funkcionář 
Pavel Kohout, udělal z nevěry a rozvo-
du věc veřejnou a napsal divadelní hru 
Dobrá píseň o zloduchovi, který přebral 
vzornému komunistovi ženu. Poselství 
jeho díla mluvilo srozumitelně: Kdo zra-
dí soudruha, je schopen zradit i vlast. 
Tehdy stále probíhaly politické procesy 
a běžně se udílely tresty smrti…

Filmaři poničili mlýn
Natáčelo se na mnoha místech. Když se 
princezna prochází v zahradě, vidíme ji 
na zámku Hluboká. Míč přehozený přes 

bránu však její nápadník v přestrojení 
za zahradníka zvedne až v Třeboni. 
Filmovalo se také v Dolském mlýně mezi 
Jetřichovicemi a Růžovou na Děčínské 
vrchovině. Štáb se nechoval zrovna 
ohleduplně. Kvůli natáčení musel být 
zbořen nedaleký hotel a samotný mlýn 
byl při práci na snímku dosti poničen. 
V pohádce uvidíte mlýn ještě v celé 
jeho kráse včetně náhonu, v pozdějších 
filmech už se jeví jako dost zchátralý.

Jedna ze scén útěku Krasomily s Miro-
slavem se natáčela u známých „varhan“ 
na Panské skále u Kamenického Šenova. 
Právě Pyšná princezna zřejmě přispěla 
k popularizaci této přírodní památky, 
a to nejen u turistů. Vznikly zde i další 
pohádky, v poslední době Hodinářův 
učeň z roku 2019.  ▪

Krásná klasická 
pohádka obsa-

hující budovatelské 
jinotaje temného 
kapitalismu v Půl-
nočním království, 
kde se platí vysoké 
daně a je zakázá-
no zpívat.

RHK, ČSFD.cz

Král Miroslav vstupuje do Půlnočního království na louce u Huntířova, kam si filmaři přidali pár kulis

Proslulá Panská skála Zchátralý Dolský mlýn
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

KRAJEM SKLÁREN 
A POHÁDKOVÝCH SKAL
za divy přírody i lidských rukou

Kamenický Šenov býval typickou 
horskou zemědělskou vsí. Až 

do roku 1886 zde dokonce nebyla 
žádná sklářská huť. Zpočátku chybělo 
levné dřevo. Později se k vytápění hutí 
začal používat generátorový plyn, jen-
že to zase chyběla železnice, po které 
by se dováželo uhlí. Z podnětu zdejších 
průmyslníků proto vyrostla místní drá-
ha z České Kamenice. Do provozu byla 
uvedena 10. února 1886 a v témže roce 
vystavěla Anna Rücklová pro svého 
syna Adolfa vedle nádraží první 
sklářskou huť, jejímž správcem 
se stal Václav Jílek z Plachtína 
u Plzně. V roce 1905 založili 
proti budově nádraží Anto-
nín Jílek a František Vetter 
druhou sklářskou huť, z níž 
po Vetterově odchodu v roce 
1914 vznikla sklárna Bratři 
Jílkové.

Národní podniky a soukromé dílny
Dne 1. srpna 1900 byl Kamenický Še-
nov, tehdy již s více než 5 000 obyvateli, 
rozhodnutím císaře Františka Josefa I. 
povýšen na město. Po roce 1945 odešla 
většina obyvatel německé národnosti 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Cestu zahájíme na nádraží v Kamenickém Šenově, kam 
nás dopraví motoráček z České Kamenice. Trať 082 se 
po zrušení pravidelného provozu v roce 1992 dočkala 
díky dobrovolníkům z Klubu přátel lokálky a Klubu 
železničních cestovatelů rekonstrukce. Dnes už je součástí 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje 
a během sezony slouží především turistům.

v rámci odsunu za hranice, ale sklářská 
výroba pokračovala. Z Rücklovy hutě se 
stal národní podnik Severosklo, sklárna 
bratří Jílků se stala součástí novo-
borského podniku Crystalex a v roce 
1966 přibyla v dolní části města nová 
továrna na výrobu svítidel. V 90. letech 
minulého století sklárnu bratří Jílků 
odkoupili potomci původních majitelů 
a ve městě se opět rozšířila síť menších 
soukromých sklářských dílen.

Procházka po městě
Dnes má Kamenický Šenov necelé 

4 000 obyvatel. Jeho dominan-
tu představuje barokní kostel 

Narození sv. Jana Křtitele 
z let 1715–1718, k jehož 
severní straně přiléhá 
bývalý hřbitov s řadou bo-

hatě členěných rokokových 
a klasicistních kamenných 

náhrobků. Vedle kostela stojí 
patrová fara s mansardovou 

střechou a uprostřed prostranství 
vysoký památník z čedičových sloupů, 
slavnostně odhalený v roce 1912 k po-
ctě panovníka. Tehdy byl jeho součástí 
dvouhlavý orel a císařův portrét, dnes je 
zde jednoduchá pamětní deska obětem 
fašismu.

U hlavní silnice stojí výstavný kamen-
ný dům s podstávkou v jižní roubené 
části a dřevem obloženým patrem 
krytým mansardovou střechou. Pochází 
z roku 1770 a v minulosti sloužil jako 
poštovní přepřahací stanice se zájezd-
ním hostincem. Od roku 1919 v něm 
sídlila pobočka vídeňské sklářské firmy 
J. a L. Lobmeyr, v roce 1949 v něm bylo 
otevřeno Sklářské muzeum Kamenický 
Šenov.

Když tuhne magma
Po zelené turistické značce zamíříme 
k národní přírodní památce Panská 
skála, známé nejen z turistických pro-

Nádraží v Kamenickém Šenově

Pryská věž

T e x t  a   f o t o :  J a r o s l a v  V á l a 

Šenovský vrch
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

Do cukrárny nebo na pivo
Cestou mezi skalami dojdeme k dalšímu 
skalnímu výklenku, tentokrát s obrazem 
Nejsvětější Trojice. Na samém konci 
protáhlého zalesněného skalnatého 
hřbítku čeká vrchol Stráž, tvořený pís-
kovcem, kterým pronikl čedič, proto je 
zde několik čedičových skal s vyvinutou 
sloupcovou odlučností.

Lesem sestoupíme po červeném míst-
ním značení a pak po zelené turistické 
značce projdeme podél pískovcových 
skal k železničnímu viaduktu v Horní 
Kamenici. Hned za ním stojí pískovcová 
skála zvaná Hrnčířský kámen a výklen-
ková kaplička. Podél říčky Kamenice pro-
jdeme Českou Kamenicí a túru můžeme 
zakončit v oblíbené cukrárně na náměstí 
nebo v rodinném pivovaru Kotouč, který 
vznikl v nedalekém barokním objektu 
původního panského pivovaru Kinských. 
V obou případech se během deseti minut 
dostaneme na nádraží.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Prysk. U viaduktu, po němž dříve 
pokračovala železnice z Kamenického 
Šenova do České Lípy, silnici opustíme 
a vystoupáme do Šenovského sedla. 
Vede z něho odbočka na Šenovský 
vrch (632 m n. m.), ale výhledu brání 
vzrostlý les.

Z rozcestí U Křížku nás modrá značka 
přivede na rozcestí Písková cesta, kde 
odbočíme ke skalnímu útvaru Pryská 
věž a poté na Pískovou vyhlídku, z níž 
budeme obdivovat Střední vrch  
(593 m n. m.) s výrazným skalním su-
kem na svém nejvyšším bodě. Po ná-
vratu na rozcestí se za stálého klesání 
dostaneme na okraj Dolního Prysku. 
U posledního domku sestoupíme úzkou 
lesní pěšinou k altánu, naproti němuž 
vyvěrá pramen sv. Kříže, obnovený 
na podzim roku 2009. Od sousední 
nízké skalky, ve které je výklenek s ob-
razem Ježíše Krista na Olivetské hoře, 
vystoupáme podél křížové cesty ke kapli 
Božího hrobu. Ta je vytesaná v úpatí 
mohutné pískovcové věže s dřevěným 
křížem na vrcholu. Na sousední skále se 
nachází upravená vyhlídka.

spektů a pohlednic, ale také z pohádky 
Pyšná princezna. Skálu tvoří štíhlé čtyř- 
až šestiboké čedičové sloupy, které 
vznikly při tuhnutí magmatu. Přejde-
me rozlehlé parkoviště s infocentrem 
a pokračujeme po zelené turistické 
značce po silnici směrem na Horní 

Vlakem  
do Kamenického  
Šenova
Z Prahy / Ústí nad Labem
Rychlíkem do Děčína a regionálním vlakem 
do České Kamenice

Z Liberce
Regionálními vlaky s přestupem v Benešově 
nad Ploučnicí do České Kamenice

Z České Kamenice do Kamenického Šenova 
jezdí až do 30. října 2022 místní vlaky linky 
T1 provozované společností KŽC Doprava.

 žst. Kamenický Šenov

žst. Česká Kamenice

Panská skála

Sklářské muzeum 
Kamenický Šenov

Šenovský vrch

Písková vyhlídka

rozcestí Písková skála

rozcestí Dolní Prysk 

 rozcestí Česká Kamenice (nám.)

kaple Božího hrobu / křížová cesta
skalní kaple Nejsvětější trojice

Hrnčířský kámen

DÉLKA 
TRASY 
12  KM

Památník obětem fašismu vedle kostela Narození sv. Jana Křtitele

Křížová cesta nedaleko Dolního Prysku

Hřbitov v Kamenickém Šenově

Sklárna Jílek naproti 
nádraží na začátku výletu
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

Mnichovská konference na konci září 1938 přinesla 
Čechům šok a trauma, které v nich rezonuje dodnes. 
Pro velkou část Evropanů včetně našich tehdejších 
spoluobčanů ale znamenala především záplavu euforie. 
Vyvrcholením oslav byla jízda Adolfa Hitlera získaným 
územím Sudet. Zatímco do Ústí nad Labem se kupodivu 
nedostal, Českou Kamenici si ujít nenechal. Zde ho 
nadšeně přivítal kníže Ulrich Kinský v nacistické uniformě.

JAK SE POTKAT 
S ADOLFEM HITLEREM 
a zemřít uprostřed radosti

Je pátek 30. září 1938 dvě hodiny 
po půlnoci. Prezident Edvard Beneš 

se právě dozvídá výsledky mnichovské 
konference: zástupci Německa, Itálie, 
Francie a Británie se dohodli, že Česko-
slovensko odstoupí pohraniční území 
Říši. A to bezodkladně od 1. do 10. října. 
Nároky Maďarska a Polska mají být vy-
řešeny dodatečně, nejlépe do tří měsíců. 
Prezident ještě téhož dne diktát přijímá, 
stejně se zachová vláda. Parlament však 
dohodu nikdy neratifikuje.

Zatímco Češi nemohou uvěřit zradě 
spojenců, francouzská veřejnost téměř 
jednomyslně jásá. I na Britských ostro-
vech je nálada plná úsměvů a hlasité 
radosti. Vždyť politici zajistili Evropě 
mír. Ale najdou se i kritici na důležitých 
místech, první lord admirality na pro-
test dokonce rezignuje. Kdo by se však 
staral o jakousi téměř neznámou zemi 
uprostřed kontinentu, natož aby kvůli 
ní bojoval? Bývalý německý císař Vilém, 
který od konce první světové války žije 
v nizozemském exilu, navíc posílá svým 
královským příbuzným do Londýna 
písemnou gratulaci.

Vůdce přijímá hold
V České Kamenici vládne frenetické 
nadšení. V pondělí 3. října ráno potupně 
odjíždí československá vojenská po-
sádka. Během několika hodin vyrostou 
slavobrány a město se svátečně zahalí 
do vlajek s hákovými kříži. V půl dva-
nácté přijíždí za bouřlivého jásotu první 
vojáci wehrmachtu. Německá armáda 
pochoduje až do večera, kdy dorazí ka-
pela a letadla Luftwaffe. Ale to nejlepší 
má teprve přijít. „Oslavy osvobození“ 
vyvrcholí o tři dny později příjezdem 
Adolfa Hitlera.

Je přesně týden po mnichovské kon-
ferenci. Vůdce projíždí získanou zemí 
sebevědomě v otevřeném automobilu. 
Pronáší projev v Rumburku a pak zamíří 

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

Adolf Hitler se 6. října 1938 v České Kamenici 
zapisuje do zlaté knihy města

Jásot německých obyvatel při rušení státní hranice
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

náměstí v České Kamenici se přejmenuje 
na náměstí Adolfa Hitlera. Svou ulici do-
stává rovněž Göring, Goebbels, Henlein 
a plukovník Stempel, velitel 10. pěšího 
pluku, který město obsadil. Radnice také 
uděluje čestné občanství Henleinovi.

Kníže posílá telegram
V centru dění nesměl chybět hlavní před-
stavitel místní šlechty – kníže Kinský. 
Vzhledem k tomu, že republika hned prv-
ním zákonem používání šlechtických ti-
tulů zakázala, se vlastně jednalo o pana 
Oldřicha Kinského. On sám ovšem 
používal jméno Ulrich. Nemovitý maje-
tek v České Kamenici převzal po svém 
zemřelém strýci v roce 1925. Po rozvodu 
se v roce 1932 znovu oženil, a to v Mni-
chově s dcerou německého diplomata. 
Ačkoli měl statky ve východních Čechách 
(především v Heřmanově Městci a Choc-
ni), přenesl v roce 1932 svou ústřední 
správu velkostatků do České Kamenice 
mezi své německé soukmenovce.

Kníže Ulrich Kinský se stal hned v roce 
1935 členem Sudetoněmecké strany 
a v březnu 1938 slavil na vídeňském 
letišti připojení Rakouska k Říši. Jeho 
proněmecká činnost byla tak zjevná, že 
ho československá policie i četnictvo 
od května 1938 sledovaly. V krizovém 
předmnichovském období pravidelně 
jezdíval do Drážďan. Ve čtvrtek 29. září 
ráno zasílá telegram, ve kterém naléhá 
na „okamžité obsazení sudetoněmec-
kých území německou armádou“, aby 
byla učiněna „přítrž všem krutostem, 
utlačování a dalšímu pustošení ze strany 
československých vojenských oddílů 
a rudé chátry“.

Útěk do Argentiny
Když se jeho plány staly v řádu hodin 
skutečností, nechal si kníže Ulrich 
narychlo ušít nacistickou uniformu. 
Na schůzku s Adolfem Hitlerem přece 
nemohl dorazit v civilních šatech. Setká-
ní s vůdcem v centru České Kamenice 
ale bylo jeho labutí písní. V polovině 
prosince totiž nečekaně zemřel. U jeho 
vystavené rakve stála čestná stráž SA. 
Vzhledem k obřím dluhům se pozůsta-
lostní řízení táhlo a nebylo uzavřeno ani 
do konce války. K místnímu velkostatku 
se tak jeho rodina nedostala. Počátkem 
roku 1940 navíc vdova Mathilda i s dětmi 
nečekaně odcestovala do Argentiny, kde 
se usadila natrvalo.  ▪ 

Podklady využity z knihy Česká Kamenice 

do České Kamenice. Na Koňském trhu 
ho přivítá velká slavobrána s nápisem 
Dík zachránci (Dank dem Retter). Před 
radnicí se zapisuje do zlaté knihy města 
a s úsměvem přijímá holdy jásajících 
obyvatel. Po jeho boku se objevují dva 
významní muži: šéf SS, gestapa a mini-
str vnitra Heinrich Himmler a Konrad 
Henlein, první a poslední šéf Sudeto- 
německé strany, která ostatně za pár 
dní zanikne.

Hitler odtud pokračuje do Kamenic-
kého Šenova, kde převezme jako dar 
velkou broušenou vázu. Následuje cesta 
přes Nový Bor a Cvikov do Saska, aby 
pak navštívil Chrastavu a Frýdlant. Hit-
lerománie ovšem nepřestane ani po od-
jezdu vůdce zpět do Berlína. Hlavní 

Parodií na demokracii se staly 
doplňovací volby do říšského sněmu, 
které proběhly v zabraných Sudetech 
4. prosince 1938. Cílem fašistů 
nebylo jen získat přesvědčivou nebo 
drtivou většinu hlasů, ale dosáhnout 
souhlasu od úplně všech voličů! To 
znamenalo přinutit obyvatele, aby 
se k urnám vůbec dostavili. Za tímto 
účelem objížděli příslušníci SA kraj 
a zpívali bojové písně.

Výsledek přesvědčovací kampaně 
byl impozantní. V soudním okrese 
Česká Kamenice bylo registrováno 
celkem 17 756 oprávněných voličů 
a volit přišlo 17 623, tedy 99,25 %, 
přičemž 17 509 hlasovalo pro 
(99,35 %) a pouze pět se opovážilo 
být proti. V samotném městě 
byly výsledky ještě „lepší“ – účast 
ve volbách činila 99,88 % a pro 
hlasovalo 99,82 %!

Hra na volby

Perzekuce odpůrců
Podle připravených seznamů 
začalo okamžitě po obsazení 
Sudet pronásledování antifašistů, 
komunistů a sociálních demokratů. 
Ti byli nejdříve zbiti, hozeni 
na korbu nákladních aut a převáženi 
na výslechy. Perzekuce zasáhly 
samozřejmě všechny Židy. Během 
pouhých několika dní byly uzavřeny 
všechny židovské obchody 
a zabavoval se jejich majetek. 
Poslední židovská rodina byla 
z města vyhnána v únoru 1940.

A co Češi? Před Mnichovem jich 
žilo ve městě asi 400, po záboru 
Sudet jich zůstaly asi dvě desítky, 
tedy okolo 5 %. Jednalo se hlavně 
o lidi ze smíšených manželství. 
Opuštěné české obchody byly rovněž 
zabaveny stejně jako například 
prodejna Baťa.

Ztráty ČSR  
po mnichovské dohodě

území obyvatelstvo

Československo 29,6 % 33,0 %

Čechy, Morava, Slezsko 37,4 % 35,9 %

Slovensko 21,8 % 26,4 %

Podkarpatská Rus 12,0 % 29,7 %

Zdroj: Školní atlas československých dějin, Geodetický 
a kartografický podnik v Praze, 9. vydání z března 1984

U rakve knížete Kinského stála v prosinci 1938 čestná stráž SA

Kníže Ulrich Kinský 
(zcela vpravo v uniformě) čeká na Hitlera

Tichý ústup 
československé armády
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REKREAČNÍ AREÁL

Vodní radovánky 
s bludištěm a minigolfem
Pískovna v Dubici u České Lípy nabízí 
spoustu zábavy nejen pro děti, ale 
i pro starší. Areál je otevřený v létě 
každý den od 10 do 20 hodin a vstup 
do něj je zdarma. Kousek od pláže 
najdeme interaktivní vodní prvky –  
síť kamenných koryt a různých přehrad, 
mlýnské kolo a další. Poblíž je také  
3D bludiště, které se podobá lanovému 
centru. Skládá se z osmi překážek 
ve výšce až dvanáct metrů, přičemž 
z nejvyššího patra vede tobogan. 
Bludiště je doplněné dětským hřištěm, 
které se nachází v jeho spodní části. 
Na místě dále najdete minigolfové 
hřiště a je zde možnost vodního lyžování 
nebo plážového volejbalu.

Zapomeňte na starosti všedního dne a vydejte se do nových míst. 
Odpočiňte si ve venkovních i vnitřních areálech s vyzkoušenými lákadly 
pro všechny věkové kategorie. A pokud chcete své děti utahat, vylezte 
s nimi na vysoký kopec, nejlépe s rozhlednou.

TURISTIKA

Přes kamení a pařezy 
na rozhlednu Vlčí Hora
Výlet do přírody můžete zahájit 
v areálu Nobilis Tilia ve vesnici 
Vlčí Hora. Tam se dostanete po žluté 
a červené od zastávky Zahrady 
u Rumburka (s víkendovým provozem 
vlaků). V areálu najdete čajovnu  
i rozlehlou zahradu. Po kávě a koláči se 
vydejte vzhůru do kopců. Cesta se dá 
z větší části zvládnout i se sportovním 
kočárkem. Na rozcestí máte na výběr. 
Pokud se vydáte kolem Verunčiny 
studánky (po zelené Köglerově naučné 
stezce), čeká vás na cestě sem tam větší 
kámen nebo pařez. Vedle toho kratší 
cesta po žluté značce chvílemi připomíná 
horolezeckou výpravu. Těsně před 
rozhlednou je cesta strmá a kamenitá.

ZÁBAVA UVNITŘ

Hopsárium s kavárnou  
a dopravním hřištěm
Děčínské Hopsárium je umístěné 
v nákupním centru Pivovar. Vstupné 
závisí na věku dítěte a době, kdy 
přijdete. Po páté odpoledne třeba 
zaplatíte méně. Otevřeno mají celoročně. 
V první části se nachází kavárna, kde 
můžete s dětmi u stolečků tvořit 
a malovat. Je zde i oplocená herna 
pro nejmenší. Druhá část Hopsária 
obsahuje konstrukci s malou skluzavkou 
do balonků nebo pěnové kostky. Dále jsou 
k dispozici hrací prvky v podobě silnic se 
semafory, benzinové pumpy a chodníčků, 
kudy mohou děti jezdit na motokárách, 
odrážedlech a motorkách. Semafory 
skutečně fungují, benzinová pumpa také. 
Děti mohou využít rovněž skákací hrad.

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

SLADKÁ DÍLNA

Vyrobte si čokoládu 
podle vlastní fantazie
Na náměstí v Krásné Lípě se nachází 
čokoládovna, kde mají kromě prodejny 
skvělou atrakci. Tou je dílnička, v níž 
si děti i dospělí mohou vyrobit vlastní čokoládu. 
V závislosti na tom, jak moc pospícháte, si 
vyberete formu. Počítejte s tím, že celý proces 
včetně odlévání a zdobení může i v základní 
sestavě zabrat hodinu a více. Jakmile formu 
zaplníte, čokoláda delší dobu tuhne (opět asi  
60 minut). Volný čas se dá využít k návštěvě 
Domu Českého Švýcarska, který je přímo 
přes silnici. Zde si děti vyhrají s interaktivními 
expozicemi – roztočí mlýn, budou řídit balon 
nebo se zabaví dřevěnými skládačkami.

R
ub

ri
ka

 v
zn

ik
á 

ve
 s

po
lu

pr
ác

i s
 w

eb
em

 O
vě

ře
no

R
od

ič
i.c

z.



Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Nebojte se vyslat své děti na cestu vlakem 
samotné. Seznamte je se základními pravidly 
a cestování si v klidu užije každý! 

Děti na cestách

Průvodce bezpečným a snadným cestováním pro děti

▪ Bylo ti už 6 let? Tak to se můžeš vydat na cestu i bez rodičů. Pokud jsi mladší, 
 vezmi si jako doprovod bráchu, ségru nebo kamaráda, kterým už bylo 10.
▪ Popros rodiče, ať ti jízdenku koupí předem, ideálně v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak. 
 Pak nebudeš muset čekat frontu na jízdenky na nádraží.
▪ Na nástupiště nechoď přes koleje. Využij podchody nebo nadchody.
▪ Na nástupišti čekej na vlak za žlutou čárou, která je vyznačená na zemi. Tam budeš v bezpečí.
▪ Žlutou čáru překroč a do vlaku nastup, až když úplně zastaví. Jakmile průvodčí pískne 
 do píšťalky, výstup a nástup je zakázaný, protože vlak odjíždí.
▪ V některých vlacích můžeš využít místa pro děti do 10 let a jejich doprovod. 
▪ Pokud se ti cestou ve vlaku něco nezdá, najdi průvodčího a řekni mu to. On si s tím poradí.
▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.

Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda? 
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho 
pobíhat po vlaku samotného.

▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.

Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda? 
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho 
pobíhat po vlaku samotného.

Samy vlakem?

V pohodě!

CDPV_deti_na_cestach_2021_215x270_v01.indd   1 22/06/2021   11:35
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USA

Jižní nádraží v Bostonu
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První rok po přestěhování do Massachusetts v roce 1997 jsme z Bostonu podnikli 
cestu do New Yorku. Instinktivně jsme chtěli jet vlakem. Rychlík Acela Express by 
zvládl cestu za tři a půl hodiny. Bohužel jízdenka stála stejně jako letenka. Přes 
sympatie k železnici jsme tedy zvolili autobus, u kterého nás lístek přišel na čtvrtinu 
ceny. Od té doby se situace na americkém dopravním trhu moc nezměnila.

AMERICKÁ ŽELEZNICE
VE STÍNU AUT A LETADEL
vzpomíná na velkou minulost

T e x t :  M a r t i n  G i l a r
F o t o :  R e n a t a  G i l a r o v á ,  J e s s i c a  F r i d r i c h



Bývalá výpravní budova v Milfordu slouží 
jako prodejna alkoholických nápojů

železnice
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Když jsme přesídlili do městečka 
Franklin, jezdili jsme o víkendu 

příměstským vlakem do Bostonu. A tak 
jsme pochopili, že americké dráhy fun-
gují jinak než české. Solidně vyhlížející 
staniční budova ve Franklinu je zavřená, 
nemají tam ani stánek, kde by si cestují-
cí koupili limonádu nebo párek v rohlí-
ku. Natož jízdenku.

Atrakce bez záchodu
Když přijel vlak do stanice, chtěli jsme 
nastoupit, ale dveře vagonů byly 
zamčené a stupátka zůstala sklopená. 
Následovali jsme příkladu cestujících 
a stěsnali se do jediného otevřeného 
vozu s průvodčím. Zbylá část dlouhé-
ho vlaku zůstala uzavřená. Sedli jsme 
si k oknu, jenže vagon vypadal stejně 
opotřebovaně jako vlaky v 80. letech 
v ČSSR. Potrhaná koženka, ulepená 
podlaha a okna poškrábaná tak, že přes 
ně nebylo vidět. Vlak se coural rychlostí 
šumavské lokálky.

Viděli jsme, že navzdory zašlé patině 
brali babičky a dědečkové své vnuky 
na výlet. Cestu vlakem vnímali jako 
historickou atrakci! Taková vyjížďka má 
jeden háček, který jsem si uvědomil, 
až když jsem ji absolvoval s vlastní-
mi dětmi. Jednou v neděli se můj syn 
dožadoval ve vlaku záchodu. Ovšem 
ten ve vagonu nebyl! S dítětem v náručí 
jsem dostihl průvodčího, který nám 
sdělil, že jediné WC je na konci vlaku,  
a milosrdně nás přes závoru vpustil 
do útrob liduprázdné soupravy. Proběhli 
jsme pěti vozy, než jsme našli spásnou 
místnost. Až pojedete někdy příměst-
ským vlakem v USA, myslete na to  
a odskočte si před cestou nebo si 
ponechte časovou rezervu na bloudění 
strašidelně pustou soupravou.

Úpadek amerických železnic mi dlouho 
vrtal hlavou. Čím to, že má dnes Evropa, 
Japonsko i Čína pohodlné a rychlé vlaky, 
zatímco bývalá vlaková velmoc USA si 
může o rychlodráhách nechat jen zdát? 

Zkusím najít vysvětlení v historii. Všechno 
začalo v 19. století průmyslovou revolucí. 
V Anglii roku 1830 začaly parní vlaky jezdit 
na dráze z Liverpoolu do Manchesteru 
a starý kontinent i USA to okamžitě oko-
pírovaly. V sázce nebyla jen konkurence- 
schopnost průmyslu, ale i způsobilost 
armády přepravovat vojáky a děla.

Průkopnické Rakousko
V rakouské říši začala roku 1836 stavba 
tratí mezi Vídní a Břeclaví. Během něko-
lika let u nás přibyly dráhy Břeclav – Pře-
rov, Břeclav – Brno, Přerov – Olomouc, 
které se spojily projektem Severní dráhy 
císaře Ferdinanda z Prahy do Olomouce 

Ozubnicová železnice na nejvyšší horu 
v New Hampshire s letním provozem pro turisty

Dnes už jen muzejní exponátKoleje v Americe chřadnou a rezaví



Železniční muzeum v Edaville ve státě Massachusetts 

Z opuštěných 
tratí se stávají 

cyklostezky
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a odbočkou z České Třebové do Brna, 
jehož ředitelem se stal mladý inženýr 
Jan Perner. Roku 1837 byl zodpovědný 
za celý projekt včetně stavby nádraží 
v Praze. Vedl si zdatně, ve svých třiceti 
letech (1845) uvedl trať do provozu. Bo-
hužel se však na inspekční cestě v Choc-
ni vyklonil z vlaku, aby si prohlédl portál 
tunelu, který sám projektoval. Hlavou 
narazil do sloupu a na následky zranění 
zemřel o den později v Pardubicích.

Z uvedené historie vyplývá několik 
skutečností. Rakousko nebylo  
v 19. století tak zkostnatělé, jak nás  
učili ve škole. Ve stavbě železnice za  
Evropou rozhodně nezaostávalo. Národ-
nostní problémy nebyly tak vyostřené, 
jak tvrdili národní buditelé. I český inže-
nýr mohl udělat ve dvaadvaceti letech 
v Rakousku kariéru. Zpětně mi také 
došlo, proč České dráhy pojmenovaly 
jeden z rychlíků Jan Perner a proč bývalo 
ve vozech všude napsáno: Nevyklánějte 
se z oken.

Zlatá éra
I stavba železných drah v USA probíhala 
s plným nasazením. Stály za tím jak 
podnikatelské zájmy (jinak řečeno chuť 
vydělat peníze), tak národní strategie 

rozvoje. Průmyslová města na východě 
potřebovala spojení s pohraničím, které 
se stále rozpínalo do prérií Středozápadu  
(USA tehdy byly podstatně menší než 
dnes a nesahaly až k západnímu po-
břeží). V 19. století jezdily proti proudu 
Mississippi parníky, ale byly pomalé 
podobně jako volské potahy, které puto-
valy po Cumberland Road z Pensylvánie 
do vnitrozemí k řece Ohio. O moc lépe 
na tom nebyly ani umělé vodní kanály. 
Roku 1825 byl dokončen Erijský kanál, 
který propojoval New York s Velkými 
jezery. Byl komerčně úspěšný, ale bárky 
se zbožím po něm tahali koně nebo voli, 
takže žádná expresní přeprava. Navíc 
v zimě na půl roku zamrzal.

Města na východním pobřeží se vzá-
jemně trumfovala s obchodními konku-
renty. Jedno z nich – Baltimore – vsadilo 
na vlak a v roce 1831 uvedlo do provozu 
koňku do Washingtonu. Pak se progre-
sivní radní rozhodli přejít na páru. V tu 
dobu ještě USA dovážely lokomotivy 
z Anglie, ale Američané se brzo naučili  
vyrábět vlastní. První baltimorská 
železnice vedla přes Appalačské pohoří 
a napojila dopravní infrastrukturu řekou 
Ohio na splavné povodí Mississippi.

Investice do železnice byla riskantní 
záležitost. Škarohlídové tvrdili, že tento 
způsob přepravy je založený na chyb-
ném předpokladu, že pára bude běhat 
do kopce laciněji než voda z kopce. 
Zavedená konkurence vodních kanálů 
byla opravdu tvrdá – po vodě se zboží 
převáželo rozhodně podstatně levněji. 
Železnice měla nicméně proti kanálům 
několik výhod. Jezdilo se po ní rychleji, 
dokázala překonat hory, fungovala 
i v místech, kde netekly řeky, a v zimě 
nezamrzala. Každé město na východním 
pobřeží začalo pokládat svou železnou 
dráhu směrem na západ. Města rostla 

Odcházející legenda
Železnice se v USA přesouvají do sféry 
mytologie. Kdysi byly slavné, dnes 
se z nich stala polozapomenutá 
legenda. Americké pověsti o lokomo-
tivách, tulácích hoboes a o strašidel-
ných vlacích si můžete přečíst v knize 
Prérií pádí kůň od Vladimíra Stuchla. 
Jako kluk jsem hltal příběhy o vlako-
vém Billovi, jak pes zabránil srážce 
lokomotiv na trati Union Pacific nebo 
o kopáčích tunelů. Dnes se na mís-
tě zrušených tratí po celé Americe 
budují cyklistické stezky. Moje žena 
vstoupila do dobrovolného sdružení, 
které se tím zabývá. Konec železnice 
už nastal. Nebo snad ne?

O autorovi
Martin Gilar je povoláním vědec 
v oboru chemie. Od roku 1996 pracu-
je v americkém státě Massachusetts. 
Své zkušenosti ze života za oceánem 
popsal ve dvou nevšedních cesto-
pisech: Nebojte se Ameriky (2010) 
a Amerika na druhý pohled (2019). 
V obou publikacích na sebe vrství 
množství postřehů z historie a sou-
časnosti USA. Dozvíte se například, 
jak si doma uvařit javorový sirup, 
jak se 11. září otisklo do kolektivní 
psychiky Američanů, jak se žije 
dnešním indiánům, jak kalifornská 
zlatá horečka změnila historii nebo 
že USA chtěly v několika válkách 
dobýt Kanadu, ale zatím neuspěly. 
Své vyprávění pojímá s humorem 
a velkou dávkou nadsázky.
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podél tratí jako houby po dešti a farmáři 
mohli prodávat své produkty městským 
zákazníkům, protože se díky rychlé 
dráze nestačily zkazit.

Úspěšné tažení kontinentem
Raná fáze cestování vlakem rozhodně 
nebyla selanka. Stačí si přečíst citát 
Samuela Brecka, obchodníka z Filadel-
fie. „Kdyby si člověk mohl odskočit, když 
potřebuje, kdyby nebyl zavřený v krabici 
s 50 až 60 žvýkači tabáku, kdyby jiskry 
nepropalovaly díry v jeho oblečení a kdy-
by ho neotravoval zápach kouře, oleje 
a spaliny z komína, kdyby nehrozilo 
nebezpečí, že člověka roztrhá na kou-
síčky explodující kotel nebo že vlak 
vykolejí, byla by železnice skvělý způsob 
cestování.“ Nástup technologie se však 
nedal zastavit.

Železnice nejdříve pomohla Severu vy-
hrát občanskou válku proti Jihu. Potom 
byly dobudovány transkontinentální 
trasy, čímž USA získaly světový primát 
v délce položených kolejí. Vláda podpo-
rovala stavbu tím, že za každou dokon-
čenou míli kolejí dávala společnostem 
granty v podobě federální půdy. Dráhy 
následně prodávaly půdu osadníkům, 
které do divočiny dopravily jejich vlaky. 
To výrazně urychlilo osidlování Divoké-

ho západu a vydělali na tom všichni. Až 
na původní vlastníky půdy – americké 
indiány.

Hřebíček do rakve
Pokrok se zastavit nedá, ale škytnout 
může. Železniční magnáti, města i lo-
kální podnikatelé budovali stále hustější 
síť kolejí mezi městy, vedlejší přípojky, 
přípojky přípojek, konkurenční trasy… 
Vypukla nefalšovaná železniční bublina. 
Všichni produkovali, ale nikdo nevydělá-
val. V roce 1873 následovala ekonomic-
ká krize, která zasadila železnici první 
ránu a vynutila si její konsolidaci.

Další problém pro dráhy představoval 
vynález automobilu. Fordův model T 
byl cenově dostupný pro nižší střední 
třídu a drahám začalo ubývat zákazníků. 
Po druhé světové válce už byl úpadek 
železniční dopravy v USA evidentní. 
Prezident Eisenhower nechal za peníze 
daňových poplatníků vybudovat systém 
dálnic, ale dráhy dotace nedostávaly. Spo-
jené státy produkovaly ropu a vybíraly ne-
patrnou spotřební daň z benzinu. Dodnes 
zaplatí řidiči u pumpy eráru asi jen deset 
procent z ceny (pro srovnání: v Česku tvoří 
spotřební daň z benzinu více než padesát 
procent z ceny). Automobilová doprava 
začala vyhrávat na celé čáře.

Zajímá vás železnice hlouběji a chtěli byste si přečíst více 
článků s touto tematikou? Zkuste oborový magazín Železničář, 
který koupíte v ČD centrech a pokladnách nebo si jej můžete 
předplatit a získat navíc 4× ročně oboustranný plakát 
ve formátu A2. Více informací na stránkách zeleznicar.cd.cz

12×
ročně
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Pověstným hřebíčkem do rakve byla 
konkurence letadel. V USA jsou vzdále-
nosti tak velké, že se cestujícím vyplatí 
létat. Nejen mezi východním a západ-
ním pobřežím, ale prakticky mezi všemi 
velkými městy. Na letištích často nejsou 
vlakové přípojky, takže po příletu prostě 
skočíte do levného taxíku a on vás 
doveze, kam potřebujete. S kolejovou 
dopravou se nepočítá.

Nejdříve zboží, potom člověk
Železnice v USA mají dnes zisky hlavně 
z přepravy zboží. Cestující veřejnost je 
na posledním místě. Ani nákladní do-
prava však úpadku nezabránila. Po první 
světové válce vypuklo rušení tratí. Tento 
trend zrychlil na konci 60. let. Vlaky 
mizely závratnou rychlostí. Ve Frankli-
nu i okolních městečkách Nové Anglie 
jsou stále k vidění staré náspy se zbytky 
pražců a rezavých kolejí, které nikam 
nevedou. Místa, kde byly tratě položeny, 
jsou patrná díky průsekům v lesích, ale 
lidé, kteří bydlí v novostavbách kolem, 
vůbec netuší, že po jejich pozemku dříve 
jezdily mašiny.

Je to poslední tečka za kolejovou 
dopravou v USA? Možná ne, ale stavbu 
napřímených rychlotratí zatím nedoká-
zal nikdo prosadit. V USA není tak 
jednoduché vyvlastnit pozemky  
potřebné ke stavbě, jak to zvládají 
v Číně. V srpnu 2021 přijal Kongres  
zákon o velkých investicích do infra-
struktury. Část připadne na stavbu  
severovýchodního koridoru rychlých 
tratí. Nesázím na to, ale třeba se jednou 
přece jen dočkám a cestu z Bostonu 
do New Yorku podniknu vlakem.  ▪



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
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Komfortní doprava vlakem 
a autobusem do Itálie a Chorvatska

Dovezeme vás
k Jadranu
▪ jízdenky k zakoupení

na www.cd.cz/eshop

▪ vlakem na svozové místo, autobusem 
k Jaderskému moři

▪ doprava až k vybranému ubytování 

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/jadran
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Nostalgické jízdy
Historické vlaky 

v regionech

ČD Restaurant
Letní menu 

Naše tváře
Strojvůdkyně 

Tereza Marková
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Více než sto různých nostalgických jízd v rozličných koutech 
České republiky je připravených v rámci nabídky ČD Nostalgie. 
V čele historických vlaků se objeví parní lokomotivy i vozidla 
mladší elektrické a motorové trakce. Kdo nechce čekat 
na některou z jízd a touží si prohlédnout historické vlaky, může 
zamířit do Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka, které je 
v letní sezoně otevřené každý den.

2. července do 27. srpna na vybraných 
pravidelných spojích historickým  
elektrickým vlakem (vozy Bnp)  
vedeným lokomotivou Bobinka  
(E 422.001/E422.003). O prázdnino-
vých sobotách pojedou po stejné trati 
také dva páry zvláštních vlaků, na které 
by měl být nasazen Křižíkův elektro-
motorový vůz Elinka (EM 400.001). 
Ten v uplynulých měsících procházel 
velkou opravou, při níž byly vyjmuty oba 
trakční motory a převezeny do opravny 
v Teplicích.

Hurvínkem do Lednice
Na trati z Břeclavi do Lednice jezdí kaž-
dou sobotu, neděli a o státních svátcích 
od konce dubna až do 4. září motorový 

Letošní program ČD Nostalgie bude 
atraktivní nejen množstvím jízd, 

ale také pestrou paletou železničních 
vozidel. České dráhy nasadí do pro-
vozu například parní lokomotivy 
310.072, 310.093, 354.195, 414.096, 
423.041, 433.001, 434.2186, 464.202 
a 534.0323. Z motorových vozů se 
do nostalgických jízd zapojí řady  
M 131.1, M 240.0 a M 262.0 a motorové 
lokomotivy T 478.1001, 1004 a 1008, 
T 444.162 nebo T 458.1091 a mnoho 
dalších.

Léto na Bechyňce
V rámci akce Léto na Bechyňce se  
můžete po první elektrifikované trati 
v Čechách svézt vždy o sobotách od  

vůz Hurvínek, a to čtyřikrát denně  
v každém směru. V plánu je rovněž  
jízda parním vlakem, přičemž na trať 
místo Hurvínka vyjede v sobotu  
11. září lokomotiva Skaličák s historic-
kými vozy Rybák a restauračním vozem. 
Díky nostalgickým jízdám si můžete 
během sezony naplánovat výlet po ma-
lebném Lednicko-valtickém areálu 
nebo do impozantního zámku v Lednici. 
Za návštěvu stojí i muzeum hraček (mají 
tu puzzle z roku 1790!) nebo výstava 
věnovaná období první republiky.

NOSTALGICKÉ JÍZDY 
V LETOŠNÍ SEZONĚ 
opět potěší děti i dospělé

FO
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Do Rožnova za kulturou
České dráhy připravily ve spolupráci 
s městem Rožnov pod Radhoštěm 
i na letošní sezonu sérii jízd parních 
vlaků mezi Valašským Meziříčím 
a Rožnovem pod Radhoštěm. Jízdy se 
uskuteční o sobotách 2., 16. a 30. čer-
vence. Souprava zvláštních vlaků bude 
sestavená z historických vozů bývalé 
3. třídy, služebního vozu pro přepravu 
dětských kočárků a bufetového vozu. 
Velkou zajímavostí bude letos přede-
vším parní lokomotiva v čele vlaku. 
Místní Velký bejček (423.041) z roku 
1924 se totiž podrobuje náročné opravě, 
a tak ho musí vystřídat mašina 423.009 
z České Třebové, které její opatrovatelé 
familiárně říkají Líza. Ta byla vyrobena 
v roce 1922, takže právě slaví stoleté 
jubileum. V termínech nostalgických jízd 
se budou v Rožnově pod Radhoštěm 
konat zajímavé kulturní akce: Portášské 
chodníčky, Pekařská sobota nebo Dny 
řemesel a setkání kovářů.

Na Bezdružické lokálce
Bezdružická lokálka, tedy dráha mezi 
Pňovany a Bezdružicemi, patří k nej- 
romantičtějším u nás. Každoročně jezdí 
po této trati historické vlaky v rámci 
akce Bezdružické parní léto. Letos se 
zde můžete svézt mezi Bezdružicemi 
a Cebivem a Bezdružicemi a Kokašicemi 
historickým vlakem (s vozy Ci) taže-

Parní lokomotivou 
po Praze a Posázavím
 Okružní jízdy malebným 

 Prokopským údolím a po Pražském 

 Semmeringu se plánují na neděle

 24. července, 28. srpna a 2. října.

 Historické vlaky do oblasti dolního 

 Posázaví a Ladova kraje 

 s návštěvou Týnce nad Sázavou 

 pojedou o sobotách 23. července, 

 27. srpna a 1. října.

 Ve všech výše uvedených 

 nostalgických jízdách bude 

 zajištěno občerstvení 

 v historickém bufetovém voze. 

 Nástup je možný pouze s předem 

 zakoupenou jízdenkou, přičemž 

 předprodej začíná 30 dní před 

 jízdou v pokladnách i v e-shopu ČD.

Den železnice 
bude letos v Plzni
Den železnice se letos uskuteční 

v sobotu 24. září v areálu Oblastního 

centra údržby Západ v Plzni. Místo 

akce bude tradičně rozdělené 

na tematické sekce. Otevírací 

doba areálu se proti předchozím 

letům rozšíří. Mezi hlavní taháky 

z řad historických vozidel má patřit 

motorová lokomotiva Kyklop. Moderní 

železnici budou reprezentovat 

Vectrony a InterJety. Zatímco hlavní 

část programu se odehraje přímo 

v prostorách depa, zvláštní vlaky 

budou odjíždět z plzeňského hlavního 

nádraží. Mezi nádražím a depem 

bude zavedena vlaková i autobusová 

kyvadlová doprava. Řidiči by měli 

počítat s omezením parkování 

v bezprostřední blízkosti areálu.

Online prodej vstupného má být 

spuštěn na začátku letních prázdnin. 

Vstupenka pro dospělé bude stát 

250 korun, dětská přijde na 50 korun 

a rodinné vstupné (pro dva dospělé 

a dvě děti) na 500 korun. Pokud chcete 

vidět slavnou noční vlakovou show 

na točně, zaplatíte 300 korun.

ným parní lokomotivou Kafemlejnek 
(310.072) o víkendu 16. a 17. červen-
ce. Trať vychází ze stanice Pňovany 
na hlavním železničním tahu z Plzně 
do Chebu. Původně se stanice jmenovala 
Nový Dvůr, až v roce 1960 byla přejme-
nována podle tři kilometry vzdálené 
obce Pňovany. Již několik desetiletí se 
zvažuje prodloužení tratě do Teplé, čímž 
by vzniklo přímé železniční spojení mezi 
Plzní a Karlovými Vary.

Z Lužné do depozitáře  
v Chomutově
O prázdninových středách 13., 20.,  
27. července a 3., 10., 17., 24. nebo  
31. srpna můžete spojit návštěvu 
našeho největšího železničního muzea 
v Lužné u Rakovníka s projížďkou his-
torickým motorovým vozem, který vás 
doveze do Chomutova, kde bude zpří-
stupněný železniční depozitář Národní-
ho technického muzea. Do Chomutova 
vás dopraví motoráček řady M262.0, 
kterému se přezdívá Kredenc. Tento 
rychlíkový motorový vůz se vyráběl 
v ČKD Praha v letech 1949–1960 a patřil 
k pilířům poválečné obnovy vozového 
parku. Dnes už slouží pouze pro nostal-
gické jízdy.

A co uvidíte v Chomutově? V míst-
ním depozitáři Národního technického 
muzea si můžete prohlédnout téměř sto 
kolejových vozidel nejrůznějších typů –  
od parní lokomotivy vyrobené v roce 
1870 až po vozidla nových trakcí o celé 
století novější. K vidění jsou lokomo-
tivy, salonní, osobní i motorové vozy, 
elektrické a motorové mašiny, historické 
drezíny, ale i vozidla teprve nedávno 
vyřazená z provozu.  ▪

Více na 
www.cdnostalgie.cz

a www.cdmuzeum.cz
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Receptury pro nové menu v dál-
kových spojích Českých drah 

vychází z charakteru letního období. 
To znamená, že jídla jsou lehká, přitom 
mají výraznou chuť a navíc zajímavým 
způsobem kombinují použité suroviny. 
Už se vám sbíhají sliny? Tak se pojďme 
podívat, co dobrého mistři kuchyně 
připravili.

Božská kombinace  
masa a zeleniny
Jako obvykle začneme polévkou.  
Už od dětství slýcháme od maminek 
i od kuchařek ve školní jídelně, že je 
základem kvalitního oběda nebo ve-
čeře. A mají pravdu! Vyzkoušejte proto 
lehkou rajčatovou polévku se zeleni-

Vrcholí turistická sezona a cestující tráví ve vlaku stále více času na výletech. Teploty příjemně 
stoupají, sluníčko hřeje, tak proč si ještě nevylepšit náladu lahodnými pokrmy v rámci nabídky 
ČD Restaurant. Nové menu se ve vlacích servíruje od 13. července.

LETNÍ NABÍDKA 
ČD RESTAURANT: 
lehká a chuťově výrazná jídla

nou, která je přímo ideální pro letní 
cestování. Nasytí vás, ale současně se 
po ní nebudete cítit plní.

A pokračujeme hlavním jídlem. Tím 
je v novém menu trhané vepřové maso 
s gratinovanými brambory a zelným 
salátem. Jeho tvůrci se inspirovali 
moderním fastfoodem a dali si záležet 
na poctivé příloze v podobě smetano-
vých plátků brambor. Nevypadá tato 
novinka přímo božsky? A počkejte, až ji 
opravdu ochutnáte.

Pokud dáváte přednost vegetarián- 
ské kuchyni, čeká na vás zapečený kvě-
ták se sýrem a šafránem. Je to důkaz, 
že i bez masa lze vykouzlit gastrono-
mický zážitek. Šafrán je sice vzácné 
koření, ale v české kuchyni se používá 

*Uvedené ceny platí pouze 
v rámci Happy Hours.

Rajčatová polévka 
se zeleninou

55 Kč*

Zapečené broskve 
s drobenkou a čokoládou

65 Kč*

Trhané vepřové maso, 
gratinované brambory 

a zelný salát

199 Kč*

Zapečený květák se sýrem a šafránem 

159 Kč*

od nepaměti. Stačí ho přidat do po-
krmů jen špetku a hned se příjemně 
projeví ve vůni i chuti.

Co sladkého na konec?
A co by to bylo za jídlo bez sladké tečky? 
Pro dobrou náladu si na konec můžete 
dát zapečené broskve s drobenkou 
a čokoládou. Tento skoro zapomenutý 
recept našich prababiček představuje 
úžasnou kombinaci drobenky, skořice 
a mandlí. Pokud budete mít stále chuť 
na sladké, objednejte si zmrzlinu. Už 
od 1. června je v nabídce ČD Restau-
rant Magnum Mini a tvarohový Míša. 
Nebo byste raději něco odvážnějšího? 
Potom na vás na spojích z Prahy do Ber-
lína a Hamburku čeká letní drink Aperol 
Spritz, a to v podobě, na jakou jsme 
zvyklí z letních pobytů u moře, tedy 
s ledem a plátkem pomeranče. Není 
ten život krásný?  ▪

LETNÍ 
MENU 

PLATÍ OD 
13. 7. 2022
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Chcete poznat nejromantičtější 
železniční tratě u nás? Pak 

zamiřte do jižních Čech. Nejhezčí úseky 
jihočeských lokálek prochází národ-
ním parkem Šumava, jiné tvoří hranici 
mezi národním parkem a chráněnou 
krajinnou oblastí. Na těchto lokálkách 
snadno podlehnete idyle venkovských 
tratí a romantice lesních nádraží.

Kafemlejnek v akci
Nenechte si ujet parní vlaky, které se 
objeví na šumavských lokálkách 3., 4., 5., 
10., 11., 17., 18. a 19. července. Soupra-
vu historických vozů (Ci, Ce) poveze parní 
lokomotiva Kafemlejnek (310.093). Ta 
byla vyrobena v roce 1901 v pražské Libni 
v První českomoravské továrně na stroje. 
A kudy parní vlak pojede? S výjimkou 
posledního termínu po trasách Volary –  
Lenora – Volary a dále Volary – Nové Údolí –  
Volary, zatímco 19. července pouze 
v úseku Volary – Černá v Pošumaví.

Od muzea k Berounce
Jestliže dáváte přednost romantice 
ve středu Čech v povodí Berounky,  
přijeďte o sobotách 2. července  
a 6. srpna do Lužné u Rakovníka. Pro-
hlídku zdejšího železničního muzea mů-

Plánujete na začátek léta výlet historickým vlakem a stále 
si nemůžete vybrat? Pokud jste milovníci pravé železniční 
romantiky s nádhernou krajinou, doporučujeme vám jízdy 
v Pošumaví nebo chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko 
kolem Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka.

PARNÍ ROMANTIKA 
ŠUMAVSKÝMI HVOZDY 
a z Lužné povodím Berounky

žete spojit s projížďkou parním vlakem 
k hradu Křivoklát a do povodí zmíněné 
řeky. Z parního vlaku, který poveze 
lokomotiva Kremák (534.0323), můžete 
vystoupit nejen v cílové stanici v Nižboru, 
ale také na Křivoklátě, kde si prohlédnete 
hrad, v Roztokách u Křivoklátu, kde se 
vykoupete v Berounce nebo jen bude-
te pozorovat vodácký provoz, či třeba 
ve Zbečně, kde lze navštívit památku 
lidové architektury Hamousův statek.

A co v Nižboru? Nepřehlédněte nižbor-
ský zámek, v němž je k vidění expozice 
o životě Keltů. Nedaleko se nachází 
keltské stradonické oppidum, významné 
archeologické naleziště. Známý herec 
Tomáš Hanák proměnil chátrající ná-
dražní sklad v Nižboru v útulnou výletní 
restauraci s názvem Zastávka. Hosté 
v ní mohou posedět nejen v příjemném 
lokále s dřevěnými lavicemi z vyřazených 
historických vozů, ale i v salonku starého 
vagonu, na dlážděných nebo dřevěných 
nákladových rampách či na peroně.

Mezi Rakovníkem a Nižborem vlaky 
projíždí chráněnou krajinnou oblastí 
Křivoklátsko protkanou značenými 
turistickými trasami. Z každé stanice 
a zastávky se lze vydat za zajímavými 
výletními cíli.  ▪

Více na www.cd.cz/
vlakemnavylet

Ceny jízdenek
 Volary – Lenora a zpět 250 Kč, 

 děti od šesti do devíti let 200 Kč

 Volary – Nové Údolí nebo Nové 

 Údolí – Volary 200 Kč, děti od 

 šesti do devíti let 150 Kč

 Volary – Černá v Pošumaví 

 200 Kč, děti od šesti do devíti 

 let 150 Kč

 Lužná u Rakovníka – Nižbor 

 nebo Nižbor – Lužná 

 u Rakovníka 200 Kč, děti 

 od šesti do patnácti let 160 Kč

 Děti do šesti let mají jízdu 

 zdarma bez nároku na místo

 Předprodej jízdenek 

 v pokladnách nebo v e-shopu ČD 

 končí den před konáním akce 

 ve 20 hodin. Zbylé jízdenky 

 se budou prodávat ve vlaku 

 v den konání jízdy

 Ve vlacích neplatí žádné 

 jiné slevy ani jízdní výhody
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Začínala jste na Janáčkově akademii 
múzických umění, ale brzy vás osud 
zavál do Nizozemska…
Těsně po zahájení studia jsem dostala 
nabídku a stipendium do Utrechtu. Z prv-
ního ročníku u nás jsem tam byla přijata 
přímo na magisterské studium! V Utrech-
tu jsem se seznámila s lidmi z mnoha 
zemí a vznikala přátelství na celý život. 
Jako s mým spolužákem skladatelem 
Juanem Felipem Wallerem, díky kterému 
jsem se dostala na největší hudební Festi-
val del Centro Histórico v Mexiku. Napsal 
pro mě originální skladbu Chemicangelo, 
která tam zazněla v premiéře. Hrát na tak 
velkém festivalu pro mě byl úžasný záži-
tek. Ohromilo mě i celé Mexiko.

Na koncertech uvádíte rovněž vlastní 
skladby. Jak je publikum přijímá?
Když hrajete třeba Bacha a vyloženě 
vystoupení nezkazíte, návštěvníci vám 
zatleskají a máte úspěch. Něco jiného je, 
když koncertujete s vlastními skladbami, 
jako se mi to stalo třeba v Německu, v Ra-
kousku, ale i jinde v prestižních kostelích 
a chrámech. Byla jsem silně nervózní, jak 
to dopadne. Když se ozval po koncertě 
velký potlesk a lidé vstávali, pocítila jsem 
velkou radost a zadostiučinění. Teď mě 
oslovil ředitel skvělého multižánrového 
festivalu v Trondheimu v Norsku, abych 
tam v červenci se svou hudbou vystou-
pila. Mimochodem, budu hrát ve stejný 
večer jako zpěvačka Björk, která je pro mě 
velkou inspirací.

Je o vás známo, že si na koncerty vo-
zíte přenosné varhany. Co vás přimělo 
si je pořídit?
Muziku chci šířit do míst, kde varhany 
nejsou. Díky moderním technologiím pro 
mě firma Shan vytvořila varhany, jaké 
jsem si vysnila, a tým Jiřího Žůrka Sonus 
Paradisi do nich sestavil pestrou paletu 
zvuků, která je excelentní.

Říká se vám také bosonohá var-
hanice. Jak vás napadlo hrát tímto 
způsobem?
Mnohdy se setkávám s míněním, že 
na varhany se hraje jen rukama na klavia-
turách, odborně manuálech, a že pedály 
mají stejnou funkci jako u klavíru. Ale 
u varhan je to vlastně další klaviatura. 
A hrajete-li v botách, přirovnávám to 
k tomu, jako byste hráli na klavír v ruka-
vicích. Ano, existují speciální varhanické 
boty s podrážkou z jemné kůže, které 
usnadňují citlivější dotek pedálu. Ale já 
jsem jezdila v teniskách a samozřejmě 
v botách na podpatku a ty speciální často 
zapomínala doma, a tak jsem to musela 
zkusit naboso. Časem jsem si na to zvykla 
natolik, že už teď žádné boty nepotřebu-
ju. Tak vznikla moje přezdívka.

Zřejmě cestujete většinou autem, 
jaký je váš vztah k vlakové dopravě?
Cestování vlakem miluju už od dětství. 
Vzpomínám si, že jsem byla hrdá na to, 
když jsem sama jezdila z Olomouce 
za babičkou a dědečkem do Havířova 

PŘINÁŠÍM HUDBU 
NA NEOBVYKLÁ MÍSTA, 
kde varhany ještě nezazněly
Její vystoupení plná energie dovedou strhnout diváky doma 
i v zahraničí. Patří mezi nejpůvabnější varhanice Evropy. 
Katta, jak zní umělecké jméno Kateřiny Chrobokové, se ale 
rozhodně neprosadila kvůli svému vzhledu. Díky přenosným 
varhanám může hrát na neobvyklých místech. Dovedla by si 
představit i hudební produkci ve vlaku.

Kateřina Chroboková

a přestupovala v Přerově. To mi tenkrát 
bylo zhruba dvanáct. Rychlíkem jsem 
jela bez doprovodu už asi v deseti 
letech. Jednu dobu jsem studovala 
na Janáčkově akademii múzických umě-
ní v Brně a současně ve švýcarské Basi-
leji a do toho učila na částečný úvazek 
na konzervatoři v Ostravě, takže jsem 
skoro neustále seděla ve vlaku na trase 
Ostrava – Brno – Praha a pak na letiště. 
Pořídila jsem si celoroční předplatné, 
se kterým jsem mohla jezdit též v první 
třídě. A navíc jsem si užila i jídelní vozy. 
Představte si, že jedete několik hodin 
do Berlína a po příjezdu máte rovnou 
zkoušku a koncert. Nejsem typ, který 
dokáže vydržet celý den bez jídla. Dát si 
třeba jen tyčinku a najíst se až večer, to 

Během koncertů Katta 

hraje na přenosné varhany
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Vizitka
Pochází z Havířova, na Janáčkově 
akademii múzických umění v Brně vy-
studovala hru na varhany a cembalo. 
Hudební vzdělání získala i na Vysoké 
škole umělecké v Utrechtu, na  
Lemmensinstituut Leuven v Belgii 
a na Schole Cantorum ve švýcarské 
Basileji. Katta, vlastním jménem 
Kateřina Chroboková, pravidelně 
vystupuje s domácími orchestry, na-
příklad se Symfonickým orchestrem 
hlavního města Prahy FOK nebo se 
Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu, ale upozornila na sebe též 
v zahraničí. Hrála také pod taktovkou 
sira Rogera Norringtona s Curyšským 
komorním orchestrem nebo s Králov-
skou vlámskou filharmonií. Za svůj 
autorský projekt Vox Organi obdržela 
cenu Classic Prague Awards 2018. 
Více na Kattamusic.com.

bych nevydržela. A proto jsem vděčná, 
že se můžu naobědvat cestou ve vla-
ku a nemusím pak ve spěchu hledat 
restauraci.

Dokázala byste si představit koncert 
ve vlaku?
Určitě dokázala. Mohlo by se to jmenovat 
Katta ve vlaku. Pořádám hodně zajíma-
vých projektů a tahle výzva dobře zapadá 
do mé myšlenky propagovat varhanní 
hudbu v neobvyklých lokalitách.

A kde se nyní chystáte hrát v rámci 
turné?
Vytipovala jsem asi třicet míst, ale to se 
tento rok zvládnout nedá, takže jsem 
z nich nakonec vybrala sedm. Letošním 
turné bych chtěla založit tradici koncertů 
tam, kde varhanní hudba dosud neza-
zněla. Ráda bych posluchačům připra-
vila co největší zážitek. Přispějí k tomu 

světelné efekty, které budou vystoupení 
provázet. První koncert turné bude 
ve Filipově u Jiříkova blízko německých 
hranic. Další  budou ve Křtinách v úžas-
ném místě Santiniho stavby. Ale chci hrát 
i v prostorech, které jsou syrové, byly 
třeba zničeny požárem, drancováním 
a podobně. Takový je třeba kostel  
sv. Václava v Opavě. Jako výzvu beru rov-
něž koncert v aule Právnické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze, kde díky architek-
tu Kotěrovi vznikl prostor pod skleněnou 
kopulí. Další zajímavé prostředí jsem 
našla v Hradci Králové v kostele Sboru 
kněze Ambrože, navrženém architektem 
Gočárem. Vystoupím také v Zámecké 
jízdárně v Českém Krumlově. Celé turné 
pak zakončím na domácí půdě v praž-
ském kostele U Salvátora, kde zkouším 
a komponuju. Měla jsem tu svatbu a byla 
zde pokřtěna dcera Anička. Teď tam ještě 
pokřtím své nové album.  ▪
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Pozoruhodný prostor zámeckých za-
hrad Sala terrena v Bruntále oživí  

1. července dvojice vynikajících hudební-
ků. Pavel Fišer na housle a Jakub Jedlinský 
na akordeon zahrají směsici balkánských, 
židovských, irských, skotských, romských 
a jiných písní a provedou nás křížem 
krážem hudebním světem. Na ně 3. čer-
vence naváže manželský pár – vynikající 
česká violistka Jitka Hosprová s italským 
houslistou Mauriziem Sciarrettou. Diváky 
pozvou na magické poutní místo, do kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie kláštera 
na Hedeči, nedaleko Králík.

Horské lázně i dřevěný kostelík
Neméně kouzelný večer nastane o den 
později (4. července) ve zrekonstruované 
secesní Tančírně uprostřed lesů v Račím 
údolí. Soubor Tango Quartetto Re Campo 
v ní rozehraje hudebně-pantomimický  
večer a představí argentinské tango 
v mnoha jeho podobách. Za návštěvu roz-
hodně stojí malebná Karlova Studánka,  
známá horskými lázněmi a jedinečnou 
 architekturou dřevěných lázeňských 

Na třinácti kouzelných místech Jeseníků se letos pošestnácté 
konají koncerty festivalu Klášterní hudební slavnosti. Zahájeny 
byly v Šumperku, pokračovaly v příhraniční vesničce Bílá Voda 
a dvakrát se odehrály pod hvězdným nebem ve Šternberku 
a Velkých Losinách. Festival nyní pokračuje až do 30. září.

SRDCE JESENÍKŮ 
ROZEZNÍVÁ HUDBA 
nejen v klášterních kostelích

domů v klasicistním empírovém slohu.  
Koncert pro krále Friedricha II. odehraje  
8. července v jedné z těchto pozoruhod-
ných budov zahraniční trio Neues  
Barocktrio Berlin ve složení soprán,  
barokní housle a cembalo.

Rovněž dřevěný kostelík sv. Michaela 
v nedalekém Maršíkově poutá pozornost. 
Jeho vzhled se od doby výstavby na počátku 
17. století nezměnil. Genius loci místa jistě 
umocní zážitek z koncertu světozná- 
mého violoncellisty Jiřího Bárty, který  
zde 9. července uvede Sólo pro Bacha.  
Nastupující generaci českých harfistek pak  
12. července představí v kongresovém sále 
Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku 

patronka Klášterních hudebních slavnos-
tí harfistka Jana Boušková. Posledním 
koncertem festivalu v tomto měsíci bude 
18. července Škampovo kvarteto na zámku 
Bludov, kde se diváci stanou hosty rodiny  
Mornstein-Zierotin, která zámek dnes obývá.

Devět skvostů na srpen a září
Z celkem jednadvaceti koncertů klášter-
ních slavností se poté v srpnu uskuteční tři. 
Čeká na vás vystoupení klavíristy Ivo Ka-
hánka, multižánrového kvarteta Epoque 
Quartet a souboru Musica Florea. Na září 
je přichystáno posledních šest vystoupení. 
Těšit se můžete na Neues Barockorchester 
Berlin, Báru Basikovou, Wranitzky Kapelle 
spolu s Boni Pueri, harfistku Kateřinu 
Englichovou se sopranistkou Martinou Ko-
ciánovou nebo tematický večer zaměřený 
na díla Zdeňka Fibicha. Festival slavnostně 
uzavře kantáta Carmina Burana od ně-
meckého skladatele Carla Orffa.  ▪

Soutěž o vstupenky 
na Klášterní hudební slavnosti
Udělejte si radost a vyhrajte dvě vstupenky 
na vybraný koncert Klášterních hudebních 
slavností. Výhra čeká na tři soutěžící, kteří 
správně odpovědí na následující otázku.

Ve kterém městě byly zahájeny letošní 
Klášterní hudební slavnosti?

A    v Karlově Studánce
B    v Jeseníku
C    v Šumperku

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

?

Více na 
www.klasterky.cz
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Co vás zlákalo k profesi, která není 
pro ženy zcela tradiční?
Nemohu říct, že bych chtěla být stroj-
vůdkyní odmalička. Rozhodla jsem se 
vlastně relativně nedávno. Nejprve jsem 
byla zaměstnaná v jednom zařízení mini-
sterstva spravedlnosti ve Středočeském 
kraji a práce se mi tam zpočátku líbila. 
Kvůli zhoršeným mezilidským vztahům 
jsem se ale začala poohlížet po jiném 
uplatnění. O svých záměrech jsem si 
hodně povídala s kamarády, z nichž celá 
řada pracuje na železnici. Líbilo se mi, jak 
o profesi mluví s nadšením, a tak jsem si 
řekla, že bych to mohla zkusit. Nejprve 
jsem u jedné soukromé firmy dělala zácvik 
na nákladní dopravě, po nějaké době jsem 
přešla na osobní vlaky k Českým drahám.

Tušila jste, co všechno se budete 
muset naučit?
Neměla jsem vůbec ponětí, ale většinu 
podstatného jsem se dozvěděla v kurzu 
pro strojvedoucí. Začátky nebyly nijak 
jednoduché, když se však pro něco roz-
hodnu, dokončím to. Musela jsem ab-
solvovat pracovní exkurze v dílnách, po-
znat všechny typy lokomotiv a jednotek, 
jak vlastně fungují a z čeho se skládají, 
a navíc si odbýt také pasivní zácvik, tedy 
jízdy na stanovišti po boku zkušenějších 
kolegů, kteří mi vysvětlovali samotný 
způsob jízdy s hnacím vozidlem, různá 
úskalí a též fígly, které často pomohou 
v krizových momentech. To jsou věci, 
které se musí člověk, jenž v provozu 
nikdy nepůsobil, jednoduše naučit.

Jaká byla vaše první samostatná 
směna?
Na svou první samostatnou jízdu si po-
chopitelně pamatuju velmi dobře. Vezla 
jsem regionální vlak v čele s motorovým 
vozem řady 810 ze Světlé nad Sázavou 
do Zruče nad Sázavou a zpět. Zprvu 
jsem byla dost nervózní, ale naštěstí 
byl suchý den bez větru a nic zvláštního 
se nedělo ani na přejezdech, takže asi 
po hodince jízdy ze mě nervozita opadla 
a najednou jsem jela rutinně, jako bych 
to dělala celý život. Prostě jsem věděla, 
že v téhle práci musím standardně fun-
govat, což se mi daří dodneška.

Na jakých strojích jezdíte?
Vedle Regionovy, RegioSpideru či mo-
toráčku řady 810 musím umět ovládat 
i velké motorové stroje řady 742 či 754, 
tedy Kocoura nebo Brejlovce. S těmi 
jezdím buď po depu, nebo při nějaké 
mimořádnosti, jako je třeba jízda pro 
vozidla uvázlá na trati. Nejraději ale 
řídím motoráky řady 810.   ▪

Tereza Marková
Po absolvování gymnázia 

v Chotěboři v roce 2011 odešla 

studovat na Univerzitu Pardubice 

obor zdravotně-sociální práce. 

Studia posléze dokončila při 

zaměstnání na jihlavské univerzitě 

bakalářskou zkouškou. Pracovala 

na ministerstvu spravedlnosti 

a v roce 2017 odešla do soukromé 

železniční firmy zabývající se 

nákladní dopravou. Od roku 2018 

působí po zácviku jako strojvůdkyně 

havlíčkobrodského Regionálního 

provozního pracoviště OCP Východ.
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PRVNÍ SAMOSTATNOU 
JÍZDU SI STÁLE PAMATUJU, 
nervózní jsem byla jen hodinu
Žen, které pravidelně usedají za řídicí pulty lokomotiv 
Českých drah, není mnoho. I když jich dnes najdeme více než 
v minulosti. Jednou z nich je rodačka z Havlíčkova Brodu Tereza 
Marková, která vozí cestující na Vysočině nebo v sousedním 
Středočeském kraji. Strojvůdkyní se stala hlavně díky svým 
kamarádům a dodnes toho nelituje.

Můžete ji potkat na tratích:
 ze Světlé nad Sázavou do Zruče 
 nad Sázavou nebo Čerčan
 z Nového Města na Moravě 
 přes Žďár nad Sázavou, Havlíčkův 
 Brod a Jihlavu do Horní Cerekve, 
 popřípadě Slavonic
 z Havlíčkova Brodu přes Hlinsko 
 v Čechách do Pardubic hl. n.
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Poruchy na lokomotivách, jednot-
kách a motorových vozech způso-

bily v loňském roce jen 2,7 % zpoždění. 
O rok dříve to bylo podobné – 2,4 %. 
V případě osobních vozů (které nemají 
vlastní motor) zavinily technické poru-
chy loni jen 0,8 % zpoždění a předloni 
0,7 %. Nasazením náhradních lokomotiv 
nebo vozů s nižší technickou rychlostí 
v roce 2021 nastalo 0,3 % zpoždění 
(v roce 2020 to bylo 0,2 %).

Když lokomotiva nejede
Pokud už dojde k poruše na mašině, 
strojvedoucí v první řadě zjišťuje, o ja-
kou závadu jde a jestli je možné ji opra-
vit hned. To zabere pár minut, během 
kterých musí počkat jak dispečeři Čes-
kých drah, tak vlakové čety. Teprve poté 
se může rozběhnout řešení a informová-
ní cestujících. V případě, že se porucha 
lokomotivy projeví ještě před odjezdem 
vlaku z výchozí stanice, podaří se občas 
zajistit náhradu a cestující to skoro ani 
nepozná.

Když ale nastane porucha na trase, je 
hledání řešení těžší. Pokud to připadá 
jen trochu v úvahu, pokračuje se jiným 
vlakem, případně dispečeři mimořádně 

zastaví další spoj, aby do něj mohli ces-
tující z vlaku s porouchanou lokomoti-
vou přestoupit. Zajištění náhrady zpravi-
dla trvá několik desítek minut. Musí se 
zajistit další strojvedoucí a nějaký čas 
zabere rovněž příprava samotného stro-
je a jeho cesta. Na několika místech má 
dispečink národního dopravce k dispo-
zici pohotovostní mašiny se strojvedou-
cím a pohotovostní soupravy, které se 
dají nasadit v řádu minut. Pak je pomoc 
relativně rychlá.

Poruchy osobních vozů
Při poruše vozů se po prvotním posou-
zení mohou dispečeři Českých drah 
rozhodnout, že vlak bude pokračovat 
dále i za cenu nižšího komfortu. Může 
například nastat situace, že jeden vůz 
v soupravě bude pro cestující uzavřený 
nebo se ze soupravy vyřadí (což zabere 
čas), případně že vlak bude pokračovat 
nižší rychlostí. Někdy se podaří zajistit 
jiný vůz nebo soupravu, bohužel to 
může být za cenu nižší kvality či bez 
úklidu po předchozí jízdě.

Jestliže vlak zastaví z důvodu poruchy 
ve stanici u nástupiště, mohou cestující 
vystoupit hned a pokračovat třeba 

Prevence závad
 Všechny lokomotivy a vozy 

 procházejí u Českých drah 

 pravidelnými prohlídkami. 

 Kontrola se provádí před 

 každým výjezdem z depa, 

 včetně kontroly brzdy před 

 odjezdem každého vlaku.

 Při běžných prohlídkách se 

 kontrolují všechny lokomotivy, 

 jednotky, motorové vozy 

 a osobní vozy, a to buď po ujetí

 určitého počtu kilometrů, 

 nebo po uplynutí konkrétní doby.

 Pokud lokomotivy a vozy 

 najedou větší počet kilometrů, 

 musí na podrobnější prohlídku, 

 případně vozidla zamíří 

 automaticky do opravy.

Proč to zase nejede? Tuhle větu si asi říká každý cestující, když jeho vlak příliš dlouho čeká 
ve stanici či na trati uprostřed polí. A hned ho napadne, že nastala technická závada na mašině. 
Statistiky ale ukazují, že tento důvod stojí jen za zanedbatelnou částí zpoždění.

JAK ŘEŠÍME TECHNICKÉ ZÁVADY VOZIDEL?

jiným vlakem. Když ale tato situace na-
stane na jiném místě, neopouštějte vlak 
bez pomoci či asistence zaměstnanců 
Českých drah nebo Správy železnic. Po-
hyb v kolejišti může být velmi nebezpeč-
ný a spěch není dobrý rádce.  ▪
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PULA, PERLA 
NA JIHU ISTRIE, 
voní mořem a olivami
Prosluněné kamenité pláže a zátoky, průzračně 
čisté moře zvoucí k plavání či potápění, duch 
přístavního města, odkaz rakousko-uherské 
monarchie i kus italské a slovinské historie. To 
všechno je Pula, známé letovisko a hospodářské 
centrum na jihu Istrie. S oblibou se sem vracím, 
když mám chuť odpočívat a hledám kompromis 
mezi exotikou a tuzemskou dovolenou. A v Pule 
se cítím tak trochu jako doma. Právě zde se 
totiž před desítkami let usídlili mí předci.

T e x t :  T o m á š  V o ž e n í l e k
F o t o :  D e n i s a  B u k v a j o v á  a   T u r i s t i č k a  z a j e d n i c a  g r a d a  P u l e
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Nechybělo mnoho a mohl jsem se 
narodit někde úplně jinde než 

v Mariánských Lázních. Babička, která 
má mnoho sourozenců, totiž pochází 
z chorvatského Čakovce. Zatímco vět-
šinu rodiny osud zavál ještě jižněji, ona 
sama se koncem druhé světové války 
dostala do Německa a poté spletitými 
cestičkami do Karlových Varů, kde se 
seznámila s dědečkem. V západních 
Čechách už zůstali, narodil se jim syn 
a jemu zase já.

Táhne mě to na jih
Tenhle rodinný příběh si v hlavě přehrá-
vám pokaždé, když mířím do Puly. Ať už 
soukromě, jako třeba teď s kamarádkou 
Denisou, nebo pracovně s kamerou 
Objektivu České televize. Obzvlášť v létě 
během dlouhého stání v kolonách mám 
nad čím přemýšlet. Vždyť všechno mohlo 
být naopak a já mohl na dovolenou jezdit 
z Balkánu do evropského vnitrozemí. Je 
proto přirozené, že mě to na Istrii vždyc-
ky táhlo, i když to nebylo kvůli politické 
situaci pokaždé jednoduché.

Před rokem 1989 cestoval táta 
s babičkou do Puly složitě vlakem přes 
Maďarsko, často několik dní. Po ote-

Na letošní první  
červencové dny se  
chystá Pula Music Week,  
což je akce, která mixuje  
hudbu všech možných žánrů.

vření hranic už to šlo přece jen snad-
něji. Pokud zůstaneme na kolejích, tak 
v polovině 90. let jste z Prahy dojeli 
přímým vozem ve vlaku směřujícím přes 
České Budějovice a Villach na jih Istrie 
do druhého dne. Kdo nastoupil do špat-
ného vagonu, mohl se probudit nikoli 
v Pule, ale v Benátkách. To ovšem také 
nemuselo být vůbec špatné. Ale dost 
vzpomínek. Dnes do Puly cestujeme 
především po silnici.

Aréna gladiátorů
Znalci města by mi jistě vyčinili, kdybych 
nezačal zdejší největší historickou pa-
mátkou. Nachází se jen kousek od moře 
a můžete si ji projít pod otevřeným 
nebem. Jde o slavný amfiteátr, jeden 
z nejstarších dochovaných na světě. 
Majestátnost amfiteátru vás jistě ohro-

mí, zvláště když ho uvidíte poprvé. Však 
také patří mezi několik málo dochova-
ných největších římských arén na světě. 
Doporučuji prohlédnout a nafotit si jej 
jak přes den, tak pěkně nasvícený v noci. 
Postavili ho během 1. století za císaře 
Augusta. Císař Vespasián jej dal rozšířit 
v roce 79.

Aréna, jak všichni místní amfiteátru 
říkají, se pravidelně využívala ke gla- 
diátorským soubojům. Hned několikrát 
v historii se uvažovalo o jejím rozebrá-
ní, a také se tak párkrát stalo. S tím se 
započalo už v 5. století. Rovněž během 
nadvlády Benátčanů v 16. století exis-
toval plán amfiteátr rozebrat a postavit 
ho v nedalekých Benátkách jako symbol 
jejich síly. Ale senátor Gabriele di Pietro 
Emo uspěl se zastavením tohoto plánu. 
Jako akt vděčnosti mu obyvatelé Puly 
věnovali pamětní desku a vbudovali ji 
do severozápadní věže. Aréna má půdo-
rys elipsy o rozměrech 133 × 105 metrů 
a je vysoká 33 metrů. Mohla by pojmout 
až 23 tisíc diváků. Nemusíte se proto 
bát, že byste se sem během turistické 
sezony nevešli.

Amfiteátr má podzemní síň, která 
dlouho sloužila jako místo bojů. My 

Římský amfiteátr pochází z 1. století a je jedním z nejzachovalejších na světě
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jsme v ní viděli výstavu, která pre-
zentovala výrobu vína a olivového 
oleje během římské nadvlády. Tato dvě 
odvětví byla a dodnes spolu s rybolovem 
jsou pro ekonomiku Istrie nejdůleži-
tější. Aréna ale není jen místem, kde 
si připomínáme historii. Především 
během letních měsíců ožívá bohatým 
kulturním programem. Na letošní první 
červencové dny se chystá Pula Music 
Week, což je akce, která mixuje hudbu 
všech možných žánrů. Narazit tu mů-
žete na pravidelného účinkujícího Toma 

Jaro, podzim, zima
Stejně jako jiné chorvatské desti-
nace je Pula turisty nejvíce vytížená 
v průběhu letních měsíců. Tehdy je 
také, přiznejme si to, nejkrásnější. 
Milovníci klidu ji mohou nicméně 
poznat už během jara. Zatímco 
u nás se dubnové počasí snaží ze 
země vytáhnout první kvetoucí 
cibuloviny, aby je pak v duchu aprílu 
pokrylo sněhem, istrijské sluníčko 
v téže době dokáže dostatečně 
zahřát. A tak máte možnost vyrazit 
jen tak nalehko za poznáním místní 
historie.

Vhodný je i podzim, tedy doba 
po hlavním turistickém náporu. 
Třeba takový Kamenjak se vám 
odmění nejen panenskou přírodou 
a nevšedními endemickými druhy, 
ale hlavně klidem. V hlavní turistické 
sezoně si někdy kvůli přemíře aut 
jezdících po prašných cestičkách 
můžete připadat spíše jako ve vá-
pencovém lomu než v přírodním 
ráji. Na podzim můžete v Pule zažít 
úchvatný Visualia Festival of Light, 
videomapping na nejexponovaněj-
ších místech ve městě.

A co v zimě? Můj kamarád Honza 
nedá dopustit na návštěvu Chor-
vatska právě v tomto období. Pro 
otužilce jeho typu je prý koupání 
na přelomu roku v místních vodách 
nejlepší.

Jonese, operní pěvce i techno. Místo žije 
kulturou celý rok, ale během léta přece 
jen nejvíce. Tak toho využijte.

Filmový festival založil příbuzný
Během prázdninových měsíců se v Pule 
koná i slavný filmový festival. Jedna 
z mých vzdálených příbuzných Josipa 
Rotarová mi vyprávěla o svém manželu 
Marijanovi, který festival zakládal. Vždy 
si přál, aby bylo právě v aréně letní kino, 
a doplnilo tak nabídku dosavadních 
čtyř kamenných promítacích sálů. Tato 
myšlenka se díky němu stala realitou, 
když se mu zde podařilo zorganizovat 
první ročník přehlídky cizích filmů. Akce 
se koná dodnes, i když v mnohem roz-
sáhlejší podobě než dříve. Od 16. do  
23. července letos proběhne již její  
69. ročník. Dokonce se tu na počest 
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Typicky kamenité pláže v Chorvatsku

Tržnice v Pule

Letovisko Fažana

Nasvícený amfiteátr
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Marijana Rotara každoročně udílí jeho 
cena – za mimořádný přínos pulské 
filmové kultuře.

Můj příbuzný byl vůbec mimořádně 
činorodý člověk. Po druhé světové válce 
organizoval život ve městě. Pro festival 
v aréně žil. Trávil tam čas od rána do ve-
čera. A tak nebylo divu, že si jeho elánu 
všiml i tehdejší prezident Jugoslávie Jo-
sip Broz Tito a pozval ho na své sídlo Bri-
juni. Vlastně mi to přijde logické, vůbec 
se tomu nedivím. A jen co Marijan Rotar 
postavil na nohy pulský festival, jal se 
pozdvihnout i souostroví Brijuni, které 
najdete u jihozápadního pobřeží istrij-
ského poloostrova. Zahrnuje dva velké 
ostrovy: Veliki Brijun, kde prezident Tito 
hostil hlavy států, a Mali Brijun. Dále 
sem patří tucet malých ostrůvků.

Návštěva u princezny
Na brijunské ostrovy se dostanete lodí 
z vesnice Fažana. Letovisko Fažana 
nabízí krásné pláže, zahrady s ovocnými 
stromy a vinice. My jsme navštívili oli-
vový sad pěstitelky Nicoletty Balijiové, 
které někteří přezdívají istrijská olivová 
princezna. Vystudovaná tlumočnice 
patří k nejmladším pěstitelům v zemi, 

ve skleničce lehce promícháte. Necháte 
ho tak trochu vyvanout a současně ho 
zahřejete. Po chvilce dlaň odkryjete 
a k olivovému oleji přičichnete. Násle-
duje samotná degustace. Ale pozor, olej 
se hned nepije. Nejprve trochu nasajete, 
poválíte ho po jazyce a párkrát proce-
díte skrz zuby (vydáváte přitom zvuk 
podobný srkání). Teprve poté polknete. 
V tu chvíli ucítíte jeho pravou chuť. 
Od Nicoletty jsme se mimo jiné naučili 
také olivovým olejem mazat ruce před 
sluníčkem. Slouží tedy i jako výborný 
opalovací krém.

Stará krčma a čerstvé plody
Je pravda, že vám po procházce rozsáh-
lým olivovým sadem dost vyhládne. 
A přiznejme si, že degustace olivového 
oleje nikoho příliš nezasytí. Proto dopo-
ručuji tradiční fažanskou restauraci Sta-
ra Konoba (v překladu něco jako „stará 
krčma“). Pokrmy jsou tu naopak čerstvé. 
Jídelníček mají plný ryb ulovených tra-
dičním způsobem na nedalekém moři. 
Chorvatsko má snad nejčistější moře 
v Evropě. V jeho vodách žije nejméně 
400 druhů živočichů. A tak je z čeho vy-
bírat. Je libo rizoto s krevetami a chřes-

Určitě ochutnejte 
extra panenský 
olivový olej Balija. 
Možná se budete divit, 
jak moc se liší od toho, 
který si koupíte u nás 
v supermarketu. 

navíc se jako jedna z mála žen prosadila 
v oboru, který má pověst vyloženě  
mužského odvětví. Její olivový olej 
patří mezi nejlepší na Istrii a dostal se 
i do renomovaných průvodců Flos Olei. 
Nicoletta pokračuje v rodinné tradici, 
kterou navazuje na svého otce. A vlast-
ně i na dávnou římskou historii, během 
níž se s pěstováním olivového oleje 
ve Fažaně začalo. Až budete na Istrii, 
určitě ochutnejte extra panenský oli-
vový olej Balija. Možná se budete divit, 
jak moc se liší od toho, který si koupíte 
u nás v supermarketu.

Nicoletta nás mimo jiné naučila 
olivový olej ochutnávat. Začnete tím, že 
ho nalijete do malé skleničky. Tu držíte 
v jedné dlani, druhou ji přikryjete a olej 

Z pulského hradu si prohlédnete přístav i celé město
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tem? Pražmu s grilovanou zeleninou? 
Tuňáka? Sardelové ryby na všemožné 
způsoby? Nebo snad tradiční pljeskavi-
cu? Dobar tek. Buon appetito. Schmekt 
gut? Njami!

Obyvatelé tu mluví především chor-
vatsky, ale také italsky, slovinsky a ně-
mecky. Samotná Pula, kam se z Fažany 
vracíme, má přibližně 60 tisíc obyvatel. 
Byť na sebe aréna, kterou jsme již po-
znali, strhává enormní pozornost, v cen-
tru obdivujeme i další památky. Hlavní 
náměstí se jmenuje Forum a během 
sezony je zde největší turistický nával. 
V podloubí najdete stylové kavárenské 
zahrádky. Zaujme chrám zasvěcený bo-
hyni Romě a císaři Augustovi, radniční 
palác a řada dalších budov odkazujících 
na antiku.

Vzpomínka na Rakousko
Za návštěvu stojí i pulský hrad. Z něj se 
nabízí úchvatný pohled na celé město 
a jadranský záliv. Nepřehlédnutelný 
je přístav a loděnice. Legendu o jejich 

názvu Uljanik turistům rádi vypráví 
místní průvodci. Když habsburská mo-
narchie v polovině 19. století ztrácela 
vliv na italském poloostrově, rozhodli 
se ve Vídni najít další bezpečné místo 
po Benátkách, kde by se mohly stavět 
lodě. A rozhodli se pro Pulu, kde jsou 
plavidla pěkně schovaná. Císař Franti-
šek Josef I. položil v roce 1856 základní 
kámen na malém ostrově se spoustou 
olivovníků. Proto se také loděnice 
jmenují Uljanik. V překladu to totiž zna-
mená místo, kde rostou olivovníky.

K historii rakousko-uherského 
námořnictva odkazuje též hřbitov 
padlých vojáků a nedaleký kostel. Právě 
sem chodí často vzpomínat na svého 
manžela, námořního důstojníka, další 
má vzdálená příbuzná – paní Katari-
na. Rovněž dnes najdete v Pule lodě. 
Nepřehlédnutelné jsou hlavně ty obří 
nákladní. Pojmou až 5 000 automobilů. 
Z Puly ale můžete vyplout též na výlet-
ních plavidlech. Oblíbeným cílem jsou již 
zmiňované Benátky.

Kde se vzal 
název Pula
Podle historických pramenů byla 
za římské nadvlády v místě dneš-
ního města založena Colonia Iulia 
Pollentia Herculanea. O založení 
Puly jsme ale četli i ve spojení 
s řeckou bájí o plavbě argonautů. 
Podle ní Kolchiďané neúspěšně pro-
následovali Iásona a Medeu, kteří 
ukradli zlaté rouno, až na severní 
Jadran, kde založili osadu Polai, 
což znamená „město uprchlíků“. 
Faktem je, že dnes najdete před 
městem směrovky nesoucí název 
města jak chorvatsky (Pula), tak 
italsky (Pola).

Autobusem 
na Istrii 
přes web ČD
Víte, že se do Puly dostanete také 
autobusem a jízdenku koupíte  
přes web Českých drah? Národní 
dopravce i letos spolupracuje 
se společností Vega Tour, jejíž 
autobusy odjíždí z Česka na Istrii 
od poloviny května každý pátek až 
do 16. září a vrací se vždy v sobotu 
až do 24. září. Přesné informace 
o jízdních řádech, návaznostech 
na vlakové spojení a cenách najde-
te na www.cd.cz při zadání hesla 
Autobusem do Chorvatska a Itálie.

Olivovník na jaře Zdejší olivový olej sbírá ocenění

Místní pochoutky

Stara Konoba 
(v překladu „stará krčma“)
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Průzračně čisté moře 
zve ke koupání jak 
na plážích v Pule, 
tak v nedalekém přírodním 
parku na poloostrově Kamenjak.

v nedalekém přírodním parku na polo- 
ostrově Kamenjak na samém jihu Istrie. 
Po prašných cestičkách se sem dostane-
te autem. Já ale doporučuji projet  
si Kamenjak na kole nebo ho projít pěš-
ky. Jen tak si nejlépe vychutnáte  
panenskou přírodu, objevíte skryté 

Průzračná voda
Při toulkách městem nezapomeňte 
na pulskou tržnici, jeden z největších 
istrijských trhů. Trhovci se překřikují, 
aby vás svými produkty zaujali. Koupit 
tu můžete ryby, drůbež, zeleninu a další 
místní speciality, mezi které patří i med. 
Při jedné z mnoha návštěv jsme narazili 
na včelaře Mladena Štokoviće, jehož 
přírodní med z místní hybridní levandule 
jezdí nakupovat lidé z Německa, Itálie, 
ale i Francie. Že by jim ten z Provence 
tolik nechutnal?

Málem bych zapomněl na nejkla-
sičtější důvod, kvůli kterému turisté 
na Istrii přijíždí. Průzračně čisté moře 
zve ke koupání jak na plážích v Pule, tak 

zátoky, zkrátka zastavíte se prakticky 
kdekoli. Místo vyhledávají i milovníci 
surfingu a rybáři.

Ať už si jako hlavní důvod pro ná-
vštěvu Puly zvolíte poznávání dávné 
nebo společné historie, sport, relaxaci 
u moře, či ochutnávku zdejší gastrono-
mie, ani v jednom případě neuděláte 
chybu. S místními vás nemusí spojovat 
přímo pokrevní pouto, abyste si možná 
jako statisíce lidí před vámi pomysleli, že 
se sem budete rádi vracet. Takže „dobro 
došli“, milí výletníci.  ▪

Přístaviště ve Fažaně
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zábava l takoví jsme (ne)byli

50 před 40 lety

JEDEME DO JUGOSLÁVIE 
a čekáme na devizový příslib

Když jste chtěli jet před rokem 1989 k moři, museli jste počítat s určitou byrokracií. 
Pokud jste na dovolenou neměli peníze, cenou útěchy byly zahraniční seriály nebo 

sportovní přenosy v televizi. A kdo chtěl zapomenout na realitu, mohl se vydat 
na kouzelnický festival plný magie.

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 

 Šarivari Karlovy Vary
Nezasvěcené možná trochu překvapí, že 
v socialistickém Československu působila 
organizace, která se jmenovala Český magický 
svaz. Ostatně funguje dosud. A tehdy stejně 
jako dnes nadto vydávala časopis Moderní 
magie. Před 40 lety se v Karlových Varech sešlo 
pod patronací svazu na 500 kouzelníků, mágů 
a iluzionistů z 16 zemí na festivalu Magiales –  
šarivari. Dokonce to byl už 17. ročník. Oprav-
du zvláštní, číst si o tom ve stranickém tisku.

V červenci 1982 
panovala vedra. 
Hladina Labe 
poklesla v Ústí nad 
Labem o desít-
ky centimetrů 
a naložené lodě 
s větším ponorem, 
které k nám mířily 
z Hamburku, měly 
problém. Část 
zboží se z nich 
musela překládat 
do prázdných pla-
videl ČSPLO, která 
byla povolána 
na pomoc z Děčí-
na. Jednu výhodu 
ale teplé počasí 
mělo – Rudé právo 
přineslo na svých 
stránkách unikátní 
fotografii sexy 
dívky v bikinách. 
To bylo opravdu 
nevídané.

 Horký vítr A bylo vedro
Protože Čechoslováci nemají obvykle v létě 
tepla nikdy dost, statisíce jich mířily na jih 
k moři, především do Jugoslávie. Z těch, co 
zatoužili po Jadranu, byli uspokojeni téměř 
všichni žadatelé o devizový příslib – na 400 tisíc  
lidí to bylo. Museli se ovšem v Jugoslávii vyrov-
nat s citelným zdražením potravin a benzinu. 
Kdo se za teplem nedostal, pro toho Českoslo-
venská televize vysílala neuvěřitelně populární 
jugoslávský seriál Horký vítr. V hlavní roli 
exceloval Ljubiša Samardžić alias seriálový 
„Šurda“, u nás ho nezapomenutelně nadaboval 
Karel Heřmánek.



takoví jsme (ne)byli l zábava

51

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

Poměrně značné publicity se dostalo soukro-
mé návštěvě bývalého amerického prezidenta 
Richarda Nixona v Praze v létě 1982. Partajní 
tisk protentokrát pomlčel o všem, co do té 
doby Nixonovi vytýkal, a naopak vyzdvihl jeho 
zásluhu na uzavření významných mezinárod-
ních dohod. O další Nixonově pražské návštěvě 
v říjnu 1989 se ale už nepsalo vůbec a dodnes 
je obestřena tajemstvím. Ví se, že se stejně 
jako v roce 1982 potkal s poslancem Evženem 
Erbanem, který se vzápětí sešel s Václavem 
Havlem. Proč, to zůstává záhadou.

 Nixon v Praze

Na červenec tradičně připadal 
Den stavbařů. A jednou 
z nejnáročnějších staveb teh-
dejšího Československa byla 
bezesporu jaderná elektrárna 
Dukovany, vůbec první na na-
šem území. Třebaže do jejího 
spuštění měly uplynout ještě 
tři roky, vedení elektrárny 
spustilo k přípravě provozu 
a obsluhy masivní náborovou 
kampaň už v létě 1982.

Po pětisetové bitvě závěrečného duelu ve čtvrtfinále Davis Cupu podlehl nakonec Ivan Lendl domácímu Yannicku Noahovi. Československo 
tedy ztratilo šanci zopakovat historický úspěch z roku 1980. Zajímavá byla zpráva z brífinku po utkání, kde musel Ivan Lendl zdůrazňovat svou 
absolutní ochotu reprezentovat se lvíčkem na prsou. Vedení československé tělovýchovy mu ale v příštích letech (třebaže se v roce 1983 stal 
světovou jedničkou v žebříčku ATP) ztrpčovalo život natolik, že nakonec zvolil emigraci.

 Nábor pro Dukovany

Závěrečná utkání fotbalového šampionátu ve Španělsku potvr-
dila před 40 lety dominanci evropských týmů. Zlaté medaile si 
odváželi Italové, mezi kterými zářil Paolo Rossi – „Super Pabli-
to“, nejlepší střelec turnaje. Jedna z největších hvězd fotbalové 
historie opustila tento svět před necelými dvěma roky v pou-
hých 64 letech. V onom roce (2020) to byla už druhá zpráva 
tohoto druhu. Jen krátce předtím zaskočila svět informace 
o odchodu Argentince Diega Maradony. Ten se dožil jen 60 let.

 Triumf Evropy ve fotbale

 Lendl pod palbou
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Chátrající průmyslový areál vypadá 
na první pohled děsivě a koluje 

o něm mnoho legend. Jednou z nich je, 
že se zde za války vyráběly rakety V2.  
Podle jiného vyprávění mělo místo 
sloužit jako ubytovna pro tisíce vězňů, 
které tam ale nacisti umučili. Chátrající 
betonové skelety podněcují fantazii 
těch, kteří se sem vydali na výlet hledat 
záhady. A kdo je tady chce nacházet, ten 
je najde. V průmyslovém areálu navíc 
působí zvláštně velký kruhový bazén. 
Mohlo by se zdát, že snad šlo o nějaké 
rekreační středisko. Pravda však leží 
úplně někde jinde.

Stříbrná a cínová horečka
Vydejme se do dávné historie, do dob, 
kdy to všechno začalo. Do 12. století 
tato oblast nikoho moc nezajímala. 
Neprostupné bažinaté lesy ležely ladem 
jak na české, tak na saské straně hor. 
Jenže zdejší potůčky přinášely do nížin 
krupky stříbra a cínu. A to byly zajíma-
vé materiály, které přitáhly pozornost 
prospektorů. První důlní podnikatelé 
se objevili v místech dnešního Freiber-
gu v Německu. Dá se říct, že vypukla 
stříbrná a cínová horečka. S tím souvisí 
i německé označení Krušných hor  

Erzgebirge, což v překladu znamená rud-
né pohoří. A třeba i Poláci říkají našim  
Krušným horám Rudawy. Na české  
straně se stříbrná horečka rozšířila až 
v 16. století. Nejsilněji zasáhla oblast 
dnešního Jáchymova.

Chudá oblast
V polovině 17. století se ale snadno 
dostupná ložiska vyčerpala a celé území 
se potýkalo s bídou a nouzí. Krušné hory 
se dokonce staly synonymem pro chudou 
oblast. Ve vnitrozemí se proto konaly 
sbírky na pomoc tomuto nuznému kraji. 
Znovu se zde lidem dařilo až od roku 
1812, kdy se tady začalo s těžbou ra-
šeliny. Tou se dalo topit nebo se mohla 
použít jako izolace. Geolog a badatel 
Petr Rojík připomíná zakládání těžeb-
ních družstev. „Lidé v okolí Rolavy se 
sdružovali do spolků a družstev a společ-
nými silami čistili rašeliniště od borovic 
a vegetace.“

Na přelomu 19. a 20. století stoupl zá-
jem i o kaolin a síru. I těchto surovin zde 
bylo dost. Pokus o opětovnou těžbu cínu 
v roce 1906 ale přerušila první světová 
válka, nicméně v roce 1929 už se výroba 
rozjela znovu. „A tak vznikl areál, který 
se označoval jako Otto. To bylo křestní 

Přísně střežená továrna, ve které se pracovalo na supertajných 
projektech. Nacisté na tomto místě vyráběli zázračné zbraně! 
Postavili tam perfektně odsířené komíny kvůli maskování. 
Ve velkém tu umírali vězni. Tohle vše a mnohem více se mezi 
lidmi vypráví o chátrajícím betonovém komplexu Rolava 
na Sokolovsku. Realita je ovšem obyčejnější, i když s německou 
okupací a druhou světovou válkou přece jen souvisí.

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 ?NACISTICKÁ 
TOVÁRNA ROLAVA
uprostřed Krušných hor

jméno investora, který pocházel z Berlí-
na,“ doplňuje Petr Rojík. Důl Otto vznikl 
u městečka Přebuz, nedaleko dnes už 
zaniklé vesnice Rolava.

Důl pro Říši
Soužití Čechů a Němců bylo ale v mezi-
válečné době čím dál komplikovanější. 
Vše vyvrcholilo mnichovským diktátem. 
Po záboru Sudet se oblast Krušných hor 
stala součástí německé říše. Ta měla 
kvůli válce nedostatek surovin, takže 
potřebovala cín pro zbrojní průmysl. 
A tak v Krušných horách vznikl nový 
hlubinný důl. Chyběli pro něj ale zaměst-
nanci. Muži museli narukovat na frontu. 
A ženy s dětmi tuto práci nezastaly. 
U dolu Sauersack, což je německý název 
Rolavy, proto vyrostl zajatecký tábor.

„Z fronty přicházeli odchycení zajatci. 
Francouzi, Belgičani a pak Sověti nebo 
Poláci,“ vysvětluje badatel Petr Rojík. 
Zvěsti o tom, že tu byly tisíce zajatců, se 
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ovšem nezakládají na pravdě. Ve skuteč-
nosti jich bylo 500 až 600. Pravdivé nejsou 
ani zkazky o pečlivě střeženém koncen-
tračním táboře. Faktem je, že režim 
nebyl nijak přísný a podle pamětníků se 
zajatci mohli občas i volně pohybovat 
po okolí. Německé plány ale nevycháze-
ly. Důl nefungoval podle představ Berlí-
na. Řada zajatců přicházela ve špatném 
stavu, takže práce moc nezastali, 
a navíc nikdo z nich nerozuměl hornic-
kému řemeslu. A proto sem museli přijít 
odborníci z oblasti Mansfeld, a dokonce 
i z bývalých německých kolonií v Africe.

Zajatci i Němci odešli
To, co dnes z dolu zbylo, jsou pozůstatky 
těžních věží a taky rudných mlýnů. Pod 
rudnými sily se stále nachází nasypaná 
vytěžená hornina. „To je ruda vytěžená 
1. května 1945, doslova zamrzlé dějiny. 
Můžeme si být jistí, že to ručně přebrali 
zdejší zajatci,“ vypráví Petr Rojík. Jelikož 

K čemu sloužil kruhový bazén 
Podle geologa Rojíka šlo o součást odpadového hospodářství. Probíhala v něm 
sedimentace kalu a do obvodového žlábku přetékala voda, která se vracela 
zpátky do výroby (recyklovala). Voda se užívala k vyplavování zrníček kovu 
z vytěženého materiálu. Ruda obsahovala 99 % křemene, zatímco cínu v ní byly 
jen desetiny procenta. Vytěžená hornina se proto rozemlela na písek, který se 
proplachoval vodou. Lehčí písek zůstával nahoře, těžší zrníčka kovu se usazovala 
dole. Zbytek, ať už šlo o písek, jíl, nebo jiné nečistoty, pak jako kal zamířil do zdej-
šího kulatého bazénku.

však přišel konec války, vytěžený mate-
riál už nikdo dál nezpracoval. Na první 
pohled to ale vypadá, že dělníci odešli 
před pár dny.

Celý důl a závod na zpracování 
rudy přestal fungovat 7. června 1945. 
Němečtí horníci odešli. Zbylí pracovníci 
sotva zvládali udržovací práce. S divo-
kým odsunem se jejich počet dále sni-
žoval a podnik se dostal do finančních 
potíží. Nebylo na výplaty, a tak vedení 

prodávalo třeba i seno, které se sušilo 
na pozemcích továrny. V roce 1946 důl 
definitivně zanikl. Technika byla rozpro-
dána a jámy zabezpečeny betonovými 
zátkami. Od té doby objekt chátrá. Díky 
bujné vegetaci ale zbytky staveb získaly 
tajemný nádech.  ▪

 Řada zajatců přicházela ve špatném stavu, 

takže práce moc nezastali, a navíc nikdo z nich 

nerozuměl hornickému řemeslu.
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Dnes se podíváme na kobylku pořekadlům se zvířaty. Už jste ně-
kdy chytali lelky? A co že to vlastně je? V přeneseném významu 

to znamená nicnedělání. Ve skutečnosti je ale chytání lelků pěkná 
dřina. Toto jméno totiž patří drobnému nočnímu ptáčkovi, který 
dny tráví spánkem a v noci se vydává shánět potravu. Lelkování jako 
synonymum pro zahálení vzniklo kdysi dávno, kdy se ptáci chytali 
na návnadu na větvičku pomazanou lepem. A právě v tom je takří-
kajíc zakopaný pes. Aby ptáček sedl na lep, musí si nejprve všim-
nout návnady. Jenže lelek za světla spí a za tmy políčenou návnadu 
nevidí. V tomto smyslu tedy chytání lelků představuje nesmyslné 
počínání předem odsouzené k nezdaru.

Kočka v pytli
Když kupujeme zajíce v pytli, tak si zkrátka zboží před nákupem ne-
můžeme prohlédnout. Původ tohoto zvířecího přirovnání najdeme 
na středověkých trzích, kde se kromě jiného běžně prodávala živá 
zvířata na maso. Už tehdy existovali nepoctiví obchodníci mazaní 
jako liška a takoví se někdy zákazníkům snažili vnutit v pytli zaváza-
nou kočku, kterou vydávali za zajíce. Doma si pak nešťastník musel 
na zaječí pečínku nechat zajít chuť. Mimochodem, rčení o nákupech 
naslepo má i slovenština, kde se ale nekupuje zajíc, nýbrž mačka vo 
vreci, v pytli je tedy právě ona kočka.

Zvířata provází lidstvo od nepaměti, a tak máme jejich chování a vlastnosti pečlivě vypozorované. 
Abychom si nějakého toho tvora mohli ulovit nebo ochočit, museli jsme toho o něm nejdříve 
spoustu vědět. Takto nasbírané vědomosti se promítly do mnoha lidových rčení a mouder.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Pohled do světa zvířat 
přes přísloví a lidová rčení

Ať vám ale nevěším bulíky na nos, musím přiznat, že v úvodu 
zmiňované rčení podívat nebo dostat se někomu na kobylku 
ke zvířecímu tématu vlastně nepatří. Kobylkou se tu totiž nemíní 
lichokopytník ani skákavý hmyz, ale jde o lidový název pro část hr-
tanu známou jako ohryzek. Když se někomu dostanete na kobylku, 
doslova ho pěkně stisknete pod krkem. Násilí stranou, podívejme 
se na zoubek pořekadlu o bulících věšených na nos. V tomto spojení 
už zvíře najdeme, a to pořádné. Slovem bulík označujeme mladého 
volka, případně jeho nosní kroužek, který se používá k manipulaci 
s tímto živočichem. Když vám někdo věší bulíky na nos a klame vás, 
pak z vás podle tohoto přísloví, s prominutím, dělá doslova vola.

Kdo je tady vyžle?
Co by to ale bylo za povídání o světě zvířat, kdyby v něm chyběl 
nejlepší přítel člověka! Psa najdeme třeba v přirovnání hubený jako 
vyžle, i když to na první pohled nemusí být jasné. Vyžle přeneseně 
označuje extrémně štíhlé stvoření, ale původně odkazuje na ple-
meno psa, které je známé jako vizsla, počeštěně vyžla. Oficiálně 
jde o krátkosrstého maďarského ohaře, pro kterého je charakteris-
tická vychrtlá tělesná stavba, již by mu mohl závidět leckterý chrt. 
Z velké spousty zvířecích pořekadel jsme jich tu zmínili jen pár, ale 
jak se říká, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.   ▪
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Do třetice přichází se svým snímkem 
herec, režisér a výrazná postava pražské-
ho Dejvického divadla Miroslav Krobot. 
Do filmu se coby spoluscenárista a reži-
sér vrhl před osmi lety a vznikla z toho 
Díra u Hanušovic. Nasbírala třináct 
nominací na Českého lva a herci Ivan 
Trojan, Lenka Krobotová a Jaroslav Plesl 
je i proměnili. Po třech letech následo-
valo Kvarteto o nesourodém hudebním 
uskupení s Jaroslavem Pleslem a Bárou 
Polákovou v hlavních rolích.

Zajímavé herecké obsazení má i novin-
ka Velká premiéra. Pavel Šimčík se v ní 
představí coby herec Šnajdr, který řeší 

JOSEF DIVÍN — ULTIMA THULE
Ve Valašském Meziříčí jsou k vidění díla 
jednoho z našich elitních sklářských vý-
tvarníků Josefa Divína, jehož ceněné práce 
jsou zastoupené v řadě sbírek v Evropě 
i v USA. Autor při jejich výrobě pracuje 
s neobvyklou kombinací technologických 
postupů, propojuje surovost s jemností, 
které se následně v jeho objektech odráží. 
Podobně jako Divínovy zážitky i snaha 
o zaznamenání pomíjivosti chvíle v tak 
pevném a majestátním materiálu, jakým je 
sklo. Takovou podobu získává sklo ploché, 
stavované, foukané, malované, ryté, 
leptané, broušené, ale i sklo natavované 
kovovými fóliemi.

VELKÁ PREMIÉRA

 Film měsíce

 Výstava

UNCHARTED
Kdo si oblíbil Toma Hollanda jako Spider-
-Mana, může na této vlně pokračovat s no-
vým dobrodružným filmem, který vznikl 
na motivy videohry. Pouliční chytrý zloděj 
Nathan Drake je naverbován zkušeným 
lovcem pokladů Sullym, aby získal zpět 
500 let ztracené jmění. Začíná nelítostný 
boj s Moncadou, který věří, že on a jeho 
rodina jsou právoplatnými dědici. Dokážou 
Nathan a Sully najít poklad v hodnotě pěti 
miliard dolarů a možná i Nathanova dávno 
ztraceného bratra? Film je dostupný online 
v O2 Videotéce, iPrima, na Starmaxu, 
Slovak Telekomu, Orange TV a na dalších 
online platformách.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

GALERIE KAPLE, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

OTEVŘENO DO 31. SRPNA

 Film na doma

 Divadlo

USA, 2022, 117 MIN.

REŽIE – RUBEN FLEISCHER 

HRAJÍ – TOM HOLLAND, MARK WAHLBERG, 

ANTONIO BANDERAS A DALŠÍ

MARTA
Berenika Kubín Kohoutová a Hana Holišová 
excelují v letošní novince Letní scény Musea Kampa 
Marta. Ta přibližuje pozoruhodný životní příběh zpě-
vačky Marty Kubišové, ve kterém nenastal ani jediný 
okamžik, kdy by před mocí a totalitou ohnula záda, 
musela udělat kompromis nebo si situaci omluvit otře-
panou větou: „Chtěla jsem prostě jen zpívat, tak jsem to 
podepsala…“ Představení, které vzniklo jako připomínka 
nadcházejících osmdesátých narozenin Kubišové, se 
bude během léta střídat se stálicemi scény v podobě 
představení Werich a Meda.

V KINECH 
OD 

21. ČERVENCE

LETNÍ SCÉNA MUSEA KAMPA, PRAHA

REŽIE – ADÉLA LAŠTOVKOVÁ STODOLOVÁ

HRAJÍ – BERENIKA KUBÍN KOHOUTOVÁ, HANA HOLIŠOVÁ, SARA SANDEVA, 

JAN CINA, DENIS ŠAFAŘÍK, IGOR OROZOVIČ, ROZÁLIE HAVELKOVÁ A DALŠÍ

manželskou krizi s Markétou útěkem 
z Prahy do Olomouce, kde dostal první 
nabídku na divadelní režii. Na tamní 
scéně chce zazářit se svou svéráznou 
babičkou, bývalou herečkou, se kterou 
sdílí specifický smysl pro humor. Jenže 
spolupráce začíná brzy drhnout a šéf 
divadla má navíc o umění úplně jiné 
představy…

ČR, 90 MIN.

REŽIE – MIROSLAV KROBOT

HRAJÍ – PAVEL ŠIMČÍK, IVA JANŽUROVÁ, 

IVA PAZDERKOVÁ, KLÁRA MELÍŠKOVÁ, 

MIROSLAV KROBOT, JAKUB ŽÁČEK A DALŠÍ

INZERCE
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Jako by začít šetřit museli i filmaři. 
Po snímku Řekni to psem jede i další 

červencová novinka Hádkovi v co nej-
úspornějším režimu. V jejich případě 
autorům stačil interiér jednoho bytu 
a šestice herců. Nováková s Moravcem 
totiž ve skutečnosti mnohem více než 
film napsali divadelní hru. Nebo pilotní 
díl sitcomu, který by ve stejném obsa-
zení a kvalitě dialogů jistě v televizi pa-
třil k těm oblíbeným. Nedávný úspěch 
Vlastníků na druhou stranu ukázal, že 
i komorní konverzačky mají své pub-
likum a mohou vzbudit větší divácký 
ohlas než lecjaký blockbuster.

HRADY CZ
Vrací se oblíbená hudební přehlídka, 
jejíž program sestává ze zvučných 
jmen domácí scény v čele s Poká-
čem, Annou K., Tomášem Klusem 
nebo kapelami Mig 21, Rybičky 48, 
Chinaski, Divokej Bill nebo Mirai. 
Akce odstartuje 15. a 16. července 
tradičně na hradě Točník a dále se 
každý následující pátek a sobotu 
představí na Kunětické hoře, Šviho-
vě, Rožmberku nad Vltavou, Veveří, 
Hradci nad Moravicí, Bouzově. Puto-
vání uzavře 2. a 3. září na Bezdězu. 
V ceně sobotního lístku na festival 
je vždy vstup na hrad zdarma. Více 
na Hradycz.cz

ROZPŮLENÝ DŮM
ALICE HORÁČKOVÁ

Novinářka a spisovatelka Alice Horáčková přichází 
s románem, který se čte jedním dechem. Renomo-

vaná autorka v něm vychází z rodinných příběhů, 
vzpomínek a archivních záznamů, střídá muž-

ské a ženské hlasy i fantazii s citacemi. Inspiraci 
našla ve vlastní rozpůlené rodině: po skončení 

druhé světové války v roce 1945 byla část jejích 
příbuzných ze smíšené krkonošské rodiny odsu-
nuta a část zůstala. Jeden z jejích předků se stal 

dokonce arizátorem židovské fabriky a přítelem 
Reinharda Heydricha.

JEN VRAŽDY V BUDOVĚ
Streamovací služby jako 
Netflix nebo HBO Max nově 
rozšířil kanál Disney+. V jeho 
nabídce jsou filmy a seriály 
z produkce Disneyho, Pixaru, 
Marvelu nebo Star Wars, celé 
série legendárních i nových 

filmů a seriálů – od Ledového království a Simpsonových až po aktuální 
seriálové hity Obi-Wan Kenobi nebo Jen vraždy v budově. V posledně 
jmenovaném si Steve Martin, Martin Short a Selena Gomezová zahráli 
obyvatele činžáku, které spojí vášeň pro opravdové zločiny. A nakonec se 
zapletou do vraždy, která se v jejich domě odehraje.

Po filmu Matky, který Sandra Nováková napsala s Vandou 
Zaplatílkovou, spojila první jmenovaná tentokrát síly se svým 
životním partnerem režisérem Vojtěchem Moravcem. Snímek 
Hádkovi spolu napsali, Moravec ho zrežíroval a Nováková si 
zahrála jednu z hlavních rolí. Dvojice ve filmové jednohubce 
dokazuje, že jí nechybí smysl pro humor.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

 Koncerty

V HÁDKOVÝCH BAVÍ HLAVNĚ ŽENY

70 %

tv

A podobně jako u Vlastníků byl i u Hádko-
vých klíčový výběr herců. Takových, kteří jsou 
schopní vtipně sehrát hodinu a půl trvající han-
drkování o byt umírajícího dědečka. Ústřední 
herecké čtveřici, respektive pětici (brzy se 
dostaví i tatínek) svým hereckým i komediál-
ním talentem jasně vévodí Jitka Čvančarová. 
Její pouťová semetrika Tereza s přímočarým 
viděním světa je nejčastějším zdrojem humo-
ru. K tomu přispívá i Sandra Nováková, jejíž 
jednoduchá a afektovaná Sylva používá po-
divné tvary některých slov. A i když jednotlivé 
postavy či řady situací dávají tušit daleko větší 
komický potenciál, můžou se Hádkovi stát 
v kině příjemnou letní jednohubkou.

DISNEY+
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Pracovala jako šéfka online inzerce  
v Googlu, potom ji Mark Zuckerberg, 

zakladatel Facebooku a dnes majitel jeho 
mateřské společnosti Meta, přetáhl do své 
firmy. V tu chvíli začala jeho zlatá éra.  
Sandbergová se totiž výraznou měrou 
podílela na tom, že se ze sociální sítě stal 
obrovský stroj na peníze, který jen za loňský 
rok utržil přes 115 miliard dolarů.

„Je čas, abych začala psát další kapitolu 
svého života. Nejsem si úplně jistá, co bu-
doucnost přinese, ale určitě v ní bude více 
důrazu na mou nadaci a více filantropické 

práce, která je pro mě důležitější než kdy 
jindy, protože jde o opravdu velmi těžkou 
dobu pro ženy,“ napsala v rozsáhlém statu-
su. Od podzimu ve Facebooku, respektive 
v Metě, zůstane jen ve správní radě.

Dvaapadesátiletá Sandbergová, 
jejíž jmění se odhaduje na 1,6 miliardy 
dolarů, nezmínila ženy ve svém příspěv-
ku náhodou – stala se symbolem jejich 
úspěchu a hlavně skloubení náročné práce 
s rodinou. Když do Facebooku nastupova-
la, měla doma dvouletého syna a půlroční 
holčičku.

Soutěž o voucher  
na film Uncharted
Máte rádi filmy s Tomem Hollandem, který se 
proslavil jako Spider-Man? Potom se podívejte 
na nový dobrodružný snímek Uncharted 
o hledání dávno ztraceného pokladu obrovské 
hodnoty. Na tři z vás čeká voucher na jeho 
zhlédnutí v O2 Videotéce zdarma.

Co bylo předlohou filmového 
zpracování Uncharted?

A kniha
B divadelní hra
C videohra

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

Už nějaký čas je jasné, že 
filmovou Barbie bude hrát 
Margot Robbieová. A herec 
Ryan Gosling teď prozradil, 
že se k ní připojí coby Ken.

Že tuhle dámu neznáte? Je to Sheryl Sandbergová, 
nejmocnější žena sociálních sítí a jedna z nejvlivnějších 
byznysmenek světa. Ale jen do podzimu. Po čtrnácti letech se 
totiž rozhodla, že pro mnohé snovou pozici provozní ředitelky 
Facebooku opustí a stáhne se do ústraní.

 To nej z Instagramu

Cose děje

Točila videa, jak týrá zvířata
Devatenáctiletá Američanka Krystal Che-
rika Scottová natáčela videa, jak šokujícím 
způsobem týrá kočky a psy, včetně jejich 
věšení a svlékání z kůže. Videa pak sdílela 

na sociální síti 
TikTok. Její 
uživatelé ji ale 
naštěstí oka-
mžitě nahlási-
li policii a ta 
díky videím 
měla proti 
dívce dosta-
tek důkazů. 
Mladá žena 
si nyní odsedí 
30 měsíců 
ve vězení.

Češi tráví na sítích více času
Průměrná doba, kterou Češi tráví na  
sociálních sítích, letos vzrostla na rekordní 
dvě a tři čtvrtě hodiny. Jde o nejvyšší hod-
notu od roku 2016, kdy průzkum chování 
českých uživatelů internetu proběhl popr-
vé. Z celorepublikové analýzy AMI Digital 
Index dále vyplývá, že zatímco před pěti 
lety fungovalo na sociálních platformách 
každý den zhruba 69 % lidí, nyní je to už 
82 %, ve věkové skupině 15–29 let dokonce 
94 % uživatelů.

?

Tenistka Kristýna 
Plíšková a fotbalista 
Dávid Hancko se 
pochlubili narozením 
syna. „Welcome 
Adamko,“ napsali 
k fotografii.

Jaromír Jágr přiznal, že 
má rád retro fotografie, 
které mu osvěžují 
vzpomínky, a přidal 
snímek, jak před více 
než třiceti lety přiletěl 
do Pittsburghu.

PRVNÍ DÁMA SE LOUČÍ
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„Tohle musí okamžitě přestat!“ 
vtrhl do Bohemírovy nadnádražní 

kanceláře náměstek a pokračoval: „Já 
nemám bezednou trpělivost! Trvá to 
už nějakou dobu, co se v mé kanceláři 
každý pátek rozezní zvonek od venkov-
ních dveří, a když sekretářka zmáčkne 
zelené tlačítko, aby se dozvěděla, kdo 
se k nám chce dostat, je ticho. Abso-
lutní ticho. Opakuje se to každý pátek 
mezi jedenáctou a dvanáctou. Jednou 
je to krátce po jedenácté, jindy až těsně 
před dvanáctou. Když jsem Milušce, 
tedy sekretářce, řekl, aby se šla dolů 
podívat, nikoho neviděla. Ono taky ně-
jakou dobu trvá, než na těch vysokých 
podpatcích sejde dolů. A pěkně ji to 
otravuje. To musí být nějaký sígr, co mě 
nemá rád!“

Bohemír uvažoval, že těch sígrů, co 
nemají náměstka úplně v lásce, zná 
hned několik. Ale kdo by chodil složitě 
zvonit na venkovní dveře a proč zrovna 
v pátek před polednem? Slíbil náměst-
kovi, že tu záhadu co nejdříve vyřeší. 
„Odměna tě nemine!“ řekl suše náměs-
tek a odešel.

Hned následující pátek Bohemír od je-
denácti hodin číhal u vstupních dveří 
nadnádražní budovy. Nasadil si tmavé 
sluneční brýle, aby nebylo vidět, kam se 
dívá. Odkoukal to z nějakých detektivek 
v televizi. Vypadal přitom sice trochu 
jako mafián a zpola jako úchyl, což 
budilo pozornost kolemjdoucích, ale 
evidentně to zafungovalo. Krátce po půl 
dvanácté dokulhal ke vstupním dveřím 
postarší pán s ešusem a několikrát 
zmáčkl zvonek náměstkovy kanceláře. 
Bohemír neváhal a hbitým chvatem 
důchodce povalil. Z ešusu vytekl sege-
dínský guláš.

Jak se později vysvětlilo, seniorem 
byl inženýr Blažej, toho času na za-
slouženém odpočinku. Kdysi pracoval 
v nadnádražní budově jako přednosta 
stanice a věk a vzpomínky ho časem tro-
chu zaslepily nostalgií: „Jó, to byly časy!“ 
Každý pátek chodil do školní jídelny pro 
oběd a cestou zpátky procházel kolem 
nadnádražní budovy. Skoro se rozbrečel. 
„Chtěl jsem vědět, kdo teď sedí v mé 
kanceláři, tak jsem zazvonil, ale vždycky 
mi došla odvaha. Ozvala se nějaká 

pisklavá ženská. Tak jsem to vzdal.“ 
Bohemír se inženýru Blažejovi omluvil, 
v nejbližších potravinách mu koupil kon-
zervu chalupářského guláše a šel celou 
záhadu objasnit náměstkovi.

Ten se smál, jako kdyby dostal lečo 
v akci. „No jasně, vzpomínám na Bla-
žeje, když si tu před lety balil svých pár 
starožitností. Zůstal mi po něm tenhle 
masivní stůl z dubového dřeva. Byl tak 
těžký, že ho nikdo nedokázal odnést.“ 
Náměstek otevřel šuplík a hodil před 
Bohemíra dvě velké obálky označené 
písmeny A a B. „Myslím, že si za svou 
práci zasloužíš odměnu. Ale nebude to 
tak jednoduché,“ pokračoval vysmátý 
náměstek. „V jedné obálce je pět tisíc 
korun a ve druhé deset tisíc. Je na tobě, 
kterou si vybereš.“ Překvapený Bohe-
mír poděkoval a už už sahal po obálce 
nadepsané písmenem B. Pak si to ale 
rozmyslel a rychle si vzal áčko. 

Případy inspektora 
Bohemíra

OBÁLKY

Udělal Bohemír dobře, 
když na poslední chvíli 
změnil své rozhodnutí? ?

Paradox dvou obálek je zajímavý příklad hádanky a logické hříčky. Podle teorie matematické pravděpodobnosti je totiž skutečně výhodnější obálku těsně předtím, než ji otevřete, vyměnit za druhou. 
Matematici se dlouho přeli, jak je to možné, když z logické podstaty věci by měla vyjít pravděpodobnost tohoto kroku na 50 %. Až objevili chybu ve formulaci problému, který by neměl vůbec obsahovat 
zmínku o pravděpodobnosti, ale pouze přínosy či ztráty rozhodnutí. Takže Bohemír si tímto krokem nijak nepomohl, ledaže by předtím prokoukl náměstka nebo obsah obálek.

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
Blanšírování

NEJLEPŠÍ BROKOLICE?
UVAŘIT A LEDOVAT! 
Základem je blanšírování zeleniny

T e x t :  M i c h a e l  M a t ě j o v s k ý
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Blanšírovaná 
zelenina si 
zachovává křehkost 
i zářivou barvu 
a ke zmrazení je 
vhodnější než čerstvá.

Blanšírování
JAK NA TO? 

 Mějte dostatek vody, 
 aby zůstala vroucí  
 i po přidání zeleniny. 
 Tu do ní vhazujte 
 po menších dávkách.

 Použijte více soli,  
 než by vám připadalo 
 přiměřené. 
 Doporučujeme
 100 gramů na 
 4 litry vody. 

 Každý druh zeleniny 
 blanšírujte zvlášť, 
 protože doba spařování 
 bude různá. 

 Samotné ochlazení 
 musí být šokové 
 a rychlé. Použijte vodu 
 s dostatkem ledu. 

Rady od šéfkuchařů
ČEHO SE VYVAROVAT?

 Nemůžete mít malý objem 
 vroucí vody a přidat příliš 
 mnoho zeleniny, to sníží 
 teplotu vody v hrnci. 
 Než začne voda znovu 
 vřít, uplynou dlouhé minuty, 
 o které se tepelná úprava 
 zeleniny prodlužuje. 

 Pozor také na příliš pomalé 
 chlazení. Horká zelenina má 
 velkou teplotní setrvačnost, 
 a pokud ji prudce neochladíte, 
 bude tepelná úprava stále 
 pokračovat. Ve výsledku tak 
 může i po krátkém povaření 
 zbytečně změknout nebo 
 ztratit barvu.

Blanšírování je prastará kuchařská technika, při níž zeleninu ponoříte 
do vroucí osolené vody a následně prudce ochladíte v ledové lázni. 
Zbavíte ji tak mikroorganismů, které jsou na jejím povrchu, a zároveň 
si zelenina zachová svou barvu, chuť, křehkost, šťavnatost a většinu 
zdraví prospěšných látek. Pokud se tuto metodu naučíte správně 
používat, pozvednete své vaření o jeden stupínek výše.

Jak je možné, že jedna a ta samá vařená 
zelenina chutná jinak? Chyba může být 

v odrůdě, jejím stáří nebo v přípravě. A při-
tom stačí tak málo: blanšírovat. I když zní 
název složitě, pochází totiž z francouzštiny 
(blanchir = zbělit), ve skutečnosti jde o zcela 
jednoduchou kuchařskou techniku, kterou 
zvládne každý začátečník.

Ponořit a rychle ochladit
Až si přinesete svou oblíbenou zeleninu z ob-
chodu či ze zahrádky domů, zkuste ji místo 
dlouhého vaření, ohřívání nebo grilování 
blanšírovat – a zachováte všechny výživové 
hodnoty. Hlavní gros tkví v tom, že připrave-
nou zeleninu nakrájenou na kostky, případně  
jiné tvary ponoříte do vroucí osolené vody 
a následně prudce ochladíte v ledové lázni. 
A máte hotovou zdravou přílohu.

Blanšírovanou zeleninu si můžete vychut-
nat jako přílohu k masu, použít ji do salátů 
nebo zamrazit a vytáhnout, až budete chtít 
sáhnout po rychlém obědě. Blanšírování je 

mimo jiné skvělý způsob, jak se lehce zbavit 
těžce stravitelné slupky, například u rajčat. Je 
vám jasné, proč nemůže koupená zeleninová 
směs, která ležela minimálně půl roku v mra-
zicím boxu v obchodě, chutnat stejně jako 
zelenina, kterou si sami připravíte? 

Zvolte si směs podle chuti
Znáte to sami, někdy spěcháte, vezmete 
z chladničky kupovanou zeleninovou směs 
v pytlíku, která ležela v obchodě kdovíjak 
dlouho, než doputovala k vám, rychle ji 
rozmrazíte v rendlíku (v horším případě 
v mikrovlnce), přidáte máslo a myslíte si, že 
máte čerstvou přílohu. 

Abyste ji měli opravdu zdravou, plnou 
prospěšných látek a současně zachovali její 
výživovou hodnotu, zkuste ji příště připravit 
doma sami pomocí blanšírování a poté ji 
zamrazte, uvidíte ten rozdíl! Výhodou je, že 
zeleninu ve směsi můžete nakombinovat 
dle vlastní chuti a nemusíte vyzobávat třeba 
hrášek nebo houby. 
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Díky krátkodobému 
působení zvýšené teploty 
zůstanou v potravinách 
zachované vitaminy, 
chuť i barva, ale zničí 
se mikroorganismy.

Blanšírovaná brokolice s jablkem, borůvkami 
a listovým salátem jako lehká příloha
NA 4 PORCE
PŘÍPRAVA: 25 MINUT    
I  1  kus brokolice  I  250 g borůvek  I  1  kus listového salátu  I  4  polévkové lžíce rozinek nebo brusinek  I  4 polévkové lžíce piniových oříšků  
I  2 střední jablka  I  olivový olej  I  1 lžička citronové šťávy  I  čerstvá petržel  I  sůl  I  pepř  I  hoblinky parmazánu

1 Zeleninu a ovoce omyjte a nechte okapat.  
Brokolici nakrájejte na drobné kousky, jablka 

na delší nudličky a listový salát natrhejte.  

2 Vedle varné desky si připravte mísu s ledem. 
Do vroucí osolené vody v kastrolu vložte  

brokolici, kterou po krátkém vaření ihned přesuňte 
do připravené ledové lázně. 

3Do misek s natrhaným listovým salátem vložte  
brokolici, jablka, borůvky, rozinky či brusinky, 

nasekanou čerstvou petržel a všechny ingredience 
řádně promíchejte. 

4 Na přípravu dresinku použijte olivový olej,  
citronovou šťávu, sůl a trochu pepře. 

5 Dresink promíchejte se směsí a na ozdobu přidej-
te piniové oříšky a hoblinky italského parmazánu. 
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KLADNÁ
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VĚŽOVITÁ
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AFRICKÝ
ŽIRAFOVITÝ
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POČET
V PÁRU

(Ž. ROD)

PŘEDLOŽKA
ČISTÝ

ZÁKLAD
PŮJČKY

PRODLOU-
ŽENÁ

BOČNÍ ZEĎ

ŠPANĚLSKÁ
PLACHET-

NICE

TÝKAJÍCÍ SE
TRNOVNÍKU

ZPĚVNÝ
PTÁK TVOJI

KOVBOJSKÁ
POTŘEBA

OSUDOVÉ
ZNAMENÍ

CHYBA
(HOVOR.)

KRUH

ČÍSLOVKA

PÁDOVÁ
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GOGOLŮV
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SYMETRÁLA
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VÝROBEK
(KNIŽNĚ)

ČÁST
KABÁTU
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SOUHLAS
SEVEŘAN

ZVLNĚNÁ
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(KNIŽNĚ)

ÚDIV
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ZPŮSOBEM
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NA SCHŮZCE

ČINIT

STŘEŠNÍ ŽLAB
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ANGLICKY
VZDUCH

PRAŽ. KOM.
ORCHESTR
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KLUB

VYHRNOVATI
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KUJNÝ
NEROST

HODNOTA
(ODBORNĚ)

D. Kozlovskij (*1985),
ruský herec:

Svobodu nelze nalézt. Ta by měla být uvnitř. 
(Dokončení v tajence.) 

Citát z minulého čísla: 
Nic necestuje rychleji než světlo, s možnou výjimkou špatné zprávy, která si žije vlastním životem.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o vstupenky na vánoční 
koncert Heleny Vondráčkové
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a na tři z vás čeká dvojice vstupenek 
na vánoční koncert Heleny Vondráčkové v pražské Lucerně. Stálice české populární 
hudby předvede u příležitosti půlkulatého jubilea své největší hity v plné síle.

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 13. července 2022.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

Každý měsíc s námi 
můžete vyhrát 
poukázky PONT,  
Skupinovou 
víkendovou 
jízdenku ČD
a další ceny.

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách vyplňte 
příslušný formulář a své odpovědi 
zadávejte do 13. července 
2022. Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo zpětnou 
adresu. Tři výherce odměníme 
poukázkou do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. Další 
tři z vás obdrží Skupinovou 
víkendovou jízdenku ČD  
(ve verzi pro celou Českou 
republiku) v hodnotě 699 Kč.

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – se šípkovou
2 – jako domov pro seniory
3 – v pobočkách kanceláře Čedok
4 – Liberec – Harrachov
5 – Pionýrská vlaštovka

1  Jak se jmenuje poslední  
 studiové album Heleny  

 Vondráčkové?

A  Sebevědomá
B  Zamyšlená
C  Tvrdohlavá

2  Co se nachází na Zámeckém 
 vrchu vedle České  

 Kamenice?

A  dřevěná rozhledna
B  uranový důl
C  muzeum perníku

3  Kde se letos koná  
 Den železnice?

A  v Brně
B  v Praze
C  v Plzni

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

Soutěž 
o voucher 
na film Mstitel
Na který 
slavný film 
navazuje  
TV seriál Clarice?
B Mlčení jehňátek

4  Jaká polévka je součástí  
 letního menu  

 ČD Restaurant?

A  zelná s klobásou
B  rajčatová
C  kroupová

5  Který americký prezident  
 navštívil v červenci 1982  

 Československo?

A  Ronald Reagan
B  Jimmy Carter
C  Richard Nixon

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o dárkové 
předměty Dopravní 
fakulty Jana Pernera
Tajenka zní: 
… špatné zprávy,  
která si žije 
vlastním 
životem.
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