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Vyhovuje mi mužské uvažování
Jitka Sedláčková
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Cestování po Českolipsku
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Letní nabídka ČD Restaurant
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
máte rádi léto? Hm, to byla asi hloupá otázka, tak to zkusím jinak. Proč máte rádi léto? Určitě ne kvůli 
rozžhavenému betonu velkoměst a vyšším nákladům na klimatizaci. Pro mě je červenec především doba 
dovolených a výletů. Nepotřebuji oceán ani luxusní hotelové bazény, stačí mi pořádný český rybník, 
k tomu poctivé sendviče se sýrem, šunkou a okurkou (v dětství jsme tomu ještě říkali obložené chleby) 
a bezpečná míra tuzemského piva. Koupání pod širým nebem ve vodě s rybami místo chloru prostě 

miluji. Díky vlaku zvládnu 
za sezonu vyzkoušet celou 
řadu oblíbených míst 
v republice. Ráno rychle 
zabalím deku, ručník, 
jídlo (a klidně i plavky), 
nasednu do rychlíku nebo 
lokálky a pak mě čeká šest 
nebo osm hodin skotačení 
a snění v přírodě. A večer 
mě vlak zase odveze zpátky. Nemusím spěchat, protože vidět je skoro až do desíti 
hodin večer. A za jízdy můžu pohodlně klimbat, rekapitulovat a třídit myšlenky, 
jak by někdo vznešeně řekl, přemýšlet o životě.  Na létě je fajn, že si člověk 
udělá víc času na svoje záliby, ať už na sport, vaření, rybaření, luštění křížovek, 
uklízení, zahradničení nebo budování rodinných a vůbec společenských vztahů. 
Jako pseudointelektuál se 
klidně přiznám, že u mě 
je to čtení starých novin, 
brožur a knížek. A shodou 
okolností velmi často 
pocházejí z roku 1981, 
který letos v každém 
čísle magazínu podrobně 
rozebíráme na straně 49. 
Je to prostě můj oblíbený 
ročník. Samozřejmě také 
díky televizním seriálům, filmům a hudbě. Kdyby existoval 
stroj času, moc rád bych se do té doby na chvíli přenesl. 
Tedy pokud bych měl jistotu, že se zase dostanu zpátky. 
Třeba na to jednou dojde a záhada se změní ve standardní 
položku v katalogu cestovních kanceláří. I kdyby to měla být 
jen simulace. Prozatím si raději skočím do vody.

Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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S příchodem letní sezony obnovily České dráhy služby,  
které byly pozastaveny kvůli pandemii. Cestující, kteří  
míří na dovolenou, tak nyní mohou opět využít čekárny  
ČD Lounge a směnárny na nádražích. Ve vlacích je již 
zajišťován gastronomický servis včetně služby ČD Minibar.

Odměna za nákup

Vdobě dovolených 
a prázdninových 

výletů opět fungují služby, 
na které byli zákazníci 
Českých drah zvyklí. 
Ve vybraných stanicích 
jsou v provozu speciální 
čekárny ČD Lounge s vyšší 
úrovní kvality včetně 
hracího koutku pro děti 
a bezplatného připojení 
k internetu. Tyto čekárny 
mohou využít cestující 
nejen s platnou jízdenkou 
pro 1. třídu, ale rovněž 
pasažéři s jízdenkou pro 
2. třídu s místenkou pro 
rychlík, vlak vyšší kvality 

(SC Pendolino, railjet, 
nightjet, EC, IC, EN, Ex) 
nebo s lůžkovým a lehát-
kovým příplatkem. Volný 
přístup sem mají i maji-
telé zákaznické aplikace 
IN 100 a IN Business, lidé 
s dětmi do 10 let, těhotné 
ženy a držitelé platného 
průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Před cestou do za-
hraničí mohou zájemci 
využít směnáren přímo 
na nádražích. Samozřej-
mostí jsou výhodné kurzy 
i nulový poplatek. Lidé tak 
mohou uspořit čas, který 
by jinak strávili hledáním 

a návštěvou obdobné 
služby během přípravy 
na cestu. Je to výhodné 
zejména pro klienty, kteří 
se rozhodnou pro dovole-
nou na poslední chvíli. 

Gastronomické služby 
byly také obnoveny. Ces-
tující si ve vlaku mohou 
objednat z kompletního 
menu v jídelních nebo 
bistro vozech. Kromě toho 
je již zajišťována služba 
ČD Minibar, tedy nabídka 
drobného občerstvení ser-
vírovaného z pojízdného 
minibaru přímo u sedadel 
cestujících.

E-shop ČD

Pokud během měsíce července nakou-
píte v e-shopu ČD, získáte slevový kód 
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 bu-
dete lépe připraveni 
na změnu životního 
stylu, abyste dokázali 
naslouchat potřebám 
svého těla. Příroda nás 
totiž inspiruje, chrání a nabízí i řešení. 
Slevový kód můžete uplatňovat až 
do 30. září 2021.

Zdraví na křídlechanděla

www.serafinbyliny.cz

• Byliny
• Čaje
• Tinktury
• Koncentráty
• Kapsle
• Houby

Změna jízdního řádu 
u regionálních spojů
V neděli 13. června vstoupila v plat-
nost pravidelná letní změna vlako-
vých jízdních řádů. Hlavní novinkou 
jsou spěšné vlaky na trase Plzeň – 
Cheb – Karlovy Vary, které vyjíždějí 
na základě objednávky Plzeňského 
a Karlovarského kraje. K mírnému 
omezení dopravy naopak došlo 
na základě požadavků objednatelů 
regionální dopravy v jižních Čechách 
a na jižní Moravě. V Jihočeském kraji 
byl omezen provoz některých posi-
lových příměstských vlaků v období 
letních prázdnin. Až do konce součas-
ného jízdního řádu jsou zrušené půl-
noční víkendové vlaky do okolí Brna. 
V ostatních regionech proběhly pouze 
dílčí úpravy, jejichž cílem je zlepšení 
nabídky spojení.

SLEVA
200 KČ 

Novinky

PLNÁ OBNOVA SLUŽEB  
na nádražích i ve vlacích  
nejen pro dovolenkáře
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Sbírejte dílky pexesa  
a vyhrajte dřevěný vláček
Obchody PONT to go společně s Českými drahami a dal-
šími partnery připravily na léto netradiční soutěž. Při ná-
kupu v těchto prodejnách nad 75 Kč může každý zákazník 
obdržet část pexesa s tématem letních výletů na zajímavá 
místa po ČR. Další dílky pexesa lze získat také v bistro 
oddílu na palubách spojů SC Pendolino. Při získání alespoň 
pěti dílků se můžete přihlásit do soutěže o model dřevěné-
ho vláčku. Více informací na www.vyletimesdrahou.cz.

Regionální potraviny a nápoje  
pro intenzivnější zážitek z výletu

S létem vás určitě čeká spousta výletů a objevování různých 
koutů naší vlasti. Síť nádražních prodejen PONT to go a PONT 

Market vám garantuje produkty a služby po celé republice. 
Ovšem existují výrobky, které jsou významně svázané  

s konkrétním regionem. Když třeba zavítáte na jižní Moravu,  
nezapomeňte ochutnat nejen místní víno, ale také pivo.  

Oboje zakoupíte v prodejnách PONT.

Záchrana parního Albatrosa  
pro další generace fanoušků
Centrum historických vozidel Českých drah se na základě velkého 
zájmu fanoušků rozhodlo zachránit parní lokomotivu Albatros 
z roku 1955 a udělat z ní opět vystavovatelný exponát. Unikátní 
stroj s výrobním číslem 3063 a současným označením 498.112 byl 
loni v listopadu převezen z Loun do České Lípy, kde probíhá jeho 
restaurace. Pokud chcete na záchranu tohoto Albatrosa přispět, 
pošlete prosím příspěvek na sbírkový účet Nadace Okřídlené 
Kolo: 278975072/0300 a uveďte variabilní symbol 498112. 
Děkujeme vám.

Za ČD Body získáte vstupenku  
do Divadla Bez zábradlí
Cestující, kteří jsou zapojení do věrnostního programu Českých 
drah, mohou směnit 50 ČD Bodů za voucher na druhou vstupenku 
zdarma k jedné zakoupené do Divadla Bez zábradlí, a to sice na di-
vácky ověřené hry jako 2x Woody Allen, Garderobiér, Art, Mnoho 
povyku pro nic, Bez 
roucha aneb Ještě 
jednou zezadu, Další 
roky ve stejnou dobu, 
Kvartet, Po konci 
světa a Iliada. Divadlo 
Bez zábradlí sídlí v his-
torickém paláci Adria 
v centru Prahy a na-
bízí kulturní zážitek 
v příjemném prostře-
dí, postavený na he-
reckých osobnostech 
a kvalitních titulech.  
Více informací  
o něm získáte na  
www.bezzabradli.cz.

www.ponty.cz

Červencový tip z pohodlných obchodů na trase
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DO KONCE SRPNA

Pernštejnské ženy  
vládnou v Nelahozevsi

Pokud vás baví objevovat historické sou-
vislosti, přijeďte na zámek Nelahozeves. 

Do konce srpna si v něm můžete prohléd-
nout jedinečnou výstavu s názvem Pern-
štejnské ženy a Evropa, která vám přiblíží 

důležitou roli žen českého šlechtického rodu 
Pernštejnů v evropské diplomacii. Atraktivní 
součástí výstavy je ukázka dobových oděvů 

a unikátní kolekce šperků. Na nelahoze-
veském zámku, který vlastní Lobkovicové, 
není výstava náhodně. Zakladatelka lobko-
vického rodu – Polyxena z Lobkovic – byla 

jedním z 19 potomků Vratislava z Pernštejna 
a Marie Manrique de Lara.

Nejbližší železniční zastávka:
Nelahozeves zámek
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Tohle léto bude pořádná jízda. Po koronavirovém půstu se s akcemi roztrhl pytel, na neotřelou 
prohlídku láká lecjaká památka a na mokrou zábavu zase koupaliště a aquaparky. Nejžhavější 
tipy najdete ve výletní aplikaci Českých drah. Ještě vám nebylo 26 let a studujete? Pak 
nezapomeňte, že se slevou 75 procent můžete cestovat vlakem i o prázdninách!

Vlakem 
navýlet

PO CELÝ ROK

Nádraží Praha-Těšnov  
ožívá ve Ctěnicích

Tento výlet si užijí hlavně příznivci železniční 
nostalgie. V Zámeckém areálu ve Ctěnicích 
je k vidění expozice, která přibližuje podobu 

zaniklého pražského nádraží Těšnov.  Atrakcí 
je modelové kolejiště ve velikosti H0 s přes-

nou replikou nádražní budovy. Při stavbě 
kolejiště se vycházelo z dobových plánů 

a historických pramenů. Mašinky jezdí nejen 
po nádraží, ale také po části Negrelliho via-

duktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnov-
ského nádraží. Na těšnovském nádraží byl 

ukončen provoz v roce 1972 a v březnu 1985 
byla odstraněna poslední, architektonicky 

nejcennější část nádražní budovy.

Nejbližší železniční zastávka: 
Praha-Kbely

KAŽDÝ DEN

Ve Žďáru nad Sázavou  
ukazují historii bez nudy

Muzeum nové generace. Tak se jmenuje 
zážitková expozice na zámku ve Žďáru nad 
Sázavou. Za pomoci moderní audiovizuální 

techniky se v ní snaží navodit atmosféru 
dob dávno minulých. Na zámku nabízejí 

i komentované prohlídky zámeckého areálu. 
Komu se tu zalíbí, může přespat, třeba v ba-
rokní věži. V areálu nechybí stylová kavárna 
a vítaným zpestřením je možnost ulovit si 

ve středověkých sádkách pstruha. K návštěvě 
láká i nedaleký kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře. Město a okolí prozkoumejte 

na kole. Na nádraží ve Žďáru vám ho půjčí 
(více na www.cd.cz/cdbike).

Nejbližší železniční stanice: 
Žďár nad Sázavou

ZA 
ZÁŽITKY

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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Do pražských kostelů  
a paláců za hudbou

I letos se v Praze konají Letní slavnosti staré 
hudby. Přijeďte si poslechnout koncerty 
na místa, kde se běžně nepořádají. Třeba 

do bubenečské Šlechtovky, do kostela  
sv. Šimona a Judy, kostela sv. Martina ve zdi 
a Strahovského kláštera nebo do barokního 
trojského zámku. Festivalová hudba a sty-
lově odpovídající historické prostředí vždy 

tvoří dokonalou symbiózu. Pokud při koupi 
vstupenky předložíte jízdenku ČD zakoupe-

nou v červenci nebo srpnu 2021 s cílovou 
stanicí v Praze, získáte slevu 10 procent. 

Kompletní program mezinárodního festivalu 
najdete na www.letnislavnosti.cz.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. a další

V LÉTĚ

Do Litovle za koupáním  
v přírodním biotopu

Pálí vás v aquaparcích oči a koupání ve vodě 
ošetřované chemickými přípravky vám nedě-
lá dobře? Pak si zajeďte do Litovle. Nedaleko 
vlakové stanice Litovel město najdete přírod-
ní koupací biotop, tedy uměle vytvořené pří-
rodní koupaliště. V parných letních dnech se 

tu můžete osvěžit ve vodě čištěné speciálními 
rostlinami, které jsou umístěny v oddělených 

jezírkách. Součástí městského koupaliště 
jsou i zábavní a relaxační prvky včetně skluza-
vek, skokanského můstku, stříkacího delfína, 

masážních trysek, perličkového vodního 
křesla, mechanického vlnobití nebo třeba 

šplhací sítě.

Nejbližší železniční stanice: 
Litovel město

Ve Štramberku vám 
zachutnají nejen ušiska

Říká se mu Moravský Betlém a pa-
tří k nejhezčím městům na severu 

Moravy. Co ve Štramberku najdete? 
Třeba lesopark s tajemnou jeskyní 

Šipkou, naším nejznámějším 
pravěkým nalezištěm. Ve výpravě 
do minulosti můžete pokračovat 

na náměstí ve Štramberku návště-
vou Muzea Zdeňka Buriana, kde 
vystavují jeho obrazy a ilustrace 
života před tisíci až miliony let. 

Z rynku je to už jen kousek k do-
minantě Štramberka – vyhlídkové 
věži zvané Trúba. K ochutnání vábí 
voňavé štramberské uši, cukrovin-

ka z kořeněného těsta s různými 
příchutěmi. Žízeň můžete zahnat 
sklenicí štramberského kvasnico-
vého piva. Zážitkem je i prohlídka 
městského pivovaru, na kterou se 
ale musíte objednat aspoň pět dní 
předem. V aplikaci najdete hravý 

výlet se soutěžními otázkami, který 
vás provede nejen Štramberkem, 
ale zavede vás také do nedaleké 

Kopřivnice na prohlídku automo-
bilových veteránů. Za tento výlet 

můžete získat až 27 ČD Bodů.

Nejbližší železniční stanice: 
Štramberk
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Jitka Sedláčková

Na jaře oslavila kulaté narozeniny. Ani byste neuhodli které. Herečka 
Jitka Sedláčková totiž pečuje nejen o svou duši, ale i o tělo. Každý 
den běhá, má rozjetých hned několik pracovních projektů najednou 
a navíc si našla i novou velkou lásku. A je to na ní vidět! I když 
přiznává, že poslední rok poznamenaný koronavirem jí hodně upravil 
hodnoty a postoj k životu.

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   a r c h i v  J i t k y  S e d l á č k o v é

SEBEVĚDOMÍ 
JSEM NABRALA 
AŽ PO PADESÁTCE, 
kdy jsem zhubla kvůli chlapovi
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a diváky moc baví. Během léta tuhle  
hru pojedeme na dvaceti open-airech, 
takže na to se moc těším. Snad se doká-
žeme vrátit do starých kolejí, protože  
lockdown nás všechny změnil. Alespoň 
já jsem hodně jiná. 

V jakém směru? 
Mně teď hrozně chybí ten klid! Hupsla 
jsem do natáčení seriálu Polda, hraju 
v divadle, čeká mě natáčení nového  
seriálu a najednou nemám čas na to, 
abych si mohla zase věci dlouho rozmýš-
let. To pomalé tempo bylo občas fajn. 
Sice nebyly otevřené restaurace, ale o to 
víc jsme si doma povídali. Je zajímavé, 
že během koronakrize šly moje herecké 
ambice úplně stranou.

Vážně?
Je to tak. Sice jsem takzvaně ambiciózní, 
ale najednou jsem si uvědomila, že jsou 
důležité i jiné věci. Že život není jen prá-
ce a že všechno strašně rychle utíká. 

Sešly jsme se po zkoušce muzikálu 
Cabaret v pražském Divadle Bez 
zábradlí. Jak se vám tu hraje?
Cabaret považuju za vůbec nejslavněj-
ší světový muzikál. Vždycky když se 
tvůrci do této hry pustí, nastává velké 
očekávání, jak se jí zhostí. Obsazení 
máme v divadle famózní, hlavně mladí 
lidé mě naprosto fascinují. Díky nim je 
na jevišti skvělá atmosféra. 

V čem vám práce s mladými lidmi 
vyhovuje?
Mají jiný pohled na svět. Neberou se 
tak vážně, věci řeší s humorem a nad-
sázkou, nepotřebují si neustále něco 
dokazovat ani mi nedávají najevo, 
že mám být vděčná, že s nimi smím 
v divadle hrát. Naopak vyjadřují radost 
z toho, že tam s nimi jsem. 

Jaká je vaše role?
Nádherná! Je to slečna Schneiderová, 
Němka, která se chce provdat za Žida. 
Ovšem ve třicátých letech minulého 
století, kdy došlo v Německu k ná-
stupu fašismu, to byl problém. Je jí 
doporučeno, aby si ho nebrala, protože 
by jí mohli zavřít živnost. 

Poslechne?
Bohužel musí. Jinak by se neuživila. 
Z celé té velké lásky zbude veliká 
hořkost, smutek a uzavřené srdce. Zpí-
váme veliké pecky, které jsou ale na mě 
dost těžké, protože neumím noty. Jedu 
všechno podle sluchu. 

Přitom jste hrála v několika muzi-
kálech!
To ano, dokonce jsem byla nominova-
ná na Thálii za roli nejhorší zpěvačky 
na světě Florence Jenkins Fosterové. 
Hrála jsem i v Pokrevních bratrech, 
dělala konkurz na Bídníky, zpívala  
Dolly v muzikálu Hello, Dolly. Ale 
nejsem typická muzikálová zpěvačka, 
která sedne k notám a hned má jasno.

Úplně z vás čiší optimismus. Setkala 
jste se na divadle i s napjatými vztahy?
Bohužel ano. Když mi bylo padesát, 
vyrazili mě, údajně pro nadbytečnost 
a nedostatek talentu, z Divadla pod Pal-
movkou. Díkybohu za to! Musela jsem se 
postavit na vlastní nohy, což byla skvělá 
zkušenost. Hodně mi tehdy pomohla 
moje přítelkyně, režisérka Irena Pavlás-
ková, která mi dala roli ve filmu Fotograf 
o Janu Saudkovi. To mě hodně nakoplo. 

Ženské mě většinou 
nemají moc rády, 
jsem hodně svérázná. 
Nechodím jen tak na kafíčko.

Očima autorky
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Mohla by to být moje maminka, při rozhovoru mi ale 
připadala spíše jako kamarádka. Herečka má velmi 
mladistvého ducha a je s ní zábava. Líbí se mi, že není 
svázaná konvencemi a žije si tak nějak po svém. Co 
se jí nelíbí, to řekne nahlas. I když kavárna, ve které 
jsme se sešly, nabízela spoustu dezertů a vonící kávu, 
Jitka si přesto objednala heřmánkový čaj a zeleninový 
salát. O práci mluví se zápalem, ale v hlase bylo 
poznat, že by nejraději stejně odjela někam do pří-
rody a užívala si volno s partnerem. 

Působila jste i v Divadle Na Jezerce. 
Proč jste odešla?
Tam jsem měla skvělý rozjezd, ale 
smutný konec. Řekla bych, že tam došlo 
k velkému nedorozumění. Jana Hrušín-
ského si velmi vážím a jsem mu vděčná, 
že mi dal práci. Ale měla jsem dojem, že 
ho ovlivňovaly osoby, které mu našep-
távaly dosti ošklivé věci, a manipulovaly 
jak s ním, tak se mnou. Bohužel jsme si 
nenašli čas, abychom si to vysvětlili. Tak 
jsem raději odešla.

Budete se vracet do hry Můžem 
i s mužem, která měla na jevišti 
úspěch?
Určitě. To je velká zábava, hraju tam se 
svými kamarádkami Vandou Hybnero-
vou, Kateřinou Hrachovcovou a Dášou 
Zázvůrkovou. Je nám mezi čtyřiceti a še-
desáti lety, nejsme už tudíž žádní křupaví 
saláti. Je to představení o ženském světě 

V roli slečny Schneiderové v divadelním muzikálu Cabaret, 
Divadlo Bez zábradlí
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Kde jste se seznámili?
Známe se už 35 let. Pavel je restauratér 
a já chodila do jeho podniku se svým 
tehdejším přítelem. Poprvé mám star-
šího partnera, vždycky jsem byla na ty 
mladší. 

Je něco, v čem se neshodnete?
Já miluju běhání, čemuž on příliš 
nefandí. Běhám už deset let, a když byl 
lockdown, vyběhla jsem někdy i třikrát 
denně. Ohromně mě to nabíjí. 

Prý jste si našla čas i na novou lásku.
Není tajemstvím, že už několik mě-
síců žiju s Pavlem Töpferem, bratrem 
herce Tomáše Töpfera. Je to muž, vedle 
kterého nemám žádné problémy. Třeba 
řekne: Neřeš to teď, nech to na zítra. 
A má většinou pravdu. A navíc, takhle 
rozmazlovaná jsem ještě nikdy nebyla. 
Pavel je velký fešák, charizmatický, na to 
já si potrpím.

Možná díky tomu vypadáte pořád 
tak mladistvě...
Děkuji, je pravda, že mi občas lidi říkají, 
že po té šedesátce mi to prý nejvíc sluší. 
Předtím jsem byla takový nevýrazný typ, 
ani tlustá, ani hubená. Nosila jsem tma-
vé vlasy, nebavilo mě se hezky oblékat. 
Teď nosím dokonce i šaty, změnila jsem 
barvu vlasů a občas se na sebe i ráda 
podívám do zrcadla. 

Kdy přišla ta proměna?
V padesáti. Řekla jsem si, že přece 
nebudu vypadat jako stará bába. Zase 
tam hrál roli jeden chlap, který se mi 
dvořil. Měla jsem s ním jít na rande 
a chtěla jsem se mu pochopitelně líbit, 
a to i ve spodním prádle. A tak jsem kvůli 
němu hodně zhubla. Od té doby si váhu 
držím a jsem se sebou spokojená, i když 
s tím tehdejším mužem to nedopadlo.  

Měla jste předtím nízké sebevědomí?
Měla. Když v práci nepatříte mezi hvězdy, 
začnou vám produkce dávat najevo, že 
jste něco jako druhá kategorie. A to se 
sebevědomím zamává. Ale já jsem typ, 
který nebrečí, tak jsem si udělala vlastní 
představení a ta měla vždy úspěch. 

Aktuálně natáčíte už pátou sérii pri-
máckého seriálu Polda. Sblížili jste se 
za ty roky hodně s Davidem Matáskem?
S Davidem se známe od patnácti. Po-
tkali jsme se na natáčení Básníků. Hráli 
jsme spolu divadlo a máme se moc rádi. 
Já ho uctívám jako osobnost, baví mě, 
jak přemýšlí.

Přátelíte se raději s muži než se ženami?
Asi ano. Ženské mě většinou nemají moc 
rády, jsem hodně svérázná. Nechodím 
jen tak na kafíčko, to mě nebaví. Navíc 
ctím muže, takže je ani nepomlouvám. 
Ráda chodím na výlety nebo něco vy-
mýšlím, prostě jsem akční. Muži v mém 
okolí asi převažují, víc mi vyhovuje 
jejich uvažování. Ale mám pár životních 
kamarádek, se kterými si rozumím. 
Například zpěvačku Dášu Zázvůrkovou 
považuji za svého strážného anděla. 
Nebo s Irenou Pavláskovou jsme na sebe 
hodně napojené. Ona patří mezi empa-
tické režisérky, takže když máte třeba 
na zádech špek od podprsenky, udělá 
vše pro to, abyste ho tam neměla. Ně-
kdo jiný tam ten špek nechá. Irena hlídá, 
aby to herečkám před kamerou nejen 
hrálo, ale i slušelo. A taky je to hodný 
člověk a nikdy neřve.

Pravidelně vyprodané představení 
Můžem i s mužem hraje parta 
kamarádek například v pražském 
Klubu Lávka

Film Vánoční příběh natáčela se svou přítelkyní,
režisérkou Irenou Pavláskovou. Zahrála si tu postavu 
paní Pazderkové alias Drobečka

V seriálu Polda hraje postavu svérázné barmanky Vandy
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Předtím jsem byla 
takový nevýrazný typ, 
ani tlustá, ani hubená. 
Nebavilo mě se hezky 
oblékat.

Jitka Sedláčková 
Základy herectví získala už 
na gymnáziu pod vedením Ivana 
Vyskočila, poté vystudovala 
DAMU a nastoupila do prvního 
angažmá v Činoherním klubu 
v Ústí nad Labem. Než profes-
ně zakotvila natrvalo v Praze, 
působila ještě v Národním divadle 
v Brně. Po revoluci se stala člen-
kou souboru libeňského Divadla 
pod Palmovkou, v roce 2001 
založila vlastní divadelní agentu-
ru. Zahrála si v řadě televizních 
seriálů, například V. I. P. vraždy, 
Polda, První republika, Rapl, 
Kapitán Exner nebo Cukrárna. 
Různé role ztvárnila i ve filmech 
jako Fotograf, Špindl, Tři bratři 
nebo Korunní princ. Na konci roku 
se objeví v nové komedii režisérky 
Ireny Pavláskové Vánoční příběh. 
Věnuje se také dabingu.

Když jste znovu zmínila Irenu Pavlás-
kovou, tak nám prozraďte, jaké bylo 
natáčení filmu Vánoční příběh, který 
půjde do kin v zimě.
Ten film jsme točili teď na jaře a užili 
jsme si skvělou štědrovečerní večeři. 
Pracovat s Irenou Pavláskovou je profes-
ní dar! Považuji ji za jednu z nejlepších 
českých režisérek. Mého manžela hrál 
Jirka Lábus a na place panovala ohrom-
ná legrace, hlavně s Oldou Kaiserem, 
který je zábavný i mimo kameru. Vůbec 
jsme měli hvězdné obsazení, uvidíte 
i Karla Rodena nebo Jiřinu Bohdalovou.

Začala jste být dost aktivní na  
sociálních sítích, to u lidí ve vašem 
věku není úplně obvyklé.
Instagram mě baví! Založila jsem si 
ho k šedesátým narozeninám. Byla to 
taková výzva, protože mě od toho lidi 
odrazovali. Ale já si říkala, co bych ho 
neměla?! A iritovalo mě, že pro mnoho 

lidí se stala tahle sociální síť jen nástro-
jem na reklamu a vydělávání peněz. Tak 
jsem si z toho udělala legraci, například 
jsem si na obličej místo drahé masky 
naplácala zakysanou smetanu. 
 
A co vám Instagram dal?
Chodí mi hezké zprávy od fanoušků, 
píšou, jak mě mají rádi. A našla jsem 
si tam svoji spřízněnou duši, Terezu 
Pergnerovou, kterou velmi obdivuju. 
Začaly jsme si psát a máme jít spolu 
na procházku. Zjistily jsme, že jsme si 
hodně podobné. 

Brzy se stanete babičkou, jak se 
na tuhle roli těšíte? Budete hodně 
hlídat?
To nebudu, mám šíleně moc práce. Ale 
samozřejmě pohlídám, když bude třeba. 
Se synem mám velmi dobrý vztah, vždy 
se ke mně chová jako gentleman. A vo-
láme si i pětkrát denně. Naštěstí je jeho 
partnerka velmi tolerantní. Když mi tu 
radostnou novinu řekl, byl to zpočátku 
trochu šok. Občanka sice říkala, že mám 
věk na babičku, ale duše řvala, že jsem 
ještě mladá! Ale srovnala jsem se s tím 
a teď jsem na vrcholu blaha.  ▪



RANNÍ DVOJKA
JEDE NA VÝLET

Vlakem na výlet

Staňte se součástí živého vysílání s Daliborem Gondíkem 
přímo z vašich oblíbených vlakových nádraží. Těšit se 
můžete na zajímavé hosty, soutěže a malé občerstvení.

dvojka.rozhlas.cz

Partneři akce

ŽIVÁ VYSÍLÁNÍ

6.30–8.30

NÁDRAŽÍ ČECHY
 19. 7. Nelahozeves zámek
 20. 7. Děčín hl.n. 
 21. 7. Karlovy Vary - horní nádraží
 22. 7. Tábor
 23. 7. Hradec Králové hl.n.

NÁDRAŽÍ MORAVA
 16. 8. Opava východ
 17. 8. Olomouc hl.n.
 18. 8. Uherský Brod
 19. 8. Břeclav
 20. 8. Třebíč

Sejdeme se na nádraží



Co můžeme nabídnout?
▪ skvělý tým opravdových profíků 
▪ zkrácenou pracovní dobu

bez snížení mzdy

▪ příspěvky na sport, stravování, 
dovolenou a výuku jazyků

▪ levnější cestování pro vás a vaši rodinu

... a mnoho dalších výhod
i nad rámec zákoníku práce.

Autogen, 

prosím

I vy můžete být 
hrdinou 
všedního 
dne

Postarejte se s námi o vlaky,
hledáme kolegy na pozice
▪ mechanik elektronických zařízení,

elektromechanik,
mechanik kolejových vozidel, 
soustružník kovů

Bavilo by vás starat se o vlaky osobní dopravy? 
Staňte se naším novým kolegou! 

Pojďte do toho s námi.
www.cd.cz/kariera

CDPV_nabor_2021_215x270_v05.indd   1 19/01/2021   10:11

▪ příspěvek na penzijní připojištění

▪ 5 týdnů dovolené



Českolipsko

Cestování 
po ČR
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Zdejší krajině se přezdívá 
Máchův kraj. Příroda tu má 
své romantické kouzlo, které 
poznáte, ať už se vydáte 
z nádraží Zahrádky u České 
Lípy po červené značce 
do skalní osady Karba (viz foto), 
nebo do údolí s nádherným 
názvem Peklo. Milovníci 
starých českých filmů zase 
mohou u Hamerského jezera 
nostalgicky zavzpomínat 
na odborářské rekreanty, 
vlastně herce ze snímku 
Dovolená s Andělem. Ale nic 
není jen zalité sluncem, vždyť 
jen o kousek dál se desítky let 
těžil uran a významnou část 
lesů si během okupace zabrala 
sovětská armáda. 
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cestování po ČR l naše města

T e x t :  T o m á š  R e z e k

Klášter s muzejními poklady a malebnou zahradou, vodní hrad, 
kde poobědval generál Laudon, nebo proslulá kavárna v jedné 
z nejkrásnějších secesních budov v regionu. I tím se může 
pochlubit Česká Lípa, ve které v minulosti žila německá většina. 
Dějiny tohoto města jsou opravdu bohaté.

Těžko uvěřit, že i město s tak typic-
kým českým jménem se po mnichov-

ské dohodě stalo součástí třetí říše. Před 
válkou měli Němci v České Lípě navrch. 
V letech 1883 a 1911 taky městské 
zastupitelstvo usilovalo o změnu názvu 
na Německou Lípu (Deutsch Leipa). 
Zemský výbor ale v obou případech 
přejmenování nedoporučil. Národnostní 
spory vyvrcholily ve třicátých letech. 
V neděli 21. října 1934 na Ptačí louce 
v České Lípě před více než dvaceti tisíci 
účastníky poprvé veřejně vystoupil 
Konrad Henlein a představil program 

Sudetoněmecké vlastenecké fronty. 
O čtyři roky později už bylo město 
obsazeno německou armádou a většina 
Čechů byla nucena opustit své domovy.

Vodní hrad Lipý
V České Lípě proběhla i tzv. křišťálová 
noc. Zfanatizovaní Němci v noci  
z 10. na 11. listopadu 1938 vyrabovali 
a pak zapálili místní synagogu. Dnes se 
na jejím místě nacházejí dva památníky 
připomínající oběti fašismu. Od nich 
je to jen kousek k vodnímu hradu Lipý, 
jedné z nejstarších památek města. 

I s ním měli Němci plány. Uvažovalo se 
o něm jako o středisku Hitlerjugend, ale 
nakonec se tento nápad nerealizoval. 
Hrad, kde mimo jiné v roce 1778 poo-
bědval císař Josef II. s generály Laudo-
nem a Lacym, dál chátral, až v roce 1957 
musela být jeho hlavní budova kvůli 
havarijnímu stavu odstřelena. Po letech 
archeologického průzkumu a oprav byl 
v roce 2003 hradní areál zpřístupněn.

ČESKÁ LÍPA MĚLA 
TAKÉ NĚMECKÉ KOŘENY 
Minulost však řeší s nadhledem

FO
TO

: V
ÍT

 Č
ER

NÝ



Z vlaku můžete vystoupit na česko-
lipském hlavním nádraží s novou 
moderní budovou. Chcete si projet 
město na kole? Pak jeďte vlakem 
do stanice Česká Lípa střelnice, kde 
v letní sezoně nabízí služby půjčovna 
kol ČD Bike. Doporučujeme si kolo ale 
předem rezervovat. Bližší informace, 
podmínky zápůjčky a ceník najdete 
na www.cd.cz/cdbike.

Vlakem  
do České Lípy
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kování látek si můžete sami vyzkoušet 
a ozdobit si různými motivy třeba tričko 
nebo tašku. V České Lípě určitě nevyne-
chejte ani prohlídku areálu augustinián-
ského kláštera. V něm objevíte zajímavé 
muzejní expozice včetně tzv. Menšíkovy 
světničky. Je v ní vystavena část vybavení 
z hercovy oblíbené chalupy v Dolní Polici 
u Žandova.

Na pivo i na kávu
Pokud vás při procházce přepadne hlad 
nebo žízeň, nemusíte chodit daleko. 
V areálu kláštera se nachází pivnice, kde 
můžete ochutnat i místní pivo. Pokud 
nejste příznivci zlatistého moku a raději 
posedíte nad kávou, na rohu ulic Jindři-
cha z Lipé a Sokolská objevíte výstavní 
secesní dům s kavárnou Union. Z menu 
si najisto vyberete. K posezení lákají 
i restaurace v centru města na náměstí 
T. G. Masaryka. Kromě morového sloupu 
a kašny zdobené delfíny na hlavním 
českolipském rynku jistě nepřehlédnete 
ani budovu radnice. Hned v sousedním 
domě najdete turistické informační cen-
trum, kde vám poradí s tím, kudy třeba 
vede cesta do Pekla, k Panské skále nebo 
Wake sport parku v Dubici.  ▪

Potiskování látek
Na hradě vás provedou po nádvoří, 
kde se konají nejrůznější kulturní akce, 
sestoupáte do unikátního hradního skle-
pení a v jediné dochované hradní stavbě –  
branské věži – na vás čeká expozice 
o historii hradu. Za prohlídku stojí 
i s hradem sousedící Centrum textilního 
tisku, v němž vás seznámí s dějinami 
kartounkářství na Českolipsku. Potis-

V České Lípě na slavného rodáka do-
dnes nezapomněli. Například u příle-
žitosti dvoustého výročí jeho narození 
v roce 2009 vydalo město pamětní 
medaili. Čím si to zasloužil? Patřil k čes-
kým průkopníkům portrétní fotografie 
a byl také vydavatelem prvního foto-
grafického časopisu na světě. Narodil 
se v roce 1809 do rodiny hodináře. 
Po absolvování gymnázia v České Lípě 
se přesunul do Vídně, kde vystudoval 
Polytechnický institut. Následně pra-
coval na různých stavebních úřadech. 
Během svého pobytu v Brně vydal 
cyklus barevných litografií moravských 
lidových krojů a začal se také věnovat 
malování portrétních miniatur. 

Touha po věrném zpodobnění 
modelu ho přivedla k zájmu o světo-
vou novinku – o daguerrotypii, tedy 
o první prakticky použitelný komplex-
ní fotografický proces. Ten vynalezl 
francouzský výtvarník Louis Daguerre. 
Patent od něj v roce 1839 odkoupila 
francouzská vláda a umožnila, aby se 
jeho metoda mohla volně používat 
po celém světě. Toho využil i Horn 
a v říjnu 1841 si na pražském Koňském 
trhu (dnešním Václavském náměstí) 
otevřel fotografický ateliér, první stálý 
daguerrotypický ateliér v českých ze-
mích. V roce 1854 odešel ze státní služ-
by a začal se plně věnovat fotografová-
ní. Vydával časopis Photographisches 
Journal a jako první ve střední Evropě 
také prodával fotografické potřeby.

Úspěšnou kariéru fotografa završil 
v České Lípě, kam se vrátil v roce 1865. 
V rodném městě provozoval ateliér 
v dnešní ulici Paní Zdislavy. Zemřel roku 
1891 a pochovaný je na českolipském 
městském hřbitově.

Osobnost regionu
 Wilhelm Horn
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U Máchova jezera  
najdete tropický ráj

Pokud vám to letos v létě nevyjde 
za slanou vodou, vezměte děti k Mácháči. 
Vždyť se mu přezdívá české moře a zábavy 

si tu užijete jako v drahých resortech 
na jihu Evropy. Nevěříte? Zkuste vzít 

děti do aquaparku ve Starých Splavech 
a nebude se jim chtít domů. Zatímco si 

dáte relax na písečné pláži pod palmami, 
děti se mohou vydovádět ve vodě 

na nafukovacích plovoucích atrakcích – 
trampolíně, hopsadle, houpačce nebo 

třeba na Saturnu, jediné plovoucí planetě 
na světě. Do jezera mohou sjet po dvou 

superrychlých skluzavkách. K mokré 
zábavě můžete využít i do jezera zapuštěný 

bazén s filtrovanou vodou a perličkovou 
lázní. A nechybí tu ani půjčovna šlapadel, 

cukrárna a pizzerie.

KUDY?  

Jen čtvrt hodiny vám zabere cesta od ná-
draží ve Starých Splavech k pláži s aquapar-

kem. Zážitkem je jízda parníkem z Doks. 
Zastavuje přímo v areálu aquaparku.

Když už se školní rok nepovedl, udělejte dětem aspoň parádní 
prázdniny. Na Českolipsku a v Máchově kraji objevíte místa, 
kde vám s nimi bude dobře. A využijete i prázdninovou novinku 
Českých drah – Letní skupinovou jízdenku. S ní může skupina 
až pěti cestujících, z toho mohou být maximálně dva dospělí, 
neomezeně cestovat vlaky ČD kterýkoli den v týdnu po celé 
republice nebo v jednotlivých regionech. Třeba v Libereckém 
kraji jen za 229 korun.

V Doksech potkáte  
celou partu Čtyřlístku

Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pinďa. Tahle 
čtyřka baví děti už přes padesát let. 

Kresleným postavičkám vdechl život 
Jaroslav Němeček. Není tajemstvím, 

že předobraz komiksu našel v Doksech 
a blízkém okolí. Zkrátka Třeskoprsky 
jsou Doksy, Blaťák Máchovo jezero. 

A Bezzub? Správně hádáte hrad 
Bezděz. Kde jinde by tedy mohlo 

vzniknout muzeum Čtyřlístku než 
právě v Doksech. Nejprve se nacházelo 

v půdních prostorách městské 
knihovny, na konci roku 2019 přesídlilo 
do větších, zrekonstruovaných prostor 
dokského zámku. V muzeu se dozvíte, 
jak Čtyřlístek krůček po krůčku vznikal 

a jak se takový komiks vlastně tvoří. 
Nechybějí v něm ani animáci v „životní“ 

velikosti.

KUDY?  

Od nádraží v Doksech dojdete k zámku 
s muzeem asi za dvacet minut. Od roz-

cestí u nádraží sledujte červenou tu-
ristickou značku. S orientací pomůže 

i místní značení.
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Do skleněné říše  
v Novém Boru

Každého občas přepadne pocit, že si děti 
ničeho neváží. Jde o vedlejší efekt snahy 
uchránit potomky od všedních starostí 

a dopřát jim šťastné dětství. Čas od času 
není na škodu jim ukázat, že je třeba 

něco umět, aby v životě obstály. V Novém 
Boru najdete v ulici T. G. Masaryka malou 

rodinnou sklárnu Novotný Glass Studio 
s restaurací Huť, kde je možné přes 

prosklenou stěnu pozorovat při práci 
zručné skláře. Nenajdete lepší místo, 
kde v dětech probudit úctu k řemeslu 

a práci. Součástí sklárny je také muzeum 
s bohatou sbírkou moderního skla, kam 
ale raději zavítejte jen se staršími dětmi, 
u kterých máte jistotu, že sklo zůstane 

celé. Ty mladší ocení dětský koutek před 
sklárnou. 

KUDY?  

Před novoborským nádražím se dejte rov-
ně Wolkerovou ulicí. Tou projdete kolem 

parku až na třídu T. G. Masaryka. Na ní se 
dejte vpravo a za chvíli dojdete ke sklárně.

ZA 
POZNÁNÍM

HURÁ 
DO VODY

ZA 
ANIMÁKY

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

Aby děti 
nezlobily

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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K Panské skále  
za pyšnou Krasomilou

Hledáte tip na pěkný cyklovýlet, 
který zvládnou i děti? Z České Lípy 

do Kamenického Šenova vede 
nenáročná cyklostezka Varhany. 

Dlouhá je 17 kilometrů a vznikla 
na místě bývalé železniční trati, na níž 

byl provoz ukončen v roce 1979. Nečeká 
vás žádné prudké stoupání. Trasa 

cyklostezky začíná nedaleko vlakové 
stanice Česká Lípa střelnice, kde si 

můžete vypůjčit jízdní kola (podmínky 
najdete na www.cd.cz/cdbike), a končí 

v Kamenickém Šenově u bývalého 
nádraží. Od něj je to už jen kousek 

k Panské skále, známé z filmové 
pohádky Pyšná princezna. Skála 

dala jméno i cyklostezce. Připomíná 
píšťaly kostelních varhan, a proto 
se této přírodní památce říká také 

Varhany. 

KUDY?  

Od stanice Česká Lípa střelnice se 
dejte vzhůru po Českokamenické 
ulici. Asi po 500 metrech dorazíte 

k odbočce (napravo) na cyklostezku 
Varhany. 
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Kouzelná procházka  
českolipským Peklem

Nic pro lenochy. Asi osm kilometrů 
dlouhou trasu krásnou přírodou byste 

ale měli zvládnout i s dětmi. Kam vás to 
zveme? Do údolí Peklo nedaleko České 
Lípy, kde si Robečský potok razí cestu 
mezi skalními stěnami nejrůznějších 
tvarů. Údolní atrakcí jsou obří reliéfy 

skladatele Richarda Wagnera a filozofa 
Friedricha Nietzscheho (ten po letech 

připomíná spíše Stalina) vytesané 
do skály místními sochaři ve 30. letech 

minulého století. Z informačních panelů 
naučné stezky se dozvíte zajímavosti 
o zdejší flóře a fauně. V údolí se také 

nachází stavení, kde žil známý disident 
Ladislav Lis. Jeho pobyt připomíná 

pamětní deska. Stezka končí v osadě 
Karba s malebnými roubenkami.

KUDY?  

Od rozcestí nedaleko českolipského hlav-
ního nádraží vás do údolí dovede červená 

turistická značka. Z rozcestí Karba pak 
dojdete po modré na nádraží Zahrádky 

u České Lípy.

Zákupeckým zámkem  
provádí princezna

O letních prázdninách se vypravte do Zákup. 
Hlavně pokud vaše děti ještě baví pohádky. 

Na zámku tu totiž nabízejí prohlídky 
s princeznou. Ta vás provede po pokojích 

v prvním patře, kde se malí návštěvníci 
dozvědí spoustu zajímavostí. Vyzkouší si, jak 
se sedí na královském trůně nebo za stolem 
v zámecké jídelně. Nechybějí dobové hračky 
a pokojíčky pro panenky. Během prohlídky 

zavítáte i do lovecké chodby s trofejemi 
a vycpanými zvířaty. Těm dominuje medvěd 

Medoušek, který žil do roku 2019 v zámeckém 
příkopu. Ani dnes není zámek bez zvířat. 

V parku korzují pávi, na nádvoří najdete klece 
s andulkami a korelami a v zámeckém příkopu 

nahradily medvěda čtyři kozičky holandské.

KUDY?  

Z vlaku vystupte na zastávce Zákupy-Božíkov. 
Po modré se vydejte na náměstí, odkud vás 

zelená turistická značka dovede až k zámecké 
bráně (1 km).
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

ROMANTICKÝ VÝLET 
PO MÁCHOVĚ CESTĚ 
s výstupem na skalní hrad

Od nádražní budovy Zahrádky se 
vydáme po silnici vpravo. Před 

přejezdem zahneme na cestu 
mezi zahradami, která nás za-
vede do malebné skalní osady 
Karba. Pozornost návštěv-
níků tu poutají především 
hrázděné domky přilepené 
k pískovcovým skalám, 
součástí zdejších obydlí jsou 
sklepy a hospodářské objekty 
vysekané přímo do skal. Během 
dlouhých let tu příroda splynula 
s lidskými sídly a z osady Karba vytvo-
řila mimořádně romantické místo. 
Doporučuje se zde porozhlédnout 
a alespoň nahlédnout k Robečskému 
potoku, kde začíná přírodní rezervace 
Peklo. 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Nádraží v Zahrádkách u České Lípy bývá nástupním místem 
do přírodní rezervace Peklo, proslavené koberci jarních 
bledulí rostoucích na březích Robečského potoka. My se 
ale dnes vydáme na opačnou stranu a výlet zakončíme 
náročným výstupem na skalní hrad s nádhernou vyhlídkou 
do okolních lesů.

Nový zámek
Po návratu zpět k hlavnímu turis-

tickému rozcestníku na křižo-
vatce u kapličky se vydáme 

po červeně značené trase 
Máchovy cesty E10, která 
nás dovede až do Jestřebí. 
Při cestě k zámku Za-
hrádky, zvanému někdy 

Nový zámek, můžeme zajít 
do rozlehlého parku s četný-

mi vzácnými stromy, herními 
prvky a malebnými zákoutími. Až 

do Bílé hory byl zámek Zahrádky sídlem 
rodu Vartenberků, následně jej získal Al-
brecht z Valdštejna, později Kounicové. 

V mohutné dvoupatrové budově měla 
šlechta k dispozici osmdesát pokojů 
a pro slavnostní příležitosti velký sál 

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

prostupující oběma podlažími. V čase 
budování socialismu v zámku sídlili 
zahraniční studenti, kteří se tu sezna-
movali před vstupem na naše vysoké 
školy s českým jazykem. Nyní je objekt 
majetkem Karlovy univerzity. Na počát-
ku tohoto století vyhořel, pak se začal 
dlouhodobě opravovat a veřejnosti 
zůstává bohužel nadále nepřístupný. 
V nedaleké budově místního obecního 
úřadu sídlí informační centrum, poblíž 
je i restaurace. 

Zámek Zahrádky

Skalní osada Karba Mnichovská průrva



Karba 
(skalní osada)

zámek Zahrádky

kostel sv. Barbory

Mnichovská průrva

rozcestí Borek

Novozámecký rybník

hrad Jestřebí 

 žst. Jestřebí

 žst. Srní u České Lípy

žst. Zahrádky 
u České Lípy

Z Liberce
regionálními vlaky s přestupem  
v České Lípě

Z Ústí nad Labem
rychlíkem do Lovosic a dále  
regionálním vlakem

Z Prahy
rychlíkem do Lovosic a dále  
regionálním vlakem

Vlakem do Zahrádek 
u České Lípy
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

mezi četnými pískovcovými skalami. 
V závěru této části trasy se nabízí něko-
lik možností výstupů na skalní vyhlídky, 
proto se vyplatí vzít si pevnou obuv 
nebo trekové hůlky. Skutečný bonbonek 
přijde nakonec – výstup na skalní hrad 
Jestřebí. Hrad byl postaven ve 13. stole-
tí, ale jelikož nemohl být na omezeném 
prostoru skalního bloku dále rozšiřován, 
zůstal již v 16. století opuštěný a později 
už nebyl udržován. Výhledová plošina se 
nachází zhruba 50 metrů nad okolním 
terénem. Je přístupná po schodišti 
a poskytuje krásné výhledy na obec pod 
hradem a lesy se skalami. 

Od hradu zbývá k železniční zastáv-
ce Jestřebí, která se nachází na okraji 
sousedního Provodína, ještě něco přes 
kilometr chůze. Na odjezd vláčku se dá 
pohodlně počkat v některé z místních 
restaurací. A malé upozornění na závěr: 
Výlet je vhodný pro všechny fyzicky 
zdatné jedince, nikoli však pro turisty 
s jízdními koly, vozíky a kočárky. ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

DÉLKA 
TRASY 
10  KM

spatřil, od svatby skutečně ustoupil, ale 
otec dal svou dceru za trest ukřižovat. 
Posmrtně byla svatořečena a stala se 
patronkou všech neprávem odsou-
zených. Socha dívky s plnovousem je 
od kostela vzdálená asi půl kilometru. 

Voda, louky, mokřiny
O něco dál se nachází Mnichovská 
průrva, která je součástí národní přírodní 
rezervace Novozámecký rybník. Tento 
již ve středověku zbudovaný takřka 
čtyřistahektarový rybník je obklopen 
komplexem slatinných luk a mokřadů. 
Rezervace patří k nejznámějším orni-
tologickým lokalitám u nás. Ve skalním 
masivu uměle vysekaná Mnichovská 
průrva sloužila k napájení Novozámecké-
ho rybníka vodou z Bobřího potoka. Ten 
sem byl přiveden po předchozím průtoku 
soustavou Holanských rybníků, která 
dokazuje, že nejen na Třeboňsku vznikala 
ve středověku impozantní vodní díla.

Vyhlídka v Jestřebí
Vrátíme se zpátky na červenou ke koste-
lu svaté Barbory, která nás provede obcí 
Borek. A pak už nás čeká cesta lesem 

Barokní kostel s hrobkou
Po kilometru chůze stinnou alejí 
přijdeme k baroknímu kostelu svaté 
Barbory. Ten byl postaven v 16. století 
jako součást tehdejší osady Mnichov, 
která zřejmě zanikla během třicetileté 
války. V kostele se nachází hrobka rodu 
Kouniců, bývalých majitelů zámku, 
zvonice pochází z roku 1609. Okolí 
svatostánku působivě doplňují sochy 
svatého Václava a svaté Judy umístě-
né na schodišti. Původní alej, jež vede 
od zámku ke kostelu, byla vysázena již 
v roce 1799, přestárlé stromy se v ní 
průběžně nahrazují. 

Dívka s plnovousem
Od rozcestníku se odtud dá odbočit 
k unikátní soše svaté Starosty. Hrabě 
Kounic ji zde dal postavit v roce 1705. 
Jde o jednu ze tří soch této světice 
na našem území. Podle církevní legendy 
chtěl otec svou křesťanskou dceru ze 
zištných důvodů provdat za vlivného, 
ale krutého pohanského vládce. Aby 
dívka svatbě zabránila a nechtěnému 
ženichu se znelíbila, vymodlila si plno-
vous. Když ji pak pohanský nápadník 

Schodiště na hrad Jestřebí Socha svaté Starosty s plnovousemVýhled ze skalního hradu Hladina Novozámeckého rybníka
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T e x t :  O n d ř e j  B a l á ž
F o t o :  W i k i m e d i a ,  a r c h i v  a u t o r a

Ačkoli těžba uranu v Česku skončila v roce 2016, s jejími následky 
se některé regiony potýkají dodnes. Jako jizvy na kráse naší přírody 
přetrvávají zejména v oblasti Ralska, kde byla použita tehdejší novinka 
v podobě louhování. V éře studené války a jaderného zbrojení však byly 
dodávky uranu do SSSR politickou prioritou.  

URAN JAKO POMOC  
SOVĚTSKÉMU SVAZU 
zanechal jizvy v krajině

Historie dobývání uranu je delší, než 
by se mohlo zdát. První nálezy jsou 

doložené již v 16. století, kdy horníci 
při dolování stříbra nalézali jakousi 
neznámou černou rudu. Náhlá úmrtí 
a podobnost s černou smůlou daly hor-
nině český název smolinec. Na konci  
19. století Marie Curie-Sklodowská 
získala z jáchymovského uranu další dů-
ležitý prvek – radium. Na dříve nechtě-
nou rudu se najednou začínalo nahlížet 
jinak. Události druhé světové války 
uspíšily vývoj radioaktivních zbraní 
a způsobily revoluci v těžbě tuzemského 
uranu. Zejména i kvůli tomu, že jsme 
ho dodávali jako strategickou surovinu 
do Sovětského svazu.  

Vtlačování kyseliny do země
V oblasti Ralska byla ložiska uranu 
vytipována již v poválečných letech. 
Průzkumné štoly byly od 60. let  
rozesety v oblasti Mimoně, Stráže pod  
Ralskem, Hamru na Jezeře a Osečné. 
První přítomnost uranu v hamerské 
oblasti byla prokázána roku 1963.  
To samozřejmě podpořilo vznik dalších 
štol. Pokud v roce 1960 bylo v oblasti  
29 hlubinných vrtů, v 70. letech bychom 
jich nalezli na 578! Výsledky vrtů proká-
zaly existenci největšího ložiska uranu 
v Česku. Ložiska uranové rudy byla obje-
vena v hloubce přibližně 200 metrů pod 
povrchem v křídových pískovcích. 

Koncem 60. let bylo rozhodnuto vedle 
klasického hlubinného dolování i o hyd-
rochemickém způsobu těžby uranu,  
tzv. loužením. Tento způsob spočíval 

ve vtlačování silně kyselých roztoků 
do vrtů. Tím se roztoky 99procentní 
kyseliny sírové dostaly do přímého 
kontaktu s uranovou rudou, ve které cir-
kulovaly a rozpouštěly uran. Ten se poté 
ve formě výluhů odčerpal vrty na povrch, 
kde byl následně vysrážen a připraven 
k dalšímu použití. Tento způsob těžby 
uranu se na našem území používal pouze 
zde. Zpočátku těžba probíhala v hamer-
ské oblasti (důl Hamr I), v 80. letech se 
rozšířila i do dolů Křižany I. Uranová ruda 
byla zpracovávána v chemické úpravně 
ve Stráži pod Ralskem, kde se nacházely 
i usazovací nádrže.

Více bytů, méně rekreantů
Nástup normalizace a sovětský 
požadavek na zvýšení dodávek uranu 
měly za následek ještě masivnější 

rozvoj těžby. S příchodem většího 
množství zaměstnanců dolů a jejich 
rodin souvisel i rozvoj bytové výstavby 
a občanské vybavenosti zejména Čes-
ké Lípy, Stráže pod Ralskem a Liberce. 
Na druhou stranu negativa podstatně 
rozšířené těžby převažovala. Ve dříve 
vyhlášeném letovisku Hamr na Jezeře, 
populárnějším než Máchovo jezero, se 
rekreační budovy proměnily na kance-
láře uranového průmyslu. Došlo také 
k prvním kontaminacím podzemních 
vod a nedokonalým čištěním čerpa-
ných důlních vod byl zasažen život 
v řece Ploučnici. Nakonec ale rozhodla 
opět politika. Sametová revoluce 
a přechod na tržní hospodářství měly 
za následek prudký útlum těžby 
a průzkumů ložisek. Už se to prostě 
finančně nevyplácelo. 

Památník na místě bývalé těžní věže v dole Hamr I
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

lesňuje, vytváří se meandry, tůňky nebo 
mokřadní biotopy, aby byl vodní režim 
krajiny navrácen do stavu před těžbou. 
Roku 2015 byla dokončena likvidace 
dolu Hamr I a na místě bývalé těžní věže 
byl vystavěn památník těžby. Sanace má 
odhadem pokračovat až do roku 2042.

Příroda nabírá dech
Dalo by se říci, že oblast Ralska je 
z nejhoršího venku. Region postupně 
nabírá dech a orientuje se na lehkou 
průmyslovou výrobu a zejména cestovní 
ruch. Mírně zvlněný terén se stal rájem 
pro cykloturisty i bruslaře. Pískovcové 
skály a hradní zříceniny zase lákají k pěší 
turistice. V Hamerském jezeru se opět 
koupají rekreanti po vzoru revizora Gus-
tava Anděla. Přejme regionu, ať se mu 
navrátí někdejší prosperita. Po nuceném 
odsunu obyvatel, těžbě uranu a pobytu 
okupační armády si to zaslouží.  ▪

Doly byly zasypány
Stavba dolu Hamr II nebyla nikdy 
dokončena a byla zakonzervována. 
K zastavení hlubinné těžby na dolech 
v Hamru a Křižanech došlo do roku 
1993. Chemická těžba louhováním pro-
bíhala ale až do roku 1996. Z následků 
ničení krajiny se region bude vzpama-
továvat ještě dlouho. Oblast zasažená 
těžbou čítá 27 km2 a zanechala za sebou 
i podzemní jezero kyseliny sírové 
a dalších chemikálií o objemu slapské 
přehrady! Čerpání a čištění podzemních 
vod má podle plánu skončit až v roce 
2037. Cílem je snížení koncentrace 
radionuklidů ve vodě z 50 gramů na litr 
na bezpečných 7 gramů.

Vzápětí po ukončení těžby se začalo 
s asanací ekologických škod. Hlubinné 
doly byly zasypány a budovy strženy. 
Vyčištěné plochy se postupně začleňují 
zpět do krajiny. Terén se zarovnává, za-

Oblast Ralska byla kromě těžby uranu 

sužována i ekologickou zátěží z bývalého 

vojenského výcvikového prostoru. Ten 

se nacházel na ploše kolem 250 km2. 

Nejdříve zde od roku 1947 působila 

československá armáda, kterou v roce 

1968 vystřídala armáda sovětská. Ta 

si hojně stavěla infrastrukturu bez 

ohledu na okolí, takže oblast se prý stala 

nejzamořenější ze všech lokalit, kde 

sovětští vojáci u nás působili. Nejhůře 

na tom bylo okolí letiště Hradčany, 

kde byla kontaminována podzemní 

voda i zemina, a to zejména leteckým 

petrolejem nebo pohonnými hmotami. 

Dalším úkolem při sanaci byla demolice 

stovek starých objektů, mnohdy značně 

zchátralých. Samozřejmostí byl úklid 

prostoru od použité i nevybuchlé munice. 

S rekultivací vojenského prostoru se 

začalo nedlouho po jeho zrušení v roce 

1991 a práce byly hotovy až v roce 

2015. Stále však probíhá monitoring 

podzemních vod. 

Pokud vás láká procházka po území 

bývalého vojenského újezdu Ralsko, 

zajeďte si vlakem ČD do stanice Mimoň. 

Potom jděte po červené a žluté turistické 

cestě do obce Hradčany. Odtud se můžete 

vydat na letiště nebo si prohlédnout ruiny 

domů v Ploužnici. Okolí obce má i své 

skalní město Hradčanské stěny  

s vyhlídkami nebo bruslařskou stezku 

(dlouhou 5 km) v borovicovém lese. Pokud 

se vydáte z nádraží Mimoň po červené 

opačným směrem, čeká na vás majestátní 

vrch Ralsko se zříceninou hradu.

Tip na výlet

Vojenský prostor 

Letiště v Hradčanech 

Důl Hamr I 
nedaleko Stráže 
pod Ralskem 
v období před 
likvidací

Bývalá granátová střelnice Svébořice

Opuštěné domy v Ploužnici
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cestování po ČR l slavná filmová místa 
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HAMERSKÉ JEZERO  
A REVIZOR GUSTAV

Přemluvit do hlavní role 
hvězdného Jaroslava 
Marvana prý nebylo 
vůbec jednoduché. 
Na nabídku kývl až 
ve chvíli, kdy mu režisér 
slíbil, že se bude jednat 
o celou filmovou sérii 
odehrávající se kolem 
postavy Gustava Anděla. 
Nakonec bylo natočeno 
pouze volné pokračování 
Anděl na horách, 
na plánovaný třetí díl 
Anděl u moře už nedošlo. 
Po boku Marvana měl 
původně stanout i král 
českých komiků Vlasta 
Burian, do role Vyhlídky 
však byl nakonec 
obsazen Josef Kemr. 

Nešlo o náhodu, když si režisér Bořivoj Zeman pro svou 
kultovní komedii vyhlédl zrovna Hamerský rybník. Místo 
s průzračnou vodou, písečnými plážemi a skluzavkou 
bývalo kdysi dokonce slavnější než Máchovo jezero. 
Do malebné krajiny Ralské pahorkatiny se jezdíval 
rekreovat i prezident Zápotocký. 

 Hlavní role

 Úpadek i comeback

DOVOLENÁ S ANDĚLEM

ČSR, 1952, 76 min

 Mystifikace 

 O filmu

„Ale je tady krásně...“
„Krásně... Krásně je všude, pokud tam nepřijdou lidé.“

Nekompromisní revizor pražských 
elektrických drah Gustav Anděl 
je za příkladnou docházku 
vyslán na odborářskou rekreaci 
do penzionu Jezerka. Jeho 
sebestředné chování a nelibost 
v jakýchkoli společenských 
aktivitách jsou zdrojem řady 
komických situací. Ve filmu se 
nadšeně zpívá a tancuje a největší 
radost dělá rekreantům práce 
a budování světlých zítřků. 
Přestože ze snímku doslova čpí 
tehdejší politická propaganda, 
mělo výsledné filmové dílo 
nesporné umělecké kvality. 

Hamerské jezero sloužilo k rekreaci již od poloviny 
19. století. V době natáčení nikdo netušil, co 
v příštích desetiletích oblíbené výletní místo čeká. 
Nejprve to byl nález četných ložisek uranových rud 
a posléze rozšíření vojenského prostoru Ralsko 
obsazeného sovětskou armádou. Kvůli obavám 
z průsaků vod do vrtů v uranových dolech byla 

nakonec voda z jezera 
úplně vypuštěna. 
K opětovnému napuštění 
a návratu zašlé slávy došlo 
postupně od poloviny  
90. let. Chatová osada 
Anděl s prominentním 
srubem Gustav a obnovené 
písečné pláže se dnes hrdě 
hlásí k odkazu nestárnoucí 
letní komedie. 

Tvůrcům se podařilo v divácích vzbudit 
dokonalý pocit, že celý film se odehrává 
v kouzelném prostředí lázeňského 
a rekreačního střediska Hamr na Českolipsku. 
Ve skutečnosti byly u Hamerského jezera 
natáčeny jen scény na písečné pláži 
a v okolí. Filmaři našli ideální podmínky 
na jihovýchodním 
okraji Prahy. 
A tak rekreanti 
ve skutečnosti 
vystupují z vlaku 
v Praze-Uhříněvsi, 
autobusy je vozí 
po silničkách v okolí 
Říčan a na hotel Jezerka 
si zahrála zotavovna 
ROH Moskva na břehu 
Jevanského rybníka. FO
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Nejdelší vnitrostátní linky
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Když se 1. září loňského roku poprvé vydal na svou cestu spoj SC Pendolino mezi 
Ostravou a Karlovými Vary, připadlo mu díky trase dlouhé 621 km jednoznačné 
prvenství v žebříčku vnitrostátních spojů. Vzdálenost je to skutečně úctyhodná, 
když si uvědomíte, že šířka naší vlasti od nejzazšího východního bodu po ten západní 
čítá nějakých 493 km. A v dobách Československa jsme díky protáhlému tvaru státu 
v provozování nejdelších linek konkurovali i mnohem větším evropským zemím. 

NAPŘÍČ REPUBLIKOU 
Z VÝCHODU NA ZÁPAD 
Pendolino propojuje Česko

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  a r c h i v  Č D ,  W i k i m e d i a ,  P e t r  P o l á k ,  J i ř í  V a n ě k ,  a r c h i v  R o m a n  J e s c h k e 
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Délka vnitrostátních linek je logicky 
přímo úměrná velikosti dané země, 

rozmístění obyvatelstva, přírodním 
překážkám a hustotě železniční sítě. 
Nepřekvapí proto, že nejdelší pravidel-
né „domácí“ linky provozují rozlohou 
největší země na světě jako Rusko, Čína, 
Indie, USA nebo Kanada. Prvenství drží 
linka Moskva – Perm – Jekatěrinburg –  
Omsk – Irkutsk – Vladivostok. Téměř 
každý den na skoro 9 300 km dlouhou 
vnitrostátní trasu vypravují Ruské 
železnice pár přímých vlaků č. 001 a 002 

pojmenovaných příznačně Rossija. Tato 
spanilá transsibiřská jízda se zastave-
ním ve zhruba 150 stanicích zabere té-
měř sedm dní, takže otázce „Kdy už tam 
budeme?“ je dobré se několik prvních dní 
cesty pro jistotu zcela vyhnout. 

Evropa na různých vlnách
Evropa kvůli rozdrobení na velké, malé 
a menší státečky nemůže těmto číslům ani 
zdaleka konkurovat. Snad jen kdybychom 
brali EU jako celek. Potom bychom mohli 
akceptovat více než 1 500 km dlouhou 

linku mezi švédským Stockholmem 
a norským Narvikem. Možná se s rene-
sancí nočních spojení dočkáme i delších 
transkontinentálních tras. Nejdelší skuteč-
ně vnitrostátní linky mají v EU díky tvaru 
a velikosti své země třeba Italové  

Po transsibiřské magistrále jezdí nejdelší vnitrostátní linka na světě

Československé rychlíky na počátku 90. let 

Olomouc
Ve středověku byla třetím největším městem zemí 
Koruny české (po Praze a Vratislavi). V letech  
1642–50 ji okupovala švédská vojska a politické 
centrum Moravy se pak přesunulo už natrvalo do Brna.

Jízda Pendolinem přes královská města napříč republikou

Kolín
Kolínští měšťané jakožto obyvatelé královské-
ho města nepodléhali světské nebo církevní 
vrchnosti, ale přímo králi, kterého zastupoval 
královský rychtář.

Přerov
Roku 1256 udělil Přemysl Otakar II. osadě 
Přerov práva královského města. V době husit-
ských válek představovalo důležité středisko 
kališníků na Moravě.
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spojení u našich východních sousedů, a to 
z Bratislavy do Humenného.   

Za první republiky 
Po skončení první světové války vel-
moci rozhodly o připojení Podkarpat-

Ostravary 
Za pivní turistikou
Ostravary, jak se spojům mezi Ostra-

vou a Karlovými Vary nově přezdívá, 

evokují název poctivého piva morav-

ských havířů. Není třeba připomínat 

kulturně-společenský význam, který 

pivo obecně v českých i moravských 

zemích má. Navíc je tu léto, konečně 

se otevřely zahrádky i restaurace, a to 

je dobrý důvod vyrazit za poznáním 

pivních speciálů z různých regionů. 

Po celé trase Ostravarů najdete 

desítky, možná i stovku tradičních pi-

vovarů i zcela nových minipivovarů. 

Někde přímo u zastávky, jinde stačí 

pár kilometrů popojít nebo popojet. 

Zmiňme například tyto místní znač-

ky: karlovarský Karel IV., sokolovský 

Permon, kynšperský ležák, marián-

skolázeňský Kronl, zámecký ležák 

z Chodovaru, Plzeň přímo od zdroje, 

Berounský medvěd, Srbecký lok, tře-

báňský Bobr, pražský Staropramen, 

počernickou Barborku, klánovickou 

Nádražní, úvalskou Libertas, kolín-

ský Prádelník, pardubický Pernštejn, 

Třebovský mlýn, zábřežský Welzl, 

olomoucký Chomout, přerovský 

Zubr, osecký Helf nebo studénského 

Dejfa. A to rozhodně není vše!       

(Milán – Syracusy, Turín – Reggio Calabria), 
Němci (Offenburg –  Greifswald), Francouzi 
(Nancy – Nice), Španělé (Barcelona – Vigo, 
Barcelona – A Coruña) a Švédové (Umeå  –  
Göteborg). Jejich délka přesahuje 1 000 km. 
Za zmínku ale určitě stojí i 540 km dlouhé 

Dálková doprava v éře první republiky

ské (Uherské) Rusi k nově vzniklému 
Československu. Naše území se tak 
protáhlo nejen o Slovensko, ale ještě 
o dalších 180 km na východ. Přirozeně 
tehdy vznikla potřeba propojit všechny 
části republiky, takže od roku 1923 

Jízda Pendolinem přes královská města napříč republikou

Český Brod
Charakter Českého Brodu jako biskupského 
a arcibiskupského města skončil během husit-
ských válek, následně byl roku 1437 povýšen 
Zikmundem Lucemburským na královské město.

Beroun
Jde o jedno z nejvýznamnějších měst, 
které se váže k urbanizační činnosti krále 
Přemysla Otakara II. Tento panovník zalo-
žil nebo povýšil na město 40 sídel!

Rokycany
Na královské město byly Rokycany povýšeny 
za velké výkupné císařem Rudolfem II. roku 
1584. V té době se zde dařilo obchodu a těžba 
železa umožnila založení několika hamrů a hutí.

SC/IC 512/515 Pendolino

SC/IC 504 Pendolino

Královská města na trase
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Stříbro
V 15. století bylo královské Stříbro uváděno 
jako čtvrté největší město na Plzeňsku. 
Hornické město mělo hned tři kostely a tři 
kláštery.

Jízdenka na léto 
a Letní skupinová jízdenka
Oblíbená Jízdenka na léto umožňuje 

během července a srpna procestovat 

vlakem celou zemi a přitom vůbec 

nemusíte spěchat. Během 7 nebo 14 

po sobě jdoucích dní můžete neome-

zeně cestovat ve 2. třídě všemi vlaky 

Českých drah (bez povinné rezervace). 

Jízdenka je vázaná na osobu a lze ji 

zakoupit v e-shopu Českých drah nebo 

u pokladních přepážek. Základní cena 

jízdenky na 7 dní činí 790 Kč (u varian-

ty na 14 dní 1 190 Kč), držitelé In Karty 

se zákaznickou aplikací nebo průkazů 

ITIC si ji mohou pořídit za zvýhodně-

nou cenu 690, respektive 990 Kč. 

Pokud vás cestuje více, lze využít na-

bídku ušitou na míru pro rodiny a malé 

skupiny. S Letní skupinovou jízdenkou 

může jakýkoli den od 1. 6. do 31. 8. 2021 

cestovat po celé republice nebo ve zvole-

ném kraji současně 5 cestujících (max.  

2 dospělí a až 3 děti do 15 let). Ve varian-

tě pro celou ČR stojí jízdenka 699 Kč,  

lze ji pořídit i pro jednotlivé regiony.  

Více informací najdete na www.cd.cz.  

byl uveden do provozu rychlík Praha 
– Jasiňa. Jeho trasa měřila 1 053 km 
a doba jízdy činila 18,5 hodiny! 
V soupravě byly řazeny vozy první, 
druhé a třetí třídy a také lůžkové vozy 
do Košic, Užhorodu a Bukurešti. Ze 
Spišské Nové Vsi do Králova nad Tisou 
byl zařazen také jídelní vůz. (Nutno 
ovšem dodat, že trať vedla částečně 
i přes rumunské území, kde zmíněný 
spoj i několikrát zastavoval.) Rychlík 
Praha – Jasiňa jezdil až do podzi-
mu roku 1938, kdy Československo 
přišlo v důsledku mnichovské dohody 
(po „vídeňské arbitráži“) o nejjižnější 
a nejúrodnější část Podkarpatské Rusi 
včetně hlavní železniční trati.  

Nahlédnutí do roku 1989
Přepravní výkony na železnici byly 
v socialistickém Československu 
na vrcholu těsně před pádem režimu. 
Přestože byl důraz kladen na přepravu 
nákladů, aby bylo možné plnit úkoly 
centrálně plánované pětiletky, existo-
vala řada zajímavých vnitrostátních 
dálkových tras v elektrické i motorové 
trakci. Například v jízdním řádu ČSD 
1988/1989 patřily k dálkovým stálicím 
expresy mezi Prahou a Košicemi (cca 
700 km), které doplňovaly noční vlaky 
s prodlouženými trasami. Šlo napří-
klad o rychlík Vihorlat Děčín – Praha 
– Košice nebo rychlík Laborec Praha 
– Košice – Medzilaborce (cca 830 km). 
Zajímavé bylo například i dieselelek-
trické a dávno již neexistující přímé 
rychlíkové spojení v severojižním smě-
ru Bratislava – Brno – Hradec Králové 
– Liberec (cca 450 km).

Časy bez Slovenska
V posledních společných federálních 
jízdních řádech ovšem dominovaly dál-
kové rychlíky Bečva a nechvalně proslulý 
Excelsior, které jezdily na trase Košice – 
Františkovy Lázně (cca 920 km), čímž  
se přiblížily k rekordnímu výkonu rych-
líků z dob první republiky. Za zmínku 
stojí i expres Thermal z Košic vedený 
mezi Prahou a Karlovými Vary po bývalé 
Buštěhradské dráze přes Kladno (cca 
900 km). Po vzniku samostatné České 
republiky byla najednou spousta věcí 
jinak, tak nějak se všechno o třetinu 
smrsklo. 

Dálkové vlaky mezi Českem a Slo-
venskem sice jezdily dál, ale už byly 
považovány za mezinárodní. Do pres-
tižní skupiny vstoupily relace, které  
byly dříve v pozadí. Patřilo k nim třeba 
spojení Českých Budějovic s Bohumí-
nem přes Brno (cca 420 km) nebo rychlík 
Brněnský drak z Břeclavi do Karlových 
Varů (cca 550 km). Není tak úplně náho-
dou, že vnitrostátní expresy s nejdelšími 
trasami v minulosti začínaly a končily 
právě na dnes již opraveném karlovar-
ském nádraží. 

Novodobý rekordman
Počátkem září 2020 byla na základě do-
hody Českých drah s Karlovarským kra-
jem prodloužena trasa vlaků SC Pendoli-
no do nejzápadnějšího krajského města. 
Pendolina tak překonala své předchůdce 
na trase Bohumín – Františkovy Lázně 
o několik desítek kilometrů, co se týče 
nejdelší vnitrostátní linky, ale hlavně se 
na karlovarské nádraží po letech vrátily 
vlaky nejvyšší kategorie. Svou 621 km 

dlouhou trasu z Ostravy hl. n. ujedou 
za 7 hodin a zastavují v celkem 15 stani-
cích napříč celou republikou. Z důvodu 
náročných výlukových prací na hlavním 
koridoru mezi Prahou a Ostravou však 
dojde k dočasnému rozdělení této přímé 
linky v Praze a pomyslnou trofej nej-
delšího vnitrostátního vlaku si na letní 
prázdniny opět převezmou spoje na tra-
ti Bohumín – Františkovy Lázně.  ▪

Cheb 
V rámci Čech mělo město i jeho okolí postavení 
autonomního území s vlastním sněmem. Formál-
ně šlo totiž o říšské léno. Svobodným královským 
městem byl Cheb prohlášen v roce 1723.

Plzeň
Do nynější polohy přenesl ze Starého Plzence 
město pod názvem Nová Plzeň král Václav II. 
roku 1295 jako důležitou obchodní křižovatku 
západních Čech na cestě z Prahy do Bavorska.



CO POŽADUJEME?
- věk nad 18 let
- platný potravinářský průkaz
- základní znalost AJ nebo NJ
- zodpovědný přístup k práci, ochotu k proškolení, dochvilnost
- milé a příjemné vystupování, komunikační schopnosti
- časovou flexibilitu (práce vhodná nejen pro studenty VŠ)

Zašlete nám svůj životopis na e-mail stevardky@tess.cz

CO VÁS ČEKÁ?
- prodej občerstvení z minibarového vozíku
- poskytování informací zákazníkům

Pracujte s námi na kolejích a pomozte nám udělat z jízdy vlakem
hezký zážitek pro každého cestujícího. 

Velkou výhodou je flexibilita plánování směn podle svých aktuálních časových
možností. U nás můžete směny volně kombinovat, a to v rámci celého týdne
od pondělí do neděle. 

Odjezd i návrat zpět je vždy ve stejný den do výchozí stanice.

HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY DO STŘEDISEK:
PRAHA, BRNO, OSTRAVA, PLZEŇ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 
HRADEC KRÁLOVÉ, PŘEROV A CHEB

O CO JDE?
Ve vlaku budete mít na starosti obsluhu minibarového vozíku
a komunikaci s cestujícími. Procestujete naši zem křížem
krážem, poznáte nové lidi a směny si naplánujete vždy podle
svých potřeb.

PROČ JE TO PERFEKTNÍ PRÁCE PRO STUDENTY
I JAKO PŘIVÝDĚLEK K HPP?



ČD Minibar
Občerstvení ve vlaku 
od 10 Kč

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/minibary

Využijte opět nabídku drobného občerstvení 
ve vybraných vlacích vyšší kategorie!

▪  na trasách z Prahy do Ostravy, 
    Plzně, Chebu, Hradce Králové 
    a Luhačovic nebo zpět

▪  v nabídce teplé i studené 
    nápoje, slané i sladké pečivo,
    drobný snack, pochutiny, 
    bagety, ovocné a zeleninové 
    saláty z Libeřských lahůdek

▪  minibarista vás obslouží 
    přímo na vašem místě

Využijte opět nabídku drobného občerstvení 
ve vybraných vlacích vyšší kategorie!

na trasách z Prahy do Ostravy, 

CDPV_CD_Minibar_2020_215x270_v03.indd   1 18/06/2020   16:39



Noční spoje
Dovolená po Evropě

Můžete potkat  
ve vlaku

Ondřej Fencl

ČD Restaurant
Letní nabídka JLV

Články v této rubrice mají pouze 
informativní charakter. Přeprava ve vlacích 

ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Za poslední rok zažila turistika nejzásadnější změny od pádu 
železné opony. Změnily se směry a cíle cestování i struktura 
turistů a jejich priority. S útlumem letecké dopravy nyní celá 
Evropa vzhlíží k obnově nočních dálkových vlaků, křižujících 
mezi metropolemi nebo mířících do turistických oblastí – do hor 
a k moři. České dráhy nezůstávají stranou.

Noční vlaková doprava je pohodlná, 
bezpečná, ekologická a flexibilní. 

V době „postkoronavirové“ bude moci 
turistům nabídnout větší míru soukromí 
a tím i ochranu před zdravotními riziky. 
České dráhy v první vlně po rozvolnění 
chtějí nabízet především nejvyšší kvalitu 
s důrazem na soukromí, komfort a bez-
pečnost v moderních lůžkových vozech.

Švýcarsko a Slovensko
Rozvolňování cestování po Evropě 
pokračuje. České dráhy již 1. června 
obnovily přímý lůžkový vůz do Curychu. 
Tento oblíbený spoj do Švýcarska využí-
vají především aktivní turisté, skupinky 
cestovatelů, kteří chtějí poznávat  
skvosty této alpské země. Od 13. června 
vyjíždějí noční vozy, především lůžko-
vé, které svým uspořádáním od kupé 
Single až po Triple nabízejí nejvyšší míru 
soukromí a komfortu, na Slovensko 
a do Polska. 

Noční vlak EuroNight EN 442/443 
Slovakia z Prahy do Popradu, Košic a Hu-
menného je složen z nejmodernějších 
lůžkových vozů, které v oddílech Deluxe 
nabízejí vlastní sprchu a toaletu, ostatní 
cestující v oddílech Economy mohou 
využít společné sprchy a toalety ve voze.  
S obnovením noční dopravy se vrací 
i oblíbený produkt autovlak – s ohledem 
na pozvolné uvolňování protipande-
mických opatření nejdříve mezi Prahou 
a Košicemi, počátkem prázdnin i do Vy-
sokých Tater, do Popradu, tradičního 
cíle českých turistů. 

NÁVRAT NOČNÍCH 
SPOJŮ PO EVROPĚ  
pro spokojenou dovolenou

Polsko a Maďarsko
Od 13. června je možné lůžkovým 
vozem Českých drah vyjet do Polska, 
konkrétně do oblíbeného Krakova a pol-
ského hlavního města Varšavy. Krakov 
se v poslední době stává turisticky pří-
větivější a nabízí více klidu při procházce 
městem.

Od 1. července je do vlaků IC 575  
a EN 477 opět řazen lůžkový vůz WLA-
Bmee pro noční spojení Prahy a Buda-
pešti. V každém kupé jsou tři sklopná 
lůžka a umyvadlo. Vůz je vybaven dvěma 
vakuovými toaletami a jedním oddílem 
se sprchou. Bezpečnost v oddílech je 
zajištěna hned dvěma zámky. 

Hygienická opatření
Cestování si v současné době žádá 
i nové úpravy s ohledem na pohodlí 
a bezpečnost cestujících. České dráhy 
proto nabízejí v rámci snídaňového 
balíčku balené celozrnné pečivo a rov-
něž antibakteriální vlhčený ubrousek. 
U vstupu do vozu a na společných 
toaletách se nachází dezinfekční pro-
středek, po dobu jízdy průvodce čistí 
a dezinfikuje madla, kliky a sanitární 
zařízení. Pokud by cestující potřeboval 
náhradní respirátor, může si ho zakou-
pit u průvodce.

Soukromí i pohodlí 
Již při nákupu jízdních dokladů si 
cestující může vybrat způsob cestování 
podle svých požadavků na soukromí 
a komfort. Oddíly ve vlaku jsou uspořá-

dané pro jednoho cestujícího v úpravě 
Single, pro dvojice v uspořádání Double 
nebo Triple pro tři spolucestující. Každý 
z těchto oddílů je možné rezervovat 
jako Economy (s vlastním hygienickým 
koutkem v oddíle a se společnou spr-
chou a toaletou) nebo v téměř hote-
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lovém uspořádání v nejvyšší kategorii 
Deluxe (s vlastní toaletou a sprchovým 
koutem). Všechny oddíly jsou vyba-
veny bezpečnostními zámky na kartu 
a přídavnými zámky, pro komunikaci 
s průvodcem po celou noc slouží hotelo-
vý telefon.

Jak cestovat 
v lůžkovém voze
Lůžkové vozy nabízejí bezpečné 

a pohodlné cestování. Oddíly 

jsou zajištěny jako v hotelových 

pokojích – bezpečnostními zámky 

na kartu a přídavnými zámky, pro 

komunikaci s průvodcem po celou 

noc slouží hotelový telefon. Už 

i volba počtu cestujících v oddíle 

– od jednoho v uspořádání Single 

až po trojici spolucestujících 

v oddílu Triple – splňuje požadavky 

na soukromí a na komfort podle 

vlastních potřeb. Po celou dobu jízdy 

přes noc je cestujícím k dispozici 

průvodce, který dbá na dodržování 

nočního klidu od 22 hodin večer 

do 6 hodin ráno.

Pro dobré ráno
Součástí rezervace v lůžkovém voze 
je snídaně, složená z teplého nápoje 
podle výběru (káva nebo čaj, bylinkový, 
ovocný nebo černý), sladká nebo sýrová 
varianta, balené pečivo, stoprocentní 
džus a jemně perlivá minerální voda. 
Samozřejmostí při cestování v lůžkovém 
voze jsou ručníky a hygienický balíček 
s mýdlem, jednorázovým zubním kar-
táčkem a pastou a hotelové pantofle. 
V kategorii Deluxe máte ve vlastním 
sprchovém koutu i sprchový gel.

Mapa cestovatele
Před cestou do zahraničí v létě 2021 
doporučujeme sledovat vládní pro-
tipandemická opatření v cílových 
zemích, podmínky pro vstup,  
například různé formy testů nebo po-
vinnost vyplnit formuláře. Při přípravě 
cesty je třeba zohlednit, že každá země 
přijímá vlastní opatření. Z tohoto 
důvodu se vyplatí sledovat oficiální 
stránky www.dovolena2021.cz  
nebo aplikaci Reopening Europa  
(https://reopen.europa.eu/cs/from-to/CZE), 
kde zadáte cílovou zemi. Přejeme vám 
šťastnou a spokojenou dovolenou.  ▪
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BUDAPEST CARD
Pokud si cestující Českých drah 

koupí jízdenku do Budapešti, ať 

už přes e-shop nebo na pokladně, 

obdrží rovněž jako dárek slevový 

kód. Ten pak mohou v období mezi 

1. červencem 2021 a 31. lednem 

2022 uplatnit v e-shopu 

 www.budapestinfo.hu/webshop 

při nákupu BUDAPEST CARD 

a získat slevu ve výši 15 %. S touto 

kartou budou mít zdarma veřejnou 

dopravu, volný vstup do více 

než 20 muzeí a veřejných sbírek, 

lázní Lukácz nebo prohlídku 

hradní jeskyně. Kromě toho lze 

s kartou uplatnit slevu až 50 % 

u řady partnerů včetně restaurací. 

BUDAPEST CARD se prodává 

ve verzích na 24, 48, 72, 96 nebo 

120 hodin. Například s verzí Plus 

na 72 hodin získáte také bezplatnou 

plavbu po Dunaji, volný vstup 

do Matyášova chrámu a jízdenku 

lanovkou na Budínský hrad.

Zázemí ve služebním oddílu

Stav k 1. 7. 2021
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Stačí tak málo, abyste při návštěvě 
Prahy zažili něco jiného než jen 

prohlídku muzea nebo divadlo. Díky 
aplikaci V Praze jako doma se vám ote-
vírá prostor dalších skvělých možností. 
Prostě zadáte, na jak dlouho a v kolika 
lidech pojedete, a následně zjistíte, kolik 
za to dostanete bodů. Kromě volných 
vstupů si také můžete najmout průvod-
ce. Voucher vám vystaví přímo na re-
cepci ve vašem hotelu. Otevřou se vám 
dveře klasických turistických atrakcí, 
jako je Petřín nebo Obecní dům. Můžete 
ale vyzkoušet třeba výstavu ve Ville Pellé 
nebo Planetárium. Záleží pouze na vás, 
co si vyberete. Rezervace začaly  
15. června a od 1. července můžete 
využívat benefity z aplikace. 

Jízda historickou tramvají
Body také můžete využít na jedinečný 
zážitek v podobě projížďky historickou 
tramvají. Díky celodenní jízdence mů-
žete nastupovat a vystupovat kdekoli 
ve městě, jak se vám to bude zrovna 

hodit. Historická tramvaj vás proveze 
kolem hlavních pražských památek, 
které byste neměli rozhodně vynechat. 
Všechny jsou navíc velmi blízko zastá-
vek. V rámci programu V Praze jako 
doma si můžete vyměnit body za jízden-
ku v turistických informačních centrech 
na Staroměstské radnici a na Můstku, 
případně přímo v tramvaji u řidiče. Jeden 
bod vám pokryje jízdné v plné výši. 

Festivaly nebo letní scény
Pokud máte pocit, že v Praze jste už 
„všechno“ viděli, můžete body využít 
i jinak. Platí totiž i na venkovní kulturní 
akce, letní divadelní scény a open air 
festivaly. Na tyto eventy můžete uplatnit 
slevu ve výši 200 Kč výměnou za jeden 
bod. Poté, co vám hotel vystaví voucher, 
stačí už jen aktivovat váš kód. Násled-
ně získáte unikátní slevový kód, který 
pak můžete uplatnit v e-shopech se 
vstupenkami, jako je GoOut, Coloseum 
a další. Tak už víte, jak strávíte letní dny 
v Praze?  ▪

S NOVOU APLIKACÍ  
UVIDÍTE PRAHU JINAK 
a objevíte místa, která neznáte
Jezdíte pravidelně za kulturou do hlavního města? V tom 
případě vám může být skvělým parťákem aplikace V Praze jako 
doma. S její pomocí za každou noc v hotelu dostanete volný 
vstup do památek, na atrakce nebo venkovní akce. Stačí si 
stáhnout aplikaci do mobilu a sbírat body.

Sleva 
pro zákazníky ČD
Cestující Českých drah, kteří se 
prokážou jízdním dokladem ne 
starším než pět dní s cílovou  
stanicí Praha, získají slevu 30 %  
na vstupné na tyto objekty: Prašná 
brána, Staroměstská radnice, 
Novomlýnská vodárenská věž, 
Staroměstská mostecká věž, 
Malostranská mostecká věž 
a Svatomikulášská městská 
zvonice. Možnost získat zlevněné 
vstupné platí v období od 1. 7. 
do 31. 8. 2021

Více na 
www.vprazejakodoma.cz
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Aktuální sezonní nabídku ČD Restaurant pomáhal vyladit  
Juniorský národní tým Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Menu 

pro vás sestavil Vojtěch Petržela, který se pyšní trojnásobným 
vítězstvím v soutěži Gastro junior a kuchař roku. Jeho tým také 
zazářil v mezinárodní soutěži IKA Culinary Olympics 2020, kde 
v různých kategoriích obsadil všechny tři stupně vítězů. Co pro vás 
tentokrát přichystal?

Krémová polévka a česká klasika
Batáty si v posledních letech znovu našly místo v českých kuchy-
ních, kde mají mnohostranné využití. Vřele proto doporučujeme 
batátový krém, který vás zahřeje a zasytí. Díky své nasládlé chuti 
se stane oblíbeným i u dětí. A po polévce si dejte českou klasiku, 
která se u nás vaří už od nepaměti: kuřecí paličky s bramboro-
vými špalíčky. Křehké, pomalu pečené maso získá díky černému 
pivu specifickou chuť, která se krásně doplňuje se zelím z čer-

A je tu konečně léto! S novou sezonou na vás v dálkových spojích na palubách jídelních 
a bistro vozů čeká speciální nabídka prvotřídních pochoutek, která zaručeně potěší vaše 
smysly. České dráhy vám přejí příjemnou cestu a dobrou chuť!

SEZONNÍ NABÍDKA  
PRVOTŘÍDNÍCH POKRMŮ 
zaujme i náročné gurmány 

vené řepy. Jinou českou klasikou, která se stala stálicí na našich 
stolech už od 19. století, je rajská omáčka. Receptů na ni existuje 
nespočet, ale v rámci sezonní nabídky ČD Restaurant dostanete 
poctivou verzi s hovězím masem a houskovým knedlíkem, kterou 
si zamiluje celá rodina. 

Zeleninová bomba a dezert
A když už máme období slunce, dovolených, prázdnin a výletů, co 
takhle si nechat naservírovat trochu léta i na talíř? Doporučujeme 
vám plněné papriky ve spojení s voňavou zeleninou a feta sýrem. 
To je recept, který sedne každému. A pokud máte rádi sladkou 
tečku, objednejte si jablečný závin s vanilkovou omáčkou. Každá 
babička na něj měla zaručený recept, a protože věděla, že se 
po něm zapráší, dělala ho snad každou neděli. Nebo to u vás bylo 
jinak? Zavzpomínejte na dětství a v klidu si vychutnejte tuto slad-
kou delikatesu. Cesta vlakem hned dostane další rozměr.  ▪

*Uvedené ceny platí pouze 
v rámci Happy Hours.

Batátový krém s koriandrem, 
citronem a sezamem

55 Kč*

Kuřecí paličky na černém pivu se zelím 
z červené řepy a bramborovými špalíky 

179 Kč*

Rajská omáčka s hovězím masem 
a houskovými knedlíky

149 Kč*

Jablečný závin s vanilkovou omáčkou 

55 Kč*

Pečené papriky plněné směsí z hrášku 
a cukety, s feta sýrem a tomatovou omáčkou

149 Kč*
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Kam nejčastěji cestujete a jak to 
děláte se zavazadly v případě, že vás 
v cíli čeká vystoupení? 
Nejčastěji jezdím z Prahy na východ, 
tímto směrem je železnice nejrychlejším 
dopravním prostředkem. Když koncer-
tujeme v Olomouci, Ostravě nebo Par-
dubicích, navíc třeba v pátek, kdy jsou 
silnice ucpané, je to časově nejrychlejší 
varianta. Další frekventovanou destina-
cí je Trutnov, kde mají naše děti babičku. 
Mám rád jižní Čechy, takže i při cestě 
do Tábora, Českých Budějovic a dalších 
měst v tomto směru upřednostňuji vlak 
před zaseknutím se v autě u Benešova. 
Hrajeme po celé republice a prakticky 
kamkoli se dá dostat vlakem. Jezdím na-
lehko, aparaturu a nástroje odveze auto 
s řidičem, které má kapela k dispozici.

Co to znamená nalehko?  
Většinou mám v batohu počítač, na kte-
rém ve vlaku pracuji, domlouvám kon-
certy a celou kapelní agendu. A bačkory.

Bačkory? To se do vlaku přezouváte? 
Samozřejmě ne vždycky, ale když jedu 
někam dál a v hezčím kupé, kde je 
koberec a čisto, tak se tam pak přezutý 
cítím víc jako doma. Spolucestující se 
na mě občas dívají zvláštně, ale mně to 
vyhovuje a je mi fajn.

Dokážete odhadnout, kolik kilometrů 
vlakem ročně najezdíte? 
Určitě tolik, že by se mi vyplatila In Karta 
s aplikací IN 50 nebo IN 100, a sám 
nechápu, proč jsem si ji ještě nepořídil. 
Ale kolik kilometrů to může být, netuším. 
Když všechno funguje normálně, a ne 
jako poslední rok, tak hrajeme prakticky 
denně nebo obden.

Jakou nejdelší cestu po kolejích jste 
podnikl? 
Kdysi dávno jsem cestoval za kamarády 
na lyže do italských Alp někam k Bolza-
nu. V poslední době je to spíše cestování 
na koncerty na Slovensko nebo na čun-
dry do Tater.

Je pro vás vlak inspirativní z hlediska 
hudební tvorby? 
Určitě. Rozhostí se ve mně takový 
příjemný klid, že se mi občas nechce 
ani vystupovat. Pokud jde o konkrétní 
příklady, s kapelou Hromosvod máme 
písničku, která se jmenuje Jedeme 
vlakem. Napsal jsem ji opravdu do rytmu 
jedoucí soupravy. 

Nebavilo by vás na železnici pracovat? 
S chutí bych se podíval do kabiny na práci 
strojvedoucího a asi by mě zajímal 
i nějaký železniční dispečink. Ale vždycky 

jsem chtěl dělat muziku a jsem rád, že 
se jí můžu profesně věnovat. Nicméně 
když o tom tak přemýšlím, je mi vlastně 
práce na dráze sympatická.

Hrál jste nebo hrajete v několika ka-
pelách, skládáte pro další, mimo jiné 
i pro Olympic nebo Lenku Dusilovou. 
Jak člověk zvládá takový žánrový 
a obsahový rozptyl? 
Rozmanitost je pro mě základ. Díky 
tomu se mi nemůže stát, že by mě hraní 
přestalo zajímat, protože interpretů, 
se kterými vystupuji, je docela dost. 
Pokud jde o psaní textů pro jiné zpěváky 
a kapely, musel jsem se naučit naladit se 
na konkrétního interpreta. Třeba Petrovi 
Jandovi je skoro 80 let, takže nemůže 
pořád zpívat o balení holek. Tvorba pro 
Lenku Dusilovou mě zase baví proto, že 

NA DELŠÍ CESTY  
SI BALÍM I BAČKORY, 
abych se v kupé cítil jako doma
Umělce, tím spíše rockery, máme obvykle 
spojené s nespoutaností, svobodou 
a volnomyšlenkářstvím. Většina z nás si jejich 
cesty na koncerty představuje jako spanilou jízdu 
na ikonických motorkách nebo v legendárních 
autech. Ondřej Fencl ale představuje pravý 
opak, železnici využívá nejen pro volnočasové 
cestování, ale i jako dopravu na vystoupení. 
Je to prostě rocker, který nemá auto.

Ondřej Fencl

Za klávesami to na koncertě 

dokáže rozjet
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Vizitka
Jako kluk chtěl být řidičem auto-
busu, vystudoval ale žurnalistiku 
a věnoval se hudební publicistice. 
Zároveň se aktivně zapojil do kultur-
ní scény jako kytarista, zpěvák, klá-
vesista, hudební manažer, skladatel 
a textař. V roce 1994 založil skupinu 
Hromosvod, která hraje dosud. 
Od roku 2007 je kapelníkem skupi-
ny 5P Luboše Pospíšila. Hraje také 
se skupinami Oskar Petr Marsyas 
band, Vladimír Merta trio, Jan Hrubý 
a trio, Schodiště, Lucie Revival, dříve 
též s Nahoře Pes. Více informací 
najdete na www.ondrejfencl.cz.

času se přidávali další hudebníci ve věku 
mého táty nebo i starší, Oskar Petr, 
Honza Hrubý, teď čerstvě Vašek Koubek. 
Asi se jim se mnou dobře spolupracuje 
a snad je to i tím, že vyrostli na stejné 
muzice jako já – Rolling Stones,  
The Beatles, Led Zeppelin... Když si  
rozumíme hudebně, většinou se po-
chopíme i lidsky. Ale záměr to rozhodně 
není, protože když se někdy podívám 
na koncertě do publika, tak si říkám, že 
vidím samé mámy a táty.

Vnímáte to jako stigma? 
Trošku mě to štve stran mé autorské 
tvorby, protože když přijdou mladší lidi 
na moji kapelu Hromosvod, obvykle se 
jim to líbí. Jenže komunikační kanály, 
které používám, nezasahují tuto věko-
vou skupinu. Nikdy nebudu mít tisíce 
fanoušků na sociálních sítích, protože 
je nepoužívám. Asi jsem v tomhle sta-
romódní. 

Kam byste fanoušky v létě pozval, 
ideálně vlakem? 
Letošní léto naštěstí hrajeme hodně, 
po devítiměsíční vynucené pauze a před 
nejasným podzimním výhledem, kdy 
by mohla epidemie udeřit znova, jsme 
si koncerty naplánovali skoro na každý 
den. Určitě bych vypíchnul 23. červenec 
ve Velkých Karlovicích, kde budeme křtít 
novou desku, a koncert 7. srpna v jiho-
českých Chotěmicích, který odehraje-
me u příležitosti mých 40. narozenin. 
Do obou destinací se dá dostat vlakem, 
i když ve druhém případě v kombinaci 
s autobusem ze Soběslavi.  ▪

ženský pohled a obecně ženská témata 
jsou pro mě lépe zpracovatelná. Jsou 
emocionálnější, což se lépe vtěluje 
do textů.

Jak vzniká takový text? 
To je různé. Například Petr Janda větši-
nou pošle už nahraný demo snímek, kde 
zpívá „svahilštinou“, a řekne „otextuj 
to, jak chceš“ nebo poví záměr, o čem 
by to mělo být. A já pak podle frázová-
ní a přízvuků napíšu text, aby to zkrát-
ka sedělo. U Lenky Dusilové jsem třeba 
na koncertě zaslechl píseň zazpívanou 
anglicky a pořád jsem tam v refrénu 
slyšel „fouká do listí“. Tak jsme to zku-
sili zakomponovat do českého textu 
a vyšlo to.

Na hudební scéně jste často spojo-
ván s mnohem staršími kolegy. Je to 
záměr? 
Řekl bych, že to tak nějak vyplynulo. 
Kdysi mě oslovil Luboš Pospíšil, kterému 
je dneska 70, pak jsem se náhodou 
dostal k Vladimíru Mertovi a postupem 
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Vydejte se vlakem do hlavního města Německa. Vždyť spojem ČD to z Prahy do Berlína trvá jen 
něco málo přes čtyři hodiny! A koleje nemusíte opouštět ani tam. Stačí využít tamní ikonickou 
soustavu metra, která na rozdíl od té pražské vede často po povrchu i nad zemí. Třeba nedávno 
prodloužená linka U5 vás doveze za řadou známých atrakcí a pamětihodností.

POZNEJTE BERLÍN  
PO KOLEJÍCH METRA  
prodlouženou linkou U5

Berlínská linka metra U5 začíná už 
na hlavním železničním nádraží 

v centru a jsou na ní tři nové archi-
tektonicky zajímavé stanice. Jezdí až 
za východní hranice města a turisté 
se tak snadno dostanou z vlaku až 
k hlavním atrakcím i do méně  
známých míst. Stačí se podívat 
na www.visitberlin.com.

Braniborská brána
Symbolem Berlína je bezesporu Bra-
niborská brána. Byla postavena v roce 
1734 kvůli vybírání cla. V éře studené 
války jen pár metrů od ní vedla ostře 
střežená hranice mezi Západem a Vý-
chodem. Po roce 1990 byla zpřístupně-
na veřejnosti a zrekonstruována a stala 
se tak i symbolem znovusjednocení Ně-
mecka. Její význam by se dal přirovnat 
k soše svatého Václava na pražském 
Václavském náměstí.
STANICE BRANDENBURGER TOR

Humboldt Forum
Jde o nové muzeum na břehu řeky Sprévy, 
kde můžete vidět pozoruhodné umělecké 
kousky z koloniální éry Německa, asijské 
umění a artefakty z historie Berlína. Stojí 
na místě městského zámku z 15. století, 
který v roce 1950 nechala zbořit východo-
německá vláda a postavila tam parlament. 
Po znovusjednocení si obyvatelé odhlaso-
vali demolici a výstavbu nové budovy. 
STANICE ROTES RATHAUS

Computerspielen Museum
U stanice Weberwiese stojí první evrop-
ské Muzeum počítačových her. Uvidíte 
zde všechny zásadní hry posledních 
šedesáti let, od vůbec první hry Nimrod 
přes Space Invaders až po moderní tituly, 
které se objevily s pokročilejšími tech-
nologiemi. Můžete si zde prohlédnout 
celkem 600 exponátů, hry si mnohdy 
můžete i sami vyzkoušet.
STANICE WEBERWIESE

Muzeum Stasi
Další zastávkou je o něco pochmurnější 
muzeum. Připomíná činnost bývalé 
hlavní tajné služby a rozvědky NDR 
přezdívané Stasi. Muzeum se nachází 
přímo v budově bývalé tajné služby, což 
přispívá k jeho velké autentičnosti. Díky 
tomu v něm uvidíte nejen řadu exponá-
tů, od dobových fotografií přes zbraně 
až po různá sledovací zařízení, ale také 
původní kanceláře a zasedací místnosti.
STANICE MAGDALENSTRASSE

Park zvířat
V Berlíně jsou hned dvě zoo. Zatímco 
Zoologischer Garten leží v centru, 
západně od Braniborské brány, Tierpark 
Berlin najdete ve východní části města. 
Na 160 hektarech narazíte na téměř 
8 000 zvířat a přes 650 živočišných druhů 
včetně vzácných tygrů a medvědů, 
kteří se do nového Tropického pavilonu 
přistěhovali před rokem. 
STANICE TIERPARK

Zahrada světa
V Berlíně můžete navštívit mnoho 
zahrad, ale málokteré jsou tak hezké 
jako Gärten der Welt. Konceptem jsou 
zahrady upravené ve stylu různých 
zemí světa jako Bali, Japonsko či Korea. 
Areál se rozkládá na ploše 43 hektarů. 
Jeho architektura byla ověnčena řadou 
cen. Můžete se na ně dokonce podívat 
i z lanovky.
STANICE KIENBERG

Více na 
www.visitBerlin.com
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Noční cestování lůžkovými a lehátkovými 
vozy má nejen svou romantiku, ale je 
i praktické. Možnost uložit se ke spánku 
a probudit se o stovky kilometrů dál 
představuje nejlepší volbu pro všechny, kteří 
nechtějí mrhat časem. Má to ale svá specifika. 
Na některé otázky se pokoušíme odpovědět.

JAK SE VYSPAT DORŮŽOVA?

Díl
sedmý vlakem prakticky l ČD servis

Více na www.cd.cz v sekci Naše vlaky

1  Můžu se někde  
vysprchovat?

V lůžkovém voze ano, v přípa-
dě nejvyšší kategorie Deluxe 
dokonce přímo ve svém kupé, 
kde je i sprchový kout. V ostat-
ních případech je k dispozici 
koupelna se sprchou, kterou 
mohou využít všichni cestující 
z příslušného vozu.

2 Jak se bezpečně 
zamknu v kupé?

Oddíly lůžkových vozů jsou vy-
baveny bezpečnostními zámky. 
U nejnovějších typů vozů se 
odemykání dveří od oddílu 
provádí kartou, podobně jako 
v hotelovém pokoji. Dveře mají 
také kukátko, takže je možné 
si před odemčením zkontrolo-
vat, kdo se za dveřmi nachá-
zí. V lehátkovém voze jsou 
dveře do oddílu zajištěny nejen 
uzamykáním na kličku, ale 
i bezpečnostním řetízkem.

3Můžu být v oddíle 
sama/sám?

V lůžkovém voze se nacházejí 
oddíly Single, které jsou určeny 
pouze pro jednoho cestujícího. 
V případě dvou osob jde o oddíl 
Double, do kterého si lze rezervo-
vat i jednotlivá lůžka. V takovém 
případě sdílíte kupé s ostatními 
cestujícími. Ženy a muži jsou vždy 
pochopitelně umisťováni odděleně, 
dvojice mohou cestovat v jednom 
kupé při společném zakoupení jíz-
denky. Poslední kategorií lůžkového 
oddílu je Triple určená pro tři osoby, 
kde platí obdobná pravidla jako 
u Double. U lehátkových vozů máte 
na výběr ze čtyř a šestimístného od-
dílu (vždy 2 + 2, resp. 3 + 3 lehátka 
nad sebou), přičemž při rezervaci 
je možné uvést preferenci lehát-
ka (horní nebo dolní, resp. horní, 
střední nebo dolní). V lehátkovém 
voze jsou oddíly smíšené pro muže 
a ženy.

4 Nevzbudí mě  
v noci průvodčí?

Rozhodně nevzbudí, pokud si 
to vyloženě nebudete přát. Své 
jízdní doklady totiž odevzdáte 
hned při nástupu průvodci 
vozu. Ten je potom předá 
ke kontrole obsluze vlaku. 

5Dostanu ráno  
snídani?

Jako cestující lůžkového vozu 
rozhodně nebudete o snídani 
ochuzeni. V ceně budete mít 
balíček obsahující pečivo, vodu, 
kávu nebo čaj, džus, džem/
med s máslem nebo máslo a 
roztíratelný sýr. V lůžkovém 
i lehátkovém voze si můžete 
koupit další studené občerstve-
ní a nápoje u průvodce. 

6Mám si vzít  
hygienické potřeby?

Do lůžkového vozu nemusíte. 
Každý cestující v něm obdrží 
hygienický balíček obsahující 
hotelové pantofle, zubní kar-
táček a pastu, mýdlo a ručník, 
v případě oddílu Deluxe navíc 
sprchový gel a špunty do uší.
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Island

Chci se s vámi podělit o jeden splněný sen. Tím byla cesta na Island. Proč zrovna 
tam? Je to vysněný ostrov mé maminky. Přečetla o něm snad všechny knihy 
a viděla všechny dostupné televizní dokumenty. Ve svých tehdejších 86 letech se 
na něj už vypravit neodvážila. Tak jsem se rozhodla splnit její velké přání a vyrazila 
jsem tam sama s manželem.

JAKO ZAMLADA  
S BATOHY NA ZÁDECH 
Pěšky a stopem přes ledový ostrov

T e x t  a   f o t o :  N a ď a  B ě ť á k o v á    
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Dvoustupňový vodopád Gullfoss



Jezero Mývatn

Duhové hory

Kemp uprostřed pustiny

Nejvodnatější evropský vodopád Dettifoss

cestopis
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Museli jsme jít tedy nejdříve pěšky podél 
rušné silnice a pak ještě dojet na okraj 
metropole autobusem. Překonala jsem 
ostych a zvedla ruku s palcem nahoru. 
Stopovala jsem pouze já, zatímco man-
žel vybíral ta nejlepší místa. Jako první 
nám zastavil Gábor z Maďarska, proda-
vač hrnců a také kazatel církve adventis-
tů. Slíbil, že se za nás bude modlit.   

Dalším řidičem byl muž ze státu Trini-
dad a Tobago – to jsme věru nečekali. Má 
na Islandu tři děti, a i když je rozvedený, 
jezdí je tam pravidelně navštěvovat. 
Třetí řidičkou byla paní z Polska. Ve svém 
zralém věku si udělala řidičský průkaz 
na autobus a teď vozí po ostrově turisty. 
Čtvrtým řidičem byl hoch z ostrova 
Westmannaeyjar, který právě jel domů. 
Vysadil nás na křižovatce a pak odbočil 
k trajektu. Stáli jsme tam, blížil se večer 
a nám zbývalo ještě 30 kilometrů do cíle. 
A pak nastal zázrak. 

Cestou od trajektu přijelo auto dáva-
jící blinkr vlevo, tedy směrem na Reykja-
vík. Když nás řidič uviděl, změnil směr 

cesty a zastavil nám. Nejen že nám slí-
bil, že nás doveze do Skógaru, ale navíc 
s námi odbočil k vodopádu Gljufrafoss, 
skrytému ve skále, a pak ještě k dalšímu 
jménem Seljalandsfoss – ten je známější 
a dá se projít cestou za ním, takže 
vidíte vodní proud zezadu. Náš řidič byl 
skutečně zajímavý člověk – bývalý zdra-
votní bratr a také kazatel letniční církve 
a misionář. Dovezl nás až do kempu, kde 
jsme se s ním srdečně rozloučili. 

Rychlosprchy a sopka
Postavili jsme stan a šli se vysprchovat. 
Sprchy fungovaly na mince a horká voda 
tekla pouze pět minut, jednou dokon-
ce jen tři minuty. Takže vše probíhalo 
v rychlém stylu: namočit, namydlit, 
osprchovat, a to oba najednou. V kem-
pech jsme spali celkem osmnáctkrát, 

Asi víte, že Island je jedna z nejdraž-
ších zemí světa. Proto jsme si vše 

naplánovali „nízkonákladově“. Řekli 
jsme si, že budeme hlavně chodit pěšky 
a cestovat stopem. Abyste pochopili, 
i když máme oba řidičák, nikdy jsme 
auto nevlastnili. Máme rádi vlaky, 
a pokud to jde, používáme právě tento 
druh dopravy. Železnice je manželův 
celoživotní koníček a zároveň jeho 
profesní zaměření. Také jsme nikdy 
předtím nestopovali. Mně ale dodala 
odvahu přednáška jedné mladé slečny, 
která tímto způsobem Island objela. 
Když mohla ona, tak proč ne my? Že náš 
věkový průměr byl 60 let? To přece není 
až takový rozdíl. Vždyť dobrodružství se 
dá zažít v každém věku, ne?

Kouřová zátoka
Naše cesta začala v sobotu 17. srpna 
2019. Po desáté večer jsme odlétali 
z pražské Ruzyně. Kvůli dvouhodino-
vému časovému posunu jsme dorazili 
do Reykjavíku těsně před půlnocí. Če-
kala nás dost nepříjemná noc na letišti. 
Před sedmou ráno jsme se odhodlali 
k prvnímu stopu. Překvapivě nám zasta-
vil hned po deseti minutách mladý muž. 
Byl to Ir, který na Islandu už několik let 
pracoval. Ještě než nás vysadil, objel 
s námi střed města. Reykjavík – v pře-
kladu Kouřová zátoka – nezůstal nic 
dlužen svému jménu. Vrcholky okol-
ních hor se halily do mlhy. S batohy 
na zádech jsme prošli centrum, kde nás 
zaujala socha prvního osadníka jménem 
Ingólfur Arnarson, který roku 874 připlul 
z Norska spolu se svou ženou Hallveig. 

Šli jsme kolem moderní koncertní síně 
Harpa do hotelu, kde se odehrálo se-
tkání s mou dávnou přítelkyní Lorraine 
z Austrálie. V e-mailu jsem se jí zmínila, 
kam jedeme na dovolenou, a ona mi 
odpověděla, že ve stejnou dobu bude 
na Islandu také. Společně jsme šli 
na bohoslužby do moderního luterské-
ho kostela Hallgrímskirkja. Nerozuměli 
jsme ničemu, ale islandština nám zněla 
velice zajímavě. Lorraine nás pozvala 
na oběd, který se následně stal posled-
ním „pořádným“ jídlem naší cesty.

Zvedla jsem palec nahoru
Odpoledne jsme vyrazili na stop. Potře-
bovali jsme se dostat do 144 kilometrů 
vzdáleného Skógaru, odkud jsme měli 
naplánované putování do Duhových 
hor. Jako úplní zelenáči jsme ale stopo-
vali ve městě, kde nám nikdo nezastavil. 

Během stopování jsem 
si ověřila, že čím menší 
auto, tím větší srdce. 
Brali nás většinou lidé, kteří 
se kvůli nám museli mačkat.
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nikdy nadivoko, protože jsme nechtěli 
ničit křehkou islandskou přírodu, která 
trpí velkým náporem turistů. Ráno jsme 
se šli podívat k vodopádu Skógar, dokud 
tam nepřijdou další turisti. Do hor jsme 
vyrazili kolem deváté – to už přijížděly 
první autobusy s výletníky. 

Před námi bylo 78 kilometrů, které 
jsme si rozplánovali na čtyři dny. Stou-
pali jsme podél řeky Skóga s nádherný-
mi kaskádami vodopádů. Cestou jsme 
potkali poměrně dost lidí, i několik 
Čechů. Počasí se změnilo v sedle blízko 
sopky Eyjafjallajökull (čti Ejafjatlajökytl). 
Ano, je to ta, která vybuchla v roce 2010 
a znemožnila na několik dní leteckou 
dopravu. Přešli jsme mezi stejnojmen-
ným ledovcem, dosud pokrytým vrstvou 
černého prachu, a větším ledovcem 
Mýrdasjökull (čti Mýrdarsjökytl). Cesta 

O stopování
Stopování nám nešlo vždy lehce. 
Například třetí den byl smolný 
a poprvé jsme se nedostali tam, kam 
jsme chtěli. Stáli jsme na parkovišti 
uprostřed pustiny a kromě WC tu 
nebylo nic. Každých deset minut 
projelo jedno auto. Když už jsme 
propadali zoufalství, zastavili nám 
manželé z Holandska ve stařičkém 
obytném autě. Oběma bylo přes 
70 let. Jindy jsme stáli u silnice, 
kde skoro nic nejezdilo, minulo 
nás protijedoucí auto s manželi 
z Virginie, zhruba v našem věku. 
A vrátili se pro nás! Vzali nás 
k nejvodnatějšímu evropskému 
vodopádu Dettifoss, kde se mi 
při pohledu na masu šedivé vody 
zatočila hlava. 

Nejdelší stop se nám povedl 
na necelých 400 kilometrů ve městě 
Akureyri. Svezl nás průvodce, který 
předtím vysadil skupinu turistů 
na letišti a vracel se s prázdným 
mikrobusem do Reykjavíku. Nejdříve 
rozptýlil naše obavy z placení a pak 
nám během cesty vyprávěl spoustu 
zajímavostí a upozornil nás i na to, 
že máme velké štěstí na počasí. 
Léto 2019 totiž bylo snad nejteplejší 
a nejsušší, co pamatoval. Shodou 
okolností, hned následujícího 
dne jsme se probudili s námrazou 
na stanu. 
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byla značená žlutými tyčkami, někdy 
jsme i šplhali. Skály i kameny kolem nás 
měly různé barvy, od černé, šedé, bílé až 
po červenou, takže občas vypadaly jako 
skládka rozlámaných cihel. 

Šli jsme asi hodinu po náhorní rovině 
a pak začala stezka klesat do údolí. Ob-
jevil se kemp Básar – nejhezčí, ve kterém 
jsme za celou cestu spali. Hned u vchodu 
jsme minuli autobus s českým nápisem 
(pak jsme potkali ještě další). Kemp byl 
ukrytý v porostu keřů, což je na Islandu 
velká vzácnost. Prvních 24 kilometrů 
bylo za námi. Unavení jsme ulehli.

V zajetí prachu a deště
Na druhý den jsme si naplánovali chůzi 
18 kilometrů ke kempu Botnar. Cesta 
to byla příjemná, ale časem začalo 
foukat. Žádné převýšení, hory napra-
vo i nalevo. Přebrodili jsme dvě říčky, 
takže jsme sundali pohorky a zatnuli 
zuby.  Vítr stále zesiloval a všude vířil 
jemný černý prach. I tak se nám večer 
podařilo postavit stan. Třetí den měl být 
odpočinkový – pouhých 15 kilometrů 
cesty. To jsme ovšem netušili, že to bude 
nejnáročnější den naší pouti. 

Probudili jsme se do mírného deště. 
Stan jsme zabalili vlhký a vyrazili. Potom 
se silně rozpršelo a k tomu se přidal 
i vítr. Byl tak silný, že mi za chvíli roztrhal 
pončo. Večer jsme se dozvěděli, že jeho 
rychlost byla 90 km/h. Po dvou hodi-
nách jsme uviděli kemp Álftavatn. Ale 
ouha – nejprve jsme museli přejít řeku, 
která se rozvodnila. Spolu s dalšími 
jsme se do ní vrhli, ani jsme se nesvlé-

V kempech jsme spali 
celkem osmnáctkrát, 
nikdy nadivoko, 
protože jsme nechtěli 
ničit křehkou islandskou 
přírodu.

kali, stejně jsme byli mokří skrz naskrz. 
Voda nám sahala do půli stehen, ale 
proud nás nestrhl. Totálně mokří, zmrzlí 
a hladoví jsme došli do chaty, kde jsem 
okamžitě zabrala jednu postel. 

Ve velké místnosti se nacházelo jen 
pět paland a postele byly široké pro dva. 
Takže nás tu spalo dohromady dvacet, 
ale neměli jsme jinou možnost. Venku 
bychom stan nepostavili. Platili jsme 
za nejdražší noc našeho života, pro nás 
dva stála 132 eur. Odpoledne přišla 
skupina turistů z Francie. S batohy se 
nemuseli tahat, vyvezla jim je sem te-
rénní toyota. Měli také svého průvodce 

a kuchaře v jednom. Ten jim naserví-
roval salát, pak hlavní jídlo a nakonec 
kávu a zákusek. I takhle se dá provozo-
vat přechod hor, ale rozhodně bychom 
s nimi neměnili. 
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Barevné i kruté hory
Čtvrtý den nebylo po dešti ani památky 
a obloha zářila sluncem. Čekal nás úsek 
21 kilometrů. Přebrodili jsme dvě řeky, 
tentokrát nám voda sahala jen do půli 
lýtek. Když jsme se ocitli uprostřed 
Duhových hor, všude kolem jsme viděli 
kopce nejrůznějších barev – růžové,  
fialové, rezavé, žluté, bílé. Je to způ-
sobeno plyny, které tu unikají. Všude 
kolem to syčelo, bublalo, z pramenů 
vytékala vařící se voda. Půda byla teplá, 
konečně jsem si ohřála nohy. Ale cítili 
jsme silný zápach síry. Sestoupili jsme 
ke smaragdovému jezírku s vodou tak 
horkou, že se do ní nedalo sáhnout. 

Dosáhli jsme sedla, kde se nachází 
chata i kemp. Všude se tu válely kusy 
obsidiánu, lesklého černého kame-
ne s ostrými hranami. Je to vlastně 
přírodní sklo, které vzniklo rychlým 
ztuhnutím lávy. Minuli jsme dvě mo-
hyly postavené na památku obětí hor. 
Na jedné byl obrázek a jméno mladého 
muže, který zahynul ve sněhové vánici 
pouhých 500 metrů od chaty. Bylo mu 
25 let. I tak kruté mohou být zdejší 
hory. Sestoupili jsme lávovým polem 
a už jsme uviděli kemp Landmannalau-
gar, který působil obrovsky, a my jsme 
se smiřovali s návratem do civilizace. 
Potěšila nás večerní koupel v horkém 
prameni, který však okupovalo plno 
lidí. Druhý den ráno jsem tam ale už 
byla sama.

Trocha 
statistiky  
o Islandu 
a naší cestě
 Rozloha: 103 125 km2 
 (1,3krát větší než ČR)

 Počet obyvatel: 363 000 
 (pro srovnání, 
 Brno má 380 000)

  600 000 ovcí

  75 000 koní

  2,7 milionu turistů ročně

  40 000 zahraničních 
 pracovníků (z toho 
 polovina Poláci)

  Naše cesta trvala 19 dnů

  Ušli jsme 180 km

  Ujeli jsme 1 630 km 
 stopem a 235 km 
 autobusem

  Svezlo nás 27 řidičů, 
 z toho 11 Islanďanů, 
 3 Američané, 2 Poláci, 
 2 Belgičané, 1 Ir, Maďar, 
 Ital, Rakušan, Holanďan, 
 Francouz, Lotyš, 
 občan státu Izrael, 
 občan státu Trinidad 
 a Tobago
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Dobře placená brigáda
V pátek nás čekala cesta do Skógaru, 
kde jsme si v kempu nechali část svých 
věcí. Plni důvěry jsme vyrazili stopo-
vat. Ale ouha – silnice, která na mapě 
vypadala jako frekventovaná, byla 
ve skutečnosti jen prašná cesta. Navíc 
většina aut mířila kvůli začínajícímu ví-
kendu do kempu, tedy opačně, než jsme 
potřebovali. Po dvou hodinách jsme to 
vzdali a potupně odjeli terénním auto-
busem. Dvouhodinová cesta do města 
Hella (čti Hetla) vyšla každého na 7 100 
islandských korun, což je něco přes 700 
českých korun. Jiným autobusem jsme 
dojeli do Skógaru, kde jsme opět noco-
vali v kempu. Příjemným překvapením 
byla česká slečna, která tu už několikátý 
rok pracovala o prázdninách. Mladých 
Čechů a Slováků jsme v kempech potkali 
více, na naše poměry si zde během bri-
gády přijdou na slušné peníze.  

Rozloučili jsme se s kempem a vyrazili 
na okružní cestu ostrovem. Měli jsme 
štěstí, po chvíli nám zastavil mladý 
Američan z Los Angeles, který natáčí 
dokumenty po celém světě. Společně 
jsme šli k vodopádu Svartifoss, který při-
pomíná čedičové varhany, a projeli jsme 
kolem největšího islandského ledovce 
Vatnajökull (čti Vatnajökytl). Posledním 
navštíveným místem s naším řidičem 
byla ledovcová laguna Jökulsarlón, 

kolem ostrova jsme uzavřeli v městečku 
Hveragerdi, kde jsme v termální říčce 
smyli únavu předchozích dnů. 

Vzpomínka na železnici
Do Reykjavíku nás autem vzala starší 
paní, která – jako jediná – nemluvila 
anglicky. Přesto pochopila, že potřebu-
jeme odvézt do centra. Představte si, 
že jsme ještě na poslední chvíli objevili 
lokomotivu, která nám připomněla 
skutečnost, že i na Islandu byla kdysi 
železnice! I když vedla jen pár kilometrů. 
V letech 1913–17 tahaly dvě lokomotivy 
Minor a Pioner vagony se štěrkem při 
stavbě zdejšího přístavu. Aktuálně se 
plánuje postavit trať z letiště v Keflavíku 
do centra Reykjavíku v délce zhruba  
55 kilometrů. My jsme však museli ještě 
autobusem, který řídil, jak jinak, Polák.

A co nám cesta dala? Především zjiš-
tění, že není třeba se bát. Taky se posílila 
moje důvěra v lidi. Během stopování 
jsem si ověřila, že čím menší auto, tím 
větší srdce. Brali nás většinou lidé, kteří 
se kvůli nám a našim batohům museli 
sami mačkat. Island je bezpečná země. 
Kde jsme nechali stát batoh, tam jsme ho 
po pár hodinách našli. A úplně na závěr: 
Jsem vděčná svému manželovi, který mě 
trpělivě provázel, ačkoli by se sám na tak 
bláznivou cestu nikdy nevydal.   ▪

Sprchy fungovaly na 
mince a horká voda 
tekla pouze pět minut, 
jednou dokonce jen 
tři minuty.

po které pluly kry zářící všemi odstíny 
modré. Další dny jsme pokračovali na se-
ver k jezeru Mývatn, kde jsme navštívili 
zatopenou jeskyni Grótagjá, skalní město 
Dimmuborgir a kráter sopky Hverfjall. 
Další stop nás vedl kolem vodopádu Go-
dafoss, přes město Akureyri a pak na jih 
na tzv. Zlatý okruh: Althing, nejstarší 
parlament na světě, vodopád Gullfoss 
a Geysir, který však už netryská... Okruh 

Lokomotiva jen jako památník
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49před 40 lety

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 

AHOJ, LÉTO A PRÁZDNINY, 
přečkáme vás na táboře i na poli

V červenci začaly jako každý rok prázdniny a rozjely se žně. Gustáv Husák se jako obvykle sešel 
s Leonidem Brežněvem na Krymu, navíc na Kubě odhalili atentát na Fidela Castra. 

Pozornost obyvatel se ale spíše soustředila na to, kam poslat děti na tábor, 
jak zahnat bezpečně žízeň a kde si zase dát pozor na velkou vodu. 
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Že je léto, se z novin spolehli-
vě poznalo mimo jiné i podle 
toho, že státní potravinářští 
obři vybízeli malopěstitele, 
aby svou úrodu odprodá-
vali do výkupu. Kampaně 
konglomerátu Konzervárny 
a lihovary a maloobchodní 
sítě Ovoce a Zelenina se staly 
typickou součástí inzertních 
rubrik letních vydání novin.

S rozdanými vysvědčeními 
odjely děti na prázdniny, školy 
se vylidnily, a tak není divu, že 
se náhle ztichlé budovy začaly 
objevovat v černých kronikách 
jako terč lupičů. Spolu s byty, 
odkud odjeli jejich obyvatelé 
na dovolené. A se začátkem žní 
se samozřejmě začaly vysky-
tovat zprávy o stozích slámy, 
které lehly popelem, když si 
tam hráli se sirkami ze řetězu 
utržení školáci.

Se začátkem července samozřejmě odstartovaly první turnusy pionýr-
ských táborů. Těch normálních. Zasloužilým pionýrům, kteří se sjížděli 
do tábora v Hradci nad Moravicí, začínaly prázdniny o něco dřív. Žádný 
med to nebyl, protože se museli scházet s partajními funkcionáři  
a funkcionářkami. V roce 1981 třeba s tajemníkem Ústředního výboru  
KSČ Fojtíkem nebo předsedkyní svazu žen Kabrhelovou.

 Hurá na tábor!

 Národ sběračů

 Pozor na školy a stohy
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Obyvatelé Prahy si dlouho povídali o vraždě 
dvou mladých dívek, které někdo zastřelil 
v roce 1968 v Prokopském údolí. Spravedlnost 
pachatele dostihla až po 13 letech. Městský 
soud uložil Františku Zenkerovi patnáctiletý 
trest ve III. nápravněvýchovné skupině.

Před 40 lety to chvíli vypadalo, že počasí bude přát dovoleným, ale pak se protrhla oblaka. 
Velká voda zasáhla Československo hned ve dvou vlnách. Nejvíce se rozvodnily levostranné 

přítoky Vltavy, ale rekord ve výši způsobených škod si odnesla Ploučnice, která zaplavila 
2 240 hektarů. Za socialismu se s oblibou říkalo, že se slaví prací. A během záplav to beze 

zbytku platilo pro Civilní obranu, která si právě připomínala třicetileté výročí.

 Trest pro vraha

S létem se tradičně objevovala 
kritika prázdninového záso-
bování. Problém byl s otvírací 
dobou i dodávkami. Obvyklou 
Achillovu patu potravinářského 
maloobchodu představovaly 
nealko nápoje, a tak se tiskla 
komunální kritika nedostatku 
limonád, ale na druhou stranu 
i fotografie podniků, kde se 
nápoje stáčely. Zdaleka to nebyl 
problém jen pro rekreanty, ale 
také pro zemědělce na polích.

 Žízeň jako trám

 Vody až po krk

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
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Ve starém domě v ulici Obránců  
míru v Ostravě-Vítkovicích došlo 

v padesátých letech minulého století 
k hrůzné tragédii. Majitel bytu číslo 7  
vyvraždil celou rodinu a sám se pak 
oběsil. Od té doby se zde dějí neuvěřitel-
né věci. Místnostmi duní kroky nevidi-
telných chodců, dveře se samy od sebe 
otevírají a ve vzduchu létají předměty. 
Byt byl dlouho neobývaný, dokud se 
do něj nenastěhoval Ludvík Svrčina se 
svou rodinou. Ale ani noví nájemníci 
nezůstali ušetřeni. Už po týdnu zjistili, 
že zde nebydlí sami. 

Řádící duchové zaútočili nejprve 
na kuchyň. V noci se prostorem neslo 
tříštění sklenic, z přihrádek se ozý-
valo řinčení příborů a dřevěná dvířka 
od linky zuřivě bouchala. Když vyděšená 
rodina přiběhla, rachot ustal, ale jen 
do okamžiku, než se všichni opět uložili 
ke spánku. Noc co noc, vždy mezi půlnocí 
a druhou hodinou, byt ožíval záhadnými 
zvuky, halasem a kroky. A pak návštěva 
z neznáma dokonce odhalila svou tvář. 
V pokoji se začal zjevovat přízrak.            

Svítící muž
„Spali jsme v ložnici, když mě probudil 
intenzivní pocit strachu. Přes skleněnou 
výplň dveří jsem zahlédl, jak vedle v po-
koji sedí cizí muž. Zdálo se, jako by svítil. 
V temnotě noci zářily obrysy jeho posta-
vy. Část hlavy nad levým okem scházela. 
Zvedl jsem se z postele. Jak jsem se blížil 

k pokoji, muž se mi začal vzdalovat. Nedá 
se říci, že by odcházel, prostě odplynul 
ke vchodu na balkon a tam zmizel. Dveře 
se přitom neotevřely, ani se nepohnuly, 
a přesto se ozvalo jejich charakteristické 
vrzání a vzápětí bouchnutí.“

Svítící přízrak nepozoroval jen majitel 
bytu, ale po čase i další členové rodiny 
a jejich hosté. Nepříjemný zážitek Ludví-
ka Svrčinu nezlomil. Občas podlahu po-
koje posype jemnou moukou, aby zjistil, 
zda noční návštěvník zanechává alespoň 
nepatrné stopy. „Musíme vypátrat, kým 
je náš neviditelný spolubydlící a jak mu 
můžeme pomoci,“ říká. „Pak snad on i my 
konečně najdeme klid.“ 

Na světě existují stovky, možná tisíce budov, v jejichž zdech 
se objevují nepochopitelné úkazy. Za noci a občas i ve dne 
se v nich ozývají zvláštní klepavé zvuky, nábytek se dává 
do pohybu, prostor ozařují záhadná světla. Neviditelné 
síly, které to způsobují, se občas podařilo dokonce 
vyfotografovat.  

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?ŘÁDÍCÍ DUCHOVÉ 
ODHALUJÍ TVÁŘE 
nejen na fotografiích

Silueta nad kryptou
Podobné patálie zažili Josef Šreibr a Jan 
Filip z Jaroměře. V roce 1994 jim byla 
svěřena oprava gotické klenby presbytáře 
bývalého kláštera Pivoň z poloviny  
13. století. Časem notně poničenou budo-
vu obklopovaly náspy hlíny, hradby křovin 
a rumiště polorozpadlých sousedních 
stavení. Dveře v bočním vchodu scházely. 
Vstupu bránila bytelná mříž, zajištěná ze-
vnitř několika do zdi zaraženými mohutný-
mi trámy, a to vše pevně pojil dohromady 
silný drát. Vyrazit zvenčí tuto překážku 
bylo nemožné. A přece se to stalo.

Když oba kameníci přišli jednoho rána 
do presbytáře, ležely mříže povalené 

Přítomnost duchů často doprovází pohyb předmětů 
každodenní potřeby
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nad místem, kde se podlaha propadá 
do dosud neprozkoumaného podzemí. 
Tam se údajně nacházejí pozůstatky 
zemřelých mnichů. Bloudí snad jejich 
přízraky rozpadajícími se budovami 
kláštera? 

Horor na sídlišti
Strašit ovšem nemusí jen v letitých bu-
dovách. Na panelákovém sídlišti v Žatci 
bydlela paní Eva Tobková. Také její 
byt byl sužován nepřirozenými úkazy. 
„Zničehonic se sama zapnula televize, 
hadice od sprchy se vztyčila a natáhla 
přes celou vanu, v chodbě v noci zněly 
kroky, náš pes se najednou naježil, začal 

vrčet a podrážděně se díval do prázdna, 
jako kdyby tam někoho zpozoroval.“  
Neznámé síly, které opanovaly byt, 
zanechávaly zvláštní stopy. Na většině 
fotografií pořízených v jednotlivých 
pokojích se objevovaly podivné pruhy. 

O Vánocích 1994 pak Eva Tobková 
fotografovala v kuchyni. Za slavnostně 
prostřeným stolem visel na zdi kalendář 
s dívčím aktem. Zatímco štědrovečerní 
tabule na pořízeném snímku odpoví-
dala realitě, na kalendáři se objevila 
zjevně cizí tvář. Po vložení fotografie 
do skeneru a pořízení zvětšeniny na nás 
hleděl rozjívený obličej muže, před 
nímž se v mlžném oparu vznáší malá 
bytost s rohatou hlavou. Co tento výjev 
asi znázorňuje? Je to snad tvář původ-
ního nájemníka bytu?  Nebo jen další 
povedený kousek sil, o jejichž podstatě 
nemáme ani tušení?  ▪

Soutěž 
o audioknihu  
Setkání s tajemnem  

Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a audiokniha Setkání s tajemnem od Arnošta 
Vašíčka může být brzy ve vašich rukách. 

Na co zaútočila  
tajemná síla v bývalém 
klášteře Pivoň?
A na studnu
B na hrobku
C na mříž

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 14. července 2021.

?

na zemi. Zcela zjevně je odstranil kdosi, 
kdo byl uvnitř, jenže dveře hlavního 
vchodu nejevily známky poškození 
a jinudy vstoupit do kláštera nešlo. Kudy 
tedy přišel noční návštěvník? Byl scho-
vaný kdesi hluboko ve sklepení a nyní 
chtěl ven? Jakou úžasnou silou musel 
disponovat, aby bez pomoci techniky 
vyvrátil zabudovanou mříž?  A proč 
nechal bez povšimnutí brusky, vrtačky 
a další drahé nářadí?

Mistři kameníci vylomený vchod i pro-
story presbytáře raději vyfotografovali. 
Po vyvolání snímků se nestačili divit. 
Uprostřed presbytáře se rýsoval mlhavý 
obrys lidské postavy. Duch se skláněl 

Klášter Pivoň byl postaven v polovině 13. století a později se z něj stal 
zámek. V roce 1953 areál vyhořel a zpustnul

V Žatci se na snímku objevila místo dívčího aktu tvář cizího 
muže. Nízká kvalita je způsobena mnohonásobným zvětšením

 V bývalém klášteře 

Pivoň se podařilo 

vyfotografovat 

zvláštní siluetu



ORIGINÁL PŘÍMO Z

KARLŠTEJNA

na  
Karlštejně

PERLA LETNÍCH SCÉN ŽIVĚ ZPÁTKY NA NÁDVOŘÍ!

9. a 10. 7. Moravská Třebová

25. a 26. 6. Třeboň

15. a 16. 7. Švihov
21. a 22. 7. Hluboká 23. a 24. 7. Konopiště

30. a 31. 7. Kuks 14.8. Krásný Dvůr

2.7. Karlštejn
8.7. Jaroměřice nad Rokytnou

20. a 21. 8. Slavkov u Brna

POSLEDNÍ  
MÍSTA

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

Originální inscenace s hity Karla Svobody s hvězdným obsazením

Hlavní partneři: Partneři: Předprodej vstupenek:

www.divadlokarlstejn.cz
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Všichni známe legendu o praotci Čechovi, zakladateli českého 
národa. Původně se tímto jménem označoval kmen, který obýval 

území dnešních středních Čech. Jeho příslušníci sami sebe nazývali 
lidmi nebo členy rodu, aby rozlišili mezi vlastními lidmi a cizinci z jiných 
kmenů. Čech tedy značí přibližně totéž co člověk nebo člen rodu. Mora-
va i Slezsko jsou však pojmenované podle řek, které jimi protékají. 

Název Morava si vykládáme jako voda. První část jména je 
velice starobylá a spojuje se se slovem moře, kterým ostatně také 
označujeme vodu. Druhá část jména je novějšího původu a také 
nese význam voda. Tím se vysvětluje, proč zakončení ava najdeme 
i v mnoha dalších názvech řek, jako například Vltava, Svitava nebo 
Sázava. Teď si asi říkáte, že řeku Moravu znáte, ale o řece jménem 
Slezsko jste nikdy neslyšeli. Máte pravdu. Slezsko se totiž jmenuje 
podle řeky Ślęza, která protéká Polskem. Význam tohoto názvu je 
mokrý či vlhký, což nás u řeky nepřekvapí. 

Kde můžeme přebrodit
U vody ještě chvíli zůstaneme. Vrátíme se v našich toulkách ze 
Slezska a Moravy zase do Čech, a to přímo do hlavního města. 
V názvu Praha možná slyšíte slovo práh, což není vůbec náhodou. 
O konkrétní roli prahu ve jméně naší metropole vzniklo hned několik 
teorií a odborníci se dodnes nemohou shodnout, která je ta pravá. 

Nejvěrohodnější se zdá výklad, podle kterého za pojmenováním 
Prahy stojí říční prahy na řece Vltavě. V tomto slova smyslu prahy 
označují naplavené nánosy, díky kterým bylo možné řeku přebrodit. 
A právě vltavským brodům vděčí Praha za to, že se stala dopravním 
a obchodním uzlem. 

Pozor na bažinu a prudký proud
S vodou má údajně co do činění i název města Brna. Všudypřítomná 
voda, na kterou při výkladu místních jmen narážíme, není nic zará-
žejícího. Naši dávní předkové potřebovali vodu k životu stejně jako 
my dnes, a proto nejdříve osidlovali břehy řek. Podle toho pak často 
pojmenovávali své nově založené osady. V případě Brna šlo o osadu 
založenou na bažinaté půdě a nazvanou starým slovem pro bažinu. 
Dokladem jsou názvy brněnských čtvrtí jako Žabovřesky, Komárov 
nebo Slatina, které si s bažinou snadno spojíme. 

Na závěr našich cest po České republice nesmíme zapomenout 
na Ostravu. Věřte či ne, rovněž ta svůj název odvozuje od vody, 
konkrétně od řeky Ostravice. Její proud je prudký, jinak řečeno 
ostrý, a právě tato ostrá povaha dala jméno řece i městu. Jak vidíte, 
za zajímavou historií a krajinou nemusíme cestovat daleko. Vlastně 
úplně stačí, když se na dovolenou nebo jen víkendový výlet vydáme 
do některého z koutů naší země.   ▪

Léto a prázdniny jsou pro cestování přímo stvořené. Někdo míří na dovolenou k moři 
do Chorvatska nebo na Mallorku, jiný dá přednost poznávání domoviny a koupání v řekách 
a rybnících. Možná vás při tom bude zajímat, kde se vlastně vzaly názvy našich tradičních zemí 
a měst. Překvapivě často to souvisí s vodou. 

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Putování za vodou 
napříč domovinou
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Před pěti lety založil Filip Rožek organi-
zaci Se psem mě baví svět, která pomáhá 
týraným a opuštěným psům. A o několik 
let později sepsal knihu Gump – pes, který 
naučil lidi žít, inspirovanou příběhy psů 
z této organizace. A nyní je i producentem 
stejnojmenného filmu, který natočil  
F. A. Brabec s Bolkem Polívkou, Evou Holu-
bovou nebo Ivanou Chýlkovou v hlavních 
rolích. I když… ty patří především psům. 

Film popisuje svět jejich očima, to, jak 
hledají svoje štěstí a cestu k tomu správné-
mu člověku. Vypráví o síle a nezlomnosti, 
které se v každém psovi ukrývají, ať už jde 
o malou čivavu nebo třeba buldoka, který 
se za svým pánem šine a sotva popadá 
dech. I to, že co člověk v psím srdci zničí, to 
může zase jen člověk uzdravit.

Kdo jsou lidé na fotografiích Evžena Sobka? 
Kutilové? Nadšenci? Současná obdoba chatařů? 
Autor, významný český fotograf, absolvent Insti-
tutu tvůrčí fotografie v Opavě a zakladatel Foto-
školy Brno a mezinárodní fotografické soutěže 
Frame, takové otázky klade prostřednictvím 
dokumentárních snímků z cyklu Europe in blue 
a Life in blue, dle názvu zahalených v pastelo-
vých modrých barvách, znázorňujících s lehkým 
ironickým pohledem drobná dramata jedinců 
snažících se vzdorovat diktátům dnešní doby.

GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT

 Film měsíce
V KINECH 

OD 
22. ČERVENCE 

 Výstava

Evžen Sobek:
Blue Dreaming

Princezna zakletá v čase
Konečně důkaz, že i u nás lze natočit pohádkovou fantasy, jež snese srovnání se světovou 
produkcí – především díky povedeným speciálním efektům, způsobu vyprávění nebo 
mimořádné hudbě, vše navíc okořeněné dobrými hereckými výkony. Princezna Ellena se 
potýká s kletbou zlé čarodějnice Murien – pokaždé když se kletba naplní, procitne prin-
cezna opět do dne svých dvacátých narozenin. Pokud má zachránit sebe i celé království, 
musí ve svém nitru nalézt odvahu a čisté srdce a zlu se postavit čelem. 

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

OTEVŘENO 
DO 

10. ŘÍJNA

DŮM U JONÁŠE 

VÝCHODOČESKÁ GALERIE V PARDUBICÍCH 

D
 Film na doma

 Divadlo

ČR, 115 MIN / REŽIE – PETR KUBÍK

HRAJÍ – NATALIA  GERMANI, 

ELIŠKA KŘENKOVÁ, MAREK LAMBORA, 

JAN RÉVAI, ROMAN ZACH, 

VERONIKA FREIMANOVÁ A DALŠÍ

Pusťte mě ven!
Premiéra inscenace, kterou si ke svým 
osmdesátinám nadělila (jako herečka 
i režisérka) Iva Janžurová, otevřela 
Hvězdné léto pod Žižkovskou věží v Pra-
ze, kde je v programu i během července 
a srpna, potom se přestěhuje na domov-
skou scénu divadla Kalich. Janžurová 
ztvárňuje velkou postavu pařížského 
divadla a filmu Joce de Guérande. Ta se 
doma chystá na odjezd do televize. Je 
na odchodu, má už jen spustit novou 
bezpečnostní roletu na terasu… 
A z vteřiny na vteřinu může být 
všechno jinak! 

ČR, 90 MIN.

REŽIE – F. A. BRABEC 

HRAJÍ – BOLESLAV POLÍVKA, 

IVANA CHÝLKOVÁ, KAREL RODEN, 

JANA PLODKOVÁ, 

EVA HOLUBOVÁ A DALŠÍ
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Ačkoli se vztahových komedií v posled-
ních letech urodilo víc než hub po deš-

ti, větší zážitky, kromě zmíněné, v divácích 
nezanechaly. Žánru naopak udělaly med-
vědí službu. A tak díky za komedie, jako 
jsou Matky, které mají šanci kredit žánru 
napravit. Scenáristkám se totiž podařilo 
vyhmátnout z rodičovských i partnerských 
osudů momenty, které budou rezonovat 
prakticky u každého. A protože tyhle  
situace, ale i řada hravých detailů u větši-
ny vyvolávají úsměv na tváři, je povedená 
komedie na světě.

Točí se kolem tří současných a jedné 
nastávající matky, čtyř nejlepších kamará-

dek. Sára (Hana Vagnerová) žije ve světě 
sociálních sítí a jejich líbivou tvář tak trochu 
očekává i od reality, Hedvika (Petra Hřebíč-
ková) je zavřená ve zlaté kleci v manželství 
s workoholikem, Zuzana (Sandra Nováková) 
se zuby nehty snaží sama uživit své dvě děti 
a těhotná Eliška (Gabriela Marcinková) má 
sice fajn muže, ale šílenou matku. I když film 
po celou dobu zůstává věrný komediálnímu 
žánru, neutíká ani před těžšími chvílemi, 
které život přináší. Také Matky si musely 
na svůj start v kinech počkat. Diváci litovat ne-
musejí – jako začátek letošního léta, po dlou-
hých karanténách, se coby potřebná dávka 
humoru i optimismu jeví ideální volbou.

HUDBA NA VINICÍCH
Kdo loni zahrál a zazpíval v areálu 
některé z moravských vinic, nešet-
řil nadšením. I proto z Hudby na vi-
nicích vyrůstá unikátní přehlídka 
koncertů, která se letos rozrostla 
jak v počtu účinkujících, tak vinic, 
na kterých se představuje. Hraje 
se v areálech vinařství Sonberk 
(Popice u Mikulova), Château 
Valtice, Johann W (Třebívlice), zno-
jemského Lahoferu, Zámeckého 
vinařství Bzenec a Vinařství VICAN. 
Naplánováno je celkem šedesát 
koncertů, a to předních jmen  
hudební scény – Tomáše Kluse, 
MIG 21, Monkey Business, Anny K.,  
Barbory Polákové, Jelena, Mekyho 
Žbirky, Michala Hrůzy a dal-
ších. Konkrétní termíny najdete 
na hudbanavinicich.cz.

SEDM ZÁKONŮ 
MIROSLAV BÁRTA

Miroslav Bárta patří mezi naše nejvýznamnější 
archeology, výzkumy vede v Egyptě i v Súdánu, 

je nositelem prestižních cen, šéfuje Českému 
egyptologickému ústavu a vydal řadu publi-
kací. V této se zamýšlí nad dnešním světem 

ve světle jeho rozmachu a vyspělosti. Opravdu 
žijeme v mimořádné době, nebo i na tu platí 

sedm univerzálních zákonů, kterým nakonec 
podléhají všechny civilizace?

CO STE HASIČI!
Léto většinou zastihne televize 

v útlumu – do vysílání nasadí 
jednu reprízu za druhou. Proto je 
překvapením, že Nova 9. červen-

ce vyrukuje se svým potenciálním 
hitem, který už pár let ukrývá 

pod pokličkou – seriálem Co ste hasiči! Ten 
má ve stylu Okresního přeboru nahléd-

nout do sousedského života obce Horní, 
zejména prostřednictvím místní hasičské 

jednotky a jejího přímočarého velitele 
Petra (Petr Rychlý).

 Koncerty

I když jsou Matky celovečerním debutem jak scenáristky 
Vandy Zaplatílkové Hutařové, její spoluautorky, jinak 
herečky Sandry Novákové, tak i režiséra Vojtěcha 
Moravce, jsou po Ženách v běhu další komedií, která dělá 
v tuzemských kinech upadajícímu žánru čest.

 Kniha

S MATKAMI ZAČNE 
LÉTO PŘÍJEMNĚ

90 %

kultura l zábava

K

 TV tip

NOVA 

OD PÁTKU 9. ČERVENCE, 20:20 

HRAJÍ – PETR RYCHLÝ, 

VÁCLAV KOPTA, 

JANA BERNÁŠKOVÁ, 

JAROMÍR NOSEK, 

MAREK HOLÝ A DALŠÍ



58

zábava l kultura

První, šokující. Záběr ze 
začátku 43. minuty 

ze zápasu mezi Dánskem 
a Finskem sebral dech mi-
lionům fanoušků – dánská 
hvězda Christian Eriksen 
se z ničeho nic zhroutila 
k zemi a televizní záběry, 
mezi nimiž proběhla 
i masáž srdce, nedávaly 
žádné důvody k optimis-
mu. Dán naštěstí zástavu 

srdce přežil a následně, už 
pln optimismu, podstoupil 
řadu testů v nemocnici.

Druhá, opojná. Senzaci 
způsobil svým gólem čes-
ký útočník Patrik Schick. 
Zkraje druhé půle zápasu 
proti Skotsku si všiml 
z brány daleko vyběhnu-
tého brankáře a fantastic-
kou střelou z více než  
45 metrů ho přeloboval. 

Třetí, vtipná. Předtím 
než dvěma góly zpečetil 
výhru nad Maďarskem, 
usedl snajpr portugalské 
reprezentace Ronaldo 
k předzápasové tiskovce. 
Před ním stály dvě lahve 
od sponzorské Coca-Coly. 
S opovržlivým výrazem je 
odsunul ze svého zorného 
pole a prohlásil: „Pijte 
vodu!“

Soutěž o knihu 
Průšvihy drzého záškoláka
Vypadá to, že po laciných receptech udělal Láďa 
Hruška díru do světa s literaturou pro děti. Vyhrát 
můžete už jeho třetí knihu Průšvihy drzého 
záškoláka s podtitulem Trapné hlášky prarodičů.

Jaké kletbě čelí Ellena ve filmu 
Princezna zakletá v čase?

A ztrácí každý druhý den
B nepamatuje si, co dělala
 v pondělí
C vrací se do dne svých 
 20. narozenin

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 14. července 2021.

Americký herec Adam Sandler natáčí 
v Česku. Urvat s ním selfie se podařilo 
zpěvačce Kateřině Mátlové (vlevo) s ka-
marádkou. S tím, že Sandler dodržuje 
přísná hygienická opatření, ovšem 
dámy nic neudělaly.

Celá Evropa už pár týdnů žije fotbalovým šampionátem.  
A do jeho vrcholu 11. července tomu nebude jinak.  
Sdílí se leccos, tři níže popsané události z úvodu 
sportovního svátku ale sociální sítě zcela ovládly.

FOTBALISTÉ 
Z EUROŠAMPIONÁTU  
šokovali fanoušky

 To nej z Instagramu

Cose děje

Apple  
zaplatil 
za osobní 
videa
Na světlo světa vy-
plavala utajovaná 

kauza ženy z amerického Oregonu, které 
elektronický obr Apple zaplatil miliony do-
larů odškodného. Podle britského deníku 
Telegraph totiž technici z autorizovaného 
servisu zveřejnili jejím jménem na jejích 
sociálních sítích „extrémně osobní a sou-
kromé“ fotky a videa, které měla uložené 
ve svém iPhonu. Žena pak na firmu podala 
žalobu.

Kousnutí chlapce za 16 milionů
Možná jste tohle video na YouTube nazva-
né Charlie Bit Me viděli. Malý Charlie kousl 
svého brášku do prstu a ten spustil: „Ow, 
Charlie. Owww! Charlie! That really hurt!“ 
Táta chlapců video umístil na internet, aby 
se na něj mohl podívat i dědeček chlapců, 

stal se z něj ale vi-
rální hit. A teď ho 
vydražili za 16 mi-
lionů korun, aby 
se stalo nezamě-
nitelnou součástí 
kryptoměny NFT, 
tokenem, který 
lze směnit pouze 
za jiný token 

stejné měny.

?
Policisté v anglickém Herefordu se  
pochlubili, že zabavili elektrickou kolo-
běžku, jejíž majitel nesplňoval pravidla 
silničního provozu. Za způsob transportu 
ale sklidili vlnu posměchu.

Poprvé v plavkách se 
po změně pohlaví ukázala 
bývalá herečka Ellen Page, 
nyní transgender Elliot 
Page. Ještě coby jedena-
dvacetiletá dívka získala 
v roce 2008 Oscara za film 
Juno.
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Padavka a dáma

To parné červencové odpoled-
ne nepanovalo pouhé teplo, 

šlo o jeden z těch dnů, kdy byl 
člověk rád, že vůbec existuje. 
Prostě ideální počasí pro ces-
tování hromadným dopravním 
prostředkem. Cestující úsporně 
dýchali nehybný vzduch, všichni 
byli groteskně vláční, zpomalení 
a orosení. 

Po horkém dni v práci mě 
zlákala představa večerního dobře 
vychlazeného piva s přáteli. Ro-
zepsala jsem hromadnou zprávu. 
Zatímco jsem přemýšlela, koho 
zlanařit, znuděně jsem se rozhlí-
žela kolem sebe s hrající hudbou 
ve sluchátkách. Ve vagonu nás 

T e x t :  B á r a  H l i n o v s k á
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

vzhledem k denní popracovní době 
bylo víc, než bychom si v tomto 
počasí přáli, a leckdo musel stát. 
Jednomu mladému muži, stojícímu 
a kymácejícímu se více, než by 
bývalo bylo způsobeno trasou 
osobáku, se stalo zastavení v jedné 
ze stanic osudným. Neustál 
zdánlivě jemné zabrzdění vlaku 
a spadl celým svým statnějším 
tělem na sedící, od pohledu velmi 
decentní drobnou dámu.

Nejednalo se o ten typ pádu, 
kdy na někoho omylem nalehnete 
a hned se zase zvednete. Kdepak. 
Byl to placák plnou vahou. Zasta-
vila jsem hudbu a po očku sledo-
vala dění. Zvedání dalo padlému 

poměrně dost zabrat a zalehnuté 
paní se u toho pořád dokola 
omlouval. Podle ztěžklého jazyka 
a silně znechuceného výrazu té 
ženy, které promluvil přímo do ob-
ličeje, se dalo předpokládat, že byl 
nacucaný jako houba. Během po-
měrně marné snahy o navrácení se 
do vzpřímené polohy vypadal jako 
potomek lachtana a chobotnice. 
Kolemsedící a kolemstojící po sobě 
házeli pobavenými pohledy. Když 
se jeden z jeho pokusů konečně 
zdařil, chytil se ochmelka madla, 
zablekotal svou poslední omluvu 
a spokojeně se kymácel dál. 

Ovšem paní to odmítala přejít 
tak snadno, dotčeně a vytrvale 

si brblala pod nosem na adresu 
onoho nešiky. Ze všech sil jsem se 
snažila nesmát nahlas, abych si 
madam nepoštvala i proti sobě, 
a zřejmě jsem nebyla jediná. 
Vagonem se ze všech stran ozýval 
přidušený smích marně zakrýva-
ný tlumeným kašlem nebo kusy 
oblečení. Pravda, v parnu se stává 
kontakt tohoto typu ještě méně 
žádoucím než obvykle, ale co 
z této „dámy“ lezlo za výrazy, to by 
mi hanba nedovolila prezentovat. 
Nutno podotknout, že už vůbec 
nepůsobila decentně.

Zákon akce a reakce v tomto 
případě nezafungoval. Muž stál 
dál na svém místě bez jakékoli 
odezvy, čímž nevědomky situaci 
spíš zhoršoval. Po pár minutách 
už jsme na sebe všichni kouleli 
očima z množství košatých titulů, 
kterými byl pan padavka veřejně 
zas a znovu obdarováván. To byla 
výdrž, panečku! Nikdo by se nejspíš 
nepodivil, kdyby bylo přisprostlé 
paní odpovězeno obdobně a byla 
by odeslána do míst, kam ani vlaky 
nejezdí, ale zdálo se, že jeho se to 
vůbec nedotýkalo. Trpělivě čekal, 
kdy to spílání bude u konce, ale 
protože se tento okamžik zdál v ne-
dohlednu, zamžoural, koukl dolů 
a znaveným tónem pronesl: „Tak 
už se na mě přece nezlobte, paní. 
Vždyť já se vám tolikrát omluvil.“

Snad nikdy jsem ve vlaku neza-
žila takové ticho, všichni napjatě 
očekávali další vývoj situace. Žena 
mlčky propalovala svou oběť zlost-
ným pohledem, ostře se nadechla, 
nejspíš aby pokračovala ve své 
palbě, načež mladík s vykulenýma 
očima, které jinak vídáte jen v ani-
movaných filmech, rychle vyhrkl: 
„To víte, pořádně chlastat v tomhle 
vedru, to není žádná sranda! To 
je kumšt!“ Těžce nabyté moudro 
zapůsobilo jako kouzlo. Paní 
párkrát překvapeně zamrkala, ale 
na další slova už se nezmohla. Já 
si znovu pustila hudbu a pro klid 
duše raději smazala rozepsanou 
zprávu.  ▪
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Bistrofood
meníčkoomáčkové

OMÁČKY A DIPY 
KE STEAKŮM 
grilovaným i propečeným

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

Dip je omáčka 
podávaná 
samostatně v misce, 
do které se namáčejí 
kousky jídla. 

Jak ji co nejlépe 
vyladit?
OCHUTNÁVAT 
A POŘÁD OCHUTNÁVAT!

Dip je vlastně omáčka, 
do které se pokrm namáčí 
při konzumaci. Jeho základ 
tvoří většinou jogurt, 
zakysaná smetana, crème 
fraîche nebo majonéza. Ale 
jako dip lze použít i kečup 
nebo hořčici. Byla by však 
velká škoda nepokusit se 
o nějaký vlastní výtvor. 
Navíc příprava je rychlá 
a jednoduchá. Stačí vzít větší 
mísu, připravené suroviny v ní 
dobře promíchat a nechat 
chvíli odležet v lednici, aby 
se spojily všechny chutě. 
O to důležitější je v průběhu 
přidávání jednotlivých 
surovin dip ochutnávat 
a nakonec i dosolit. Množství 
a poměr ingrediencí má 
zásadní vliv na finální 
konzistenci a barvu. 

Omáčky, kterými se 
na rozdíl od dipů pokrm 
přelévá, se připravují buď 
za studena, nebo tepelně 
upravují. A opět to není nic 
složitého, stačí základní 
kuchařské dovednosti 
a dobrý odhad na výběr 
a množství surovin. Začněte 
u osvědčených receptů 
a pak zkuste i trochu 
experimentovat. 

JOGURTOVO-MEDOVÝ DIP
PŘÍPRAVA: 5–10 MINUT
I  cibule  I  smetanový nebo řecký jogurt  I  med  
I  francouzská hořčice  I  citron  I  sůl

Cibuli nakrájejte na jemné kousky a smíchejte 
s jogurtem s hustší konzistencí. Přidejte med 
a hořčici, zakápněte šťávou z citronu a vše dob-
ře promíchejte. Nakonec podle chuti dosolte. 
Existuje nespočet variací. Mezi nejznámější pa-
tří řecké tzatziki připravované z okurek, kopru 
a česneku nebo známá tatarská omáčka, což je 
vlastně ochucená majonéza. 

Sebevětší mistr grilu, který dokáže připravit tu nejšťavnatější 
panenku, jemné kuřecí prsíčko nebo správně propečený hovězí 
steak, se může totálně znemožnit, když hostům nabídne hotové 
dresinky ze supermarketu. Ty obsahují různé konzervanty, 
dochucovadla, zahušťovadla a zvýrazňovače barev. Podomácku 
připravená omáčka dokáže vzbudit mnohem větší emoce.  

OMÁČKA CHIMICHURRI
PŘÍPRAVA: 5–10 MINUT
I  hladkolistá petržel  I  čerstvé oregano  I  pepř  I  chilli papričky  
I  česnek  I  vinný ocet  I  olivový olej  I  limetka  I  sůl

Chimichurri je jedna z nejznámějších jihoameric-
kých omáček, která se podává k červenému masu. 
Měla by vonět po čerstvých bylinkách ze zahrádky. 
Opět stačí všechny ingredience (petržel, oregano, 
chilli, česnek) nasekat nadrobno a smíchat s oli-
vovým olejem, zakápnout vinným octem, šťávou 
z limetky a dochutit solí a pepřem. Pro urychlení je 
možné použít i mixér.  

 Omáčky a dipy připravované za studena
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Klasická omáčka 
se podává již 
přelitá přes pokrm, 
jako přídavek se 
servíruje v omáčníku 
s úchytem. 

ZÁKLADNÍ PEPŘOVÁ OMÁČKA
PŘÍPRAVA: 10 MINUT
I  naložený zelený pepř  I  smetana ke šlehání  
I  alkohol (brandy, víno)  I  černý pepř  I  sůl  I  máslo

Na pánvi rozpusťte máslo a nechte na něm minutku či 
dvě restovat zelené kuličky pepře bez nálevu. Přilijte 
brandy nebo víno a alkohol nechte odpařit. Nako-
nec přidejte smetanu, pořádně promíchejte, osolte 
a opepřete. Variací na pepřové omáčky existuje opět 
nespočet, můžete třeba orestovat společně s pepřem 
cibulku, přidat hořčici nebo omáčku i mírně zahustit.  

BBQ OMÁČKA
PŘÍPRAVA: 30 MINUT
I  cibule  I  česnek  I   rajčatová passata nebo protlak  I  worchester  
I  červený vinný ocet  I  třtinový cukr  I  uzená paprika  I  skořice  I  olej   I  sůl 

Na oleji zprudka orestujte nakrájenou cibuli, následně česnek. 
Na zbytcích oleje pak nechte ještě na pár sekund rozvonět uze-
nou papriku. Přidejte rajčatovou passatu, worchester, červený 
vinný ocet, třtinový cukr a pořádně promíchejte. Nechte prova-
řit zhruba 20 minut, dochuťte solí a špetkou skořice. Nakonec 
směs rozmixujte najemno a nechte vychladnout. BBQ omáčka 
je populární především v americké kuchyni. 

 Omáčky tepelně zpracované
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JEDNOTKA
OBLOUKOVÉ

MÍRY

OBRUBA

FRANCOUZSKÁ 
ŠANSONIÉRKA

(EDITH)

?

?

? ?
POMŮCKA:

ADRIA, OAK,
OČOVÁ,

SPAR, VAT

TĚLO
(ANAT.) OVOCE MINULÉHO

ROKU ZÁZRAKKAPROVITÁ
RYBA ÚDAJNĚ ZVRÁSŇO-

VATI
ČÁST

PRAHY 5 PAK
ZNAČKA

KOUPELOVÉ
PĚNY

LETECKÝ
ÚTOK

SÍŤ
EVROPSKÝCH

OBCHODŮ

1. ČÁST
TAJENKY

PENĚŽNÍ
POUKÁZKA

OLOMOUCKÁ
MLÉKÁRNA

OBEC U
RAKOVNÍKA

CIZÍ NÁZEV
PRO

JADERSKÉ
MOŘE

ZKRATKA
ODDĚLENÍ

V NEMOCNICI

ČLOVĚK
BEZ VLASŮ

(EXPR.)

HÁDANKOVÁ
SOUTĚŽ

2. ČÁST
TAJENKY

USTÁLENÉ
SLOVNÍ
SPOJENÍ

?

?

?

?

PODZIMNÍ
KVĚTINY

CHLÁDEK

DRUH
PEPŘE

POPRAVČÍ

ŘEDITELSTVÍ
OPEVŇOVA-
CÍCH PRACÍ

(ZKR.)

ODLIŠNĚ
(SLOV.)

OPATŘIT
BRNĚNÍM

STRKAT
DOVNITŘ

SPOJENÉ
STÁTY

AMERICKÉ

HOLANDSKÁ
DUTÁ MÍRA

KAP

DRAVCI
HERPES

ZDÁNLIVĚ

BUDDHIST.
HROBKA

ANGLICKY
PRO

3. ČÁST
TAJENKY

NÁM PATŘÍCÍ

PĚCHOVAT
TAMTO

VESPOD

INDONÉSKÁ
JEDNOTKA

HMOTNOSTI

PROTI-
BLOKOVACÍ
BRZDOVÝ
SYSTÉM

ŽVÁST

OSLI
(SLOV.)
DIREKT

(ZASTAR.)

PETLICE
KRÁL

ZVÍŘAT

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
ERIDANUS

KOZINA
(MYSL.)

ÚSILÍ

ŘÍMSKY
1495

TITUL MUŽE

KAZ

ČAPKOVO
DRAMA

CITOVĚ SE
DOTKNOUT

V TOMTO
ROCE

PATŘÍCÍ
IVĚ

ZRUČNOST

ZELENO-
ŽLUTÁ

BÝV. SLOV.
REPUBLIKA

ZNAČKA
TISKÁREN

OBEC
U ZVOLENA

ANGLICKY
DUB

PŘÍBUZNÁ

PŘIBLIŽNĚ
NÍZKÁ

OBUV BEZ
ZAPÍNÁNÍ

ESTONEC
(ŘIDČEJI)KTERAK

LOVRÝNSKÝ
ČLUN

BALETNÍ
POSTOJAMPLION

SLOVENSKÝ
SOUHLAS
4. ČÁST

TAJENKY

SVAZ BOJ.
ZA SVOBODU

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

PÁTÁ TŘÍDA
GYMNÁZIA

VZNIK

CHATEAUBR.
NOVELA
CHYBY

TV KLUB
MLADÝCH

NOVOLUNÍ

SLAVNÁ
UMĚLKYNĚ

NĚMECKY
ČERVENÝ

ZPŮSOB BAR-
VENÍ TKANIN

NEOTÁLET

ČESKÝ
ROCKER
(VILÉM)

PLEVEL
ZBĚHOVEC

STARÁ
JEDNOTKA

HMOTNOSTI

RYTMICKÝ
CELEK

SPOJKA AFRICKÁ
ANTILOPA

William Hazlitt (1778–1830) – anglický spisovatel a filozof: 

... viz tajenka

Citát z minulého čísla: Připadá mi, že nejradostnější chvílí v lidském životě je odjezd do neznámých zemí.

PAŽE

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o knihy na léto
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a čtyři z vás mohou vyhrát jednu 
knihu z vydavatelského domu ALBATROS. Budete si tak moci zpříjemnit 
chvíle letní pohody – třeba na dece u vody nebo na lavičce v parku.

Vaši odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 14. července 2021. 

?

Čtyři výherci získají knihu na léto
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář 
a své odpovědi zadávejte 
do 14. července 2021. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo 
zpětnou adresu. Jednoho 
výherce odměníme 
Kilometrickou bankou  
ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – Vojta Kotek
2 – pruský
3 – 7
4 – cca 40 km
5 – pionýři

1  Kterému sportu se  
 pravidelně věnuje  

 herečka Jitka Sedláčková?
 
 A  běhání
 B  vrhu koulí 
 C  fotbalu

2  Kdo z herců má  
 v muzeu v České Lípě  

 svoji světničku?
 A  Vladimír Menšík
 B  Vlasta Burian
 C  Zdeněk Štěpánek

3  Na kterém nádraží  
 ve skutečnosti  

 vystupovali herci  
 ve filmu Dovolená  
 s Andělem?
 A Mimoň
 B  Poprad
 C  Praha-Uhříněves

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

Soutěž o vstupenky  
na výstavu
Ve kterou denní dobu 
byly uneseny dvě Danuše 
v Ostravě v březnu 1991?
B  odpoledne

4  Kudy jezdil rychlík  
 Vihorlat v roce 1989?

 A Bratislava – Brno – Hr. Králové – Liberec 
 B  Děčín – Praha – Košice 
 C  Praha – Košice – Medzilaborce 

5  Kterou písničku složil  
 Ondřej Fencl během  

 jízdy vlakem?
 A Nekonečná
 B  Jede, jede mašinka
 C  Jedeme vlakem

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu  
Pod hladinou
Na co se zaměří  
nová TV stanice  
Prima STAR?
A  na retro

Soutěž o dárkovou 
sadu z čokolády
Tajenka zní: 
… v lidském životě 
je odjezd do 
neznámých zemí.



ČD Bike
Služby pro 
cyklisty
▪   70 půjčoven kol ve všech krajích ČR 

(ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 
i elektrokola a koloběžky)

▪   k dispozici kvalitní kola s předpisovou 
výbavou a pravidelným servisem, 
která vždy dezinfikujeme

▪   přeprava a úschova 
vypůjčených kol zdarma*

*   Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

Služby pro 

▪   70 půjčoven kol ve všech krajích ČR 
(ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 

▪   k dispozici kvalitní kola s předpisovou 
výbavou a pravidelným servisem, 

a v určených stanicích.

kolo 

od 180 Kč/den

elektrokolo 

od 300 Kč/den 

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

TIP
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