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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
možná se vám už stalo, že jste nemohli ČD pro vás najít na svém oblíbeném místě, zejména poslední 
(červencové) vydání. Není to náhoda. Situace v polygrafickém průmyslu je zásadně jiná než před 
vypuknutím pandemie a papír začíná být surovina, které si budeme skutečně vážit. Jeho cena stále roste 
a dosáhla již více než dvojnásobku ve srovnání s dobou před koronavirem. Za těchto okolností bylo jen 
otázkou času, kdy se ozve tiskárna, která ČD pro vás vyrábí, že za „staré ceny“ už tisk neudrží, a budeme 
muset buď vynaložit více peněz, nebo se smířit se snížením nákladu.

Asi tušíte, jak to dopadlo, ale 
není bez zajímavosti podívat 
se, proč je papír najednou tak 
drahý. Jelikož je po něm výrazně 
vyšší poptávka, která vznikla 
fenoménem koronavirových 
uzávěr a lockdownů. Celý svět 
se izoloval, většinou doma, 
a naprostá většina zboží 
(včetně toho, které jsme byli 
zvyklí si koupit třeba cestou z práce) byla dopravována 
v papírových obalech až k našim dveřím. Celosvětový hlad 
po papírových obalech byl tak zásadní, že se této poptávce 
přizpůsobili i někteří výrobci polygrafického papíru. Papír 
na knihy, noviny a časopisy přestali vyrábět úplně a přešli 
pouze na obalové materiály. 
Je jasné, že nedostatek 
polygrafického papíru způsobuje 
růst jeho ceny. Magazín ČD pro 
vás zasáhlo zdražení citelně, 
a to snížením nákladu ze 
100 000 kusů na 60 000 kusů 
měsíčně. Redukce se nedotkla 
počtu výtisků do vlaků, neboť 
časopis pokládáme za důležitý 
benefit pro cestující, kteří 
vlakem opravdu jezdí. Naproti tomu jsme museli omezit počty dodávané do železničních stanic. 
Pokud patříte mezi čtenáře, kteří si nechtějí nechat ujít žádné vydání, doporučuji předplatné, které 
je za cenu poštovného. Pak vám žádné číslo neunikne a najdete ho ve své poštovní schránce.
S přáním pohodlných cest a šťastných návratů

Václav Rubeš
šéfredaktor 
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Před pětadvaceti lety chtěla parta nadšenců zachránit 
bývalou výtopnu v Lužné u Rakovníka. Jejich úsilí se 
nakonec rozvinulo do takové míry, že zde vzniklo největší 
železniční muzeum v republice. Významné jubileum 
připomněla oslava s přehlídkou parních lokomotiv.

Odměna za nákup

Návštěvníci Muzea ČD v Lužné u Ra-
kovníka se mají vždy na co těšit. Když 

ale probíhala oslava čtvrtstoletí existence 
této unikátní expozice, byla jejich radost 
o poznání větší. Kromě zvláštních jízd 
program korunovala přehlídka parních 
lokomotiv na točně. Těch zatopených bylo 
k vidění hned pět. Na osvětlených scénách 
se postupně představily lokomotivy 
Všudybylka (354.195), Sedma (354.7152), 
Heligón (414.096), Velký bejček (423.094) 
a Kremák (534.0323), o které se starají 
České dráhy a Klub historie kolejové 
dopravy.

Největší úspěch měly komentované 
přehlídky lokomotiv na točně u výtopny. 
Během slavnostních defilé se za doprovodu  

dobové hudby a komentáře přibližujícího 
tehdejší reálie dostalo letitým strojům 
patřičné pozornosti. Pokud některému 
z návštěvníků pod červnovým sluncem 
vyschlo v krku, mohl svlažit hrdlo pivním 
speciálem s názvem Matylda, který odka-
zuje na opravu parní lokomotivy 313.432 
se stejnou přezdívkou. Výtěžek z prodeje 
moku, který je nyní k dostání v plechov-
kách, putuje právě na její opravu.

Muzeum v Lužné je pro širokou veřej-
nost letos otevřené až do konce října. 
Mezi nejbližší chystané akce patří napří-
klad Model víkend 20. a 21. srpna. Plánují 
se i zvláštní středeční jízdy mezi Lužnou 
a Chomutovem (až do 31. srpna) nebo 
podél Berounky do Nižboru (6. srpna).

E-shop ČD

Nadační fond rozdělil 
další finanční pomoc
Správní rada Nadačního fondu 
Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM 
posuzovala před prázdninami cel-
kem dvanáct žádostí o poskytnutí fi-
nančního příspěvku. Peníze pomohou 
například zaměstnancům, kteří utrpěli 
vážné pracovní úrazy, mladé ženě, 
která je po pádu na schodech odkázaná 
ve velmi mladém věku na lůžko, nebo 
železničářům, kteří přišli o blízké-
ho člena rodiny. Celkem bude mezi 
žadatele rozděleno 2,5 milionu korun. 
Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE 
SRDCEM se již zapsal do povědomí lidí, 
na jeho transparentní účet přispívají 
jak zaměstnanci Skupiny ČD, tak široká 
veřejnost.

Novinky

MUZEUM V LUŽNÉ 
OSLAVILO ČTVRTSTOLETÍ 
a chystá nové akce na sezonu

Pokud během měsíce srpna  
nakoupíte v e-shopu ČD,  
získáte odměnu v podobě  
slevy 20 % na celý sortiment 
české značky TESCOMA,  
a to při nákupu nad 699 korun  
v e-shopu www.eshop.tescoma.cz  
nebo v prodejních centrech 
TESCOMA. Neváhejte 
a pořiďte si chytré 
pomocníky do ku-
chyně a domác-
nosti – a zaplatí-
te o pětinu méně! 
Akce se nevzta-
huje na zlevněné 
zboží a dárkové  
poukazy. Slevový kód mů-
žete uplatnit až do 4. září 2022.

SLEVA
20 %
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www.ponty.cz

Letní osvěžení z prodejen pont to go

Díky 3D tiskárnám 
je údržba levnější a rychlejší
Národní dopravce rozšiřuje technologii 
3D tisku v údržbě vlaků. V současnosti je 
v provozu už dvanáct 3D tiskáren v deseti 
střediscích. Využití 3D tisku má především 
snížit náklady a zkrátit čas potřebný k zís-
kání náhradních dílů. České dráhy se zaměřují v první řadě na tisk 
dílů s dlouhou dodací lhůtou nebo těch, které se dodávají pouze jako 
součást větších celků. Proto jsou spojené s vysokými náklady a musí 
se kvůli nim vyměňovat větší a jinak funkční nepoškozené části. Na-
proti tomu 3D tisk dokáže potřebné náhradní díly obstarat doslova 
v korunových částkách.

Naplánujte si cestu na 
regionální dny železnice v září
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, na sobotu 24. září 
se chystá národní Den železnice v Plzni. Oslavy ale proběhnou 
i v regionech. Můžete si tak připravit další výlet, a to konkrétně 
do těchto míst: do České Třebové (3. září), do Trutnova (4. září), 
do Prahy (10. září), do Olomouce, Jindřichova Hradce či Karlových 
Varů (na všech třech místech 17. září) a do Ostravy (28. září). Po-
drobnosti k akcím najdete postupně na www.cdnostalgie.cz.

Nová myčka v Havlíčkově Brodě 
bude díky recyklaci šetřit přírodu
České dráhy staví novou myčku železničních kolejových vozidel 
v Havlíčkově Brodě. Moderní zařízení umožní vyčistit větší 
množství souprav, přičemž zvolená technologie bude šetrná 
k nátěru a přispěje k minimalizaci dopadů na životní prostře-
dí. Až z 80 % totiž bude používat recyklovanou vodu. Spuštění 
provozu se plánuje na duben příštího roku. Myčka zvládne za jeden 
den vyčistit minimálně 25 vozidel. Mycí portály, potrubí a všechny 
konstrukční části budou vyrobeny z nerez oceli.

ČAS
NA CIDER
ČAS
NA CIDER

Chlazené prázdninové potěšení
v podobě ciderů řady chutí

Prodejny PONT to go a PONT Market na vlakových nádražích 
jsou příslovečné oázy na vašich cestách. V létě se hodí 

nejen v parném počasí. Osvěží nanuk, zmrzlina, pivo nebo 
nealkoholický chlazený nápoj. Co frčí letos? Mezi nejoblíbenější 
nápoje na prázdninové osvěžení patří rozhodně cidery různých 
chutí, které vám dodají sílu i elán. Přejeme vám šťastnou cestu 

přes Pohodlné Obchody Na Trase.
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K VODĚ

Velké Meziříčí má koupaliště 
s online kamerou na webu

Tohle koupaliště nabízí službu navíc. Přes 
online kameru si můžete předem zjistit, 
jestli mají zrovna otevřeno, jaká je právě 
návštěvnost nebo kolik stupňů má voda 
v bazénech. Stačí se podívat na stránky 
www.sportovistevm.cz, vybrat sekci 
Městská sportoviště, pak Koupaliště 
a Online kamera. K přednostem určitě 
patří nedaleká vlaková zastávka, od které 
dojdete na místo asi za deset minut. 
Čeká na vás velký bazén pro zdatnější 
plavce, menší s vodním hřibem a skluzav-
kou, brouzdaliště pro děti a taky 70 me-
trů dlouhý tobogán. Samozřejmostí jsou 
sprchy a sociální zařízení. K internetu se 
můžete zdarma připojit přes wi-fi.

Nejbližší železniční zastávka:  
Velké Meziříčí zastávka
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Nemáte plány na druhou půlku prázdnin? Inspirujte se v bezplatné aplikaci 
Vlakem na výlet. A že je z čeho vybírat. V naší appce najdete stovky tipů, 
kam se vyplatí po kolejích zavítat. Ať už se vypravíte k vodě, na hrad či 
zámek, na túru do přírody, za zábavou, nebo třeba až za hranice, za každý 
výlet vás odměníme – body do věrnostního programu ČD. A za ty získáte 
různé slevy nebo jízdenky na vlak zdarma.

Vlakem 
navýlet

DO PŘÍRODY

Podbrdské kopce 
v přírodním parku Hřebeny

V Dobřichovicích, kam dojedete moder-
ním CityElefantem linky S7, nasedněte 
na kolo a vydejte se do kopců podbrdské 
krajiny přírodního parku Hřebeny. Pokud 
chcete ušetřit síly a vyhnout se počá-
tečnímu nejtěžšímu stoupání, využijte 
raději cyklobus linky 996. Vystupte z něj 
v Černolicích a dále jeďte po červené 
hřebenovce. Těšte se na Černolické 
skály, poutní místo Skalka s výhledem 
na Mníšek pod Brdy, Halouny s kultovní 
hospůdkou U Zrzavého paviána, Svi-
naře s obnoveným zámkem i na Zadní 
Třebaň, kde se osvěžíte v pivovaru Bobr 
za železničním přejezdem anebo ve vo-
dách řeky Berounky pod jezem.

Nejbližší železniční stanice:
Dobřichovice

NA CYKLOTRASU

Za hrady a zámky 
podél řeky Jizery

Vydejte se na výlet z Mladé Boleslavi 
po cyklotrase Greenway Jizera. Pro-
hlédněte si mladoboleslavský hrad a za-
stavte se u zříceniny hradu Michalovice: 
výhled z věže do údolí je okouzlující! Zví-
řetice o kus dále vás nadchnou stejno- 
jmennou zříceninou i zahradní želez-
nicí. Nevynechte obec Klášter Hradiště 
nad Jizerou. Cisterciáci tu vybudovali 
klášter, který dal jméno obci i místnímu 
pivovaru. Vyzkoušejte jeho pochoutky 
v pivovarské restauraci Skála, s prostory 
vytesanými do skály. Jako magnet pů-
sobí barokní zámek Mnichovo Hradiště 
v cíli cesty. Zpět do Mladé Boleslavi vás 
pohodlně sveze přímý vlak.

Nejbližší železniční stanice: 
Mladá Boleslav hl. n.

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

Za každý 
výlet vás 

odměníme 
ČD Body
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NA FESTIVAL

Do Mikulova za pivem, 
hudbou a dobrou náladou

Mikulovské pivobraní začne v pátek  
12. srpna v 16 hodin a v sobotu 13. srpna 
se brány amfiteátru otevřou v pravé 
poledne. O zábavu bude po oba dny 
postaráno až do půlnoci. Domácí mini- 
pivovary budou nabízet desítky druhů piva, 
které si můžete dopřávat ze speciálních 
malých „krýglů“ (0,2 l), jež budou i k za-
koupení. Čekají na vás též různé soutěže. 
Na velkém pivním jarmarku budou lákat 
k ochutnávce grilované dobrůtky všeho 
druhu. Ve fotokoutku se můžete nechat 
zvěčnit s maskotem Pivoušem. A kdo 
letos zahraje? Třeba kapely GATE Crasher, 
Černá, Forrest Jump nebo slovenští 
GUNS N’ ROSES Tribute Slovakia.

Nejbližší železniční stanice: 
Mikulov na Moravě

NEJEN PRO DĚTI

Cyklohráčkem také každou 
středu až do konce prázdnin

O letošních letních prázdninách nejezdí 
Cyklohráček jen o víkendech a svátcích! 
Od 13. července do 24. srpna se tímto 
zábavným vlakem svezete každou středu 
z Prahy do turisticky zajímavých míst 
ve středních Čechách. Vydejte se proto  
3. srpna do Rožmitálu pod Třemšínem,  
10. srpna do Kácova, 17. srpna do Vraného 
nad Vltavou a Dobříše nebo 24. srpna 
na Křivoklát a do Lužné u Rakovníka.  
Cyklohráček má čtyři vozy – tři ke hraní 
a jeden cyklistický. Soupravu veze motoro-
vá lokomotiva Veselá kráva (714). Na pa-
lubě vlaku čekají hrajvedoucí, kteří mají 
pro děti připravené upomínkové předměty 
nebo hry, a funguje zde služba ČD Minibar.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n. a další

ZÁBAVA A HISTORIE

Historické slavnosti ve stylu 
císaře Rudolfa II. a Golema

Druhou srpnovou sobotu  
(13. srpna) bude kolínský Kmochův 
ostrov patřit Historickým slavnos-
tem Kolín 2022 s bohatým progra-
mem, které potrvají od 10 do 18 ho-
din. Letos uplyne 470 let od narození 
a 410 let od úmrtí Rudolfa II., a tak 
bude akce věnovaná právě tomuto 
císaři a jeho době. Na co se můžete 
těšit? Na umění šermířů a renesan- 
čních střelců, na ukázky dobových 
tanců a jejich výuku, na módní 
přehlídku a renesanční hudbu nebo 
na divadelní představení. Nebudou 
chybět kejklíři ani hvězdopravec, 
který před císařem prokáže své nad-
pozemské schopnosti. Velkou atrakcí 
se určitě stane Golem. Objevíte tu 
i tábor lancknechtů, alchymistickou 
dílnu nebo třeba pracovnu svíčkaře. 
Dvorní písař předvede, jak umí 
čarovat s brkem a inkoustem, a sami 
si bude moct zkusit vyrazit repliku 
dobové mince. Pro nejmladší budou 
přichystané dětské dílničky a naučná 
stezka.

Nejbližší železniční stanice: 
Kolín
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Pavel Šimčík

MÁM V SOBĚ 
POTŘEBU SVĚTU 
JEŠTĚ NĚCO ŘÍCT, 
ale na vztah stále nejsem zralý
Pokud patříte mezi fanoušky pražského Dejvického divadla, 
určitě ho znáte. Pavel Šimčík už totiž přes 20 let patří 
ke stálicím tohoto fenomenálního uměleckého souboru. 
Navíc ho s výškou 205 centimetrů jen stěží přehlédnete. 
V televizi i na stříbrném plátně zatím dostával spíše menší 
prostor, ale právě teď se možná dostal ke své životní hlavní 
roli. Ve snímku Velká premiéra hraje ústřední postavu – 
režiséra – a jeho filmovou babičku mu dokonce ztvárnila Iva 
Janžurová, kterou považuje za jednoho z nejdůležitějších lidí 
ve svém profesním životě.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  V e l k á  p r e m i é r a  a   a r c h i v  P a v l a  Š i m č í k a
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Vystudoval jste loutkové a alternativ-
ní herectví na DAMU. Jak moc jste se 
tehdy divadlu opravdu věnoval?
Byl jsem součástí pouze jednoho 
amatérského divadelního souboru, se 
kterým jsme se scházeli v prostorách 
Thomayerovy nemocnice a hráli pro ne-
mocné děti. A vlastně ještě na gymnáziu 
jsem měl malou roličku v parodii na teh-
dy ohromně populární seriál Beverly 
Hills 90210. Hrál jsem tam Brandonova 
a Brendina tátu.

Čím jste při přijímacích zkouškách 
na DAMU zapůsobil na porotu?
Já tam tehdy přišel jako kluk s brejlič-
kami a profiloval jsem se jako velký 
intelektuál. Dokonce jsem si kvůli tomu 
rozpletl dredy, které jsem nosil. Do téhle 
image jsem se zakuklil na dobrých 
třináct let.

Neuvažoval jste v mládí vzhledem 
ke své výšce o kariéře basketbalisty?
Na střední škole jsem dělal různé 
sporty, třeba fotbal, florbal i basket-
bal. V něm jsem se osvědčoval jako 
dobrý dribler, ale střelba na koš byla 
problematická, z čehož jsem usoudil, 
že moje basketbalová kariéra by asi 
za nic nestála. Moje tělo se však začalo 
vyvíjet později. Na gymplu jsem měl 
ještě nějakých 190 centimetrů, hodně 
jsem vyrostl až ve čtvrtém ročníku 
na DAMU. Možná to byl následek opož-
děné puberty.

Co vás na herectví přitahovalo? Byla 
to touha být vidět?
Ten pravý exhibicionismus jsem si užíval 
na gymnáziu, kdy jsme v pátek odpoled-
ne vyráželi jako kluci z Jižního Města po-
znávat pražské podniky a diskotéky. Byli 
jsme vyznavači skateboardingu, do naší 
party patřili jak intelektuálové, tak kluci 
z dělnických profesí a navzájem jsme se 
ovlivňovali. V té době jsem v sobě cítil 
nějaký přetlak, který jsem potřeboval 
ventilovat – a k tomu sloužily tyhle jízdy. 
Ještě po maturitě jsem ale nevěděl, 
co budu dělat, proto jsem se přihlásil 
na jazykovku, kde jsem si udělal státnice 
z angličtiny. Po přijímačkách na DAMU 
se mi budoucnost začala konečně kon-
krétněji rýsovat.

Co na to říkala rodina?
Maminka určitě zájem o herectví kvito-
vala více než moje páteční seberealizač-
ní mejdánky. Tudíž mi držela palce.

Očima autorky
Když jsem se dozvěděla, že mě čeká interview s hercem 
z Dejvického divadla, přepadla mě lehčí nervozita. V kuloárech 
jsem se doslechla, že členové tohoto fenomenálního souboru 
nebývají příliš sdílní. Pavel Šimčík mě ale mile překvapil, a to už 
tím, že si pro naše setkání vybral mou oblíbenou historickou 
kavárnu na Národní třídě. Byl také velmi přirozený a otevřeně 
se dokázal bavit o všem. Z jeho vyprávění jsem pochopila, jak 
moc je pro něj Dejvické divadlo srdcovou záležitostí a že je to 
velmi empatický, citlivý člověk. A víte co? Musím se na něj zajít 
na představení podívat, byť si asi vystojím hodně dlouhou frontu!

Divák Dejvického divadla 
je blahosklonný, ovšem 
také velice přísný a vnímavý, 
takže ví o každém členovi, byť by 
měl v představení jedinou větu.

Krátce po absolvování DAMU jste 
nastoupil do Dejvického divadla pod 
vedením Miroslava Krobota. A jste tam 
už 22 let! Není to někdy trochu rutina?
Když je člověk někde takhle dlouho, 
musí s každou novou rolí hledat další 
motivaci. Ale pořád ve mně převládá 
pocit, že mám ještě co říct. I když těch 
největších úspěchů jsem dosáhl záhy 
po svém nástupu. Byla to třeba role 
doktora Hubnera v inscenaci Revizor, 
byť měla jednu větu. Vzbudil jsem zájem 
kritiky, všímali si mě kolegové z ostat-
ních divadel. Pak to byla role šaška 
ve Večeru tříkrálovém, což byla velmi 
výrazná a bohužel opomíjená inscenace. 
Docela často hostuju, třeba polovinu 
léta hraju na Pražském hradě v rámci 
Letních shakespearovských slavností.

Dejvické divadlo patří mezi nejnavště-
vovanější v Česku. Čím si jeho úspěch 
vysvětlujete?
Patrně jakousi nevyčerpatelností zdrojů. 
Mezi kolegy jsou obrovské talenty a po-
tenciály, které ještě zdaleka neukázaly 
všechno, co v nich je. Ten úspěch ale 
asi taky spočívá ve schopnosti přijí-
mat připomínky od kolegů, což nám 
vštěpoval pan Krobot. Navíc jsme asi 
všichni trošku zvláštní, divní, ojedinělí. 
A dohromady tvoříme kolečko ve stroji, 
které se hýbe a nějakým způsobem fun-
guje, a možná to je pro diváky přitažlivé, 
magické. Ta síla jednotlivých osobností, 
které skvěle táhnou za jeden provaz 
a umí se doplňovat.

Rivalita mezi vámi není?
Myslím, že ne. Nikdo z nás nekope 
jenom sám za sebe. Ale na to, že nám 
třeba připadá, že nejsme tolik vidět 
jako jiní kolegové, dojít může. Jenže 
postupem času zjistíme, že všechny 
role v souboru fungují správně a kaž-
dý z herců měl a má řadu příležitostí, 
jak se ukázat. Divák Dejvického diva-
dla je blahosklonný, ovšem také velice 

S herečkou Vandou Hybnerovou 
v zákulisí před natáčením

S kolegyní Veronikou Khek Kubařovou hrají 
v inscenaci Přízraky v Dejvickém divadle otce a dceru
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Na lístky do Dejvického divadla se 
stojí dlouhé fronty. Chtějí po vás často 
přátelé vstupenky?
Jasně, lidé po mně pořád chtějí lístky, 
i když po koronaviru už méně. V jednu 
dobu jsem nedělal nic jiného, než že 
jsem distribuoval vstupenky.

V kinech právě běží film Velká  
premiéra, kde máte svou první  
hlavní roli. Co jste řekl režiséru  
Krobotovi, když vám kvůli tomu volal?
On mi to řekl přímo v divadle, asi na zá-
kladě toho, jak dlouho mě pozoroval. 
Byla to ohromná výzva. Film je o klukovi, 
který si chce splnit své režisérské ambice. 
Je to o člověku, který prochází životní 
přeměnou, ale také o lidech, kteří bojují 
se svým životem a jejich zbraní je zvláštní, 
specifický humor a ostré vidění světa, 
díky němuž se můžou s nepřízní osudu 
popasovat. Mně se s panem Krobotem 
pracovalo velmi dobře. Kdykoli jsme 
zkoušeli na divadle, bylo pro něj strašně 

důležité, aby to, co herec předvádí, bylo 
živé, moderní, aby to oslovovalo jak mla-
dé, tak starší publikum. A splnit tenhle 
požadavek bylo občas nesmírně těžké.

Musel jste na sobě kvůli roli nějak 
pracovat?
Určitě, i co se fyzické stránky týče. Na-
táčelo se během koronaviru, kdy jsem 
zhubl 26 kilo, protože odpadly večírky 
a taky jsem začal pravidelně běhat a cvi-
čit. Do toho jsme zkoušeli dvě inscena-
ce, které byly hodně pohybové, trénoval 
nás bývalý šéf baletu Národního divadla.

Dříve jste býval večírkový typ?
Mám rád společnost přátel, ale s ohle-
dem na svůj věk už večírky nevyhledávám 
tak často. Ráno vstanu, zacvičím si, jdu si 
zaběhat a do kostela. Vracím se k hodno-
tám, které mi zprostředkovala maminka, 
jako je křesťanství a víra v Boha. Cestuju 
po světě, chodím do galerií, dívám se 
na nástěnné malby. Nebo sleduju oblíbe-
ný baseballový tým. Jde o to, mít v sobě 
vnitřní náboj, který mému výkonu během 
večerního představení dodá jiný rozměr 
než jen odříkání textu.

Prý rád hrajete na kytaru. Neměl jste 
ambice mít vlastní skupinu?
Měl jsem dvě rockové kapely, dneska 
však skládám písničky hlavně do šuplí-
ku. Mou celoživotní láskou je rap. Sázím 
na rychlopalebnou dikci. Některé moje 
skladby dokonce zazněly ve filmu nebo 
v divadelním představení. Mám se svými 
písničkami samozřejmě plány a mohl 
bych se jim více věnovat z produkční 
stránky, ale pořád jsem ještě nenašel 
svou cílovou skupinu posluchačů. Rapo-
vání je pro mě nicméně velmi přirozené 
a možná je fakt škoda se o to nepodělit.

přísný a vnímavý, takže ví o každém 
členovi, byť by měl v představení 
jedinou větu.

Jsou mezi vámi opravdové přátelské 
vztahy?
Naše souhra je opřená o lidskou blíz-
kost, kterou k sobě cítíme. Kdybychom 
nebyli přátelé, nemůžeme si pak vychá-
zet vstříc na jevišti. Samozřejmě mezi 
některými kolegy z divadla fungují bližší 
vazby, jezdí spolu třeba na dovolenou, 
tráví společně volno a já jim to vlastně 
trochu závidím, protože tam takového 
„sparingpartnera“ nemám. Mezi tyhle 
dvojice patří například Ivan Trojan a Mar-
tin Myšička nebo Vašek Neužil a Jarda 
Plesl. Mým uměleckým partnerem byl 
po celou dobu Miroslav Krobot, který ale 
odešel. Od něj ta kritika bolela nejvíce. 
Na druhou stranu když chválil, bylo to 
top! Nově však u nás působí Vladimír 
Polívka, Lukáš Příkazký nebo Tomáš  
Jeřábek, ke kterým mám velmi blízko.

Ve volném čase rád cestuje, třeba do Skotska



Je vám 45 let a stále jste svobodný, 
bezdětný. Vyhovuje vám staromláde-
necký život?
Asi nejsem na rodinu pořád připravený, 
nemám v sobě zpracovaná témata 
dospělosti, ale už se cítím o dost zralejší 
než kdysi. Žena, kterou bych ve svém 
životě pojal za partnerku, musí zatím 
ustoupit něčemu, čemu říkám sebe- 
realizace. Mám potřebu světu ještě něco 
říct. Nebráním se partnerství, ale chci 
nejdříve dosáhnout něčeho význam-
ného ve svém oboru a nerezignovat 
na svou kariéru. Vždycky když jsem byl 
ve vztahu, šlo divadlo stranou, moc 
jsem se o něj nestaral. Asi se neumím 
dělit, což je zřejmě projev mé neúplné 
zralosti.

Čekáte na svou životní roli?
Asi čekám. Možná je to role ve filmu 
Velká premiéra, kdo ví.

Vaší filmovou babičkou je Iva Janžu-
rová. Měl jste nutkání porovnávat ji 
s vlastní babičkou?
Moje babička měla i přes ustaraná očič-
ka překrásný úsměv. Nikdy jsem jako 
dítě nevěděl, zda brečí, nebo se směje. 
Byla to valašská žena v domácnosti, dě-
deček byl kovář. Měla pět dětí, o všech-
ny se starala, a přitom byla ohromně 
sečtělá, na literaturu si vždycky našla 
čas. Paní Janžurová mi ji připomínala, 
a když jsem viděl, čím vším si během své 
herecké dráhy prošla, byl jsem ohrom-
ně rád, že tuhle roli přijala. Pro mě je 
jedním z nejdůležitějších lidí v profesním 
životě. Nechal jsem se od ní učit a snažil 
jsem se být maximálně pozorný. Chtěl 
jsem být vůči ní v té nejlepší možné for-
mě. Myslím, že se nám podařilo hezky 
se najít a propojit. Ale to ať posoudí 
diváci.  ▪

Vracím se 
k hodnotám, 
které mi 
zprostředkovala 
maminka, 
jako je křesťanství 
a víra v Boha.

Pavel Šimčík

rozhovor

Nejvyšší český profesionální herec se narodil v Praze, kde celý život žije. Vystudoval 
herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Od roku 2000 je 
stálým členem souboru Dejvického divadla. Zahrál si například ve filmech Poslední 
plavky, Román pro muže, Po čem muži touží 2, Štěstí je krásná věc a ve filmu Petra 
Zelenky Karamazovi. Objevil se například i v seriálech Čtvrtá hvězda, Četnické 
humoresky nebo Kriminálka Anděl. Svou první hlavní roli dostal ve snímku Velká 
premiéra. Rád hraje na kytaru, rapuje a běhá.
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

Půjčovny kol 
a služby pro 
cyklisty

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

•  k dispozici kvalitní kola s předpisovou výbavou 
a pravidelným servisem

•  přeprava a úschova vypůjčených kol zdarma*

* Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

ČD Bike
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Cestování 
po ČR

Podyjí/Vysočina

Každý kout naší země je něčím zajímavý. Na hranici jižní Moravy 
a Vysočiny můžete obdivovat nádhernou přírodu v kaňonech Dyje, 
kudy před rokem 1989 vedla přísně střežená železná opona. I zde 
najdete řadu překrásných zámků a architektonických památek stejně 
jako rekreačních parků nebo plaveckých areálů. Pokud milujete půvab 
starobylých měst, vydejte se například do Moravských Budějovic, 
Jaroměře nad Rokytnou (viz foto) nebo třeba do Třebíče 
se zachovanou židovskou čtvrtí.
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cestování po ČR l naše města

Začátkem dubna se po dlouhé rekonstrukci otevřel veřejnosti 
zámek v Moravských Budějovicích. Čekání se vyplatilo. Nové 
muzejní expozice o řemeslech a živnostech a poutavé historii 
města stojí za prohlídku. Přijeďte se podívat. A nevynechte 
návštěvu malebných masných krámů nebo výstup na 
vyhlídkový ochoz věže kostela sv. Jiljí.

Od vlaku to není do centra Morav-
ských Budějovic daleko. Pěšky 

dojdete na náměstí Míru asi za deset 
minut. Cesta kopíruje trasu modré 
turistické značky. Z domů lemujících 
hlavní moravskobudějovický rynek 
upoutá pozornost budova spořitelny 
s městským znakem nebo radnice 
a vedle stojící dům s dvojitým barok-
ním průčelím. Hlavní stavbou náměstí 
je nicméně zámek. Ten nechali posta-

vit Schaumburgové ve druhé polovině 
17. století na místě původní radnice 
a několika měšťanských domů. Dnes 
slouží bývalé šlechtické sídlo jako 
muzeum.

Pilníkáři, hřebenáři, perleťáři…
Po více než tři roky trvající rekonstruk-
ci přivítali na zámku v Moravských Bu-
dějovicích první návštěvníky o víkendu 
2. a 3. dubna. Co na zámku objevíte? 
Dvě nové stálé expozice. První z nich 
představuje 26 živností a řemesel,  
kterými se lidé živili na jihozápadě 

ODHALTE TAJEMSTVÍ 
MIZEJÍCÍCH ŘEMESEL 
v Moravských Budějovicích

Moravy od 16. do poloviny minulého 
století. Dozvíte se, co dělali perleťáři, 
pilníkáři nebo hřebenáři, proč koželuž-
ské dílny bývaly hlavně u řek a po-
toků a další zajímavosti o zaniklých 
nebo mizejících řemeslech. Součástí 
expozice jsou hrací stanoviště, kde si 
děti mohou otestovat svou šikovnost, 
a projekce filmu o tradičních řemes-
lech, jimž se někteří stále věnují. Nos-
talgickou výstavu na podobné téma 
najdete také v nedalekých masných 
krámech.

Příběh města a zámku
Druhá stálá expozice v prostorách  
moravskobudějovického zámku sezna-
muje s vývojem města. Vystavené  

T e x t :  T o m á š  R e z e k
F o t o :  B a r b o r a  P o k o r n á ,  m ě s t o  M o r a v s k é  B u d ě j o v i c e
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Vlakem do Moravských  
Budějovic
Do Moravských Budějovic se každé dvě 
hodiny svezete osobními vlaky, které 
jezdí mezi Znojmem a Okříškami. 
O sobotách nabízí jízdu bez přestupu 
z Jihlavy do Moravských Budějovic 
spěšný vlak s názvem Ryzlink rýnský. 
Z jihlavského nádraží odjíždí  
v 11:34 hodin a za 53 minut vystou-
píte v cíli. Ať už pojedete na výlet 
odkudkoli, nejlepší vlakové spojení si 
snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo 
prostřednictvím aplikace Můj vlak.
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naše města l cestování po ČR

vyhlašující státní bankrot. Některé 
místnosti si zachovaly zámecký cha-
rakter a jsou zařízené ve stylu  
posledních šlechtických majitelů  
panství – hrabat Salmů.

Vzhůru do kostelní věže
Zámek býval propojený krytou 
chodbou s dominantou města – věží 
kostela sv. Jiljí. Její první patro totiž 
místní panstvo využívalo jako oratoř. 
V roce 1947 však byla chodba zazděna. 
Pokud se do Moravských Budějovic vy-
pravíte do 11. září, můžete vystoupat 
po 128 schodech na vyhlídkový ochoz 
věže a shlédnout na město z ptačí 
perspektivy. Věž trojlodního chrámu 
je přístupná od pátku do neděle vždy 
mezi 13. a 16. hodinou. Až si pro-
hlédnete všechny památky ve městě, 
projdete se parky a budete-li mít chuť 
ještě vyrazit někam do přírody, vydejte 
se po zelené turistické značce k neda-
leké jeskyni na Lukovské hoře.  ▪

Před osmi lety odhalili v Morav-
ských Budějovicích pamětní desku 
Jaroslavu Palliardimu. Najdete ji 
na rohu náměstí Míru a Dobrovské-
ho ulice na domě (dnes škole), kde 
Palliardi míval notářskou kancelář 
a shromažďoval své sbírky. Na desce 
se dočtete, že byl nejen notářem, 
ale také archeologem a osobností 
kulturního života města i celé jiho-
západní Moravy. Nebyl ale místním 
rodákem. Do rodiny c. k. aktuára 
(nižšího úředníka) se narodil  
10. února 1861 v Telči. Gymnázium 
vychodil v Kroměříži, pak studoval 
práva v Praze a po nich pracoval 
v notářské kanceláři ve Znojmě. 
V roce 1897 se stal notářem ve Vra-
nově nad Dyjí a teprve o dva roky 
později se přestěhoval do Morav-
ských Budějovic.

Ač právník, proslavil se hlavně 
jako archeolog. O tento obor se za-
jímal už od mládí. Ve Znojmě začal 
s výzkumy a podle archeologických 
nálezů rozpoznal pravěkou kulturu 
s moravskou malovanou kerami-
kou. Na základě výsledků terénní 
práce v Boskovštejně a ve Starém 
zámku u Jevišovic rozlišil pět vrstev 
kultur moravského eneolitu (doby 
měděné neboli pozdní doby kamen-
né). Své poznatky o chronologii 
moravského eneolitu publikoval 
v roce 1914 ve studii, která se stala 
základem pro periodizaci eneolitu 
střední Evropy. Velmi se také zajímal 
o veřejný život a jako volnomyš-
lenkář se netajil svým kritickým 
názorem na církev. Zemřel před sto 
lety – 12. března 1922 v Moravských 
Budějovicích.

Osobnost regionu
 Jaroslav Palliardi
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sbírkové předměty připomínají dů-
ležité události, jež měly zásadní vliv 
na život v Moravských Budějovicích. 
Výstava se věnuje i osudům moravsko-
budějovických šlechticů. K těm nejzná-
mějším patřil Josef Wallis, rakouský 
ministr financí, který se nechvalně 
zapsal do historie monarchie, když 
v roce 1811 podepsal císařský patent 
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T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  W i k i m e d i a

VELKÉ TRÁPENÍ
Hledání přátelství a důvěry 
v křehkém dětském světě
Psychologické filmy pro děti a mládež nejsou zrovna zárukou 
diváckého úspěchu. Snímek Velké trápení ale patří k těm 
zdařilejším. Rozpad rodiny, rozvod, následné odcizení a umístění 
do dětského domova radikálně zasáhnou do života dospívající 
Jany, která přestává věřit lidem kolem sebe. Dívka si dlouho 
a obtížně buduje vazby v novém životě.

„Ty jsi dostala dopis, ale já 
jsem ti ho nedala záměrně, 
protože jsem nechtěla, aby 
ses zbytečně rozrušovala.“

Když se dospělí snaží dívat na svět dět-
skýma očima, ne vždy to dopadne 

dobře. Ve filmu Velké trápení se ale dílo 
z větší části podařilo a tvůrci věrohodně 
vykreslili dětský svět plný přátelství, 
radosti, skotačení, ale také strachu, 
zmatku a vzdoru.

Hororová hudba i pionýři
Jednoznačně se povedla surrealistická 
hudba Jiřího F. Svobody. Na některých 
místech působí až hororově. Střídání 
časové posloupnosti kupodivu filmu 
pomáhá, i když na druhou stranu nutí 
diváka k pozornosti. Hlavní roli dostala 
Renata Mašková. Ztvárnila dívku Janu, 
která se po rozvodu rodičů ocitá v péči 

otce (Eduard Cupák). Ten se však po čase 
rozhodne umístit dceru do dětského 
domova. Dívka se pak pomalu smiřuje 
s novým světem, kde má výrazné místo 
ředitelka (standardně dobrá Jana Štěpán-
ková), kuchařka (lidsky dojímavá Marie 
Motlová), vychovatelka (překvapivě 
zajímavá Božena Böhmová) a šéf klučičí 
party (mladičký Marek Vašut).

Když Jana vstupuje do domova, cítíme 
spolu s ní strach z neznámého prostředí. 
Dialogy i chování dětí působí realisticky. 
Není tu šikana, jen drobné krádeže. Sem 
tam to ale ve filmu zaskřípe, třeba když 
se po půl hodině bez varování objeví Jana 
v pionýrském stejnokroji. Jindy suverénní 
Eduard Cupák chvílemi působí, jako by 
vypadl z jiného filmu. Možná to bude 
i chyba scénáře, protože se vlastně nedo-
zvíme motivy chování jeho postavy.

Život ve snu
Uměleckou hodnotu snímku zvedá i sno-
vá atmostéra, která se ovšem střídavě 
objevuje a zase mizí. Divákům asi uvázne 
v paměti bachařský škleb vychovatelky 

ČSFD: 58 %, IMDb: 59 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

VELKÉ TRÁPENÍ
Československo, 1974, premiéra 1975, 87 min.
 Režie: Jiří Hanibal
 Scénář: Bohumila Zelenková, Otto Zelenka
 Knižní předloha: Helena Šmahelová
 Kamera: Jan Novák
 Hudba: Jiří F. Svoboda
 Hrají: Renata Mašková, Eduard Cupák, 
 Božena Böhmová, Jana Štěpánková, 
 Marie Motlová, Marek Vašut, Bohumil Šmída, 
 Marcela Martínková a další

Dětská hvězda 
Renata Mašková
Hlavní roli dostala 
čtrnáctiletá Renata 
Mašková, která patřila mezi 
dětské hvězdy 70. let. Tehdy 
už za sebou měla úspěšný 
snímek Přijela k nám pouť, 
kde zazářila po boku Yvetty 
Kornové a neustále zpívala 
o žluťáskovi. Později se 
však dostávala jen k rolím 
vedlejším – například 
ve filmu Jak se točí 
rozmarýny nebo Romance 
za korunu. Diváci si jí 
mohli všimnout v seriálu 
Dlouhá míle, který se však 
v důsledku doby uvedení 
těsně po sametové revoluci 
vysílal bez většího zájmu. 
Mimochodem, ve Velkém 
trápení se mihne Jan 
Hrušínský (přerovnává 
balíky na nádraží), i když 
jen o pár let dříve coby 
šestnáctiletý prorazil 
v dodnes kultovní Dívce 
na koštěti.

Dívčí román
Film Velké trápení vznikl 
podle stejnojmenného 
románu pro děti od Heleny 
Šmahelové. Knižní předloha 
byla vydána už v roce 1957. 
I zde se neustále mění čas 
(minulost, přítomnost), 
navíc se děj vypráví 
ve třetí osobě. V době, kdy 
román vyšel, pracovala 
Šmahelová jako psycholožka 
v brněnské protialkoholní 
léčebně. Kniha stejně jako 
film dokázala vykreslit 
poškozené vztahy mezi 
dětmi a dospělými relativně 
nadčasově.

při prvním setkání s Janou. Zpětně si ale 
mohou klást otázku, zda sledovali reali-
tu, nebo jen zkreslené vzpomínky hlavní 
hrdinky. Ale není tomu tak i v životě? 
I my si přece vybavujeme minulost velmi 
subjektivně. 

Scénář se příliš nezabývá otázkou, proč 
matka (Marcela Martínková) o svou starší 
dceru za nové situace nebojuje. Z dopisu, 
který ředitelka před Janou schová, se pou-
ze dozvídáme, že je nemocná, ačkoli se 
nadále stará o mladší dceru Míšu. Nako-
nec citově křehká dívka během schválené-
ho výletu uteče před otcem a jeho novou 
partnerkou a putuje krajinou (nemá totiž 
peníze na vlak) za svou maminkou. Bude 
to krátkodobé setkání, nebo trvalé řešení?

Ze zámku na nádraží
Jako dětský domov posloužil filmařům 
jevišovický nový zámek na Znojemsku, 

který byl postaven na konci 19. sto-
letí na místě původní dřevěné stavby. 
Kolem něj se rozprostírá rozsáhlý park 
s mytologickými sochami Lorenza 
Mattielliho z poloviny 18. století. I ten 
byl ve snímku často využíván. Zámek 
dnes slouží jako domov pro seniory 
a není pro širokou veřejnost přístupný. 
Do parku se však dostanete.

Železničáře jistě potěší dlouhé zá-
běry v jedoucím vlaku i z nádraží. Jana 
odjíždí na výlet ze zastávky Citonice, 
která ale byla filmaři přejmenována 
na Dubí zastávka. Mnohem větší pro-
stor dostala stanice Šumná, kde hlavní 
hrdinka čeká na otce. A ještě k titulu 
snímku. Třebaže ředitelka i otec shod-
ně tvrdí, že Jana pro ně představuje 
velké trápení, pravda bude asi jinde. 
To dospělí působí bolest svým dětem, 
často na celý život.  ▪

Tak to dopadá, 
když si rodiče 

mezi sebou skrze 
děti vyřizují účty.

Danula13, ČSFD.cz

Stanice Šumná dostala ve filmu velký prostor. Současný pohled je kupodivu hodně podobný

Nový zámek Jevišovice Zámecký park s mytologickými sochami
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NAD KAŇONEM DYJE 
K PAŠERÁCKÉ STEZCE, 
kde dříve vedla železná opona

Kousek od stanice Šumná projde 
modře značená trasa stezky okolo 

moderního kostela. Ten se architek-
tovi hodně povedl. Díla minu-
losti zde zastupuje klasicistní 
zvonice, která se tyčí hlouběji 
uvnitř dědiny. První úsek 
výletu je dost fádní, neboť až 
do sousední Lesné vede podél 
silnice. Tady je jasně poznat, 
že jsme definitivně opustili  
vinorodý kraj u Znojma. A cha-
lupy s polovalbovými střechami 
již plně rezonují atmosférou Česko-
moravské vysočiny či dolnorakouského 
Waldviertelu.

Vůně benzinu i mlynářské dědictví
Lesná chytne za srdce fandy vůně ben-
zinu a spalovacích motorů. Ti v areálu 
rázovité usedlosti najdou První české 
muzeum motocyklů. Expozice se ale 
nezaměřuje výhradně na jednostopá vo-
zidla. Návštěvníci tam též spatří pestrou 
paletu automobilových veteránů i různé 
kuriozity ze světa techniky. Kromě 
originálního muzea tají někdejší statek 
rovněž stylovou hospůdku, penzion 
a kemp. Také druhá zajímavost Lesné 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Železniční trať z Moravských Budějovic do Znojma představuje 
fakticky bránu do národního parku Podyjí. Stačí vystoupit 
z vlaku, v našem případě v Šumné, ponořit se do lůna přírody 
a užívat si dechberoucí výhledy do kraje, zejména do kaňonu 
řeky. Ani se nechce věřit, že tudy dříve vedlo přísně střežené 
hraniční pásmo mezi Východem a Západem.

pochází z rodiny technických památek. 
Nad domky východního okraje obce se 
totiž rýsuje kužel starého větrného mlý-
na. Časy, kdy jeho lopatky v náporech 

větru poháněly mlecí soustrojí, 
však dávno skončily. A nyní 

chráněný objekt absolvo-
val přestavbu na výletní 
restauraci.

Lovecký zámeček
Krátce za Lesnou vyměníme 

modrou značku za žlutou. 
A s ní se ponoříme do voňa-

vých porostů. O výborné kondici 
zdejší přírody nás přesvědčí nedo-

zírné listnaté lesy s nádechem jižních 
krajů, kde v prosvětleném podrostu 
rozkvétají vzácné byliny. Příjemné puto-
vání ve vlahém stínu zpestří prosluněná 
louka. Světlou omítkou náhle zazáří 
jednoduchá budova někdejšího lovec-
kého zámečku Lusthaus. Ta je na hony 
vzdálená šlechtické noblese a harmo-
nicky se prolíná s okolím.

Letohrádek tvořil původně středobod 
bývalé čížovské obory, která byla ztvár-
něna v duchu komponované krajiny éry 
přelomu baroka a klasicismu. Otevře-
ným okénkem nahlédneme dovnitř.  
Interiéru přízemní síně dominují robustní 

kachlová kamna. Za Lusthausem značka 
vstoupí do nejpřísněji chráněné zóny 
národního parku. Pohyb po stezce je po-
volen výhradně pěším. Avšak ani cyklisté 
nepřijdou zkrátka, neboť tu mají své 
trasy. Cesta brzy překoná hranu návrší 
a sestoupí k Vranovským branám. Žlutá 
značka se následně napojí na páteřní 
červenou stezku.

Ve stopách pašeráků
U Vranovských bran se vedle pěši-
ny rozevřou hlubiny dechberoucího 
kaňonu Dyje. Místy lze v průzorech 
mezi stromy spatřit i dole schovanou 
řeku. To je ale teprve lákavý předkrm, 

T e x t  a   f o t o :  J a k u b  H l o u š e k

Letohrádek Lusthaus



 žst. Šumná

První české muzeum motocyklů

větrný mlýn v Lesné

lovecký zámeček Lusthaus

Ledové sluje

památník železné opony

rozcestí Vranovské brány
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a polobotky do divadla. A za vyloženě 
vlhkého počasí bych si putování po této 
části raději odpustil.

Zadrátovaná země
Trasa vyústí na pohodlnou asfaltku 
u Čížova. Tudy se také ubírá frekventova-
ná trasa do rakouského Hardeggu. Zde 
přehodíme výhybku pochodu na modrou 
značku. Blízký Čížov uvítá příchozí me-
mentem doby, kdy Podyjí tvořilo součást 
hraničního pásma, a to pozůstatkem  
zadrátované linie železné opony. Ihned 
za ní se uvnitř bývalé budovy prvo-
republikové finanční stráže nachází 
návštěvnické centrum národního parku. 
K přívětivému turistickému koloritu  
Čížova maximálně přispěla útulná hos-
poda s kempem. Modré značce již zůsta-
neme věrní, jelikož nás opět přes Lesnou 
přivede zpátky do Šumné. Nepatrně 
kratší variantu nabízí využití cyklotrasy, 
která spojuje Čížov s Lusthausem.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

jeskyň i propastí, kde se až do počátku 
léta udrží nánosy ledu. Ledové sluje 
zůstávají nepřístupné, jelikož se nitro 
skalního masivu pořád pohybuje, což 
ovšem nevadí netopýrům, kteří zde 
našli bezpečný domov.

Tady končí žlutá značka a dále nás 
povede červená. Vstoupíme na Paše-
ráckou stezku. Již její název naznačuje, 
že zde se kdysi zřejmě rozprostíralo 
území mimo zákon. Úzká pěšina se 
dramaticky klikatí okolo rozpukaných 
útesů. Na strmých skalnatých stráních 
se zelenají unikátní suťové lesy. Ty patří 
k dalšímu přírodnímu klenotu Podyjí. 
Suťové lesy se vyznačují mimořádně 
pestrou skladbou listnatých dřevin. 
Hlavní složku tvoří mix javorů, lip a jasa-
nů, k nimž se ještě přidaly habry či jilmy. 
Při plánování výletu mě zaskočil varovný 
vykřičník nebezpečného úseku na mapě. 
Napjatě jsem očekával, jakého se 
dočkám překvapení, ale kritická etapa 
byla „brnkačka“. O odměnu za úspěšné 
zdolání se postará fenomenální výhled 
na Dyji. Stezka zde je dostatečně široká, 
ale rozhodně zapomeňte na lodičky 

poněvadž za pár minut se přihlásí od-
bočka k vyhlídce nad Ledovými slujemi. 
Odtud budeme mít velkolepý kaňon 
jako na dlani. Vyhlídku zdobí ladný obe-
lisk. Skalnatý masiv pak uvnitř ukrývá 
systém pseudokrasových dutin, puklin, 

Vlakem do Šumné
Z Brna
Rychlíkem či spojem vyšší kvality do Břeclavi 
a dále regionálními spoji s přestupem 
ve Znojmě

Z Jihlavy
Rychlíkem do stanice Okříšky a dále 
regionálním spojem, případně přímým 
spěšným vlakem

DÉLKA 
TRASY 
16  KM

Návštěvnické centrum národního parku v Čížově

První české muzeum motocyklů v Lesné

Větrný mlýn v Lesné

Zachovaná část železné opony
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Židovské město v Třebíči patří právem mezi světově 
uznávané památky. Zachovaly se tu totiž prakticky  
všechny původní domy bývalého ghetta. Od druhé poloviny  
19. století v nich žila hlavně chudina a její obnovené příbytky 
dnes jezdí paradoxně obdivovat i bohatí turisté. Zatímco 
stavby přežily, židovské obyvatelstvo takové štěstí za druhé 
světové války nemělo.

TŘEBÍČSKÉ GHETTO 
PŘEČKALO STŘEDOVĚK 
a připomíná osudy trpěných židů

Každé židovské ghetto muselo dříve 
využívat co nejefektivněji každý 

čtvereční metr. Domy byly namačka-
né těsně vedle sebe, na hospodářské 
stavby, zahrady a obvykle ani na dvor-
ky už prostor nezbyl. Vedení měst se 
za pozůstatky středověku, nebo spíše 
středověkého způsobu myšlení stydělo, 
a tak často sahalo k asanaci. Celé bloky 
domů musely ustupovat pokroku, nebo 
aspoň spekulantům s pozemky.

Praha své ghetto zbořila
Když se dnes procházíte Pařížskou ulicí 
uprostřed Prahy, dýchá na vás luxus, pří-
padně předražené zboží ve výkladních 

skříních. Přitom se v těchto místech 
ještě na konci 19. století nacházelo 
stísněné židovské město. Přelidněnost, 
extrémně špatné hygienické podmínky, 
závadná voda ve studnách, neexistence 
kanalizace. Tak si tehdejší konšelé mo-
derní české velkoměsto nepředstavova-
li, a proto prosadili – dodnes sporný –  
projekt asanace, svým rozsahem jeden 
z největších v Evropě. Zejména v letech 
1895–1913 zmizel „středověk“ a vy-
rostly tu bohatě se tvářící měšťanské 
domy. Zůstaly jen synagogy a hřbitov. 
Ještě většímu bourání Starého Města 
zabránily protesty veřejnosti a hlavně 
nedostatek peněz.

V Třebíči šel urbanistický vývoj jinou 
cestou. Prakticky celá židovská čtvrť, 
dříve také přezdívaná Židárna, se 

zachovala do dnešních časů a je právem 
zapsaná na seznam světového dědic-
tví UNESCO, a to jako jediná židovská 
památka mimo území Izraele. Je cenná 
především původním historickým 
půdorysem. Staré domy mají renesanční 
nebo barokní dispozice. Zajímavostí jsou 
průchody mezi ulicemi a rohová loubí. 
Při návštěvě města ji najdete na levém 
břehu řeky Jihlavy pod skalami třebíč-
ského Hrádku.

Útlak v průběhu staletí
První písemná zmínka o místní židovské 
komunitě pochází z roku 1410 nebo 
1411. Je příznačné, že se jedná o zprávu 
o vypálení čtvrti. Nicméně o tom, že 
se zde židé usazovali, svědčí nepřímo 
i starší prameny komentující pogromy 

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  W i k i m e d i a
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Dělnická kolonie
Přelomem se stal revoluční rok 1848. 
Tehdy židé získali – aspoň z hlediska 
zákona – rovnoprávnost s křesťany, tak-
že se mohli stěhovat i mimo ghetto. Ti 
nejbohatší zamířili na třebíčské náměstí. 
Starousedlíci to ovšem nesli dost nelibě 
a často se uchylovali k násilí, například 
k vytloukávání oken. K protižidovským 
náladám a bouřím došlo v letech 1850, 
1860, 1863 a 1866.

Rozsáhlé promíchávání obyvatel ale 
pokračovalo, v první řadě v 60. letech  
19. století. Z domů v původním židovském 
ghettu se stala dělnická kolonie. Do ne-
vyhovujících podmínek se totiž stěhovala 
městská chudina. Jak dokládá statistika 
náboženského vyznání z roku 1900: 
na území bývalého ghetta tehdy žilo  
1 033 katolíků, 18 evangelíků a jen 409 židů.

Transport do Terezína
Domy původního ghetta kupodivu pře-
čkaly i období německé okupace. Během 
druhé světové války zde bylo zbořeno 
pouze pět staveb. Do transportu však 
museli třebíčští židé nastoupit všichni. 
Odsuny proběhly 18. a 22. května 1942 
a zahrnovaly celkem 281 lidí ve věku 
od tří měsíců do čtyřiaosmdesáti let. 
Nejdříve do Terezína, později často 
do Osvětimi. Po válce se vrátilo pouze 
deset osob.   ▪

v německých a českých zemích. Historici 
spekulují, že hebrejští obchodníci se 
mohli usídlovat v okolí třebíčského 
kláštera už v první polovině 13. století. 
O vlastní židovské obci máme zprávy až 
z 16. století.

Jak hovoří dobové prameny, v roce 
1573 žilo v dnešním Podklášteří šest 
židů, zatímco ve čtvrti Stařečka dva. 
V roce 1617 to už bylo celkem 18 židů 
a v roce 1724 zde prokazatelně bydlelo 
téměř 1 000 židovských obyvatel, což 
znamenalo jednu z nejpočetnějších ná-
boženských komunit na Moravě. Tento 
počet stále stoupal, v roce 1799 (tedy 
po vyhlášení tolerančního patentu) 
máme doložených 1 770 židů.

Během staletí čelili židé nejrůznějším 
ústrkům a diskriminaci. V roce 1528 
je třebíčský majitel panství Jan Jetřich 
z Boskovic nechal vystěhovat z domů. 
Totéž se opakovalo v roce 1547, kdy 
rozkaz vydal nový majitel Jan z Pern-
štejna. Teprve v roce 1561 získali židé 
své pozemky do dědičného držení 
a o rok později mohli začít obchodovat 
v samotném městě, tedy mimo ghetto. 
Po roce 1708 se musela snížit synagoga –  
její osvětlení totiž uráželo manželku 
třebíčského pána. Opakovaně se dělo, 
že židé museli platit výpalné, například 
deset tisíc zlatých v roce 1742 během 
války s Pruskem.

Z původního ghetta se dochovalo 
123 domů stavěných v různých 
stavebních slozích, dvě synagogy 
a židovský hřbitov. V roce 1556 
bylo v židovském městě pouze 
19 domů, později jich přibývalo 
do zhruba dnešního stavu. Stará 
synagoga (někdy zvaná Přední) 
vznikala v letech 1639–42. Nová 
synagoga (zvaná též Zadní) pochází 
z roku 1669. Místní hřbitov, ležící 
nad Týnským potokem, je písemně 
doložen z roku 1636. Plocha ghetta 
byla regulovaná. Od křesťanských 
čtvrtí ji oddělovaly řetězy, dráty 
a závory. V určitých dobách platil 
zákaz pohybu židů po zbývající 
části Třebíče. Od roku 1720 bylo 
židovské město samostatnou správní 
jednotkou, od roku 1849 pak obcí 
s vlastním purkmistrem. Součástí 
Třebíče se stalo až v roce 1931 – v rámci 
místní části Zámostí.

Život za řetězem

Plány na asanaci
V polovině 70. let 20. století visela 
ve vzduchu „celková asanace 
Zámostí s následnou výstavbou 
nových bytových objektů“. Tak to 
aspoň stanovil plán z roku 1975. 
Přibližně ve stejnou dobu se natáčel 
televizní seriál Muž na radnici, který 
bourání staré zástavby v historických 
centrech měst popularizoval. Podle 
jeho vzoru se pak přestavěl Beroun. 
V Praze se například odstřelovaly 
žižkovské pavlačové domy.  
Třebíč však jako zázrakem zůstala 
ušetřená. Po roce 1989 se obnovená 
samospráva naopak snažila staré 
domy zachránit a prohlásila Zámostí 
za památkovou zónu.

Zbytek kolejí v Terezíně

Bývalý chudobinec

Pražští židé podle Mikoláše Alše
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ZÁBAVA

Nový rodinný park 
s prolézačkami a pískovišti
Nedaleko vranovského zámku vzniká 
Vrunoff park, atrakce pro celou 
rodinu. Najdete ho asi 700 metrů 
směrem na obec Podmyče. Při vstupu 
vás upoutá plno houpátek a nad nimi 
prolézací kombajn s volantem, páčkami, 
skluzavkou a dalšími vychytávkami. 
Hned vedle se mohou děti proplétat 
lanovými prolézačkami, které je dovedou 
až k velkému fotohnízdu. V přední části 
můžete využít pískoviště s bagříkem, 
kladkami, sítky a přesypávátky. Pro 
nejmenší je zde hřiště s trampolínkami 
a barevnými prolézačkami. V zadní části 
je k dispozici dráha pro šlapací motokáry, 
lanovka a velká trampolína. V areálu se 
nachází též 3D bludiště v korunách stromů.

Letní počasí udeřilo naplno, školy a většinou i školky mají zavřeno, 
nastal tedy ideální čas na rodinné výlety do přírody. Zajeďte si 
s dětmi třeba na rozhlednu nebo do zábavního parku. Sázkou 
na jistotu jsou plavecké areály a vodní světy.

DO PŘÍRODY

Gránickým údolím 
za mlokem Hugem
Jen pár minut od historického 
centra Znojma se ocitnete 
v Gránickém údolí, uprostřed nádherné 
přírody, která částečně spadá do národního 
parku Podyjí. Hned se můžete pustit 
do hledání mloka Huga na naučné stezce, 
která je koncipovaná jako přírodní dětský 
park. Okruh je dlouhý něco málo přes dva 
kilometry a dá se bez problémů projet 
s kočárkem. Na trase najdete spoustu 
dřevěných zvířátek, makety ptáčků, které 
můžete společně hledat, atrakce, u kterých 
si vyzkoušíte šikovnost a obratnost, ale 
i lavičky a altánky k odpočinku. Na sedmi 
zastaveních budou děti plnit úkoly, jinde 
se něco přiučí nebo si společně zahrajete 
dřevěné pexeso.

TURISTIKA

Z rozhledny Rumburak 
uvidíte rakouské kopce
Celoročně přístupná zděná 30 metrů 
vysoká rozhledna je vidět už z dálky. 
A z její vyhlídkové plošiny se vám 
naskytne krásný rozhled na rakouské 
kopce, za dobré viditelnosti spatříte 
i Alpy. Rozhledna Rumburak dostala 
v roce 2009 své jméno podle domácího 
mazlíčka majitelů objektu – krkavce 
Rumburaka. Toho ostatně připomínají dvě 
obří betonové skulptury před penzionem 
a restaurací. Rozhlednu najdete nedaleko 
vranovské přehrady a dostanete se 
k ní například po turistických cestách 
od železniční stanice Šumná. Rozhledna 
počítá též s nepřízní počasí, její horní patro 
je zastřešené. Poblíž se nachází hrad Bítov 
nebo Tatra museum Bítov.

Aby děti 
nezlobily

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

KOUPÁNÍ

Vodní radovánky 
v bazénovém světě
Krásnou možnost koupání nabízí 
městská plovárna Louka. Najdete ji 
v jižní části Znojma nedaleko kláštera 
premonstrátů. Mají zde hned několik bazénů: 
rekreační o velikosti 50 × 25 metrů, kondiční 
o velikosti 25 × 21 metrů. Dětem slouží  
brouzdaliště o průměru 10 metrů a s hloubkou  
vody 15–25 centimetrů. Dále lze využít bazén 
pro neplavce s hloubkou jeden metr, kam ústí 
skluzavky a tobogány. Součástí areálu je sportoviště 
s hřištěm na plážový volejbal, víceúčelovým hřištěm 
na míčové hry, streetball, volejbal a nohejbal. 
Zahrát si tu můžete stolní tenis a vydovádíte se 
na hřišti s prolézačkami a pískovištěm.
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Švýcarsko

Víte, že Švýcaři slaví zahájení provozu železnic o tři 
roky později, než tam přijel první vlak? Nebo že je 
skoro celá tamní železnice elektrifikovaná? Mohlo 
by vás zajímat, že zde najdete také nejstarší, 
nejstrmější a v Evropě nejvýše položené zubačky. 
Švýcarské železnice patří díky kouzelné krajině 
a odvaze inženýrů k nejkrásnějším na světě. Nejen 
díky tomu jsou velice oblíbené. Žádný div, že 
Švýcaři cestují vlakem tak často. V této disciplíně 
jsou druzí na světě, hned za Japonci.

SMEKÁME 
KLOBOUK 
PŘED 175 LETY 
NA KOLEJÍCH 
v uhlazené zemi 
helvétského kříže

T e x t :  P e t r  Š ť á h l a v s k ý
F o t o :  S B B ,  S B B  H i s t o r i c ,  R h B
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První vlak přijel do Švýcarska 15. června  
1844. Vyrazil z francouzského Štras-

burku a zastavil na provizorním nádraží 
před branami Basileje. O rok později už 
existovala speciální brána v městském 
opevnění, která se na noc zavírala a přes 
den ji používaly vlaky. Za den zrození 
svých železnic však Švýcaři považují  
až 9. srpen 1847. Tehdy na svou cestu 
vyrazil první parní vlak z Curychu do ne-
dalekých lázní Baden. Nazvali ho trochu 
nešvýcarsky Spanisch-Brötli-Bahn, tedy 
španělský chlebíček.

Železniční horečka
Dráha začínala na malém nádraží 
na okraji Curychu. Ovšem za 175 let se 
z něj stalo jedno z nejrozměrnějších 
nádraží na světě a okolo něj vyrostlo 
největší město v zemi. Šestadvacet 
nástupních hran se nachází ve čtyřech 
částech, z toho tři jsou podzemní. Nej-
rozsáhlejší část na povrchu má šestnáct 
kolejí. Denně se na něm uskuteční 
kolem tří tisíc jízd, projde jím skoro půl 
milionu lidí a používá ho kolem padesáti 
různých linek dálkové a regionální do-
pravy. Curyšské hlavní nádraží je takový 
hub železniční dopravy. Dostanete se 
z něj do Paříže na západě i do Budapešti 
na východě, do Hamburku na severu 
nebo do Milána a do Boloně na jihu.

Brzy po otevření první dráhy vypukla 
skutečná železniční horečka. Za patnáct 
let už byla propojená všechna velká 
města na sever od Alp. Do velehor se 
však podnikatelé a inženýři nehrnuli. 
Jednak by museli rozlousknout mnoho 
tvrdých technických oříšků, jednak za-
tím stavba těchto tratí neslibovala rych-
lý výdělek. To se změnilo v 70. letech  
19. století. Vynález dynamitu a zdoko-
nalení vrtacích strojů na stlačený vzduch 
umožnily razit tunely mnohem rychleji 
a bezpečněji. Co dosud trvalo roky, to se 
dalo najednou zvládnout za měsíce.

Odvážné kousky v podzemí
Dne 13. září 1872 se dělníci pusti-
li do ražby 15 kilometrů dlouhého 
Gotthardského tunelu a za deset let 

byl zahájen provoz na jedné z nejdůle-
žitějších a také nejhezčích železničních 
magistrál světa. Cesta k němu vede 
po dlouhých a strmých rampách se sklo-
ny kolem 26 promile s mnoha serpen-
tinami a smyčkami, často položenými 
v tunelech. Na některých místech jedou 
vlaky v mnoha úrovních jako po obvodu 
několikapatrového dortu. Přes divoké 
rokle vedou vysoké mosty.

Od té doby je Švýcarsko zemí tunelů. 
Nejodvážnějším kouskem stavebních 
inženýrů se stal nový úpatní tunel pod 
Gotthardským průsmykem. Jeho stavba 
začala oficiálně 4. listopadu 1999 
a slavnostní otevření proběhlo 1. června 
2016. Projekt přišel na gigantických 
12 miliard švýcarských franků. Není se 
čemu divit, vždyť tunel je 57 kilometrů 

O dědictví švýcarských železnic včetně bohatého 
fotoarchivu se stará nadace SBB Historic
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dlouhý, což představuje světový rekord. 
Délka vyrubaných tunelů, únikových 
štol a dalších podzemních prostor je 
však mnohem větší. Dosahuje přes  
150 kilometrů. Cestu ze severu na jih 
Evropy zkrátil zhruba o 40 minut.

Na magistrále Skandinávie–Itálie to 
však není jediný velký tunel. Jenom na 
federální síti SBB se nachází 311 tunelů  
s celkovou délkou štol 431 kilometrů,  
a to nepočítáme desítky dalších  
na privátních drahách. Ani to nejsou 
žádní drobečkové. Třeba Lötschberský 
úpatní tunel na železnici BLS měří  
34,6 kilometru.

Zubačky na vrcholky hor
Pro turisty jsou švýcarské železnice 
jedním z hlavních důvodů, proč se 
do alpské země vydávají. Svůj velký podíl 
na tom mají horské dráhy. Jejich stavbu 
odstartoval turistický boom na konci 
19. století. Hlavně bohatí Angličané za-
čali objevovat krásy Alp a léčivé účinky 
zdejšího klimatu. Pro jejich snadnější 
příjezd začaly vznikat úzkorozchod-
né horské železnice a výlety jim měly 
usnadnit zubačky na vrcholky hor.

První z nich se rozjela na legendární 
„královnu“ alpských kopců Rigi s kou-
zelným panoramatickým výhledem 
na velkou část Švýcarska. Zubačka 
slavila úspěch, a proto ji následovaly 
další. V roce 1875 na Heiden, v roce 
1888 na Brünig, v roce 1889 na Pilatus 
a posléze na Monte Generoso, Zermatt, 
Lauterbrunnen, Brienzer Rothorn nebo 
Rochers de Naye.

Zubačka vás doveze také doslova 
a do písmene na střechu Evropy. Zastáv-
ku Jungfraujoch najdete v tunelu ve výš-
ce 3 454 metrů nad mořem. Vlaky tam 
jezdí už 110 let. Na úpatí slavné trojice 
alpských štítů Mönch, Jungfrau a Eiger 

se nachází ještě další zubačky. Ovšem 
za tou nejstrmější musíte o kousek dál – 
přes průsmyk Brünig na štít Pilatus nad 
Lucernem. Měří jen 4,5 kilometru, ale má 
sklon 48 procent a převýšení 1 600 metrů.  
Do provozu ji uvedli už v roce 1889 
a kvůli bezpečnosti pro ni inženýr Locher 
vymyslel speciální typ ozubnice.

Všechno pro turisty
Švýcarsko křižuje mnoho legendárních 
turistických vlaků. Známý je třeba Ber-
nina Express. Své cestující vozí ve vo-
zech s panoramatickými okny od Rýna 
přes průsmyk Bernina, kde vystoupá 
do nadmořské výšky 2 253 metrů, a pak 
si to zamíří do slunné Itálie. V jeden den 
se stihnete kochat ledovci i zákoutími 
s palmami. Tato linka je unikátní ještě 
minimálně ze tří dalších důvodů. Trať  
s řadou tunelů a smyček v údolí divoké 
řeky Albuly je zapsaná na seznam 
UNESCO, má stoupání až 70 promile, 
které vlaky zdolají bez pomoci ozubni-
ce, a jezdí se po speciálním spirálovém 
mostu u Brusia.

Další vyhledávané turistické expresy 
jsou třeba Čokoládový vlak, GoldenPass  
Panoramic nebo GoldenPass Belle 
Epoque, Gotthard Panorama Express 
nebo Voralpen Express. Ovšem bezkon-
kurenčně nejslavnější je Glacier Express. 
Projíždí alpským masivem od západu 
na východ a vyšplhá se až do výšky  
2 033 metrů nad mořem. Na trati  
dlouhé 291 kilometrů se nachází  
291 mostů a 91 tunelů. Některé úseky 
jsou tak strmé, mají až 179 promile, že 
se lokomotivy neobejdou bez ozubnice. 
Jeho tradice sahá do roku 1930. Dnes je 

Švýcaři milují vlaky
Drtivá většina švýcarských železnič-
ních společností je veřejným majet-
kem. Jejich akcie vlastní konfederace, 
jednotlivé kantony a obce. Švýcaři 
mají ke své železnici vřelý vztah 
a v referendech souhlasí s miliardo-
vými investicemi do infrastruktury. 
Dokonce si odhlasovali speciální 
daň pro auta, ze které se budují 
moderní dráhy. V této bohaté zemi 
potkáte mnoho rodin, které nemají 
auto a ve velkém využívají veřejnou 
dopravu. V roce 2019 urazili Švýcaři 
ve vlacích skoro 22 miliard kilometrů, 
to je více než 2 500 kilometrů na kaž-
dého z nich. Na hlavu včetně kojenců 
a seniorů tam připadá za rok více  
než 60 cest vlakem.

Statistické zastavení
Ve Švýcarsku je 5 317 kilometrů tratí 
s 1 672 stanicemi a zastávkami.  
Dalších 126 kilometrů mají ozubni-
cové dráhy, 59 kilometrů pozemní 
a 978 kilometrů visuté lanovky. 
V osobní dopravě využívají švýcarští  
dopravci zhruba 3 600 vozidel. 
Největší část železnic spravují státní 
SBB CFF FFS, které používají jméno 
ve všech třech oficiálních jazycích. 
Starají se o 2 939 kilometrů tratí, 
7 590 kilometrů kolejí, 502 stavědel, 
více než 14 000 výhybek a o skoro 
32 000 návěstidel. Přes 6 000 mostů 
má celkovou délku 92 kilometrů. 
V roce 2019 přepravily skoro půl 
miliardy cestujících, kteří najezdili 
bezmála 20 miliard kilometrů.
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Elektrické jednotky představují minulost i přítomnost 
švýcarské železnice



železnice

28

to však supermoderní vlak s klimatizo-
vanými vozy s panoramatickými okny.

Jeho jízda byla do roku 1981 ještě 
atraktivnější, protože překonával prů-
smyk Furkapass horskou drahou v nad-
mořské výšce 2 160 metrů. Tato trať však 
měla jednu zásadní chybu. Opakovaně ji 
ničily laviny, proto fungovala jen od jara 
do podzimu. Na zimu se smotala trolej 
a složil ocelový most, který se před lavi-
nami schoval do tunelu. V roce 1982  
byl pod průsmykem otevřen nový  
15 kilometrů dlouhý tunel a expres mohl 
začít fungovat celoročně. Původní tratě 
se ujali nadšenci a dnes na ní provozují 
sezonní parní turistické vlaky pod ná-
zvem Dampfbahn-Furka-Bergstrecke.

Elektrifikace na 99,9 procenta
Pavučina trolejí chybí ve Švýcarsku jen 
na několika turistických a muzejních že-
leznicích. Jinak jezdí elektrické soupravy 
i na té nejzapadlejší lokálce. Důvodem 
byla první světová válka. Tehdy bylo Švý-
carsko neutrální, ale tradičně dováželo 
velké množství uhlí z Francie i Německa. 
Jenže za války ho potřebovaly samy 
válčící strany, a tak ho zbylo na export 
málo. Jeho cena raketově rostla a kvalita 
prudce klesala. Nedostatek uhlí donutil 
Švýcary zredukovat železniční provoz 

na čtvrtinu a nakonec ho v některé dny 
zastavit úplně. Výjimku měly pouze drá-
hy, které spoléhaly na levnou elektřinu 
z místních vodních elektráren.

Když konečně nastal mír, konfede-
race se rozhodla pro radikální řešení. 
Pouhých deset let od konce války měly 
spolkové dráhy SBB elektrifikovaných 
1 681 kilometrů tratí, více než polovinu 
celé sítě, a v 60. letech minulého století 
byla elektrifikace tratí dokončena. Švý-
caři se tak zbavili energetické závislosti 
na svých sousedech a během druhé 
světové války prakticky nemuseli provoz 
vlaků omezovat. Čoudící lokomotivy 
zmizely z měst i hlubokých alpských 
údolí. Elektrické lokomotivy dokázaly 
odtáhnout mnohem těžší vlaky, navíc 
podstatně rychleji. Cesta napříč Švýcar-
skem z Basileje přes Lucern a Gotthard 
do Chaissa na italské hranici se zkrátila 
o dobrých 80 minut.

Švýcaři na elektrifikaci vydělali 
ještě v jednom směru. Když železnice 
potřebovaly moderní lokomotivy, šel 
jejich vývoj v místních továrnách rychle 
kupředu. Zhruba před 75 lety tam světlo 
světa spatřila úplně nová konstruk-
ce podvozkové lokomotivy, kterou 
můžeme označit za pramáti většiny 
moderních elektrických lokomotiv. 

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

12×
ročně
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Inspiraci v ní našla i naše Škodovka a její 
legendární Bobiny. Na tuto tradici dnes 
navazuje společnost Stadler Rail, jeden 
z významných světových hráčů ve výro-
bě železniční techniky.

Narovnat trať nebo zrychlit
Na švýcarských železnicích lze obdivo-
vat mnoho dalšího. Třeba plánování jízd-
ních řádů spoustu let dopředu, výstavbu 
tratí, jejich modernizaci a nákup vozidel. 
Ve Švýcarsku postupně zavedli taktový 
jízdní řád s řadou systémových přestup-
ních bodů, které jsou od sebe vzdálené 
hodinu cesty. Kde to trvalo déle, tam se 
musela trať narovnat, zrychlit nebo se 
nasadila Pendolina. Tak vznikla i první 
švýcarská rychlodráha. Prostě bylo po-
třeba ušetřit pár minut, aby cesta mezi 
Curychem a Bernem trvala méně než 
jednu hodinu. Švýcarsko stojí za návště-
vu v každém případě. Nabízí magickou 
přírodu, romantická historická města, 
kouzelné výlety a jedinečnou železnici, 
která musí zaujmout i ty, kdo technice 
vůbec nerozumí.  ▪
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Horské železnice lákají turisty z celého světa



OBŘÍ MODELOVÁ

KOLEJIŠTĚ 

CENTRUM NEOMEZENÉ

RODINNÉ ZÁBAVY

Pro zákazníky ČD:
po předložení platné 
In Karty

SLEVA 15 %

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Království železnic
Stroupežnického 23, Praha 5
Loc: 50°4‘16.343“N, 14°24‘8.378“E
www.facebook.com/KralovstviZeleznic
www.kralovstvi-zeleznic.cz

•	 Obří	modelová	kolejiště
•	 RC	modely	na	profi	dráze
•	 Dvě	autodráhy
•	 Virtuální	realitu
•	 Simulátory	skutečných	

dopravních	prostředků	(tram	13,	
autobus	Karosa,	motorák	ř	810)

•	 „Řádírnu“	Tondy	Obala
•	 Dílnu	se	stavebnicemi	Merkur
•	 Výstavu	a	hernu	Igráček
•	 Výstavu	a	hernu	Woody
+	Řadu	doplňkových	výstav

TO VŠE 
v ceně 
jedné 
vstupenky!

GENERÁLNÍ PARTNER EXPOZICE 

A co v Království železnic zažijete?

inz. KŽ 215x270 (22-324).indd   1 14.07.22   13:39



LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE V ČR

Výlety
za historií železnice

Sezona 2022

www.cdnostalgie.cz

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

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

•  největší sbírka parních lokomotiv
•  motorové lokomotivy a vozy
•  historické osobní a nákladní vozy
•  interaktivní exponáty
•  modelové kolejiště
•   expozice zabezpečovací 

a sdělovací techniky

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

DALŠÍ INFORMACE

PLÁNOVANÉ AKCE
•  6. srpna 

Parním vlakem k Berounce 
•  20.–21. srpna 

Model víkend v Muzeu ČD
•  8.–9. října 

Setkání Sergejů
•  29.–30. října 

Ukončení sezony

CD-C11182443-Vylety2022-Luzna-215x270-v12-20220712.indd   1 13.07.2022   16:31



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

Je to kampaň
Trojan točí Trojana

Odměny za ČD Body
Tipy pro výlet do Prahy

Naše tváře
Zbigniew Adamus



32

ČD servis

Třetí rok za sebou a třetí kampaň pro České dráhy. A opět 
s oblíbeným hrdinou ve třech hlavních rolích. Ondřej Trojan 
režíruje svého neméně slavného bratra Ivana Trojana v další 
sérii spotů. Jak jim taková spolupráce klape? Podívejte se 
s námi do zákulisí, jak vznikají úspěšná videa, která můžete 
vidět nejen v televizi.

Koloťuk a režisérova žena
Pro tenhle příběh je zapotřebí televizní 
reportérka. Decentní dáma na úrov-
ni. Ale koho obsadit? Režisér Ondřej 
Trojan má hned jasno, jeho žena Bára je 
samozřejmě na tuhle roli jako stvořená. 
Nechá se sice trochu vykolejit, když na ni 
koloťuk vysype v „živém přenosu“ svou 
závěrečnou repliku: „Zdravím tetu Máňu, 
mámu Stáňu, Pepu a kluky v depu!“ Ale 
jinak každý záběr zvládá jako naprostý 
profík.

Ivan Trojan samo sebou není žádný 
ochotník a nabízí různé vtipné polohy 
svého hlasu, aby hlášky ze skriptu vy-
zněly co nejhumorněji. A hraje dokonale 
i tělem. Třeba když režisér přidá okamži-
tý nápad s polohovatelnou sedačkou, 
zapluje dolů za stolek tak komicky, že 
se štáb válí smíchy pokaždé, když se 
točí naostro. A je hotovo, všechno spěje 
do finále.

Spot, který jste ještě neviděli
Tohle video je zatím přísně tajné, tak si 
o něm povíme jen v náznaku. Můžete 
se těšit na celou rodinku, která vyráží 
na dovolenou na Balaton. Roli dcery hra-
je opět Veronika Marková, kterou znáte 
z loňské kampaně na Letní skupinovou 

Filmový štáb vstává brzy, pravidelně 
už ve čtyři hodiny ráno. Má před 

sebou dva natáčecí dny na tři reklamní 
spoty. V hostivařském depu to filmaři 
dobře znají, takže přípravy běží jako 
na drátkách. Všichni jsou připravení jako 
praví profesionálové. Však taky jsou. 
Do nachystaného vlaku se postupně 
nahrne kameraman, režisér a jejich 
asistenti, ostřič, zvukař, mikrofonista, 
skriptka, kostymérka, maskérka, osvět-
lovači, rekvizitáři. A potom přichází 
hlavní hvězda. Probíhá zkouška. Je tu 
první záběr, první klapka naostro. Reži-
sér zavelí a štáb reaguje: „Kamera – jede, 
zvuk – jede… ááá akce!“

Trampík Ivan s Japonci
Casting japonské partičky proběhl na vý-
bornou. Turisty hrají i členové Plzeňské 
filharmonie. Sám dirigent Chuhei Iwasa-
ki a kontrabasistka Maja Ichikawa! Ivan 
Trojan jako drsný zálesák jim z čutory 
rozlévá odvar z jehličí, Japonci žasnou 
a hrají jako o život. Tak dobře, že to vypa-
dá, že jim Bonsai saké šmakuje. Bohužel 
to ale není alkohol, jen obyčejná voda. 
S Japonci se loučíme, čus ešus, a jdeme 
na další spot. Zatím to není úplné haraki-
ri, filmaři časový plán zvládají.

jízdenku s dredařem Ivanem Trojanem. 
Objeví se rovněž Kristýna Boková jako 
maminka a v roli maďarského cestující-
ho dvoumetrový ostravák Filip Ježowicz. 
Celý příběh uvidíte v televizi a na inter-
netu na přelomu srpna a září.

Prozatím mají filmaři hotovo. Natáče-
ní končí pozdě v noci, únava je na všech 
dost znát. Teď už stačí jen sestříhat, 
nabarvit obraz a namluvit ve studiu 
s Martinem Písaříkem – hlasem Českých 
drah – závěry spotů. A zbývá ještě tak 
měsíc práce marketingu a agentury Ha-
vas, která má nápady na svědomí. Těch 
3 × 30 vteřin dalo zabrat všem. Snad si 
při sledování spotů užijete stejně dob-
rou zábavu, jakou měl celý štáb včetně 
obou Trojanů při natáčení.  ▪

POHLED DO ZÁKULISÍ 
ÚSPĚŠNÉ KAMPANĚ,
kde Trojan režíruje Trojana
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Ivan Trojan 
byl loni 
nejoblíbenější
Ceny pro nejlepšího herce či 

herečku v reklamě za rok 2021 

jednoznačně vyhrál Ivan Trojan 

jako tvář Českých drah. O pořadí 

rozhodli účastníci rozsáhlého 

výzkumu uspořádaného 

agenturou Nielsen Admosphere, 

kteří udělovali výkonům 

v reklamách známky od 0 do 10. 

Ivan Trojan si vybojoval skóre 

7,65, a porazil tak herecké 

kolegy Tomáše Jeřábka a Tomáše 

Měcháčka na druhém, respektive 

třetím místě.
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Nakupujete pravidelně nebo nárazo-
vě v e-shopu Českých drah? Pokud 

ano, vyplatí se vám registrace do věr-
nostního programu. Za nasbírané  
ČD Body získáte řadu zajímavých 
odměn. Některé z nich se týkají atrakcí 
spojených s výletem do Prahy.

Z Malé Strany na Petřín
Muzeum Karla Zemana sídlí na Kampě 
hned vedle Karlova mostu. Za 50 ČD Bodů  
získáte jednu dětskou vstupenku 
zdarma k jednomu lístku zakoupenému 
pro dospělého či seniora. Malostranské 
muzeum představuje celoživotní dílo 
světově uznávaného filmového tvůrce 
a jeho filmové triky, kterými proslavil 
českou kinematografii 20. století.

Plánujete rodinný výlet do Prahy a přitom byste rádi využili 
ČD Body, a ušetřili tak spoustu peněz? Ale přesně nevíte, 
co podniknout? V rámci věrnostního programu pro vás máme 
řadu atraktivních tipů. Vydejte se třeba do interaktivního 
muzea, do hračkářství, svezte se historickou tramvají nebo 
se podívejte na modelovou železnici.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
PLNÝ LÁKAVÝCH ODMĚN 
pro rodinný výlet do Prahy

Následně se můžete vydat na Petřín-
skou rozhlednu, kde si za 20 ČD Bodů 
pořídíte jednu vstupenku zdarma k jedné 
již zakoupené. Věděli jste, že tento pražský 
skvost je vlastně kopií pařížské Eiffelovy 
věže? Rozhledna byla otevřena 20. srpna 
1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy.

Tramvají, autobusem i lodí
Co by to bylo za výlet do Prahy bez  
projížďky historickou tramvají?  
Za 20 ČD Bodů získáte k jedné zakoupené 
24hodinové jízdence druhou zdarma.  
Turistická tramvaj na lince č. 42 vás prove-
ze po těch nejkrásnějších místech metro-
pole. Můžete kdykoli a kdekoli nastoupit 
i vystoupit, což je ideální pro ty, kdo si 
chtějí památky prohlédnout zblízka.

Nebo byste se raději svezli autobusem? 
Potom přijměte nabídku Premiant City 
Tour a za 30 ČD Bodů si objednejte slevu 
30 % na veškeré produkty, které tato spo-
lečnost nabízí. Z nabídky vybíráme okruž-
ní jízdu Hop On – Hop Off se sluchátky 
a audio komentářem ve 22 jazycích, a to 
s jízdenkou na 24 nebo 48 hodin. Během 
této doby můžete nastoupit a vystoupit 
na kterékoli zastávce trasy. Chcete-li po-
znat matičku měst ještě z jiného pohledu, 
je pro vás připravena plavba po Vltavě.

Hračky nejen pro děti
Jestliže s sebou máte malé děti, určitě  
se vydejte do Království železnic a za  
50 ČD Bodů si pořiďte jakoukoli 
vstupenku za 30 korun k jednomu již 
zakoupenému lístku. Unikátní expozici 
najdete na adrese Stroupežnického 23, 
nedaleko stanice metra Anděl. Výlet mů-
žete zakončit návštěvou světa plného 
hraček a zábavy. Zamiřte do Hamleys! 
Nejenže zde nabízí nepřeberné množství 
hraček, ale navíc za 10 nebo 20 ČD Bodů 
získáte slevu na všechny možné atrakce 
v zábavním parku včetně zrcadlového 
bludiště nebo benátského kolotoče.  ▪

Více na 
www.cd.cz
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Máte chuť vypravit se na výlet do blízkého zahraničí? Zajeďte 
si Pendolinem do Vysokých Tater a svezte se na ozubnicové 
trati ze Štrby do Štrbského Plesa novými vlaky. Nebo se 
po kolejích vydejte k Baltu do přímořského městečka Hel 
s řadou vojenských památek i rybářským muzeem.

VLAKEM ZA HRANICE 
DO VELEHOR I K MOŘI 
za letními atrakcemi a památkami

Letos v únoru byla dokončena rok 
a půl trvající rekonstrukce ozubni-

cové dráhy mezi Štrbou a Štrbským Ple-
sem. Na tatranské zubačce jezdí od té 
doby nové vlaky od švýcarské firmy 
Stadler Rail. Z Česka vás do Štrby do-
praví bez přestupu Pendolino. Následně 
stačí přesednout na zubačku a vzhůru 
do Tater. Jízda po ozubnicové trati, která 
je dlouhá asi pět kilometrů a vlaky na ní 
překonávají bezmála půlkilometrový 
výškový rozdíl, trvá čtvrt hodiny.

Po zubačce nebo lanovkou
Ze Štrbského Plesa můžete pokračovat 
električkou spojující Poprad přes Starý 
Smokovec se Štrbským Plesem a Ta-
transkou Lomnicí. Ale byla by chyba 
hned odjíždět. K letním atrakcím patří 
projížďky v dřevěném člunu po Štrb-
ském plese, s dětmi určitě zavítejte pod 
skokanské můstky, kde najdete zábavní 
park Orlíkovo s trampolínami, autíčky 
a miniloděmi. 

Nepřehlédnete tu ani novou domi-
nantu Štrbského Plesa – věž snů Tatras 
Tower. Tato vyhlídková věž, která byla 
otevřena v dubnu 2021, je vysoká  
53 metrů a patří k nejvyšším v Evropě.  
Určitě je nejvýše položenou věží 
na starém kontinentě (1 367 m n. m.). 
Adrenalinový zážitek nabízí vyhlídková 

plošina se sítí a proskleným cípem nebo 
61 metrů dlouhý suchý tobogán. A po-
kud si užíváte výšky, rozhodně si zajeďte 
čtyřsedačkovou lanovkou k Chatě pod 
Soliskom. Za necelých sedm minut pře-
koná lanovka výškový rozdíl 431 metrů.

Rybářské městečko 
Helská kosa. Tak se říká poloostrovu 
na severu Polska, který je vyhledávanou 
turistickou destinací u Baltu. Na cípu 
tohoto 34 kilometrů dlouhého pruhu 
země leží malebné rybářské městečko 
Hel s bohatou historií. Celý poloostrov 
patřil k nejlépe opevněným místům. 
V roce 1939 tu Poláci nejdéle kladli 
odpor nepříteli a v roce 1945 se zdejší 
německá posádka vzdala až dva dny 
po oficiální kapitulaci. Válečné období 
připomínají četné vojenské památky. 
Za okupace byl postaven i bezmála 
42 metrů vysoký maják, který je v létě 
přístupný veřejnosti.

V Helu byste měli navštívit také  
Fokarium – výzkumnou a zároveň zá-
chrannou stanici pro tuleně. Několikrát 
denně se tu konají komentovaná krmení 
těchto roztomilých savců. Nejstarší 
stavbou městečka je gotický kostel  
z 15. století, v němž dnes najdete ry-
bářské muzeum. Na hlavní ulici Wiejska 
se nachází několik hrázděných domků 

z 19. století a nechybí ani řada restau-
rací, kde můžete ochutnat místní rybí 
speciality. Výlet lze zakončit plavbou 
trajektem do Gdyně, Sopot nebo  
Gdaňska, odkud pak můžete cestovat 
dále vlakem.  ▪

Více na www.cd.cz/vlakemnavylet

Tipy pro turisty
 Návštěvníci slovenských velehor 

 mohou využít zvýhodněnou 

 nabídku: balíček ČD Tatry TEŽ.

 Bližší informace najdete 

 na www.cd.cz/tatry.

 Do konce srpna 2022 se můžete 

 svézt nočními sezonními rychlíky 

 Wydmy z Bohumína 

 (odjezd 17:52 hodin) až 

 do přímořského městečka Hel 

 (příjezd 6:18 hodin), ve kterém 

 jsou zařazeny také lůžkové vozy.
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Bude to pět let, co jste nastoupil 
do funkce ředitele Vlastivědného 
muzea Jesenicka. Jak se vám v této 
práci vede?
Za úspěch považuju, že muzeum začalo 
plnit komunitní roli v regionu a zpro-
středkovává vazby mezi nejrůznější-
mi institucemi. Zaměřujeme se také 
na základní a střední školy, snažíme se 
žáky, studenty, ale i učitele zaujmout 
a přilákat, třeba i mimo muzeum. Mám 
pocit, že mladá generace nám nějak uni-
ká a nechceme ji ztratit. Určitě je přede 
mnou ještě hodně úkolů.

Zvýšila se návštěvnost muzea nebo 
se změnila struktura návštěvníků?
U dětí, které se účastní vzdělávacích 
programů, případně učitelů nebo 
rodičů, kteří je doprovází, je pro nás 
důležité, aby se stali členy komunity 
vázané na muzeum. Měli jsme napří-
klad vzdělávací a badatelský program 
pro nadané žáky, takzvanou T-Expe-
dici, při které byl předmětem bádání 
starý německý zvyk jízda osením. Ač již 
program skončil, mladí badatelé dále 
udržují kontakty s historiky a snaží se 
ten zvyk na Jesenicku zrekonstruovat. 
V pasivní roli si navíc budou hlídat akce 
muzea, což byl náš dílčí cíl. Na návštěv-
nost expozic a výstav, kterou tvoří z 80 % 
turisté, to přímý dopad nemá.

Jesenicko se někdy označuje jako 
odloučený region. Myslíte si, že je 
muzeum pro návštěvníky špatně 
dostupné?
Ne, Jesenicko je svým způsobem odlou-
čený region, ale ta uzavřenost má i své 
výhody. Pro nás jsou důležité interakce 
mezi regionálními aktéry, ale muzeum 
je dobře dostupné též veřejnou dopra-
vou, vždyť železniční nádraží v Jeseníku 
je od muzea doslova pár kroků.

Které činnosti muzea mají největší 
ohlas a přitahují návštěvníky ze vzdá-
lenějších regionů?
Zdaleka nejnavštěvovanější expozicí 
jsou Čarodějnické procesy na Jesenicku, 
za kterými se lidem vyplatí dojet vlakem 
nebo autem odkudkoli z České republi-
ky. Jezdí k nám ale také mnoho Poláků, 
Němců, Britů, měli jsme tu návštěvnic-
ké skupiny ze Švédska, Finska, Francie, 
zkrátka z celé Evropy. Příběh čarodějnic-
kých procesů je významný i pro historii 
našich zemí, a proto se snažíme trochu 
provokativně podněcovat debatu o té 
době. Nedávno jsme pozvali významné-
ho historika Čechuru, který v přednášce 
diskutoval s místními historiky i laickou 
veřejností o kontroverzních tématech 
týkajících se černé magie a čarodějnic-
kých sabatů. Je to způsob, jak rozprou-
dit diskusi o historii regionu.

ČARODĚJNICKÉ PROCESY 
STÁLE PŘITAHUJÍ TURISTY, 
ale Jesenicko nabízí mnohem více
Může být muzeum atraktivní i pro děti různého věku, nebo 
je to stále jen méně zajímavá část školních výletů? Ředitel 
Vlastivědného muzea Jesenicka Pavel Rušar v tom má 
jasno. Mladá generace mu není lhostejná, proto se k ní snaží 
prošlapávat cestu netradičními výzkumnými a vzdělávacími 
programy. Při hledání nápadů se rád nechává inspirovat 
okolní krajinou při cestování vlakem.

Pavel Rušar

Vaše kariéra je úzce spojená se vzdě-
láváním dětí. Jste ještě v kontaktu 
s akademickou sférou?
Ano, jsem. Akademická sféra mě  
neustále inspiruje ve směřování výzkumů  
v přírodních i humanitních vědách.  
Takže kontakt zejména s Univerzitou 
Palackého v Olomouci mám velmi 
intenzivní. Častěji jezdím já za nimi a dá 
mi práci je přesvědčit, aby i oni jezdili 
opačným směrem. Často přijedou  
vlakem a někdy zůstanou i celý týden.

Jaký dopravní prostředek pro cestová-
ní využíváte vy?
Když jsem nastupoval do funkce ředitele 
muzea, neměl jsem představu, kolik mě 
čeká administrativy a byrokracie. Jako 
manažer mám mnohem méně času 
tvořit a plánovat. Pokud mám jednání 
v Praze, Olomouci nebo v Brně, sednu 

V zimě vyráží na běžky 

na hřebeny Hrubého Jeseníku
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Vizitka
Narodil se v Přerově, vystudoval historii 
a později také geografii na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Následně působil 
v oblasti online vzdělávání, již pátým 
rokem je ředitelem Vlastivědného muzea 
Jesenicka. Zdejší komunitu se snaží obo-
hacovat různými nápady z oblasti kultu-
ry, vzdělávání i regionálního rozvoje, a to 
nejen v rámci muzejní činnosti. Ne náho-
dou je členem Komise pro rozvoj města 
Jeseníku v rámci místní samosprávy.

vytvářeli dospělí, protože ti už nevidí svět 
dětskýma očima. Jestli to je myšlenka 
příliš odvážná, časem uvidíme.

Jak si čistíte hlavu od pracovních 
povinností?
Sportem. V zimě vyrážím na běžky 
na horské hřebeny Hrubého Jeseníku. 
Abych nezůstal nic dlužen Rychlebským 
horám, jezdím zase v létě na kole na ry-
chlebské stezky na traily, kde si opravdu 
krásně pročistím hlavu.

Už deset let žijete na Jesenicku. Co 
pro vás tento region ve stručnosti 
znamená?
Jesenicko je pro mě unikátní spojení 
přírody a historie. Je to kombinace velmi 
těžkých příběhů lidstva jako čarodějnic-
ké procesy se vzletnými událostmi jako 
přírodní léčba studenou vodou Vinzenze 

Priessnitze. To všechno je zasazeno 
do fantastické scenérie horských masi-
vů, hřebenů Rychlebských hor a Hrubé-
ho Jeseníku, takže pro mě je to prostě 
láska. A i to se snažíme předat návštěv-
níkům, kteří mají třeba pouze den či dva 
na to, aby náš kraj poznali. Vodní tvrz je 
ideální místo, kde se s regionem, jeho 
přírodou a historií seznámí ve zhuštěné 
podobě za krátký čas.  ▪

místo do auta do vlaku a čas věnuju 
kreativitě, přemýšlení o tom, co by bylo 
dobré udělat, popustím uzdu fantazii, 
často se nechávám podněcovat krajinou, 
která za oknem ubíhá. Vlak mě sveze 
i s koloběžkou, kterou používám pro 
přesun ve městě. Je to sice pomalejší než 
autobus nebo tramvaj, ale příjemnější, 
navíc i město má čím inspirovat.

Jaké nápady nebo cíle máte v plánu 
realizovat v nejbližší době?
Zamýšlíme se nad výstavbou odvážné 
dětské expozice ve Vodní tvrzi, která by 
představovala jesenickou faunu a flóru 
interaktivním způsobem. Chceme, aby 
nadaní studenti středních škol připravili 
ve spolupráci s Ostravskou univerzitou 
animované filmy zaměřené na různá té-
mata této výstavy. Cílíme na děti ve věku 
od pěti do deseti let. Nechceme, aby to 



Pozvánka
Mezinárodní setkání 

uměleckých kovářů 

Hefaiston se koná na hradě 

Helfštýně každý poslední 

srpnový víkend už od roku 

1982. Pravidelně si jej 

nenechá ujít 8–10 tisíc 

návštěvníků. Letos začíná 

v pátek 26. srpna a potrvá 

do neděle 28. srpna. Akce 

naváže na 34. Kovářské 

fórum, které bude na témže 

místě probíhat již od soboty 

20. srpna. Pokud pojedete 

vlakem, stačí vystoupit 

ve stanici Lipník nad  

Bečvou (na trati Olomouc –  

Ostrava). K hradu se 

dostanete přímo z nádraží 

po červené turistické 

značce nebo kyvadlovou 

autobusovou dopravou.
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Letošní, 34. Kovářské fórum na hradě  
Helfštýně se poslední srpnový týden 

ponese v mezinárodním duchu. Do akce se 
tradičně zapojují špičkoví čeští i zahraniční 
autoři a autorské kolektivy. Tentokrát se 
podařilo navázat spolupráci se sochařem, 
kovářem a designérem Radomírem Bártou.

Ocel, sklo i dřevo
Ten se proslavil díky unikátním přístu-
pům v kombinování nerezové oceli 
s různými druhy nerostů, skla nebo 
dřeva a do týmu si přizval další výrazné 
osobnosti. V historické hradní kovárně, 
kde se pokusí realizovat plastiku s rost-
linnými motivy, mu budou asistovat 
Ondřej Géla, v kovu tvořící umělec 
z Milostovic, dále belgičtí kováři Patrick 
Pelgroms, Philip Vervoort a francouz-
ský kovář Antoine Mathey, který jezdí 
na Helfštýn posledních pár let také jako 
dobrovolník.

Mistři černého řemesla se již tradičně na konci prázdnin setkají 
na hradě Helfštýně u Lipníka nad Bečvou. Své dovednosti 
předvedou kováři z Česka a dalších téměř dvou desítek zemí. 
Specifickou atmosféru dotvoří doprovodný program včetně 
koncertů, ochutnávky burčáku a promítání na hradby.

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
UMĚLECKÝCH KOVÁŘŮ 
rozzáří na týden hrad Helfštýn

Slavnostní zahájení Fóra proběhne 
na třetím nádvoří Helfštýna v sobotu 
20. srpna. Kolektiv autorů zde představí 
plánovaný rozsah a budoucí podobu 
díla. Náladu účastníkům zpříjemní cim-
bálová muzika Rubáš a k dokreslení at-
mosféry zahajovacího večera pomůžou 
vinaři z Boršic, kteří připraví ochutnávku 
prvního burčáku.

Ocenění pro mistry
Na týden probíhající Kovářské fórum ply-
nule naváže v pátek 26. srpna Hefaiston –  
mezinárodní setkání uměleckých kovářů. 
Jubilejní, 40. ročník si nenechají ujít zá-
stupci téměř 20 zemí světa včetně Itálie, 
Francie, Austrálie, Ameriky či Ukrajiny. 
Návštěvníci během víkendu uvidí na  
200 kovaných exponátů i mistry černého 
řemesla při práci na třetím hradním 
nádvoří, kde se nachází deset pracovišť 
a historická hradní kovárna.

Připravený je i další program včetně 
koncertu kapely Kalle (v pátek od  
18 hodin) a Nylon Jail (v sobotu od  
21 hodin), kovářské soutěže, přednášky 
odborníků na druhém hradním nádvoří. 
Před slavnostním vyhlášením výsled-
ků vystoupí v neděli od 13:30 hodin 
Cirkus Levitare. V rámci oslav čtyř dekád 
pořádání této akce připravili organizá-
toři i unikátní videomapping – projekci 
na helfštýnské hradby. Obrazová  
a světelná show vypukne v pátek  
i v sobotu po setmění.  ▪

Více na www.hefaiston-helfstyn.cz a Helfstyn.cz



39

Co na své práci považujete za  
nejkrásnější?
Když dovezu své cestující včas do cíle 
jejich cesty. Těší mě, pokud se to povede 
komfortně a dle jízdního řádu. Dále mě 
baví lokomotivy oživovat. Za nejkrásnější 
na své profesi považuju, když jedu zejmé-
na o víkendu s vlakem krajinou, kolem 
tratě se prochází rodiny s dětmi a mávají 
na projíždějící vlak. Světly reflektoru 
a jemným zahoukáním vždycky rád po-
zdravím a zamávám na oplátku zpátky.

Které jsou vaše oblíbené tratě?
Jako doma se cítím na trati Praha – Ost-
rava, tu mám v krvi už od mládí. Jezdím 
teď v turnusové službě na trati Praha –  
Brno – Břeclav a jsem také velmi spo- 
kojený. Je to nádherná trať a cestu přes 
Vysočinu do Brna a potom úsek z Brna 
mezi vinicemi do Břeclavi si opravdu uží-
vám. Rád jezdím i na Plzeň, kde se mi líbí 

stoupání ze Zdic přes Hořovice na Kaří-
zek, nebo na trati z Prahy do Drážďan.

Jaké vlastnosti musí mít dobrý stroj-
vedoucí?
V první řadě musí být poctivý. Profese 
strojvedoucího neumožňuje něco nedě-
lat, jak se má, nebo si práci ulehčovat. 
Vše musí odpovídat ustanovení před-
pisů a taky technologickým postupům 
pro jednotlivé typy vlaků či lokomotiv. 
Odpovědnost je vlastnost, kterou by 
měl strojvedoucí oplývat, aby cestující 
mohli v klidu sedět a užívat si cestu.

Jak dlouho vám trvalo, než jste se vy-
pracoval na vedení dálkových vlaků?
Na základní kurz strojvedoucího jsem 
musel čekat celých šest let v různých 
profesích, vždy však spojených s loko-
motivami. Jezdím od roku 2006, kdy 
ještě železnice nebyla rozdělená na ná-

kladní a osobní. Začal jsem na lehčích ná-
kladních vlacích a zálohách. Teprve poté 
přišly osobní vlaky na lokálce Praha –  
Čerčany a Dobříš. Potom jsem požá-
dal o zkoušky na motorové vozy 854 
a s nimi nastalo ježdění na trati Praha –  
Turnov – Tanvald. Po dalším roce jsem 
absolvoval zkoušky na elektrické loko-
motivy a začala vozba na trati Praha –  
Hradec Králové. Tak to šlo postupně 
s vícesystémovými lokomotivami. Díky 
znalosti německého jazyka jsem složil 
zkoušky a získal oprávnění i na mezi-
národní vlaky směr Drážďany a Lip-
sko. A nakonec mi přibylo Pendolino. 
Dohromady to trvalo 8–10 let. Nerad 
bych však někoho odradil, dnes už je to 
rychlejší. Každý však musí pochopit, že 
profesní růst na nejelitnější vlaky Čes-
kých drah potřebuje čas a zkušenosti.

Co byste popřál lidem, které právě 
vezete?
Rozhodně včasný příjezd do cíle i přes 
všechny nástrahy výluk a omezení, které 
nás dnes na tratích provází. Dále bych 
jim chtěl popřát příjemné a pohodlné 
svezení v čím dál novějších vlacích, jež 
na koleje přichází v krásných modrých 
barvách. Spokojenost s rozsahem slu-
žeb, které se na palubách vlaků Českých 
drah poskytují. I přes všechna úskalí 
s sebou profese strojvedoucího nese 
obrovské množství kouzla a zájemcům 
chci toto povolání ze srdce doporučit.  ▪

Zbigniew Adamus
V roce 1998 nastoupil k Českým 

drahám s cílem stát se stroj- 

vedoucím. Těch byl ale tehdy 

nadbytek. Na vysněnou profesi 

proto musel čekat šest let v jiných 

drážních angažmá. Na lokomotivu 

se dostal až v roce 2006 a postupně 

se od lehkých vlaků a staničních 

záloh vypracoval přes lokálku 

do Dobříše a další výkony až k těm 

nejprestižnějším. Dnes vozí railjety, 

Pendolina a další dálkové spoje.

naše tváře l ČD servis

DOBRÝ STROJVEDOUCÍ 
MUSÍ BÝT ODPOVĚDNÝ, 
aby si cestující mohli užít klid
Ačkoli nepochází z železničářské rodiny, koleje si ho 
prý přitáhly samy. Už jako klukovi se mu líbilo rytmické 
podupávání vlaku krajinou, sledoval dlouhé soupravy 
s uhlím a rudou, u kterých počítal vagony. Měl sen stát se 
strojvedoucím a po několika letech snažení ho proměnil 
ve skutečnost. Svou práci si dnes dokáže náležitě užít.

Můžete ho potkat

 V railjetech z Prahy do Břeclavi
 Ve spojích SC Pendolino 
 z Františkových Lázní přes 
 Prahu do Ostravy
 Ve spojích EC Berliner z Prahy 
 do Drážďan
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Dne 10. ledna 2022 jezdily vlaky ČD 
s celkovou včasností 90,3 %, což 

lze považovat za velmi slušný výsledek. 
Při hodnocení se brala v úvahu každá 
stanice (ne však zastávka) s nástupem 
a výstupem cestujících. Pokud měl spoj 
zpoždění do pěti minut, statisticky 
se počítal jako jízda včas. Vedle toho 
dne 10. června 2022 dosáhly vlaky ČD 
včasnosti pouze 78,9 %, tedy poměrně 
špatného výsledku. Jak je to možné?

Velké rozdíly ve včasnosti
Pokud bychom hodnotili pouze zpož-
dění, která způsobí samotný národní 
dopravce, mnoho nás toho nepřekvapí. 
Výsledky včasnosti za celé měsíce jsou 
98,9 % v lednu a 97,9 % v červnu. Znovu 
připomínáme, že jde pouze o zpoždění 
zaviněná dopravcem. Pojďme se však 
podívat na detaily. Dne 10. ledna 2022 
si vlaky ČD dálkové dopravy vedly s přes-
ností 82,6 %, ale dne 10. června 2022 to 
bylo pouhých 49,9 %! Ještě větší rozdíl 
najdeme u spojů kategorie SuperCity – 
91,2 % versus 48,9 %.

V čem vězí hlavní příčiny
Zaměřme se na hlavní důvody.  
Dne 10. ledna to bylo řízení sledu  
vlaků (předjíždění, křižování), a to 
3 936 minut, což představuje 31,7 % 
z celkového zpoždění. Následuje 
čekání na přípoje s 2 174 minutami 
(17,5 %), v pořadí třetím důvodem 
byly výluky s 1 209 minutami (9,7 %), 
čtvrtým vliv mimořádných událostí 
s 1 134 minutami (9,1 %) a pátým 
obrat souprav, lokomotiv a personálu 
s 1 009 minutami (8,1 %).

A co 10. června? Zde jsou příčiny 
zpoždění následující: řízení sledu 
vlaků vykázalo 7 503 minut (tedy skoro 
dvojnásobek) a 21,5 %, čekání na pří-
poje 6 248 minut (téměř trojnásobek) 
a 17,9 %, v pořadí třetí byly výluky 
s 5 051 minutami (více než čtyřnásobek) 
a 14,7 %, čtvrtým se stal vliv mimořád-
ných událostí s 4 952 minutami (více 
než čtyřnásobek) a 14,2 % a pátým 
obrat souprav, lokomotiv a personálu 
s 3 794 minutami (téměř čtyřnásobek) 
a 10,9 %.

Hladiny zpoždění
10. ledna 2022
V cílové stanici mělo zpoždění nad  

15 minut celkem 75 vlaků ČD. Za celý 

den se nastřádalo 12 424 minut 

zpoždění u spojů národního dopravce.

10. června 2022
V cílové stanici vykázalo zpoždění nad 

15 minut dohromady 257 vlaků ČD, 

přičemž celkový počet nastřádaných 

minut zpoždění činil 34 846. V obou 

kategoriích se jedná o téměř trojnásobek 

oproti stavu o pět měsíců dříve.

Při hodnocení důvodů zpoždění nás může napadnout, zda se u nich výrazně neprojevuje 
i vliv ročního období. Pojďme se tedy podívat na náhodou vybrané dny 10. ledna a 10. června 
letošního roku, kdy nenastaly žádné mimořádnosti, které by nám výsledky znehodnotily 
nebo výrazně ovlivnily.

JAK SE LIŠÍ 
ZPOŽDĚNÍ PODLE 
ROČNÍHO OBDOBÍ?

Pokud hledáme pravé příčiny, musíme 
se podívat na ty primární. Těmi nejsou 
ani sled vlaků, ani čekání na přípoje. 
U nich se jedná o případy sekundárního 
zpoždění (vyvolaného jinou příčinou). 
Hlavní důvod spočívá ve výlukách!  
Zpoždění z nich plynoucí se zvýšilo více 
než čtyřikrát, což se negativně odrazilo 
také u sekundárních příčin.  ▪



IDSOK POHODLNĚ 
& ELEKTRONICKY 

E-shop IDSOK
  umožňuje nákup časových jízdních dokladů 
pro konkrétní zóny nebo celosíťově 
pro všechny spoje IDSOK

  v účtu můžete spravovat i více bankovních karet

   jízdenku lze vrátit a získat zpět nevyužitou 
část ceny jízdného

Bezkontaktní bankovní karta
  ve vozidle lze kartou platit jízdné do výše 500 Kč

  nosič časového jízdního dokladu z e-shopu*
        *do vlaku je nutný tisk jízdního dokladu

Na podzim 2022 PŘIPRAVUJEME
novou mobilní aplikaci pro nákup 
časových i jednotlivých jízdenek. 

www.idsok.cz
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RODINNÁ 
DOVOLENÁ 
PO APENINÁCH 
za antikou i renesancí
Na dětech si člověk nejvíce uvědomuje, jak čas běží. 
Z naší holčičky Elišky se stává slečna a mladší Anička je 
těsně (dva roky) za ní. Ve škole již probírají dobu antiky, 
a i proto jsme si vybrali jako destinaci pro dovolenou 
Itálii. Na tisíc kilometrů dlouhý Apeninský poloostrov si 
s sebou bereme pouze dva batůžky a dvě koloběžky.

Itálie

T e x t  a   f o t o :  V l a s t i m i l  H y b r a n t
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Výhled na Canal Grande z mostu Ponte dell‘Accademia
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Cestu zahajujeme jízdou na kolo- 
běžkách na nádraží. Zde svá vozítka 

ve vteřině skládáme a naskakujeme  
do expresu. Vlak se brzy rozjíždí  
a během jízdy využíváme volný čas pro 
zdokonalení italštiny. Předčítám a celá 
rodina opakuje: uno, due, tre, …, ciao, 
buon pomeriggio, grazie, come va, 
gelato. V průběhu cesty k nám přisedá 
solidně česky mluvící Asiatka, která nás 
zasvěcuje do zvyků čínského školství. 
Vzdělávání údajně probíhá od pondělí 
do neděle a od rána do večera. Na nic 
jiného tam není čas. Jsme vděční, že se 
naše děti narodily v malé středo- 
evropské zemi.

Po výjezdu z tunelu nás vítá pražské 
hlavní nádraží. Vystupujeme a v listonoš-
ské restauraci za Sherwoodem zvládáme 
rychlý oběd. Není času nazbyt, vracíme 
se na nádraží a expresním autobusem 
míříme k letištnímu terminálu 2.  
Ke každému přesunu mimo veřejný 
prostředek používáme koloběžky. Šetří 
nám čas, energii a samozřejmě síly, a to 
po celou dobu dovolené. Na letišti je 
opět skládáme a připravujeme na odba-
vení. Až doteď šlo vše podle plánu, náš 
let je však o 40 minut opožděný. Nevadí, 
už není kam spěchat. Nakonec přistává-
me na letišti Řím–Fiumicino pouze  
o 10 minut později. Všichni naši spolu- 
cestující si již odebrali svá zavazadla 
z jezdícího pásu, jen naše koloběžky jsou 
v nedohlednu. Hala je prázdná a teprve 
na dotaz u letištního personálu je nám 
zavazadlo v potravinářské fólii vydáno.

Dobře schované nástupiště
Na koloběžkách přejíždíme ve dvou 
minutách do nádražní haly, kde si vy-
bíráme místní courák (zatímco ostatní 
turisté volí Leonardo Train Express). Sice 
všude staví a na Roma Termini (centrál- 
ní vlakové nádraží v Římě) přijedeme 
o půl hodiny později a ještě k tomu 
s přestupem, ale místo turistů se vlak 
postupně plní místními, takže poprvé 
pociťujeme tu pravou Itálii.

Paradoxem je, že ubytování jsme  
si zajistili v blízkosti druhého římského 
letiště – Řím Ciampino. Nevadí, cesta 
z centra města tam trvá pouhých  
14 minut. A jen díky koloběžkám stíhá-
me první možný přípoj. Ačkoli najít ho 
nebylo zcela snadné. Vlak totiž stojí na  
18. nástupišti, které není na první pohled 
značené. Na kusém nádraží v daném 
místě vidíme pouze nástupiště 17 a 19. 
Uniformovaný železničář nám ale vysvět-

Naše hlavní pražské 
nádraží je ve srovnání 
s Roma Termini asi poloviční 
a počet přijíždějících 
a odjíždějících vlaků 
ani nespočítáme.

luje, že pokud půjdeme 400 metrů  
podél 17. nástupiště, dorazíme na nástu-
piště 18. Naše hlavní pražské nádraží je 
ve srovnání s Roma Termini asi poloviční 
a počet přijíždějících a odjíždějících vlaků 
ani nespočítáme. Dá se říct, že je tu stále 
něco v pohybu. Přijíždíme do Ciampina, 
a protože se už stmívá, jen se ubytujeme, 
umyjeme a jdeme spát.

Nedostupné Colosseum
Ráno nevyspáváme a už v osm ho-
din jsme zpět na Roma Termini. Plán 
prvního dne zní: vidět a navštívit toho 
v metropoli co nejvíce. Koloběžky nás 

vezou dolů po ulici Via Cavour. Párkrát 
brzdíme kvůli křižovatce, ale vozítko nás 
donese během deseti minut ke gigantic-
ké stavbě – antickému Colosseu. Stavbu 
dokončenou za císaře Tita před téměř 
dvěma tisíci lety není zapotřebí před-
stavovat ani popisovat. Obcházíme ji 
kolem dokola. I když jsme si přivstali, 
abychom nemuseli stát ve frontě, 
dovnitř se nedostaneme. Vstupenky 
nelze platit hotově ani kartou – pouze 
přes internet. Ale ani turisté, kteří za-
platili online, nenachází místo, kde by 
potvrzení o uskutečněné platbě vymě-
nili za potřebné lístky. Stejné pravidlo 
bohužel platí i pro Forum Romanum. 
Smiřujeme se s tím a aspoň při pohledu 
z dálky pociťujeme dávnou minulost 
vyspělé antické civilizace.

Procházíme po ulici Via dei Fori 
Imperiali, občas zastavujeme a z nad-
hledu si prohlížíme vykopávky. Janička 
nás předčítáním místní historie uvádí 
do slavných dob a všichni si to náležitě 

Pohled na Colosseum z rušné ulice Via Nicola Salvi

La Terrazza del Altare della Patria
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užíváme. Dostáváme se na náměstí 
Piazza del Campidoglio, navržené  
Michelangelem v 16. století. Následuje 
majestátní mramorový chrám La Terrazza 
del Altare della Patria, doplněný dlouhým 
schodištěm, ozdobený fontánou, sloupy 
a četnými sochami. Jen přes ulici lze po-
zorovat nebo navštívit vykopávky zvané 
Trajánovo fórum. Míříme dále ulicemi 
a cítíme, že je nezbytné doplnit energii. 
Via di San Vincenzo je ideální ulice pro 
naplnění žaludku. Dáváme si poprvé pizzu 
a následně i dokonalé gelato (zmrzlinu).

Kolik schodů napočítáme?
Množství lidí a různých pouličních pro-
dejců svědčí o tom, že se blížíme k dal-
šímu stavebnímu skvostu – Fontáně di 
Trevi, baroknímu dílu z 18. století. Kašna 
je z bílého mramoru a tísní se na malém 
prostoru. Místo nepřetržitě obklo-
puje mnoho obdivovatelů a zejména 
zamilovaných párů. Kašna je plná mincí 
a podle statistiky činí její denní dobro-

Co jsme se  
naučili
Cíl cesty byl splněn. Poznali jsme 
život v zemi s významnou antickou, 
středověkou i novověkou historií 
a s architekturou dávných časů, ba-
roka i renesance. Naše holky by měly 
být pro teoretickou výuku ve škole 
dostatečně motivované. Mimoto 
zakusily klasickou italskou kuchyni 
a všichni jsme si přivezli domů „zá-
klady“ románského jazyka. Děvčata 
už vědí, kdo to byl Marco Polo, od-
kud pocházel Kryštof Kolumbus, jak 
vypadá italská vlajka a co znamená 
národní hrdost a italský tempera-
ment.

volný výnos až tři tisíce eur. Fontána je 
pro oko tak přitažlivá, že mnohé jedince 
nutí stále se do Říma vracet. Nám stačí 
pár minut pohledu a opět se krmíme 
pizzou a holky zmrzlinou. Pokračujeme 
dále a míříme ke Španělskému náměstí 
s jeho schody. Běžíme nahoru a počítá-
me je. Naše výpočty se mírně rozchází. 
Internet napovídá, že jich má být 138 
s celkovým převýšením 23 metrů.

Procházíme krásnými uličkami, dlou-
hými, úzkými, na pohled čistými i špina-
vými. Dostáváme se na náměstí Piazza 
Navona a nakonec přicházíme k další 
gigantické stavbě – římskému Pantheo-
nu. Obrovský chrám podpírají asi 30 me-
trů vysoké žulové pilíře. Vnitřek je tvořen 
kruhovou aulou gigantického průměru 

45

Fontána di Trevi v celé své kráse Gigantický Pantheon

Piazza del Duomo v Pise se slavnou nakloněnou věží
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a značné výšky. Na stěnách samozřejmě 
nechybí malby. Počátek stavby spadá 
do začátku našeho letopočtu.

Je odpoledne a poslední místo, které 
chceme dětem ukázat, je Svatopetrské 
náměstí a stát ve státě – Vatikán. Na kolo-
běžkách zdoláme most Ponte Vittorio 
Emanuele II, pod námi teče řeka Tibera 
a za pár okamžiků jsme na pro katolíky 
významném náměstí. Procházíme se, 
pozorujeme dění a kolem třetí hodiny 
nasedáme na metro a se dvěma přestu-
py míříme k Tyrhénskému moři, tedy 
do poslední stanice – Cristoforo Colombo. 
Všechny tři holky si sundají boty a na pí-
sečné pláži běhají po kolena ve slané vodě 
sem a tam, vítr si pohrává s jejich tričky. 
Po návratu už jen odpočíváme, večeříme 
a dopřáváme si i něco ostřejšího k pití.

Vykopávky daleko i blízko
Ve čtvrtek ráno vstáváme po páté 
hodině, tedy ještě za tmy. Chystáme se 
stihnout první rychlovlak na jih do Nea- 
pole a dále se plánujeme couráčkem 
s rychlostí našeho Pendolina přesunout 
do Pompejí. Na pokladně nádraží Roma 
Termini mi krásná tmavovláska značně 
vysává bankovní konto, ale pohodlí 
a rychlost vlaku mě velmi brzy uspoko-
jují. Téměř okamžitě po odjezdu vidíme 
na palubní obrazovce 299 km/h. Je to 
parádní jízda. Nic se neklepe a holky 
odhadují rychlost na český osobák. Stěží 
stíháme snídani ve vlakovém bistru a vla-
kový rozhlas nás informuje, že se blížíme 
do cílové stanice Napoli Centrale.  

lístky (děti do 15 let mají vstup zdarma) 
a poprvé v životě vcházíme do míst, 
o kterých jsme se učili v dějepravě. 
Prostor vykopávek je rozlehlý a zůstává-
me zde až do odpoledních hodin. Tím, 
že jsme přijeli tak brzy, jsme měli velkou 
část prohlídky bez davů dalších turistů. 
Několikrát potkáváme pracovníky, kteří 
čistí a odkrývají další dosud nepoznané 
části historie. Pompeje rozhodně stojí 
za to navštívit! Vzdáváme čest vyspělé 
civilizaci a uvědomujeme si, že lidský 
život může být rychle a nenávratně 
zničen. Spory a války mezi lidmi jsou pro 
mě stále nepochopitelné. I z finančních 
důvodů se vracíme běžným rychlíkem. 
Ušetřili jsme, ale cesta trvá čtyři hodiny. 
Jsme unavení a kromě večeře nás čeká 
jen spánek.

Na tak krátké železniční představení 
nejsme v Česku zatím zvyklí. Snad se ale 
taky dočkáme.

„Vidět Neapol a zemřít.“ Druhou 
částí známé věty se raději neřídíme, 
na nádraží scházíme schody o patro 
níže a ze stanice Garibaldi pokračuje-
me již zmíněným vláčkem couráčkem 
do Pompejí. Cesta utíká a holky se 
nestačí divit. Přilehlá obydlí dle ven-
kovního stavu vypadají jako absolutní 
ruiny vysídleného ghetta. Pouze čisté 
pověšené prádlo na sušácích napo-
vídá, že zde lidé stále bydlí. Sopku 
Vesuv jsme viděli již z předchozího 
vlaku a nyní se kolem ní celou cestu 
točíme, až ji máme za zády. Vystu-
pujeme a hned před nádražím nám 
skupina místních nabízí všemožné 
služby včetně odvozu k archeologic-
kým památkám. Odmítáme s tím, že 
to zvládneme sami na koloběžkách. 
Přesvědčují nás, že je to hrozně daleko 
a že jízda na koloběžce tam není mož-
ná. Internet ale říká něco jiného.

Už za pár minut stojíme u boční  
IV. brány v ulici Via Plinio. Kupujeme dva 

Přilehlá obydlí dle venkovního 
stavu vypadají jako absolutní
ruiny vysídleného ghetta. 
Pouze čisté pověšené prádlo 
na sušácích napovídá, že zde 
lidé stále bydlí. 

Vykopávky v Pompejích

Socha Herkula a Kakuse na náměstí Piazza della Signoria

Ponte a Vicchio nad řekou Arno

Čekáme na správný vlak do stanice Venezia Santa Lucia
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Věž, která se naklání
V pátek vyspáváme až do sedmi, a pro-
tože není vlastně co balit, nemusíme 
spěchat. Opouštíme oblast Lazio a vlak 
InterCity jedoucí do Turína nás rychlostí 
200 km/h unáší do Toskánska, přesněji 
do městečka Pisa na řece Arno. Zde je na-
ším cílem nakloněná věž, která se začala 
stavět před tisíci lety. Když lidé zjistili, že 
se jim naklání, začali ji podkládat z druhé 
strany, a tak než ji dostavěli, padala zase 
na opačnou stranu. Nyní činí sklon věže 
čtyři stupně. Tato stavba stojí společně 
s katedrálou Santa Maria Assunta a bap-
tisteriem San Giovanni na náměstí 
Piazza del Duomo. Objekt je z velké části 
obehnaný hradbami a působí naprosto 
pohádkově. Všichni si ho fotí a rukama 
pomyslně podpírají stále padající věž.

Tak jako jinde i tady ochutnáváme 
gelato a je opravdu skvělé. Kombi-
nace čokolády a jahod s čerstvou 
šlehačkou si nás podmanila a jedno- 
značně vyhrává. Pokračujeme moder-
ním místním vlakem do metropole  
Toskánska – Florencie. Vystupuje-
me v konečné stanici Firenze Santa 
Maria Novella. Ubytování máme 
zarezervované co by kamenem 
dohodil, jen přes ulici. Dáváme si 
sprchu a vyrážíme do centra, kde 
dostáváme přírodní sprchu z nebe. 
Přesto dvě hodiny vydržíme a obdi-
vujeme krásy architektury. Občas 
si vzpomenu na Hannibala Lectera 
a hledám místa, která jsou ve filmu 
zobrazena. Vracíme se mokří a ohří-
váme se ve sprše.

Setkání na pláži
U Tyrhénského moře v Římě jsme 
najednou zaslechli píseň Mám 
rád s hlasem Mira Žbirky. Nemohli 
jsme uvěřit, že Mekyho znají také 
Italové. Šli jsme ke zdroji zvuku, 
až jsme narazili na stan úplně 
na okraji pláže. Kolem byly ze všech 
stran dřevěné palety. Nestihli jsme 
se ani nadechnout a dívčí hlas 
na nás plynulou češtinou zaječel: 
Co chcete? Ihned jsem se představil 
a od Moniky z Brna se dozvěděl, 
že tady na pláži žije již dva roky, 
nikam nechodí, nic nedělá a jen tak 
nechává svůj život plynout. Proho-
dili jsme několik vět a s úsměvem 
se rozloučili. Takové setkání jsem 
nečekal.
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končíme na mostě Ponte a Vicchio. Jde 
vlastně o obytný most zlatníků. Domy 
jsou zde na pohled v katastrofálním sta-
vu, vypadají, že ještě dnes spadnou. Ale 
jejich spodní část působí díky vitrínám 
plným zlata jako reklama na přepych.

Po obědě odjíždíme ze stanice 
Firenze Rifredi do centra Benátek, 
na ostrovní stanici Venezia Santa Lucia. 

Poslední hodiny u gondol
Je sobota ráno. Probouzíme se do po-
sledního dne v Itálii. Roztahuji hotelové 
závěsy a venku vidím nádherné počasí. 
Po úžasné kontinentální snídani vyráží-
me opět do centra. Ulicí Via de’Martelli 
se dostáváme na náměstí Piazza del 
Duomo, kde nacházíme katedrálu Santa 
Maria del Fiore. Jde o perlu Florencie, 
postavenou v době pozdního středověku, 
a dle odborníků se jedná o jednu z nejim-
pozantnějších staveb světa vůbec. Po-
stupně procházíme náměstí Piazza della 
Repubblica, Piazza della Signoria, kde si 
mimo jiné prohlížíme sochy Davida, Her-
kula a Kakuse. Uličky spojující rynky jsou 
plné obchůdků, barů a hospůdek. Všude 
vládne úžasná atmosféra. Italskou misi 

Ostrov s pevninou spojuje čtyři kilo-
metry dlouhý most. Máme posledních 
pět hodin na Apeninském poloostro-
vě a chceme využít každou minutu. 
Zdoláváme poprvé vodní kanál pomocí 
mostu Ponte degli Scalzi a mizíme 
ve spleti nekonečného bludiště uliček. 
Každou chvíli překračujeme všudy-
přítomný vodní kanál po mostku. 
Pozorujeme gondoly plující sem a tam. 
Všude vidíme malé obchůdky, bary, 
pizzerie a taverny. Zastavujeme se 
na obloukově vypouklém mostě Ponte 
dell’Accademia a kocháme se nádher-
ným výhledem do okolí.

Postupně objevujeme krásy baziliky 
Santa Maria della Salute, Il Lampione 
a naši benátskou cestu završíme pří-
chodem na obrovské náměstí svatého 
Marka. Místo je plné turistů a velká 
část z nich posedává v hospůdkách 
po jeho obvodu. Příjemnou atmosféru 
doplňuje živá hudba dvou počet-
ných orchestrů, jejichž členové jsou 
oblečení do noblesních fraků. Prostor 
je tak velký, že se orchestry akustic-
ky nijak neruší. Dominantu náměstí 
představuje téměř stometrová zvonice 
svatého Marka, za kterou se nachází 
stejnojmenná bazilika. Čas se nám ale 
krátí a pomocí GPS hledáme nejkratší 
cestu na nádraží. Stíháme i poslední 
gelato.  ▪

Každou chvíli překračujeme 
všudypřítomný vodní 
kanál po mostku. 
Pozorujeme gondoly 
plující sem a tam. 

Benátské náměstí svatého Marka se stejnojmennou 
bazilikou a zvonicí

Hejno gondol se zvonicí svatého Marka v pozadí

Na rodinné fotografie nebylo příliš času
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zábava l takoví jsme (ne)byli

50 před 40 lety

POMÁHÁME CHMELAŘŮM 
a objednáváme kufr na kolečkách

Prázdniny se překulily do svého druhého poločasu, když Československem prošel pochod 
míru, aby z Bratislavy zamířil do Vídně. V parném létě vystoupali mládežníci v Leninových 

stopách na Rysy a člen politbyra KSČ Miloš Jakeš převzal k šedesátinám Zlatou hvězdu hrdiny 
socialistické práce. Žně sice finišovaly, ale zase začala sklizeň chmele.

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 

 Brontosaurus to přežil
Kdyby redakce 
Rudého práva 
věděla, o čem 
se na letním 
studijním 
táboře hnutí 
Brontosaurus 
pod hradem 
Zvířetice 
mluví, asi by 
o něm psala 
jinak nebo by 
nepsala vůbec. 
Ale fakt je, že 
textík vyšel 
i s fotkou. Eko-
logické hnutí, 
které značně 
zpopularizoval 
časopis Mladý 
svět, už tou 
dobou začalo 
režimu trochu 
přerůstat přes 
hlavu. A nako-
nec ho přežilo.

I když Rudé právo psalo o dobrovolnos-
ti, ve skutečnosti školy povinně vyslaly 
na pole a do chmelnic brigádníky, aby 
pomohli se sklizní tu rajčat, tu zeleného 
zlata. Na Moravě se příroda postarala 
chmelařům o dramatické kulisy, pro-
tože vichřice na Olomoucku za sebou 
po pouhých deseti minutách řádění za-
nechala učiněnou spoušť. Deset procent 
tamních chmelnic bylo poškozených. 
Něco takového moravští chmelaři ještě 
nezažili.

 Zklidnění po našem

 Ani šiška nazmar

Tehdejší Praha procházela poměrně bouřlivou proměnou. Z rekon-
struované historické budovy Národního divadla sice lešení zmizelo, 
ale zase se objevilo na okolních domech, aby nekazily dojem při 
znovuotevření v září 1983. A Rudé právo před 40 lety si kriticky 
všimlo i toho, že ze slibů o zklidnění Václavského náměstí po zru-
šení tramvajového provozu toho moc nezbylo – auta tu jezdila 
a parkovala dále a vůbec se toho pro pěší udělalo málo. Upřímně 
řečeno, to se trochu mění až dnes.
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Z d r o j  r e p r o d u k c í :  D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů 
Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

Českou kulturu postihla před 
40 lety dvojnásobná ztráta 
legend ve svém oboru. Nejprve 
18. srpna 1982 zemřel hudeb-
ník a skladatel Karel Vacek. 
Jako národnímu umělci a nosi-
teli vyznamenání Za vynikající 
práci jeho skonu věnovalo 
Rudé právo značný prostor, 
pohřeb byl státní, smuteční 
obřad se odehrál v Rudolfinu 
(tehdejším Domě umělců) 
a s kondolencí přišel i premiér 
Štrougal. Partajní tisk zato 
odbyl zprávu o odchodu herce 
Václava Vosky pouhý den před 
výročím sovětské invaze, která 
se i na jeho kariéře podepsala. 
Na druhou stranu, tento no-
blesní elegán byl u normalizač-
ního režimu v takové neoblibě, 
že byl div, že se do novin vůbec 
nějaké informace dostaly.

 Voska a Vacek

 Trolejbus s harmonikou

 Inovace z Kovopodniku
Hned dvakrát se v srpnu 1982 dostal 
na stránky stranického deníku ostravský 
Kovopodnik, a to zásluhou svého výrobního 
novátorského úsilí. Dnes, kdy si kufr bez 
koleček sotva pamatujeme, vcelku pobaví 
novinová debata o podvozku pod bagáž. 
A podlahový zametač taky bude asi sotva 
něco, co si dnešní člověk představí pod 
slovem inovace.

Ve spolupráci s jugoslávským výrobcem autobusů, 
podnikem FAS Skopje, se začal ve škodováckém závo-
dě v Ostrově nad Ohří montovat kloubový trolejbus 
Škoda-Sanos. První prototyp, dodaný do Sarajeva, se 
nedochoval, patrně byl zničen během občanské války. 
Druhý dosloužil v 90. letech a dnes tvoří součást sbírek 
Technického muzea v Brně. Momentálně se restauruje, 
aby mohl za nějaké dva roky opět vozit pasažéry – teď už 
jako historické vozidlo.

Bezmála dvacet let musela světová kosmonautika čekat na to, až se do vesmíru dostane další, historicky 
druhá žena. Ruska, důstojnická dcerka Světlana Savická, utvořila se svými dvěma mužskými kolegy na pa-
lubě rakety Sojuz T-7 vůbec první smíšenou posádku, což do jejího života vneslo jak respekt a džentlmen-
ství, tak i dávku sexistických narážek, a v roce 1984 měla navíc dobýt další primát – jako první žena, která 
se dostala do volného kosmického prostoru. I když na palubě sojuzu měla nejnižší funkci, během letu se 
jako následovnice Valentiny Těreškovové těšila největší pozornosti médií. Třetí ženou v kosmu se stala 
v roce 1983 Američanka Sally Rideová.

 Další žena ve vesmíru
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Císař a král Karel IV. rád pojmenová-
val hrady po sobě. Karlštejn jako 

Karlův kámen, Karlík jako malý Karel, 
Radyně u Plzně se jmenovala Karls- 
krone, tedy Karlova koruna, a Kašperk je 
taky nazvaný po panovníkovi. Ozna-
čení vzniklo zkomolením německého 
Karlsberg čili Karlův kopec nebo Karlova 
hora. I dnes Kašperk dobře zahlédnete 
už z dálky. Ale v dobách své největší 
slávy byl vidět ještě lépe. Jednak měl 
i střechu, takže byl větší, jednak bylo 
jeho okolí vymýcené a mohutný hrad 
dominoval vysokému vrcholu. Díky 
odlesnění okolí navíc hradní posádka 
viděla, jestli se neblíží nepřítel. Což se ni-
kdy nestalo, protože v dobách, kdy hrad 
sloužil, se většina válek odehrávala dole 
v nížinách.

„Hrad Kašperk nechal postavit v le-
tech 1357–1361 král Karel IV., a to ze tří 
důvodů. Potřeboval ochránit zemskou 
hranici s Bavorskem, zajistit bezpečnost 
na obchodní stezce vedoucí přes Šu-
mavu a taky pohlídat zdejší zlaté doly.“ 
Takto začínají průvodci na Kašperku 
svůj výklad, když návštěvníky přivítají 
na kdysi nejvýše položeném královském 
hradě, na který se musíte vyšplhat 
do skoro 900 metrů nad mořem. Existují 
hrady, které jsou položené ještě výše, ale 
ty nebyly nikdy královské.

Lesní žena i permoníci
Hrad leží v lesích kousek od města Kaš-
perské Hory. To dostalo svůj český název 
právě po Kašperku. Okolí města a hradu 
je plné nejrůznějších strašidel. Vypráví 
se třeba o Swize. To je taková podivná 
žena, která se pohybuje po místních 
lesích. Někdy je hodná, jindy zlá. Původ 
této pověsti bychom ale našli už u Keltů. 
Ve štolách, kde se dole pod hradem těžilo 
zlato, se vyprávělo o permonících. Počasí 
na Šumavě nebývá vždy vlídné, často 
návštěvníky toužící po výhledech do kraje 
zaskočí mlha. I tu má na starosti nad- 
přirozená bytost – Dýmovec. Umí vytvo-
řit mlhu hustou tak, že se v ní ztratíte. 
Není se čemu divit, že někdo vymyslel 
takovou pověst. Mlhy jsou tady totiž 
opravdu časté.

Hotel s děsivým recepčním
Když vystoupáte na Kašperk, můžete si 
tady dát pivo Šplhavec. To vaří v místním 
pivovaru jen pro hrad. Jméno piva ale ne-
souvisí s tím, že na hrad šplháte vysoko, 
ale se zdejším zlým strašidlem. Setkání 
se Šplhavcem většina lidí nepřežije a ten, 
kdo vyvázne ze schůzky živý, se přinej-
menším zblázní nebo zapomene, kdo je.  
Aspoň tak se to povídá. Podle pověsti 
tudy procházel jeden tulák. Už byl docela 
unavený, a tak mu přišlo vhod, když se 

Hrad Kašperk leží v idylické krajině Šumavy. Každý rok ho 
navštíví okolo 40 tisíc lidí, kteří pak o Vánocích cíl svého výletu 
poznávají u televize v pohádce Anděl Páně. Málokdo ale tuší, 
že tady řádí strašidlo. Setkání s ním může skončit vážnou 
psychickou újmou, nebo dokonce smrtí. Tohle monstrum dalo 
dokonce jméno pivu, které tu čepují. Jmenuje se Šplhavec.

Tajemno
a záhady 

T e x t :  M a r t i n  K a r l í k
F o t o :  J a k u b  B o u č e k ?VRAŽDÍCÍ DUCH
NA HRADĚ KAŠPERKU 
nemá oči a vymazává paměť

mu do cesty postavil hrad. Nebyl to 
žádný pětihvězdičkový hotel se snídaní 
formou švédských stolů, ale na přespání 
to stačilo.

Jenže sotva usnul, vzbudil ho hluk. 
Nejednalo se však o recepčního, ale  
o divnou postavu, která šplhala 
po zdech. Tulák na neznámého zavolal: 
„Hej, ty tam, pojď sem!“ Ale to neměl 
dělat. Strašidlo se na něj otočilo, místo 
hlavy mělo jen lebku a tam, kde mají 
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být oči, byly pouze prázdné důlky. Tulák 
se vyděsil, vzal nohy na ramena a běžel 
dolů do města. Sice přežil, ale když se ho 
ptali, jak se jmenuje a odkud jde nebo 
kam míří, nevěděl.

Úkryt lapků a raubířů
Historka je to pěkná, ale když se nad 
tímto příběhem zamyslíte s chladnou 
hlavou, možná to všechno bylo jinak. 
Zkuste si představit, že jste tulák 
a zapletli jste se s nějakou lupičskou 
bandou. Loupení vás vyloženě neba-
ví, v kolektivu nejste oblíbený nebo 
oblíbená, práce lupiče vám moc nejde 
a jednoho dne nocujete v ruinách 
Kašperku. Večer u ohně šéfovi řeknete, 
že chcete skončit. Ať vám vyplatí váš 
podíl a tím vaše spolupráce skončí. On 
se ale naštve a společně s dalšími vám 
pěstmi vysvětlí, že to není dobrý nápad. 
Po takovém rozhovoru jste rádi, že jste 
utekli živí. I když bez peněz.

Proč vznikly historky o strašidlech
Jako spousta hradů začal i Kašperk postupně chátrat a z kdysi honosné stavby zbyla 
zřícenina. A řada lidí se těchto opuštěných a rozpadlých staveb bála. Ani dnes, pokud ne-
patříte mezi vyznavače urbexu, asi nepůjdete do rozbořené tovární haly, staré vily nebo 
trosek bývalého mlýna. Částečně ze strachu, aby vám nespadlo něco na hlavu, a čás-
tečně z obavy, že tam potkáte někoho, kdo se na místě skrývá a mohl by vám ublížit. 
Zříceniny hradů sloužily jako ideální úkryt jak pro tuláky, kteří často nebyli nebezpeční, 
tak pro lapky a další zločince. Rodiče proto nechtěli, aby se jejich děti připletly do cesty 
těmto partám, a z toho důvodu rádi přiživili nějakou historku o strašidlech, jen aby 
jejich potomci při dovádění s kamarády nepřišli do styku s raubíři. Nebo se sousedy, 
kteří na hrad tajně jezdili pro stavební kámen.

Běžíte do města a hledáte pomoc. 
Jenže říct pravdu, že jste lupič, to by 
mohlo způsobit problémy. Vymyslet 
si, odkud jste, by taky neprošlo. Sice 
jde o příběh z doby, kdy ještě nebyly 
občanské průkazy a online dostupný 
registr obyvatel, ale ověření totožnosti 
bylo možné i v minulosti, byť probíhalo 
pomaleji. Někdo mohl znát někoho 

z vaší vesnice a brzy by se přišlo na to, 
kdo jste a jaký je váš profesní životopis. 
A tak řeknete, že vás přepadlo straši-
dlo, vy nevíte, kdo jste a odkud jdete, 
a potřebujete pomoct. A to by v tom byl 
čert, aby se nad vámi někdo neslitoval 
a neposkytl vám podporu, a vy tak ne-
dostali šanci začít normální život. Nebo 
si rozjet vlastní lupičskou živnost.  ▪

 Tulák na neznámého zavolal: „Hej, ty tam, pojď sem!“ 

Ale to neměl dělat. Strašidlo se na něj otočilo, místo hlavy 

mělo jen lebku a tam, kde mají být oči, byly pouze prázdné důlky.
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Hned na začátek vás možná zklamu. Náš nejběžnější neformální 
pozdrav – ahoj – totiž nemá žádný hlubší význam. Podle  

nejpravděpodobnějšího výkladu se toto slovo poprvé objevilo  
v angličtině. Vzniklo spojením citoslovcí „ah“ a „hoy“. Volali tak 
na sebe námořníci, když se jejich lodě míjely na moři. Anglické 
„ahoy“ se pak ujalo jako pozdrav vodáků a trampů v němčině, odkud 
nakonec připutovalo až do naší mateřštiny. A tak se dnes v češtině 
původně vodáckým zvoláním zdravíme všichni.

Slova z pokladniček
Za vznikem výrazu nazdar se musíme vydat do doby národního 
obrození. Spojení na zdar, psané jako dvě slova, se samozřejmě po-
užívalo i předtím. Popřát někomu hodně zdaru je ale přece jen něco 
trochu jiného než někoho pozdravit. Přání úspěchu se přeměnilo 
na pozdrav díky sbírce na výstavbu Národního divadla. Příspěvky 
se totiž vhazovaly do pokladniček opatřených nápisem „Na zdar 
Národního divadla“. Tato fráze tak natolik zobecněla, že se nazdar 
začalo psát dohromady a ujalo se jako všední pozdrav.

Pokud máte raději stručné a jasné čau, právě se na něj dostala 
řada. Nejspíše tušíte, že toto slovíčko jsme si vypůjčili z italštiny, 
konkrétně z místního pozdravu „ciao“, odvozeného z benátského vý-
razu „schiavo“, kterým se označuje sluha či služebník. A pokud ještě 

Jako děti nás učili, že když potkáme někoho známého, máme pěkně pozdravit. Různé varianty 
přání dobrého dne a loučení se slovy na shledanou opakujeme za život tolikrát, že už nad nimi ani 
nepřemýšlíme. Ale co přesně vlastně říkáme, když se vítáme výrazy jako ahoj, nazdar nebo třeba čau?

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Proč a jak se zdravíme, 
ať už uctivě, nebo s humorem

nejste doma, vzpomeňte si na staré české filmy: určitě jste v nich 
někdy zaslechli pozdrav služebník nebo služebníček. Obvykle 
zazníval z úst společensky níže postavených osob a často ho 
doprovázela i symbolická poklona.

Ochrana a boží přízeň
Když budeme tyto dnes už staromódní pozdravy zkoumat dále, 
najdeme ještě jednu podobnou souvislost. Dříve se zdravilo nejen 
pokorným služebníček, ale také cizím slovem servus. To pochází 
z latiny a neznamená nic jiného než sluha, případně otrok. V dneš-
ní době se sice mezi kamarády hláškou servus pořád ještě zdraví, 
ale to už je míněno spíše ironicky než ve svém původním uctivém 
významu. Ať už si tedy vybereme čau, nebo servus, v obou přípa-
dech se vlastně vracíme k někdejšímu zdvořilému služebníčkovi.

Servus není jediný zastaralý pozdrav, který časem ztratil svou 
vážnost a začal se používat humorně. V dřívějších dobách jsme 
se s naprostou samozřejmostí vítali a loučili slovy jako pozdrav 
pánbůh a spánembohem. Vzájemně jsme si tak přáli boží přízeň 
a ochranu. Ze starého a zdlouhavého „pozdrav tě pánbůh“ se zkrá-
cením stalo zdařbůh nebo těbůh. Tyto krátké pozdravy jsou dnes už 
jen fráze, které opakujeme bez hlubšího zamyšlení podobně jako 
dobrý den. Tak ať se vám dnešní den zdaří a je opravdu dobrý!   ▪
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O tom, že pohádky se dějí i ve skutečnos-
ti, vypráví příběh novodobého českého 
Honzy – fotbalisty Jana Kollera. Během 
dětství a začátku plnoletosti nastupoval 
za vesnické kluby, nejčastěji za Smetano-
vu Lhotu v jižních Čechách. Zlom přišel 
s cestou do Prahy, kam se Honza vydal 
na brigádu. A protože mu fotbal chyběl, 
domluvil se, že si zatrénuje s rezervním 
mužstvem Sparty.

A pak životní jízda sympatického více 
než dvoumetrového obra nabrala obrát-
ky. Přes rezervu se zanedlouho dokázal 
prokousat do kabiny prvního mužstva, 
kde se to hemžilo hvězdami a reprezen-

 Film měsíce

 Výstava

Šťastný nový rok 2:
Dobro došli
Volné pokračování úspěšného filmu Šťastný 
nový rok začíná na Silvestra, kdy Marek 
požádá Hanu o ruku. Její souhlas rozpoutá 
kolotoč událostí, které předchází jejich  
svatbě v nádherném prostředí u moře 
v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek 
a jejich rodiny znovu vnáší do zdánlivě jedno- 
duché přípravy události dobrodružství, 
napětí, zábavu a někdy i drama. V podsta-
tě nevědomky dělají všechno pro to, aby 
zamilované dvojici svatbu zkomplikovaly 
nebo je vlastním příkladem odradily, až k ní 
skoro ani nedojde. Film je dostupný online 
na iTunes a v O2 Videotéce.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

JÍZDÁRNA PRAŽSKÉHO HRADU

OTEVŘENO DO 13. ZÁŘÍ

 Film na doma

 Divadlo

SLOVENSKO/ČESKO, 2021, 95 MIN.

REŽIE – JAKUB KRONER

HRAJÍ – TÁŇA PAUHOFOVÁ, ANTÓNIA LIŠKOVÁ, 

GABRIELA MARCINKOVÁ, ZUZANA NORISOVÁ, 

JÁN KOLENÍK, EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ, 

DAGMAR HAVLOVÁ, JIŘÍ BARTOŠKA A DALŠÍ

MUŽ DVOJHVĚZDY
Jakékoli představení na otáčivém hledišti v zahradě 
českokrumlovského zámku je nevšedním zážitkem 
samo o sobě. Ovšem představení jako Muž Dvojhvězdy 
jej násobí svými symbolickými obrazy a atmosférou pohl-
cuje jeviště i park okolo. Režisér Petr Forman v něm diváky 
přenese do světa zuřivého snílka Alexandra Grina, jehož 
postava představuje nekonečný svár svobodného ducha 
s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností. 
Tajemný muž zázračně kráčející vzduchem nás vybízí, 
abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože 
pak už bychom nežili!

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ, ZAHRADA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV

REŽIE – PETR FORMAN

HRAJÍ – MAREK POSPÍCHAL, ELIŠKA BOUŠKOVÁ, KAMILA JANOVIČOVÁ, 

VJAČESLAV ZUBKOV, JAN KAŠTOVSKÝ, DANA IBRAGIMOVÁ, VÍT PISKALA A DALŠÍ

tanty. Povedlo se mu prosadit se do se-
stavy a vstřelit své první ligové góly. Pak 
přestoupil do nejslavnějšího belgického 
klubu Anderlecht Brusel, s nímž vyhrál 
dva tituly, ten další, tentokrát v bundes- 
lize, následoval s Borussií Dortmund. 
Mimoto Koller coby reprezentant střílel 
góly na mistrovství Evropy i světa.

INZERCE

ČR, 111 MIN. 

REŽIE – PETR VĚTROVSKÝ

HRAJÍ – JAN KOLLER, ZUZANA SOPHIA 

PETZOLD, PETR KOLLER STARŠÍ, 

PETR KOLLER, PAVEL NEDVĚD, KATEŘINA 

KOLLEROVÁ, HEDVIKA KOLLEROVÁ A DALŠÍ

ALPHONSE MUCHA eMOTION
Jako by se člověk ocitl uprostřed obřího 
plátna Alfonse Muchy či v jeho ateliéru. 
Takový pocit vyvolává výstava v Jízdárně 
Pražského hradu, kde je dílo secesního 
velikána poprvé prezentováno na velko-
plošných projekcích ve 3D prostoru. Rozhý-
bané Muchovy plakáty a vitráže z katedrály 
sv. Víta či projekce Slovanské epopeje jsou 
doprovázené nejen hudbou Michala Dvo-
řáka z kapely Lucie, ale také hlasem herce 
Pierce Brosnana, bývalého představitele 
Jamese Bonda. Kromě proslavené Slovan-
ské epopeje se výstava, zabírající přes  
2 000 m2, zaměřuje i na Muchovo pařížské 
či americké období.
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Představení vládne – a tak to má být –  
hlavní protagonista. Ač jsou Macbe- 

thovy kroky takřka od začátku dlážděny 
krví, Marek Němec z něho nedělá přímo-
čarého zabijáka. Jeho Macbeth není tak 
žíznivý po moci jako jeho žena, svým věčně 
ironizujícím přístupem jako by bagatelizo-
val normální svět a snažil se ospravedlnit 
ten, do kterého se první vraždou nechal 
vehnat. Němcova studie propadání šílenství 
je postupná, zesilující a promyšleně hnaná 
k fatálnímu konci. Němec na jevišti trumfuje 
i svou Lady v podání Lenky Krobotové, jejíž 
herecký projev občas zastiňuje ohromné 
množství textu, které je nucena odříkat.

TRUTNOFF BRNOON
Festival, který se před lety rozhádal 
s trutnovskou radnicí a od roku 2020 
pokračuje v Brně-Pisárkách, chystá 
po dvou koronavirem zdrcnutých 
ročnících první plnohodnotný. Jeho 
hlavními hvězdami budou asi nejzná-
mější představitelé britské vlny gothic 
rocku – kapela The Sisters Of Mercy. 
Její kořeny sahají do přelomu  
70. a 80. let, kdy se za mikrofon  
postavil někdejší bubeník Andrew  
Eldritch a svůj post za bicími obsadil 
automatem zvaným Doktor  
Avalanche. V kapele jsou dodnes. 
Z českých hvězd vystoupí Monkey  
Business, Buty nebo Aneta Langerová.

HUŤ ARCHITEKTURY
MARTIN RAJNIŠ

Martin Rajniš je ikona současné architektury. 
A je to patrné i z publikace, jež vznikala tři roky 

a přináší přehled realizovaných i nerealizovaných 
staveb jeho studia Huť architektury okomentova-

ných jeho originálními texty. Rajnišem navržené 
objekty ovlivnila čtyřletá plavba kolem světa, 

po níž věděl, že už prostě „nechce lít beton“. Začal 
se věnovat dřevěným stavbám, mezi něž se řadí 

unikátní Poštovna na Sněžce, vzducholoď Gulliver 
v pražském Centru současného umění DOX či řada 

osobitých rozhleden a domů.

BUTCH CASSIDY 
A SUNDANCE KID
Tenhle film natočili Robert 
Redford a Paul Newman už v roce 
1969, ale je jedním mála, které ne-
stárnou a nikdy se neomrzí. S fil-
mařským opojením vypráví příběh 
dvojice bankovních lupičů, kteří 
se rozhodnou nadvakrát přepad-

nout pacifický expres převážející peníze. To se ovšem ukáže jako špatný 
tah – vlak je plný nejlepších stopařů a lovců lidí, kteří měli dopadnout 
strůjce prvního přepadení. Dvojici se podaří prchnout, ale dobře ví, že má 
neustále v patách pronásledovatele. A ti nenechají Butche a Sundance 
na pokoji, dokud je neuvidí mrtvé.

Po letech průměrností čpících premiér mohou být letošní 
Letní shakespearovské slavnosti na Pražském hradě na svou 
novinku hrdé. Inscenace Macbeth režiséra Jakuba Krofty 
s Markem Němcem a Lenkou Krobotovou v hlavních rolích se 
povedla. A není to jen výběrem herců.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

 Koncerty

MACBETHA OVLÁDLI 
NĚMEC A ČARODĚJNICE

90 %

tv

Obecným úskalím shakespearovských 
inscenací, a nejen na letní přehlídce, je jejich 
druhá polovina, která nudí známým jazykem 
i postavami a přinese pouze všeobecně známé 
vyvrcholení. I u Kroftovy inscenace je to trochu 
znát, nicméně inscenační nápady, především 
pojetí trojice čarodějnic, které Macbethovi pís-
kají, jak má skákat, jakoukoli nudu spolehlivě 
rozbíjí. V kukani nad scénou v oblecích a s úče-
sem rozháraných rockerek působivě hrají 
na violoncello (Anna Bubníková), bicí (Kateři-
na Eva Lanči) a altsaxofon s klarinetem (Eliška 
Hurábová), své repliky zpívají, syčí či ševelí. 
A představení tím dodávají atmosféru, kterou 
mu jiné produkce mohou jenom závidět.

PRIMA MAX / 16. SRPNA / 20:00

18.–21. SRPNA / BRNO-PISÁRKY



58

zábava l kultura

Eva Burešová je televizní seriálová hvěz-
da, Jitka Boho vítězka soutěže Česká 

Miss 2010, modelka a zpěvačka. Obě už 
jedno dítě mají, teď čekají druhé. Obě jsou 
hodně aktivní na sociálních sítích, obě se 
občas musí smířit s negativními komentá-
ři. Co ale asi nečekaly, jsou útočné ohlasy 
na jejich příspěvky o těhotenství.

„Ukázat bříško je špatně. Nechtít ukázat 
je špatně. Sdílet svůj život je špatně. Chrá-
nit si soukromí je špatně. A teď mě ještě 
v poslední dny baví: Ukázat holé bříško je 

velmi, velmi, velmi špatně. Ale vytahovat 
pivní pupky hned, co vyjde sluníčko, je vel-
mi v pořádku,“ neudržela se nad nepříjem-
nými komentáři Eva Burešová.

Jitku Boho zase jedna z jejích „fanynek“ 
požádala, aby místo svého těhotenského 
břicha sdílela něco normálního. „Tak jsem 
teda zkusila dneska uvařit guláš, je to dost 
normální? Chápu, že bříško asi každého 
nebaví, ale jaksi ho už neschovám a je sou-
částí mě a všeho, co dělám…“ kontrovala 
vtipně kráska.

Soutěž o voucher na film  
Šťastný nový rok 2: Dobro došli
Máte rádi romantické komedie s českými 
a slovenskými herci? Potom si nenechte ujít film 
Šťastný nový rok 2: Dobro došli o tom, co se 
stane, když hlavní hrdinka dostane na Silvestra 
žádost o ruku. Na tři z vás čeká voucher na jeho 
zhlédnutí v iTunes zdarma.

Jak se jmenují hlavní hrdinové 
filmu Šťastný nový rok 2: 
Dobro došli, kteří chystají svatbu?

A Kryštof a Lenka
B Marek a Hana
C Jan a Lucie

Odpověď zadejte do 
příslušného formuláře na 
www.cdprovas.cz 
do 17. srpna 2022.

Momentku z vyjížďky se 
svým tátou Petrem sdílela 
zpěvačka Marta Jandová. 
„Užívejte si těch, které máte 
rádi,“ napsala k ní.

 To nej z Instagramu

Cose děje

Trest za držení jointu na TikToku
České florbalové reprezentantky Veroni-
ka Kopecká a Karolína Stůjová zveřejnily 
na síti TikTok video s názvem Něco tu 
náladu musí zvednout, ve kterém je vidět, 

že jedna z nich drží joint. 
Přestože ho ani jedna 
na videu nekouřila, 
dívky se nenacházely 
na sportovní akci a jsou 
dospělé, jejich klub i re-
prezentace se rozhodly 
je suspendovat a po-
zastavit jejich činnost. 
Na sociálních sítích to 
vzbudilo obří nevoli.

Musk už nechce koupit Twitter
Nejbohatší muž planety Elon Musk se roz-
hodl odstoupit od dubnové smlouvy o kou-
pi Twitteru. Podle něj síť porušila dohodu 
tím, že neobjasnila pochybnosti ohledně 
falešných nebo spamových účtů, což je 

zásadní pro obchodní vý-
sledky. Zástupci Twitteru 
to mají jen za záminku 
a na obchodě za 44 mi-
liard dolarů (1,1 bilionu 
korun) trvají, proto celou 
věc předali soudu.

?

Agáta Hanychová 
zásobuje Instagram 
zamilovanými fotkami 
s majitelem TV Barrandov 
Jaromírem Soukupem. 
A připojila k nim citát: 
„Jen pravý muž ti dá 
pocit, že ho můžeš  
žrát a cítit se přitom  
jako žena.“

Jedna z nejsledovanějších 
žen světa Kim 
Kardashianová 
představila novou kolekci 
plavek, které sama 
navrhla.

KOMU VADÍ 
JEJICH HOLÁ BŘÍŠKA?
Předmětem takzvaných hejtů, tedy negativních, 
nepříjemných a často i drsných komentářů, je na sociálních 
sítích kdeco. Že se ale jejich cílem stanou těhotenství známé 
herečky a zpěvačky, to by asi čekal málokdo.
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Na poslední rozhovor s náměstkem 
Bohemír dlouho nezapomene. 

„Žádné okounění a balit kufry. Zařídil 
jsem ti zahraniční zájezd za režijní cenu 
přes cestovní kancelář, kde pracuje moje 
velmi dobrá známá,“ zasmál se náměs-
tek úlisně. „A neboj se, všude na tebe 
dohlédnou a budou mi podávat zprávy.“ 
A když se Bohemír odvážil otevřít pusu, 
náměstek ostře dodal: „Nebo tě snad 
mám přeřadit do depa v Michli? Tam by 
za tebou moc zákazníků nepřišlo. Navíc, 
tvou kancelář teď budu potřebovat pro 
jisté soukromé účely. Tam mě manželka 
hledat nebude.“

Bylo to utrpení. Ze zážitkového výletu 
se vyklubalo popojíždění po nejlevněj-
ších hotelech. Bohemír v každém z nich 
strávil jen jednu noc, většinou mu nedali 
ani snídani. Musel neustále pospíchat 
na nějaký vlak, ponejvíce zastávkový bez 
jakéhokoli servisu. A opravdu ho hlídali. 
Náměstkova velmi dobrá známá zorga-
nizovala dozor odpudivě na výbornou.

Sedmý den cesty se Bohemír ocitl 
v historickém vlaku, který měl pouze 
dřevěné lavice. Posadil se poblíž jedi-

ných dvou cestujících ve voze. Na stěně 
visela zpuchřelá cedule Jihoevropské 
dráhy, která ale vypadala jako výtvor 
šprýmaře. „Parádní jízda,“ pronesl dojatě 
mladík v podivném oblečení a bez bot. 
„Po třech měsících v horách se konečně 
dostanu do města, tam se pořád něco 
děje. Staví se i domy. Při hlídání ovcí si 
ale člověk krásně odpočine,“ pokračoval 
hoch a mrkl na psa, který před ním ležel. 
„Je cvičenej, poslouchá na slovo,“ dodal 
nesouvisle. A potom vedle sebe položil 
velkou housku se salámem. Pes se na ni 
okamžitě zálibně podíval.

„Odporné. Šílené vedro, lavice tlačí, 
samá lůza kolem,“ odsekla dáma v levně 
vyhlížejícím oblečení. Bohemír ji začal 
nenápadně studovat. „Co na mě civíte? 
Autogramy dnes nedávám. Ráno mi 
dělali novou bradu, jsem totiž modelka,“ 
pokračovala dáma a sáhla si mimoděk 
na ztuhlou tvář. „Musela jsem dva dny 
nejíst,“ dodala pyšně. „Akorát pro mě 
zapomněli poslat limuzínu, tak jedu 
tímhle krámem,“ pronesla rázně. „Ale já 
vydržím všechno. Před třemi lety jsem 
dělala turné po Číně, všichni kolem mě 

byli vyčerpaní z časových posunů, ale já 
to zvládala bezvadně,“ zapištěla a letmo 
se podívala na housku.

Najednou se udělala obří tma, proto-
že vlak vjel do tunelu. Po půl minutě se 
za oknem znovu vynořily stromy. „Hus-
tý,“ pronesl dojatě chlapec a zkontrolo-
val housku, která stále ležela vedle něj. 
Během vteřiny vlak zahučel do dalšího, 
tentokrát mnohem delšího tunelu. „Co 
to je za podraz, kam zmizela houska?“ 
zařval mladý bača, když bylo znovu 
světlo. „To jste mi vzala vy, že jo?“ obrátil 
se vztekle k modelce, která okamžitě 
protestovala: „Co si to dovolujete, určitě 
ji sežral váš pes!“ Vtom třískly dveře 
a vešel průvodčí. Když zjistil, co se stalo, 
obrátil se k Bohemírovi. „Dostal jsem 
hlášení, že ve vlaku jede český Hercule 
Poirot. To musíte být vy! Kdo spáchal 
ten příšerný zločin?“ Bohemír se zamys-
lel a pak pomalu ukázal na psa.

Případy inspektora 
Bohemíra

HOUSKA

Uhodl Bohemír 
pachatele? Kdo podle 
vás housku ukradl??

Kdyby chtěl pes housku sežrat, udělal by to instinktivně už v prvním tunelu. Navíc byl údajně cvičený. Modelka ráno prodělala plastickou operaci brady, takže je vysoce pravděpodobné, že ani ona 
nemohla housku sníst. Ve svém vyprávění si ale vymýšlela – v celé Číně totiž platí jednotný čas. Pokud se nejednalo o legraci mladého bači, musel být pachatelem bohužel sám Bohemír, který už týden pořádně 
nejedl a ze strachu z ostudy potom zalhal. I Agatha Christie nechala v jednom ze svých románů udělat z Hercula Poirota vraha. Co je proti tomu krádež housky?

Fejeton

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k

Řešení:
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KuchyňAPP
zmrzlinovače

DOMÁCÍ ZMRZLINA 
SNADNO A RYCHLE
Překvapíte hosty a hlavně děti

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  S h u t t e r s t o c k

Velkou výhodou 
domácích zmrzlinovačů 
je úspora času. 
Nemusíte čekat několik 
hodin, až se vám zmrzlina 
zchladí.

Výroba zmrzliny
JAK NA TO? 

 Ruční zmrzlinovač bez 
 kompresoru pořídíte 
 od 800 korun, jen počítejte 
 s tím, že musíte chladicí 
 nádobu předem namrazit, 
 což trvá 8–12 hodin.
 Zmrzlinovač s vlastním 
 kompresorem (samochladicí)
 zvládne udržet optimální 
 teplotu již hotového 
 pamlsku i tři hodiny.
 Smetanová zmrzlina 
 obsahuje mléčnou 
 složku, základem její 
 krémovosti – aspoň 
 při domácí výrobě – 
 nebývá smetana, ale 
 vaječné žloutky. Z jejich 
 směsi s mlékem a cukrem 
 se šetrnou pasterizací 
 (zahřátím na teplotu 
 72–82 °C) připraví 
 základ na zmrzlinu.
 Žloutky obsahují 
 lecitin, což je přírodní 
 emulgátor, díky němuž 
 drží zmrzlinová 
 směs pohromadě.

Ze starých  
kuchařek
První recepty na zmrzlinu pro 
měšťanské vrstvy se začaly 
v kuchařkách objevovat  
v 18. století. Výroba tehdy stále 
probíhala ručně a využíval se 
při ní princip, na který přišli 
v 16. století Italové. Smícháním 
ledu s kuchyňskou solí dochází 
k prudkému zchlazení. 
Oblíbenou příchutí, na kterou 
narazíte dnes už spíše výjimečně, 
byla třeba grenadina – tedy 
granátové jablíčko s černým 
rybízem.

Zmrzlina a léto patří k sobě! V horkém počasí se jedná 
o nejoblíbenější dezert, pro který si nemusíte jezdit jen do obchodu. 
Hravě ho zvládnete připravit i v domácích podmínkách, stačí pár 
ingrediencí a zmrzlinovač. Krémovou konzistenci vykouzlíte díky 
poctivému šlehání a bohatou chuť vám zajistí plnotučná smetana. 
Jste připravení stát se zmrzlinovými mistry?

Nejdříve se nám bude hodit trocha his-
torie. Starověcí Peršané si někdy kolem 

roku 400 př. n. l. dopřávali misku se sněhem 
jednoduše přelitým ovocnou šťávou. O něko- 
lik staletí později už Arabové místo ovoce  
používali k výrobě zmrzliny mléko a cukr.  
V 10. století se do ledové pochoutky běžně  
přidávaly ořechy, jogurt nebo pokrájené  
kousky ovoce či růžová voda.

Zmrzlinové velmoci
Italská smetanová zmrzlina je lahůdkou, o které 
básní celý svět! Tento jižní stát je kolébkou 
řemeslné výroby zmrzliny, dokonce ji tu učí 
připravovat na zmrzlinářské univerzitě v Boloni. 
Za zmrzlinu vděčí Italové mořeplavci Marcu 
Polovi, který ji ze svých výprav dovezl ve  
13. století. Tehdy byla ale kvůli náročné výrobě 
drahou a málo dostupnou dobrotou. Největší 
boom zažila až začátkem 20. století s rozma-
chem chladniček a mrazáků. Vyráběla se ze 
žloutků ušlehaných s cukrem a smetanou. 
Nejčastěji se do ní přidávala vanilka a kakao.

Schválně si tipněte, který národ pa-
tří mezi největší konzumenty zmrzliny 
na světě. Překvapivě se nejedná o Spoje-
né státy americké s roční spotřebou  
20,8 litru na osobu, ale o Nový Zéland! 
Každý jeho obyvatel si ročně dopřeje  
28,4 litru zmrzliny. V Evropě pak snědí 
nejvíce mražených pochoutek obyvatelé 
Skandinávie. To by člověk nečekal.

Uvařte si ji sami
Smetanovou zmrzlinu si doma můžete 
uvařit a poté zchladit v mrazáku. Může se 
vám ale srazit. Pokud chcete výraznější 
chuť a krémovější nadýchanou konzis-
tenci, neobejdete se bez zmrzlinovače. 
Při jeho výběru zvažte především to, jak 
často a pro kolik lidí budete zmrzlinu 
vyrábět. Na trhu najdete levnější přístroje 
pro občasné použití nebo profesionální 
výrobky pro pravidelnou přípravu. Jejich 
rozdíl není jen v objemu mísy a materiálu, 
ale samozřejmě se odrazí rovněž v ceně.
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Vždy použijte nesolené 
ořechy. Můžete je nahradit 
pistáciovou pastou, 
kterou přimícháte 
stěrkou až do hotové 
prošlehané směsi.

Domácí pistáciová zmrzlina
NA 4 PORCE (12 KOPEČKŮ)
PŘÍPRAVA: 60 MINUT (I S CHLAZENÍM)    
I  300 g nesolených pistácií  I  150 ml plnotučného mléka  I  580 ml smetany ke šlehání (33 %)  
I  4 žloutky  I  150 g cukru  I  špetka soli

1 Asi 250 g pistácií důkladně 
nasekejte v kuchyňském robotu 

najemno, zbytek ořechů pokrájejte 
nožem nahrubo.

2 Smíchejte šlehačku, mléko, sůl 
a cukr ve větším hrnci (čím širší 

dno, tím lépe). Směs dobře promíchej-
te a nechte dojít k varu.

3 Ve větší míse si rozmíchejte žlout-
ky. Jakmile začne směs v hrnci 

stoupat, odstavte ji stranou. Přichys-
tejte si naběračku, kterou budete 
lít horkou směs do žloutků, přitom 
neustále míchejte.

4 Až do žloutků vmícháte všechnu horkou 
směs, přelijte ji zpět do hrnce a vraťte 

na sporák. Stáhněte oheň a snažte se, aby 
se směs hřála na 72–80 °C. Důležité je ji 
nevařit, pouze pasterizovat. Ohřívejte asi 
25 minut. Dosáhnete tím nejen zničení 
škodlivých patogenů, ale díky odpaření 
vody zlepšíte též konzistenci zmrzliny.

5 Směs ještě přeceďte přes síto a vmíchej-
te do ní rozmixované pistácie. Dobře 

promíchejte. Pak nalijte do zmrzlinovače, 
který ji vymíchá a současně zchladí. Hoto-
vou pochoutku nakonec posypte většími 
kousky nahrubo nasekaných pistácií.



INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STUDENTI! 
BUDETE DOJÍŽDĚT

NA VYSOKOU
DO BRNA? 

Tiskové chyby vyhrazeny

IDS JMK 

XXXX XXX XXXX XXXX 

BACK
TO SCHOOL

Poradíme vám
v Kontaktních centrech IDS JMK

Brno - vlakové nádraží 
podchod pod hlavní halou

Břeclav
nová část nádražní budovy

Znojmo 
Rudoleckého 28

Vyškov
autobusové nádraží

Boskovice
autobusové nádraží

Blansko
autobusové nádraží

Kyjov
autobusové nádraží

Hodonín
autobusové nádraží

Aktuální otevírací dobu 
najdete na webu
www.idsjmk.cz

AKADEMICKÝ
ROK

2022/2023

Předplatné pro Brno se vyplatí
už při 11 cestách za měsíc.

Nejlepší řešení: 
Elektronické předplatné 
na bankovní kartě

eshop.idsjmk.cz 

Co potřebujete?

bankovní kartu  +  platný ISIC  +  digitální fotografii 

2022.indd   1 14.7.2022   15:16:44
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TRUP

POHONNÁ
SMĚS

ČESKÝ
DIRIGENT

ODSTRANITI
ZÁVADU

?? ?
POMŮCKA:
AMAT, APE,

ENA, EOSINY,
ETEN

VELKO-
OBCHODNÍ

CENA
(ZKR.)

SLOVENSKÝ
DENÍK

NĚMECKY
KDYŽ

ZÁPORNÁ
ELEKTRODA

INDICKÝ
CHLÉB

DROGA
Z TROPIC-

KÉHO KEŘE

LESNÍK
(ZASTAR.)

PRACOVNÍCI
V TISKÁRNĚ

DŮRAZNÝ
ZÁPOR

BÝVALÝ
ČESKOSL.

HOKEJISTA
(IGOR)

SLOVENSKÁ
SPOJKA

(ČILI)
ETYLEN

MEZI-
NÁRODNÍ
SMLOUVA

VSAKOVÁNÍ

3. ČÁST
TAJENKY

K ČEMU

PATŘÍCÍ
ELE

MLÁDEŽ

HORSKÁ
CHATA

ŠPANĚLSKÝ
ŠLECHTIC

ŠESTEREČNÝ 
NEROST

ŽENSKÉ
JMÉNO

RUSKÝ
FYZIOLOG

(I. P. P.)

CISTERNA

?

?

?

?

PĚVEC

BÁJNÝ
ČESKÝ
KNÍŽE

POKOLENÍ

PŘEDLOŽKA

VYCHOVA-
TELKA

(ZASTAR.)

PSACÍ
POTŘEBA

TEMNOTY

POBÍDKA

NĚMECKÝ
NEURČITÝ

ČLEN

KÓD
RUMUNSKÉHO 

LEU

2. ČÁST
TAJENKY

ESTONEC

NEVOLNÍK

OLINA

4. ČÁST
TAJENKY

NĚM. TEXTILNÍ 
DISKONT

USAZENINA

PĚNKAVOVITÝ 
PTÁK

STROPNÍ
TRÁM

NEZHOTO-
VENÁ

TKANÍM

ANTONYMA
HAFANI

INDONÉSKÁ
JEDNOTKA

HMOTNOSTI

PODLOUHLÝ
SVAL KÝTY

TA I ONA
(SLOV.)

LOTYŠSKÝ
ŠACHOVÝ
VELMISTR

NÁSTROJ
ŽENCE

ŠPANĚLSKÁ
EXKRÁLOVNA

NEPROSPÍ-
VAT

(VE ŠKOLE)

TADY
SKOT

LAT. NÁZEV
POLSKA

POŠKOZENÍ
KOPÁNÍM

KONEC
ŠACH. HRY

ZKRATKA
PRO

FAKULTU

PRES

ČESKÝ
HEREC

ZÁTKA
SUDU

ZASTOUPENÍ
(HOVOR.)

MALÝ
DRAVEC

EDEN
KUJNÝ

NEROST
DRUH

LOSOSA
RYBÁŘSKÝ

PYTEL

VIDINA

CIZÍ PLOŠNÁ
MÍRA

TEPLÁ UŽIT.
VODA (ZKR.)

VOJ. ODVOD
(ZASTAR.)

MĚSTO
NA LABI

VYJMA
(ŘIDČEJI)

JAP. DRUH
SEBEOBRANY

NAPĚCHOVAT
BIOGRAF

SPZ
RAKOVNÍKA

KNIŽNÍ
SPOJKA

SYMETRÁLA
NÁČINÍ

(SLANG.)

HERPES

ROZVITÉ POU-
PĚ (SLOV.)

KRUH

ONEN
POTOM

POVEL KE
STŘELBĚ

TÝKAJÍCÍ SE
KOSTÍ

ZRAK
NÁZEV

HLÁSKY

FLUORESC.
BARVIVA

SVOB. ŠLECH.
STATEK

OBEC NA
TEPLICKU

ZNĚLKA

1. ČÁST
TAJENKY
ANGLICKÝ

ZÁPOR

Arthur C. Clarke (1917–2008),
britský spisovatel, autor sci-fi románů, vynálezce, podmořský 
průzkumník a televizní moderátor:

... viz tajenka 

Citát z minulého čísla: 
Svobodu nelze nalézt. Ta by měla být uvnitř. Žádné cestování do jiné země ji nepřinese.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o přírodní bylinné produkty Serafin
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a na tři z vás čekají dárkové balíčky 
s přírodními bylinnými výrobky Serafin. Tato malá česká rodinná firma vyrábí 
s láskou a porozuměním jedinečné produkty pro vaše zdraví a pohodu. Jejich 
široký sortiment zahrnuje nejen bylinné čaje, ale i účinné tinktury, přírodní 
kapsle, sirupy, speciální bylinné kúry a další.

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 17. srpna 2022.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách vyplňte 
příslušný formulář a své odpovědi 
zadávejte do 17. srpna 2022. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo zpětnou 
adresu. Tři výherce odměníme 
poukázkou do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. Další 
tři z vás obdrží Skupinovou 
víkendovou jízdenku ČD  
(ve verzi pro celou Českou 
republiku) v hodnotě 699 Kč.

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – Tvrdohlavá
2 – dřevěná rozhledna
3 – v Plzni
4 – rajčatová
5 – Richard Nixon

1  Kde hrál Pavel Šimčík  
 pro nemocné děti?

 
A  v Thomayerově nemocnici
B  na Bulovce
C  v pracovním táboře

2  Co původně stálo na  
 místě zámku v Moravských  

 Budějovicích?
 
A  hřbitov
B  radnice
C  most

3  Která železniční zastávka 
 si zahrála ve filmu Velké  

 trápení?
 
A  Šebkovice
B  Blížkovice
C  Citonice

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

Soutěž o vstupenky 
na Klášterní hudební 
slavnosti
Ve kterém městě 
byly zahájeny 
letošní Klášterní 
hudební slavnosti?
C v Šumperku

Soutěž o voucher 
na film 
Uncharted
Co bylo předlohou 
filmového 
zpracování 
Uncharted?
C videohra

Soutěž o vstupenky 
na vánoční 
koncert Heleny 
Vondráčkové
Tajenka zní: 
Žádné cestování 
do jiné země ji 
nepřinese.

4  Jak se jmenovala druhá 
 žena ve vesmíru?

 
A  Sally
B  Světlana
C  Valentina

5  Který pozdrav vznikl  
 díky stavbě Národního  

 divadla v Praze?
 
A  čau
B  servus
C  nazdar

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

Na tuto otázku je nutné odpovědět,  
její správnost se však neposuzuje.
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz
P j ďt á i

* Ceny platné k 1. 7. 2022

Doma je krásně,
ale výlet vlakem
do Berlína
ti rozšíří obzory

Praha – Berlín

353 Kč*od
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