
12

HEREČKA

STANISLAVA
JACHNICKÁ

Díky dabingu jsem v titulcích každý den

 Č
D

 P
R

O
 V

Á
S

      1
2

  / 2
0

2
2

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

Reklamní časopis národního dopravce

Jízdní řád 2023
Vlakem do Lince

Cestování po Polabí



98–11

11–117

117–1111–117 117–1111–26

11–85 85–11 11–117 117–11

98–11

11–117

117–11 11–117117–11 11–26

11–8585–1111–117117–11

V každém směru pohodový nový rok
Vám přejí České dráhy.

Podívejte se na přání.
www.cd.cz/pf

CD-PF-2023-215x270-CDproVas-v3_221103.indd   1 07.11.2022   11:17



Obsah

ČD pro vás – reklamní magazín Českých drah  I  www.cdprovas.cz  I  cdprovas@cd.cz

editorial

1

PŘÍŠTÍ 
ČÍSLO VYJDE 

4. 1. 2023

6 Rozhovor
Stanislava Jachnická

Naše města
Brandýs nad Labem

Tudy kráčely děj iny
Smrt knížete Václava

Železnice
TGV

Jízdní  řád 2023
Rychlejší a nové spoje

Cestopis
Rakousko

Tajemno a záhady
Technika pro lovce duchů

KuchyňAPP
Šejkrování

14

20
24

32

42

52

60

6

PRO AUTORY A SOUTĚŽÍCÍ:
Informace o poskytování a zpracování osobních údajů a jejich ochraně podle platné legislativy 

GDPR najdete  na www.cdprovas.cz.

tištěný náklad
60 000 ks

vydavatel
České dráhy, a.s. 

datum a místo vydání     
23. listopadu 2022,  

Praha

redakce
ČD pro vás 

Generální ředitelství ČD
nábřeží L. Svobody 1222

  Praha 1 
110 15

ISSN
1210-9142

šéfredaktor
Václav Rubeš

redakční rada
Petr Horálek

Simona Smithová
Radek Joklík

Jiří Ješeta
Petr Vondráček

grafika / DTP / produkce
SEVENART s.r.o. 

inzerce a předplatné      
info@cdprovas.cz 

tisk 
Walstead  

Moraviapress s.r.o.

42

Vážení čtenáři, milí spolucestující,
na konci roku máme tendenci bilancovat a plánovat. Někteří z nás se chystají podat žádost 
o rozvod, jiní zase o ruku. Přemýšlíme, zda si koupit další roční jízdenku či předplatné, jestli už se 
rozhoupat k hledání nové práce, odstřihnout od falešných kamarádů a nadějí, vyrazit na vysněnou 
dovolenou, nebo si aspoň pořídit jiný tarif u mobilního operátora. Ale pozor, ne vždy jsou hnacím 
motorem peníze. Hromadění věcí a honba za úspěchem nám mnohdy štěstí nepřinesou. Pravidelní 

čtenáři kulturních zpráv 
jistě vědí, že také slavní, 
krásní, bohatí (a někdy 
i mladí) lidé často končí 
jako trosky na drogách. 
Ne každý unese slávu 
a bohatství. Přinejmenším 
se tím můžeme utěšovat. 
Sám si často vzpomenu 
na román Nultá hodina 
od Agathy Christie, kde je 
vrahem člověk, který má zdánlivě všechno. Minimálně ho 
tak všichni okolo vidí. Přitom je uvnitř velmi nešťastný. 
Až tedy budete jezdit po svátečních rodinných oslavách 
a adventních trzích, hledejte spíše duchovní zážitky 
a pokuste se vypnout hlavu 
od běžných starostí. Raději 
na chvíli zvolnit než 
vyhořet. Při cestě vlakem 
si třeba udělejte seznam 
věcí, ke kterým už dlouho 
hledáte odvahu, a sepište 
argumenty pro a proti. 
A kdybyste hledali tipy 
na vytržení ze stereotypu, 
v tomto čísle časopisu jich 
najdete dost: můžete si 
třeba koupit technické zařízení na lovení duchů, podívat se na místo, kde zavraždili knížete 
Václava nebo točili oblíbený film, projet se railjetem či TGV, namíchat si doma výborný 
nápoj, případně se zaposlouchat do zamilovaného filmu a hádat hlasy českých dabérů. 
A nezapomeňte – život máme jenom jeden.  

 Petr Horálek, zástupce šéfredaktora
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Na přelomu listopadu a prosince opět vyrazí na koleje 
Mikuláš, čert a anděl, aby společně odměnili děti za dobré 
chování. A trochu je i pokárali za zlobení. Loni jejich výletům 
bohužel zabránila opatření proti koronavirové pandemii, 
letos to zatím vypadá nadějně. Nostalgické jízdy proběhnou 
v různých částech republiky.

Odměna za nákup

Potěšte děti i sebe a vydejte se 
na jednu z chystaných zvláštních 

jízd s mikulášskou družinou. Stačí si 
vybrat z akcí Českých drah. Jejich se-
znam, podrobnosti o jízdních řádech, 
plánovaných lokomotivách i dopro-
vodných službách ve vozech včetně 
aktualizací najdete na webových 
stránkáchwww.cd.cz/vlakemnavylet 
nebo na www.cdnostalgie.cz. Obvykle 
si s sebou nebudete muset brát svači-
nu, protože Mikuláš či jeho pomocníci 
budou rozdávat nadílku – a hlavně  
se počítá se zařazením bufetových 
vozů či s jiným způsobem prodeje 
občerstvení.

E-shop ČD

Přibyla parkovací místa 
u nádraží, další se upravují
Doplňková služba ČD Parking se kon-
cem letošního roku rozšířila ve stanici 
Nezamyslice v Olomouckém kraji, 
kde bylo do plného provozu otevřeno 
10 dalších parkovacích míst zdarma. 
V rámci pravidelné údržby RSM Brno byly 
v tomto kraji a na Zlínsku revitalizovány 
další plochy. V současné době České dráhy 
nabízí parkování zdarma na 37 místech, 
přičemž na šesti parkovištích potřebují 
cestující k využití služby voucher, který 
získají při nákupu jízdenky v e-shopu. 
Na třech místech se poskytuje cenově 
zvýhodněné parkování – v Plzni, v České 
Třebové a v Garážích Muzeum v těsné 
blízkosti pražského hlavního nádraží.

Novinky

NOSTALGICKÉ JÍZDY 
S MIKULÁŠEM A ČERTEM 
doprovodí andělské úsměvy

Pokud během měsíce prosince 
nakoupíte v e-shopu ČD, získáte 
odměnu v podobě kuponu  
na slevu v hodnotě 200 Kč 
na www.wine-emotion.cz  
s doručením zdarma pro všechny 
objednávky nad 1 000 Kč. Slevu 
můžete čerpat až do 31. ledna 
2023. V internetovém obchodě 
najdete širokou nabídku 
skvělých italských 
vín jako Barolo, 
Primitivo, Chianti, 
Gavi, Pinot Grigio, 
Prosecco. Samo-
zřejmostí je rychlé 
a bezpečné dodání 
až k vám domů nebo 
do kanceláře.

SLEVA
200 KČ

Ještě v listopadu se rozjedou zvláštní 
soupravy na Pardubicku. V sobotu  
26. listopadu tak můžete nastoupit 
do mikulášského vlaku na trati Letohrad –  
Dolní Lipka. V neděli 27. listopadu se chys-
tá jízda v úseku Choceň – Litomyšl, která 
je tradičně hojně navštěvovaná. Hlavní 
porci sváteční zábavy pro vás národní 
dopravce plánuje na první prosincový 
víkend. V sobotu 3. prosince se pro- 
jedete parním vlakem a Čertohráčkem 
po Praze, nostalgickým vlakem po Kar-
lovarsku, mezi Táborem a Bechyní a na 
Liberecku. V neděli 4. prosince proběh-
nou jízdy z Prahy do Týnce nad Sáza-
vou, na Karlovarsku a na Olomoucku.
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www.ponty.cz

Tip z pohodlných obchodů na trase

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
inspiruje krásou, designem a uměním
Udělejte si radost a za 50 ČD Bodů z věrnostního programu Českých 
drah si pořiďte vstupenky se slevou 30 % do všech objektů UPM. 
Muzeum spravuje sbírky skla, porcelánu a keramiky, užité grafiky 
a fotografie, textilu, módy a designu, nábytku, hodin, drahých 
i obecných kovů, vzácných materiálů, šperků, hraček a množství 
písemné i obrazové dokumentace. Více na www.upm.cz.

Masitý kabanos různých příchutí 
v praktickém balení

Teploty už se snižují, takže dostáváme častěji chuť na sladké, 
abychom si zlepšili náladu. V prodejnách PONT to go a PONT 
Market mají v tomto ohledu širokou a atraktivní nabídku. Ale 
myslí zde i na zákazníky, kteří potřebují doplnit energii jinak. 

Co takhle koupit si praktické balení kabanosů? Už jste je 
ochutnali? Během jízdy vlakem nebo při čekání na nádražích 
se do nich krásně zakusuje. Zastavte se pro ně během svých 

cest v Pohodlných Obchodech Na Trase.

Pokojové rostliny se slevou 
pro začátečníky i pokročilé
Za 70 ČD Bodů z věrnostního programu 
Českých drah nyní nově získáte voucher 
na 200 Kč na nákup veškerého sortimentu 
na webu www.dmp.cz. V tomto e-shopu 
pořídíte domácí rostliny vhodné pro začátečníky 
i pokročilé, koupit zde můžete i takové, které 
nejsou toxické pro domácí mazlíčky. Jistě si 
vyberete rovněž ze spousty užitečných doplňků, 
například substráty pro všechny druhy rostlin, 
sety na výrobu mechových obrazů nebo terárií. 
Samozřejmostí je precizní balení objednávek 
a kvalitní výběr rostlin přímo od pěstitelů.

Flotila lokomotiv Vectron 
se letos rozrostla na 27 kusů
K zahájení jízdního řádu 2023 budou mít České dráhy k dis-
pozici již 27 lokomotiv Vectron. Poslední dva kusy z letošních 
dodávek dorazily v polovině října. Celkem 24 těchto lokomotiv 
bude pravidelně jezdit na linkách z Prahy do Berlína, Hamburku, 
Kielu, Flensburgu nebo Rostocku, z Prahy do Plzně a Chebu, v úse-
cích Cheb – Ústí nad Labem a Praha – Staré Město u Uherského 
Hradiště. Tři kusy poslouží jako záloha. Národní dopravce u firmy 
Siemens objednal do svého vlastnictví celkem 50 Vectronů v pro-
vedení pro rychlost až 230 km/h.
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NA NÁKUPY

Na českobudějovickém
trhu přistane anděl

Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých 
Budějovicích najdete od 18. listopadu 
do 31. prosince adventní trhy. Vánoční 
strom se rozsvítí v sobotu 26. listopadu. 
V pondělí 5. prosince zavítá na trh anděl, 
který se snese s poselstvím z Černé věže. 
Od 12. do 17. prosince naleznete vánoční 
trh také na nádvoří radnice, kde se bude 
prodávat tradiční lidové umění. V době 
adventu se konají akce i na nedalekém 
Piaristickém náměstí. V pátek 9. prosince 
sem můžete zajít na tradiční koncert 
vánočních koled, v neděli 18. prosince tu 
objevíte stánky s tradičním lidovým umě-
ním a ve středu 21. prosince budete moci 
na rynku obdivovat živý betlém.

Nejbližší železniční stanice: 
České Budějovice
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Zažijte pohodový advent. Místo uklízení a pečení se raději vypravte 
na některý z vánočních trhů a užijte si společné chvíle s rodinou 
nebo přáteli. Tipy, ve kterých městech si letos opravdu vyhráli 
s výzdobou, najdete v mobilní aplikaci Vlakem na výlet. Na sváteční 
notu se můžete naladit i při adventních prohlídkách hradů a zámků. 
A nezapomeňte, že za každý výlet máte od nás dárek – body 
do věrnostního programu.

Vlakem 
navýlet

NA VÝSTAVU

Vše, co jste chtěli vědět 
o Josefu Myslivečkovi

Film Il Boemo od režiséra Petra Václava 
zaujal odborníky i veřejnost, a dokonce už 
bojuje o oscarovou nominaci. Současně 
s uvedením snímku do kin byla v pražském 
barokním Clam-Gallasově paláci otevřena 
výstava s názvem Josef Mysliveček, detto 
Il Boemo (1737–1781), prostřednictvím 
které se přenesete do 18. století a po-
znáte, jak v té době vypadala Praha, 
odkud Mysliveček odešel dobýt svět, jaké 
dobrodružství představovalo cestování, 
s čím se museli vypořádat umělci nebo co 
obnášel život v tehdejší Itálii. Součástí je 
přehlídka vybraných filmových kostýmů 
a paruk a také projekce Myslivečkových 
árií. Výstava trvá do 29. ledna 2023.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.

NA KOLO

Na hrad Karlštejn 
za vánoční atmosférou

Co takhle udělat si prosincový výlet 
na kole? Z pražského Smíchova vás asfal-
tová cyklostezka povede nejdříve podél 
Vltavy a poté proti proudu Berounky. 
Pojedete po rovince a budete se kochat 
krásnou přírodou podél řek. Navíc se  
cyklotrasa drží železniční tratě, takže si 
cestu můžete kdykoli zkrátit. Transport tu 
v rámci příměstské dopravy zajišťují vlaky 
CityElefant s dostatečnou kapacitou pro 
kola. Cyklostezka končí v Řevnicích, kde 
vás nadchne pivovar s moderní restaurací 
v bývalé nádražní budově. Další úsek cesty 
sice vede po silnici, ale královský cíl stojí 
za to: hrad Karlštejn a jeho nezaměnitelná 
předvánoční atmosféra.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha-Smíchov

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 DEGUSTACI

Za stovkou dobrých vín 
na slavnosti do Brna

Máte rádi dobré víno? Pak 3. prosince 
nesmíte chybět v Brně, kde se uskuteční 
festival Víno z blízka. První prosincovou so-
botu můžete od 11 do 17 hodin ochutnat 
vynikající vína v atraktivních prostorách 
augustiniánského kláštera ve Starém 
Brně. Letošního festivalu se zúčastní  
12 vinařů, kteří budou reprezentovat 
všechny čtyři moravské vinařské pod- 
oblasti. K degustaci s sebou přivezou na  
100 vín. Po předložení jízdenky ČD získáte 
slevu 20 % z ceny vstupenky zakoupené 
na místě. Jízdenka musí mít cílovou stanici 
v Brně a platnost 2. nebo 3. prosince 2022. 
Tyto vstupenky je třeba předem rezervovat 
na e-mailu petra.weberova@nap.cz.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

NA FESTIVAL

Olomouc ožije filmovou 
animací a výtvarným uměním

Mezinárodní přehlídka filmové animace 
a současného umění PAF Olomouc po dvou 
online ročnících opět oživí předvánoční 
hanáckou metropoli. Festival proběhne 
od čtvrtka 1. prosince do neděle 4. prosince 
v prostorách bývalého jezuitského konviktu, 
v Uměleckém centru Univerzity Palackého 
a na dalších místech v Olomouci. Tématem 
letošní akce je Faust. Návštěvníci se mohou 
těšit na pestrou nabídku různých umělec-
kých formátů – kromě výstav a projekcí také 
na desítky koncertů, performancí, předná-
šek nebo workshopů. Důležitou součástí 
programu jsou výstavy současného umění, 
které jsou pro veřejnost přístupné zdarma 
i několik týdnů po skončení festivalu.

Nejbližší železniční stanice: 
Olomouc hl. n.

NA PROHLÍDKU

Kouzlo adventního času 
na zámku ve Slatiňanech

Romantiku slatiňanského zámku 
v prosinci umocní vánoční výzdoba nově 
zpřístupněných přízemních interiérů. 
Během návštěvy zimní prohlídkové trasy 
poznáte atmosféru, v jaké slavila vá-
noční svátky knížecí rodina Auerspergů 
na počátku minulého století. Zavítáte 
do hostinských a společenských prostor 
východního křídla a nahlédnete i do ku-
chyně. V jídelně objevíte prostřený stůl, 
jako by k němu měla za chvíli zasednout 
vrchnost, a pod vánočním stromkem 
najdete bohatou nadílku pro zámeckou 
rodinu. Adventní prohlídky zámku 
ve Slatiňanech se konají první tři týdny 
v prosinci vždy od čtvrtka do neděle 
(1.–4., 8.–11. a 15.–18. prosince), v prů-
běhu vánočního týdne od středy do pát-
ku (21.–23. prosince) a pak poslední 
tři dny tohoto roku (29.–31. prosince). 
Prohlídky začínají v 10, 13 a 15 hodin, 
o víkendu také v 11 hodin. Z pardubic-
kého hlavního nádraží vás do Slatiňan 
vlaky dovezou asi za půl hodiny.

Nejbližší železniční stanice: 
Slatiňany
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Stanislava Jachnická
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JSEM ASI 
ZTŘEŠTĚNÁ 
JAKO PHOEBE 
Z PŘÁTEL
Líbí se mi, když se člověk 
trochu odlišuje
Její hlas už jste s největší pravděpodobností slyšeli. 
Stanislava Jachnická totiž patří mezi naše nejlepší 
dabérky a svůj osobitý hlas propůjčila celé řadě 
postav. Jednou z nich je i krásně potrhlá Phoebe 
z dnes již legendárního seriálu Přátelé. Jejím 
hlasem promlouvala k českým divákům deset let. 
V nahrávacím studiu se cítí být jako doma stejně jako 
na divadelních prknech.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á
F o t o :  A b e l s o n a g e n c y  a   a r c h i v  S t a n i s l a v y  J a c h n i c k é
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Prý jste chtěla být původně kaskadér-
kou, jak tahle touha vznikla?
Odjakživa se ráda hýbu. V dětství jsem 
tančila, dělala balet, po škole jsem 
vždycky vyběhla ven a lezla na prolé-
začkách a po stromech. Měla jsem ráda 
adrenalin, takže touha stát se kaska-
dérkou se ve mně zrodila asi přirozeně. 
Nikdy mě nebavilo sedět doma. Když 
jsem se rozhodovala o budoucím 
zaměstnání, toužila jsem se předvádět 
na pódiu. A od toho byl už jen krůček 
k herectví. Být kaskadérkou ale nebyl 
můj sen, spíše jen nápad.

Jste vystudovaná herečka, ale věnujete 
se hlavně dabingu. Považujete za vý-
hodu, že vás lidé nepoznávají na ulici 
a žijete více v anonymitě?
Popravdě v tom výhodu nevidím. Ono 
to vzniklo tak nějak samo, nikdy jsem 
na rozdíl od některých svých kolegů 
neplánovala, že budu dabingová herečka. 
Cítím se být primárně divadelní herečkou, 

Nevadí mi, že mě lidé 
poznávají po hlase, ale byla 
bych ráda, aby se vědělo, 
že nejsem jen dabingová 
herečka, ale i divadelní a filmová. 

proto jsem také hned po vystudování 
DAMU nastoupila do pardubického diva-
dla. Mám za sebou i filmové a televizní 
role, ale nejsou tak vidět jako dabing. 
Ten dělám téměř každý den. A jelikož se 
často objevuju v titulkách, lidé mají pocit, 
že jenom dabuju. Vlastně je mi trošku 
líto, že si mě s divadelní prací nikdo moc 
nespojuje. Nevadí mi, že mě lidé pozná-
vají po hlase, ale byla bych ráda, aby se 
vědělo, že nejsem jen dabingová herečka, 
ale i divadelní a filmová.

V 90. letech jste dabovala postavu 
potrhlé Phoebe v seriálu Přátelé. 
Jak jste se s ní za ta léta sžila?
Myslím, že dost dobře. Mám v sobě 
rovněž asi určitý druh ztřeštěnosti 
a navíc se mi líbí, když je člověk trochu 
výjimečný, něčím se odlišuje. Phoebe  
je nepředvídatelná a to mě na ní 
právě bavilo. Asi bych se neodvážila 
provádět až takové vylomeniny jako 
ona, přece jen u mě převažuje více to 
racio. Každopádně už na DAMU mi dal 
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hádají, kdo je vrah. Miriam mi tam hraje 
jednu z hlavních rolí a ona zase na oplátku 
režíruje mě v dabingu. Společně jezdíme 
na výlety, na chatu, naše děti se znají. 
Dokonce jsme spolu během koronavirové 
pandemie založily školu dabingu. Teď na ni 
ale bohužel nemáme moc času.

Je pravda, že se dělají na dabing castingy?
Ano, hlavně pro americké produkce. 
Většinou dostanete za úkol namluvit 
jednu stránku textu, potom se nahrávka 
posílá zahraničním studiím a ta se vyjádří. 
Na casting tak může přijít kdokoli a nehro-
zí tu žádná protekce, protože v Americe 
nevědí, kdo jaký hlas namlouval. Vybírají si 
čistě podle výrazu hlasu a podle toho, jak 
moc je mluva postavy podobná originálu.

Vždy jsem si myslela, že se dabéři vybí-
rají podle fyzické podobnosti s herci.
Někteří režiséři to tak skutečně dělají. 
Samozřejmě to ale neznamená, že ten 
dabér má zároveň i podobný hlas. Já 
třeba pravidelně dabuju herečky tmavé 
pleti, určuje mi to poloha hlasu, který 
mám hrubší. Už ve dvaceti jsem mluvila 
matky a starší ženy, většinou to nejsou 
křehké blondýny. Jediná moje blondýna 
byla Pamela Andersonová a to si myslím, 
že byl tenkrát trochu přehmat.

A co vaše Brutální Nikita? Tenhle seriál 
byl kdysi velmi populární.
No vidíte, na tu bych málem zapomněla! 
Ale Nikita byla drsňačka. To je po Phoebe  
moje druhá nejoblíbenější postava, 
kterou jsem dabovala. První řada seriálu 
byla skvělá od muziky přes kostýmy až 
po herecké výkony a napětí.

Souhlasíte s tím, že český dabing patří 
k nejlepším na světě?
Vím, že se to říká, což je super, ale myslím 
si, že to tak úplně neplatí. Jsem pyšná 
na to, že máme tak dobrý dabing, ale 
neslyšela jsem všechny dabingy na světě, 
abych si tohle troufla tvrdit. Například  
hollywoodský dabing animovaných filmů, 
to je nádhera! Mají ho na svědomí ti  
nejlepší herci. Samozřejmě na to mají  
obrovskou přípravu, dostatek času i financí.

Před pár lety se v médiích řešila stávka 
dabérů kvůli neodpovídajícím plato-
vým podmínkám. Změnila se situace 
k lepšímu?
Nezměnila. Já jsem také stávkovala, 
protože nejsem stávkokaz, ale bohužel 
se to nepovedlo. Na naše místa přišli 
neherci, kteří text prostě jen nějak pře-
čtou. A možná právě tyto rychlokvašky 
český dabing kazí. Pomáhají tomu i ně-
kteří režiséři, kteří netuší, co znamená 
režie a zvuk, a na výsledku je to znát.

Šlo tehdy jen o peníze?
Chtěli jsme udělat systém v honorářích. 
Předtím to fungovalo všelijak, někdy do-
stal člověk za hodinu ve studiu více než 
kolega, který tam strávil půl dne. Odmě-
ny byly nepřehledné a my jsme prostě 
chtěli fér jednání. Bohužel česká studia 
naše požadavky nepřijala a nahradila 
část dabérů amatéry. Existují pochopi-
telně herci, kteří třeba dabují dvacet let 
jednu postavu, takže je studia většinou 
zaplatí nebo i přeplatí. Ale pokud jste 
běžný dabér, jste snadno nahraditelný.

Dabujete, zkoušíte v divadle, večer 
hrajete, občas točíte. Máte každý den 
nabitý od rána do večera?
To zase ne. Tím, že jsem na volné noze, 
se snažím rozplánovat si čas tak, abych 
měla i prostor pro sebe. Stačí mi volný 
den v týdnu, kdy chci cvičit, hýbat se, jít 
na procházku a nechci být otrokem své-
ho povolání. Navíc naše práce přichází 
v blocích, kdy jste najednou v jednom 
kole dva týdny od rána do večera, ale pak 
se to zase uklidní a máte třeba celý týden 
volný. Delší hereckou pauzu si dávám 
o Vánocích a během letních prázdnin.

Prozradila jste mi, že se snažíte každý 
den hýbat. Jaké sporty děláte?
Baví mě střídat různé sporty a pořád 
zkoušet nové věci. Jezdím třeba na  
spinningovém kole, chodím na skupi-
nové lekce do posilovny, hraju volejbal, 
cvičím jógu a pilates, dělala jsem tchaj-ťi 
a lukostřelbu. Samozřejmě také běhám, 
a když se necítím dobře, tak aspoň cho-
dím a protahuju se.

Ivan Trojan přezdívku Prdlouš, takže 
si možná jsme s Phoebe opravdu tou 
potrhlostí blízké.

Prý jste týden po narození syna 
dabovala Phoebein porod. To je slušná 
náhoda!
To ano. Ona rodila trojčata a já byla  
čerstvě po porodu a dabovala jsem zase 
tuto událost. Zvláštní souhra náhod.

S kolegy z Přátel jste si asi tehdy  
při práci museli užít dost zábavy,  
nebo se pletu?
To si pište! Tehdy se dabovalo ještě tak, 
že byli všichni herci spolu ve studiu 
a mohli se vzájemně podporovat, reago-
vat na sebe vtipnými narážkami a trošku 
si text upravovat podle sebe. A to nás 
děsně bavilo. Dnes se bohužel dabuje 
jinak: herec je ve studiu sám a zvuk slyší 
ve sluchátkách, což je minimálně při 
dialozích obrovská škoda, protože je vždy 
lepší partnera slyšet. Přímý kontakt nic 
nenahradí. V každém případě, tenkrát jsme 
byli super parta, ale nejvíce jsem se skama-
rádila s Miriam Chytilovou alias Rachel.

Vídáte se s ní i dnes – po téměř  
30 letech od prvního dílu Přátel?
Jasně. Miriam jsem dokonce režírovala 
ve dvou představeních, jež jsem napsala 
na míru pro Počernický pivovar. Jedná se 
o komediální detektivky. Herci hrají okolo 
diváků, kteří sedí u velkého stolu pro 
čtyřicet osob. Návštěvníci během předsta-
vení dostanou čtyři chody jídla a zároveň 

Očima autorky
Neřízená střela. Tak na mě působila tato nebývale sympatická a aktivní žena, která se na rozhovor 
přiřítila s dávkou energie, kterou nemám ani po druhé kávě. Její diář byl zrovna nabitý k prasknutí, 
kromě focení na titulní stranu zahrnoval ještě dabing, večerní představení a pětikilometrový běh. 
Záhy jsem si během našeho povídání uvědomila, že Stanislava Jachnická nepatří k ženám, které rády 
vyhledávají chvilky klidu k odpočinku. „Dám si jen vodu a už zase letím!“ uslyšíte od ní nejčastěji.Drž mě pevně, miluj zlehka. V divadle ABC s Jiřím Hánou
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Je něco, co byste si ve sportu chtěla 
ještě vyzkoušet?
Asi už ne. Před dvěma lety jsem skočila 
v tandemu s padákem, zkusila si lezení 
po stěně. Potápím se, dříve jsem aktivně 
chodila na kickbox.

Blíží se Vánoce. Jak je budete trávit?
Beru si v práci volno, v divadle budu 
až na Silvestra, což mi nevadí. Vánoce 
máme u nás v rodině rádi a slavíme je 
dost tradičně, i když jsou už děti velké. 
Máme klasický stromek, pečeme rybu 
a smažíme řízky a vinné klobásy, poslou-
cháme koledy, díváme se na pohádky 
a jdeme se projít. Druhý den se pak 
scházíme s širším příbuzenstvem.

A co dárky? Nakupujete je s předstihem?
Čím jsem starší, tím méně mě dárky 
baví. A vůbec nevím, co mám 
komu pořídit. Každý rok se 
domlouváme, že si nic dávat 
nebudeme, pak se dohodneme 
na jednom dárku, ze kterého 
se stanou dva. Nakonec vy-
měknu a dětem toho koupím 
samozřejmě více. Jsem ale ráda, 
že jsem se stala ambasadorkou 
Stromu splněných přání. Je to 
hezký projekt, v rámci kterého 
může kdokoli udělat hezčí Vánoce 
dětem v dětských domovech. Seznam 
konkrétních přání najdete na internetu.

Na kterou hru, ve které aktuálně účin-
kujete, byste diváky pozvala?
Pozvala bych je do divadla MANA  
v pražských Vršovicích na představení  
5 za jednu. Je to černá komedie o že-
nách, které se náhodně sejdou na večír-
ku a zjistí, že přestože jsou každá jiná, 
mohou si vzájemně pomoci. Mimo- 
chodem, tohle představení budeme hrát 
právě na Silvestra. A pak bych doporu-
čila představení Čapek, které pojed-
nává o posledních letech Karla Čapka, 
o jeho vztahu s Olgou Scheinpflugovou, 
bratrem Josefem, o morálce, lidskosti 
a dalších hodnotách, které vyznával.  ▪

Pravidelně dabuju herečky 
tmavé pleti, určuje mi to 
poloha hlasu, který mám hrubší. 
Už ve dvaceti jsem mluvila 
matky a starší ženy.

Stanislava Jachnická
Od dětství se věnovala baletu a později výrazovému tanci. Vystudovala střední 
ekonomickou školu a následně herectví na Divadelní fakultě Akademie múzic-
kých umění. Tři roky byla v angažmá ve Východočeském divadle Pardubice, 
poté odešla na rodičovskou dovolenou. Hostovala v divadlech v Hradci Králové, 
v Kladně a v pražských divadlech Rokoko, ABC, Divadlo v Řeznické či A studio 
Rubín. Momentálně působí v divadle MANA. Natočila několik televizních filmů 
a pohádek, hrála v seriálu Ulice. Dále ji znáte jako doktorku z pitevny ze seriálu 
Policie Modrava. Více než natáčení se ale věnuje dabingu. Namluvila především 
Lisu Kudrowovou v seriálu Přátelé či francouzskou herečku Juliette Binocheovou.
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Cestování 
po ČR

Střední Čechy – Polabí 

Stará Boleslav, dnes spojená 
s Brandýsem nad Labem (viz foto), 

se do naší historie zapsala násilnou 
smrtí knížete Václava. Nynějším 

turistům však kromě památek 
spojených s rodem Přemyslovců 

nabízí především nádhernou krajinu 
plnou cyklostezek a tras kolem 

Labe. Je pouze na vás, zda se vydáte 
směrem na Nymburk a Poděbrady, 
nebo k Mladé Boleslavi. Vzhledem 

k husté síti železnice se pak snadno 
vrátíte domů.
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Hopsa, hejsa do Brandejsa. Tak jásal Werichův Rudolf II. při 
pomyšlení na návštěvu brandýského zámku ve filmu Císařův 
pekař. Nejde přitom o fikci. Výstřední vladař v polabském 
městě opravdu rád pobýval stejně jako mnoho dalších 
habsburských panovníků. Přijeďte si prohlédnout jejich bývalé 
sídlo, v němž se konají prohlídky po celý rok, i okolní památky.

Jezdil císař Rudolf II. do Brandýsa 
nad Labem opravdu proto, aby unikl 

hraběnce Stradové? Možná. Jisté je, že 
za Rudolfovy vlády se z brandýského 
zámku stala honosná císařská reziden-

V BRANDÝSE NAD LABEM
SE HABSBURKŮM LÍBILO
a zůstal po nich nejen zámek

Ztracený poklad Rudolfa II.
Během prohlídky zámku se dozvíte 
zajímavosti nejen o Rudolfovi II., 
ale i o dalších členech habsburské 
dynastie. Od roku 1547 až do jeho 
zestátnění v roce 1918 navštívili bran-
dýský zámek všichni císaři. Rezidenci 
využívali hlavně jako lovecký zámek, 
a tak tu nechybí sbírka trofejí. Brandýs 
byl též městem vojenských posádek, 
proto na zámku uvidíte přehlídku 
zbraní, uniforem, řádů a vyzname-
nání. K unikátním exponátům patří 
osobní šavle Karla I. Kromě tradičního 
prohlídkového okruhu zde můžete 
absolvovat rovněž napínavou úniko-
vou hru. Při ní budete hledat ztracený 
poklad, který císaři Rudolfovi II. ukradl 
podvodný alchymista. V prosinci 

T e x t :  T o m á š  R e z e k
F o t o :  a r c h i v  m ě s t a  B r a n d ý s  n a d  L a b e m - S t a r á  B o l e s l a v

ce, kam se sjížděly významné návštěvy 
včetně slovutného dánského hvězdáře 
Tycha Braha. Některé kroniky uvádí, že 
brandýský zámek byl v té době lépe zaří-
zený než Pražský hrad. Dokončena byla 
sgrafitová výzdoba i tzv. Rudolfinka. 
Tímto krytým průchodem bylo možné 
projít do zámecké zahrady, která tehdy 
patřila k nejkrásnějším v Evropě.
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Vlakem do Brandýsa 
nad Labem-Staré  
Boleslavi
Do obce s nejdelším názvem v Čes-
ku vedou koleje jak do boleslavské, 
tak do brandýské části. Například 
z Prahy vám s jedním přestupem 
v Čelákovicích nebo Lysé nad Labem 
zabere jízda po železnici asi hodinu. 
Ať už se vypravíte na výlet odkud-
koli, nejvýhodnější vlakové spojení 
i jízdenku si snadno vyhledáte 
na www.cd.cz nebo v aplikaci  
Můj vlak. Od nádraží se pak  
můžete vydat po městě s aplikací  
Vlakem na výlet a sbírat body 
do věrnostního programu.
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pozlacený gotický reliéf Panny Marie 
s Ježíškem. Tato unikátní mariánská 
ikona, kterou prý daroval sv. Metoděj 
ke křtu kněžně Ludmile a ta ji pak odká-
zala svému vnuku Václavovi, má podle 
katolíků zvláštní ochrannou moc nad 
českými zeměmi.  ▪

Do Brandýsa nad Labem přijel 
poprvé roku 1908 jako poručík 
sedmého dragounského pluku. 
Znovu se na brandýský zámek vrátil 
na přelomu let 1911 a 1912, kdy tu 
strávil několik měsíců se svou novo-
manželkou vévodkyní Zitou Bour-
bonskou-Parmskou. Jejich zásnubní 
fotografie zdobí velký salon jižního 
křídla zámku, kde tehdy arcivévo-
da s chotí přijímali návštěvy. Oba 
velmi dobře hovořili česky a pobyt 
v Brandýse nad Labem považovali 
za nejkrásnější období svého  
společného života. V roce 1917 se  
Karel I. – už jako panovník habsburské  
monarchie – rozhodl koupit oblíbe-
ný zámek do osobního vlastnictví. 
Rok nato byl však brandýský zámek 
vyvlastněn novým československým 
státem.

Karel I. nastoupil na trůn po smr-
ti svého prastrýce Františka Josefa I.  
v listopadu roku 1916 – v devěta- 
dvaceti letech a bez větších po-
litických zkušeností. Jeho snahy 
o okamžité ukončení světové války 
ztroskotaly na odporu Němců a re-
formy, kterými chtěl modernizovat 
rakousko-uherské mocnářství a za-
jistit větší autonomii jednotlivým 
národům, přišly pozdě. Monarchie 
se na podzim roku 1918 rozpadla 
a „Karel Poslední“, jak se mu  
hanlivě za první republiky v Česko- 
slovensku říkalo, musel s celou 
rodinou do exilu. Nejprve do Švý-
carska a po neúspěšných pokusech 
o obnovení monarchie se uchýlil 
na portugalský ostrov Madeira, 
kde v roce 1922 poslední český král 
zemřel na zápal plic.

 Císař Karel I.
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najdete v zámeckém sklepení výstavu 
betlémů a v neděli 4. prosince se tu 
koná vánoční zámecký jarmark.

Od Golema k synagoze
S dětmi určitě zavítejte na brandýské 
Masarykovo náměstí, na němž zaujme 
moderní kašna se sochou Golema. 
Od poslední listopadové soboty svítí 
na hlavním brandýském rynku vánoční 
strom a v Arnoldinovském domě, kde 
sídlí muzeum, je až do 5. února k vidění 
výstava Lidé a hry, která pobaví celou 
rodinu. V oblíbené kavárně Dvě vrány se 
můžete posilnit před výpravou za dal-
šími památkami. Nedaleká katovna, 
zdobená sgrafity, s expozicí o hrdel-
ním a útrpném právu sice není v zimě 
přístupná, ale po předchozí domluvě 
v informačním centru můžete navštívit 
opravenou synagogu, která slouží jako 
muzeum židovské tradice, a také blízký 
židovský hřbitov, jeden z nejstarších 
u nás.

Poutní chrám s palladiem
K hlavním památkám Staré Boleslavi  
patří trojlístek kostelů: kostel sv. Václava,  
stojící na místě, kde byl podle legendy 
zavražděn kníže Václav, kostel  
sv. Klimenta se vzácnými freskami 
a poutní chrám Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Na jeho stavbu významně přispěli 
císař Matyáš s chotí Annou Tyrolskou. 
V nedávno zrekonstruované bazilice je 
uchováno palladium země české, tedy 

Osobnost regionu
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

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

VRCHNÍ, PRCHNI
Jak chudý knihkupec 
zvýšil úroveň pohostinství
Úspěšná komedie Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka vlastně 
vychází ze smutného příběhu. Nešťastný a chudý knihkupec, 
který nestíhá platit dluhy a jezdí ve smradlavé tříkolce, podlehne 
mamonu a začne krást ve velkém. Jako falešný vrchní vybírá peníze 
v restauracích a neustále bojuje s chorobnou sexuální fantazií. Jenže 
severní vítr je krutý a muži zákona mu stejně nasadí želízka.

„Vyšla už prosím Noclehárna?“ 
„Vy, Manuelo?“Dnes by takový námět asi neuspěl. 

Společenská kritika líných a poma-
lých číšníků v socialistickém pohostin-
ství však baví i v naší době. Je s podivem, 
že se tvůrcům i hercům podařilo natočit 
veselou podívanou z vážného a vlastně 
kriminálního námětu, který by se dal 
shrnout asi takto: jak se z chudého, zá-
vistivého a nešťastného muže ve střed-
ních letech stal drzý zloděj.

Prase v žitě
Dalibor Vrána (Josef Abrhám) má obrov-
skou fantazii. Neustále si představuje 
sexuální dobrodružství s krásnými že-
nami, které potkává. A občas je prožívá 
i ve skutečnosti. Jenže to je tak všechno, 

co má. Je mu čtyřicet, stále pracuje jako 
knihkupec a z hubeného platu odvádí 
alimenty. Sousedé mu tajně přezdívají 
Prdlavka, to podle tříkolového moto-
rového vozítka, které si koupil místo 
normálního auta. Teprve na třídním 
srazu mu naplno dojde, jak výrazně lépe 
se ostatní mají.

Provozní Rudi (Jiří Kodet), se kterým 
seděl v poslední lavici u zdi, kupuje 
psí maso a prodává ho turistům jako 
minutky, ředí džus i hořčici vodou a pod-
plácí delegáty cestovních kanceláří, aby 

mu vozili do podniku zájezdy. Díky tomu 
si žije jako prase v žitě a může si dovolit 
mladou reprezentativní partnerku 
Manuelu (Dagmar Patrasová). Už při 
cestě na sraz si Vrána při nákupu vína 
v motorestu uvědomí, jak často si ho 
lidé pletou kvůli starému obleku s číš-
níkem. Když se to opakuje i na večírku 
se spolužáky, rozhodne se pro radikální 
životní změnu.

Fantom RaJ
Při odchodu ze srazu Vrána předstírá, že 
přijel vlakem, protože jeho (imaginární) 
saab je v opravě. Na nádraží v Klánovicích 
ale pouze zajde do podchodu a pak utíká 
pro svůj zaparkovaný velorex. V motores-

ČSFD: 86 %, IMDb: 80 %
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 slavná filmová místa l cestování po ČR 

VRCHNÍ, PRCHNI
Československo, 1980, premiéra 1981, 85 min.
 Režie: Ladislav Smoljak
 Scénář: Zdeněk Svěrák
 Kamera: Ivan Šlapeta
 Hudba: Jaroslav Uhlíř
 Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, 
 Zdeněk Svěrák, Dagmar Patrasová, Jiří Kodet,
 Zuzana Fišerová-Svátková, Eliška Balzerová, 
 Karel Augusta, Jaroslava Kretschmerová,
 Milada Ježková, Jiří Lír, Boris Rösner, Ilja Racek a další

Doslov jako 
podle Cimrmana
V závěrečných titulcích si mů-
žeme přečíst, že hlavní hrdina 
Dalibor Vrána byl odsouzen 
na osm let. Ve vězení celou dobu 
cvičil na housle a po propuštění 
si našel práci u Pražské filharmo-
nie jako druhý houslista, kterou 
stále vykonává. Jeho syn zase 
našel uplatnění coby (pravý) 
vrchní na Labské boudě v Krko-
noších. Diváci se však stali obětí 
cimrmanovské mystifikace. Celý 
příběh s falešným vrchním si 
autoři vymysleli stejně jako jeho 
doslov.

Jiří Suchý  
do filmu nesměl
Do finální podoby snímku se 
bohužel nedostala scéna s řadou 
známých herců v divadelním 
klubu. Falešný vrchní se snažil 
okrást například Jiřinu Bohdalo-
vou, Janu Brejchovou, Vladimíra 
Menšíka nebo Radoslava Brzo- 
bohatého. Jenže v záběru vadil Jiří 
Suchý, který v té době nesměl ani 
do filmu, ani do televize (trpěli 
ho pouze v divadle). Cenzorské 
nůžky zasáhly. Naopak čirou 
náhodou se zde objevil Karel Šíp, 
který hraje jednoho z Vránových 
spolužáků a mlčky promítá 
diapozitivy na stěnu. Umělec se 
jen přijel podívat na natáčení. 
Ve stejné scéně přitom zazní 
slavný hit Holubí dům, zpívaný 
Jiřím Schelingerem. Ten však slo-
žil Jaroslav Uhlíř na text Šípova 
„konkurenta“ Zdeňka Svěráka. 
Duo Uhlíř–Svěrák stojí i za hlavní 
písničkou filmu Severní vítr.

tu si svůj trik nejdříve vyzkouší a pak to 
v Praze rozjede ve velkém, přičemž před 
manželkou (Libuše Šafránková) předstírá 
brigádničení s houslemi. Okrádá staré, 
mladé, bohaté, chudé – dokonce svateb-
čany. Mění převleky i města.

Noviny ho označí za fantoma RaJ, tedy 
podniku Restaurace a jídelny, zatímco 
štamgasti si o něm povídají, že „je to 
sice zločinec, ale působí kladně“, protože 
číšníci se teď více věnují zákazníkům. Ale 
nakonec spadne klec. Veřejná bezpeč-
nost ho na základě udání souseda Pa-
řízka (Zdeněk Svěrák) odvede v poutech 
přímo z knihkupectví. Nepomůže ani 
zásah oddané učnice Douchové, která 
ve správný okamžik spustí roletu.

Prdlavka má zastávku
Díky velkému množství míst, kde podvod-
ník působil, můžeme ve filmu vidět slavné 
pražské hospody. Kamera zabírá i poslední 

měsíce tramvajového provozu uprostřed 
Václavského náměstí. Motorest, kde Vrána 
začal svou kriminální živnost, už nenajdete. 
Stával u exitu z dálnice z Prahy do Liberce 
u obce Hlavenec nedaleko Staré Boleslavi. 
Po přestavbě na kolibu však v roce 2017 
vyhořel. Dnes ho připomínají jen základy.

Velká honička jako ze starých gro-
tesek se natáčela v Karlových Varech. 
Dům, ve kterém Dalibor Vrána bydlel, se 
nachází na rohu ulic Vozová a U Rajské 
zahrady na pražských Vinohradech. V jeho 
blízkosti nechal dopravní podnik na konci 
roku 2021 zřídit autobusovou zastávku 
s názvem U Prdlavky, který na slavný 
film odkazuje. Ačkoli se vila s večírkem 
spolužáků nalézá v Říčanech, filmaři se 
rozhodli, že hlavní hrdina bude předstírat 
nástup do vlaku v Klánovicích. Podchod, 
do kterého naoko zašel, vzal zasvé v le-
tech 2013–2015 při modernizaci koridoru. 
Opodál následně vznikl podchod nový.  ▪

Důkaz toho, 
že z velmi 

jednoduchého 
příběhu se dokáže 
vytěžit maximum, 
aby byl divák 
spokojen 
a skvěle se bavil.

sud, ČSFD.cz

Falešný vrchní poprvé řádil v motorestu U Čtyř kamenů na dálnici D10 u sjezdu na Hlavenec. Objekt v roce 2017 vyhořel

U bydliště Dalibora Vrány na pražských Vinohradech vznikla 
stanice MHD U Prdlavky

Železniční zastávka Praha-Klánovice po modernizaci
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

OD VĚTRNÉHO MLÝNA 
K ŽELEZNIČNÍ NOSTALGII 
a modelům s parním pohonem
Trať z Mělníka do Mladé Boleslavi propojuje Polabí a Pojizeří, dotýká 
se Kokořínska a nabízí nádherný výhled na Bezděz. Přímo na trase se 
nachází řada nevšedních turistických zajímavostí. Na naší procházce 
si prohlédneme větrný mlýn, historické zemědělské usedlosti, 
navštívíme drážní muzeum i unikátní modelovou železnici.

Pěší trasa začíná v zastávce Vrátno. 
Už z okna vlaku vás na vyvýšeném 

horizontu asi kilometr od tratě zaujme 
větrný mlýn. Ze severovýchodního kon-
ce nádraží odbočuje vpravo nenápadná 
pěšina ke zpevněné polní cestě, která 
míří právě k této pozoruhodné stavbě. 
Zděný větrný mlýn je v Čechách ojedině-
lá památka. V uspokojivém stavu se jich 
dochovalo celkem jen šest, převážně 
na Děčínsku, většinou však bez hlavního 
atributu – křídel.

Zachráněný mlýn
Mlýn u Vrátna má poměrně dobře 
známou a zdokumentovanou minulost. 
Podrobně ji popisuje informační tabule. 
Současnou podobu dostal po záchraně 

T e x t  a   f o t o :  B ř e t i s l a v  K o č

a rekonstrukci poté, co objekt získal 
soukromého vlastníka – úspěšného 
podnikatele a výrobce vrtulí pro malá 
letadla. Ten dokázal podle dochova-
ných historických fotografií a pohlednic 
a po konzultacích s odborníky vrátit 
mlýnu jeho původní podobu, vyměnil 
celou otočnou střechu, vyrobil nový ro-
tor včetně jeho mohutné hřídele, křídel 
s nastavitelnými žaluziemi a vnitřního 
palečného převodu.

Z původního mlýnského vybavení bo-
hužel nic nezbylo a ani dostupné zdroje 
ho nepopisují. Ví se jen, že mlýn poháněl 
i stoupu na drcení kostí pro hnojení 
polí. Interiér třípatrové stavby byl proto 
přizpůsoben obytným účelům. Mlýn 
není veřejně přístupný. Je však zvenčí 

z několika pohledů velmi fotogenický, 
zejména v záběrech s pozadím masivu 
Bezdězu.

Vesnická památková  
zóna Kluky
Pěší trasa pokračuje po cestě jiho- 
východním směrem ke křižovatce pěti 
silnic mezi obcemi Vrátno a Skalsko, 

Historický statek v obci Kluky

Zastávka Vrátno
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poznej Česko pěšky l cestování po ČR

opravdu obstarává pára z miniaturních 
topenišť spalujících černé uhlí. Pod kotel 
se přikládá polévkovou lžící. Návštěvu je 
možné domluvit si předem telefonicky, 
případně se na webu podívat na ter-
míny akcí, kdy se sem sjíždí železniční 
modeláři.

Po 12 kilometrech chůze včetně 
různých zacházek nám nezbývá než se 
vrátit nečekanými serpentinami úzké 
silničky k železniční stanici Skalsko 
a ukončit výlet ve vlaku, ať už po cestě 
do Mělníka, nebo do Mladé Boleslavi.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

odbočku připomínají už jen koleje mi-
zející ve křoví. Pokud se chcete podívat 
po pozoruhodnostech obce a jejího oko-
lí, zvládnete to asi po tříkilometrovém 
okruhu. Od stanice Skalsko vede silnice 

do centra stejnojmenné obce; asi 
po 200 metrech odbočuje vlevo 

místní komunikace se znače-
nou cyklostezkou 143.  
Ta míří do Podskalska, 
skupiny několika usedlostí 
s dominujícím objektem 

bývalého vodního mlýna 
s patrnými pozůstatky náho-

nu. V protějším objektu býval 
pivovar. Zpevněná cesta končí 

u „zapomenuté“ kostry maringotky 
a jen přes houštinu je patrná kamenná 
stavba bývalé vodárny.

Spící zámek a živá zahrada
Do centra Skalska je třeba se asi  
300 metrů po cyklostezce vrátit a od-
bočit z ní vlevo na zpevněnou prudce 
stoupající odbočku. U místního „spícího“ 
zámku (bývá využíván střední filmovou 
a fotografickou školou) je panel s popi-
sem historie, zajímavých objektů v obci 
i osobností se vztahem ke Skalsku.

Nejnavštěvovanější atrakcí Skalska 
se několikrát do roka stává soukromé 
Parostrojní muzeum a zahradní želez-
nice. Má dva okruhy (50 a 350 metrů) 
a obdivovat zde budete precizní mo-
dely parních lokomotiv, jejichž pohon 

Vlakem do Vrátna
Z Prahy
Osobními vlaky z Masarykova nádraží 
s přestupem v Mělníce

Z Ústí nad Labem
Osobními vlaky ze stanice Ústí nad 
Labem západ s přestupem v Mělníce

Na trase Mělník – Mladá Boleslav je 
pravidelný provoz jen v pracovních dnech.

DÉLKA 
TRASY 
12  KM

na ní ostře zatáčí doleva do obce Kluky. 
Zástavba v jádru obce (usedlosti č. p. 7, 
12, 18, 39 a roubenky č. p. 29, 30) byla 
v roce 1995 vyhlášena vesnickou pa-
mátkovou zónou. Vaši pozornost upou-
tají především roubené patrové 
domy zemědělských usedlostí 
z přelomu 18. a 19. století, 
honosné vjezdové brány 
do několika objektů i citlivá 
konverze původní usedlos-
ti, hospodářského dvora, 
v maximálně možné dřívější 
podobě na živý i hospodářský 
a obytný objekt s chovem koní.

Nostalgie v Sudoměři
Za obcí Kluky pokračuje klesající místní 
komunikace do údolí Strenického 
potoka, kterým vede trať. Za silničním 
přejezdem je odbočka k zastávce Sudo-
měř u Mladé Boleslavi. V té je k vidění 
Muzeum železniční historie v podobě 
původní kanceláře a několika vnějších  
artefaktů stanice. Jsou to šlapací drezína, 
ručně ovládané závory, „chobot“, který 
sloužil k napájení parních lokomotiv vo-
dou, malé zvukové návěstidlo nazývané 
podle vnější podoby Číňan, ale i další 
nezbytnost – tradiční nádražní záchodky 
ve dřevěné stavbě vedle hlavní budovy.

Ve stanici Skalsko se trať dříve dělila: 
doleva do Mladé Boleslavi (asi po  
700 metrech dokonce prochází tunelem),  
doprava do Chotětova. Tuto zrušenou 

Drážní exponáty v zastávce Sudoměř u Mladé Boleslavi 

Zámek ve Skalsku

Funkční točna na zahradní železnici ve Skalsku
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Stalo se to v pondělí 28. září časně zrána. Přesný rok 
neznáme. Jako místo je všeobecně akceptovaná Stará 
Boleslav před kostelní branou. Došlo zde k prvnímu 
úspěšnému atentátu na českou hlavu státu, aspoň podle 
známých zdrojů. Kníže Václav, nejznámější patron a světec 
českých zemí, se tak do naší historie zapsal především svou 
smrtí a kultem, který kolem ní vznikl.

Nejstarší český kronikář Kosmas měl 
jasno. „Roku od narození Páně 929. 

Dne 28. září svatý Václav, kníže český, 
byl lstí bratrovou na hradě Boleslavi 
umučen.“ Tento časový údaj se pak 
opakoval v dalších kronikách a spisech 

včetně díla populárního Václava Hájka 
z Libočan. A v roce 1929 Československo 
dokonce úředně oslavilo „svatováclav-
ské milénium“ v právě dokončené kated-
rále svatého Víta na Pražském hradě –  
za účasti prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka. Jenže historická fakta se čas-
to zaměňují za legendy a mýty, nehledě 
na úřední vyhlášky a veřejné mínění.

Den známe, rok je nejistý
Historik Gelasius Dobner podrobil už 
v polovině 18. století populární Hájkovu 
kroniku zdrcující kritice a mimo jiné 
určil podle různých událostí odlišný rok 
Václavovy vraždy: 936. S jeho závěrem 
souhlasil i Josef Dobrovský a na nějakou 
dobu též František Palacký. Později se 
objevovaly další teorie a letopočty: 935, 
938, 939 a 928. Šest možných variant, 
ale vražda mohla být spáchána jen 
jednou. Nebudeme se trápit logickými 
konstrukcemi a teoriemi. Musíme se 
smířit s faktem, že prostě nevíme, ačkoli 
v posledních desetiletích převažuje ná-
zor, že správná bude „pravděpodobně“ 
varianta 935, a to podle smrti německé-
ho krále Jindřicha.

První legendy, jež oslavovaly osobnost 
knížete Václava jako šiřitele křesťanství, 
vznikly ostatně až desítky let po jeho 
smrti. Kosmas svou kroniku, na kterou 
kdekdo odkazuje, sepisoval až v letech 
1119–1125. Lidová tradice obecně 
uváděla, že k vraždě ve Staré Boleslavi 
došlo na podzim. Jenže církev potřebo-
vala datum, konkrétní den v kalendáři, 
rok pro ni nebyl až tak důležitý. A tak se 
dodnes učíme, že kníže Václav zemřel  
28. září. Ale kdo ví, třeba za 100 let někdo 
přijde s hypotézou, že ani datum nesedí.

Napjaté sourozenecké vztahy
Dnešní staroboleslavský kostel je zasvě-
cený samozřejmě svatému Václavovi. 
V době vraždy zde stál ale svatostánek 

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

Hrob knížete Václava v katedrále svatého Víta na Pražském hradě

MUČEDNICKÁ SMRT 
KNÍŽETE VÁCLAVA 
podle lidové tvořivosti
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Státní svátek 28. září patří mezi re-
lativně nové. Poslanecká sněmovna 
projednávala jeho zavedení na jaře 
2000. Podle návrhu pro vědu, vzdělá-
ní, kulturu, mládež a tělovýchovu se 
měl jmenovat Den české státnosti –  
Svatý Václav. Během druhého čtení 
však zejména dovětek za pomlčkou 
budil kritiku. Část poslanců upozor-
ňovala na možnost zneužití svátku 
jako symbolu kolaborace, případně 
na asociaci se svatováclavskou orlicí, 
nechvalně známým vyznamenáním 
udělovaným v posledních měsících 
protektorátu. Nakonec zvítězila 
kompromisní varianta: zkrácení 
názvu na Den české státnosti. Jméno 
knížete Václava se tak do zákona 
nedostalo. Je tedy na interpretaci 
každého z nás, co si máme připo-
mínat. Mimochodem, 28. září se 
do české historie zapsalo i vyvraž-
děním Slavníkovců v roce 995, které 
přispělo k upevnění moci vládnou-
cích Přemyslovců.

Co oslavujeme 
na Václava

Symbol 
v centru Prahy
Sousoší s jezdeckou sochou knížete 
Václava od Josefa Václava Myslbeka 
se stalo asi nejznámějším místem pro 
pořádání schůzek v Praze. Stejně tak 
demonstrací a pietních aktů. Někdy 
máme dojem, že tam stálo odjakživa, 
ale ve skutečnosti bylo v horní části  
Václavského náměstí odhaleno tepr-
ve v roce 1913, a to ještě v neúplné 
podobě. Chybějící socha svatého 
Vojtěcha byla doplněna v roce 1925. 
Letopočet 28. 10. 1918 zasadili 
do dlažby před pomníkem o deset  
let později. Ozdobný řetěz kolem 
sousoší byl instalován v roce 1979.

Svatý Václav (uprostřed) na Karlově mostě

jiný, pravděpodobně dřevěný. Tehdy 
údajně „patřil“ svatému Kosmovi a Da-
miánovi, dvěma proslulým lékařům, 
kteří svou práci vykonávali zdarma. Prá-
vě zde měl vraždu spáchat sám Václavův 
bratr Boleslav, případně jím najatí kum-
páni. A snad jim pomáhal i nějaký kněz, 
který knížeti, jenž se navracel z ranní 
pobožnosti, přivřel dveře, a zabránil mu 
tak v útěku. Dnes už je bohužel nemož-
né rozeznat mýty od skutečnosti.

Koneckonců, v rámci přemyslovské 
dynastie byly vztahy mezi sourozenci 
často napjaté. Když se objevilo vícero 
kandidátů na trůn, bratři se navzájem 
kastrovali, vylupovali si oči, věznili se 
a mučili. Bratrovražda ve Staré Bole-
slavi se však napevno propsala do naší 
historie – díky dlouhodobě opečovávané 
církevní legendě.

Světec místo člověka
V lidovém podání se z knížete Václava 
stal světec a mučedník. Jako člověk 
a vladař však prakticky zmizel. K utužení 
legendy přispěl i fakt, že jeho nástupce 
na trůně – bratr Boleslav – nechal na dů-
kaz pokání převézt ostatky na Pražský 
hrad, takže dnes máme k dispozici 

mimo jiné Václavovu lebku. Posvátná 
úcta k zavražděnému knížeti se v čes-
kých zemích šířila už v 10. století. V úst-
ním i písemném podání se vyzdvihuje 
jeho zbožný a mravný život, horlivost 
pro čest a boží slávu, častá návštěva 
bohoslužeb, konání skutků milo- 
srdenství a lásky, péče o chudé a sirotky, 
poskytování přístřeší jak pocestným, 
tak cizincům i osobní statečnost.

Odkaz knížete Václava byl odporně 
zneužit během okupace za druhé svě-
tové války. Pro fašisty se stal symbolem 
české poddanosti vůči německému 
národu. Od června 1944 se dokonce 
uděloval Čestný štít Protektorátu Čechy 
a Morava s orlicí svatého Václava, který 
měl tři stupně. Oceňovaní ho dostávali 
za dobré výsledky v průmyslu a země-
dělství nebo například v umění.

Boleslav na trůně
A jak to vlastně dopadlo s Václavovým 
bratrem (a pravděpodobným vrahem) 
Boleslavem? Ten nejdříve vedl čtrnácti- 
letou válku s římským králem Otou I.,  
kterému odmítl odvádět vazalské 
poplatky. Ačkoli ji prohrál, zůstal u moci 
a poté se stal královým spojencem. 
Výrazně se podílel na ekonomickém 
rozvoji země, dobyl severní Moravu, 
Slezsko a Krakovsko. Za jeho relativně 
dlouhé vlády (asi 35 let) byly v Čechách 
raženy první mince a vznikla soustava 
hradů, která panovníkovi umožňovala 
efektivní správu území. Založil řadu 
měst, mimo jiné Plzeň a Žatec. Historici 
ho považují za jednoho z nejvýznamněj-
ších přemyslovských vládců.  ▪

Modelování koně do sousoší na pražské Václavské náměstí

Vražda knížete podle breviáře Liber viaticus 
z poloviny 14. století



22

DO PŘÍRODY

Naučná stezka v Kersku 
na počest Bohumila Hrabala
Jen kousek od Prahy najdete vesničku 
Kersko, kde je nejen naučná stezka 
v přírodě, ale i hezká kavárna s prvky pro 
děti. Můžete se zastavit u slavné Hájenky 
z filmu Slavnosti sněženek, která funguje 
dodnes, a potom se vydat na naučnou 
stezku Bohumila Hrabala, která začíná 
u Kafe Kersku. Zde je pod stromy sezení 
na kávu a skluzavky, dvě houpačky a malá 
lezecká část. Následně budete procházet 
přírodním parkem, přičemž se na každém 
ze třinácti zastavení dozvíte něco 
zajímavého. Čeká vás nenáročná cesta 
lesem i kolem rybníka. Stezka je řádně 
značená, takže nezabloudíte. Vlakem to 
máte nejblíže ze zastávky Třebestovice, 
odkud vede zelená značka.

Také na konci roku můžete s dětmi vyrazit na nenáročné výlety, na kterých 
udržíte pozornost svých ratolestí. Mimo sezonu mají otevřeno na některých 
zámcích, především však fungují naučné stezky, parky, hřiště, kavárny 
a restaurace. Nedaleká stanice či zastávka vlaku je samozřejmě výhodou.

ZA SOUTĚŽEMI

Hádanky na Metalové 
cestě v Mladé Boleslavi
Pokud se rozhodnete pro výlet 
do Mladé Boleslavi, můžete 
strávit celý den na Metalové 
cestě. Nebojte, nemá nic společného 
s metalovou hudbou. Měří asi sedm 
kilometrů a vytvořili tu i dětský okruh, 
který je kratší. Obsahuje různé audiospoty 
a spoustu interaktivních prvků. Start 
i cíl si volíte v podstatě sami podle 
mapky. Doporučujeme vyzvednout si ji 
v infocentru. Trasu vám přiblíží „průvodce“ 
v podobě autíčka, se kterým stihnete sedm 
zastávek a dozvíte se přitom zajímavé 
údaje o památkách. V soutěžní brožuře 
také najdete řadu úkolů a hádanek. Nám 
se nejvíce líbilo Výstaviště, nádherný park 
s dětským hřištěm.

ZA ZVÍŘÁTKY

Svíčkárna v Šestajovicích 
slouží i jako malá farma
Chcete s dětmi nakrmit domácí 
zvířátka a vyrobit čokoládové lízátko, 
koupelovou sůl, mýdlo nebo zkusit 
obarvit svíčku barevným voskem? Pak 
doporučujeme návštěvu svíčkárny Rodas 
v Šestajovicích, kam se snadno dostanete 
od železniční zastávky Praha-Klánovice. 
Vstup je z ulice Ve Skále. V listopadu 
a prosinci mají otevřeno o víkendech 
od 10 do 18 hodin. Za pár korun 
nakoupíte krmivo pro zvířátka: kozy, 
slepice, kachny, husy, králíky, morčata, 
výry, andulky, prase, poníka a v době naší 
návštěvy i mláďátka – selátka, kuřátka, 
kachňátka, kůzlátka a telátko. Děti 
dostanou formičky a mohou odlévat 
lízátka, mýdla či svíčky.

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

NA PROCHÁZKU

Zámeckým parkem Veltrusy 
kolem koní a daňčí obory
Ve Veltrusech vás čeká krásná procházka 
zámeckým parkem s daňčí oborou. Jako 
bonus to máte jen půl hodiny cesty z Prahy a přímo 
na koridorové trati. Parkem vede nezpevněná 
cesta, vhodná pro kočárky i odrážedla. Po necelém 
kilometru jsme došli okolo oranžérie k samotnému 
zámku. (Některé prohlídkové okruhy mají letos 
otevřeno až do 18. prosince.) Prohlédli jsme si zahrady 
a pokračovali podél koňského výběhu. Nenáročnou 
procházkou přes několik malebných mostů jsme 
se dostali až k takzvanému chrámu přátel venkova 
a zahrad, dórskému chrámu a letnímu kinu. Možností, 
jak se parkem projít, je ale mnohem více, záleží jen 
na kondici a náladě výletníků.
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Potěšte sebe 
nebo své blízké 
originálním dárkem

•  široký výběr dárkových předmětů v e-katalogu 
www.cd.cz/reklamnipredmety

•  prodej v pokladnách ČD ve vybraných 
stanicích

Reklamní 
předměty ČD

Pojeďte s námi.
www.cd.cz
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TGV

Letos v létě nás opět navštívila jednotka TGV. I když se jednalo o první 
generaci tohoto vlaku, která už v pravidelném provozu nejezdí, zůstává stále 
symbolem vysokorychlostní dopravy. Ano, Japonci byli první. Ale Francouzi 
světu ukázali, že jejich rychlovlaky mohou fungovat společně s klasickými 
vlaky a používat stejnou infrastrukturu. Díky tomu dokážou spěchat 
po přímých tratích mezi velkoměsty stejně dobře, jako mohou zajíždět 
do malých městeček v zapadlých koutech Francie.

FRANCOUZSKÝ SEN 
O RYCHLÝCH VLACÍCH 
změnil pohled lidí na železnici

T e x t :  P e t r  Š ť á h l a v s k ý
F o t o :  a u t o r ,  W i k i m e d i a
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V 60. letech minulého století stály 
francouzské dráhy na rozcestí. 

Rychlá výstavba dálnic, nová velká 
a pohodlná auta a moderní trysková 
letadla se promítaly do úbytku cestují-
cích na kolejích. Francouzské národní 
železnice (SNCF) na to odpověděly 
zrychlováním spojů. Nejprve zvýšily 
jejich rychlost na 160 km/h, a koncem 
dekády dokonce na 200 km/h. Do svého 
parku zavedly luxusní klimatizované 
vagony. Standardní součástí dálkových 
expresů se staly restaurační vozy s vy-
branou nabídkou jídel a francouzských 
vín a v některých vlacích se provozovaly 
exkluzivní služby jako třeba kadeřnictví 
nebo malé butiky.

Plány na letecký most
Jenže na mnoha tratích narazila že- 
leznice na své limity. Na nejvytíženější  
trati z Paříže do Lyonu a dále na středo- 
mořské pobřeží byla zavedena „stošede- 
sátka“, ale rychleji už to nešlo. I když 
byla trať čtyřkolejná, její volná kapacita 
začala docházet. Co s tím? Odborníci 
SNCF proto navrhli vybudovat zcela no-
vou trať, která by té stávající odlehčila, 
rozšířit počet kolejí na šest a cestování 
podstatně zrychlit.

Existovaly nejrůznější studie a proti-
návrhy, jak dopravu na přetíženém tahu 
z Paříže na jihovýchod Francie vyřešit. 
Kupříkladu ministr pro místní plánování 
Guichard navrhoval nasadit velkokapa-
citní letadla. Jiní odborníci prosazovali 
vlak na vzduchovém polštáři – Aerotrain. 
Ten však měl proti klasické železnici 
řadu nevýhod, mezi něž patřil třeba 
velký hluk vydávaný turbínami a vrtule-

mi nebo nutnost stavět novou infra-
strukturu, kterou nešlo propojit s tou 
stávající. Naopak projekt TGV dokázal 
využívat vysokorychlostní i staré, kon-
venční tratě.

Sázka na plyn nevyšla
V roce 1974 schválila vládní meziresort-
ní rada projekt výstavby vysokorych-
lostní železnice ve Francii a o dva roky 
později začala samotná výstavba. O pět 
let později byla hotová první etapa  
a 22. září 1981 ji slavnostně otevřel fran-
couzský prezident François Mitterrand. 
O pět dní později začal komerční provoz 
rychlovlaků. V tu dobu měly za sebou už 
desetiletý vývoj a testování.

Prototyp rychlovlaku označený  
T.G.V. 001 opustil továrnu společnos-
ti Alstom v Belfortu 25. října 1971. 
Jednalo se vlastně o úplně jiný vlak, než 
jaký známe dnes. Jeho pohon zajišťovaly 

plynové turbíny. V 60. letech se zdálo, 
že jde o pohon budoucnosti. Testovali je 
výrobci a železnice v Evropě i v Americe, 
na kapitalistickém Západě i na komu- 
nistickém Východě. Ve Francii bylo  
vyrobeno několik typů s turbínovým  
pohonem, které se využívaly na tradič-
ních, neelektrifikovaných tratích a jezdi-
ly rychlostí až 160 km/h. Typ pohonu se 
dostal i do jména: TGV = TurboTrain  
à Grande Vitesse. Až o něco později se 
název zkrátil na Train à Grande Vitesse. 
I když nám pojmenování ve francouz-
štině zní vznosně, znamená pouze „vlak 
pro vysoké rychlosti“.

Jednotku T.G.V. 001 poháněla čtveřice 
plynových turbín vyvinutá pro vrtulníky. 
Turbíny poháněly alternátory, které 
vyráběly elektřinu pro trakční motory 
v podvozcích a pro celou palubní síť, 
tedy osvětlení, topení nebo klimatizaci. 
Zkoušky vlaku začaly záhy po vyrobení 

Thalys

Pod značkou Eurostar zamířily vlaky TGV do Anglie

Jednotky TGV vystřídaly několik barevných provedení
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a už na jaře 1972 vůz dosáhl na  
rovinatých tratích v Alsasku rychlosti  
220 km/h a v létě vytvořil rychlostí  
318 km/h nový světový rekord vlaku 
poháněného spalovací jednotkou.

Nadějný úvod však zhatila velká rop-
ná krize v roce 1973. Cena za barel ropy 
tehdy vyskočila na čtyřnásobek. Francie 
ropu dováží, vedle samotné ceny tedy 
hrála významnou roli také nezávislost 
na dodavatelích. Elektřinu si dokáže 
Francie vyrobit ve velkém množství díky 
mnoha jaderným elektrárnám. Dění 
na světových burzách proto obrátilo 
pozornost od letecké dopravy k železnici 
a od plynové turbíny k elektřině.

Deset let experimentů  
a testování
Ovšem inženýři zkušenosti s testováním 
prvního TGV nezahodili. Zjištěné údaje 
se hodily v dalším vývoji, hlavně pokud 

šlo o aerodynamiku vlaku nebo účinnost 
brzd. Významné pro vývoj byly též 
poznatky v oblasti zabezpečení jízdy. Při 
těchto velkých rychlostech už se totiž 
nedá spoléhat na pozornost strojvedou-
cího a jeho pohotové reakce. Při rychlos-
ti 300 km/h ujede vlak každou minutu 
pět kilometrů, což znamená více než 
80 metrů za vteřinu, a tak hrozí riziko 
přehlédnutí návěstidla nebo místa, kde 
je třeba rychlost snížit. Z toho důvodu 
bylo nutné vyvinout zabezpečovací 
systém, který by předával povely přímo 
strojvedoucímu.

Po změně trakce se stal dalším závaž-
ným technickým problémem systém 
napájení. Turbínový vlak si vezl pohonné 
hmoty sám, ale elektrický vlak potřebo-
val stálý přísun proudu při ohromném 
zatížení, které musí zvládnout elektric-
ké vedení i sběrač. Navíc obě části napá-
jení, pevná i pohyblivá, byly vystavené 
dynamickým tlakům a vysokým teplo-
tám, a přesto musely zůstat bezpečné 
a nepoškozené při dešti, větru, námraze 
a jiných rozmarech počasí.

S vývojem napájení pomohl experi-
mentální vůz označený Z 7001. Ten už 
byl elektrický a konstruktéři na něm 
otestovali nový, dvoustupňový sběrač, 
lepší odpružení, brzdy a také nový po-
hon. Aby se co nejvíce snížil vliv vlaku 
na trať při vysoké rychlosti, nebyly mo-
tory umístěné přímo v podvozku, ale 
plně odpružené na rámu vozu a otáčky 
na kola přenášely kardanové hřídele. 
Experimentální Z 7001 ujel od roku 
1974 do konce zkoušek zhruba milion 
kilometrů a dosáhl nejvyšší rychlosti 
309 km/h.

Různé systémy 
napájení
Francouzská železnice využívá 
dva systémy napájení. Napří-
klad na starších, klasických 
tratích v Paříži je to 1,5 kV DC, 
ale na vysokorychlostních 
železnicích 25 kV 50 Hz AC. 
Proto byly všechny jednotky TGV 
od počátku dodávány nejméně 
jako dvousystémové. Jenže pro 
provoz do zahraničí to nesta-
čilo. Už v roce 1984 zamířily 
rychlovlaky do švýcarské Ženevy 
a Lausanne. Jenže švýcarské 
dráhy používají napájení sys-
témem 15 kV 16,7 Hz AC, a tak 
prvních devět jednotek dostalo 
třísystémové „lokomotivy“ a pak 
následovaly i další varianty. Pro 
provoz v Belgii a Nizozemsku 
vzniklo TGV PBA, doplněné 
o soustavu 3 kV DC, a pro linku 
Paříž – Kolín nad Rýnem vlaky 
TGV PBKA (známé také jako 
Thalys), které byly dokonce 
čtyřsystémové. Jiným unikátem 
byly jednotky TGV Eurostar 
pro provoz pod Lamanšským 
průlivem do Velké Británie. Mají 
jiný profil vozů, protože vlaky 
v Anglii jsou užší, a do roku 
2007 využívaly na původních 
jihoanglických tratích napájení 
prostřednictvím třetí boční 
kolejnice s napětím pouze  
750 V DC. Tento systém  
napájení se používá například 
v metru.

Vývozní artikl
Jednotky TGV se staly pro strojí-
renský koncern Alstom zajíma-
vým vývozním artiklem. Vychází 
z nich konstrukce španělských 
rychlovlaků řady S-100 a S-101, 
první jihokorejské rychlovlaky 
nebo vlaky Acela pro americký 
severovýchodní koridor, spojující 
Boston a Washington. Nejnověji 
byly exportovány na vysoko-
rychlostní železnici do afric-
kého Maroka. Vyrobilo se více 
než 600 vlaků TGV nebo jejich 
modifikací, z toho zhruba 500 
bylo a ve většině případů stále je 
přímo ve službách francouzské 
železnice nebo jejích mezinárod-
ních společností.

Depo TGV v Paříži

Setkání vlaků TGV a ICE ve Frankfurtu nad Mohanem
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Technické jedinečnosti
První dva sériové vlaky vyjely z továren 
společnosti Alstom v předstihu v roce 1978. 
Podle iniciál linky PSE – Paris Sud-Est –  
dostaly přezdívku Patrick a Sophie. První 
generace vlaků TGV měla dva čelní mo-
torové a osm vložených krátkých vozů, 
které spočívaly společně na jednom pod-
vozku. Tomu se říká Jakobsův podle jeho 
vynálezce německého inženýra Wilhelma 
Jakobse, který s tímto řešením přišel 
v roce 1901. Výhodou je nižší hmotnost 
a valivý odpor vlaku díky menšímu počtu 
podvozků a vyšší bezpečnost. Sousední 
vozy jsou totiž pevněji spojené a v případě 
vykolejení nehrozí tak velké vybočení 
z osy vlaku jako u vozů s klasickými pod-
vozky. Ty se při nehodě mohou složit vedle 
sebe jako harmonika.

Oba čelní vozy TGV jsou vlastně 
lokomotivy, ve kterých je instalovaná 
veškerá technika – transformátory, 
řídicí počítače, usměrňovače, kompre-
sory a samozřejmě motory. To bylo jiné 
řešení, než použili Japonci u svých šin-
kansenů, ve kterých je pohon rozložený 
pod podlahou v celé délce vlaku a oddíly 
pro cestující se nachází rovněž v obou 
čelních vozech. Mimochodem, stejný 
princip jako Japonci využívají novější ge-
nerace německých rychlovlaků ICE nebo 
všechna Pendolina. Naopak francouz-

ské rychlovlaky TGV se po celá uplynulá 
čtyři desetiletí drží původní koncepce 
s „lokomotivami“.

Určitou výjimku představovaly dva  
podvozky na osobních vozech, které při-
léhaly ke krajním hnacím vozům. I ty byly 
na jednotkách TGV PSE hnací kvůli tomu, 
aby se dosáhlo potřebného výkonu.  
První generace TGV používala ještě málo 
výkonné stejnosměrné motory. Každý  
z nich měl více než 1,5 tuny a výkon jen  
535 kW. Jenže nová vysokorychlostní trať 
tak trochu připomínala horskou dráhu. 
Byla bez tunelů a maximálně kopírovala 
terén, proto na ní byly sklony až 35 promi-
le, přičemž ani na tomto stoupání nesměl 
rychlovlak zpomalit.

U pozdějších generací mohly tyto 
pomocné hnací podvozky odpadnout, 
když se začaly používat výkonnější a leh-
čí synchronní a asynchronní motory. 
Kupříkladu rychlovlak TGV Atlantique 
z let 1988–1992 už používal motory 
s výkonem 1 100 kW a hmotností menší 
než 1,5 tuny. Jejich účinnost stoupla 
z 80 procent u první generace na 95 pro-
cent u pozdějších typů.

Roste rychlost i kapacita
Jednotky TGV PSE byly původně určené 
pro maximální rychlost 270 km/h 
a v osmi vozech nabízely 350 míst pro 

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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cestující. Jak se zvyšovala nejvyšší rych-
lost na francouzských tratích nejprve 
na 300 a pak na 320 km/h, přizpůsobo-
valy se tomu přirozeně i další generace 
TGV. Vzhledem k rostoucí poptávce se 
vyráběly jednotky se stále větší kapaci-
tou. Rychlovlak TGV Atlantique dispono-
val 10 vloženými vozy pro 485 cestujících 
a od roku 1995 se vyrábí patrové  jednot-
ky TGV. První taková generace, označená 
TGV Duplex, měla osm vložených patro-
vých vozů a nabízela kapacitu 510 míst 
k sezení. Při stejné délce vlaku je to  
o 133 míst více, než má srovnatelný  
jednopatrový vlak. V ekonomickém  
provedení jen s 2. třídou přepraví  
dokonce více než 600 cestujících.

Síť rychlovlaků TGV dnes nespoju-
je jen velkoměsta ve Francii, ale míří 
také do zahraničí. Cílové destinace se 
nachází v Londýně, Bruselu, Amsterda-
mu, Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu nad 
Mohanem, Mnichově, Curychu, Miláně 
nebo v Barceloně. Na mnoha trasách 
dokázaly vytlačit leteckou dopravu. 
Ovšem TGV jezdí i do mnohem menších 
měst a dnes pokrývá spojení praktic-
ky po celé Francii. Ročně jejich služby 
využívá přes sto milionů spokojených 
cestujících. Rychlovlaky TGV změnily po-
hled na železnici a moderní ekologické 
cestování.  ▪

Nízkonákladová verze TGV: vlak má délku 400 metrů, hmotnost skoro 800 tun a kapacitu přes 1 000 míst k sezení
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Knižní jízdní řády 2022/2023   
Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje na období 11. 12. 2022 do 10. 12. 2023 
Zahájení prodeje 7. 12. 2022  

Prodejní místa  
knižních jízdních řádů IDSOK 2022/2023  
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Jízdní řád 2023
Nové spoje do zahraničí

Můžete potkat ve vlaku
Markéta Charvátová

Dárky z nádraží
Doplňkový prodej  

v pokladnách
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ze současných 4 hodin a 17 minut  
na 3 hodiny a 45 minut. V Linci jsou  
přestupní vazby na vlaky do Salcburku, 
Innsbrucku, Curychu, Villachu a do  
dalších míst jižní a západní Evropy.

Na trati Praha – České Budějovice / České  
Velenice pojedou rychleji rovněž rychlíky, 

Nový jízdní řád začne platit v neděli 
11. prosince 2022 a bude ve zna-

mení postupného návratu ke kratším 
cestovním časům na koridorech, kde se 
letos Správě železnic podařilo dokončit 
rozsáhlé investice. Rekordně krátké 
jízdní doby se zavedou díky dokonče-
ným přeložkám mezi Prahou a Českými 
Budějovicemi. Na tomto koridoru přes 
jižní Čechy vznikne také nové spojení 
Prahy a Vídně.

Rekordně na jih Čech  
a nový spoj do Vídně
Spoje EuroCity/InterCity zvládnou trasu 
z Prahy do Českých Budějovic za 1 hodinu 
a 40 minut a z Prahy do Tábora za 59 minut.  
Opačným směrem budou o dvě minuty 
pomalejší. Zkrátí se také cesta mezi 
Prahou a dunajským koridorem do Lince 

které oproti vlakům EuroCity/InterCity 
zastavují navíc v dalších sedmi stani-
cích. Cestu mezi Prahou a jihočeskou 
metropolí zvládnou za 2 hodiny  
a 5 minut, tedy o 16 minut rychleji  
než v současném jízdním řádu.  
Na 4. koridoru pojedou také dva páry 

Provoz na koridorech příští rok zrychlí až o desítky minut. České dráhy počítají se 
zkrácením jízdní doby mezi Prahou a jihem Čech, postupně zrychlí spoje z hlavního 
města na Moravu. Národní dopravce spustí nové linky z Prahy do Vídně přes Tábor, 
do Curychu přes Drážďany a Basilej, rozšíří se přímé spojení Prahy a Krakova 
a na severu bude novou cílovou stanicí německé přístavní město Rostock.

JÍZDNÍ ŘÁD 2023 
PŘINESE ZRYCHLENÍ 
i nové spoje do zahraničí
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Běží předprodej 
za staré ceny
Až do 10. prosince 2022 probíhá 

šedesátidenní předprodej 

jízdenek a rezervací na jízdní 

řád 2023 za současné ceny, a to 

jak v pokladnách, tak v e-shopu 

a aplikaci Můj vlak. Prodejní 

systém nabízí jízdenky do více 

než 9 000 různých spojů, které 

České dráhy v jízdním řádu 2023 

zavádí, a rezervace do více než 

500 dálkových spojů. Nakupovat 

lze také jízdenky na tisíce 

zahraničních spojů a zajišťovat 

rezervace do stovek dálkových 

vlaků spravovaných rezervačními 

systémy partnerských železnic 

na Slovensku, v Maďarsku, 

Rakousku, Německu, Polsku 

a v dalších státech Evropy. 

Národní dopravce nabízí 

přímé odbavení například 

i do chorvatského Záhřebu, 

slovinské Lublaně, italského 

Říma, do švýcarských měst 

od rakouských hranic až 

po Ženevu na západě země, 

do Bruselu, Amsterdamu nebo 

do Kodaně.

nových rychlíků Silva Nortica, které 
zajistí spojení Prahy a Vídně přes jižní 
Čechy a rakouskou oblast Waldviertel.

Do Curychu severní cestou 
Ke spojům z Prahy do Budapešti, Košic 
a Humenného, do Krakova a Varšavy 
a do Curychu přes Rakousko České  
dráhy přidávají druhý spoj v trase  
Praha – Curych. Ten pojede přes  
Drážďany a Lipsko a nabídne spojení 
na jihovýchod Německa a do švýcarské 
Basileje. V úseku Praha – Lipsko bude 
fungovat jako denní spoj.

Vlak pojede na našem území v ka-
tegorii EuroCity pod názvem Canopus 
a z Prahy vyrazí v 18:25. Zastaví v Ústí 
nad Labem, Děčíně a dále zamíří přes 
Drážďany, Lipsko, Karlsruhe, Freiburg 
a Basilej do Curychu (9:05). Opačným 
směrem bude odjíždět z Curychu 
v 19:59 a do Prahy přijede v 9:35. Na tra-
se Praha – Curych nabídne cestování 
v komfortních lůžkových vozech včetně 
oddílů Deluxe s vlastním sociálním zaří-
zením a sprchou, lehátkový vůz a místa 
k sezení a přepravu jízdních kol. Kvůli 
plánovaným opravám na trati v zahra-
ničí však bude jeho provoz některé dny 
v roce omezen.

Ve směru na sever se rozšiřuje spojení 
o Rostock u Baltského moře. Zajistí ho 
pár vlaků EC 178/179 Berliner. Do Ros-
tocku odjede z Prahy v 6:25 a do cílové 
stanice přijede ve 13:19. Spoj EC 179 
vyjíždí z Rostocku ve 14:31 a do Prahy 
přijede ve 21:35. Na palubě nabídne 

obvyklé služby vlaků Berliner včetně 
restauračního vozu nebo přepravy 
jízdních kol.

Z Prahy na Moravu rychleji
Postupné ukončení několika rozsáhlých 
výluk na koridoru z Prahy do České Tře-
bové a dále do Brna znamená postupný 
návrat vlaků na 1. a 3. železničním 
koridoru ke svým původním trasám 
a k rychlejším cestovním časům. Cestov-
ní doba z Prahy na Moravu se tak zkrátí 
zhruba o 10–20 minut. Například vlaky 
SuperCity Pendolino mají plánovanou 
dobu jízdy mezi Prahou a Ostravou-Svi-
novem 3 hodiny a 3 minuty, Slovácký 
expres má jet z Prahy do Olomouce 
2 hodiny a 27 minut, tedy o 18 minut 
méně, a rychlíky Svitava zvládnou cestu 
z Prahy do České Třebové o čtvrt hodiny 
rychleji.

Více spojů do Žiliny  
a snadněji do Krakova 
Prodloužením vlaků IC 520/521 Valašský 
expres se zlepší nabídka spojení  
do/ze Žiliny přes Valašsko. O další mož-
nost se rozšíří současné přímé spojení 
Prahy a Krakova zavedením přímých 
vozů. Ty pojedou z Prahy na spoji EC 113 
Silesia s odjezdem z Prahy hl. n. v 6:15 
a z Bohumína budou pokračovat na vla-
ku 213 Galicja s příjezdem do Krakova 
ve 13:16. V opačném směru bude tento 
spoj odjíždět ve 14:42 (vlak 212 Galicja) 
a do Prahy přijedou přímé vozy na vlaku 
EC 112 Silesia ve 21:45.

Z Prahy do Brna  
znovu po koridoru od léta
Významná změna v jízdních řádech při-
jde 1. července 2023, kdy se přesměrují 
vlaky railjet Vindobona a EuroCity Metro- 
politan/Hungaria z Vysočiny na koridor 
přes Pardubice. Tyto spoje budou pravi-
delně zastavovat mezi Prahou a Brnem 
pouze ve stanicích Pardubice hl. n.  
a Česká Třebová, spoje EuroCity  
Metropolitan/Hungaria ve stanicích  
Kolín a Pardubice hl. n. Cestovní čas 
z Brna do Prahy se oproti první polovině 
roku 2023 zkrátí o 24–26 minut na  
2 hodiny a 33 minut, v opačném směru 
o 21 minut na 2 hodiny a 35 minut.

Rychlíky linky R19 Svitava se vrátí 
na svou celou obvyklou trasu z Prahy 
do Brna po ukončení výluk na koridoru 
u Blanska už s novým jízdním řádem 
od 11. prosince 2022. Trasu Brno –  
Praha zvládnou s 12 zastávkami za  
3 hodiny a 9 minut, opačným směrem 
pojedou 2 hodiny a 59 minut.  ▪
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Spolek 
SVATÁ LUDMILA
Vznikl v roce 2015 s cílem propojovat 

svatoludmilská místa (nejen)  

v České republice a pečovat o odkaz  

sv. Ludmily. Po realizaci 1 100. výročí  

její smrti v roce 2021 rozšířil spolek 

svou činnost do projektu poutní 

turistiky, tedy do putování za kořeny, 

s myšlenkou propagace více či 

méně významných poutních míst 

v Čechách a na Moravě. V rámci 

projektu Naši světci se věnuje 

připomínání odkazu národních 

světců a historických osobností 

spojených s počátky českého státu.

Počet poutníků na českých cestách 
roste. Pomáhá tomu i vlaková síť, 

díky níž jsou místa spojená s historií 
a našimi světci pohodlně dostupná, 
a to i v současném chladnějším počasí. 
Fenomén poutnictví se potvrdil už loni, 
kdy proběhly oslavy 1 100. výročí smrti 
sv. Ludmily na Tetíně, kterých se tam 
zúčastnily tisíce lidí.

Staroslovanský Tetín
Právě Tetín má poutníkům stále co 
nabídnout. Z Berouna, kam se každý 
pohodlně dostane vlakem, sem vede 
sedmikilometrová Stezka sv. Ludmily, 
která je značená od železničního ná-
draží. Poutníci přejdou Goslarský most 
a značka je dovede přímo na místo, 
kde našla kněžna Ludmila útočiště 
na sklonku svého života. Odměnou vám 
bude krásný výhled na Berounku, nové 
muzeum či všechny tři zdejší koste-
ly. „Připomenutím osobnosti kněžny 
Ludmily jsme vzbudili větší zájem o naši 
historii a křesťanské kořeny. Lidé mají 
chuť vracet se ke své identitě a kultu-
ře. Projekt poutní turistiky, který jsme 
spustili, na to navazuje. Jsme rádi, když 
se zapojí celé rodiny,“ upřesňuje Miro-
slava Janičatová, ředitelka spolku SVATÁ 
LUDMILA.

Svatá hora Příbram
Zpomalení a příjemnou procházku 
přírodou nabídne také výlet na Svatou 
horu Příbram. Z vlakové stanice Břez-
nice povede poutníky příjemná cesta, 
která trvá necelé čtyři hodiny a spojuje 
bývalou jezuitskou rezidenci v Březnici 
s poutním místem na Svaté Hoře. Právě 
ta je jednou z nejvýznamnějších pamá-
tek tohoto typu v Česku, přestože je 
dochovaná jen částečně. Vznikla kolem 
poloviny 17. století v souvislosti s po-

Je to jeden z aktuálních fenoménů začátku 21. století. 
Česko se vrací k poutnictví s využitím vlaků. Pojďte 
se tedy toulat. Spolek SVATÁ LUDMILA spustil projekt 
Putování za kořeny a vytipoval pro vás tři zajímavá 
středočeská místa pro výlety.

POUTNÍ TURISTIKA 
POJÍ TRADICI S VLAKY 
a probouzí zájem o historii

stupným budováním poutního chrámu 
na Svaté Hoře u Příbrami. Poutníci sem 
chodili už od 14. století, od 17. století 
pak poutě vedly k sošce Svatohorské 
madony, jejíž původ odborníci zařazují 
do období vlády císaře Karla IV.

Nejstarší česká loreta
Na pouť můžete vyrazit také z vlakové 
stanice Hostivice. Za něco málo přes ho-
dinu dojdete do františkánského kláštera 
Hájek v Červeném Újezdě. Tamní loreta 
u Hájku oslaví příští rok 400 let od svého 
založení. Poutní cesta vede do Litovic, 
odkud zájemci vystoupají k železničnímu 
přejezdu, od nějž vede úzká asfaltová 
cesta, která se postupně změní na polní. 
Na ní je možné vidět již opravené kaple 
a její příjemnou atmosféru dotváří lipové 
stromořadí. Po silnici, která spojuje Břve 
a Červený Újezd, poutníci dojdou až 
do Hájku, kde ve františkánském klášteře 
najdou dnes nejstarší českou loretu 
s milostnou sochou Panny Marie, tedy cíl 
poutní cesty.  ▪
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K Vánocům neodmyslitelně patří 
pohádky, a tak si vzácný společný 

čas strávený s celou rodinou můžete 
užít na muzikálové pohádce O stateč-
ném kováři. Ta je plná nejen jevištních 
kouzel, ale také nádherné hudby Petra 
Ulrycha. Kovář Mikeš, jeho kamarádi 
i princezny šťastně zachráněné ze spárů 
zlého černého krále Azazela vás s písní 
na rtech přivítají na Hudební scéně 
ve dnech 9.–11. prosince.

Moderní Popelka i vánoční mše
Romantickou pohádku pro dospělé  
nabídne Hudební scéna ve dnech 
27.–31. prosince, a sice muzikál Pretty 
Woman, v němž se vysněného happy 
endu dočká moderní Popelka Vivian a její 
„princ na bílém koni“ Edward. Dalším ne-
zpochybnitelným symbolem Vánoc jsou 
koledy, a tak na Hudební scéně ve dnech 
19.–21. prosince uslyšíte Vánoční kon-
cert, na němž si mohou všechny genera-
ce diváků pospolu vychutnat nejslavnější 
české a světové vánoční písně.

Na Činoherní scéně navodí sváteční 
náladu ve dnech 19.–22. a 26.–27. pro-
since dojemná inscenace Noc pastýřů, 
jejíž hluboce lidský příběh lemují magic-
ké tóny legendární České mše vánoční 
od geniálního hudebního skladatele 
a osvíceného pedagoga Jakuba Jana 
Ryby, o jehož nelehkém životním osudu 
tato nadčasová hra poutavě vypráví.

Sluha dvou pánů v Británii
Významnou událostí bude též  
premiéra třeskuté komedie s písničkami 
Sám na dva šéfy, která se uskuteční  
17. prosince na Činoherní scéně. Autor 
této svérázné adaptace Goldoniho Sluhy 
dvou pánů – přední anglický dramatik 
Richard Bean – zachoval zápletku o ne-
nasytném sluhovi, jenž zvládne s ma-
zanou elegancí sloužit dvěma pánům 
najednou, ale přesunul ji do ang- 
lického přímořského města Brighton 
roku 1963, na samotný počátek velkého 
bigbeatového šílenství 60. let. Úsečné 
dialogy navazují na montypythonov-

skou tradici britského humoru a pone-
chávají dostatek prostoru pro půvabné 
pohybové gagy v duchu italské comedie 
dell’arte i pro dynamické retro písně 
Granta Oldinga.

Tato rozkošně bláznivá, typicky 
britská taškařice bude v režii Stani-
slava Slováka a v hlavní roli s Alanem 
Novotným uvedena také jako slavnostní 
silvestrovská komedie na tradiční, letos 
v pořadí již dvacáté druhé Silvestrparty, 
která proběhne 31. prosince od  
18:00 hodin na Činoherní scéně.  ▪

SVÁTEČNÍ TIPY 
NA PŘEDSTAVENÍ 
Městského divadla Brno
Nalaďte se spolu s Městským divadlem Brno na pohodovou atmosféru 
nejkrásnějších svátků v roce. Přijďte se podívat na klasickou nebo 
moderní pohádku, koncert plný nadčasové vánoční hudby či třeskutou 
komedii plnou britského humoru. V divadle můžete strávit i Silvestra!

Dárkový poukaz
Nezapomenutelný divadelní 

zážitek se může stát nádherným 

vánočním dárkem pro vaše 

blízké. Pokud si ale nejste jistí, 

jakou konkrétní inscenaci 

vybrat, aby vyhovovala žánrem 

či termínem, bude pro vás trefou 

do černého dárkový poukaz, 

který může obdarovaný uplatnit 

v průběhu následujícího roku. 

A všem milovníkům divadla 

pod stromečkem bezpochyby 

udělají radost také hudební 

CD z muzikálové produkce 

Městského divadla Brno. 

Vstupenky, dárkové poukazy 

i CD jsou v prodeji v pokladně 

divadla (Lidická 16, Brno) nebo 

na www.mdb.cz.

Pretty Woman

Noc pastýřů

O statečném kováři

Vánoční koncert
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Pracujete jako psychoterapeutka pro 
dospělé klienty. Původně jste ale vy-
studovala sociální pedagogiku a pora-
denství. Jak jste se k terapii dostala?
Nejdříve jsem se šest let věnovala jako 
sociální pracovnice rodinám v krizi 
v jedné brněnské neziskové organizaci. 
Postupem času mě ale lákalo jít více 
do hloubky, pochopit motivy, obavy, 
lidskou duši. Přihlásila jsem se do 
výcviku v biosyntetické psychoterapii 
a tam mi bylo hned jasné, že tohle bude  
moje cesta.

Vaše práce je velice náročná. Jste 
schopná se od ní ve volném čase od-
střihnout a nemyslet na ni?
Psychoterapie je prostor, kde lidé často 
sdílí zkušenosti ze svého života, které 
třeba nikdy nikomu nemohli říct. Tera-
peut je pak někdo, kdo zná klientovy 
nejhlubší, nejbolavější zážitky či vzpo-
mínky, sezení mohou být silně emotiv-
ní. Ne vždy je pak jednoduché rychle 
přepnout, nechat vše za dveřmi a odejít 
s prázdnou hlavou. Myslím, že jeden 
z nejdůležitějších nástrojů každého te-
rapeuta je dobrá psychohygiena. Já jsem 
v tomhle ohledu velmi vděčná za výcvik 
v biosyntéze, jejímiž hlavními pilíři jsou 
hledání vnitřních zdrojů, ale také limitů, 
sebepéče a sebepodpora. Někdy potře-

buju být s dětmi a blbnout, jindy naopak 
upřednostním ticho nebo jdu na ranč 
a jsem jenom se svým koněm, občas si 
pustím hudbu a prostě tančím.

Kromě soukromé terapeutické  
praxe jste zároveň lektorkou vzdělá-
vacích kurzů pro terapeuty i širokou  
veřejnost v Českém institutu  
biosyntézy. Prozraďte nám,  
co to vlastně ta biosyntéza je?
Popsat stručně, co je biosyntéza, správ-
ně biosyntetická psychoterapie, není 
snadné. Jeden můj kolega s oblibou říká, 
že pouze mluvit o biosyntéze, je jako 
povídat o tom, jaké je to v sauně, ale ni-
kdy tam nejít. Právě proto Český institut 
biosyntézy nabízí řadu workshopů nejen 
pro ty, kteří chtějí do výcviku, ale i pro 
širokou veřejnost, tedy pro všechny, co 
chtějí lépe poznat sami sebe, věnovat 
čas svým vnitřním procesům, hledat 
porozumění, inspiraci. Mně se hodně 
líbí představa biosyntézy jako propo-
jování životních proudů, kterými jsou 
naše tělo, emoce a mysl. Biosyntéza 
je holistická metoda, nesoustředí se 
tedy jen na jeden problém, ale hledá 
souvislosti mezi přítomností a minulos-
tí, mezi tím, jak a co cítíme, vnímáme 
v těle, jak o tom přemýšlíme a jak tomu 
rozumíme.

MĚLI BYCHOM 
SE NĚKDY ZASTAVIT 
a najít místa, kde zvolnit
Jako psychoterapeutka je Markéta Charvátová denně 
svědkem spletitých lidských příběhů. Pomáhá svým klientům 
překonávat nejistotu, zmatek, životní krize i selhání a najít 
cestu za kvalitnějším životem. Jako dobrovolnice na Sociální 
klinice poskytovala služby i nízkopříjmovým skupinám, které 
si nemohou dovolit platit tržní ceny. Jak sama říká, je lepší 
udělat aspoň něco než vůbec nic.

Markéta Charvátová

Několik let jste působila jako dobro-
volná terapeutka na Sociální klinice, 
neziskové organizaci, která poskytuje 
krátkodobou terapii a online krizovou 
intervenci nízkopříjmovým skupinám. 
Čím vás tato práce oslovila?
Přišlo mi, že tento koncept u nás dlouho 
chyběl. Standardní komerční cenu 
za terapii si nemůže dovolit každý, 
čekací doba na psychologa pracujícího 
na pojišťovnu je stále nepřiměřeně dlou-
há. A to nemluvím o tom, že jsou tyto 
služby značně přetížené.

Ve volném čase je třeba 

vypnout a relaxovat
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podílí pouze symbolickým finančním 
příspěvkem podle svých aktuálních 
možností. Myslím si, že vždycky je lepší 
udělat aspoň něco než vůbec nic. Každá 
kapka hloubí kámen. Osobně jsem měla 
v péči klienty, kteří si ušetřili peníze 
a chodili jednou za měsíc. Znám i tera-
peuty, kteří jsou ochotní dát nižší cenu 
pro konkrétní potřebné případy, nabízí 
jakási stipendijní místa.

Co byste lidem ze své odborné pozice 
poradila? Jak se mají vyrovnávat s ná-
roky dnešního života plného rychlých 
změn a velkých celospolečenských 
událostí?
Přijde mi, že celá společnost se tváří, 
že je všechno vyladěné, optimální, do-
konalé. Jenomže to trvale není možné. 
Musíme se vyrovnávat se skutečným 
stavem, kdy jsou věci těžké, náročné, 
neurčité, někdy neovlivnitelné. Všichni 

občas selháváme, cítíme nejistotu, 
jsme zmatení. Myslím, že důležité je si 
to uvědomit, zastavit se, podívat se ne 
tam, kde můžu přidat, ale kde můžu 
zvolnit. Já třeba potřebuju ve svém živo-
tě humor a smích. Můj dědeček vždycky 
říkal: Sranda musí být, i kdyby na chleba 
nebylo. Tak se tím řídím.

Pro některé z nás může být terapií 
i jízda po železnici. Jak často jezdíte 
vlakem?
Nejčastěji jezdím za prací mezi Brnem, 
Prahou a Ostravou. Vlak mi většinou 
poskytne několik nerušených hodin, kdy 
můžu pracovat na počítači, odpovídat 
na e-maily a podobně. V běžném dni, kdy 
sedím s klienty, na to nemám čas ani ka-
pacitu. V létě cestujeme vlakem s dětmi 
hrozně rádi, mám to spojené s příjem-
ným časem, kdy si povídáme, pozoruje-
me okolí z okna a jíme dobroty.  ▪

Je stále terapie v Česku pro lidi s níz-
kými příjmy nedostupná, nebo už se 
tato situace zlepšuje?
Nezlepšuje, bohužel. Dnes se běžně 
ve velkých městech platí 1 200 až  
1 500 korun za sezení. Může se to zdát 
jako nepřiměřeně vysoká cena, odpo-
vídá nicméně nárokům této profese. 
Proto jsou tak důležité instituce jako 
Sociální klinika, kde se klient na terapii 

Vizitka
Působí jako psychoterapeutka. Nabízí 
individuální terapii a skupinové pro-
gramy pro dospělé zaměřené na  
psychosomatické obtíže a práci 
s tělem. Kromě toho je lektorkou 
profesních a seberozvojových kurzů 
v Českém institutu biosyntézy. Má 
za sebou i práci dobrovolné terapeut-
ky pro Sociální kliniku, neziskovou 
organizaci, která poskytuje dostup-
nou terapii lidem, kteří by si ji jinak 
nemohli finančně dovolit. Vystu-
dovala obor sociální pedagogika 
a poradenství na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně.
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Nemáte ještě plány na adventní výle-
ty do zahraničí? Nevadí, vyberte si 

Linec, do kterého se snadno a od nového 
jízdního řádu i výrazně rychleji dosta-
nete vlakem Českých drah. A pokud to 
letos už nestíháte, taky není problém. 
Město na vás počká s otevřenou náručí 
celý příští rok. A že má co nabídnout!

Adventní trhy
Až do 24. prosince jsou otevřené 
adventní trhy na největším náměstí 
Hauptplatz. Linec se ponoří do kouzelné 
atmosféry působivě ozářených obcho-
dů a na hlavních náměstích se rozsvítí 
vánoční stromy. Až se vám z té nádhery 
zatočí hlava. Pokud si budete chtít od-
počinout, stačí se zastavit u jednoho  

Nádherné město na Dunaji vás překvapí a nadchne historickými 
i moderními budovami. Po nákupech na vánočních trzích 
a ve velkých i malých obchodech, kulturních zážitcích v divadlech 
a muzeích, experimentování se špičkovou gastronomií se vydejte 
do okolí a podívejte se na Linec z hory Pöstlingberg.

ZÁŘÍCÍ LINEC JAKO 
PERLA NA DUNAJI 
rozsvěcuje Horní Rakousko

z četné řady dřevěných stánků a objednat 
si chutnou delikatesu. A nakoupit  
dárky domácí výroby pro své nejbližší, 
případně turistické suvenýry jako šperky 
nebo ozdobné sklo. Návštěva trhů bude 
zážitek zejména pro děti. A pozor,  
adventní trhy se letos provozují – do  
23. prosince – také na náměstí Domplatz 
vedle katedrály Neposkvrněného početí 
Panny Marie, druhého největšího kostela 
v celém Rakousku.

Toulky mezi domy a obchody
Nehledě na roční dobu vám doporuču-
jeme začít prohlídku města na náměstí 
Hauptplatz. Plochou větší než 13 tisíc me-
trů čtverečních patří mezi největší náměs-
tí v zemi. Uprostřed stojí 20 metrů vysoký 

sloup z roku 1723, který obyvatelé Lince 
nechali postavit z vděčnosti, že přečkali 
všelijaké pohromy, a též na ochranu před 
požárem, válkou a morem. Právě trhy, 
které se na náměstí konaly, pomohly 
městu k ekonomické prosperitě. Místo se 
nachází v bezprostřední blízkosti Dunaje. 
Najdete zde nejen starou radnici, ale 
také informační centrum, kde se dozvíte 
základní praktické informace.

Pokud jste přijeli do Lince za nákupy, 
vydejte se na Landstraße. Je to jedna 
z nejvytíženějších obchodních tepen 
města i země. Můžete se toulat po vel-
kých obchodních centrech i malých 
krámcích. Jenom nezapomeňte, že 
v neděli mají obvykle zavřeno.

Pohled do budoucnosti
Až se nabažíte historických budov a jejich 
nádherných fasád, přesuňte se do mo-
derní části města. Pokud toužíte poznat 
dynamickou současnost či se podívat 
do blízké budoucnosti, navštivte muzeum  
Ars Electronica Center, které leží přímo 
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u Dunaje naproti náměstí Hauptplatz. 
Už sama jeho budova byla postavena 
v provokujícím futuristickém designu. 
Uvnitř se seznámíte s umělou inteligencí, 
naprogramujete si roboty, natrénujete 
si jízdu v samořídícím automobilu nebo 
budete tisknout ve třech rozměrech. 
Své ratolesti můžete odvést do dětské 
laboratoře, kde na ně čekají experimenty 
s hudbou, kreslením a světlem.

Láska prochází žaludkem
Při procházce Lincem vám samozřejmě 
pořádně vyhládne. Pokud si máte město 
zamilovat, budete se muset najíst. Netře-
ba snad dodávat, že na výběr máte ze sto-
vek restaurací a tisícovek stánků a fast-
foodů. Ale co když si nedokážete vybrat? 
V informačním centru si lze za necelých 
15 eur zakoupit „jídelní průkaz“ a potom 
v 10 vybraných podnicích zapojených 
do projektu ochutnávat místní speciality. 
Vaše kulinářské zážitky tak budou zcela 
jiné, než kdybyste si dali například jen 
hamburger nebo kuřecí sendvič.

Nebo dáte přednost klasickému 
lineckému koláči? Ten je k dispozici 
v řadě variant a sám o sobě představuje 
pamětihodnost. Poprvé byl totiž zmíněn 
už v roce 1653. Nevíme, kdo ho vymyslel 
a proč ho tak pojmenoval, ale chutná 
báječně. Obvykle je plněný marmeládou 

a na povrchu zdobený mřížkou a mle-
tými mandlemi. Pozor, nezaměňte ho 
za linecké těsto, které s ním nemá nic 
společného.

Tramvají na horu
Při návštěvě Lince nezapomeňte vyjet 
na horu Pöstlingberg, ze které budete 
mít celé město jako na dlani. Že neradi 
lezete po skalách a do kopců? Žádný 
problém – dojedete tam tramvají. 
Nasednete na náměstí Hauptplatz 
a pojedete asi jen 20 minut. Pokud jste 
milovníci kolejové dopravy, budete 
na tenhle zážitek dlouho vzpomínat. 
V létě jsou v provozu také historické 
vozy. Jen pár kroků od konečné se před 
vámi otevře nádherný výhled na město.

Vedle vás bude stát jedna z dominant 
širokého okolí: bazilika Sedmibolestné 
Panny Marie, postavená v roce 1748 po-
dle plánů Matthiase Krinnera. Vzhledem 
k unikátní poloze se zde velmi často 
konají svatby. Dovnitř se ale v zimě 
obvykle nepodíváte, pro turisty má 
otevřeno od května do října. Při zpáteční 
cestě tramvají do centra se můžete za-
stavit u vysoké školy Antona Brucknera 
a především u místní zoologické zahra-
dy. A pokud použijete Linz-Card, máte 
jízdu městskou hromadnou dopravou 
v ceně.  ▪

vlakem po Evropě l ČD servis

Linz-Card – 
klíč k celému  
městu
Jedna karta je vstupenkou 

k mnoha zážitkům. Její držitel 

získá volný vstup do lineckých 

muzeí a může cestovat 

městskou dopravou Linz AG 

Linien. Součástí Linz-Card 

je kulturní bonus v hodnotě 

10 eur. Na výběr jsou tři 

varianty. Jednodenní karta 

stojí 16 eur, dvoudenní 27 eur 

a třídenní 35 eur, pro děti pak 

9, respektive 15 a 19 eur. 

O případných slevách, 

podrobnostech a dalších 

výhodách se informujte 

na místě.

Snadno 
dosažitelný 
vlakem
Linec má příhodnou 

geografickou polohu a vlakem 

jste v něm cobydup. Hlavní 

nádraží v Linci se nachází 

přímo v centru a je k němu 

dobré spojení všemi prostředky 

městské hromadné dopravy. 

Po dokončených stavebních 

úpravách na 4. koridoru trvá 

jízda z Prahy do Lince v novém 

jízdním řádu pouze 3 hodiny 

a 45 minut, což znamená 

zkrácení oproti předchozímu 

stavu o 32 minut. Z Vídně se 

sem po kolejích dostanete 

přibližně za 1 hodinu 

a 15 minut. Přímé spojení 

mezi Lincem a Berlínem vlakem 

je každodenní a trvá asi šest 

hodin.
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Máte rádi dárky s železniční tematikou? Nesnášíte 
popocházení po přeplněných ulicích a obchodních 
centrech? Pak se vydejte na nádraží k vybraným 
pokladnám a ČD centrům a v klidu si vyberte 
z nabídky doplňkových předmětů. Najdete zde 
zboží vhodné pro děti i pro dospělé, oblečení, hry či 
praktické věci na cestování.

NAKUPTE SI 
VÁNOČNÍ DÁRKY 
na nádražních pokladnách

Pod vánoční stromeček patří v první řadě hračky. V nabídce Českých drah 
jich najdete celou řadu. Oblíbenou klasikou jsou samozřejmě vláčky s dře-
věnou dráhou. A čím by po nich měly vaše děti jezdit? Třeba příměstskou 
soupravou CityElefant značky Maxim. Dále si můžete vybrat například 
Člověče, nezlob se nebo šachy. Obě stolní hry se prodávají v magnetické 
verzi, takže si je lze zahrát i během jízdy vlakem.

Pro železniční 
fanoušky se určitě 
hodí spony na krava-
tu různých velikostí 
v podobě oblíbených 
vozidel. Doporučuje-
me vám nakoupit jich 
vícero, aby je obda-
rovaný mohl často 
střídat. Vybrat si lze 
dnes už historickou 
elektrickou jednotku 
řady 451, parního 
Albatrosa nebo různé 
motorové lokomotivy.

U nádražních pokladen se nabízí také trička ze stoprocentní  
bavlny. Zatímco pro dospělé jsou tu výrobky s obrázky  
Pendolina či lokomotiv Taurus, Vectron nebo Banán, na děti 
čekají trička s rozvernými obrázky, které navodí veselou náladu 
za každého počasí a v každé roční době.

Více na www.cd.cz/reklamnipredmety

Kdo říká, že pod 
stromeček nepatří 
praktické dárky? 
Vyberte si například 
kovovou dvouplášťo-
vou nerez termosku 
v drážních barvách se 
šroubovacím víčkem. 
K ní lze přikoupit sty-
lové hrníčky, třeba se 
slonem Elfíkem. Nebo 
dáte přednost nerez 
hrnku MABEL? Určitě 
tady něco vhodného 
najdete.



Česko předsedá EU.
Tak si přece dáme 
české speciality, ne?

•  pestrá nabídka, sezonní pokrmy
•  menu od špičkových šéfkuchařů
•  příznivé ceny

ČD Restaurant

Pojeďte s námi.
www.jidelnivozy.cz

CD-C11182443-CD_Restaurant-215x270-v3-221111.indd   1 11.11.2022   10:32
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cestopis

Pro nás je nejkrásnější období roku podzim. A advent bychom označili asi 
za nejoduševnělejší. Aspoň by takový být měl. Prostě je to čas k zastavení, 
zamyšlení a rozjímání předtím, než přijdou svátky na konci roku. V této 
době se pravidelně vydáváme na cesty na rakouské adventní trhy, které 
považujeme za jedny s nejlepší výpravou a důmyslnou atmosférou.

Rakousko

SVÁTEČNÍ ROZJÍMÁNÍ 
ZA TÓNŮ TICHÉ NOCI 
při návštěvě adventních trhů

T e x t :  T o m á š  V o ž e n í l e k  a   D e n i s a  B u k v a j o v á
F o t o :  a u t o ř i  a   S a l z b u r g e r l a n d  T o u r i s m u s ,  O b e r ö s t e r r e i c h  T o u r i s m u s
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Salcburk pod sněhem
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Asi bychom měli začít rakouským 
hlavním městem – Vídní. Vzpomín-

ka to bude mírně nahořklá, ale slibuje-
me, že ty další už budou sladší. Bylo to 
před Vánocemi v roce 2007 nebo možná 
2008. Už to trochu odvál čas. Tehdy nás 
zaujala nabídka Českých drah dopravit 
se na trhy ve Vídni Pendolinem.

Přeplněná Vídeň
Z dnešního pohledu to působí jako milé 
retro, neboť Pendolino do Vídně již 
dlouhá léta nezajíždí. Horko těžko jsme 
tehdy koupili jízdenky a místenky (ranní 
i odpolední spoje byly téměř vypro-
dané), nakonec se však podařilo a jeli 

Nečekejte křiklavé reklamy 
a neodbytné prodejce. 
Přišlo nám, že snad všichni 
obchodníci zde podepisují 
úpis – budu klidný, slušný 
a usměvavý.

jsme. Se snídaní na palubě, pohodlně 
a za čtyři hodiny jsme byli ve Vídni. Naše 
představy o klidném prožití jednoho 
víkendového dne v rakouské metro-
poli ale rychle vzaly za své. Vlastně už 
na přeplněném nádraží, které naznačilo, 
jaké to bude ve městě.

Vše vlastně bylo, jak má být. Ano, 
nechyběla pravá předvánoční atmo-
sféra. Ano, svařák nám tu namísto 
do kelímku nalili (po zaplacení zálohy) 
do pravého hrnku. Ano, sladkosti 
všeho druhu včetně výborného štrúdlu 
byly zastoupené. Ale to všechno bylo 
vykoupené všudypřítomnými davy lidí, 
ať už v prostoru náměstí před novou 
radnicí, na náměstí Marie Terezie, nebo 
u zámku Schönbrunn. Hlava na hlavě 
nás spíše zcela vyčerpala, než nabila. 
A tak si dokážete představit, jak jsme 
vypadali ve večerním spoji při zpáteční 
cestě, kterou jsme prospali. Ale lidské 
vzpomínky jsou selektivní, třeba to 
aktuálně v rakouské metropoli vypadá 
před Vánocemi jinak. Rozhodně se 
nenechte odradit. A navíc vás tam dnes 
doveze moderní railjet.

Solná komora s Ježíškem
Jak možná tušíte, po téhle zkušenosti 
jsme dali přednost klidnějším lokacím. 
Na druhém místě co do oblíbenosti 
adventních trhů řadíme hornorakous-
kou Solnou komoru. Jednotlivá města 
v okolí populárních jezer Wolfgangsee, 
Mondsee a Traunsee se podle organi-
zátorů, které jsme zpovídali soukromě 
i s kamerou Objektivu, v době adventu 
předhání v nápaditosti a originálnosti 
svých trhů. Nečekejte ale křiklavé rekla-
my ani neodbytné prodejce. Přišlo nám, 
že snad všichni obchodníci podepisují 
úpis – budu klidný, slušný a usměvavý.

Symbolem trhů je tady kometa, 
lucerna a svíčka. Žádný Santa Claus, ale 
Christkind (německy Ježíšek, Jezu-
látko). A kolem vás zní v přijatelné, 
až nenápadné hlasitosti koledy. A ty 
vůně! Moc dobře si pamatuju na chut-
nou sladkovodní rybu riedling, kterou 
vám čerstvě vylovenou a ugrilovanou 
podají v Gmundenu. Chutná jako pstruh 
a v mrazu na špejli je přímo delikátní. 
Pak ještě musím zmínit lovecký zámek 
Fuschl. Ten je během stmívání obzvlášť 
kouzelný. Není divu, že si ho oblíbila 
císařovna Alžběta (přezdívaná Sissi). Její 
příběh, který tak dobře známe díky čas-
tému opakování filmových zpracování, 
je věrně otisknutý v místním muzeu.

Skladba jako světové dědictví
Náš úplně nejhezčí advent v Rakousku 
byl ovšem ve znamení Tiché noci, vá-
noční písně, nebo chcete-li koledy, která 

Trh domácích výrobků v Hofburgu

Vídeň v obležení turistů
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se hraje v současnosti ve 300 jazycích 
a dialektech. Na Štědrý den ji zpívá nebo 
si jen pobrukuje po celém světě okolo 
dvou miliard lidí. Je dokonce zapsaná 
na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Poprvé zazněla před 
více než 200 lety v rakouském městečku 
Oberndorf, které leží asi 20 kilometrů 
severně od Salcburku.

Existenci Tiché noci zde bez ohledu 
na počasí cítíte všude kolem. V místě 
původního kostela sv. Mikuláše, který 
byl zničen během povodní, se nachází 
kaplička Tiché noci. Malá, ale slavná. 
Když máte štěstí a nasněží, vypadá 
opravdu úchvatně. Právě na tomto mís-
tě tklivou píseň o šesti slokách poprvé 
představili její autoři – pomocný kněz ze 
Salcburku Josef Mohr a učitel a varhaník 
Franz Xaver Gruber.

Píseň naděje a útěchy
V Solné komoře jsme kromě vzpomín-
kové kapličky navštívili muzeum Tiché 
noci, kde jsme se dozvěděli více o tom, 
co lidi začátkem 19. století nejvíce 
trápilo. Evropa se zmítala v krizi kvůli 
napoleonským válkám. A navíc přišla 
přírodní katastrofa v podobě výbu-
chu sopky Tambora v Indonésii, která 
vyvolala změnu klimatu. Rok 1816 byl 
takzvaným rokem bez léta. Oběťmi se 
stali i zemědělci na Salcbursku. Tichá 
noc tak v této době pro všechny zname-
nala naději a útěchu. Koleda se pak díky 
národním pěvcům a misionářům rychle 
rozšířila po celém světě. I během obou 
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Nejznámější 
český překlad 
Stille Nacht
Tichá noc, svatá noc, 
jala lid v blahý klid. 
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, 
hvězdy při svitu u jeslí dlí, 
v nichž malé děťátko spí, 
v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc! 
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran: 
„Vám je dnes spasitel dán; 
přišel Kristus Pán!“

Tichá noc, svatá noc! 
Ježíšku na líčku 
boží láska si s úsměvem hrá, 
zpod zlaté řasy k nám vyzírá, 
že nám až srdéčko plá, 
vstříc mu vděčně plá.

Oberndorf

Betlém Tiché noci 
v Oberndorfu

Tady lidé slyšeli Tichou noc poprvé

Denisa zkoumá vypaseného Franze, symbol adventu v Solné komoře

Kaplička v Oberndorfu, kde Tichá noc zazněla poprvé
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následujících světových válek byla sym-
bolem vánočního politického poselství 
smíření. Vojáci v zákopech na Štědrý 
den odkládali zbraně a zpívali Tichou 
noc stejně jako Roosevelt a Churchill 
v roce 1941 na zahradě Bílého domu. 
Píseň, která vznikla v těžkých časech, 
smiřuje a baví dodnes. A je jedno jakým 
jazykem.

A jak to tu vůbec vypadá na Štědrý 
den? Od organizátorů jsme se dozvě-
děli, že je zde široko daleko všechno 
zaplněné návštěvníky. Stovky osob si tu 
od odpoledne připomínají, že díky této 

muzikology a psychology. Jistě kdysi 
přišla v pravou chvíli a stala se něčím, co 
lidmi uvnitř hodně zahýbalo. A zřejmě to 
samé dokáže i dnes.

V Oberndorfu nás zaujal rovněž dům, 
ve kterém se nachází speciální vánoč-
ní pošta. Něco jako Ježíškova pošta 
u nás na Božím Daru. Každý rok odtud 
do celého světa putuje okolo 30 tisíc 
dopisů opatřených vánočním razítkem 
a známkou. Ke 200. výročí Tiché noci 
byly pochopitelně vydány speciální 
známky s motivy místního muzea, kaple 
i podobizen obou autorů.

koledě se během světových válek složily 
zbraně… a lidé společně zpívali Tichou 
noc a slavili Vánoce. Proč je ale i po le-
tech píseň tak slavná? Dobrá otázka pro 

Tichá noc se hraje 
v současnosti ve  
300 jazycích a dialektech. 
Na Štědrý den ji zpívá nebo 
si jen pobrukuje po celém 
světě okolo dvou miliard lidí.

Muzeum v Arnsdorfu ukazuje třídu, kde Gruber učil

Cesta míru po stopách Franze Xavera Grubera

Dobová pohlednice s tématem Tiché noci
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Arnsdorf, Salcburk, Hallein
Jdeme-li po stopách Tiché noci, nesmí-
me minout nedaleký Arnsdorf – zná-
mé poutní místo. V této malé obci žil 
a působil jeden z autorů písně (Franz 
Xaver Gruber) jako učitel, varhaník 
a pomocník kněze. V nejstarší dodnes 
fungující školní budově v Rakousku je 
další muzeum Tiché noci. Tam jsme  
viděli, jak lidé v Gruberových dobách  
žili, třeba v tradiční černé kuchyni, kde  
tehdejší rodina trávila většinu času.  
Max Gurtner, kurátor výstavy, se nám 
pochlubil též velkým vánočním betlé-
mem. Kromě biblických postav ukazuje 
život lidí ve zdejším regionu před  
250 lety. Betlém patří místnímu kostelu.

Tichá noc byla hodně slyšet i v samot-
ném Salcburku. Na zajímavosti spojené 
s koledou a jejími autory nás nalákalo 
muzeum poblíž slavných vánočních 
trhů Christkindlmarkt. Viděli jsme, jak 
se před 100 lety známá vánoční píseň 
poslouchala. Zvuk ze stařičkých gramo- 
fonů nás opravdu pobavil. Ve speciálně  
potemnělé výstavní místnosti se do-
konce ukrývaly dva vzácné notové listy 
obou autorů. Mimochodem, věděli jste, 
že původních šest slok bylo později do-
plněno ještě o sedmou? Kolik byste jich 
zvládli vy? My maximálně první dvě.

Při putování rakouskými stezkami 
Tiché noci jsme navštívili i místo po-
sledního bydliště autora hudby Franze 
Xavera Grubera, městečko Hallein. 
Ve farním kostele jsme se zaposlou-
chali do hudby ze zbrusu nových 
varhan, pojmenovaných právě podle 
této koledy. Naproti kostelu je místo 
Gruberova posledního odpočinku 
a hned vedle, v jeho někdejším domě, 
skromné muzeum.

Jezerní advent
Advent by měl být poetickým časem 
přípravy a těšení se na Vánoce. Někdo 
si tuto předvánoční dobu, která má 
sloužit k dobročinnosti a zklidnění 
sebe sama, umí skutečně užít. Co 
si budeme vykládat. Když nám to 
stávající finanční situace dovolí, ať už 
rádi, nebo neradi, většinou si namísto 
klidné meditace dopřejeme pravou 
nákupní horečku. Přijatelným kom-
promisem mohou být určitě adventní 
trhy, kde dobré (opravdu dobré!) sva-
řené víno dopřeje naší psýché aspoň 
dočasné zklidnění a navodí nám lepší 
náladu. Pokud se vám ale kompromis 
dělat až tak úplně nechce, zkuste 
si zajet na trhy k jezerům do Solné 
komory.

Tomášova 
vzpomínka 
na dětství
S úsměvem vzpomínám 
na léta žákovská a s trochou 
nadsázky bychom mohli říci 
i pěvecká. Už od října jsme 
ve sboru pilně trénovali nej-
slavnější koledy, mezi kterými 
nechyběla píseň Narodil se 
Kristus Pán a Tichá noc. Těmito 
dvěma stálicemi jsme každo-
ročně ukončovali půlnoční mši 
v našem kostelíku. Zatímco 
Tichá noc byla předposlední 
a zpívali jsme ji relativně tiše 
a procítěně, do Narodil se Kris-
tus Pán jsme se opřeli opravdu 
naplno, vždyť šlo o finále. 
A pak nás čekala mrazivá cesta 
domů za druhou porcí kapra 
s bramborovým salátem. Ja-
kou vzpomínku na Tichou noc, 
jejíž příběh se začal psát v kap-
ličce v rakouském Oberndorfu 
před více než 200 lety, máte 
vy? A kam se letos vypravíte 
na adventní trhy? Myslíme si, 
že v Rakousku se nezklamete 
asi nikde.

Salcburk
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Zvuk ze stařičkých gramofonů nás opravdu pobavil. 
Ve speciálně potemnělé výstavní místnosti se dokonce 
ukrývaly dva vzácné notové listy.

Právě tam jsme zažili úplně jiný ad-
vent. Vánoční trhy ve městě Gmunden 
u jezera Traunsee jsou rozdělené na dvě 
části: odehrávají se na pevné zemi 
a na jezerním zámku. Když přecházíte 
z pevniny přes most do zámku, můžete 
se zasnít nad romantikou předvánoč-
ních plovoucích kulis instalovaných 
přímo na jezeře. Když zajde slunce 
a na jezero padne tma, je tato kulisa tak 
moc poetická, že ve vás musí probudit 
emoce klidu v duši.

Další romantické adventní trhy na nás 
čekaly u jezera Wolfgangsee ve městeč-
ku Sankt Wolfgang im Salzkammergut. 
Kromě toho, že zde mají skutečně 
neošizený svařák, který jsme museli 
ochutnat, tu můžete obdivovat dřevěné 
stánky vedoucí podél starých měšťan-
ských domů. Návštěvu městečka jsme 
zakončili v poutním kostele se známým 
křídlovým oltářem Michaela Pachera.

Poslední štací na pouti jezerním 
adventem bylo městečko Mondsee 
u stejnojmenného jezera. Nezapíráme, 

že nám z těch jezer bylo trochu chladno, 
takže tentokrát jsme se místo rozjímání 
nad chladnou vodní hladinou přesunuli 
rovnou za vánočními stánky do zámku. 
Ze všech tří míst, která jsme navštívili, 
byly tyhle adventní trhy nejrozmanitější. 
A tak jsme zde téměř utratili zbytek pe-
něz, které jsme si na nezapomenutelnou 

předvánoční cestu vyčlenili. Nějaká eura 
jsme vyšetřili na jedinečný rakouský  
vývar s celestýnskými nudlemi, aby-
chom se posilnili na zpáteční cestu. Pa-
radoxně jsme si pak po výletu po všech 
kouzelných adventních scenériích 
doma nezapálili ani tu nejjednodušší 
svíčku.  ▪

Dům Franze Xavera Grubera

Tomáš s vánočním svařákem

Muzejní exponáty 
v Salcburku



Nové noční spojení
Praha–Curych

přes atraktivní destinace Lipsko, 
Frankfurt, Basilej

Moderní vozy 
ČD se snídaní 

a sprchou
na palubě

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdnight

Nově od 11. 12. 2022
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50 před 40 lety

SVÁTEČNÍ TABULE SE PROHÝBALA 
i pod nedostatkovým zbožím

Na konci roku se zase šturmovalo, aby se splnil plán, a v podnicích se fasovaly vánoční kolekce. 
Kdo byl na zvěřinu, pověsil si za okno bažanta a sázelo se na to, jestli svátky budou na sněhu, 

nebo na blátě. Nakonec to dopadlo tak nějak napůl, protože teploty se držely pod bodem 
mrazu. A někde i přisypalo. Na Štědrý den popřálo Rudé právo všem soudružkám a soudruhům 

a nezapomnělo ani na pracující, kteří kvůli směně nemohli zasednout u stolu s rodinou.

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 

 Razie za pultem
I když byly před Vánocemi obchody zásobovanější než jindy, některého zboží nebylo pořád 
dost. Zvlášť u potravin na to zákazníci reagovali citlivě, protože sváteční tabule se musela 
prohýbat, i kdyby na chleba nebylo. Nedostatečná nabídka samozřejmě nahrávala nekalým 
praktikám, zejména podpultovému prodeji. Aby úřady ukázaly, že zatajování zboží nenechá-
vají jen tak, rozepsal se stranický tisk o celostátní kontrolní akci v prodejnách a ve skladech, 
jejímž výsledkem bylo 25 pracovníků obchodu vydaných k trestnímu postihu. V 50 prodejnách 
prý bylo zjištěno zatajování zásob kostkového cukru, v 53 pak ovocných sirupů. Dále šlo o tra-
dičně nedostatkovou čočku, kakao, kokosovou moučku, mandle, buráky, tvrdý sýr, kondenzo-
vané mléko Tatra a vícestupňové pivo.

 První umělé
Vánoční stromky se začaly prodávat (aspoň v Praze) 
přesně 1. prosince. Pro rodiny v metropoli bylo připraveno 
skoro 200 tisíc jehličnanů, ze 40 procent boroviček. 
Kdo zaváhal, paběrkoval mezi nevzhlednými prořídlými 
kusy, které kutilové zahušťovali implantáty z chvojí  
a nekutilové dolepšovali alobalovými lametami.  
Na československém vánočním trhu se také objevilo 
prvních 300 stromků z umělé hmoty, které začalo vyrábět 
košické družstvo Obzor. Začas se k němu přidal s po-
dobným sortimentem děčínský Centroflor. První neživé 
stromečky připomínaly spíše soustavu štětek na vymývá-
ní láhví, ale nějak se vždycky začít musí, že?

 Děda Mráz 
stále na scéně
Třebaže by se mohlo zdát, že na začát-
ku 80. let patřilo přejímání sovětských 
vánočních vzorů minulosti, pořád to 
nebyla tak docela pravda. Čtenáři  
Rudého práva se například dozvěděli, 
že v plzeňském Prioru radil o zlaté ne-
děli s výběrem dárků děda Mráz, který 
celkem šestkrát zavítal mezi zákazní-
ky. A že byl spolu s Vánocemi na ob-
zoru i Silvestr s bouchajícími zátkami 
od sektu, psalo se o tom, že sovětští 
odborníci ze Sverdlovska stáli u zrodu 
výroby šumivého vína ve Starém 
Plzenci. Na to, že si staroplzeneckým 
sektem připíjeli při osvobození města 
už američtí vojáci v pětačtyřicátém, 
autoři textu zapomněli.
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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

 T jako tečka… 
a Tatra
Rok 1982 znamenal v kopřiv-
nické Tatře konec výroby legen-
dární mašiny T 148. Tenhle dříč, 
bez kterého se neobešla skoro 
žádná větší stavba v republice, 
se vyráběl plných deset let. 
Celkem z automobilky vyexpe-
dovali téměř 114 tisíc vozů této 
osvědčené řady s podvozkem  
6 x 6. Model T 148 vystřídal nový 
s číslem 815. Stočtyřicetosmička 
je ale vidět dodnes, pořád má 
spoustu fandů a díky své plasto-
vé zmenšenině, nejčastěji sklá-
pěčce v oranžové barvě, nejen 
mezi chlapy, ale i mezi kluky.

 Ať to jiskří
Jedinou legální 
zábavní pyrotechni-
kou byl za socialismu 
bengálský oheň neboli 
prskavky. Na trh je 
dodávala některá 
družstva s varováním, 
že obsahují dusičnan 
barnatý, a neměly  
by se tedy olizovat. 
Mezi nejznámější 
výrobce u nás patřilo 
výrobní družstvo  
Ostrava, ale o tom 
Rudé právo před  
40 lety nepsalo. Zato 
se zmínilo o neštěmic-
kém Drutepu. Tohle 
družstvo dokázalo 
za celý rok 1982 vyro-
bit skoro 40 milionů 
prskavek, z nichž více 
než třetina putovala 
na export.

 Jizva jménem magistrála
Neutěšenou dopravní situaci v Praze měl v posledních 
dekádách socialismu spasit koncept zvaný ZÁKOS (Základní 
komunikační systém). V jeho rámci vznikla Severojižní  
magistrála a v prosinci 1982 jeden z jejích klíčových uzlů –  
severní předmostí Hlávkova mostu, tedy území kolem 
dnešní stanice metra Vltavská, mezi tehdejšími Elektrickými 
podniky a Negrelliho viaduktem. Dopravě stavba pomohla, 
Holešovicím ale ubrala na kráse. Za magistrálou poloutope-
né sídlo Elektrických podniků už nikdy nebude působit tak 
impozantně jako kdysi. ZÁKOS přestal platit krátce po pádu 
režimu, ale to už bylo příliš pozdě.

 Příliš velká přitažlivost
V polovině prosince 1982 se hlavním městem rozšířila zpráva o zřícení 
části Smetanova nábřeží. Návštěvníci kavárny Slavia, která stála těsně 
vedle, měli od té chvíle po klidu, protože místo opanovala stavební tech-
nika a vzduchem se nesl hluk způsobený zatloukáním traverz takzvané 
Larsenovy stěny zapouštěné do vltavského dna. Sesuv rozhodně nebyl milý 
ani z propagandistických důvodů, protože vrhal stín na místo, které mělo 
Pražany zajímat jen v souvislosti s finišující rekonstrukcí Národního divadla.
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Asi nejzákladnější pomůckou lovce 
duchů je zařízení označované  

KII metr. První slovo KII znamená K2 
(dvojka je zapsaná římskou číslicí). Ten-
to metr stačí zapnout a čekat. Barevné 
kontrolky by měly blikat či svítit v přípa-
dě, že v okolí zachytí přítomnost ducha. 
Tento přístroj můžeme vidět ve spoustě 
videí. Lovec duchů položí otázku: „Je 
tady někdo?“ Chvíli se nic neděje a pak se 
barevná světýlka rozblikají jako na pou-
ti. A to je jasný důkaz, že nadpozemské 
entity komunikují.

V noci na popravišti
Dokumentarista Zdeněk Horák si tento 
přístroj vypůjčil a vyrazil s ním na místo, 
kde umírali lidé. Konkrétně se vypravil 
na střelnici v pražských Kobylisích. Tam 
Němci po atentátu na zastupujícího říš-
ského protektora Heydricha ve velkém 
popravovali Čechy. Dnes je všude okolo 
sídliště, střelnice je ale pietně upravená 
a je z ní pomník, který tuto smutnou 
historii připomíná.

Dalo by se očekávat, že právě na ta-
kovém místě budou duše zavražděných 
bloudit. Za měsíc a pár dní tady nacisté 
v roce 1942 popravili přes 500 lidí. Zdeněk 
Horák se sem vydal v noci za tmy a čekal. 
A nic se nestalo. Přístroj neblikal. Tedy až 
do doby, než dokumentarista na chvíli 

přidržel tlačítko pro zapínání a vypínání 
měřáku. „Přístroj, kterému lidé říkají ghost 
meter, provede takový test a přitom rozsví-
tí všechny kontrolky,“ popisuje Horák.  
KII metr je ale ve skutečnosti zařízení, které 
detekuje přítomnost elektromagnetického 
vlnění. Kontrolky proto blikají, nejen když 
se šikovně zmáčkne tlačítko, ale i v blízkos-
ti elektrických kabelů nebo nějakého zdroje 
záření.

Lidská řeč v éteru
Na principu elektromagnetických vln 
funguje i další věcička, kterou si lovci 
duchů oblíbili, a sice tzv. ghost box. Ten 
slouží jako vysílačka, prostřednictvím 
které k nám můžou duchové promlouvat. 
Když ji zapnete, šumí. Vydává podobný 
zvuk, jako když se snažíte naladit rádio. 
Občas se ale může ozvat i něco, co 

Stát se lovcem duchů je docela snadné. Stačí si přes 
internet objednat speciální měřák, který dokáže zachytit 
přítomnost nadpřirozených entit. Kromě něj si lze pořídit 
i zařízení pro příjem zpráv ze záhrobí. Zvuk sice není úplně 
čistý, ale nějaké hlasy podobné lidské řeči se zaznamenat 
dají. Nebo byste chtěli naladit ducha přímo v rádiu? Jenže 
není to celé tak trochu podvod?

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 ?TECHNIKA PRO 
LOVCE DUCHŮ
chytá hlasy ze záhrobí

připomíná lidskou řeč. A ona to lidská 
řeč taky je. Vlastně je to ladění rádia. Jde 
o přijímač, který rychle přepíná frekvence 
v pásmu, ve kterém je možné naladit roz-
hlasové vysílání. Při rychlém přecvakává-
ní frekvencí se může stát, že se na něja-
kém kmitočtu objeví stanice a posluchač 
na krátký okamžik zaslechne slovo 
moderátora nebo nějakou písničku.

Pokud by toto zařízení bylo opravdu 
schopné přijímat zprávy od duší zemře-
lých, chytalo by rádio kolem hřbitovů nebo 
nemocnic místo vaší oblíbené stanice jen 
tlachání nebožtíků. A jelikož by mrtví jako 
vysílače sloužili nejspíše hned po svém 
skonu v nemocnici, rádio by si moc neužili 
ani lidé ve špitálech, protože i tam by mís-
to zpráv nebo písniček na přání slyšeli jen 
řeči čerstvých nebožtíků o tom, co právě 
ve své nové roli ducha zažívají.



53

Kdyby se naši rodinní příslušníci mě-
nili po smrti v malé vysílačky, nerušili by 
jen rádio a televizi, ale mohli by způsobit 
i praskání žárovek, blikání zářivek a další 
poruchy elektrických zařízení. To se ale 
neděje, takže ani ghost box nemůže 
zachytit komunikaci duchů.

Na co krabička reaguje
Duše zemřelých se opravdu nemění 
v elektromagnetické vlny, a tak jejich 
přítomnost nelze slyšet v rádiu ani 
s nimi nemůžeme komunikovat třeba 
přes televizi. Ghost box je věc, která 
rozhodně komunikaci se zemřelými 
nezařídí. Ale co KII metr? Jak ten fun-
guje? Dokumentarista Zdeněk Horák 
je vzděláním elektrotechnik, takže vzal 
šroubovák a přístroj s označením MADE 
IN USA rozebral.

„Jsou tady tři diody, kondenzátory, 
hromada odporů, integrovaný obvod 
LM 324, což je čtyřnásobný operační 
zesilovač. A z druhé strany je cívka, 
ve které se indukuje elektromagnetické 

Proč jsou 
měřáky na duchy 
populární?
Přístroj známý jako ghost box 
vyrábí firma KII Enterprises, ale 
původně ho nenabízela jako měřák 
na duchy. V roce 2008 se ovšem 
krabička objevila v americké  
televizi v pořadu Ghost Hunters 
(česky Lovci přízraků). Jeden z pro-
tagonistů tam tehdy prohlásil, že  
KII metr je speciálně kalibrovaný 
pro lovce paranormálních jevů. Po-
řad sledovaly spousty lidí a legenda 
o vědecké metodě, která dokáže 
změřit ducha, byla na světě. 
A protože to „fungovalo“ i dalším 
lovcům, o účinnosti metody nebylo 
mezi milovníky nadpřirozených 
úkazů pochyb.

vlnění,“ říká Horák a odhaduje, jaká 
je asi hodnota tohoto výrobku: „To je 
do stovky korun, více by to stát nemě-
lo.“ Energii strojku nedodávají tajemné 
entity, ale obyčejná baterka na devět 
voltů. I tento přístroj počítá s tím, že 
když nám umře dědeček nebo tetička, 
stane se z nich malý vysílač podobný 
třeba wi-fi.

KII metr bliká, když ve svém okolí zjistí 
nějaké elektromagnetické vlnění. Dá se 
tak použít třeba pro hledání elektrických 
drátů ve stěně. Kontrolky se na něm roz-
blikají též ve chvíli, kdy se s ním přiblížíte 
k mobilnímu telefonu, kameře, vysílačce 
nebo jinému elektrospotřebiči. „Lovci 
duchů ve svých videích často prochází 
tajemnými místy s vysílačkou v ruce, 
aby se mezi sebou mohli dorozumívat. 
Tím detektor ovlivní a on začne signa-
lizovat přítomnost ducha,“ odhaluje 
pozadí videí tzv. ghost hunterů Zdeněk 
Horák. Přístroje tedy v tomto případě 
nehlásí přítomnost osoby ze záhrobí, ale 
jen dalšího lovce duchů.  ▪

 Jsou tady tři diody, kondenzátory, 

hromada odporů, integrovaný obvod LM 324, což je 

čtyřnásobný operační zesilovač. A z druhé strany 

je cívka, ve které se indukuje elektromagnetické vlnění.



nyní v O2 Videotéce
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Ptáte se, co je to mišmaš nebo pelmel? Obě slova mají stejný význam 
a označují směsici všeho možného. Liší se ale svým původem. Miš-

maš jsme si vypůjčili od německých sousedů, kteří tento výraz odvozují 
od slovesa mischen, což je v překladu míchat. Pelmel znamená totéž 
ve francouzském provedení. Ve staré francouzštině existovalo spojení 
pesle-mesle, odvozené od tehdejšího slovesa mesler, tedy míchat. 
Časem se pesle-mesle proměnilo až do podoby, kterou známe v češtině 
jako pelmel.

Proč skáče panenka
Teď už ale pojďme ke slibovanému betlému i s panenkou Marií 
a Ježíškem v jesličkách. Tyto dvě postavy se totiž objevují i tam, kde by-
chom je vůbec nečekali. Schovávají se ve zvoláních jako panenko skáka-
vá nebo krindy pindy. Panenka skákavá ve skutečnosti není poskakující 
panenka, ale Panna Marie Pomocnice ze Skoků. Konkrétně se tím míní 
mariánský obraz, který zdobil kostel v obci Skoky u Žlutic a měl údajně 
zázračnou moc. Tento obraz byl obecně známý jako panenka skokov-
ská, což se nakonec zkomolilo na panenku skákavou.

Teď už jistě tušíte, že spojení krindy pindy bude mít co do činění 
s Ježíšem Kristem. Dnes byste to už nepoznali, ale za nevinným krindy 
pindy stojí původně rouhavé zaklení prokristapána. Bible velí nebrat 
Boží jméno nadarmo, a proto se Kristovo jméno uctivě ukrylo nejdříve 
za krinda pána a potom za krindy pindy.

Na konec roku jsem si připravila výběr toho nejlepšího. Dnešní povídání bude tedy tak 
trochu mišmaš nebo pelmel. Ale nebojte se, dostane se i na aktuální vánoční téma: 
budeme tu mít betlém, kapra i pohádky. Také si spolu uspořádáme malý silvestrovský 
mejdan – a možná přijde i trpaslík.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Silvestrovský mejdan, 
kde je pořádný mišmaš

Ať ale jen neklejeme a nenadáváme, pojďme se pro změnu 
pochválit. To jsme kabrňáci! Takového kabrňáka jste možná viděli 
na vlastní oči, pokud jste byli na výlovu rybníka nebo máte doma 
kapra ve vaně. Kabrňák je totiž doslova pořádně vykrmený kapr. 
Říká se mu tak podle takzvané kaberny, což je hluboké místo u vý-
pusti rybníka. Právě sem se při výlovu uchylují ty největší kusy.

Jak velký je trpaslík
Od svátečního kapra na talíři se přesuňme rovnou k tradičním 
pohádkám – třeba té o Sněhurce a sedmi trpaslících. Až se vás 
děti zeptají, jak vysoký je vlastně trpaslík, bez váhání odpovězte, 
že přesně tři pěsti. Tak tomu je aspoň podle původu slova trpaslík, 
které se skládá ze starých slovanských výrazů pro tři a pěst. Kdy-
bychom si trpaslíka chtěli přeložit do současného jazyka, nazvali 
bychom ho třípěstník.

Pokud trpaslík děti nezaujme, můžete dát tuto perličku k dobru 
na silvestrovském mejdanu. Navrch přidejte příběh o původu 
výrazu mejdan. Do češtiny sice toto slovo přišlo ze srbochorvat-
štiny, ale jeho kořeny najdeme na Blízkém východě. V perštině, 
arabštině i turečtině různé varianty tohoto slova označují nikoli 
živelnou zábavu, ale náměstí. K posunu významu došlo přirovná-
ním hlučných večírků k rušnému provozu na ryncích. Na shleda-
nou v novém roce!  ▪
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Konečně. Povídá se o něm od roku 2009, 
kdy první Avatar přišel do kin a s tržbami 
kolem 70 miliard korun se dodnes drží 
v čele žebříčku finančně nejúspěšnějších 
filmů všech dob. Nakonec to bylo čekání 
delší, než kdokoli odhadoval, ačkoli režisér 
James Cameron vždycky pokračování 
připouštěl. Nejprve dvě, nyní se mluví 
o čtyřech.

Druhý díl dostal název Cesta vody  
a samozřejmě se vrací na okouzlující 
planetu Pandora. Rodina Jakea a Neytiri 
na ní dlouho žila idylickým životem – než se 
vrátili lidé z těžební společnosti RDA, které 

 Film měsíce

 Výstava

STŘÍDAVKA
Naplánovat víkend pro jednu rodinu je 
samo o sobě výzvou. A co teprve, když 
se proplétají rodiny tři. Pokusit se přežít 
současné i minulé partnery, všechny děti 
v rodině, v tom všem se neztratit a udržet 
si zdravý rozum se pokouší šestice sym-
paticky obsazených dospěláků v nové 
komedii režiséra Petra Nikolaeva. Film je 
dostupný online v O2 Videotéce.

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

DŮM U KAMENNÉHO ZVONU, PRAHA

OTEVŘENO DO 8. LEDNA 2023

 Film na doma

 Divadlo

ČESKO, 2022, 88 MIN.

REŽIE – PETR NIKOLAEV

HRAJÍ – JITKA ČVANČAROVÁ, 

MARTIN HOFMANN, ANNA POLÍVKOVÁ, 

EVA HOLUBOVÁ, KRISTÍNA SVARINSKÁ, 

JIŘÍ VYORÁLEK, HALKA JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ, 

TOMÁŠ DALECKÝ A DALŠÍ

PRAŠINA
Když dnes třiatřicetiletý olomoucký rodák Vojtěch 
Matocha přišel v roce 2018 s dobrodružným romá-
nem pro děti Prašina, stal se z něho brzy hit. Pomohla 
tomu jistě i nominace na Cenu Magnesia Litera. Dnes 
je z příběhu, v němž trojice kamarádů pátrá po tajem-
ství zvláštního místa v Praze, kde lampy nesvítí, tram-
vaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu a vůbec 
to na něm vypadá, jako by se zastavil čas, trilogie, podle 
níž se chystá film a která se teď poprvé dostane na di-
vadelní jeviště. Foglarovsky laděný dobrodružný 
příběh režíroval Pavel Khek.

V KINECH 
OD 

15. PROSINCE

AVATAR: 
THE WAY OF WATER

KLICPEROVO DIVADLO, HRADEC KRÁLOVÉ

PREMIÉRA 10. PROSINCE

stále neopustil zálusk na místní nerost-
né bohatství. Donutí modrokožce, kteří 
planetu obývají, přesídlit se na mořské 
útesy za klanem Metkayina, kde doufají 
v bezpečné útočiště. Jenže přizpůsobit se 
novým životním podmínkám pro ně nebu-
de zdaleka tak jednoduché podobně jako 
jejich „soužití“ s pozemskými vetřelci.

USA, 190 MIN.

REŽIE – JAMES CAMERON

HRAJÍ – SAM WORTHINGTON, 

ZOE SALDANAOVÁ, SIGOURNEY WEAVEROVÁ, 

STEPHEN LANG, KATE WINSLETOVÁ, 

OONA CHAPLINOVÁ A DALŠÍ

JOHN WEHRHEIM: 
PARADISE LOST
Několik hippies se v roce 1969 usadilo 
na ostrově Kauai na Havaji, kde po-
stupně vznikla širší komunita. Základ 
tvořili mladí Američané z pevniny 
stíhaní za potulku, které na svůj ha-
vajský pozemek pozval bratr herečky 
Elizabeth Taylorové Howard. Vedle 
hippies tu žili surfaři, volnomyšlenkář-
ské rodiny, ale i veteráni z Vietnamu. 
Bydleli v domech na stromech a samo- 
zásobovali se potravinami. V roce 
1977 se místní vláda rozhodla vesnič-
ku zlikvidovat a místo ní zřídit park. 
John Wehrheim zachytil v 70. letech 
její život na více než stovce výjimeč-
ných snímků. Vystaveny jsou komplet.

INZERCE
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Nakonec je jedno, jak si Štědrý a násle-
dující večer obě pohádky rozdělí, stejně 

se stanou trumfy svátečního vysílání České 
televize. Ta se nakonec rozhodla uvést nej-
prve Tajemství staré bambitky 2 a den nato 
Bebjakovo Krakonošovo tajemství. V něm 
režisér dokazuje, že v jeho případě nehraje 
roli žánr, ale schopnost vyprávět a spoleh-
nout se na důležité ingredience: vtip a herce 
s talentem a charismatem.

Scénář mu dodala zkušená televizní 
producentka Barbara Johnsonová, která 
Krakonošovým tajemstvím coby autorka 
debutuje. V jejím příběhu nechybí mystérium,  

JEŠTĚ JE 
VLADIMÍR JAVORSKÝ
Vladimíra Javorského známe jako 
skvělého filmového a divadelního 
herce, publikum si ale získává i na hu-
dební scéně – ať už sólovými výstupy 
s kytarou či ukulele v rukou, nebo jako 
spoluhráč Miroslava Kemela na jeho 
koncertech a albech. Teď přichází se 
svým debutovým cédéčkem, na němž 
zpívá převážně vlastní písně a hraje 
na kytaru. Produkční a aranžérské 
práce se společně s lidovými flétnami, 
klarinetem, malým cimbálem a zpě-
vem ujal Marian Friedl, který Javorské-
ho písním v šansonovém hávu vtiskl 
originální zvuk plný zážitků, emocí 
a představ.

ALEŠ OPATA: SÁM NEJSI NIC
IVAN HAMŠÍK

Tenhle chlapík má kariéru a zážitků, že 
by vydaly na několik knih. Ve službě totiž 
prožil armádní generál Aleš Opata téměř 
vše: válku, smrt, vítězství, ale i zklamání. 

Bez příkras a cenzury popisuje realitu 
vojenských zahraničních misí od Bal-
kánu po Afghánistán, složitá jednání 
před vstupem Česka do NATO i řízení 

operací při katastrofálních povodních 
či pandemii koronaviru. Vzpomíná 

na různá setkání, která mu změnila život, 
a nechává nahlédnout nebývale blízko 

do armádního zákulisí.

ZÁTOPEK
Zatímco do kin loni zamířil 
s velkým očekáváním, na obra-
zovce se Zátopek představí 
jako film, který je naplnil. 
Získal deset Českých lvů 
včetně toho za Nejlepší film, 
režiséra i představitele hlavní 
mužské role Václava Neužila. 

Ten si zahrál jednoho z největších atletů historie, přezdívaného Ťopek, 
který vytvořil 13 světových rekordů na dlouhých tratích a na olympiádě 
v Helsinkách v roce 1952 dokázal vyhrát závody na 5 i na 10 kilometrů 
a také maraton, který v tu chvíli běžel poprvé v životě.

Byl to a ještě chvilku bude televizní rok režiséra Petera Bebjaka. 
Na jeho počátku odvysílala Česká televize parádní seriál 
Devadesátky, na podzim třetí řadu Případů 1. oddělení, kterou 
spolurežíroval, a letošní jízdu zakončí povedenou vánoční 
pohádkou Krakonošovo tajemství.

 Kniha

kultura l zábava

 TV tip

 Deska

BEBJAKOVU JÍZDU
ZAKONČÍ KRAKONOŠ

90 %

tv

má švih, dobře vykreslené postavy, několik 
dějových linek a tolik vděčný humor. Ten funguje 
především ve spojení Jakuba Prachaře, který hraje 
nového majitele místního zámku v trautenber-
kovském stylu se zjevným odkazem na originální 
postavu Krkonošských pohádek v podání jeho 
dědečka Ilji Prachaře, a Ondřeje Sokola coby praž-
ského badatele pověstí, jenž do „zaostalého kraje“ 
přijel prozkoumat mýty týkající se Krakonoše.

Prachařovo velkopanství i Sokolovo zmatkařství 
a zatvrzelost dávají zapomenout na pár zbytečně 
dlouhých záběrů nebo o trochu více televizní než 
filmové vyznění a dělají z Bebjakovy pohádky jeden 
z letošních pěkných vánočních dárků.

ČT1 / 1. LEDNA 2023 / 20:10
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zábava l kultura

Mezi nejvýraznější Madonniny kritiky 
na poli domácího Instagramu 

se zařadila modelka Simona Krainová. 
Ke sdílené prsaté fotografii napsala: „Hned 
po ránu jsem se lekla… když na mě vysko-
čila tady ta věc… nemám vůbec zájem se 
nikomu posmívat… je to spíš smutné… 
hodně smutné… To jako vážně? Proboha, 
proč? Kdo a proč jí našeptává, že tohle je 
správná cesta? Kde se ztratila ta nádherná 
ikonická královna popu?“ Někteří se vyjad-
řovali v podobném duchu.

Od spousty jiných to ale Krainová, jež 
ostatně sama nemá k obnažování daleko, 
i další kritici schytali. Poukázali na to, že 
Madonna fotografie zveřejnila nejen coby 
připomínku třicetiletého výročí své legen-
dární desky Erotica, ale také přelomové 
knihy Sex, která v 90. letech minulého 
století zvedala ženám sebevědomí. Polo-
nahé fotografie čtyřiašedesátileté hvězdy 
měly upozornit na to, že zobrazování 
ženského těla čelí i v dnešní době letitým 
stereotypům uvězněným v omezeném 
vidění světa. A hlasité kritiky jí v tom daly 
tiše za pravdu.

Soutěž o voucher  
na film Střídavka

Český film Střídavka vypráví o několika rodinách, 
jejichž osudy se vlivem péče o společné děti 
propojují. Jak přežít všechny bývalé partnery, 
řádění potomků a neztratit u toho zdravý 
rozum? Na tři z vás čeká voucher na zhlédnutí 
filmu Střídavka v O2 Videotéce zdarma. Stačí 
správně odpovědět na otázku.

Kdo režíroval film Střídavka?

A Petr Nikolaev
B Biser A. Arichtev
C Jaroslav Fuit

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz 
do 7. prosince 2022.

Fotbalista Petr Čech se 
pochlubil fotkou z promoce. 
Po třech letech ukončil studium 
MBA na ženevské univerzitě, 
tématem jeho diplomové práce 
byly digitální inovace ve sportu.

 To nej z Instagramu

Cose děje

Federerův 
pokojíček
Luigi Gatto, který je 
na Twitteru známý 
příspěvky z tenisového 
světa, zveřejnil v rámci 
letošního ukončení 
profesionální karié- 
ry Švýcara Rogera 
Federera snímek z jeho 

teenagerského pokojíčku v Basileji. Vtipně 
poukazuje na to, že legendární tenista měl 
ve svých sedmnácti na zdech basketbalové 
hvězdy Shaquillea O’Neala a Michaela Jorda-
na, sexbombu Pamelu Andersonovou nebo 
vlajku Makedonie.

Horáček je hrdý na synovce
Podnikatel a textař Michal Horáček sdílel 
fotku z oficiálního účtu francouzského 
námořnictva Marine Nationale, na které 
je jeho synovec. „Yoann, nejmladší syn mé 
sestry Kačenky, se jako čtyřletý toužil stát 
Batmanem. No, člověk holt musí v životě 

ze svých snů něco 
slevit. Ale někdy jen 
trochu: můj synovec 
byl právě jmenován 
velitelem jaderné 
ponorky francouz-
ského vojenského 
námořnictva,“ napsal 
na Facebook.

? Svými houbařskými 
úspěchy se pochlubila 
herečka Lucie 
Benešová. „Obr houby, 
Jizerky a vařeníčko. 
Prostě den jak korálek. 
Houby ještě rostou!!!“ 
neskrývala své 
nadšení hvězda seriálu 
Slunečná.

Už ji přestaly bavit 
spekulace o tom, kdo je její 
přítel, a tak ho společnou 
fotkou všem představila 
na Instagramu. „Tak tedy, 
tady je ON, mého srdce 
šampión,“ napsala herečka 
Jenovéfa Boková.

ŠÍŘÍ MADONNA NEVKUS, 
NEBO PROMYŠLENÝ APEL?
Když se nové fotografie americké popové ikony Madonny 
objevily na Instagramu, okamžitě se staly nejsdílenějším 
artiklem, který mnohé pohoršil a vybudil k odsuzujícím 
komentářům. Tak černobílé to ale není.



59

respektovat mé inkognito,“ zaprotestova-
la. „Najděte do 24 hodin prsten, zde máte 
číslo vlaku i místa, kde jsem seděla. Ostatní 
si vypátrejte sám. A uvidíte, že dokážu 
být velmi vděčná,“ dodala s tak erotickým 
pohledem, že detektiv celý zkoprněl.

Vteřiny blaženého ticha náhle přerušila 
silná rána z vedlejší kanceláře. Žena stáhla 
uraženě rty a položila na stůl kartičku. „Zde 
je místo, kam mi zítra v šest večer přinesete 
prsten, nebo aspoň jméno pachatele.“ Po-
tom vstala a chystala se odejít. „Moment,“ 
zarazil ji inspektor. „Jak se jmenovala ta 
vaše známá, která mě doporučila?“ Vtom 
se ozvala další rána, tentokrát z chodby, 
a za ní následoval dupot nohou. Žena 
přivřela oči, nakrabatila čelo a po chvil-
ce váhání odpověděla: „Braunová. Šlo 
o nějaký obraz. Přijdete zítra?“ Bohemír 
vzal do ruky kartičku, podíval se na adresu 
a celý blažený skoro vykřikl: „Ano, přijdu. 
Ale jméno pachatele už znám!“

Případy inspektora 
Bohemíra

VÁNOČNÍ DÁREK

?

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

Bohemír měl už od začátku podezření, že mu žena úmyslně zatajuje důležitá fakta. Když se klientka přiznala, že dostala doporučení od jakési Braunové, pochopil, že se stal obětí recese. Ve starém případu 
z loňského roku totiž Braunová byla pachatelkou, která zničila vlastní obraz z nenávisti k manželovi. A zvuky z kanceláře a chodby naznačovaly, že kolegové jeho rozhovor poslouchají přes stěnu. 
Krádež prstenu si vymyslel náměstek, který pro tento účel najal herečku L. E. regionálního divadla. Adresa na kartičce označovala místo konání vánočního firemního večírku, kam Bohemíra nepozvali 
jen naoko. Tak krásný dárek detektiv dosud nedostal!

Celá nádražní budova si o tom povídala. 
Bohemíra nepozvali na pravidelný 

vánoční večírek železničářů! „Vždyť tyhle 
akce stejně nemáš rád, s nikým se nebavíš, 
tváříš se tam jako bubák, aspoň se nebudeš 
trápit,“ poklepal mu na rameno náměstek, 
když Bohemíra náhodou míjel na chodbě. 
Byla to sice pravda, ale i tak to detektiva za-
mrzelo. Když pak na chodbě uviděl vánoční 
stromek s umělohmotnými dárky kolem, 
sevřel ho tísnivý pocit křivdy.

Vše se ale změnilo, když opodál spatřil 
nádhernou ženu v nejlepších letech. Měla 
na sobě úchvatné zelené šaty, které dávaly 
vyniknout zářícím šperkům. Působila jako 
andělské zjevení. „Aby tak čekala na mě,“ 
pomyslel si Bohemír, když ji nenápadně 
pozoroval. A taky že ano! „Ach, vy už jste 
přišel, prosím pomozte mi,“ pronesla 
smyslným, trochu chraplavým hlasem. 
Detektiv rychle odemkl a otevřel dveře 
své kanceláře. Jeho nová klientka vplula 
dovnitř a s ní i odér silného francouzského 
parfému.

„Co znamená to MBÚ za vaším jménem 
na cedulce?“ zeptala se zvědavě. „Mistr 
Brilantních Úvah, madam,“ odpověděl 

pohotově. „Prosím posaďte se a povězte 
mi, co vás trápí. Jsem vám plně k dispozici,“ 
pronesl galantně ve stylu Oldřicha Nového. 
Tak krásná žena před ním v životě nesedě-
la. „Byla jsem zřejmě okradena ve vlaku, 
snad v hypnóze nebo v mikrospánku, asi 
mě pronásledovali najatí gangsteři, doma 
mi hrozí rozvod. Naštěstí jsem si na nádraží 
vzpomněla, že má dobrá známá zažila cosi 
podobného a vy jste ji tenkrát zachránil. 
Hned jsem se za vámi vydala,“ rozpovídala 
se žena a zářivě se usmála jako v reklamě.

Bohemír z toho příliš moudrý nebyl, 
a tak začal klást otázky. „Co se vám přesně 
ztratilo?“ Žena natočila obličej do profilu 
a osudově pronesla: „Prsten. Byl to dárek 
od manžela k loňským Vánocům. Ale už 
neměl žádnou hodnotu, v létě jsem ho na-
hradila imitací, protože jsem potřebovala 
rychlou hotovost. Chápejte, pravý náhrdel-
ník mi nechali, ale falešný prsten ukradli. Je 
jasné, že za tím stojí můj manžel nebo jeho 
děti. A já hloupá jsem ještě podepsala před-
manželskou smlouvu,“ zanaříkala klientka. 
Bohemír usilovně přemýšlel a náhle si 
uvědomil, že se mu žena dosud nepředsta-
vila. „Ne, jméno po mně nechtějte. Musíte 

Kdo ukradl falešný 
prsten? A kam žena 
pozvala Bohemíra 
na schůzku?

Řešení:
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KuchyňAPP
šejkrování

MÍCHANÉ DRINKY 
NA DOMÁCÍ PARTY 
jako pro Jamese Bonda

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

Trojdílný cobbler 
šejkr zažil 
největší 
popularitu 
v USA během 
prohibice 
v letech 
1920 až 1933. 
Dodnes se 
v domácnostech 
používá nejvíce.

Rady při šejkrování
JAK NA TO?

 Šejkr držte oběma rukama, 
 přibližně v úrovni ramen 
 či brady. Části šejkru 
 tiskněte k sobě, aby se 
 během přípravy nápoje
 nerozložily a obsah
 nevylil. Protřepávání
 vychází výhradně ze zápěstí, 
 tělo se skoro nepohybuje.

 Šejkr směřuje střídavě 
 dnem a hlavou šikmo 
 k zemi. Jakmile led přestane 
 chrastit, je koktejl s největší 
 pravděpodobností hotový.

 Led si raději vyrobte sami 
 v mrazničce pomocí 
 silikonové formy. Použijte 
 převařenou, ještě teplou 
 vodu – tím odstraníte 
 vzduchové bubliny.

Doporučení 
od barmanů
Koktejl protřepávejte po dobu 
asi 10 sekund nebo dokud 
plechovka šejkru není na dotek 
ledová. Drinky, které obsahují 
více hustějších ingrediencí, jako 
jsou vejce, med nebo smetana, 
protřepávejte aspoň 30 vteřin, 
abyste zajistili důkladné 
promíchání všech přísad. 
Do šejkru určitě nepatří suroviny, 
které obsahují oxid uhličitý, 
například šumivé víno nebo soda.

Co nevidět tu máme zase vánoční svátky a Silvestr – bujarý čas 
oslav a návštěv. Těšíte se, až se slavnostně obléknete a pohostíte 
své blízké dobrým jídlem a pitím? Co se takhle letos předvést 
a místo vína či sektu překvapit vlastnoručně namíchaným 
vymazleným koktejlem?

Na přípravě míchaných drinků není 
nic moc složitého. Stačí mít chutné 

přísady, kvalitní alkohol, led a ideálně 
šejkr, v němž ho budete připravovat. 
Základem většiny koktejlů je čistá vodka, 
tequila, bílý rum, brusinkový a pomeran-
čový džus, ale třeba i pomerančový likér. 
Správný drink musí lahodit nejen jazyku, 
ale i oku – obzvláště dámy ocení, když 
jim nápoj ozdobíte. Čím? Plátky limetky, 
pomeranče, ananasu nebo okurky, kan-
dovanou třešní, olivou, jahodou, snítkou 
rozmarýnu nebo lístky čerstvé máty.

Protřepat, nemíchat
Většina receptů na koktejly vyžaduje 
protřepání přísad pomocí šejkru. Tahle 
zábavná barmanská technika je opravdu 
jednoduchá. Když se naučíte nápoje 
správně protřepávat, výrazně tím zlepší-
te jejich chuť. A uspokojíte i návštěvníky, 
kteří jsou nároční třeba jako agent 007  

James Bond. Koktejlové šejkry se pro-
dávají ve třech základních variantách. 
Pokud jste začátečníci, nejpraktičtější 
pro vás bude takzvaný cobbler, což je 
klasický trojdílný šejkr s třepačkou, 
vestavěným sítkem a uzávěrem. Při šej-
krování s ním tlačíte obě ruce proti sobě, 
aby se neotevřel nebo nevyklouzl, jelikož 
se začne okamžitě namražovat.

Správná volba sklenice
Poté, co alkoholický nápoj protřepete 
a přecedíte, rozlévejte ho do předem 
vychlazených sklenic. Základní sklenicí 
na takzvané krátké drinky je koktejlka, 
dlouhé drinky se zase nejčastěji podávají 
ve větší, jíž se říká highball a má objem 
kolem 250 ml. Tyto koktejly se vždy po-
dávají s brčkem. Etiketa platí i na silves-
trovských večírcích, kde už mají všichni 
hodně dobrou náladu. Tak šťastný nový 
rok. A na zdraví!
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Jakmile se při 
protřepávání naučíte 
správný grif, budou 
mít vaše koktejly 
dokonalou chuť. 
A návštěvy se k vám 
budou rády vracet.

Silvestrovský koktejl
4 DRINKY
I  480 ml grepového džusu  I  240 ml tequily  I  50 ml grenadiny  
I  40 ml limetkové šťávy  I  soda na dolití   I  led

1 Do šejkru dejte nasekaný led, přilejte 
grepový džus, limetkovou šťávu a tequilu. 

Protřepejte.

2 Drink nalejte do dlouhé sklenice a přes 
lžíci přidejte grenadinu. Můžete dolít  

trochou sody.

3 Nápoj dozdobte plátkem grepu nebo  
kandovanou třešní.



PROJEĎTE SE
MOR AVIÍ

Jihomoravský kraj chce cestujícím nabízet komfort na úrovni 21. století. Proto v roce 
2019 s přispěním Evropské unie objednal od firmy Škoda Transportation 31 větších 
a 6 menších nových elektrických jednotek a nazval je po první lokomotivě, která do 
Brna přijela od Vídně v roce 1838 - Moravia. Každá z jednotek je navíc pojmenovaná 
po odrůdách révy vinné. První Moravie již nyní jezdí na linkách S3 a S51. Po skončení 
vlakové výluky mezi Brnem a Blanskem budou postupně nasazeny  
na lince S2.  Pro Jihomoravský kraj  je nyní provozují České dráhy.

Přijeďte k nám na jižní Moravu vyzkoušet 
naše nové vlaky!

Bezplatná WiFi 
Klimatizovaný interiér 

Přehledný informační systém IDS JMK 
Ergonomická sedadla, více místa pro kola a kočárky 

  Zásuvky 230V + USB pro napájení PC a drobné elektroniky 
Okna se sníženým útlumem signálu - stabilnější telefonování a data  

Vnější a vnitřní kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti
Všechny vstupní dveře v nízkopodlažní části

Prostorná toaleta i pro imobilní cestující
AED pro záchranu životů
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Šťastnou cestu s IDS JMK s novými vlaky Moravia!

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

2022.indd   2 10.11.2022   11:32:56
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K ČEMU

PLOŠNÉ
MÍRY

DŘEVĚNÝ
DECHOVÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

ATAK

? ? ?POMŮCKA:
ASOLA,

ATE, UBU
STŘEŠNÍ

ŽLAB

DLOUHO-
SRSTÝ

ANGLICKÝ
OHAŘ

3. ČÁST
TAJENKY

PRACOVNÍK
V TISKÁRNĚ

BŮŽEK
LÁSKY

LISTOVÁ
ZELENINA

OVOCNÁ
ZAHRADA

PROTI-
BLOKOVACÍ
BRZDOVÝ
SYSTÉM

VLOŽKA
DO ZIMNÍCH

KABÁTŮ

VLADAŘSKÝ
STOLEC

SAVEC
PŘÍBUZNÝ

KONI

LEHKÁ
HLINÍKOVÁ

SLITINA
ITALSKÉ
MĚSTO

OKRESNÍ
STAVEBNÍ
PODNIK
(ZKR.)

NÁZEV
PLANETKY

NEPRAVDA

STAROŘEK

NÍZKÁ
DŘEVINA

OZDOBA
PRSTU

TROUFALE

AZBESTO-
CEMENTOVÁ

STŘEŠNÍ
KRYTINA

PODVÁDĚT
PŘI PÍSEMCE

ŘADA
VOZIDEL

SOUBOJ

JMÉNO
HERCE

SKLENČKY

?

?

?

KRYT
MOTORU

NOČNÍ
PTÁK

ODLÉVÁNÍ

TRUMF
V BRIDŽI

PLEVEL
ZBĚHOVEC

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

OBYVATEL
SLOVEN-
SKÉHO
MĚSTA

4. ČÁST
TAJENKY

CHYBA
(HOVOR.)

VE SVÉM
BYTĚ

ODPLATA

DOVEDNOST
(ZASTAR.)

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

BÝVALÝ
PRAŽSKÝ

PRIMÁTOR

SEKNOUT

UKÁPNUTÉ
(SLZY)

JEZEVČÍK
(SLANG.)

KOLEM

ULEKNUTÍ
CVIK

NA HRAZDĚ

PŘÍBUZNÁ

SITUACE

ASIJSKÝ
VOZÍK

2. ČÁST
TAJENKY

PROUD

NĚMEC

JMÉNO SKLAD.
MOZARTA

RÝŽOVÁ
PÁLENKA

JESTLI

VÁTI
(KNIŽNĚ)

ŘÍDICÍ TYČE
VOZŮ

ÚLOHA

MŘÍŽKY
(ODBORNĚ)

USMRTIT
POTOPENÍM

HERNIE
MADRIDSKÝ
FOTB. KLUB

FRANCOUZ-
SKY MŮJ

ANGLICKÁ
ČÍSLOVKA

STÁTNÍ
POKLADNA

OHRADA

JMÉNO PSÍKA

LATINSKY
PŘED

MZDA
ZNAČKA

NÁKL. AUT

ZNAČKA
KOSMETIKY
SPOLEČEN-

STVA HMYZU

POSTAVA
A. JARRYHO

EDUARDOVO
(DOMÁCKY)

KANADSKÝ
ZPĚVÁK

PROVÉST
SETÍ

STANOVENÁ
TVRZ

(ZASTAR.)

1. ČÁST
TAJENKY
HMATAT

LYŽE
NEZAŠÍVAT

MOC
VESPOD

SPZ OKR.
NÁCHOD

NÁPOJ Z RÉVY

LAT. PŘE-
KLAD BIBLE

KRÁTKÉ
KABÁTY

EURASIJSKÉ
POHOŘÍ

ZPŮSOB BAR-
VENÍ TKANIN

TONDA

ČAJOVÁ
RŮŽE

NÁZEV
ŘECKÉHO
PÍSMENE

KŮLPAPOUŠEK

HROB
(KNIŽNĚ)

SOUHLAS

Zdeněk Vrbík (*1975),
český hudebník, překladatel a aforista:

Opravdu výjimečný člověk je ten,... 
(dokončení v tajence). 

Citát z minulého čísla: 
Na světě není nikdy nic úplně špatně. Dokonce i zastavené hodiny ukazují dvakrát za den správný čas.

Křížovka
o hodnotné cenySoutěž o knihy pod stromeček

Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a čtyři z vás mohou vyhrát jednu 
z atraktivních knih od vydavatelského domu Albatros Media. Tituly se jistě  
stanou vítaným dárkem pod vánoční stromeček, ať už pro děti, či dospělé.

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 7. prosince 2022.

?
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JEDNOTKA
OBLOUKOVÉ

MÍRY

OBRUBA

FRANCOUZSKÁ 
ŠANSONIÉRKA

(EDITH)

?

?

? ?
POMŮCKA:

ADRIA, OAK,
OČOVÁ,

SPAR, VAT

TĚLO
(ANAT.) OVOCE MINULÉHO

ROKU ZÁZRAKKAPROVITÁ
RYBA ÚDAJNĚ ZVRÁSŇO-

VATI
ČÁST

PRAHY 5 PAK
ZNAČKA

KOUPELOVÉ
PĚNY

LETECKÝ
ÚTOK

SÍŤ
EVROPSKÝCH

OBCHODŮ

1. ČÁST
TAJENKY

PENĚŽNÍ
POUKÁZKA

OLOMOUCKÁ
MLÉKÁRNA

OBEC U
RAKOVNÍKA

CIZÍ NÁZEV
PRO

JADERSKÉ
MOŘE

ZKRATKA
ODDĚLENÍ

V NEMOCNICI

ČLOVĚK
BEZ VLASŮ

(EXPR.)

HÁDANKOVÁ
SOUTĚŽ

2. ČÁST
TAJENKY

USTÁLENÉ
SLOVNÍ
SPOJENÍ

?

?

?

?

PODZIMNÍ
KVĚTINY

CHLÁDEK

DRUH
PEPŘE

POPRAVČÍ

ŘEDITELSTVÍ
OPEVŇOVA-
CÍCH PRACÍ

(ZKR.)

ODLIŠNĚ
(SLOV.)

OPATŘIT
BRNĚNÍM

STRKAT
DOVNITŘ

SPOJENÉ
STÁTY

AMERICKÉ

HOLANDSKÁ
DUTÁ MÍRA

KAP

DRAVCI
HERPES

ZDÁNLIVĚ

BUDDHIST.
HROBKA

ANGLICKY
PRO

3. ČÁST
TAJENKY

NÁM PATŘÍCÍ

PĚCHOVAT
TAMTO

VESPOD

INDONÉSKÁ
JEDNOTKA

HMOTNOSTI

PROTI-
BLOKOVACÍ
BRZDOVÝ
SYSTÉM

ŽVÁST

OSLI
(SLOV.)
DIREKT

(ZASTAR.)

PETLICE
KRÁL

ZVÍŘAT

ZKRATKA
SOUHVĚZDÍ
ERIDANUS

KOZINA
(MYSL.)

ÚSILÍ

ŘÍMSKY
1495

TITUL MUŽE

KAZ

ČAPKOVO
DRAMA

CITOVĚ SE
DOTKNOUT

V TOMTO
ROCE

PATŘÍCÍ
IVĚ

ZRUČNOST

ZELENO-
ŽLUTÁ

BÝV. SLOV.
REPUBLIKA

ZNAČKA
TISKÁREN

OBEC
U ZVOLENA

ANGLICKY
DUB

PŘÍBUZNÁ

PŘIBLIŽNĚ
NÍZKÁ

OBUV BEZ
ZAPÍNÁNÍ

ESTONEC
(ŘIDČEJI)KTERAK

LOVRÝNSKÝ
ČLUN

BALETNÍ
POSTOJAMPLION

SLOVENSKÝ
SOUHLAS
4. ČÁST

TAJENKY

SVAZ BOJ.
ZA SVOBODU

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

PÁTÁ TŘÍDA
GYMNÁZIA

VZNIK

CHATEAUBR.
NOVELA
CHYBY

TV KLUB
MLADÝCH

NOVOLUNÍ

SLAVNÁ
UMĚLKYNĚ

NĚMECKY
ČERVENÝ

ZPŮSOB BAR-
VENÍ TKANIN

NEOTÁLET

ČESKÝ
ROCKER
(VILÉM)

PLEVEL
ZBĚHOVEC

STARÁ
JEDNOTKA

HMOTNOSTI

RYTMICKÝ
CELEK

SPOJKA AFRICKÁ
ANTILOPA

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

... viz tajenka

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

PAŽE

Křížovka
o hodnotné ceny

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

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

?

Čtyři výherci získají knihu na léto

 

Čtyři výherci získají knihu pod stromeček
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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 
7. prosince 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 – Liza
2 – 162
3 – 10 korun
4 – Vladimír Grégr
5 – mrkvový koláč

1  Jakou přezdívku měla  
 Stanislava Jachnická  

 na DAMU?
A  Brutální Nikita
B  Prdlouš
C  Miriam

2  Jaká socha je na kašně  
 na Masarykově náměstí  

 v Brandýse nad Labem?
A  Golem
B  Tycho Brahe
C  Karel I.

3  Co dělá postava  
 v podání Karla Šípa  

 ve filmu Vrchní, prchni?
A  prodává pivo
B  čeká na vlak
C  promítá diapozitivy

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

Soutěž 
o voucher 
na film Hádkovi
Jaký je vztah 
mezi Romanem 
a Emilem ve filmu 
Grand Prix? 
Jsou to…
B bratranci

Soutěž 
o předplatné 
časopisu 
Železničář
Tajenka zní: 
… i zastavené 
hodiny ukazují 
dvakrát za den 
správný čas.

4  Jak dlouho pojedou spoje  
 EuroCity z Prahy do Tábora  

 podle jízdního řádu 2023?
A  49 minut
B  59 minut
C  69 minut

5  Kde v Rakousku zazněla  
 poprvé vánoční píseň  

 Tichá noc (Stille Nacht)?
A  ve Vídni
B  v Linci
C  v Oberndorfu

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Poukázka na přepravu

Jízdenka vystavená na základě této poukázky platí v sobotu nebo neděli pro neomezené 
cestování po ČR ve 2. třídě všech vlaků Českých drah. Na jízdenku 

mohou cestovat 2 dospělí a až 3 děti do 15 let. 

Skupinová víkendová síťová 

Poukázku vyměníte za jízdenku na eShop ČD 
(www.cd.cz/poukazka) po zadání 12-místného kódu poukázky. 

Kód poukázky

Platí do

31.12.2022

1
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz/advent

Pojeďte s námi na adventní trhy. 
Čím dřív si jízdenku koupíte, 
tím víc ušetříte.

VSTŘÍC 
VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉŘE

Brno
–

Bratislava
od 

151 Kč*

BBBBB

1

Brno
–

Vídeň
od 

176 Kč*

* Ceny platné k 1. 10. 2022. 

CD-C11210651 Advent 2022 215x270-CDproVas-V02.indd   2 06.10.2022   15:46



SPLŇTE SVÝM BLÍZKÝM 
CESTOVATELSKÉ SNY

Vánoční voucher Českých drah 
udělá pod stromečkem radost.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/voucher

CD-C11163545-VanocniVoucher2022-220908-215x270-CDproVas.indd   1 21.09.2022   16:55
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