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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
také rádi vzpomínáte na historky z dětství? Lidská paměť je děravá a selektivní. Tedy ta moje určitě. 
Jako dnes třeba vidím, jak jsme si ve škole v jednom kuse zaměňovali boty v šatně, protože pár kluků 
mělo vždycky stejné. V osmdesátých letech totiž moc velký výběr zboží nebyl. Nebo jak jsem jednou 

v sobotu dopoledne, čtvrt 
hodiny před zavírací 
dobou, přišel do obchodu 
a prodavačka zakřičela: 
„Nemáme!“ Ani jsem 
nestačil říct, že mě táta 
poslal pro knedlík. Moc 
rád také vzpomínám, 
jak jsme si s bráchou 
na nádraží Praha střed 
pravidelně kupovali 
do panťáku nezdravou 
žlutou limonádu. 
A vždycky jsme jí měli málo. Léta takzvané normalizace nebyla jen šedivá. 
Na úrovni mezilidských vztahů naopak zářila všemi barvami. Ať už ve frontě 
do Tuzexu na lepší čokoládu, při čekání na oblíbený film nebo na bláznivé 
rodinné dovolené. Proč bychom se nemohli zasmát vlastní minulosti?  
To přece neznamená, 
že omlouváme tehdejší 
chyby. Pohled zpět 
můžeme provést 
s nadhledem a lehkostí. 
Nač si pořád naříkat 
a nadávat? Z globálního 
hlediska jsme přece 
vítězové. Na přelomu 
starověku a středověku 
naši předci při „stěhování 
národů“ přitáhli z východu 
a usadili se v bezpečném a bohatém středu Evropy. A pořád tady jsme, po více než tisíci letech! 
Když se podíváte na hranice zemí Koruny české těsně před rokem 1300, s údivem zjistíte, že 
byly téměř stejné jako ty dnešní. Přečkali jsme tolik historických karambolů a krizí. A občas 
se nám i něco povedlo. Snad si tedy rádi zavzpomínáte při čtení nových rubrik a nezanevřete 
u toho na ty „staré“. Přeji vám, ať máte s časopisem ČD pro vás co nejvíce důvodů k úsměvu. 
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První jednotky ze série dříve objednaných dvouvozových 
vlaků procházejí testy ve zkušebním centru u Cerhenic. 
Již od poloviny roku 2021 budou nasazovány do provozu 
v regionech. České dráhy navíc objednaly výrobu dalších  
19 dvouvozových a 29 třívozových jednotek RegioPanter. 

Odměna za nákup

Vprůběhu příštích čtyř let zamíří do 
provozu celkem 79 nových nízko-

podlažních vlaků typu RegioPanter. 
Ve dvouvozové variantě mají až  
140 míst k sezení, ve třívozovém prove-
dení nabídnou až 240 sedadel. Cestující 
ocení komfortní interiér, moderní 
výbavu, možnost pohodlné přepravy 
osob na invalidním vozíku i prostor pro 
kočárky a jízdní kola. Nové jednotky 
zvýší kvalitu cestování v regionech 
a budou sloužit dalších minimálně  
třicet let.

Jejich provoz bude navíc výrazně 
šetrnější k životnímu prostředí. Oproti 
původním jednotkám RegioPanter 
mají ty nové řadu technických vylepše-
ní. Jsou vybavené moderním infor-
mačním systémem, wi-fi, kamerami, 
možností automatického vedení vlaku 
a už z výroby budou disponovat nejmo-
dernějším vlakovým zabezpečovacím 
zařízením ETCS. Jednotky jsou určeny 
pro provoz na obou českých napájecích 
systémech 3 kV DC a 25 kV AC a jejich 
maximální rychlost je 160 km/h.

E-shop ČD

Rodina RegioPanterů 
SE RYCHLE ROZRŮSTÁ

Kupte si jízdenku v e-shopu Českých 
drah a získejte přitom kód pro nákup 
v e-shopu Lyzelyze.cz se slevou 15 %. 
Slevu uplatníte do 28. února 
2021 a zároveň získá-
te i dopravu zdarma 
a hlavně profesionální 
poradenství. Obchod 
Lyzelyze.cz funguje 
jako internetový 
obchod i kamenná 
prodejna a má za sebou 
již dvanáctiletou tradici 
a zkušenosti. Poskytne vám vše pro ten 
nejlepší lyžařský zážitek! Postarají se 
zde jak o pokročilé, tak začátečníky. S je-
jich lyžařskou nabídkou vybavíte hravě 
celou rodinu.

Jednotná jízdenka  
funguje celostátně
Systém jednotného tarifu  
na české železnici, zkráceně  
OneTicket, vstoupil od neděle  

13. prosince 2020  
do další fáze. Nyní ho mohou 
cestující využívat v rámci ČR 
na všech spojích, které objed-
nává ministerstvo dopravy 
a kraje. Nákup jízdenek Systému 
jednotného tarifu je možný přes 
všechny prodejní kanály Čes-
kých drah, na jakékoli pokladní 
přepážce, v mobilní aplikaci 
Můj vlak a v e-shopu ČD. Hlavní 
výhodou tarifu OneTicket je, že 
umožňuje cestovat po železnici 
v rámci republiky bez ohledu 
na přestupy a počet dopravců. 
Zatím se však netýká spojů 
provozovaných na tzv. komerční 
riziko, i když do budoucna se 
s nimi také počítá.

15 %
SLEVA

Novinky
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Vrcholové vedení Českých drah posílilo o zkušeného mana-
žera. Dozorčí rada společnosti jednomyslně zvolila nového 
předsedu představenstva a generálního ředitele, kterým se 
s účinností od 4. prosince 2020 stal Ivan Bednárik, dosavadní 
předseda představenstva dceřiné společnosti ČD Cargo. Sou-
časně přijala rezignaci Václava Nebeského z osobních důvodů 
a zvolila ho místopředsedou představenstva odpovědným 
za projektové řízení, dotace a oblast IT včetně digitalizace. 
České dráhy s obměněným vedením musí podle zadání z do-
zorčí rady najít cesty, jak udržet svou finanční pozici a pokračo-
vat v náročném investičním programu i zkvalitňování služeb.

Limitovaná edice tyčinek Deli a Margot
Pojďte nabrat energii na následující těžké období. Však to 

sami znáte, po náročných svátcích a oslavě silvestra už zase 
chodíte do práce nebo na zkoušky do školy. Do toho se promítají 

opatření spojená s koronavirem, zejména cestování v roušce. 
Zastavte se proto v prodejnách PONT to go nebo PONT Market 
a vyzkoušejte limitovanou edici tyčinek DELI s kakaovými boby 

nebo meruňkami a Margot s proteinem – všechny za akční 
cenu. Načerpejte sílu v Pohodlných Obchodech Na Trase.

Albatros  
dorazil ke vzkříšení do České Lípy
Parní lokomotiva číslo 498.112 byla na konci minulého roku 
převezena do České Lípy. Právě zde nyní prochází rekon-
strukcí, kterou pod hlavičkou Centra historických vozidel ČD 
zajišťuje parta dobrovolníků ze Spolku železniční nostalgie. 
Lokomotiva je jediným Albatrosem řady 498.1 v majetku 
národního dopravce. Po svém vzkříšení se má stát vystavo-
vatelným exponátem v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka, a to 
vedle svého „příbuzného“, stroje 498.022. Další Albatros, stroj 
498.106, který je držitelem rychlostního rekordu českoslo-
venských parních lokomotiv s hodnotou 162 km/h, se nachá-
zí v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově.

Kalendáře Českých drah pro rok 2021 jsou již v pro-
deji. Milovníky neotřelých pohledů potěší nástěnný 
kalendář s leteckými snímky vozidel národního 
dopravce, příznivce historie zase nástěnný kalen-
dář z produkce Centra historických vozidel. V tom 
stolním najdete více než padesátku fotografií 
železniční techniky. Všechny verze kalendářů jsou 
pro zájemce k dispozici ve většině ČD Center nebo 
v pokladnách s prodejem zboží. 

www.ponty.cz

Ivan Bednárik 
zvolen do vedení ČD

Drážní kalendáře na rok 2021

Lednový tip z pohodlných 
obchodů na trase
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28. LEDNA  
AŽ 31. BŘEZNA 2021

Za svatou Ludmilou
do Brandýsa

Kněžna sv. Ludmila – Střední 
Čechy, kolébka národních 
patronů. Takový je název 

putovní výstavy, která vznikla 
k blížícímu se výročí 1 100 let 
od mučednické smrti kněžny 

Ludmily. Od 28. ledna do konce 
března si výstavu připomínající 

počátky našeho státu a nejstarší 
české světce můžete prohléd-
nout v muzeu na Masarykově 

náměstí v Brandýse nad Labem. 
Dozvíte se zajímavosti o životě 
a významu jednotlivých světců 

a k vidění budou tematické 
předměty z muzejních sbírek. 
Svatá Ludmila se stala první 

českou i slovanskou světicí a její 
jméno nesou kostely a instituce 

po celém světě.

Nejbližší železniční stanice: 
Brandýs nad Labem
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PO CELÝ ROK

Lanovkou 
k Libušínu na Pustevny

Přijeďte se podívat na opravenou 
chatu Libušín. V roce 2014 ji 
poničil požár a několikaletá 

rekonstrukce jednoho ze symbolů 
Beskyd byla dokončena loni v čer-

venci. V zimě, kdy okolí pokryje 
sněhová peřina, ještě více vyniká 

malebnost díla architekta Du-
šana Jurkoviče. Z vlaku vystupte 

ve Frenštátu pod Radhoštěm, od-
kud se svezte místní autobusovou 

linkou na zastávku Trojanovice, 
rest. Ráztoka. Od ní je to kousek 
k dolní stanici lanovky na Pustev-

ny. Naproti horní stanici lanové 
dráhy najdete půjčovnu lyží, a tak 

se můžete vypravit na běžkách 
třeba na nedaleký Radhošť.

Nejbližší železniční stanice: 
Frenštát pod Radhoštěm

NA 
VÝSTAVU

Máte výčitky po vánočním a silvestrovském hodování? 
Zapomeňte na rotoped a posilovnu a vydejte se sportovat 
do přírody. Ze sklepa vytáhněte běžky nebo si obujte pohodlné 
boty a hurá na vlak. Za každý výlet můžete v aplikaci Vlakem 
na výlet získat ČD Body ve věrnostním programu Českých drah.

Vlakem 
navýlet

9., 16. A 30. LEDNA, 
6., 13. A 20. ÚNORA 2021

Zaběhněte si pro medaili 
s polární liškou

I letos zahájí novou běžeckou sezonu 
série zimních závodů Winter Run. 

Během ledna a února se poběží v šesti 
městech: 9. 1. v Hradci Králové,  

16. 1. v Brně, 30. 1. v Českých 
Budějovicích, 6. 2. v Ostravě, 13. 2. 

v Olomouci a 20. 2. v Praze. Závody se 
konají za každého počasí. Pro děti jsou 
přichystané tratě na 400 a 800 metrů, 

dospělí se mohou vydat po  
4 a 8 kilometrů dlouhých trasách. 

V cíli na každého závodníka čeká origi-
nální kovová medaile s polární liškou 
a občerstvení. Kromě horkého čaje se 

můžete těšit na různé druhy závinů 
a oplatek. Podrobnosti najdete  

na www.winter-run.cz.

Nejbližší železniční stanice: 
Hradec Králové hl. n. / Brno hl. n. / 

České Budějovice a další

ZA 
SPORTEMNA HORY

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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DO 31. KVĚTNA 2021

Vše, co jste chtěli vědět 
o robotech

Před sto lety poprvé použil Karel Čapek slovo 
robot v dramatu R. U. R., záhy se rozletělo 
do celého světa a dnes je součástí slovníku 

několika desítek světových jazyků. U příleži-
tosti tohoto výročí připravilo Technické mu-
zeum v Brně multimediální výstavu na téma 
robotiky a jejího významu v průmyslu, vědě 
i kultuře – ROBOT2020. Je plná interaktiv-
ních exponátů a na své si na ní přijdou jak 
odborníci, tak laici i děti. Například Mistr 

Kresbot vám na počkání vykouzlí originální 
kreslený portrét, který si můžete odnést 
domů na památku, a robot Lízátkář zase 

překvapí sladkou odměnou.

Nejbližší železniční stanice: 
Brno hl. n.

PO CELÝ ROK

Do rodného domu 
Ferdinanda Porsche

I když si za války zadal s nacisty, nelze Fer-
dinandu Porsche upřít, že v první polovině 

minulého století patřil k nejvýraznějším 
osobnostem automobilového průmyslu. 

Stal se mimo jiné konstruktérem vozu Volks-
wagen, tedy „lidového vozu“ – oblíbeného 
brouka. V jeho zrekonstruovaném rodném 

domě ve Vratislavicích nad Nisou, kde se Fer-
dinand Porsche narodil 3. září 1875 a v němž 
žil do svých 18 let, objevíte moderně pojatou 
expozici. Přibližuje nejen život a dílo slavného 

konstruktéra, ale také vývoj inženýrského 
a konstrukčního umění. Součástí muzea je 

i příjemná kavárna nebo prodejna suvenýrů.

Nejbližší železniční stanice: 
Vesec u Liberce

16. LEDNA 2021

Změřte své síly na běžkách 
ve Stopě pro život

Sobotu 16. ledna by si měli v ka-
lendáři zatrhnout všichni příznivci 
bílé stopy. V tento víkendový den 

odstartuje už 11. sezona oblíbeného 
seriálu závodů v běhu na lyžích Stopa 

pro život. První se uskuteční závod 
s názvem Ve stopě Zlaté lyže tradičně 
v Novém Městě na Moravě ve Vyso-
čina Areně, moderním stadionu pro 
biatlon a běh na lyžích. Jede se kla-

sickou technikou a jako první začnou 
v 10 hodin závody dětí. Ve 12 hodin 
pak odstartuje hromadný závod na  

30 kilometrů a o čtvrt hodiny později 
na 15 kilometrů. Aktuální informace 
najdete na www.stopaprozivot.cz. 

V ceně startovného (700 Kč, do  
13. ledna 600 Kč, pro děti 100 Kč) je 

teplé jídlo podle vlastního výběru 
a také čelenka, čepice nebo nákrčník. 
Těšit se můžete i na bohatý doprovod-
ný program. Připraveny jsou komen-
tované prohlídky stadionu, zájemci 

si mohou zastřílet na biatlonové 
střelnici a k dispozici bude lyžařská 
škola pro děti i dospělé. A nemusíte 

se bát, že nemáte potřebné vybavení. 
V areálu závodu je možné si zapůjčit 

běžky, hůlky i boty. 

Nejbližší železniční stanice/zastávka: 
Nové Město n. M. / Nové Město n. M. zast.
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Bára Basiková

Na české hudební scéně se zpěvačka 
pohybuje bezmála čtyřicet let. Jejími 
láskami jsou hudba osmdesátých 
let i role Máří Magdalény v muzikálu 
Jesus Christ Superstar. Bára Basiková 
je i přes všechny životní karamboly 
známá jako optimistka, kterou jen tak 
něco nerozhodí. Při bilancování ale 
přiznala, že loňský rok byl pro ni velkým 
šokem a zklamáním. Ze dne na den 
se, stejně jako řada dalších umělců, 
ocitla bez práce. Místo aby se litovala, 
snažila se přebytek volného času využít 
na maximum a začala psát. Nad vodou 
ji nejvíc drží její tři děti – dvojčata Anna 
a Marie a syn Theodor. 

PÍŠU DOMA  
AUTOBIOGRAFII, 
abych se uklidnila 

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  L e n k a  H a t a š o v á ,  M i c h a l  S k r a m u s k ý ,  T V  N o v a

rozhovor
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Prý jste pomáhala v domovech pro 
seniory a v nemocnicích?
Ano, když bylo potřeba, jela jsem tam 
zazpívat nebo stlát postele a vybalovat 
zboží.  Vypomáhala jsem třeba i na poš-
tě. Snažila jsem se být užitečná a ná-
pomocná. Sedět doma neumím, a když 
někde chybí ruce, proč nepomoct?

Zmínila jste, že jste začala psát. Máte 
na mysli váš blog?
Ano, seděla jsem v polovině března 
doma s dcerami a kamarádkami a bylo 
mi fakt do breku. Padla na mě taková 
úzkost a počáteční panika, bála jsem se, 
co s námi bude. A holky mi řekly: Mami, 
prosím tě, uklidni se a piš! Já jsem psala 
už kdysi, strašně mě to bavilo, ale nemě-
la jsem na tuhle zálibu kvůli zpívání čas. 
Kromě zápisků ohledně aktuální situace 
si píšu i vzpomínky na svoje mládí nebo 
na dětství mých dcer a představte si, že 
už jsem dostala dvě nabídky od vydava-
telství na publikaci knihy.

Takže budete mít autobiografii?
Asi ano, ale musím ještě hodně psát. 
Říkala jsem si, že to jednou bude mít vý-
povědní hodnotu o téhle době. Doufám, 
že se tomu za pár let zasmějeme, nebo 
si řekneme, jak tohle období bylo hrozné 
a že je fajn mít ho za sebou. Když dnes 
dcerám, kterým bude třicet let, vyprá-
vím, jaké to tu bylo za komunismu, tak 
tomu nechtějí věřit. Takže by bylo fajn 
zarchivovat tuhle zvláštní dobu i pro 
příští generace.

Ve druhé polovině loňského roku jste 
měla možnost účinkovat v televizní 
show Tvoje tvář má známý hlas. Uží-
vala jste si to?
No jasně, to bylo skvělý! Tu nabídku 
do pořadu už jsem dostala celkem 
třikrát, jenže kvůli práci to předtím 
nešlo vzít. Když jsem na to kývla, přišla 
pandemie a v květnu se rozhodlo, že 
se projekt ruší. Z toho jsem byla dost 
smutná, protože je to sice dřina, ale 
zároveň skvělá výzva ověřit si, co člověk 
vydrží a jak je pěvecky zdatný. Nakonec 
se začalo koncem prázdnin natáčet, 
ale museli jsme stále chodit na testy. 
Každou chvíli byl někdo v karanténě, ale 
i přes všechny překážky jsme to natočili. 

Máme leden. Dala jste si letos nějaké 
novoroční předsevzetí?
Nedávám si ho nikdy. Ale měla bych 
jedno velké přání, jako asi většina lidí 
na téhle planetě, abychom se už koneč-
ně vypořádali s koronavirem a aby se 
svět vrátil do normálu. I když si myslím, 
že to asi ještě nějakou dobu potrvá. 

Co pro vás bylo loni nejtěžší?
Hlavně ztráta práce. Během čtyřiceti 
let, kdy zpívám, ještě nenastala situace 
nebo událost, která by zapříčinila, že 
bych najednou neměla koncerty nebo 
divadelní představení. Když přišla loni 
v březnu první vlna pandemie, měla 
jsem jet zrovna na turné s kolegyní 
Naďou Válovou a v květnu mi mělo 
startovat turné s Michalem Pavlíčkem. 
Nebylo z toho nic. Ale nechci si stěžovat. 
Pořád je nejdůležitější, že máme co jíst 
a máme střechu nad hlavou. Za války 
na tom lidé byli podstatně hůř. Není 
třeba kňučet, když se vlastně zas tak 
moc neděje.

O vás je známo, že jste tak trochu 
workoholik. Naučila vás ta nucená 
pracovní pauza zpomalit tempo?
Já jsem si hned našla jinou práci. Jednak 
jsem začala psát a jednak jsem pomáha-
la každý den synovi s domácí výukou. To 
bylo hodně náročné! Nemyslím ani tak 
učivo čtvrté a páté třídy jako spíš udržet 
synovu pozornost. Theo si myslel, že 
když se nechodí do školy, jsou prázdni-
ny. Bylo jaro a my odjeli na chalupu, tak-
že stále pobíhal někde venku. Nakonec 
jsme ale našli zlatou střední cestu a zas 
tolik tu školu nehrotili.

Už jsem dostala 
dvě nabídky 
od vydavatelství 
na publikaci knihy.

Stromboli 
a Michal Pavlíček
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Jako Michal David 
v oblíbeném pořadu Tvoje 

tvář má známý hlas
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Na rozhovor mě Bára 
pozvala do svého 
pražského bytu kousek 
od Havelského tržiště. 
Vzhledem k tomu, 
že to je starý dům 
bez výtahu a Bára 
bydlí v pátém patře, 
dá si několikrát denně 
pořádně do těla při 
výšlapu schodů. Byt 
má zpěvačka útulně 
a velmi stylově zaříze-
ný. Převládají v něm 
světlé barvy, dřevo 
a nechybí spousta ob-
razů a váz s květinami. 
O byt se dělí se synem 
Theodorem, který jezdí 
každý druhý týden 
ke svému otci, Petru 
Polákovi. Při kávě jsem 
získala pocit, že se mi 
Bára otevřela. A taky 
jsem pochopila, že 
díky pandemii se ze 
zpěvačky najednou 
stane spisovatelka 
na plný úvazek. 

Očima  
autorky

Funguje to?
Řekla bych, že ano. Navíc jsem si 
na tenhle režim už zvykla. Baví mě, že 
při něm můžu jíst všechno, já mám totiž 
moc ráda sladké pečivo, dorty nebo kus 
salámu. Ale je důležité jíst malé porce. 
K obědu mi třeba stačí jen talíř polévky. 

Plánujete letos turné s kapelou Strom-
boli, které se už několikrát rušilo?
To zatím nikdo neví, pořadatelé si 
netroufnou dávat peníze do reklamy 
a propagovat něco, co možná zase 
nevyjde. Myslím si, že teď člověk nemůže 
počítat s ničím. Navíc lidi nebudou mít 
na kulturu peníze. Bez zábavy se dá žít, 
ale bez chleba ne. 

Hrála jste už v desítkách muzikálů. Byl 
některý z nich vaší srdeční záležitostí?
Určitě Jesus Christ Superstar, který 
hrajeme v karlínském divadle. Tam mám 
stálé angažmá od premiéry v roce 2010. 
Je to vlastně rocková opera, kterou jsem 
zpívala s Kamilem Střihavkou, potom ho 
vystřídal Vašek Noid Bárta. Měla jsem 
štěstí stát u zrodu v roce 1994 a mys-
lím, že se nám ta původní verze hodně 
povedla. Hrála se na pražském Výstavišti 
a během čtyř let jsme měli asi 1 200 
repríz. Tenkrát to byl velký průlom.

Víte, že příští rok bude kapela Prece-
dens, v níž jste začínala, slavit 40 let 
od založení?
To zní tedy dost děsivě, že? Každopád-
ně je to projekt, který pro mě profesně 
hodně znamená a tenkrát mě formoval. 
Začínali jsme v raných osmdesátkách, 
které miluju. Tahle doba byla velice 
výrazná a bohatá na zajímavé kapely, 
skládala se dobrá muzika, která byla 
originální a hodně melodická. Mnoho 
kapel se k nim stále vrací. 

Žijete s dvanáctiletým synem Theodo-
rem. Je jeho výchova náročná?
Ano, je to náročné, ale já jsem dost 
klidný a tolerantní člověk. Máloco mě 
rozhodí nebo vytočí. A nějakým křikem 
bych nic nevyřešila. Fyzické tresty 
totálně odsuzuju, svoje děti bych nikdy 
neuhodila, považuju to za selhání rodi-
čů, a hlavně to nic neřeší. Theo je trochu 
prudká povaha a horká hlava, tak ho 
musím nechat, než se vyvzteká, a pak si 
o problému povídáme a snažím se mu 
vše vysvětlit. Většinou se mi pak omluví.  
Teď jde do puberty, za tři roky bude 
Theovi 15 let a mně 60, tak uvidíme, co 
přijde. Možná skočím z okna. 

Chodily vám pozitivní ohlasy?
Musím říct, že chodily, a to člověka 
strašně potěší. Diváci ocenili, že když 
už jsou zavřená divadla a kina, tak se 
můžou alespoň každou sobotu pobavit 
u televize, a my jsme jim tu zábavu zase 
rádi vyráběli. Sledovanost byla neuvě-
řitelná a lidi nám hodně psali. Bylo to 
dojemné! Když jsme v listopadu skončili, 
tak jsme s kolegy brečeli a dávali si dár-
ky. Uvědomili jsme si, že jsme společně 
prožili něco výjimečného a byli jsme 
strašně vděční, že jsme tu práci jako 
jedni z mála dostali. 

Prý jste kvůli Tváři začala radikálně 
hubnout?
Radikálně bych neřekla, ale to víte, 
je mi 57 a člověk chce v televizi nějak 
vypadat. A taky bylo potřeba mít lepší 
kondičku, protože některá čísla byla 
opravdu náročná. Začala jsem trochu 
cvičit, ale hlavně držet takzvaný přeru-
šovaný půst, kdy můžu během dne jíst 
prakticky cokoli, ale jenom do 17. hodi-
ny. Pak piju jen vodu nebo čaj a najím se 
zase až druhý den ráno. 
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Autem mě na D1 
nikdo nedostane! 

Vždy si ráda ve vlaku 
připlatím první třídu.

Vidím, že tu má syn bicí. Podporu-
jete jeho hudební vlohy?
Určitě. Když dítě projeví zájem o co-
koli, tak je to obrovské plus. Vždycky 
jsem k tomu děti vedla, i když ně-
které zájmy trvaly jen chvilku. Moje 
holky třeba chodily na keramiku 
a vydrželo jim to asi jen rok. Ale to je 
jedno, důležité je, že dítě něco tvoří. 
Theodor si naštěstí v téhle počítačo-
vé době našel bubny a já jsem za to 
strašně ráda. I kdyby z něj bubeník 
nikdy nebyl. 

Vašim dcerám bude brzy třicet. 
Dokážete si představit, že byste už 
byla babičkou?
Popravdě se na to strašně těším 
a doufám, že miminko brzy přijde. 
Ale holky se na to zatím moc netváří. 
Partnery přitom obě mají, ale necítí 
se na to, což úplně chápu, tohle roz-
hodnutí musí v ženě dozrát. Já na ně 
nijak netlačím, je to jejich život. 

Na blogu jste psala, že jste měla letět 
s dcerou do New Yorku. Mrzí vás, že 
to nevyšlo?
Mrzí, já cestování naprosto miluju! Loni 
na jaře jsme měly letět do Lisabonu, 
v dubnu jsem se chystala i s bráchou 
do Kanady za tetou, která tam žije už 
od roku 1968 a nikdy mi nevyšlo se za ní 
přijet podívat. Na to jsem se moc těšila. 
A v listopadu jsem měla letět s dcerou 
do New Yorku, což také kvůli koronaviru 
padlo. Ale věřím, že zase začneme cesto-
vat a všechny výlety si vynahradíme.

Co vás na cestách nejvíc baví?
Poznávaní nových kultur. To je obohace-
ní po všech stránkách. Když se můžete 
konfrontovat s jinými národy, historií, 
nasávat jinou mentalitu a atmosféru 
daného místa. Je to jeden z největších 
darů. Já jsem z generace, která cestovat 
ještě nemohla, o to víc si toho vážím. 

Prý ráda jezdíte vlakem.
Vlaky miluju! Za mého dětství byly dráhy 
ještě ostuda, všude nepořádek, špína, 
vlaky si jezdily, jak chtěly. Pak se to ale 
změnilo a já začala železnici hodně 
využívat. Theodor se narodil v roce 2009 
a já od roku 2010 znovu intenzivně 
pracovala a využívala vlaky k přepravě 
na koncerty. Řeknu vám to na rovinu – 
autem mě na D1 nikdo nedostane! Vždy 
si ráda ve vlaku připlatím první třídu, 
a jízdu tak mám s veškerým komfortem. 
Během cesty se učím texty, čtu si, po-
slouchám hudbu nebo se jen tak dívám 
na krajinu. A vlak využívám i mimo pra-
covní cesty. Občas se synem nasedneme 
a jedeme někam daleko, byli jsme třeba 
až v Ružomberku. A mým velkým snem 
je jet nočním lůžkovým vozem. Třeba 
do Salcburku.  ▪

Bára Basiková
V 80. letech začínala s rockovou skupinou Precedens a půso-
bila také ve skupině Stromboli Michala Pavlíčka. V roce 1991 jí 
vyšlo první sólové album, na kterém se sešlo mnoho muzikan-
tů, například David Koller nebo Lešek Semelka.  V 90. letech 
zpívala s kapelou Basic Beat. Z tohoto období pochází oblíbené 
singly Soumrak bohů nebo předělávky Bossa Nova či Pane, 
vy jste vdova. Od roku 1994 působí v muzikálech, hlavní role 
ztvárnila například v Jesus Christ Superstar, Rusalce, Kleopatře 
nebo Johance z Arku. V roce 2018 vydala zatím poslední sólové 
album Slzy, které je inspirováno hudebním stylem 80. let. Je 
celkem třikrát rozvedená – z prvního manželství s hudebníkem 
Petrem Jíchou má dvojčata Annu a Marii, z posledního vztahu 
s hercem Petrem Polákem syna Theodora. 
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Díky dobré dopravní obslužnosti je Kolínsko pro výlety a procházky jako stvořené. Můžete si vybrat 
z rozsáhlé nabídky turisticky atraktivních cílů – z hradů a zámků, hlubokých lesů, architektonických 
a průmyslových památek, včetně krásného viaduktu mezi Ratboří a Červenými Pečkami (viz foto). 
Vše rozhodně nestihnete najednou, tak vám přejeme šťastnou opakovanou cestu.

13

Kolínsko

Cestování 
po ČR



Nejvýhodnější vlakové spojení do Kolína 
si snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo 
v aplikaci Můj vlak. Například z Prahy 
vás do Kolína vlaky Českých drah dopraví 
už za 34 minut. Do mobilu nebo tabletu 
si stáhněte aplikaci Vlakem na výlet, 
najdete v ní i výlet do Kolína, za který 
můžete získat 20 ČD Bodů ve věrnost-
ním programu Českých drah. 

Vlakem do Kolína
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cestování po ČR l naše města

T e x t :  T o m á š  R e z e k
F o t o :  R o m a n  Š u l c ,  W i k i p e d i a

Není to tak úplně pravda, co se zpívá ve známé písničce. Vršek v Kolíně mají, 
což platí i pro samotné centrum města. Na Bartolomějském návrší najdete 
nejen chrám, ale také zvonici, kostnici nebo starou farní školu. Loni byl celý 
areál po několikaleté rekonstrukci poprvé v historii zpřístupněn veřejnosti.

Když se řekne Kolín, hodně lidí si oka-
mžitě zanotuje známou Kmochovu 

písničku. Někteří si vzpomenou na le-
gendární animovaný večerníček o dvou 
medvědech, co se tu potkali. A jiným se 
možná vybaví auta tří značek, které se 
na okraji města vyrábějí už přes patnáct 
let. Až se naplno a bez restrikcí rozjede 
turistická sezona, stane se pro výlet-

níky hlavním poznávacím znamením 
města nejspíš Bartolomějské návrší. Tak 
trochu ve stínu pandemických událostí 
došlo loni v září k slavnostnímu otevření 
tohoto malebného koutu v srdci Kolína 
po náročné rekonstrukci. Kromě jedi-
nečných památek byl nově zpřístupněn 
parkán, z něhož se stal park s bylinko-
vou zahrádkou a rozáriem.

Za poklady chrámového návrší
Návrší stejně jako celému městu dominuje 
kostel sv. Bartoloměje. Kolínská svatyně pat-
ří k nejstarším a nejvýznamnějším gotickým 
stavbám u nás. Velký kus práce na ní odvedli 
dva architekti, kteří přestavovali i pražskou 
svatovítskou katedrálu – Petr Parléř a Josef 
Mocker. Vedle dvou kostelních věží vévodí 
areálu 55 metrů vysoká zvonice. Za výšlap 

KOLÍNE, STOJÍŠ 
V PĚKNÉ ROVINĚ 
a rozdáváš radost v písničkách 
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rekonstrukcí. Výzdoba v duchu zásady 
Memento mori, tedy Pamatuj na smrt, 
má návštěvníkům připomínat pomíji-
vost lidského života.

Pojďte, pane, budeme si hrát
I jinde v Kolíně objevíte pozoruhodné pa-
mátky. Zajímavými historickými domy je 
obklopeno Karlovo náměstí, nejstarší ko-
línský rynek. Ve městě nechybí synagoga 
a židovský hřbitov, který patří k nejstar-
ším u nás. Na svět z ptačí perspektivy 
se můžete podívat z opravené kolínské 
vodárenské věže nebo věže Práchovny. 
Nejzajímavější místa ve městě propojuje 
mimo jiné geolokační hra Tajemný Kolín, 
kterou si můžete stáhnout do mobi-
lu nebo tabletu. S dětmi se zastavte 
u pomníku večerníčkovských medvědů, 
který najdete mezi zimním a atletickým 
stadionem. Čekání na vlak si pak můžete 
zkrátit na dětském hřišti na nedalekém 
Kmochově ostrově. Z něj to máte jen pár 
kroků na vlakovou zastávku.  ▪

do jejího ochozu budete odměněni pou-
tavým výhledem na historické centrum. 
V podzemí zvonice se nachází lapidá- 
rium kamenných artefaktů a v trezorové 
místnosti prvního podlaží si můžete 
prohlédnout tzv. chrámový poklad. Mezi 
dvacítkou cenných exponátů nechybějí 
bohatě zdobené monstrance, kalichy 
a relikviáře.

V téhle škole historie nenudí
Chcete si zkusit pantomimu s Janem 
Kašparem Deburau nebo s pomocí ho-
logramu zabrousit pod hladinu rybníků 
s Jakubem Krčínem z Jelčan? Pak na Bar-
tolomějském náměstí zavítejte do staré 
farní školy. Zajímavé dějinné momenty 
Kolína a slavné osobnosti města vám 
v ní přiblíží nejen dva animované filmy, 
ale také nová expozice s řadou interak-
tivních prvků. Součástí Bartolomějské-
ho návrší je i unikátní barokní kostnice, 
která stojí na místě bývalého hlavního 
městského hřbitova. Také ta prošla 

Zelený hájové, Muziky, muziky, 
Andulko Šáfářová, Kolíne, Kolíne… 
To jsou oblíbené skladby kolínského 
kapelníka Františka Kmocha. Nejzná-
mější Kolíňák se ale v Kolíně nenarodil, 
na svět přišel roku 1848 v nedalekých 
Zásmukách. Odmala byl obklopený 
hudbou, otec hrával v kapele a matka 
dětem zpívala lidové písničky. Po krát-
ké kantorské dráze se Kmoch v roce 
1873 natrvalo usadil v Kolíně, kde se 
zanedlouho stal dirigentem městské 
kapely. 

Proslavil se hlavně předělávkami, dnes 
bychom řekli coververzemi, starých 
lidových písniček z Polabí. Lidovky 
opatřil novým textem a začal je hrát 
po vzoru rakouských pochodů. Tako-
vou proměnou prošla i písnička Kolíne, 
Kolíne. Původně smutnou lidovou pís-
ničku, v níž děvče oplakávalo milého, 
který padl v bitvě u Kolína roku 1757, 
upravil Kmoch v zábavnou dechov-
ku. Podobně zachránil více než sto 
pozapomenutých českých národních 
písniček, jejichž původní podobu už 
dnes nikdo nezná. Kmochova kapela 
se stala populární nejen u nás, ale 
také v cizině. Koncertovala v Krakově, 
Vídni, Budapešti a v roce 1896 dokonce 
i v ruském Nižním Novgorodu. I když 
měl Kmoch pracovní nabídky z jiných 
měst, zůstal až do smrti v roce 1912 
věrný Kolínu. 

Ve městě nese jeho jméno ostrov, 
pojmenovaný po kapelníkovi v roce 
1932. Najdete na něm Kmochův po-
mník z roku 1913. V červnu se v Kolíně 
pravidelně koná mezinárodní festival 
dechových hudeb Kmochův Kolín. 
V rámci doprovodných akcí organizuje 
místní Sokol také dálkový pochod 
Kolínská padesátka.

Osobnost regionu
 František Kmoch
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Za parádními aeroplány 
do Boleslavi 

Tenhle výlet ocení hlavně kluci, 
zejména pokud si lepí modely letadel 
a ve své sbírce mají nějaký aeroplán 

z první poloviny minulého století. 
Možná naleznou jeho předlohu 

v expozici Leteckého muzea Metoděje 
Vlacha v Mladé Boleslavi. Většina 
vystavených letadel je provozu-

schopná včetně repliky prvního ryze 
českého letadla z roku 1912. Děti jistě 

nenechají bez povšimnutí letecké 
trenažéry. K atrakcím muzea patří 
i vyhlídková věž nebo seskokový si-

mulátor. Jen počítejte s tím, že za ne-
příznivého počasí mohu být uzavřené. 
Po prohlídce si zajděte do letecké kan-
týny, kde si vyberete z pestré nabídky 
dezertů a dalších pochoutek včetně 
dětmi oblíbeného párku v rohlíku.

KUDY? 
Od mladoboleslavského hlavního  

nádraží dojdete k muzeu asi za půl 
hodiny pomalou chůzí. Popis cesty  
najdete v aplikaci Vlakem na výlet.

Na světě není nic hezčího než dětský úsměv. Pokud si to taky 
myslíte, máte srdce na správném místě a určitě nemálo času 
strávíte přemýšlením, jak svým potomkům udělat radost. Trochu 
vám to usnadníme. Máme pro vás tipy, kde by to na Kolínsku, 
respektive středním Polabí mohla být docela legrace. Na všechna 
místa se můžete vydat s aplikací Vlakem na výlet a získat s ní  
ČD Body v rámci věrnostního programu Českých drah.

V Chlebech mají zoo 
plnou zvířátek i prolézaček

Pokud vaše děti milují zvířata a jste 
neustále pod palbou žádostí o po-
řízení dalšího chlupatého mazlíka, 

vezměte je do zoo. V Chlebech 
objevíte zahradu, kde myslí stejně 
na pohodu chovaných tvorů jako 

na rozptýlení dětských návštěvníků. 
Zoo je domovem více než 420 zvířat 
ve zhruba 120 druzích a k atrakcím 

patří hlavně nejkrásnější primáti 
světa – languři duk, jejichž chov 
je vzácností nejen u nás. Kromě 

pavilonů, výběhů, voliér nebo akvárií 
plných zvířat tu nechybí ani dětská 

zoo se zakrslými kozami, které je 
dovoleno hladit a krmit, kontaktní 

výběh s morčaty, slepicemi a želvami 
a v tzv. nové zoo velké hřiště s pro-

lézačkami a skluzavkami, odkud 
budete děti dostávat jen stěží.

KUDY? 
Od hlavního nádraží v Nymburku 
se svezte autobusem PID č. 673 

do obce Chleby, kde vás k zoo dovede 
místní značení. 
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Najděte cestu mezi  
zrcadly v Kutné Hoře

Chystáte se na výlet do Kutné Hory? 
Pak s dětmi určitě zajděte do Zrcadlo-
vého bludiště. Najdete ho v Šultysově 
ulici u morového sloupu. V něm na vás 
čekají tři různě obtížná bludiště: jedno 

dětské se 40 zrcadly, které hravě 
zvládnou i malí prckové, další středně 
náročné s 80 zrcadly a pak křišťálové 

bludiště s 200 zrcadly a čirými skly. 
V něm budou děti určitě potřebovat 

váš doprovod. Efekt bludišť umocňuje 
počítačem řízené barevné osvětlení 

se stmíváním. Nechybí tu ani 12 
zakřivených zrcadel, u nichž mají 

děti dovoleno smát se rodičům, nebo 
několik kaleidoskopů. A kolik zaplatíte 
za vstupné? Dětské stojí 60 Kč, a pro-
tože se v bludišti z dospělých stávají 
děti, platí toto vstupné také pro ně. 

KUDY? 
Od kutnohorského hlavního nádraží 

vás autobusy MHD dovezou na  
zastávku Palackého náměstí.  

A pak už to máte jen pár kroků.

DO 
BLUDIŠTĚ

DO
MUZEA

DO
ZOO

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

Aby děti 
nezlobily

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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Do Poděbrad 
za filmovými legendami

Kdo by neměl rád filmy. Jestli mají vaše děti 
doma na zdi pověšené plakáty Spidermana, 

Harryho Pottera nebo některé z Disneyho 
postaviček, zajeďte si s nimi na prohlídku Film 

Legends Musea (tedy Muzea filmových legend). 
Jedna z jeho tří českých poboček se nachází 

v centru Poděbrad na Jiřího náměstí. Nemějte 
strach, nejde o žádnou nudnou přehlídku 

voskových figurín. V tomhle muzeu mají stovky 
jedinečných exponátů – figurky, busty, sochy 
a repliky hrdinů filmových, ale také komikso-

vých nebo pohádkových. Jsou detailně zpraco-
vané v různých měřítkách od 1 : 6 až po životní 
velikost a nechybějí u nich popisky, z nichž se 

dozvíte řadu zajímavých informací. 

KUDY? 
Od poděbradského nádraží se dejte rovně přes 
lázeňský park a Divadelní ulicí na Jiřího náměs-

tí, kde napravo objevíte muzeum.
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Za raketou i starými 
panenkami do Mělníka

V Mělníku zajděte s dětmi do Ostruhové ulice, 
kde v samostatné budově Regionálního muzea 

mají expozici, která bude bavit nejen děti, ale 
i vás. Kromě jedinečné přehlídky historických 
kočárků, v nichž se vozívali jako děti dnešní 

babičky a dědové a jejich předkové, tu najdete 
místnost plnou dobových hraček. Mezi nimi 
šatník pro panenky z roku 1935, pokojíček 

pro panenku z 50. let nebo třeba vystřelovací 
raketu. Kluci ocení model osvětleného kolejiště 
s nostalgickým vláčkem. V další místnosti je pak 

vystavená unikátní sbírka dětských houpadel, 
mezi nimiž nechybějí husy, labutě, zajíc, osel 
či žirafa. Nejsou jen na dívání. Děti se mohou 
zhoupnout na koníkovi, berušce a kocourovi.

KUDY? 
Od mělnického nádraží vám cesta k budově  

muzea v Ostruhové ulici zabere asi 25 minut. 
Cestu vám ukáže aplikace Vlakem na výlet.

Miniaturní svět 
na kolejích v Pečkách

Zpravidla jednou měsíčně se 
o vybraných víkendech koná 
výstava modelových kolejišť 
Spolku železničních modelá-
řů v Pečkách. Ve výstavních 

prostorách v Žerotínově ulici 
(směrem k ulici Ke Koble) 

objevíte modelová kolejiště 
snad všech měřítek. Vždy ale-
spoň osm z nich je v provozu. 

Na pětidílném kolejišti H0 
s dvoumetrovým kamen-

ným mostem se prohánějí 
Pendolino a railjet v barvách 

Českých drah. Stejné měřítko 
má taky modelová železnice 

s reáliemi protektorátu Čechy 
a Morava. Malebná lokálka 
s mosty a úzkorozchodnou 
tratí je k vidění na modelo-
vém kolejišti o velikosti TT. 
Pozornost si jistě vyslouží 
i modelové kolejiště Švý-

carských úzkorozchodných 
železnic.

KUDY? 
V době konání výstav jsou 

po Pečkách rozmístěné 
poutače, které vás nasměrují 

k výstavním prostorám.

ZA 
VLÁČKY
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

POLEPSKÝM 
ÚDOLÍM 
kolem vodopádu

zámek Ratboř

Hranice

železniční 
viadukt

skála/vyhlídka
u Kohoutova mlýna

tvrz Pašinka

 pohřebiště (archeologické naleziště)

 Polepský vodopád

žst. Ratboř

žst. Kolín

Skokanovský rybník

Náš výlet zahájíme na nádraží v Rat-
boři. Na cestu se vydáme po modré 

turistické značce, která nás bude prová-
zet skoro až do cíle. Po výstupu z vlaku 
si možná všimnete rychle mizejících 
budov kdysi vyhlášeného cukrovaru, 
založeného již v roce 1857. Pro obec 
bylo důležité, že ho v roce 1890 koupil 
kolínský velkoobchodník Bernard Man-
delík. Pro přestavbu staršího barokního 
zámku v centru obce a výstavbu zcela 
nového domu v jeho sousedství získali 
Mandelíkovi již tehdy uznávaného  
ražského architekta Jana Kotěru. 

Ten v Ratboři vytvořil opravdové archi-
tektonické skvosty. Prohlédnout si je 
můžete nedaleko kostela sv. Václava 
z konce 17. století. Na konci Ratboře 
roste u hřbitovní zdi vzácný cedr atlaský. 
Dorostl do výšky přes 22 metry.

Kolínské granáty
Od hřbitova se začne cesta prudce 
svažovat. Za chvíli přijdeme ke Skokanov-
skému rybníku na říčce Polepce, na které 
kdysi klapalo na jedenáct mlýnů. Většina 
jich již zanikla, některé ale mineme 
cestou. Oblast po pravé straně od hráze 

se nazývá Granátnice a v nízkém lesíku jsou 
dodnes patrné stopy po dolování českých 
granátů v 18. století. Ty se těžily i na jiných 
místech v širším okolí. Jsou ale relativně malé 
a pro jakékoli průmyslové využití nevhodné, 
jako zábava s trochou dobrodružství je ale 
jejich hledání příjemným rozptýlením.

Hranický viadukt
Dvůr Hranice na hraně údolí je posledním 
pozůstatkem středověké vesnice, ve které 
dokonce stávala tvrz. Její pozůstatky (vlevo 
od silnice) a zbytky sklepů (ve svahu vpravo 
od silnice) jsou dodnes patrné v blízkosti 

Dnes vás zavedeme do kolínského 
středního Polabí. Většina lidí 
má o něm představu, že je fádní 
a rovinaté, jak se o tom zpívá 
i ve známém pochodu Františka 
Kmocha. Ale sami se přesvědčíte 
o opaku, a to během cesty 
údolím, které vyhloubil jeden 
z labských přítoků.

T e x t  a   f o t o :  R o m a n  Š u l c

Starý zámek v Ratboři po Kotěrově přestavbě

DÉLKA 
TRASY 
11 KM

Železniční viadukt u Hranic je chráněnou technickou památkou



Z Prahy a z Pardubic
dálkovým vlakem do Kolína a dále 
regionálním vlakem směr Ledečko

Z Hradce Králové
dálkovým vlakem s přestupem 
v Pardubicích do Kolína a dále  
regionálním vlakem směr Ledečko

Vlakem do Ratboře
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vysoké skály u Kohoutova 
mlýna, která je oblíbeným 
horolezeckým terénem s více 

než čtyřicetiletou tradicí. Ská-
lu dnes spravuje horolezecký 

oddíl Potkali se u Kolína a milov-
níci adrenalinu si tady mohou vybrat 

ze čtyřiceti cest pro výstup. Pokračovat 
budeme chvílemi lesem, chvílemi po lou-
kách a okolní scenerie budou připomínat 
spíše podhůří než Polabí.

Věžová tvrz
V Pašince se dochovala jedna z několika 
gotických věžových tvrzí v okolí. Posta-
vena byla kolem roku 1384 zbohatlým 
kolínským měšťanem Václavem Hamrem 
a v roce 1693 k ní bylo přistavěno barokní 
křídlo, čímž celý areál získal dnešní podobu. 
Od roku 1885 zde bydlela původně kolínská 
mlynářská rodina Radimských, ze které po-
chází třeba významný diplomat a esejista 
Václav Radimský (publikující pod pseudo-
nymem Petr Den) nebo náš nejvýznamnější 
impresionistický malíř Václav Radimský, 
žák Clauda Moneta. Ten si v podkroví 
barokního křídla zřídil ateliér a vytvořil zde 
většinu svých slavných obrazů.

Rodiště Jakuba Krčína?
Na levé straně údolí před Polepy mineme 
u nás dosud největší objevené pohře-

domu č. p. 25. Z mostku 
přes trať se nám vzápětí 
otevřou výhledy na kamen-
ný železniční viadukt, po-
stavený během pouhých pěti 
měsíců v roce 1900. Je zajímavě 
esovitě zakřivený, měří na délku 
109 metrů a nejvyšší výška nad dnem 
Polepského údolí činí 31 metrů. Není 
tedy divu, že byl v roce 2009 zapsán 
mezi naše chráněné technické památky. 

Po kraji lesa, ze kterého jsou za jasného 
počasí vidět Krkonoše, Bezděz a Ještěd, 
dojdeme k vyhlídce na vrcholu 35 metrů 

biště ze starší doby bronzové, na kterém 
byly odkryty ostatky 157 lidí pohřbených 
ve skrčené poloze. V obci stával ve středově-
ku dvůr, který od roku 1536 vlastnila bohatá 
kolínská rodina Krčínů z Jelčan. Právě zde se 
pod vedením svého otce naučil základům 
hospodaření pozdější rožmberský regent 
Jakub Krčín. Mimochodem, Kolín a Polepy se 
přetahují o to, kde se vlastně tento stavitel 
jihočeských rybníků narodil. Asi 150 metrů 
od kapličky sv. Cyrila a Metoděje se můžete 
příjemně rozptýlit (po předchozí objednávce 
na www.pivovarek.cz) v rodinném minipivo-
varu Svatý Ján. 

Pět metrů padající vody
Před námi je poslední část cesty. Na konci 
Polep mineme Dolní nebo také Holečkův 
mlýn, který je připomínán již v roce 1595. 
U něj se cesta prudce zlomí a také potok ten-
to skalní práh překonává pět metrů vysokým 
vodopádem. Není to sice žádná Niagara, ale 
na okraji Kolína byste zřejmě čekali leda-
cos, jen vodopád ne. Po troše odpočinku se 
na další trase můžeme seznámit s místními 
přírodními zajímavostmi, na které upozor-
ňují informační cedule krátké naučné stezky. 
Berkova skála je posledním zajímavým 
útvarem, za kterým již vstoupíme do před-
městské zahrádkářské kolonie a dojdeme 
buď do centra Kolína (po modré značce), 
nebo od rozcestí u tiskáren k nádraží (po žlu-
té značce).

Celá trasa údolím je dlouhá asi 11 kilo-
metrů, je dobře schůdná pro pěší i sjízdná 
pro cyklisty. A protože vede po upravených 
cestách, vydat se na ní dá i s úplně malými 
dětmi včetně těch v kočárku.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Čekali byste 
u Kolína 
vodopád?

Skála u Kohoutova mlýna je vyhlášeným místem 
horolezců

V barokním křídle pašinské tvrze maloval 
proslulý impresionista Václav Radimský

Hledání kolínských granátů může být zábavné

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  2 M ,  W i k i m e d i a ,  a r c h i v  a u t o r a

O bitvě na Bílé hoře jste slyšeli jistě mnohokrát. Ale co bitva 
u Kolína? O vojenském střetu z roku 1757 panuje v české 
společnosti spíše jen mlhavá povědomost. Přitom tato 
událost nerozhodla jen o osvobození těžce obléhané Prahy, 
ale fakticky zabránila – po ztrátě Slezska – dalším pokusům 
o rozdělení našich historických zemí. A pruský král se 
po útěku z bojiště dokonce rozplakal. 

U KOLÍNA  
SE BOJOVALO 
nejen za Prahu

Mnichov 1938. Porcování česko-
slovenského státu podle diktátu 

velmocí ještě máme v živé historické 
paměti. Ale pokusů o zničení naší územní 
celistvosti, zejména oddělení Čech 
a Moravy, proběhlo samozřejmě vícero. 
Kritická doba nastala, když se v polovi-
ně 18. století tři naši sousedi – Prusko, 
Sasko a Bavorsko – rozhodli (s podporou 
Francie) rozporcovat území Koruny české 
na kusy. 

Rakouský zázrak
V roce 1740 vymřeli Habsburkové 
po meči a na trůn usedla mladičká, ale 
politicky nezkušená Marie Terezie. 
Na tento okamžik čekala nervózně 
celá Evropa. Co bude dál? A věci se daly 
do pohybu. Pruský král Fridrich II. si bez 
vyhlášení války obsadil Slezsko, bavor-
ský vévoda Karel Albrecht vtrhl do Pra-
hy, kde se nechal prohlásit za ostudné 
účasti domácí šlechty za českého krále. 
A saský vévoda Fridrich August II. si plá-
noval vládu nad Moravou. Marie Terezie 
se nestačila divit. „Vy věříte v rakouský 
zázrak?“ vysmíval se jí podle archivářů 
pruský král. 

Jenže panovnice se nevzdala. Doká-
zala zmobilizovat armádu v Uhrách, 
využila rozdílných zájmů svých nepřátel 
a (s penězi od Anglie) vyhnala okupační 
vojska za hranice. Stihla do toho porodit 
následníka trůnu, budoucího císaře 
Josefa II. Ovšem v mírové smlouvě z léta 

1742 musela akceptovat ztrátu (téměř 
celého) Slezska a Kladska. A s tím se 
nikdy nesmířila. Stejně jako pruský král 
se nevzdal dalších plánů na rozbití nebo 
aspoň oslabení rakouské říše.

Maršál Daun zasahuje
V létě 1756 vtrhla pruská armáda 
do Drážďan a obsadila Sasko. Když 
skončila zima, vydala se znovu na po-
chod do Čech. U Štěrbohol dosáhla  
6. května 1757 skvělého vítězství a násle-
dujícího dne začala obléhat Prahu. Po je-
jím dobytí by měla teoreticky otevřenou 
cestu na Vídeň. Situace se stala pro ra-
kouskou monarchii opět kritickou. Pruský 
král byl osobně přítomen u svých vojáků 
a už si plánoval triumfální vstup do české 
metropole. Místo toho zjistil, že proti 
němu od východu pochoduje armáda pod 
vedením maršála Leopolda Dauna.

Pokud teď čekáte technické detaily 
bitvy, prosím, připravte si shnilé ovoce, 
abyste jej mohli hypoteticky hodit po au-
torovi textu. Naštěstí si podrobný popis 
můžete snadno najít na řadě webových 
stránek. Zjednodušeně řečeno, pruský 
král udělal řadu chyb. Sedmnáct let jen 
vyhrával, takže příliš spoléhal na své se-
bevědomí. Například dopustil rozdělení 
své armády (část nechal také u Prahy) 
a nechal se vmanévrovat do útoku v ob-
tížném terénu. Naopak jednapadesátile-
tý maršál Daun jednal rozvážně, chytře 
a sázel i na početní převahu. Na konci 

extrémně horkého slunečného dne bylo 
o vítězi jasno. 

Prusové s ostudou odtáhli na Nymburk 
a pak domů. Praha své hradby udržela, prostý 
lid si zpíval vlastenecké odrhovačky a ra-
kouská monarchie načerpala aspoň na čas 
obří sebevědomí. Marie Terezie sice ztrace-
né Slezsko (s převážně německy mluvícím 
obyvatelstvem!) zpět už nikdy nezískala, ale 
Čechy a Morava zůstaly pohromadě. A cesta 
k „národnímu obrození“, tedy k formování mo-
derního českého národa, zůstala otevřená.

Žáci nepozdravili arcivévodu
V okolí Kolína najdeme řadu pomníků 
a připomínek zmíněné bitvy. Největší z nich 

Největší 
pomník bitvy 
u Kolína stojí 
na kraji obce 
Křečhoř

Na olejomalbě 
J. T. Sonntaga 

je Marie Terezie 
prezentována 

jako zachránkyně 
Prahy
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tudy kráčely dějiny l cestování po ČR

se následně stalo předmětem 
vyšetřování.

V dubnu 1919 si česko-
slovenští aktivisté vynutili 
sundání císařského orla 
z vrcholu památníku. Sym-

bol monarchie byl odvezen 
do muzea a zpět do terénu 

se mohl vrátit až v roce 1941. 
Komunistům „habsburský monu-

ment“ kupodivu nevadil. Poté, co upadlo 
císařskému orlu levé křídlo, povolili 
na konci 60. let dokonce rekonstrukci. 
Dnes jsou největším nepřítelem pa-
mátníku vandalové a nedostatek peněz 
na jeho údržbu. Někdy před dvanácti lety 
byl ukraden i bronzový medailon s vyob-
razením Marie Terezie. Z veřejného pově-
domí ale tato česká královna rozhodně 
nezmizela. Když se v roce 2005 konala 
celonárodního anketa Největší Čech, 
skončila na důstojném 28. místě.   ▪

byl vybudován na kraji obce Křečhoř, 
když se blížilo padesátileté výročí císaře 
Františka Josefa I. na trůně. To připadalo 
na konec roku 1898. Jenže termín do-
končení se nepodařilo splnit a oficiální 
odhalení patnáct metrů vysokého mo-
numentu proběhlo až 27. května 1899. 
Navíc za studeného, deštivého počasí 
a okázalého nezájmu českých národních 
spolků. Jako obecenstvo tak posloužila 
mládež nahnaná ze škol. Jenže žáci z ko-
línského gymnázia zapomněli pozdravit 
arcivévodu Ottu, synovce císaře, což 

  Začala 18. června 1757 kolem druhé 
hodiny odpoledne. Zásadní význam 
měl útok rakouské jízdy (dragounů 
přezdívaných pro své mládí jako 
holobrádci) v šest hodin. V půl osmé 
večer již bylo rozhodnuto o vítězi. 

  Byla to první vojenská porážka 
pruského krále Fridricha II. vůbec. 

  Na bojišti se utkalo asi 76 tisíc 
vojáků. Početní převahu měli domácí, 
44 tisíc.

  Ztráty na pruské straně činily 
 14 tisíc vojáků, na rakouské  
straně až 9 tisíc vojáků.

  Byla to jedna z nejvýznamnějších 
bitev tzv. sedmileté války  
(1756–1763), kterou část  
historiků označuje za skutečně 
první světovou válku (bojovalo se 
i v severní Americe a Indii). 

Z vlaku vystupte v zastávce Nová Ves 
u Kolína. Vydejte se po žluté značce 
a za dva kilometry dojdete na vrch Bed-
řichov, kde stojí menší památník bitvy 
u Kolína v podobě kamenného obelisku. 
To však není cíl cesty. Pokračujte po žlu-
té a nezalekněte se ani nepříjemného 
krátkého úseku po silnici první třídy. 
Po sedmi kilometrech chůze (měřeno 
od vlaku) se dostanete do obce Křečhoř. 
Tam na vás čeká monumentální, leč za-
šlý památník z roku 1899 s nádherným 
výhledem do krajiny. 

Jak se dostanete  
k památníku

Maršál Leopold 
Daun porazil 
pruského krále 
Fridricha II. jako 
první v Evropě

Kolonáda Gloriette v Schönbrunnu má oslavovat rakouské vítězství

Fakta o bitvě

U příležitosti bitvy u Kolína bylo 
oznámeno založení Vojenského 
řádu Marie Terezie

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za cestu 

k památníku 
10 ČD Bodů 



Dva okruhy o délce zhruba  
4 a 13 kilometrů jsou umístěné mezi 
koridorovou tratí z Prahy do Kolína 
a dálnicí D11. Do Zkušebního centra 
VUZ Velim vás sice jen tak nepustí, 
ale k pozorování vlaků se hodí 
třeba silniční mostek jen pár stovek 
metrů od vrátnice, kde máte celý 
areál jako na dlani. Moderní haly 
postavené uprostřed obdělávaných 
polí za hezkého počasí rozhodně 
nepřipomínají ponuré místo plné 
holých stromů, divokých křovin 
a pařezů, kde se filmovala i vražda 
svědkyně v podání herečky Reginy 
Rázlové.
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cestování po ČR l slavná filmová místa 
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ZKUŠEBNÍ OKRUH 
U CERHENIC

Klasická černobílá detektivka 
s ponurou atmosférou vznikla 
na motivy knihy Eduarda Fikera 
Série C-L. Major Kalaš v podání 
Jiřího Sováka vyšetřuje se svým 
asistentem Karlíčkem loupež 
bankovek z poštovního vagonu 
na rychlíku z Prahy. Kriminalisté 
navíc několik kilometrů od místa 
činu objeví mrtvolu mladé dívky, 
která se stala nechtěným svěd-
kem klíčových událostí. 

Ve filmu se objevila celá plejáda 
výborných, tehdy ještě mladých 
herců. Za zmínku stojí napří-
klad Jaromír Hanzlík, František 
Němec, Regina Rázlová nebo 
Daniela Kolářová. Za obsaze-
ním excelentního Jiřího Sováka 
do hlavní role mohla skutečnost, 
že původní filmový major Kalaš 
v podání Rudolfa Hrušínského 
měl zakázáno natáčet. Tvůrci se 
však nevyhnuli řadě technicist-
ních chyb a nelogičností, které 
dodnes drásají řady především 
železničních fanoušků. Třeba 
použití různých typů lokomotiv  
a počtu vagonů u stejného vlaku.

Většina vlakových scén vzni-
kala na tehdy ještě poměrně 
zánovním železničním zkušeb-
ním okruhu Československých 
státních drah, což umožňovalo 
štábu v klidu pořídit potřebné 
záběry. Skutečnou hlavní trať 
s právě projíždějícím nákladním 
vlakem je dokonce možné ve fil-
mu spatřit.  

Výbuch a následný požár poštovního vagonu byly 
na přelomu 60. a 70. let v tuzemské kinematografii 
nevídanou akční podívanou. 

 Obsah 

 Natáčení 

Na kolejích čeká vrah

ČSSR, 1970, 91 min

 Jak místo působí dnes?

 Zajímavosti 

Známá hláška 

„Pic kozu do vazu!“
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Elektromobilita

Doprava dnes produkuje nejvíce skleníkových plynů ze všech 
hospodářských oborů. Snaha o snížení uhlíkové stopy vede k diskuzím 
o elektromobilitě. Ta má mnoho zastánců i odpůrců. Na železnici 
je to však jednoduché. Elektřina se na ní prosadila už před sto lety. 
Frekventované tratě jsou pod dráty už desítky let. Obdobně dlouho se 
na železnici používají bateriové vlaky. 

VZKŘÍŠENÍ VLAKŮ 
NA BATERKY 
jako návrat do budoucnosti

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  S i e m e n s ,  D B  M u s e u m  N ü r n b e r g ,  A l s t o m ,  M a r t i n  H a r á k ,  2 M
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První „akumotorové“ vozy byly velmi 
jednoduché konstrukce, měly jen oby-
čejnou dřevěnou skříň pobitou plechem 
a připomínaly víc vagon než hnací vůz. 
Přesto vydržely v západním Německu 
v provozu přibližně 50 let! Poslední z nich 
byly vyřazeny až začátkem 60. let  
20. století. Zprvu měly jen 3. a 4. třídu 
tehdejších železnic s obyčejnými dřevě-
nými lavicemi. Baterie byly umístěné pod 
kapotami na obou koncích jednotek, 
takže páry z kyselin, které se používaly 
v tehdejších bateriích, se neodpařovaly 
do prostoru cestujících. To bylo vcelku 
pokrokové řešení, protože mnoho teh-
dejších vozů mělo baterie pod sedačkami 
přímo v oddíle pro cestující. 

Znalosti elektrotechniky a možnosti 
byly před 100 lety o poznání menší. 
Přesto tehdejší inženýři dokázali vytěžit 
pro konstrukci akumulátorového vlaku 

Když se diskutuje o elektromobilitě, 
občas zaslechneme, že to je slepá 

a neověřená cesta. To snad teoreticky 
může platit u aut, ale rozhodně ne 
na železnici. Vlaky na elektrifikovaných 
tratích přepravují většinu nákladů a ces-
tujících. Ani vlaky na baterky už nejsou 
žádnou novinkou. Jsou stejně staré jako 
ty napájené z elektrického vedení. A roz-
hodně se nedá říci, že by to byl nějaký 
krátkodobý experiment. Bateriových 
vozidel se za více než 120 let vyrobily 
stovky a najezdily miliony kilometrů. 

Začalo to ve století páry 
První drážní vozidla na baterky začala 
jezdit na samém počátku elektrifikace. 
O hodně let předběhla spalovací moto-
ry. V Paříži začali testovat tramvajové 
vozy s akumulátory v roce 1881. Zhruba 
o deset let později už jezdily tramvaje 
s akumulátory mezi předměstím Saint 
Denis a centrem města. Vozy byly 
dokonce patrové. Ještě před koncem 
století páry jezdily v Paříži i duální tram-
vaje. Na elektrifikovaných tratích byly 
napájeny z troleje a na úsecích bez drátů 
je poháněla energie z baterií.

Vozidla na baterky zamířila na konci 
19. století také na železnici. Falcké 
dráhy v Porýní začaly první dvounápra-
vový vůz poháněný elektřinou z baterií 
testovat v roce 1895. V Bavorsku v roce 
1901 přestavěli obyčejný 14 let starý 
osobní vagon na pohon z akumulátorů. 
Ty rozmístili do beden pod sedačkami 
a pod podlahu vozu. Pouze 12 metrů 
dlouhý vagon pak kvůli těžkým bateriím 
vážil 26 tun, což bylo o málo více než 
srovnatelné parní vozy. Samotné osobní 
vagony té doby přitom vážily nějakých 
10 až 15 tun. Vůz dokázal vyvinout rych-
lost až 40 km/h a šest let se používal 
na trati z Augsburgu do Haunstettenu. 

Skutečný úspěch však měly akumu-
látorové vozy u pruských železnic. Pod 
vedením inženýra Gustava Wittfelda, 
který měl od roku 1904 na starosti elek-
trotechnické oddělení, vznikla pětice 
zkušebních vozidel přestavěných z kla-
sických třínápravových osobních vozů. 
V roce 1907 je nasadili na lokální spoje 
kolem Mohuče, kde sloužily jako přípoje 
k dálkovým vlakům. Na kratičkých 
trasách ujely denně až 100 kilometrů. 
Zároveň začal Wittfeld pracovat na ori-
ginálním elektrickém voze poháněném 
z baterie. Jeho konstrukce předběh-
la motoráky poháněné spalovacím 
motorem skoro o čtvrt století. Zatímco 

akumulátorové vozy začaly nahrazovat 
málo obsazené vlaky s parní lokomoti-
vou na vedlejších, a dokonce i hlavních 
tratích už od roku 1907, motoráky 
s benzinovými a později s dieselovými 
motory si musely na svůj úspěch počkat 
až na přelom 20. a 30. let 20. století. 

Úspěšné konstrukce z Německa  
Že nešlo o nějakou raritu, dokládají počty 
Wittfeldových akumulátorových vozů. 
V letech 1907 až 1915 bylo ve čtyřech 
sériích vyrobeno 163 dvou- a třívozových 
jednotek, které obsluhovaly 5 300 kilome-
trů tratí hlavně v rovinatém severním Ně-
mecku od Hamburku po Königsberg (dnes 
ruský Kaliningrad). Po 1. světové válce, kdy 
Německo předalo své území na východě 
obnovenému Polsku, zůstala část vozů 
u našeho severního souseda a některé byly 
předisponované do hornatějšího Bavorska.

Československé 
lokomotivy na baterky 

sloužily primárně na 
manipulačních 

výkonech

DB nasadily v 50. letech osmikusovou 
sérii vlaků na baterky s designem 
připomínajícím vajíčko. Pro svou délku 
byly přezdívány Limburská cigára

Elektrická akumulátorová loko-
motiva tehdejší řady E 407.0 

 z dob první republiky. Sloužila 
i na pražském hlavním nádraží 
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nenahradily „Akkutriebwagen“, jak  
říkají Němci. V 50. letech vyjela na koleje  
malá osmikusová série moderních 
vagonů v tehdy oblíbeném zaobleném 
designu vajíčka. Podle místa nasazení 
v Limburgu dostaly neobvykle dlouhé  
(27 metrů) vozy přezdívku Limburská 
cigára. Na jejich výrobu navázala v le-
tech 1954 až 1965 mnohem větší série 
232 elektrických akumulátorových vozů 
řady ETA 150, které byly v provozu až 
do poloviny 90. let. Tyto vozy dosahovaly 
rychlosti až 100 km/h a jejich dojezd byl 
až 400 kilometrů. 

Velký návrat 
Ke konci 20. století většina akumulá-
torových vlaků z neelektrifikovaných 
tratí vymizela, ale rychlost klimatických 
změn a znečištění životního prostředí 
vrací inženýry k elektrickému pohonu 
i na tratích, kde dodnes chybí pavučina 
trakčního vedení nad kolejemi. Bate-

maximum. Vozy tak vybavili bateriemi 
o hmotnosti kolem 20 tun, s napětím 
318 voltů. Kapacita baterií postupně 
rostla od 420 Ah v roce 1908 po 920 Ah  
u baterií umístěných do vozů v roce 
1923. Motory dosahovaly výkonu od  
90 do 230 koní a využitelný dojezd se 
pohyboval mezi 100 a 200 kilometry.  
Při zkouškách byl však dosažen dojezd 
až 400 kilometrů. 

Topilo se briketami 
Baterie sloužily pro napájení slabých 
žárovek, ale na velké odběry elektric-
kého topení byly příliš slabé. Proto se 
Wittfeldovy vozy vytápěly archaickým 
způsobem, patronami naplněnými roz-
žhavenými briketami, které se do vozu 
vkládaly zvenku přes řadu malých 
dvířek. Ani nástup benzinových motorů 
k pohonu lehkých motorových vozů 
ve 30. letech 20. století a jejich náhrada 
dieselovými v dalších desetiletích úplně 

Československo 
bylo bateriovou 
velmocí

Zkoušky s vagonem poháně-
ným elektromotory a bateriemi 
uskutečnil velký český elektro-
technik František Křižík na trati 
z pražských Vršovic do Vraného 
nad Vltavou už v roce 1897. Jeho 
dvounápravový akumulátorový 
vůz zde jezdil až do roku 1899, 
kdy zajišťoval spojení tehdejších 
stanic Nusle-Vršovice a Měcheni-
ce. Baterie se dobíjely na Zbrasla-
vi nebo v Nuslích. Mezi světový-
mi válkami bylo Československo 
doslova bateriovou velmocí. 
V oboru se proslavila hlavně 
firma PALABA ze Slaného, kterou 
současná generace zná spíše pod 
poválečným jménem Bateria 
Slaný. Firma patřila k předním 
evropským výrobcům baterií 
a elektrických článků a vlastnila 
mnoho patentů. Žádné pře-
kvapení, že se vlaky na baterky 
uplatnily také u tehdejších ČSD. 

Při elektrifikaci tratí pražského 
železničního uzlu na konci  
20. let minulého století bylo 
příliš drahé zadrátovat všech-
ny koleje, hlavně ty odstavné 
a manipulační. Jenže právě 
na nich lidé chtěli provoz parních 
lokomotiv zrušit s cílem zlepšit 
ovzduší v centru velkoměsta. 
Proto padla volba na akumu-
látorové lokomotivy. ČSD byly 
postupně dodány čtyři stroje 
a ve 40. letech železnice objed-
nala dalších deset. Na konci  
40. let byla skoro polovina všech 
elektrických lokomotiv ČSD 
akumulátorová. Jejich další vývoj 
a uplatnění v masovém měřít-
ku však zastavil rychlý vývoj 
spalovacích motorů a orientace 
na levnou sovětskou ropu. 

U Wittfeldových akumulátorových vozů byly baterie umístěné pod kapotami na obou koncích. Vyrobilo se přes 160 jednotek

Podíl liniově eletrifikovaných železnic 
(stav k roku 2015) 
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bateriovou soupravu Cityjet eco testují 
také Rakušané. Její zkušební provoz 
na běžných spojích probíhá již více než 
rok na různých tratích po celé zemi. 

A to je teprve začátek. Jen v Němec-
ku je stále přibližně 40 procent tratí 
neelektrifikovaných. Ve Velké Británii 
počítají v příštích deseti letech s masivní 
dekarbonizací železniční dopravy, tedy 
náhradou dieselových vlaků elektrický-
mi nebo vodíkovými, což představuje 
dodávku stovek bateriových vlaků.  

Vývoj a princip 
Za více než stovku let vývoje bateriových 
vlaků se podstatně změnily možnosti 
elektrotechniky. Zatímco na počátku 
používaly vlaky většinou velmi těžké 
a nepříliš kapacitní olověné baterie, 
do kterých bylo nutné dolévat agresivní 
a nebezpečnou kyselinu sírovou a množ-
ství vody, dnes se do vozidel montují 
mnohem lehčí a účinnější baterie využí-
vající hlavně lithium. Měrná hmotnost 
olověných akumulátorů byla 3–4x větší 
než u dnes využívaného lithia. Zajíma-
vým parametrem je měrná hmotnost 
zásob energie, která zjednodušeně udá-
vá, kolik váží palivo nebo jiný zásobník 
energie pohánějící vozidlo (vyjadřuje se 
v kg/kWh). U olověných akumulátorů je 
to skoro 45 kg/kWh, zatímco u lithio- 
vých baterií je to kolem 11 kg/kWh. 

Výhodou nižší hmotnosti a větší 
kapacity současných baterií je i rychlost 
nabíjení. Zatímco dříve se akumulátoro-
vá vozidla běžně nabíjela několik hodin 
a při dobíjení byla odstavena, současné 
moderní jednotky jsou konstruované 
jako bimodální – mohou jezdit na elek-
třinu z baterií i z elektrického vedení. 
Díky tomu mohou baterie dobíjet 
z trakčního vedení na elektrifikovaných 
tratích při stání i při jízdě a díky moderní 
elektronice mohou využívat k dobíjení 
baterií i elektřinu, která vzniká při brž-
dění a rekuperaci.  

Současný světový trend směřuje 
k většímu využití vlaků s bateriemi. Při 
budování moderní železnice se bez nich 
neobejdeme ani my. Kdy to bude, však 
záleží především na přání státu a krajů, 
které objednávají a financují provoz 
na našich tratích.   ▪

riové vlaky se začínají vracet. Všichni 
světoví výrobci železničních vozidel 
začali vyvíjet a testovat supermoderní 
jednotky s bateriemi a první kontrakty 
už byly uzavřeny. V příštích letech vyrobí 
například Siemens dvacítku vlaků Mireo 
Plus B pro dopravu v okolí Offenburgu 
v Bádensku-Würtenbersku, Alstom 
dodá nové elektrické jednotky Coradia 
Continental pro linku Lipsko – Chemnitz 
vybavené bateriemi pro provoz  
v neelektrifikovaném úseku. První 

Parní lokomotiva bez ohně a uhlí
Nemá komín, není v ní oheň, nevozí zásoby uhlí, přesto je to parní lokomotiva. V jejím ne-
obvykle velkém kotli je akumulováno množství vařicí vody a páry, která lokomotivu pohání. 
Rozšířený je nízkotlaký typ, kde jsou až dvě třetiny kotle zaplněné vodou ohřátou na  
180 stupňů a zbytek kotle zaplňuje pára. Ta lokomotivu pohání. Parní akumulátorové loko-
motivy se vyráběly po celém světě a našly uplatnění všude tam, kde hrozil od otevřeného 
ohně nebo jiskry požár či výbuch. Jsou to hlavně chemické podniky, firmy pracující s výbuš-
ninami a některé důlní provozy. Všude tam by mohla nejen klasická parní, ale také elektrická 
nebo motorová lokomotiva (také v nich vznikají nebezpečné jiskry) způsobit katastrofu. 
Uplatnění nacházejí také tam, kde se produkuje dostatek levné energie pro jejich pohyb, 
například v cukrovarech. Nedostatkem těchto strojů je malý dojezd, ale dokážou vyvinout 
značnou tažnou sílu a na vlečkách dopraví i soupravu o hmotnosti několika set tun. U nás 
takové lokomotivy vyráběla například lokomotivka ČKD.  

Alstom dodá nové elektrické jednotky 
Coradia Continental pro linku 
Lipsko – Chemnitz

V Rakousku jezdí od září 2020 dvouzdrojové 
trakční jednotky Desiro ML – ÖBB Cityjet eco  
z produkce společnosti Siemens



Pojeďte s námi.
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„zaměstnavatel roku 
nad 5000 zaměstnanců“
v celorepublikovém měřítku

Získali jsme 
3. místo 
v kategorii
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» sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 9. 1. do 28. 3. 2021
» spojení do 2 hodin z krajských měst v ČR
» ve vlaku bezplatná přeprava lyží a snowboardů

Vlakem
na hory 

TIP
Ve skiareálu Lipno
se službou ČD Yetti 
sleva 30 % na celodenní skipas!

Sleva na skipas20%!

Harrachov, Špičák, Tanvaldský Špičák, 
Ostružná, Pernink a Lipno

ČD Ski

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski

Levnější lyžování 
v českých skiareálech 

CDPV_CD_Ski_2021_215x270_v02.indd   1 04/12/2020   17:02



Palubní portál
Zábava a informace 

v jednom

Můžete potkat ve vlaku
Fotograf Milan Junek

Pro firmy a podnikatele
Nabídky šité na míru
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Chcete zahnat nudu během cesty vlakem? Dřív na to byl 
osvědčený recept: dívat se z okna nebo si přečíst noviny či 
knihu. Dnes máme díky technickému rozvoji vícero možností. 
Oblíbeným společníkem se stal internet. Kromě wi-fi připojení 
zdarma proto České dráhy nabízejí svým zákazníkům na řadě 
spojů i palubní portál plný užitečných návodů, informací 
a samozřejmě zábavy, včetně sledování filmů a poslechu hudby.

VYZKOUŠEJTE  
PALUBNÍ PORTÁL 
pro informace i zábavu

Ideální také pro telefon
V roce 2016 palubní portál prošel obmě-
nou, která byla viditelná na první pohled, 
jelikož se týkala i samotného designu 
zobrazení. Palubní portál byl především 
přizpůsoben pro zobrazování na men-
ších přenosných zařízeních jako tablet 
či tzv. chytrý mobilní telefon a graficky 
byl přizpůsoben požadavkům doby. Sou-
časně s grafickými úpravami byl rozšířen 
o další sekce zábavy jako audioknihy či 
možnost prohlédnout si nabídku občer-
stvení poskytovaného v bistro vozech. 

Dnes se s palubním portálem můžete 
setkat i v jednotkách InterPanter. České 
dráhy počítají s jeho nasazením i do dal-
ších nových jednotek.  

Orientace v čase a prostoru
Cestující díky palubnímu portálu získává 
především informace o jízdě daného vla-
ku – může sledovat, kde se momentálně 
vlak nachází, za jak dlouho bude v násle-
dující stanici a zároveň má možnost si 
zobrazit informace o dané stanici nebo 
získat tipy na výlet prostřednictvím zají-
mavých míst zobrazujících se na mapě. 
Samozřejmostí je zobrazování přípoj-
ných vlaků v následujících stanicích 
pro snadnější orientaci cestujícího při 
přestupu na další vlak.

Zažene hlad i nudu
Každý cestující má během své cesty jiné 
potřeby. Část lidí využívá čas strávený 
ve vlaku k práci, jiní dávají přednost 
poslechu hudby, sledování filmu, což 
právě umožňuje palubní portál. Na pa-
lubách vlaků národního dopravce se 
často poskytuje gastronomický servis. 
Prostřednictvím palubního portálu má 
cestující možnost vybrat si své oblíbené 
jídlo z aktuální nabídky, v Pendolinu si ho 

První palubní portál České dráhy 
spustily už v roce 2012. Stalo se tak 

v jednotkách SC Pendolino. V té době šlo 
o populární technologickou novinku, 
kdy měl cestující poprvé možnost sledo-
vat informace o jízdě vlaku na vlastním 
přenosném zařízení, především na note-
booku. Postupně se přidávaly další 
funkce ze sekce zábavy jako hry, e-knihy 
nebo hudba. Palubní portály si získávaly 
mezi cestujícími čím dál tím větší popu-
laritu, takže není divu, že je České dráhy 
zavedly i ve vlacích railjet.
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a to formou vyskakovacích upozorňo-
vacích oken, které informují cestujícího 
například o mimořádné změně posky-
tované služby. Kromě toho informuje 
cestujícího o aktuálních nabídkách, no-
vinkách, produktech či nových relacích. 

Palubní portál je zkrátka uzpůsoben 
tak, aby každému cestujícímu ve vlaku 
byl nápomocen či mu jen zpříjemnil 
cestu. Ale pozor, internet je sice dobrý 
sluha, ale snadno se z něj stane zlý pán. 
Místo neustálého pozorování displeje si 
během jízdy občas odpočiňte a třeba si 
popovídejte s vaším kamarádem nebo 
náhodným sousedem. Není nad obyčej-
ný lidský kontakt.   ▪

navíc může nechat donést přímo na své 
místo od vlakového personálu. A nesmí-
me zapomenout na velmi oblíbenou služ-
bu v Pendolinech: sledování jízdy vlaku 
v krajině online, tedy v přímém přenosu, 
přes přední a zadní kameru umístěnou 
přímo v kabině strojvedoucího.

Informace mají cenu zlata
Bez informací se moderní člověk cítí 
ztracený. Platí to samozřejmě i během 
cestování na železnici. Z toho důvodu 
mají České dráhy profesionálně vyško-
lený personál a do vlaků instalují elek-
tronické informační tabule. Ale i palubní 
portál je v tomto směru nápomocen, 

   Aktuální polohu vlaku
   Aktuální polohu přípojů 
 ve stanicích
   Tip na výlet v jednotlivých 
 lokalitách
   Poslech hudby
   Přehrávání filmů
   Hry
   Informace o nabídce 
 občerstvení ve vlaku
   Sledování online jízdy vlaku 
 kamerou umístěnou vpředu
 i vzadu na vlaku (týká se 
 pouze jednotek Pendolino)
   Informace o mimořádných 
 změnách
 Informace o nových službách
 a produktech

Co nabízí palubní 
portál cestujícím

Co to je 
palubní portál
Od roku 2012 provozují České 
dráhy ve vybraných vlacích 
nástavbu služby ČD WiFi pod ná-
zvem palubní portál. Jde o infor-
mační a zábavní systém, který 
funguje přes internet na note-
booku, tabletu či tzv. chytrém 
telefonu. Poskytuje cestujícím 
během přepravy důležité infor-
mace o jízdě vlaku a navíc cestu 
dokáže zpříjemnit zábavou, ať 
už v podobě sledování filmů, či 
poslechem hudby.

Jak se  
připojit
Kdo palubní portál ještě 
nevyzkoušel, stačí se ve vlaku, 
kde ČD tuto službu poskytují, 
připojit na bezplatnou 
bezdrátovou síť s názvem 
„CDWiFi“.  Pokud nebudete 
po potvrzení podmínek k užívání 
automaticky přesměrováni 
na úvodní obrazovku palubního 
portálu, je nutno do prohlížeče 
zadat webovou adresu  
www.cdwifi.cz.

Původní grafická podoba palubního portálu z roku 2012 

Kromě hledání 
přípoje si najdete 
i vhodné 
ubytování 

Stačí pár kliků 
a vybíráte 
si z nabídky jídel
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Vítejte ve světě plném dobrodružství 
a záhad. Nevyřešená tajemství na vás 

čekají nejen v exotické cizině, ale i doma. 
Tam, kde byste je ani nečekali, často 
před vašima očima. Pochybujete? Potom 
si vyzkoušejte, jak to funguje ve světě 
tutm.city mystery live, a změřte své síly 
s profesionálními symbology, specialisty 
na poznávání a interpretaci nejrůznějších 
symbolů, znaků, šifer a emblémů. Věřili 
byste tomu, že i v současném Brně na vás 
čeká záhada ze starověkého Egypta? Že 
ne? Pak vám nezbyde nic jiného než si vše 
vyzkoušet. Třeba už zítra nebo ještě dnes! 
Po zadání kódu se dozvíte, kam přesně 
se máte přemístit a kde začít luštit. Ale 
nebojte se, na začátku řešení záhady 
dostanete část příběhu jako nápovědu.

Příběh na rozjezd
Cybelle náhle zpozorněla a natáhla 
ruku. „Můžu se podívat?“ Její oči přímo 
zářily nadšením. James byl o poznání 
zdrženlivější. Vyjmul z kufříku červený 
předmět se slovy: „Na okamžik jsem si 
myslel, že to mám. Ale kdepak, jsme 
stále teprve na začátku.“ Položil na pra-
covní stůl pouzdro ve tvaru trojúhelní-
ku včetně podivného obsahu. „Skvělá 
práce,“ pronesla nadšeně Cybelle, která 
zářila vzrušením, že se před ní nachází 

záhada čekající na vyluštění. Na stole 
ležely tři věci: dopis, mapa a povědomý 
válcovitý předmět.

„Dopis obsahuje dost zvláštní větu,“ 
pokračoval James. „A také sérii čísel. Zřej-
mě se vztahují k tomu válečku. I na něm 
jsou čísla a znaky. Mapa vypadá nejslib-
něji ze všech nalezených předmětů. Zača-
li jsme u ní, přestože obsahuje jen jediné 
jméno! Špilberk.“ Zalapali jsme po dechu. 
Ovšem, to jméno přece znamená jasnou 
stopu. Zjištění přesné lokality by neměl 
být žádný velký problém. „Ano, stará 
mapa zobrazuje město uprostřed Evropy 
– Brno. Ale tím náš úspěch skončil. Neví-
me, jak dál,“ dodal James.

Vydejte se po stopě
Neváhejte dlouho a vyřešte záhadu, 
na které si vylámalo zuby mnoho odbor-
níků. Na cestě ale musíte rozluštit řadu 
nezodpovězených otázek. Například jak 
Brno souvisí s tajemstvím tří mužů, jaké 
má vazby na Vídeň, Paříž a Washington 
a hlavně na starověký Egypt? Držte se 
nápovědy a pak na vás čeká zábava pří-
mo v ulicích. Hon za tajemstvím může 
začít každou chvíli. Příběh, který začal 
před několika tisíci let, může vyvrcholit 
za pár hodin či dní přímo před vašima 
očima. Hon za tajemstvím začíná.   ▪

O záhadách si nemusíte jenom číst. A není třeba se 
ani spokojit s televizními dokumenty. Za skutečným 
tajemstvím se dá vyrazit do ulic kolem vás. Stačí 
nasednout do vlaku a vystoupit v jednom ze starobylých 
měst naší krásné země. Tentokrát třeba v Brně.

Jak to
funguje?
1  Načtěte QR kód.

2  Vyberte a zakupte záhadu. 
 Na svůj e-mail pak obdržíte 
 aktivační kód.

3  Vydejte se do do Brna
 po stopě tajemství.

4  Záhadu si aktivujte ve svém 
 mobilu s připojením 
 k internetu. Na její vyřešení 
 vám běží přidělený čas.

 Zapojte se do soutěže století. 
Prokažte své vědomosti  
o symbolech, které máte  
každý den na očích!

Soutěž století

Více na www.zahadyvlakem.cz

ODHALTE TAJEMSTVÍ 
V ULICÍCH BRNA 
s interaktivním průvodcem

ČD servis
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Kdo by v Brně neznal BuranTeatr. 
Vždyť se z něj stala největší tvůrčí 

platforma současné nezávislé scénické 
tvorby v našem největším moravském 
městě. Zaměřuje se na tzv. novou 
činohru, fyzické divadlo i hraniční 
divadelní formy. A s jeho inscenacemi se 
postupně seznamují i diváci mimo Brno, 
protože BuranTeatr pravidelně účinkuje 
na významných domácích a meziná-
rodních festivalech a samozřejmě jezdí 
na zájezdy.

Kde to žije uměním
Ale nejen hraním žije toto divadlo. 
Soubor BuranTeatru pořádá opakované 
i jednorázové workshopy z různých 
oblastí scénického umění. Vystupují 
na nich respektovaní čeští a zahraniční 
lektoři jako například Matija Solce, 
Hendrik Martz, Aitor Basauri nebo Jacob 
Banigan. Každoročně BuranTeatr orga-
nizuje festival nezávislého scénického 
umění Náplava, kde se diváci seznamují 
s dílem profesionálních performerů, 
divadelních skupin i nezávislých scén, 
a to z Česka i Slovenska.  

Soubor BuranTeatru se snaží o rozvíje-
ní linie hudby a výtvarného umění. Dává 
prostor začínajícím i etablovaným profe-
sionálním umělcům pracujícím s různý-
mi médii jako malba, fotografie, video 
nebo instalace. Obecně platí, že soubor 
poskytuje své prostory tvůrcům všech 
oblastí živého umění, a to pro zkoušení 
i výzkum. Navíc součástí BuranTeatru 
se stala i kavárna Black Box, ve které 
se pravidelně konají komorní koncerty 
lokálních i mimobrněnských hudebních 
těles, čtení poezie, ale i sociálně prospěš-
né aktivity jako sbírky potřeb a oblečení 
pro lidi v nouzi.

Plány na letošní sezonu
Ve zbývající části sezony 2020/2021 
se můžete těšit na řadu autorských 
premiér, například na divadelní instalaci 
projektu „I Am Normal: Example No. 4“ 
od uměleckého šéfa Juraje Augustína. 
Kmenová režisérka divadla Alexandra 
Bolfová spolu s inscenačním týmem uve-
de scénickou koláž „Kane’s Skin“, vychá-

zející z díla Sarah Kane. V koprodukci se 
subjekty ZDRUHESTRANY a ORBITA se 
připravuje pohybově-taneční inscenace 
„Eight Cups And The Devil“. V rámci pro-
jektů se zaměřením na fyzické divadlo 
si nenechte ujít premiéru děl pětice per-
formerů s názvem „Sóla!!!! / nic zvláštní-
ho /“. Pokud máte zájem o aktuální zají-
mavosti a informace o divadle, sledujte 
jeho webové stránky nebo prezentaci 
na Facebooku. V BuranTeatru se už těší 
na vaši návštěvu.    ▪

BURANTEATR JAKO 
DIVADLO A CENTRUM
nezávislé scénické tvorby
Na brněnské divadelní scéně působí BuranTeatr již patnáct 
let. Za tu dobu se jeho hry prosadily u diváků i kritiky a jeho 
soubor získal pověst dynamického, kreativního a nezávislého 
uměleckého tělesa. Na svém kontě má více než sedmdesát 
autorských inscenací a desítky koprodukcí.

Využijte ČD Body
Uživatelé věrnostního programu 
Českých drah nyní mají skvělou 
možnost navštívit představení 
brněnského divadla BuranTeatr 
za poloviční cenu. Za 20 ČD Bodů 
totiž mohou získat voucher, 
který lze uplatnit pro nákup  
dvou vstupenek za cenu  
jedné! Voucher je vydáván  
s platností na šest měsíců.  
Divadlo BuranTeatr sídlí na  
adrese Kounicova 20 v Brně  
v budově sokolského stadionu.

Více na www.buranteatr.cz
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ČD servis l můžete potkat ve vlaku

Koho byste chtěl vyfotit v nejbližší 
budoucnosti?
Můj největší sen je vyfotit paní Dagmar 
Havlovou. Jako žena se mi vždycky líbila. 
Mám pocit, že to byla nejkrásnější první 
dáma na světě. Už jsem ji oslovil přes 
Instagram, ale chápu, že si na odpověď 
počkám pěkně dlouho, protože jí určitě 
píše velké množství lidí. Ale rád vyfotím 
každého, kdo má zájem o mou tvorbu. 
A těší mě, že fotím čím dál více žen. 

A co Báru Basikovou? Tu byste nechtěl 
nafotit?
Určitě! Tu už si dokonce domlouvám, 
snad to vyjde. Ona je suprová zpěvačka 
a zajímavá osobnost. S ní bych dokázal 
udělat hodně netradiční fotografie, pro-
tože ona je typ člověka, který se nebojí 
experimentovat.

Co považujete za svůj dosavadní nej-
větší úspěch?
Ocenění Photo Open 2017, které udělu-
je cestovatelský klub BalticTrio za au-
torské fotografie. Tehdy jsem vyhrál se 
snímkem s malou romskou holčičkou 
a pejskem, tedy s tematikou spíše so-
ciální. Ale mám radost z každé výstavy, 
kterou se mi podaří zorganizovat, a pro-
to bych chtěl poděkovat Jiřímu Jaskma-
nickému z Českého centra fotografie, 
který mi dlouhodobě pomáhá v kariéře. 
A velmi rád přispívám na dobročin-
né akce, například v Brně na pomoc 
dětem s rakovinou, případně na pomoc 

hendikepovaným v Ústí nad Labem. 
Mám vždy dobrý pocit, když se na těchto 
akcích prodají všechny mé snímky.

Vaše tvorba se ale pravidelně objevuje 
i v zahraničí.
Několik mých prací se objevilo například 
v tureckém nebo španělském časopise, 
pak ve Francii, ale hlavně v Americe. 
Ve Státech milují mou artovou tvorbu. 
Když jsem jim posílal klasický portrét 
nebo akt, tak to nechtěli, pro ně to byla 
nuda. Oni potřebují, aby fotka byla pro-
pracovaná jak kompozičně, tak postpro-
dukčně, takže třeba měli zájem o téma 
svázaných těl a zakrytých hlav.

Už se vám stalo, že by se někdo upro-
střed focení zvednul a odešel? 
Nedávno se mi to stalo poprvé v životě. 
Jeden model skutečně odešel v polovině 
focení, ale nebylo to kvůli tomu, že by se 
styděl svléknout donaha nebo že by měl 
problém se mnou. Tam došlo k osobní-
mu sporu mezi ním a klientem, který si 
fotografování objednal a byl přítomen 
ve studiu.

Loni na jaře jste se věnoval tématu 
druhé světové války. Co vás k tomu 
vedlo? Byla to provokace, nebo objed-
návka?
To mělo hlubší smysl, protože už jako 
malý v dětském domově jsem miloval 
válečné filmy, které nám tam pouštěli, 
třeba Němou barikádu. Už tehdy jsem 

k válečné tematice tíhnul. Šlo o projekt, 
na kterém jsem hodně spolupracoval 
s hercem a modelem Lubomírem Sema-
nem. Byla to pro mě výzva a od začátku 
jsem věděl, že to bude kontroverzní. 
Výstava proběhla v Praze na Vinohra-
dech naštěstí ještě před tím, než k nám 
dorazil koronavirus. Jmenovala se Junek 
jinak, protože lidé ode mě většinou 
čekají akty a tam se dočkali dost jiné 
fotografie. Tehdy jsem byl označen 
za rasistu, protože jsem si dovolil ukázat 
vojáka v uniformě wehrmachtu.

Ve vaší tvorbě lze najít i snímky ulice, 
nádraží nebo vnitřku domu.
Obecně platí, že fotím, když mám 
náladu fotit. Vždy jsem mile překvapený, 
když má úspěch můj snímek, na kterém 
je třeba kostel, hřbitovní brána nebo 
Pražský hrad. Je zajímavé, že ty se pro-
dávají rychle. A když se lidí ptám, proč 
si raději ode mě nekoupí nějaký krásný 
akt, tak mi odpoví, že ten může mít 
každý, zatímco snímek ulice od Junka 
považují za cosi jako limitovanou edici, 
která bude mít za osmdesát let větší 
cenu. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
beru jako nosiče reklamy
Před jeho fotoaparátem pravidelně pózují sportovci, 
moderátoři, umělci, manažeři nebo prostě kluci a holky 
odvedle. Oblečení nebo nazí. Pracuje prakticky každý den. 
Tytam jsou časy, kdy se bál, zda se focením uživí. Dnes se 
jméno Milan Junek vyslovuje v umělecké branži s respektem. 
Reprezentuje totiž kvalitu, styl a občas provokaci.

Milan Junek
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Vizitka
Patří mezi přední české foto-
grafy, kteří se prosadili v oblasti 
mužského i ženského aktu, 
ale i klasického portrétu. Jeho 
snímky se pravidelně publikují 
i v zahraničí, zejména v USA. Pro 
jeho tvorbu je typická umě-
lecká retuš a používání filtru. 
Ve spolupráci s Českým centrem 
fotografie mu v roce 2017 vyšla 
kniha Fotograf Milan Junek. Dru-
hou knihu určenou pro veřejnost 
chystá na začátek letošního roku. 
V minulosti působil v severních 
Čechách, později ve Staré Bole-
slavi, aktuálně bydlí v Praze. Své 
práce vystavuje na Facebooku  
a Instagramu.

Jste velmi aktivní na Facebooku nebo 
Instagramu. Co říkáte na názor, že 
sociální sítě paradoxně přispívají k od-
cizení mezi lidmi a k šíření nenávisti?
Pro mě jsou sociální sítě především  
nosiče reklamy. Nespočet lidí si tam 
může prohlédnout mou tvorbu. Kdy-
bych ale nebyl fotograf, tak bych je 
možná nepoužíval. Určitě bych nebyl 
na Facebooku. Snímky ze svého soukro-
mí zveřejňuji málokdy.

Jsou u vašich příspěvků na sociálních 
sítích nenávistné komentáře?
To se mi stalo jen u tématu druhé světo-
vé války, o kterém jsme už mluvili. Lidé 
se mě ptali, proč prezentuji německé 
vojáky jako hrdiny. Ale já jsem chtěl 
ukázat, že obyčejní němečtí kluci často 
do války jít vůbec nechtěli. Když se kluk 
loučí se svou holkou a u toho brečí, tak 
to není hrdinství, ale výjev ze skutečné-
ho života. 

 Vítězný snímek, 

za který získal ocenění 

Photo Open 2017

O vás je známo, že nemáte ani neří-
díte auto a raději používáte veřejnou 
dopravu. 
Nikdy jsem neměl odvahu udělat si 
řidičský průkaz. Nemám ani odvahu 
jezdit na kole. Ve vlaku mě opravdu mů-
žete potkat, protože pravidelně jezdím 
za maminkou do Ústí nad Labem. Pár 
lidí mě už ve vlaku dokonce poznalo. 

Oslovujete ve vlaku lidi, které byste 
chtěl fotit?
Lidi si určitě prohlížím a říkám si 
v duchu, kdo by byl zajímavý na focení. 
Jsem sice drzý a hodně komunikativní, 
ale abych někoho přímo ve vlaku oslovil 
pro modeling, tak to jsem si nikdy 
nedovolil. To dělám jen na sociálních 
sítích.    ▪



Kontaktní adresa
Zaujala vás některá nabídka? Pro více 
informací kontaktujte obchodní oddělení 
na adrese obchod@gr.cd.cz. V e-mailu 
můžete uvést, o kterou službu máte zájem, 
případně další konkrétní požadavky. 
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Potřebujete zkombinovat podnikání s častou jízdou vlakem 
pro vás i vaše zaměstnance? Uvažujete o netradičním 
výjezdním zasedání či firemní oslavě? Nebo jen plánujete 
přesun většího množství lidí po kolejích? Pokud ano, zkuste 
se zastavit na této stránce.

NABÍDKY UŠITÉ  
PŘESNĚ NA MÍRU  
pro firmy a podnikatele

Tak jako si cestující vybírají různé 
jízdenky a spoje, mohou si také  

firmy objednat produkty národního 
dopravce. 

Korporátní e-shop
Asi nejvíce využívaný je korporátní 
e-shop, ve kterém může firma nakupo-
vat jízdní doklady pro své zaměstnance 
a ještě využívat slevu. Hned při registraci 
společnost získává slevu 4 % a dalším 
nakupováním může dosáhnout na slevu 
až 10 %. Nákup jízdních dokladů probíhá  
24 hodin denně. Firmy mohou platit 
kartou, pomocí služby ČD Kredit nebo 
na fakturu se splatností čtrnáct dní. 
K účtu je možno přiřadit nákladová 
střediska, pokud jeden nákupčí pořizuje 
jízdenky pro více středisek, nebo  
tzv. disponenty, a to pro případ, kdy více 
poboček nakupuje na jeden účet. K jíz-
denkám z e-shopu jsou zdarma vnitro-

státní místenky, vyjma místenek do vlaků 
SC Pendolino a business oddílů v railjetech. 

Síťová jízdenka IN Business
Dalším produktem pro firmy je síťová jíz-
denka IN Business. Ta se prodává jako ap-
likace na In Kartě a umožňuje neomezené 
cestování v první a druhé vozové třídě 
v rámci své platnosti. Karta je přenosná, 
může na ni cestovat kterýkoli zaměst-
nanec firmy vlaky Českých drah v rámci 
republiky. Zdarma lze v e-shopu pořídit 
elektronickou místenku vyjma místenky 
do vlaků SC Pendolino a business oddílů 
v railjetech. Síťová jízdenka IN Business 
se nabízí s platností na tři měsíce nebo 
na jeden rok. Celková cena závisí na počtu 
zakoupených aplikací.

Zvláštní vlaky a vozy
Speciální nabídku Českých drah předsta-
vují  zvláštní vlaky připravené na míru 

podle požadavků zákazníka. Ten si určí 
čas, trasu i počet cestujících. Nemusí 
se jednat jen o přepravu osob z bodu 
A do bodu B, klienti často žádají  
tzv. zážitkovou jízdu. K dispozici jsou 
proto moderní i historická vozidla. 
Národní dopravce má k dispozici také 
jídelní, lůžkové, lehátkové a konferenční 
(společenské) vozy, ve kterých lze během 
jízdy podávat občerstvení, pořádat 
konferenci, promítání, firemní večírek 
nebo oslavu narozenin. Ve spolupráci se 
sousedními dopravci se dá vypravit vlak 
i do ciziny. Úspornější alternativou je 
připojení zvláštního vozu k některému 
z pravidelných vlaků. V případě zájmu 
mohou České dráhy dodat pro zákazníka 
i catering a obsluhu. 

Místa pro skupinu
Potřebujete zajistit přepravu většího 
množství osob vlakem? Potom vám Čes-
ké dráhy mohou vyhradit požadovaný 
počet míst nebo i celý vůz v pravidelném 
řazení vlaku, případně připojit vůz navíc. 
Nad rámec standardně poskytovaných 
služeb si lze objednat catering. Vůz nebo 
vozy pro skupinu budou označené. V pří-
padě potřeby si lze objednat i zastavení 
vlaku ve stanici mimo jízdní řád.  ▪
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1Mám chytrý telefon  
a mobilní připojení k internetu 

Stáhněte si zdarma z Google Play nebo App 
Store aplikaci Můj vlak. Pokud chcete přes apli-
kaci také nakupovat jízdenky, pak se zaregist-
rujte. Do aplikace si také můžete nahrát svou 
In Kartu. I bez registrace ale funguje vyhledá-
vač spojení a u jednotlivých spojů se rovnou 
dozvíte, za jakou cenu si můžete koupit jízden-
ku. Pro zobrazení cen jízdného je samozřejmě 
nutné specifikovat, zda máte nárok na nějakou 
slevu. Kromě toho se dozvíte plánované řazení 
vlaku, rozsah služeb na palubě a další detaily. 
Aplikace vás může upozornit na aktuální zpož-
dění, cílovou nebo přestupní stanici. Při nákupu 
jízdenky můžete využít věrnostní program 
národního dopravce a sbírat ČD Body, za které 
si pak vybíráte odměny.

Využít můžete i jiné aplikace nebo webové 
vyhledávače spojení. Známý je třeba idos.cz, 
který nabízí i vyhledávač spojení MHD, což se 
hodí pro nalezení spoje pro tzv. první a poslední 
míli, tedy pro cestu na nádraží a z nádraží. Sluš-
ně funguje také vyhledávač seznam.cz, který 
navíc nabízí i mapové podklady.

Praktická je aplikace Infotabule Správy želez-
nic, která umí do vašeho telefonu přenést ob-
razy odjezdových a příjezdových tabulí mnoha 
stanic i zastávek včetně konkrétních nástupišť, 
odkud/kam vlak pojede.

Cestovat vlakem umí asi každý. Ale ne všichni chtějí 
trávit čas hledáním, co je pro ně efektivní nebo 
nejrychlejší. A tak jsme se to pokusili udělat za vás. 
V nové rubrice přineseme jednoduché návody jak na to. 
Seriál zahájíme plánováním cesty.

KDY MI TO JEDE?

Další možností je zjistit si spojení prostřednictvím Kontakt-
ního centra Českých drah. Stačí zavolat na telefonní číslo 
221 111 122 a požádat o vyhledání spojení přímo operátorku 
nebo operátora. Nebo stačí zajít na přepážku osobní pokladny 
na nádražích, kde je tato služba poskytována. O spojeních 
z dané stanice informují i vývěsné jízdní řády přímo na nádražích. 

Každá cesta začíná pro cestujícího otázkou, které vlakové spojení je pro něj to 
nejlepší. Předem upozorňujeme, že s chytrým telefonem máte větší možnosti. 

Na druhou stranu ne každý chce být otrokem vlastního telefonu.

2Mám chytrý  
telefon, ale  

nemám trvalé  
připojení k internetu
I tak si stáhněte aplikaci  
Můj vlak a k tomu jízdní řády 
států, které si vyberete. Pak 
budete mít k dispozici mezi-
národní vyhledávač spojení 
i bez datových služeb. Jen 
nákup jízdenky a další pokro-
čilé funkce vyžadující online 
připojení nebudou funkční.

3Nemám 
chytrý  

telefon ani  
internet 
Pořiďte si celostátní 
jízdní řád v knižním 
vydání v prodejnách 
PONT. Pokud je už 
vyprodaný, poptejte 
se u pokladních  
přepážek nebo  
v ČD Centrech po  
kartičkových jízdních 
řádech zdarma pro 
konkrétní linku. V pří-
padě regionálních 
vlaků existují jízdní 
řády pro příslušný 
kraj – i ty jsou obvykle 
k dispozici v poklad-
nách a ČD Centrech.

Díl
první
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USA

Amerika. Země neomezených možností, nekonečného prostoru, 
národních parků s překrásnou přírodou, země s pestrou paletou ras, 
kultur, náboženství a životních stylů. Můžete si vybrat zábavu podle 
svého gusta. Koupání v oceánu, procházku kolem vil miliardářů, 
celodenní pojídání šťavnatého ovoce plného slunce i světélkující hrací 
automaty uprostřed pouště. Tedy když na to máte peníze, platné 
doklady a schválenou dovolenou.

TŘI TÝDNY  
ŠTĚSTÍ A NÁSTRAH 
na americkém západě
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Silnice tu mají 
široké a rovné, 
řidič nemusí třeba 
30 mil pohnout 
volantem.

veverky. Čipmankové jsou hraví, mlsní 
a velmi roztomilí, drzostí připomínají 
asijské makaky. 

Když je technika tabu
Dojeli jsme do indiánské rezervace, 
kde indiáni už dávno nemají tušení, co 
je teepee. Odkojeni Vinetouem, měli 
jsme zcela zkreslené představy o životě 
původních amerických obyvatel. Tohle 
místo rychle opouštíme a pokračujeme 
k hranicím s Arizonou. Mnohem pou-
tavější než domorodí indiáni je pro nás 
komunita amišů, o které jsme doposud 

neměli valné povědomí. Na parkovišti 
před supermarketem hledíme na povoz 
tažený koněm. Na kozlíku sedí na první 
pohled zvláštní muž v bílé košili s ves-
tou, černém klobouku a s dlouhým plno-
vousem a s ním dvě dívky v dlouhých 
sukních se zástěrami, na hlavách čepce, 
v ruce proutěné košíky. Výjev jako z po-
hádky. Amišové dodržují přísné zákazy 
v používání techniky (auta, telefony 
stejně jako elektřina jsou tabu), nesmí 
navštěvovat vysoké školy. Žijí skromným 
způsobem na venkově, mají svoji samo-
správu a nejčastěji se živí zemědělstvím 
(opět bez použití strojů). Ženit a vdávat 
se smějí jen v rámci svého náboženství.

Odpoledne si protáhneme těla pro-
cházkou k meandru Colorada, zvané-

S novým přítelem vstříc novým 
dobrodružstvím. Kupujeme si 

letenky s přestupem v Paříži a těšíme se 
na tři týdny na západě USA. Obrovské 
vzdálenosti neumožňují poznat krásy 
celých Spojených států za tak krátkou 
dobu. Takže na východ snad někdy příš-
tě. Po příletu se potkáváme s českým 
kamarádem a jeho prastarým Fordem 
Aerostar, který se pro příští dny stane 
naším dopravním prostředkem a vlastně 
i pojízdným domovem.

Leniví koně i hravé veverky
Vypravíte-li se na západ USA, Utah 
určitě nesmíte minout. Na relativně 
malé ploše se nachází bezpočet národ-
ních parků. Půvab polopouštní krajiny, 
rudých kaňonů a říčních soutěsek 
uchvátí snad každého cestovatele. 
Fotogenické vápencové žluto-červené 
věžičky v národním parku Bryce Canyon 
jsou protkané množstvím pěších stezek. 
Absolvujeme dvouhodinový turistický 
výlet na líných koních a mulách na dno 
kaňonu. Průvodce s vzezřením kovboje 
pojmenovává skalní útvary. Některé, 
jako „nahá paní“, provází slovy: „Všich-
ni mladší osmnácti let, zavřete oči.“  
Krajina není pustá, zahlédneme srnku, 
divoké ptactvo a roztomilé pozemní 

Grand Canyon

Čipmankové, malé pozemní veverky, 
jsou hraví, mlsní a roztomilí 
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přibylo. Pracují v supermarketech, 
prodávají bižuterii a keramiku v pochyb-
ných stáncích kolem silnic, stlučených ze 
všeho, co našli. Nás však čeká Grand Ca-
nyon, nejznámější díra na zemi. Zatímco 
většina turistů volí procházku po okraji 
a skleněnou vyhlídku, my scházíme 
stezkou Bright Angel dolů. Na třinácti 
kilometrech je převýšení 1 350 metrů. 
Až na dno a zpátky si za jediný den ale 
netroufáme. Nad hlavami nám krouží 
vyhlídkové vrtulníky. Orly bychom viděli 
raději, ale máme smůlu. Čeho je hojnost, 
jsou mouchy. Zřejmě se v Arizoně pře-
množily. V Americe překvapivě existují 
i mucholapky, vyrojily se skoro stejně 
rychle jako otravný hmyz, visí doslova 
všude, ale much stejně neubývá. 

mu Horse Shoe (podkova). Z malého 
parkoviště je to tři čtvrtě míle pískovou 
pěšinkou až k okraji srázu, odkud máme 
nebetyčně krásný výhled na modroze-
lenou vodu řeky Colorado hluboko pod 
námi a skalní planinu, do které se vodní 
tok po tisíciletí zařezával. Cestou nepo-
tkáváme ani nohu, pro Američany to je 
zřejmě příliš dlouhá vzdálenost pro pěší 
chůzi. Den zakončujeme u Lake Powell, 
přehrady s průzračně čistou vodou. 
Jako zázrakem se nám podaří najít zde 
zcela odlehlé místo mezi útesy s malou 
písečnou pláží jen pro nás. 

Nejznámější díra na zemi
Arizonská krajina je stejně suchá a hor-
natá jako v Utahu, jen indiánů značně 

Přehrada Lake Powell

  Čeká vás tu dovolená 
se všemi civilizačními 
vymoženostmi, na které je 
zhýčkaný Evropan zvyklý.

  Země je tak veliká a plná 
zajímavostí, že si vybere 
opravdu každý, od milovníků 
opuštěné přírody až 
po zapřisáhlé městské typy. 
Na své si přijdou i vyznavači 
pláží a zábavních parků.

  Přistěhovalci z celého světa 
tvoří pestré multikulturní 
prostředí, jež se odráží ve všech 
aspektech života, ať už je to 
architektura, víra nebo jídlo.

  Rozličné podnebí 
s celoročním teplem na jihu či 
příjemným chladem horských 
masivů dává možnost výběru 
každému a po celý rok.

  Přepravu na dlouhé 
vzdálenosti můžete hravě 
zvládnout lokálními přelety, 
hustota leteckých spojů je 
opravdu velká. 

  Pro turistický pobyt občané 
České a Slovenské republiky 
nepotřebují vízum, pokud 
jejich pobyt nepřekročí 90 dní. 
Potřebují však schválenou 
žádost o povolení vycestovat 
podanou prostřednictvím 
Elektronického systému 
cestovní registrace (ESTA).

proč 
vyrazit 
do USA

+



cestopis

44

Projíždíme snad 
nejúrodnějším místem 
na zeměkouli. 
Lepší broskve jsem nikdy 
předtím ani potom nejedla.

Pokračujeme směr hlavní město 
Arizony – Phoenix. Vegetace je bohatší 
o palmy a impozantní kaktusy Sagurao 
s několikametrovou výškou. Taky horko 
přidává na síle, i vítr je tu horký jako 
fén. V autě s rozbitou klimatizací to 
není nic příjemného. Silnice tu mají 
široké a rovné, řidič nemusí třeba  
30 mil pohnout volantem, což v kombi-
naci s automatickou převodovkou dělá 
řízení snadným, ale zároveň nudným. 
Nicméně jsme pochopili, proč Američa-
né mohou mít řidičský průkaz už od  
16 let. V 17 hodin 33 minut, nevím jaké-
ho času, překračujeme hranici s Kalifor-
nií. Časová pásma se v různých státech 
liší, máme v tom celkem chaos. Naštěstí 
čas není na dovolené naším pánem, 
obvykle stačí uhlídat západ slunce.

Písek všude, kam se podíváš
Usměvavý ranger na hranicích nám mís-
to pasů kontroluje banány a pomeran-
če. Raději se na nic neptáme a můžeme 
jet dál. První zastávkou v Kalifornii jsou 
Imperial Dunes – oblast písečných dun, 
kde leží písek a nic jiného, kam oko 
dohlédne. Šplháme po dunách, boříme 
se, padáme, skáčeme do dálky a nako-
nec válíme sudy. Boty, kapsy a všechno 
máme plné jemného, sluncem prohřá-
tého písku. A teď by se hodila chladivá 
koupel. Vydáváme se ze silnice na štěr-
kovou odbočku, která se po chvíli mění 
v pískovou. To se nám stává osudným, 
auto se při otáčení zahrabalo. Bláhově 
se ho snažíme vyhrabat rukama, ale jen 
do chvíle, než narazíme na štíra. Naštěs-
tí byl taky překvapený a nezaútočil.

Pomalu se stmívá, pokračujeme v hra-
bání za pomoci plastových talířů, ale 
nikam to nevede. Odbíháme k dálnici, 
zkoušíme stopovat, ale nikdo nezasta-
ví. Hrabeme pak i za tmy, podkládáme 
kola nasbíranými větvemi, leč stále 
bez úspěchu. Celí obalení pískem to 
vzdáváme a přespáváme v kufru auta. 
Neradi bychom tu strávili zbytek dovo-
lené, vstáváme za úsvitu a jdeme zase 
k dálnici stopovat. Ani za světla nám 
nikdo nestaví. Propadáme mírnému 
zoufalství. Vracíme se k autu pro něco 
k snědku, když tu kolem jede dodávka 
s mexickou posádkou. Chlapi ochotně 
vytáhli z auta lopaty a během deseti 
minut jsme zachráněni. Ať žijí imigranti. 

Pacifické pobřeží nás překvapilo. 
Lámu si hlavu, co dalo Tichému oceánu 
jméno – vůbec není tichý. Mohutné vlny 
se valí k pobřeží a s ohromujícím huče-

ním se rozlévají daleko na písčitou pláž, 
nesou zvířený písek a mraky potrhaných 
mořských řas. Nedaleko předvádějí své 
umění do černých neoprenů odění surfa-
ři. Koupeme se, ale voda je studená. 

Obklopeni luxusem
Kalifornské metropole San Diego 
s krásným přístavem, kde kotví staro-
bylé trojstěžníky a velké válečné lodě, 
a Los Angeles s mrakodrapy, vysokán-
skými palmami, luxusními rezidencemi 
za vysokými zdmi a nehoráznou zácpou 
na páteřní dálnici necháváme za sebou. 
Přehlídku milionářského luxusu si dopřá-
váme až na zámku San Simeon, kde dříve 

Stromový velikán v národním parku Sequoia

San Francisco má turistům co nabídnout. 
Nezapomeňte tu navštívit přístav
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sídlil novinářský magnát William Ran-
dolph Hearst. Stavba z let 1919–1952 
je kombinací antického a španělského 
stylu, leží v kopcích v srdci nádherné 
zahrady se záplavou barevných květin, 
palem a pomerančovníků. Součástí 
rezidence jsou tenisové kurty, venkovní 
i vnitřní bazén, terasy, fontány a vodo-
trysky. Interiér z 20. let minulého stole-
tí, doplněný originály starých gobelínů, 
mozaikovými podlahami a gotickým 
nábytkem, působí impozantně. Navíc 
dům vypadá, jako by majitel jen odjel 
včera na dovolenou.

Kouzelné San Francisco
Tři sta padesát kilometrů pacifické 
pobřežní silničky nás vede na sever až 
do San Francisca. Oceán cestou ukazuje 
svou rozmanitost. Celé dopoledne se 
schovává v husté mlze a dává o sobě 
vědět jen šuměním přílivu. Odpoledne 
předvádí krásy svého skalnatého pobře-
ží a vlny soutěží, která nárazem na pev-
ninu vytvoří vyšší gejzír. San Francisco 
je městem malebných dvoupatrových 
domků i mrakodrapů nebetyčných výšek 

a pestrých tvarů. Je také městem vody, 
zeleně, kopců a pahorků, houpavých 
a strmých ulic, kde tachometr ukazuje 
spotřebu 100 litrů na 100 kilometrů. 

Zbytek dne trávíme touláním po měs-
tě. Objevujeme China Town s obvyklým 
asijským pouličním šrumcem a libými vů-
němi čerstvě vařeného jídla. Procházíme 
finanční čtvrť, kde se vyskytují výhradně 
muži v oblecích a ženy v kostýmech. Sa-
mozřejmě přejíždíme legendární Golden 
Gate Bridge. Černoch u závory nás ušetří 
platby mýtného, za platícím autem 
na nás mává, ať rychle projedeme. Opla-
tíme mu úsměvem, tohle jsme v korektní 
Americe nečekali. Město opouštíme až 
za tmy, kdy se odívá do pestrobarevné 
záplavy neonů a světel.

Kolem broskví do Údolí smrti
Jsme zpátky v přírodě, v národním 
parku Yosemite. Nad řekou Merced se 
tyčí strmá žulová skaliska pohoří Sierra 
Nevada, proslulé vodopády jsou ale právě 
značně vyschlé, ale i tak je tady krásně. 
Řešíme problém s místem pro přespá-
ní. Hustý smrkový les je sice všude, ale 

Národní park Bryce Canyon

  Je to daleko, z letadla 
bolí celé tělo, zvláště když 
na vedlejším sedadle sedí 
obézní Američan a dobrou 
půlkou těla přečnívá na vaše 
sedadlo.

  Běžný jídelníček se tam 
sestává z hamburgerů 
s hranolky. Američané je jedí 
i k snídani. Ostatní jídlo je chuti 
nevalné, s výjimkou mexického.

  Dopoledne vám v restauraci 
nenalejí ani malé pivo, jiné 
než malé tu vlastně ani 
neexistuje. Nesmí se pít alkohol 
na veřejnosti. Konzumace 
alkoholu okatě ukrytého 
v papírovém sáčku stále není 
minulostí.

  Tři úrovně zákonů (federální, 
státní a oblastní) zajišťují, že se 
tu na první pohled nesmí vůbec 
nic.

  Krásné lidi (posuzováno 
evropskými měřítky) budete 
hledat jako jehly v kupce sena. 
Cizinci se za Američankami 
otáčejí se slovy: „To snad není 
možné.“

  Všichni se uměle usmívají 
a neustále se vás ptají, jak 
se máte, i když je to vůbec 
nezajímá.

  Reklama vás pronásleduje 
na každém kroku, počínaje 
billboardy i v úplné pustině 
přes časopisy, kde každá 
druhá stránka je inzertní, až 
po televizní pořady. 

proč 
nejezdit 
do USA
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Všechno je vyprahlé, 
pokryté prachem, 
vzduch se tetelí 
vedrem a vytváří 
zvláštní optické iluze. 

stejně tak i výstražné cedule popisující, 
jak medvědi demolují v noci auta, aby se 
dostali k potravě. Nakonec to riskneme 
a máme štěstí, medvěd se neukáže. 
Cestou do dalšího národního parku 
projíždíme snad nejúrodnějším místem 
na zeměkouli. Kam oko dohlédne, 
táhnou se lány jabloní, broskvoní, révy, 
pomerančovníků, olivovníků a ořechů. 
Upřímně, lepší broskve jsem nikdy 
předtím ani potom nejedla. V národním 
parku Sequoia obdivujeme stromové ve-
likány, které se ani nevejdou na fotogra-
fii. Ale větším zážitkem je pro nás malý 

medvěd. Nebo spíš medvídě. Zničehonic 
přichází mezi stromy, čumilů a fotografů 
si vůbec nevšímá, projde kolem, a jak 
rychle se objevilo, tak taky zmizelo. 

Cestou dál na jih krajina žloutne, 
zelené už jsou jen stromové yuky. Není 
se co divit, blížíme se k Údolí smrti. 
Z výšky 3 tisíce stop nad mořem klesáme 
až do 190. Všechno je vyprahlé, pokry-
té prachem, vzduch se tetelí vedrem 
a vytváří zvláštní optické iluze. Pot z nás 
lije proudem, i když vůbec nic neděláme, 
a kameny jsou tak rozpálené, že po let-
mém doteku rychle ucuknete. Naštěstí 

jsme nabrali plnou nádrž, kdyby nám 
tady došel benzin, název tohoto údolí by 
se jistě vyplnil.

Hráčské doupě pro babky
Geniální nápad, jak dostat turistický 
ruch do místa, kde nic, ale opravdu nic 
není. Ve státě Nevada jsou povoleny 
výherní automaty a hrát se dá všude, ale 
Las Vegas je mekkou gamblerů z celého 
světa. I pro běžného turistu neotřelé 
místo. Na závěr našeho putování si do-
přáváme hotelové spaní, ostatně jinak 
to zde ani nejde. Levný pokoj má sice 
jediné malé okno s výhledem do protější 
betonové zdi, ale rozložité čisté postele, 
hotelový bazén na střeše a všudy-
přítomné koktejly nám dávají pocit 
blahobytu. Každý hotel na místním 
bulváru zvaném Strip má hráčské patro 
s automaty, ruletou, pokerem a vším, 
co do kasina patří. Hodíme pár čvrťáků 
do Jednorukého bandity, ale jinak spíš 
pozorujeme okolní cvrkot. Kupodivu 
nejvíc hrají staré babky. 

Se setměním pořádají všechny místní 
hotely tematickou show. Jsou tu malé 
Benátky i s gondolami na vodě, sopka 
chrlící skutečné plameny, Caesarův 
palác s rádoby mramorovými sochami 
z dřevotřísky, newyorský Manhattan se 
sochou Svobody a pouličními umělci, 
Flamingo s živými plameňáky, Excalibur, 
svět pohádky, kde se procházejí rytíři 
v brnění, a Luxor s pyramidou a sfin-
gou. Nejvíc se nám líbil Ostrov pokladů 
se dvěma bitevními křižníky, na kterých 
každý večer probíhá pirátská bitva. 
Vegas je prostě centrem zábavy, kde za-
pomenete na starosti. A sem tam někdo 
i vyhraje vysněný balík peněz.  ▪

Uprostřed pouště vyrostl hráčský ráj jménem Las Vegas
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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 ,  A V  Č R

HODNĚ SNĚHU, MÁLO CHLEBA 
A FÁMA O NEDOSTATKU SOLI

Největší světovou událostí v lednu 1981 bylo určitě uvedení Ronalda Reagana 
do funkce amerického prezidenta. Jenže většina lidí v Československu řešila 

obyčejné starosti všedního dne. Třeba kde sehnat kvalitní pánskou košili, jak nakoupit 
západní zboží v Tuzexu, kam se vypravit na zimní dovolenou do hor nebo co zase přestalo 

fungovat kvůli extrémně studenému počasí a jak to opravit.
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Vstup do nového roku pravidelně provázelo shánění 
kalendářů a diářů. Monopol na výrobu všeho papírového, 

co pomáhalo s orientací v čase, držely od sedmdesátých 
let Obchodní tiskárny Kolín. Zejména kapesní diáře v době, 

kdy neexistovaly mobily ani počítače, zkrátka letěly. Kdo 
měl známé v nějakém podniku, který si nechával vyrábět 
speciální kalendáře pro klienty, byl šťastlivec, protože pro 

jejich potřebu se dělaly atraktivnější kousky. V osmdesá-
tých letech měly často i poněkud lechtivější obsah. Šlo 

vlastně o legální erotiku.

V lednu 1981 vládla zima. Strašná. A i když se říkalo, že 
hlavní čtyři nepřátele socialismu představuje čtveřice 
ročních období, zima byla nejhorší. V tom jedenaosmde-
sátém se sice nevyhlašovaly uhelné prázdniny jako o dva 
roky dřív, ale i tak agentura ČTK informovala už 1. ledna 
o tom, že v Praze zuřila vzácná zimní bouře způsobená 
rychlým příchodem studené fronty. Na severu Čech se 
objevil ledový vítr s nárazy až 140 kilometrů v hodině. 
Na rozestavěné novostavbě v Teplicích pohnul střechou 
a v lomu v Tušimicích si vynutil zastavení těžby na ho-
dinu. Nakonec se z volna radovali jen školáci z jedné 
brněnské devítiletky, které živel odnesl střechu a s ní 
i vyučování. Pravá sněhová nadílka měla teprve přijít 
na Tři krále. V úterý 6. ledna poprvé za sezonu vrstva 
sněhu v Krkonoších dosáhla jednoho metru.

V lednu jsme samozřejmě i tenkrát 
jezdili na lyže. Ale Rudé právo 
tehdy čtenáře varovalo, že „Tatrám 
otálení nesvědčí“. Do nejvyšších 
hor společného státu mířily ročně 
čtyři miliony lidí a infrastruktura 
tomu nebyla vůbec přizpůsobená. 
Tehdejším slovníkem řečeno: „ná-
vštěvnost vyhrocuje disproporce 
ve vybavenosti území,“ takže „znač-
ná část návštěvníků včetně zahra-
ničních se ubytovává v soukromí 
a zajišťuje si stravu v prodejnách 
potravin, což narušuje proporciální 
řešení maloobchodní sítě i využití 
tatranských zařízení cestovního 
ruchu“. Jenže Tatry byly jen špička 
ledovce. Vesnic, kde o nedělích na-
dávali, že jim chalupáři o víkendu 
vykupují chleba, bylo nepočítaně.

 Studený start

 Přetížené Tatry

 Kalendář

do kapsy a na stůl
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Už podruhé vysílala na začátku roku 
1981 Československá televize seriál Vel-
ká vlastenecká válka, premiérovaný jen 

pár měsíců předtím za obrovské divácké 
odezvy. Jednotlivé díly sledovalo sedm 

až osm milionů lidí, což o obrovském 
očekávání dost vypovídá. Především to 

souviselo s tím, že vzhledem k rusko-
-americké koprodukci existovala nadě-

je, že nepůjde o jednostranný pohled 
na historii nejhroznějšího konfliktu  

20. století. Na výrobě se podílelo sovět-
ské Ústřední studio dokumentárních 
filmů a americká televizní společnost 

Air Time International. Dokumentární 
série vznikla pod taktovkou sovětské-
ho válečného kameramana a režiséra 

Romana Lazareviče Karmena a jednot-
livými díly provázel držitel filmového 
Oscara Burt Lancaster. V Americe se 
vysílala pod názvem Neznámá válka 

(The Unknown War), více to odpovídalo 
tamnímu povědomí o událostech  

na východní frontě. V Československu 
měl seriál premiéru až poté, co jeho 

odvysílání několik zahraničních televizí 
na protest proti sovětské invazi do  

Afghánistánu přerušilo nebo odmítlo.

Jestliže se mělo za socialismu 
cokoli nepříjemného teprve stát, šla 
o tom nejdřív šuškanda. Když byla 
pravdivá, oficiální média ji obvykle 
ignorovala. Jestliže šlo ale obsah 
sdělení popřít, pak se o to s chutí 
postarala. Taková byla třeba zpráva 
o nedostatku soli v Košicích. I když 
zase o tak vyloženou lež nešlo. Záso-
bování často vázlo i u nejzákladněj-
šího zboží. Mohlo jít o sůl stejně tak 
dobře jako o pekárenské výrobky. 
Do téhle kategorie spadal i oby-
čejný černý chleba. Na to, že není 
k sehnání, mohl poukázat i stranický 
tisk v rámci povolené komunální 
kritiky. Že je na trhu něčeho zase 
nadbytek, se poznalo podle toho, 
že na to začala běžet v novinách 
a televizi reklama. Leckdo si ještě 
vzpomene na „kuře stokrát jinak“. 
Zdá se, že v lednu 1981 bylo vcelku 
dost mléka, protože v jediném čísle 
Rudého práva se na něj objevily 
reklamy hned tři.

 Válka 

rusko-americkýma očima

Na Slovensku Zornica a v Česku zase 
Šumavan, to byli rekordmani v šití 
pánských košil v ČSSR. Nákup polo-
automatů do Vimperka, o kterém 
se psalo před 40 lety, umožnil zvýšit 
produkci za směnu ze 4 400 na  
5 200 kusů. Ročně to byly statisíce 
košil, takže zřejmě není možné, aby 
v šatníku tehdejšího muže tahle 
značka chyběla. A když ne košile, 
tak aspoň pyžamo. Bohužel, dnes 
už přežívá jméno fabriky jen v názvu 
vimperského sportovního klubu, 
výroba košil (i pyžam) skončila v roce 
1998. Hodně se na tom podepsala 
levná asijská produkce.

 Košile ze Šumavy

 Šuškanda 

a komunální kritika



Dají se podivné úkazy vysvětlit jako neznámý atmosférický jev?

Létající světla mají někdy podobu 
plamenů stočených do kruhu
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Co způsobilo silné rány na Karvinsku 
před téměř dvěma lety? Astrono-

mové vyloučili průlet a dopad bolidu. 
Seizmická stanice sice zaznamenala 
otřes, ale v dolech se neodehrála žádná 
mimořádná událost. Hasiči nevyjeli ani 
k povrchovému výbuchu. Později znalec 
z oboru pyrotechniky Jiří Ekrt vyslovil 
domněnku, že se mohlo jednat o výbuch 
důlního plynu. Na šachtami prošpiko-
vaném území je skutečně plno míst, 
kudy metan z hlubin vyvěrá na povrch. 
Lze připustit, že se mohl nahromadit 
v nějaké „kapse“ a pak vznítit, třeba 
vlivem mrazu. Potíž je v tom, že tak silný 
výbuch by musel zanechat na povrchu 
nějaké následky, žádné se ale nepodařilo 
objevit. 

Signál odnikud 
Podobně nevysvětlitelné „havárie beze 
stop“ byly ve dvacátém století opako-
vaně hlášeny z Valašska. Jednu z nich 
máme dokonce úředně potvrzenou. 
„Devatenáctého února 1998 ve 22:40 
hodin oznámila zlínské policii Záchran-
ná služba Praha, že zachytila nouzový 
letecký signál v prostoru mezi obcemi 
Vizovice a Loučka. Stejný signál použí-
vaný výhradně v případě havárie letadel 
zaznamenalo i Národní středisko velení 
vzdušných sil Armády ČR. Na místo 
předpokládané havárie byl ihned vyslán 
vojenský záchranný vrtulník z letiště 

Přerov a desítka policistů se služebními 
psy ze Zlína. Policisté a vojáci prohledá-
vali až do tří hodin ráno členitý terén. 
Pátrací akce pokračovala následující den. 
Žádné trosky, nic, co by nasvědčovalo 
havárii letounu v těchto místech, ale 
policie nenašla. Nikdo také neohlásil 
ztrátu nebo havárii jakéhokoli letounu,“ 
zaznamenala tehdy novinářka Dagmar 
Oplatková. 

Očitý svědek 
Šlo o planý poplach? Kdo ale vyslal nou-
zový letecký signál? O den dříve nezvládl 
svůj stroj vojenský pilot u obce Benátky 

V úterý 12. února 2019 ve 21:45 vystrašila obyvatele 
Karvinska neobyčejně silná rána. Domy se otřásly, lustry 
rozhoupaly, v obývacích stěnách řinčely skleničky a obrazy 
padaly ze zdi. V poddolovaném regionu by to nebylo nic 
překvapivého, jenže tentokrát se objevila i neobyčejná 
světelná záře. Někteří pozorovatelé ji popisovali jako ohnivě 
rudou kouli, která plula po obzoru.

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

ve východních Čechách. Mohlo být jeho 
volání o pomoc z nepochopitelného 
důvodu zachyceno až o den později? 
Tomu odporuje pozorování staršího 
muže, který se ozval zlínské policii. 
„Svědek, který si nepřeje zveřejnit své 
jméno, mi osobně popsal hořící objekt,“ 
uvedl Ivo Mitáček, tiskový mluvčí zlínské 
policie. „Doba, místo i směr letu objektu 
se přesně shodovaly s našimi poznatky. 

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?OHNIVÉ KOULE 
Z NEZNÁMA
doprovázejí havárie beze stop
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licisté? Rozzářil snad onoho únorového 
večera oblohu nějaký neznámý atmosfé-
rický jev?

Plamenné útoky 
I staré letopisy dokazují, že Valašsko 
a zvláště Beskydy jsou přímo eldorádem 
tajemných světel. Nečekaně se rozzáří 
ve tmě. Někdy jen studeně svítí, jindy mají 
podobu plamenů. Publicista Milan Doležel 
zaznamenal dva případy. „Jistý Vaněk se 
vracel s kamarádem pěšky z Místku domů. 
Noc byla jasná a nedaleko Macečkova vr-
chu spatřili světélko, které se k nim velkou 
rychlostí blížilo. Jako by k nim tekla ohnivá 
stružka. Muži se dali na útěk, ale ohnivá 
čára je pronásledovala. Doběhli na křižo-
vatku, kde stojí křížek, a tam se zastavili. 
Ohnivec se ke křížku neodvážil, zmizel.“ 
Zastavila letící světlo svatá moc kříže, 
nebo se jen změnily fyzikální podmínky 
pro vznik tohoto podivného úkazu? 

Přitom směr letu předpokládaného 
havarovaného letadla jsme nezveřejnili. 
Muž letící objekt popsal jako velkou 
hořící kouli.“

Kdo zametá stopy?
Prosvištěl oblohou poblíž Zlína meteorit, 
část zničené družice, nebo nějaké jiné 
vesmírné smetí? Kam ohnivý objekt do-
padl a proč po něm stejně jako v Karviné 
nezůstala jediná stopa? Podlehl svědek 
přeludu? Pozoroval uměle vyrobené 
těleso, které se samo dokázalo doko-
nale zničit? Některé vrtulníky a letouny 
americké armády mají zabudovaná 
destrukční zařízení. Stroj po havárii pak 
vybouchne. Supermoderní technika tak 
nepadne do rukou nepřítele. I kdyby 
však byl podobným systémem vybavený 
letoun naší armády, musely by po něm 
zůstat nějaké zbytky. Nebo stačili vojáci 
zamést všechny stopy, než dorazili po-

„Něco podobného zažila i Dorota Ruč-
ková, když šla večer z Jezerného přes Kyče-
ru domů. Kolem ní se nahrnul celý zástup 
světélek. Nakonec se slila do jednoho svě-
telného pásu, který ženu obkroužil. Dala 
se na útěk a ohnivý pás tekl za ní až ke sta-
vení v Dolině. Když za sebou zabouchla 
dveře, rozlil se oheň okolo chalupy, vysoko 
vzplál a zmizel.“ Pod Beskydami se na-
cházejí velká ložiska metanu. Na několika 
místech tento plyn proniká pískovcovými 
puklinami až na povrch. Za bouřky nebo 
od polních ohňů se snadno vznítí. Viděli 
snad horalé hořící metan v ovzduší, nebo 
je vyděsilo něco jiného? Připomeňme, že 
v noci a za čistého horského ovzduší je 
i pouhý plamínek svíčky vidět na jeden 
kilometr. Jedno je jisté, podivné světelné 
jevy se dosud nepodařilo vysvětlit.  ▪

Soutěž o knihu  
Stopy neznáma

Odpovězte správně na soutěžní 
otázku a kniha Tajemné fenomény 
od Arnošta Vašíčka může být brzy 
ve vašich rukách.

Která velká ložiska 
se nacházejí 
pod Beskydami?

A zlata
B metanu
C ropy

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz 
do 20. ledna 2021.

?
Muzejník Miloš Mašlík zobrazil útoky 
ohnivých koulí na Valašsku
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Když si bereme čas na paškál

Možná jste si toho drob-
ného rozdílu ve velkém 

písmenu ani nevšimli. Ale 
i maličkost může úplně změnit 
význam věty. Jestliže vám ně-
kdo přál šťastný Nový rok, tedy 
s velkým N, tak vás pořádně 
ošidil. S velkým písmenem totiž 
píšeme názvy svátků. Takové 
přání tedy platí jen pro jeden 
den, a to pro první leden. S tou-
to informací možná přicházím 
s křížkem po funuse. Konec-
konců, v životě ji použijeme 
asi tak jednou za uherský rok. 
Nebo dokonce až na svatého 
Dyndy. A víte vlastně, co tato 
pořekadla znamenají?

Češi jsou národ tvořivý, 
a proto si rádi vymýšlejí barvi-

tá přirovnání místo nudných 
frází. Některá jsou docela 
jasná: s křížkem po funuse je 
zkrátka pozdě, jako kdyby-
chom chtěli navštívit člověka 
na jeho vlastním pohřbu. 
Ale co ten uherský rok? Ten 
rozhodně nesouvisí s uhrovi-
tou pletí. Navíc netrvá ani rok. 
Jak dlouhý tedy je? To nikdo 
neví! Rčení totiž vzniklo v době 
tureckých válek, do kterých 
rukovali vojáci z Uher původně 
na dobu určitou. Války se ale 
táhly, rekrutům se závazek 
neustále prodlužoval, a tak 
se uherský rok začal používat 
ve významu dlouho. A komu 
není uherský rok dost dlouhý, 
ten tu má svatého Dyndy. 

Že jste o takovém svatém 
nikdy neslyšeli? To je právě to! 
Žádný svatý Dyndy není, takže 
na svatého Dyndy není jindy, 
ale vůbec nikdy. 

Pod drobnohledem
Vezměme si ale na paškál sku-
tečné jednotky času. Nebude-
me si je brát na paškál doslova, 
to bychom totiž museli počkat 
až do Velikonoc. Právě během 
velikonočních svátků se zapa-
luje svíce zvaná paškál, ke které 
se vodili ti, kteří měli něco 
odpřisáhnout. Posvěcená svíce 
pak zaručovala, že věřící při ní 
nebude lhát. Z tohoto křes-
ťanského zvyku vzešlo přísloví 
vzít si na paškál, což bychom 

jinak mohli říct jako vzít si pod 
drobnohled. 

A hned si pod drobnohled 
vezměme malý český unikát. 
Stejně jako velká část světa 
i my používáme římský kalen-
dář. Spousta jazyků, včetně 
slovenštiny nebo angličtiny, 
převzala spolu s kalendářem 
i původní jména měsíců. Češti-
na si ale jména překřtila podle 
svého gusta. U starých Římanů 
nás nepřekvapí, že měsíce 
pojmenovali na počest svých 
bohů a císařů. Tak například 
Martius (březen) je podle boha 
války Marta a takový Julius 
(červenec) zase podle císaře 
Julia Caesara. Češi se pro inspi-
raci k názvům měsíců poroz-
hlédli v přírodním světě. 

Orientace podle přírody
Ve slově leden slyšíme led, 
na který navazuje únor, kdy 
se ledové kry noří do vody. 
V březnu raší břízy, v dubnu 
zase duby a v květnu kvete 
už všechna květena. Čer-
ven a červenec jsou měsíce 
dozrávajícího červeného 
ovoce. Srpen je dobou sklizně, 
i když už se srpem obilí dávno 
nesklízí. Září je chyták, protože 
není odvozené od posled-
ních zářících paprsků, nýbrž 
od začínající říje vysoké zvěře. 
Stejnou motivaci má také 
říjen. Listopad se pak nese 
ve znamení padajícího listí. 
Prosinec nám je tak trochu 
záhadou. Snad souvisí se slun-
cem prosvítajícím mezi mraky. 
Tak či onak, ať se vám všechny 
měsíce v roce vydaří!  ▪

Již od dětství mě bavily jazyky a byla jsem náruživou čtenářkou. Když jsem zjistila, že obojí se dá 
studovat, pustila jsem se s chutí do boje o získání doktorátu z anglicky psané literatury. Následně 
jsem si udělala živnost z opravování druhých a stala se korektorkou a překladatelkou na volné 
noze. Kromě toho vystupuji pod přezdívkou Jazykovědma na sociálních sítích, kde odhaluji krásy 
a záhady českého jazyka. Ale pardon, já se zapomněla představit. Jmenuji se Markéta Gregorová 
a přeji svým novým čtenářům šťastný nový rok. Nebo snad šťastný Nový rok?

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové

Il
u

st
ra

ce
: 

D
ig

is
h

o
ck



56

Vzpomínáte na kauzu z roku 2006 z třebíč-
ské porodnice, v níž dvěma párům vyměnili 
novorozené dcery, které se pak ke svým 
biologickým rodičům dostaly až po deseti 
měsících od narození? Tak právě tou se inspi-
rovali tvůrci třináctidílné seriálové novinky 
České televize s prozaickým názvem Kukačky. 
Od skutečnosti se samozřejmě jen odpíchli, 
a tak se tady výměna bude týkat odrostlej-
ších chlapců, už šestiletých. Jejich rodiny se 
navíc vzájemně znají, ač jsou si rodiče věkově 
vzdálenější. Mladší pár hrají Marek Adamczyk 
s Martou Dancingerovou a o trochu starší 
dvojici David Novotný a Sabina Remundová. 
„Myslím si, že je to ohromné drama. Až z toho 
mrazí,“ komentovala seriál Remundová. 
„Představit si to člověk může, ale když se mu 
to nepřihodí, tak je těžké odhadovat, jak by 
mohl zareagovat,“ doplňuje ji Adamczyk.

Aňa a Ester Geislerovy, Jitka Schneiderová, 
Martina Preissová nebo Karel Heřmánek ml. 
se představí v novince Anatomie života, kte-
rá v úterním vysílání nahradí programovou 
díru po Ordinaci v růžové zahradě 2. Bude 
mít hlavní čtveřici hrdinek, kterou spojuje 
jak pracovní prostředí nemocniční trauma-
tologie, tak letité přátelství. Kromě jejich 
příběhů se seriál v každém díle soustředí 
na dva výrazné medicínské případy. Mnohé 

z nich odrážejí 
aktuální téma-
ta a staví lékaře 
i sestry před 
dilemata, třeba 
jak přesvědčit  
pacienty 
ke vhodné 
léčbě. 

KUKAČKY

 TV novinka měsíce

SERIÁL REŽÍRUJE AUTOR ÚSPĚŠNÝCH 

PROJEKTŮ VYPRÁVĚJ NEBO PRVNÍ 

REPUBLIKA BISER ARICHTEV. 

V DALŠÍCH ROLÍCH SE PŘEDSTAVÍ 

VERONIKA FREIMANOVÁ, 

MICHAL ISTENÍK NEBO JIŘÍ ŠTRÉBL. 

ČT1 
od pátku 
8. ledna 

20:10

 Nový TV seriál

 TV premiéra

Anatomie života

Světlo mezi oceány

NOVA 
od úterý 
26. ledna

 20:20

Film, který vás nenechá na pochy-
bách, že i romantické drama lze 
natočit s napětím, vkusem a bez 
klišovitých cingrlátek, kterými se 
to v tomto žánru hemží. Příběh se 
točí okolo válečného hrdiny Toma 
Sherbourna (Michael Fassbender), 
který po běsnění na západní fron-
tě 1. světové války přijme práci 
strážce majáku. Najde si i milující 
ženu, která s ním drsné podmín-
ky života na majáku sdílí. Už její 
potrat s jejich životy zacloumá, 
natož když jednoho dne moře 
vyplaví na břeh člun s mrtvým 
mužem a miminkem na palubě... 
Tom je nucen volit mezi láskou 
a povinností. Rozhod-
nutí, které učiní, 
bude mít nedozír-
né následky nejen 
pro něj a jeho 
ženu. 

DVzpomínka na 
Borise Rösnera

Před pětadvaceti lety se v praž-
ském Národním divadle povedlo 
udělat zázrak z české klasiky, 
románu bratří Mrštíků Rok na vsi. 
Stálo za ním unikátní propojení 
promyšleného režijního pojetí 
Miroslava Krobota a jedinečných 
hereckých výkonů v čele s legen-
dárním Borisem Rösnerem,  
který by nyní v lednu oslavil  
70. narozeniny. V představení,  
které je kronikou životních osudů 
obyvatel vesnice Habrůvky v prů-
běhu jednoho roku, si zahrála i dal-
ší velká herecká jména jako Josef 
Somr, Josef Vinklář, Václav Postrá-
necký, Jana Preissová a další.

 Divadlo

Kulturní tipy 
a recenze
podle Jana Kábrta

ČT ART 
25. ledna 

20:15

PRIMA 
MAX 

27. ledna 
20:00
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kultura l zábava

Pokud někdo Müllera na základě výkyvů jeho 
stavu v minulosti už pomalu odepisoval, 

dává mu zpěvák novým albem nekompromisní 
odpověď – je zřejmé, že zpívá v dobré kondici 
a pohodě. Je ve formě. Hudebními aranže-
mi, které střídají tempo i styl, působí deska 
mnohovrstevnatě, písně však spojuje životní 
nadhled, očividně společný pro Müllera i autora 
textů Petera Uličného, je z nich slyšet chlap-
ské souznění, notují si v nadsázce i vážnějších 
výpovědích, touze vypořádat se s některými 
životaběhy. 

A tak Müller hned na úvod spustí „Zahodiť 
za hlavu, čo bolo aj čo príde, byť alebo nebyť 
in, nech z toho iným šibe…“, chce „Zabudnúť 
na všetko, čo robí život krátkym“ nebo „Vyzuť 
se z koľajníc a letieť tam kam husi“. V jiných 
písních s nadsázkou a bez zbytečného kázání 
přirovnává sledování televize nebo návštěvu 

v Tescu k novodobému božstvu, jindy spustí 
navážno „Člověk nevie dňa ani hodiny a zrazu 
presadia ho do hliny, preto som žil trochu divo-
ko, aby som tu nebol len na oko“.

Vyložený hit na desce není, zajímavých 
skladeb, které posluchače vtáhnou do osobité 
atmosféry a příběhu, naopak několik. Tu a tam 
je zbytečně zahlcují kolovrátkové počítačové 
základy, nejvíce jimi trpí vtipná glosa o tom, že 
„Svet sa vymkol z klbov, pretoze Keith Richards 
prestal fajčiť“, v níž se Müllerův zpěv s hudbou 
namísto souznění spíše pere. Balzámem je pak 
opojný hold fotografu Saudkovi v podobě sklad-
by V Ateliéri u Jana S. nebo závěrečná Anomália, 
která navzdory jindy uniformním samplům 
graduje ve výbuchy hudebních gejzírů. I přes 
zmíněná zakopnutí je Hodina medzi psom a vl-
kom nadprůměrná deska, kterou Müller svým 
fanouškům určitě radost udělá.

V prachu cest
 JEANINE CUMMINS
Lydia Quixano Pérezová žije 
v mexickém městě Acapulco. 
Je vdaná za skvělého novináře, 
se kterým má osmiletého syna 
Lucu. Jejich život plyne celkem 
poklidně navzdory hrůzám, 
které mají na svědomí míst-
ní kartely. Lydia vede vlastní 
knihkupectví, kde jsou v re-
gálech vystavená i její nejoblí-
benější literární díla. Málokdo 
je však umí ocenit. Jednoho 
dne ale vejde do obchodu muž 
a přinese k pokladně dvě z jejích 
zamilovaných knih. Ten muž 
se jmenuje Javier. Je sečtělý a… 
okouzlující. A je to šéf nejno-
vějšího drogového kartelu, 
který brutálně převzal vládu nad 
Acapulcem. Když pak v novinách 
vyjde Javierův podrobný profil 
sepsaný Lydiiným manželem, 
jejich životy se navždy promění. 
Lydia se synem v ohrožení života 
prchají z Acapulca a vydávají se 
na nebezpečnou cestu do Spoje-
ných států.

_SAMI 
KATEŘINA MARIE TICHÁ 

Pokud jste její jméno ještě neslyšeli, je 
to možná chyba. Zpěvačka Kateřina 

Marie Tichá vydala jednu z nejlepších 
desek poslední doby, prodchnutou jejím 

krásným vokálem a okořeněnou bohatým hudebním doprovodem, 
který mixuje pop, folk, cikánské i balkánské rytmy. Zpěvačka umí se 

svým hlasem výborně pracovat, s lehkostí do něho dostat naléhavost, 
něhu, obavu i naději a ve spojení s chytlavými texty je všech jedenáct 

písní na desce mimořádným zážitkem.

PÁTÁ OBĚŤ
 J. D. BARKER
Tým detektiva Portera se věnuje 
případu dívky, která byla nale-

zena pod zamrzlou hladinou v chicagském parku. Laguna zamrzla 
před několika měsíci a dívka se pohřešuje teprve tři týdny, navíc 
na sobě měla šaty jiné dívky, která zmizela teprve před dvěma dny… 
Sám Porter ale pronásleduje jiného zlosyna – Opičáka. A zjistí, že 
existuje jen jedna věc děsivější než mysl sériového vraha: mysl mat-
ky, která ho přivedla na svět.

Nová deska Richarda Müllera Hodina medzi psom 
a vlkom není tou nejlepší, kterou zpěvák kdy vydal, 
ale je příjemná na poslech a nabízí především 
neotřelé texty a bezbřehé hlasové charisma.

MÜLLER 
je zpátky ve formě

70 %

 Kniha

DOMINO, 399 KČ

 Deska
 Audiokniha

VOXI, 399 KČ

K
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zábava l kultura

Ben & Mateo, vlastními jmény Benedikt Kis (13) a Mateo Klimek (14), zatím dokázali 
zaujmout každou písní, kterou fanouškům nabídli. Razí vlastní cestu, která se opírá 

o originální tvorbu, pohybující se ve sférách mezi Lunetic a Kotvaldem s Hložkem, a možná 
i proto mají jejich písně takový ohlas. Ostatně hity Až ke hvězdám, Beze slov a Jsi moje star 
dohromady atakují milion zhlédnutí na YouTube. 

Naposledy od nastavené cesty ukročili a vyhlédli si legendární hit Pavla Horňáka Kdo ví. 
Dokázali mu vtisknout osobitý styl, zároveň chtěli připomenout nejen někdejší chlapecký 
fenomén, ale také smeknout před jeho autorem, hudebním bardem Františkem Janečkem. 
Samozřejmě ani tento počin, k němuž vznikl klip v prostoru krásného Hudebního divadla 
v pražském Karlíně, nezůstal bez odezvy, a tak tihle dva dál upevňuji své pozice nejen  
na sociálních sítích. 

Soutěž o knihu  
Falešná kočička
Vyhrajte novou českou kriminálku 
od spisovatelky Nadi Horákové. Mrazivý 
příběh začíná smrtí protřelého právníka, ale 
vražd tady nebezpečně přibývá.

Kolikáté narozeniny 
by letos v lednu oslavil 
herec Boris Rösner?

A  70.
B 80.
C 90.

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 20. ledna 2021.

Fantastické fotky 
Ještědu, na nichž 
hora připomíná maják 
uprostřed vzdouvajícího 
se moře, s kamarády 
pořídil a na Instagramu 
zveřejnil Karel Šimek.

Hitem je hotýlek 
v Nairobi Giraffe 

Manor, který je 
zasvěcený ohro-

ženým žirafám 
Rothschildovým. 

Ty si na hosty 
nejen zvykly, ale 

také si je velmi 
oblíbily!

Jedenapadesátiletá 
hvězda seriálu 
Přátelé Matthew 
Perry se poprvé 
na Instagramu 
pochlubil svojí 
o 21 let mladší 
snoubenkou Molly. 
Prodejem těchto 
triček podporují boj 
proti koronaviru.

Jako o miláčcích o nich mluví jejich nadšené náctileté 
fanynky. Dva kluci, kteří vypustili pár písniček na YouTube 
a sociální sítě, mají statisíce zhlédnutí a patří jim pomyslný 
trůn, k němuž vzhlíží davy tuzemských puberťaček.

MILÁČCI BEN & MATEO

 To nej z Instagramu

Cose děje

Obamova dcera  
umí zaujmout

Když si Sasha Obama, deva-
tenáctiletá dcera bývalého 

prezidenta USA, zatančí, 
většinou se video na  

sociálních sítích stane rychle 
hitem. Jako když s kama-

rádkami natočila krátký klip 
na píseň Adderall od amerického rapera 

Poppa Hunnyho – krátce po zveřejnění 
na síti TikTok ho vidělo 1,7 milionu lidí.  

Proč bylo chvíli poté smazáno, nikdo nevy-
světlil, hodně uživatelů to ale pobouřilo.

Zemřel autor  
kbelíkové výzvy

Na následky amyotrofické laterální 
sklerózy, při níž pacienti postupně ztrácejí 

kontrolu nad všemi svaly v těle, zemřel 
v 37 letech Patrick Quinn, spoluzakladatel 

kbelíkové kampaně, ve které si lidé polévali 
hlavu ledovou vodou. Výzva, do které se 
v roce 2014 zapojili také světoví státníci 

i celebrity, po-
mohla rozšířit 

povědomí 
o nemoci. 
Díky ní se 

vybraly mi-
liony dolarů 
na výzkum.

?
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světpodlemarušky

Jak jsem sledovala celebritu

Takže vážení, nemám ráda slovo 
stereotyp. Pro mě je to řád 

a pořádek. To ovšem neznamená, 
že bych si jednou začas nemohla 
dopřát malé povyražení, zábavu 
v mezích povoleného, prostě 
nevinný úlet.

„Dobrý den, vaše jízdenky, 
prosím,“ pronesl hlasitým, leč 
monotónním hlasem průvodčí. 
Seděla jsem v moderně vyhlížejícím 
rychlíkovém voze a jela za oblíbe-
nou sestřenicí Jarkou na Moravu 
na opožděnou vánoční návštěvu. 
Nenápadně jsem pozorovala 
průvodčího, až dojde ke čtvrté řadě 
sedaček. Tam se totiž nacházel on 
– vážně se tvářící mladík v modrém 
svetru s motivem soba, s vlasy 
ležérně rozcuchanými, se zavřenou 

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

krabičkou se salátem před sebou 
a s tabletem v ruce, do kterého sem 
tam něco nervózně ťukal. Choval se 
jakoby nic, ale já ho poznala! Byl to 
slavný moderátor dětských pořadů, 
vynikající zasloužilý herec a hlavně 
idol mého srdce.

Po dvou minutách jsem konečně 
zaslechla jeho hlas. „Hm, hm, 
děkuju.“ Nebylo to sice mnoho, 
ale barva jeho zvonivého altu mi 
způsobila husí kůži. Již dříve jsem 
si povšimla, že nad jeho seda-
dlem září nápis značící místenku. 
Pomalinku jsem se zvedla a prošla 
v těsné blízkosti jeho kaštanových 
vlasů, abych se upravila na toale-
tě. Vida, tak on jede do Olomouce! 
Po návratu na sedačku se mě 
zmocnila šílená myšlenka. Co 

kdybych vystoupila s ním a trochu 
se protáhla? Vždyť další vlak jede 
za dvě hodinky. Taková nevinná 
vlastivědná procházka přece niko-
mu neuškodí. 

Napsala jsem Jarče esemesku, 
aby mě čekala později. Na nádraží 
v Olomouci mě napadlo: Neměla 
bych se namaskovat? Paruku s se-
bou běžně nenosím jako hrdinky 
detektivních románů, tak jsem si 
přetáhla přes hlavu aspoň kapuci 
od bundy. Slavný mladík mě ale 
ignoroval. Loudavým krokem si 
to zamířil po hlavní třídě, dvakrát 
překročil řeku a pak se ležérně 
opřel o lampu v opuštěném parku. 
K mému překvapení si nasadil 
na hlavu fialovou čepici s bambul-
kou a pak ještě tmavé brýle. Aha 

– to bude ochrana proti zvídavým 
fanouškům. Nenápadně jsem si 
sedla na lavičku co nejdál od něj. 
Brr, to ale studí. Snad se na mě 
nepodívá. Byla to ale zbytečná 
obava, hvězda dětských pořadů jen 
občas zkontrolovala čas na ho-
dinkách, ale jinak upřeně zírala 
na veliký komplex budov poblíž. 
Že by to byl trénink na novou roli 
ve filmu? 

Za půl hodiny prošla vrátnicí 
blondýnka se sportovní taškou. 
Celebrita hlasitě vydechla a jako 
v hypnóze se vydala za ní. S úlevou 
jsem se zvedla z lavičky, minula 
nápis VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE 
a dívala se za dvojicí. Mám jít 
za nimi? Moje morální dilema 
naštěstí netrvalo dlouho. Dívka 
totiž prakticky okamžitě zpozo-
rovala svého stalkera ve výkladní 
skříni, prudce se otočila a zařvala. 
„Co tu děláš, blbečku? Už jsem ti 
stokrát řekla, že je konec. Zase mě 
špehuješ, ubožáku?“ Mému miláč-
kovi úlekem spadly sluneční brýle. 
„Ale Sašenko, to je jen náhoda,“ 
zaskřehotal. „ Já ti dám náhodu, ty 
pohádkovej trumbelíne! Vždyť jsi 
jen nepovedená imitace Dády Pa-
trasový,“ odpověděla zuřivě dívka, 
vytáhla z tašky jakýsi sportovní 
pohár a začala s ním mládence 
opakovaně mlátit po zadku.

Víc už jsem neviděla. V mírném 
šoku jsem opustila bojiště a s úle-
vou jsem se vrátila na nádraží. 
Nelitovala jsem ztraceného času, 
ale ztráta iluzí přece jen bolela. Ale 
co, najdu si jiný idol. Seriálů běží 
v televizi dost. Jarča na mě ohledu-
plně čekala hned u výstupu z vla-
ku. Okamžitě jsem se jí se vším 
svěřila. „Maruško, holka zlatá, 
vždyť ty ses chovala jako úchyl,“ 
řehtala se na plné kolo sestřenice 
a já se k ní s úlevou přidala. Hlav-
ně že to bylo za mnou. A smálo se 
i lednové slunce na obloze, létající 
ptáci v povětří, šustící keře při 
cestě a smál se i malý stín, který 
se za oběma ženami v bezpečném 
odstupu plížil.  ▪
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Bistrofood
meníčkobůčkové

Krásně propečený vepřový bůček se kdysi běžně objevoval 
na stolech mnoha domácností nejen při nedělních příležitostech.  
Byla to lahůdka pro rodiče a zároveň zkouška dospělosti 
pro hladové děti. Díky tomu, že vepřový bůček je značně 
prorostlý tukem, býval považován za jednu z nejdostupnějších 
a nejlevnějších částí prasete. Po roce 1989 však upadl v nemilost. 
Trendem se tehdy stal boj za „zdravou“ výživu. Jemná a příjemná 
bůčková chuť se však pomalu vrací na výsluní. 

NÁVRAT TUČNÉ 
DELIKATESY, 
milované i zatracované

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

Vepřový bůček je 
nejlepší obstarat 
a připravovat 
vcelku,
stejně jako jiné 
druhy masa  
vhodné k pečení.

Odkud bereme 
bůček?
Z BŘÍŠEK PRASÁTEK!
Za bok je u prasat 
označována spodní (břišní) 
část svaloviny, která obsahuje 
vysoké množství tuku. 
To bůček v době trendu 
jakéhosi zdravého stravování 
odsunulo na vedlejší kolej. Ne 
vždy si však uvědomujeme, 
že ho s chutí čas od času 
pojídá každý z nás, například 
ve formě krásně vyuzené 
anglické slaniny. Bůček se dá 
připravit mnoha způsoby, 
můžeme ho stejně dobře 
péct jako grilovat nebo vařit. 
Například v mnoha asijských 
kuchyních slouží jako 
jedna z hlavních chuťových 
složek výborných masitých 
vývarů s nudlemi. Asi proto 
nepřekvapí, že zatímco 
u nás byl vepřový bok 
dlouho považován za jednu 
z nejlevnějších alternativ, 
v Asii je to přesně naopak.   

1 Marináda musí obsahovat dostatek sladké složky,  
která nakonec stojí za karamelizací a křupavostí kůrčičky. 

2 Použijte třeba med nebo třtinový cukr, smíchejte ho s tro-
chou oleje, česnekem, hořčicí, sojovkou, solí a pepřem. 

3 V marinádě bůček vykoupejte a nechte ho odpočinout 
v lednici minimálně dvě hodiny, lépe přes noc. 

4 Bůček vložte do pekáčku, mírně podlijte vodou a pečte tr-
pělivě při co nejnižší teplotě co nejdéle, alespoň dvě hodiny. 

5 K vytvoření kůrčičky opatrně nařežte horní kůžičku, opa-
kovaně přelijte zbylou marinádou a při vysoké teplotě ji 

nechte krátce zkaramelizovat. 

6 Maso po vychladnutí pokrájejte a podávejte například 
s kontrastním ovocným chutney nebo jen tak s pečivem 

a hořčicí či křenem. 

Pečený bůček s křupavou kůrčičkou
4 PORCE
PŘÍPRAVA: 15 MINUT
PEČENÍ: 2 HODINY  
FINALIZACE: 30 MINUT

I 1 kg vepřového bůčku bez kosti  
I 6 stroužků rozetřeného česneku  
I 4 lžíce medu nebo třtinového cukru  
I 2 lžíce francouzské hořčice  
I 1 lžíce sójové omáčky
I sůl, pepř  
I olej
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1 Do hrnce vložte vepřový bůček i s kůží, přidejte sůl, 
pepř, nové koření, zázvor, česnek, chilli papričku 

a na čtvrtky pokrájené cibule.

2 Přilijte studenou vodu a uveďte do varu. Nechte jem-
ně probublávat, dokud bůček i s kůží úplně nezměk-

ne. Vařte zhruba dvě hodiny.

3 Odstavte z plotny a po půl hodině vývar přeceďte. 
Takto lze i po vychladnutí čirý vývar v lednici nebo 

mrazáku uchovávat pro další využití. 

4 Do misky vložte nudle, v původním pokrmu „pho“ 
najdete ty široké rýžové. Ale použít můžete i jiné 

oblíbené, v nabídce prodejen jich dnes existuje nepřeber-
né množství. 

5 Zalijte nudle horkým vývarem, přidejte na kolečka 
nakrájenou jarní cibulku s chilli papričkou a navrch 

pěkný kousek bůčku, ať mají masožrouti radost.

Vývar z vepřového bůčku ve stylu „pho“
6 PORCÍ
PŘÍPRAVA: 10 MINUT
VAŘENÍ: 2–3 HODINY
FINALIZACE: 5 MINUT

I  1 kg vepřového bůčku 
 s kostí nebo bez kosti  
I sůl, pepř 
I pár kuliček nového koření 
I 6 stroužků česneku  
I 2 chilli papričky
I kousek zázvoru  
I 2 cibule  
I svazek jarní cibulky
I rýžové nudle

Doba vaření či pečení 
bůčku se zdá jako 
časově náročná. 
Ale příprava a finalizace  
zaberou jen pár desítek 
minut. Zbytek za vás 
udělají přístroje. 
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ÚSTECKÁ
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?
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NEROSTY
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STAROVĚKÉ
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UZLÍČEK
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RYBÁŘSKÝ
PYTEL

OBREČET
(EXPR.)

DOLŮ
(V NÁŘEČÍ)

PUČÁLKOVIC
ŽIRAFA
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STRANA
LODI

JEHLIČNAN

POTRUBNÍ
SYSTÉM
BUŘIČ

DÁMSKÝ
KLOBOUČEK

SET

OZDRAVO-
VAT

BRNĚNSKÁ
STAVEBNÍ

FIRMA

HLUBOKÝ
MUŽSKÝ

HLAS

ZKR. SOUHV.
ORION

NA TO MÍSTO

OVOCNÝ
NÁPOJ

NÁZEV ŘÍM.
DESÍTKY

SPORTOVNÍ
ČLUN

AFRICKÝ
STÁT

UMÍNĚNÝ
ZÁPOR
PARMA
ZLATÁ

ZÁP. NABITÁ
ČÁSTICE

UMĚLECKÝ
SMĚR

SIBIŘSKÉ
MĚSTO

SPRÁVCE
SBÍREK
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JUDSKÝ
KRÁL

ZPĚVNÝ
PTÁK

EVROPANÉ
(SLOV.)

SKONČIT
S LÉTÁNÍMSITUACE

SMAŽENÝ
VAJEČNÝ
POKRM

PIŠKOTOVÝ
DORT

POŘÍDIT
OPIS

5. ČÁST
TAJENKY

ODDĚLENÍ  
V NEMOCNICI

PRAŽSKÁ
INF. SLUŽBA

PUŠKINŮV
HRDINA

ANGLICKY
SNADNÝ

2. ČÁST
TAJENKY

OZN. MEZINÁR.
DOPRAVY

1. ČÁST
TAJENKY

ZÁSTUP
SOCHAŘSKY

TVOŘIT
(SLANG.)

SMYČKA ŠPANĚLSKY
PROTŘEPAT

PROUD KONCEPCE

Miloš Zeman – prezident České republiky 
(z knihy Jak jsem se mýlil v politice, 2005):

Bohatí samozřejmě nepotřebují ani veřejnou dopravu – do 
vlaku, autobusu nebo tramvaje... (dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: Kapitalismus je lepší než socialismus, ale mnohem horší, než jsem čekal.

3. ČÁST
TAJENKY

P E

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o voucher locomotif
Pošlete nám správně vyluštěnou tajenku z křížovky a tři z vás mohou 
vyhrát voucher v hodnotě 1 500 korun na stylové a praktické oblečení 
s železničářskými motivy z produkce locomotif.cz.

Správnou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz 
do 20. ledna 2021.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách 
vyplňte příslušný formulář  
a své odpovědi zadávejte  
do 20. ledna 2021. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo 
zpětnou adresu.
Tři správné odpovědi 
odměníme Kilometrickou 
bankou ČD – poukazem 
na volné cestování vlaky ČD 
v hodnotě 2 200 Kč – a další 
tři z vás obdrží poukázky 
do obchodní sítě PONT 
v hodnotě 1 000 Kč.

Správné odpovědi 
z minulého čísla:

1 – koně
2 – 1870
3 – do 30. 6. 1991
4 – v Lipně
5 – 36

1  Jak se jmenuje hudební 
 skupina, se kterou Bára  

 Basiková plánuje turné?

 A   Stromboli
 B   Sloky
 C   Plameny

2  Ve kterém roce  
 vystoupil František  

 Kmoch v ruském  
 Nižním Novgorodu?

 A   1873
 B   1896
 C   1932

3  Která armáda 
 zvítězila v bitvě  

 u Kolína v červnu 1757?

 A   pruská
 B   ruská
 C   rakouská

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

Soutěž o knihu  
Perunův hněv
Kdy bylo zničeno  
požárem hradiště 
v Chotěbuzi?
B  počátkem 10. století

Soutěž o knihu  
Poslední seance
Čím se pochlubil herec 
Rupert Grint ve svém prvním 
příspěvku na Instagramu?
C  fotografií dcery

Soutěž o vstupenky 
do Divadla pod Palmovkou
Tajenka zní:  
… než socialismus,  
ale mnohem horší,  
než jsem čekal.

4  Na které trati zkoušel  
 František Křižík v roce  

 1897 vagony na baterky?

 A   Praha – Vrané nad Vltavou
 B   Tábor – Bechyně  
 C   Tanvald – Kořenov 

5  Za kolik ČD Bodů získáte 
 dvě vstupenky za cenu  

 jedné do BuranTeatru?

 A   10
 B   20
 C   30

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

*Na tuto otázku je nutné odpovědět, její 
správnost se však neposuzuje.
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Pomoc 
železničářům
v nesnázích

Nadační fond Skupiny ČD
ŽELEZNICE SRDCEM

Na trati života se může vždy objevit překážka, 
ať již v podobě úrazu, nemoci, nebo třeba živelní 
pohromy. Nadační fond ŽELEZNICE SRDCEM
pomáhá železničářům a jejich rodinám 
k návratu do běžných kolejí.

www.zeleznicesrdcem.cz

Přispějte společně s námi
na transparentní účet 
2402887002/5500 
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