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Když mě čeká Hamlet, 
těším se už týden dopředu

Patrik 
Děrgel

HEREC

Cestování po východní Vysočině
Jak si pořídit místenku
Indické dráhy zblízka



Koupit si jízdenky 
online je tak lehké
Navíc získáte
vagón výhod

Nakupujte jízdenky 
na www.cd.cz/eshop
nebo přes apku Můj vlak

online je tak lehké

▪ jízdenky zdarma 
 ve věrnostním programu ČD Body

▪ místenky zdarma

▪ možnost vrácení jízdenky 
 až do 15 minut před odjezdem

▪ nejlevnější dostupné jízdenky

▪ jízdenky z e-shopu 
 můžete dostat i jako SMS

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Za každý online nákup jízdenek
získáváte body do věrnostního programu
a každý měsíc můžete získat jinou odměnu.

TIP
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
jako dítko jsem měl druhý měsíc v roce spojený se rčením „únor bílý, pole sílí“. Tak nás to učili ve škole. 
Nyní, o 30 let později, kolem sebe slýchám spíše „suchý únor“. Úroda už asi nikoho nezajímá, zato 
zřeknout se na měsíc alkoholu je prostě moderní.  Máme opravdu takovou potřebu měnit to, co 

tady s námi bylo staletí? 
Opravdu se necítím 
být zpátečníkem, jen 
se snažím pochopit, 
proč si řada lidí pod 
pojmem tradiční 
představí zastaralé, 
rezavé, zatížené špatnou 
minulostí. Na tuto 
myšlenku mne přivedl 
herec Patrik Děrgel, se 
kterým si můžete přečíst 
rozhovor v tomto čísle. Ten 
říká, že Národní divadlo nemá být skanzen. A co úcta k těm, kteří ho vybudovali, 
vedli, rozvíjeli a učinili z něj klenot naší kultury? Nebo právě kvůli tomuto obdivu 
máme chtít, aby se jeho scény staly alternativními? 
Duel tradic a modernismu najdete i na dalších stránkách 
tohoto vydání. Například 
autor cestopisu se vydal 
do Portugalska. Na tom 
by nebylo nic divného, 
kdyby celou cestu nešel 
pěšky. Otázka do pranice: 
je divný, protože mohl 
jet nebo letět, nebo je 
moderní, protože se chtěl 
přiblížit poutníkům před 
staletími? Je mi jasné, že 
jediná správná odpověď 
neexistuje. Podobně se na to asi dívali naši předci, když George Stephenson postavil parní 
lokomotivu, Alexander Fleming objevil penicilin nebo Robert Oppenheimer atomovou bombu. 
Tvořit budoucnost nejde bez historie. A inovace za každou cenu může skončit trapasem. I když 
tak zlé to s námi snad není. Když jsem děti vyzvedával prvního února ze školky, už z dálky 
na mne volaly: „Tati, únor bílý, pole sílí!“ A tak to přece má být, ne?
Radost z toho, že pohled zpět nemusí být frustrující, přeje

Václav Rubeš, šéfredaktor
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V plném proudu je modernizace dvoupodlažních jednotek 
CityElefant, které cestující znají z regionálních spojů. 
Ve vylepšených vlacích bude díky doplněným zásuvkám 
snadnější dobíjet mobilní telefony a notebooky. Mezi další 
modernizační vychytávky patří palubní wi-fi síť pro surfování 
po internetu zdarma či lepší ovládání dveří.

Odměna za nákup

České dráhy se dohodly s hlavním 
městem Prahou a Středočeským 

krajem na vylepšení bezbariérových 
CityElefantů. Ve všech vozech jednotek 
řady 471, které jsou nasazovány na tra-
tě ve středu Čech, se doplní zásuvky 
pro napájení drobné elektroniky, jako 
jsou mobilní telefony, notebooky nebo 
tablety. V oddíle 1. třídy bude nově 
zásuvka ke každému místu, ve 2. třídě 
přibližně jedna zásuvka ke dvěma 
místům na sezení. Cestující najdou 
zásuvky v dolním podlaží na stěnách 
mezi okny a v horním podlaží v liště 
zavazadlových polic. Aktuálně proběhla 
modernizace už na devíti jednotkách.

Další novinku v CityElefantech 
představuje palubní síť, která umožní 
cestujícím přístup na internet zdarma. 
První jednotka je již wi-fi routery vyba-
vena a instalace do dalších se plánuje 
v průběhu celého letošního roku. Za-
tímco elektrické zásuvky jsou dosa-
zovány do 70 CityElefantů v Čechách, 
palubní wi-fi sítě se dočkají cestující 
ve všech 82 jednotkách této řady, tedy 
i na severní Moravě a ve Slezsku. Vedle 
toho probíhají i další vylepšení, jako 
jsou úprava ovládání obou částí dveří 
jedním tlačítkem, dosazení informač-
ních displejů s LED technologií nebo 
přečalounění sedaček.

E-shop ČD

CityElefanty nabídnou 
ZÁSUVKY A INTERNET 
ZDARMA

Pokud během měsíce února nakoupíte 
v e-shopu Českých drah, získáte za 
odměnu slevu 150 Kč na stránkách  
www.kavavyhodne.cz. 
Tento web se specializuje 
na prodej vysoce kvalit-
ních káv známých, ale 
i exkluzivních značek, 
které jinde nenajde-
te. Nechte se zlákat 
zrnkovou nebo mletou 
kávou či kávovými kapsle-
mi pro Nespresso. Sleva platí 
pro objednávky nad 1 000 Kč. Ke každé 
objednávce navíc jako pozornost obdr-
žíte kávu Grand Maestro Italiano 250 g 
zdarma. Promo kód na tuto akci získáte 
v závěru nákupu na www.cd.cz/eshop 
prostřednictvím vaší e-mailové adresy. 

Platnost promo kódu je do  
15. března 2021. Akce se nevztahu-
je na produkty Illy a Lavazza Qualita Oro.

Aktualizovaná verze  
aplikace Můj vlak 
Uživatelé mobilních telefonů 
mají od konce minulého roku 
k dispozici aktualizovanou verzi 
aplikace Můj vlak. Verze 2.2.0 
je ke stažení přes Google Play 
(Android) i App Store (iOS) a po-
stupně se dostává ke všem svým 
uživatelům. Vylepšená aplikace 
Můj vlak rozšířila možnosti ná-
kupu a platby jízdenek, zavedla 
platební prostředek Google Pay  
a umožnila nákup  
jízdenek OneTicket 
(systém jednotného tarifu) pro 
všechny železniční dopravce pro 
spoje v závazku veřejné služby. 
Aplikace nově nabízí také zapa-
matování si nastavení dopravců 
a několik dalších vylepšení, 
například při nákupu místenky.  

SLEVA
150 KČ

Novinky
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Zástupci Českých drah a Olomouckého kraje podepsali 
v lednu desetiletou smlouvu na zajištění regionální 
železniční dopravy. Národní dopravce podle ní nasadí 
na Olomoucku celkem 27 nových moderních vlaků typu 
RegioPanter, které jsou nyní ve výrobě. Kontrakt se týká 
sedmi regionálních tratí v elektrické trakci včetně tratě 
Olomouc – Uničov – Šumperk, která v současné době pro-
chází elektrifikací a na které se po jejím dokončení počítá 
s rychlostí vlaků až 160 km/h. Smlouva je uzavřená pro 
období od 1. ledna 2023 do konce platnosti jízdního řádu 
2031/2032. Nové vlaky budou nasazovány do provozu 
v letech 2023 a 2024.

Dárek k Valentýnu 
a oslava 100 let hašlerek

Žluté obchody PONT to go a PONT Market vás vždy dokážou 
vytáhnout z bryndy. Třeba když 14. února zjistíte, že je Valentýn 

a ještě nemáte dárek pro vaši drahou polovičku. K cestování 
také patří mlsání bonbonů. V zimě pak třeba i proti kašli mohou 

pomoci hašlerky. Věděli jste, že jde o druhé nejprodávanější 
bonbony u nás? Právě nyní slaví 100 let a už ve třicátých letech 

měly svůj reklamní vagon. Pokud chcete udělat radost sobě 
nebo svým blízkým, zastavte se v Pohodlném Obchodě Na Trase 

a prostě si vyberte. Ať už bude pět ráno, nebo devět večer.

Punkva s Ivanem Trojanem 
bodovala na YouTube
České dráhy se umístily se svou televizní reklamou Vla-
kem na výlet s rodinou s Ivanem Trojanem v hlavní roli, 
pracovně označovanou také jako Punkva, na šestém 
místě žebříčku YouTube Ads Leaderboard. Přeskočily 
tak giganty v marketingu a reklamě, jako jsou spo-
lečnosti Mc Donald’s, Lidl nebo Vodafone. Nejpopulár-
nější světový videoweb YouTube amerického interne-
tové společnosti Google v Česku už pošesté zveřejnil 
vlastní žebříček hodnotící úspěšnost reklam, a to nejen 
podle počtu zhlédnutí, ale i reakcí diváků. Na předních 
příčkách tak dominují klipy, ke kterým se diváci často 
vracejí, komentují je a sdílejí.

Evropská unie se rozhodla 
vyhlásit rok 2021 Evropským 
rokem železnice. Chce tím 
podpořit využívání vlaků 
a upozornit na vysokou 
bezpečnost a udržitelnost 
tohoto způsobu cestování. 
Aktuálně doprava produkuje 25 procent emisí skleníkových plynů 
v EU. Železnice se na tomto čísle podílí pouze 0,4 procenta. Jako 
jediný druh dopravy navíc dokázala od roku 1990 výrazně snížit své 
emise. Kromě toho je podle statistik z let 2011–15 vlak více než 
dvakrát bezpečnější než autobus. K podpoře železniční dopravy je 
v EU naplánována celá řada aktivit. I České dráhy budou u toho. 
Můžete se těšit na akce, které pro vás připraví.

www.ponty.cz

Moderní RegioPantery 
do Olomouckého kraje

Rok 2021 
je Evropským  
rokem železnice

Tipy z pohodlných 
obchodů na trase
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Za uměním a slávou 
harrachovských sklářů

Tak se jmenuje hravý výlet, který najde-
te v aplikaci Vlakem na výlet. Provede 

vás po nejzajímavějších místech Harra-
chova a jeho okolí. Na trase dlouhé přes 

15 km zavítáte ke skokanským můst-
kům, na Čertovu horu, k Janově skále 

a Mumlavskému vodopádu, navštívíte 
místní sklárnu, druhou nejstarší u nás, 
a také muzeum skla. A proč jde o hravý 
výlet? Body do věrnostního programu 
ČD dostanete nejen za dosažení výlet-
ních cílů. Na každé zastávce hravého 
výletu se vám navíc zobrazí soutěžní 

otázka. Pokud na ni správně odpovíte, 
jako odměnu získáte další body do věr-

nostního programu ČD.

Nejbližší železniční stanice: 
Harrachov

DO 
MUZEA

Hoďte všechny starosti za hlavu, nasaďte si roušku nebo respirátor 
a pojeďte s námi na výlet. V aplikaci Vlakem na výlet si vyberete, ať 
už budou platit jakákoli omezující opatření. Za každý výlet s apkou 
navíc dostanete dárek – body do věrnostního programu ČD. Ty pak 
můžete proměnit za různé slevy a bonusy.

Vlakem 
navýlet

DO 27. ČERVNA 2021

Za skutečnými poklady  
do centra Prahy

Při stavebních úpravách domu 
U Bílého anděla v Českých Budě-
jovicích narazili řemeslníci v roce 

1911 na zazděný výklenek, v němž 
objevili kožený vak plný mincí  

z 15. až 17. století. Šlo o jeden z nej-
významnějších mincovních nálezů 
u nás. Tento poklad patří k hlavním 
atrakcím výstavy s názvem Poklady 

numismatických sbírek, kterou si 
můžete prohlédnout v Národním 

muzeu v Praze. K dalším jejím 
lákadlům se řadí Chaurova sbírka 
s největší kolekcí bohemikálních 

mincí a medailí od 10. až do  
19. století nebo sbírka Josefa Nováka.  

Ta se do muzea dostala teprve 
loni, k vidění je tak vůbec poprvé. 

Nejbližší železniční stanice: 
Praha hl. n.
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Masopustní masky 
v hlineckém Betlému

Stačilo málo a místo malebných 
roubenek mohly v hlinecké čtvrti 

Betlém stát paneláky nebo garáže. 
K likvidaci idylické části města  

v 70. a 80. letech minulého století 
naštěstí nedošlo a historické objekty 

se dočkaly potřebných oprav. Dnes 
si na Betlémě můžete prohlédnout 

s výkladem tři domky s dílnami lido-
vých řemeslníků a Pickův dům, kde 

se konají výstavy. V jednom z domků 
najdete stálou expozici masopust-

ních obchůzek a masek na Hlinecku. 
K oblíbeným maskám patří Strakatý 
oblečený do bílých kalhot a haleny, 
které jsou pošité různobarevnými 
kusy látek. Se Ženuškou kráčí vždy 

v čele průvodu.

Nejbližší železniční stanice: 
Hlinsko v Čechách

DO 
SKANZENU

HRAVÉ 
VÝLETY

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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PO CELÝ ROK

Mimozemšťan vás vyšle  
na Špagetydrama v Úštěku

Chcete podniknout výlet plný zábavy, který 
bude bavit celou rodinu? Pak si v aplikaci Vla-
kem na výlet vyhledejte hravé výlety pro děti 

se skrytým příběhem. Jde v podstatě o drobné 
pátrací hry, kdy cestujete v čase. Trasy mají 

audiosložku – příběh určité historické postavy, 
která potřebuje pomoc. Příběh je rozložen 
do zastavení a na každém z nich je potřeba 
vyřešit nějaký úkol – něco najít či vyluštit. 

Celou hrou vás provází malý mimozemšťan 
To-to. Tento průvodce vám předkládá jednot-
livé úkoly a radí, co přesně udělat. Vydejte se 
třeba za veselým italským chlapíkem Pietrem 

do Úštěku a zažijete Špagetydrama.

Nejbližší železniční stanice: 
ÚštěkFO
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PŘI SNĚHU

Jesenickou magistrálou 
z Šeráku na Keprník

Pokud se chcete vydat na pořádnou horskou 
túru, svezte se vlakem do Ramzové. Odtud 

se nechte vyvézt lanovkami na Šerák, kde se 
lze napojit na Jesenickou lyžařskou magis-
trálu a dojet po ní na běžkách na nedaleký 
Keprník. Ten je s výškou 1 423 m n. m. čtvr-
tým nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku. 
Pokud počasí dovolí, nabízejí se z něj pouta-

vé výhledy. Při dobré viditelnosti je možné 
dohlédnout nejen na Beskydy, ale dokonce 

i Krkonoše. Z Keprníku dál pokračujte po ma-
gistrále, která kopíruje trasu červené značky. 

Od rozcestí Bílý sloup dojedete po zelené 
do Koutů nad Desnou.

Nejbližší železniční stanice: 
Ramzová / Kouty nad Desnou

PŘI SNĚHU

Rozjeďte to z Horní Blatné 
po lyžařské stopě

Rádi vyrážíte na běžky? Pravidelně 
udržované lyžařské trasy najdete 

v Krušných horách, kde na nich běž-
kařům usnadňují orientaci oranžové 

směrovky s logem lyžaře. Dobrým 
výchozím místem na túry v bílé 
stopě jsou stanice a zastávky na  

tzv. Krušnohorském Semmeringu, 
tedy trati mezi Karlovými Vary a sas-
kým Johanngeorgenstadtem. Třeba 
v Horní Blatné se křižují upravované 

lyžařské trasy ze všech směrů – 
z Perninku, Bludné, Potůčků a Jele-
ního. Na okružní jízdu přes Pernink 

se můžete vydat od lyžařského 
rozcestníku v ulici U Kovárny. V Per-

ninském lese se napojíte na Kruš-
nohorskou lyžařskou magistrálu. 
U Perninku vás bílá stopa zavede 

vpravo přes železniční trať, kolem 
kaple Panny Marie a po Schuppen-
berské cestě k rozcestí Hamerská. 

Od něj už pak sjedete zpět do Horní 
Blatné. K oblíbeným patří také 

pravidelně upravovaný okruh mezi 
Horní Blatnou a Potůčky. Informace 

o aktuálním stavu lyžařských tras 
v Krušnohoří najdete na  

http://krusnehoryaktivne.cz.

Nejbližší železniční stanice/zastávka:
Horní Blatná / Pernink / Potůčky zast.

NA 
HORY

NA 
BĚŽKY
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Patrik Děrgel

rozhovor
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Všechno pomine, aby něco nového a krásného 
mohlo zase začít. Tak by mohlo znít životní 

motto jednoho z nejpopulárnějších herců 
mladé generace. Samozřejmě pronesené 

s úsměvem. Že zruší oblíbený seriál? Nevadí, 
bude zase jiný! Nepodaří se začátek líbánek? 
Tak si to vynahradí ve druhé části. Že kolem 

nás zuří koronavirus a jsou kvůli tomu zavřená 
divadla? To je jistě nemilé, ale aspoň má víc 
času na manželku a syna. Skoro máte chuť 

mu tu radost ze života závidět. Ale ono to při 
pohledu do jeho bezelstných očí snad ani nejde.

I TA NEJLEPŠÍ ROLE 
JEDNOU SKONČÍ 

Ale po ní přijdou další

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  A b e l s o n a g e n c y ,  T V  N o v a ,  M a r t i n  Š p e l d a ,  P a t r i k  B o r e c k ý ,  P a v e l  H e j n ý
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V Korunním princovi hrál vašeho 
mladšího bratra Kryštof Hádek, který 
je ve skutečnosti o sedm let starší. 
Nevadilo vám to?
Ano, já jsem byl následníkem trůnu a on 
můj závistivý mladší sourozenec. Ten 
věkový rozdíl mi vůbec nevadil. Napří-
klad Petra Hřebíčková, která je jen o pár 
let starší, mi zase hrála už několikrát 
maminku. 

Vaší domovskou scénou je  
Národní divadlo. Chybí vám prkna? 
Přece jenom je to skoro rok, kdy se 
nehraje…
Upřímně, nejdříve mi vůbec nechyběla. 
Až teď se začínám na divadlo zase 
těšit. Určitě to nebylo tak, že bych už 
loni v dubnu chodil kolem divadelního 
vchodu a tesknil. Není to o tom, že bych 
divadlo neměl rád. Já tu práci miluju, ale 
šance využít ten volný čas na maximum 
byla exkluzivní. Doteď si užívám spoustu 
času s rodinou na chalupě a je to skvělé. 

Byl jste před krizí s koronavirem hodně 
vytížený?
Dost. Kolikrát jsem z bytu odcházel v pět 
ráno na natáčení a vracel se v jedenáct 
večer z představení z divadla. Proto si 
teď nechci stěžovat. Ale chápu, že jiní 
kolegové to mají těžké, pokud třeba ne-
mají angažmá v divadle nebo nemůžou 
točit. To je pak finanční katastrofa.

Zmínil jste vaši rodinu. Prý jste všichni 
hodně sportovně založení.
Ano, já jsem hrál závodně hokej, man-
želka Markétka zase závodně lyžovala, 
její babička byla dokonce na zimní 
olympiádě, takže jsou opravdu spor-
tovní rodina. A tím sportem se snažím 
vyplňovat co nejvíce volného času – ať 
už je to fitko nebo thai box. Pomáhá mi 
to nejen tělesně, ale i duševně. 

Taky jste zapálený surfař. Kde vznikla 
tahle vášeň?
Asi na Kanárských ostrovech, tak před 
deseti lety. Tím, že u nás nemáme moře, 
tak sice surfuju deset let, ale pořád 
jsem vlastně začátečník. Jenže opravdu 
tenhle sport miluju a neuvěřitelně mě 
naplňuje. Nejenom ta fyzická námaha, 
která je u nás, začátečníků, opravdu 
velká. Baví mě prát se s vlnami, stejně 
jako jenom sedět na prkně, pozorovat je 
a čekat na tu pravou. 

Před několika týdny vybuchla  
malá televizní bomba. Nova ozná-
mila, že na jaře zruší seriál Ordinace 
v růžové zahradě. Bylo to pro vás 
překvapení?
To určitě bylo. Když něco po patnácti 
letech končí, je to vždycky nečekané. 
Ale vzhledem k tomu, že já tam hraju 
necelé dva roky, to asi pro mě není až 
takový šok. Z branže jsem zvyklý, že 
projekty zkrátka končí a jde se zase 
do něčeho jiného. V naší profesi je 
to běžná věc. Ale bude se mi stýskat 
po super lidech, na které jsem se pravi-
delně těšil.  

Píšou vám diváci, že je mrzí, že už 
vás nebudou v roli doktora Máry  
dál vídat?
Ano, na Instagramu mi píšou dost čas-
to. Ptají se, co mají udělat pro to, aby 
seriál pokračoval, nechtějí se smířit 
s jeho koncem. Utěšuju je, že vzniknou 
zase nové pěkné seriály. 

Těšíte se tedy na nové projekty? Už 
víte, co vás tento rok čeká?
Čeká mě pohádka pro Českou televizi, 
kterou se chystáme točit v létě. Pre- 
miéru bude mít někdy o Vánocích.  
Tam budu hrát poprvé záporáka, 
na což se moc těším. Režie se ujme 
Karel Janák, se kterým jsem už točil 
pohádku Korunní princ. 

Očima  autorky
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Původně jsem měla domluvené setkání s Patrikem a jeho ženou Markétou. Moc 
jsem se těšila, protože jsem takový dvojrozhovor brala jako novinářskou vý-
zvu. Ale na konci prosince mi Patrik oznámil: „Omlouvám se, ale manželka 
do toho jít nechce. Ona obecně rozhovory moc nedává, připadá jí divné 
povídat si s někým cizím o soukromí.“ Přiznám se, trochu ve mně 
hrklo. Jakmile ale Patrik vstoupil do ateliéru, aby se nechal pro 
rozhovor nafotit, přišla s ním i dobrá nálada a závan energie. Po-
vídat si s takovým člověkem, to byl doslova balzám pro duši. 
Navíc odpovědi sypal bez zaváhání z rukávu. Nejvíc se mi 
líbilo, že si nestěžoval. I na těch nepříjemných stránkách 
života se snažil vidět výhody. A to, přiznejme si, občas 
některým z nás chybí. 
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Třeba jednou udělám 
vlastní divadelní hru, 
do které obsadím lidi, 
které mám rád, a budeme 
chtít být všichni spolu.

Třikrát v Národním divadle: v kontroverzní hře Jsme v pohodě...

Výrazný prostor jste měl ve filmu 
Hořící keř. Jak vzpomínáte na natáčení 
s režisérkou Agnieszkou Holland? Prý 
je velmi přísná…
To tedy je! Ale zároveň spravedlivá. 
Nemaže vám med kolem pusy a vždy u ní 
víte, na čem jste, a to mám rád. Třeba 
hned první natáčecí den na mě řvala, 
protože jsem stál v opačném směru 
ve frontě na párek v rohlíku. A to bylo 
úplně poprvé, kdy jsme se na place viděli. 
Pak už to bylo jenom lepší. 

Kam jezdíte za vlnami nejraději?
Strašně jsem si oblíbil Portugalsko, 
konkrétně malý poloostrůvek Baleál. 
Tam jsem si udělal i surfařský kurz. Kvůli 
pandemii jsem se tam ale už rok a půl 
nedostal. Rád bych se tam brzy podíval, 
je mi jedno kdy. Ovšem na jižní Evropu 
mám i bláznivé vzpomínky, jeli jsme tam 
totiž před dvěma lety na svatební cestu.  
Ve Španělsku nám uprostřed pouště 
vybouchlo auto a dovolená se změnila 
v peklo. Týden jsme se snažili odtamtud 
dostat. Dokonce mi v pojišťovně řekli, ať 
si odtah a opravu zajistím sám. Taky to 
tak dopadlo. Stálo to šílené peníze. Auto 
nám odtáhli do Čech a my jsme pak 
letěli z Madridu domů. Po příletu jsem 
změnil pojišťovnu a zbytek líbánek jsme 
strávili na chalupě. 

Pojďme raději zpět k vaší práci. Kdo je 
váš oblíbený režisér?
Těch je asi víc, ale rozhodně mezi ně patří 
Richard Řeřicha, který je zároveň i kame-
raman. Točil třeba Samotáře nebo seriál 
Božena. Hrál jsem v jeho režijním debutu 
Don’t Stop, což byl film o pankáčích. Pak 
strašně rád točím s Braněm Holičkem, 
se kterým pracujeme právě i v Ordinaci. 
Je to člověk, se kterým vás baví vymýšlet 
nové věci, které z rutiny dělají tvůrčí prá-
ci. A v neposlední řadě nechci opome-
nout svého současného šéfa v Národním 
divadle Daniela Špinara, se kterým se při 
zkoušení cítím sám sebou.

Ve svých 24 letech jste získal roli 
Hamleta. A podle kritiků jste obstál. 
Pro mnoho herců je tato role celoži-
votní sen. Jste na tuhle roli pyšný?
Hamlet ve Švandově divadle je pro mě 
obrovská srdcovka. A pořád ho tam mají 
na repertoáru! Ani po sedmi letech mě 
tohle představení nepřestalo bavit díky 
tomu, jak je napsané a zrežírované. 
A když vím, že mě čeká Hamlet, tak se 
na ten večer těším už týden dopředu. 
Ale jsem si vědom toho, že i tahle role 
jednou skončí. Každopádně na ni budu 
celý život vzpomínat.

Když mluvíme o vaší divadelní kariéře, 
v Národním vystupujete v relativně 
kontroverzní hře Jsme v pohodě, která 
vypráví o sexuálních úchylkách  
a menšinách. Nevnímáte z ohlasů 
fanoušků pocit, že se z vás stal třeba 
gay idol?
To asi ne. Ale je pravda, že se občas 
na baru pustím s někým do řeči a do-
tyčný si může myslet, že jsem gay. Já se 
totiž rád bavím s cizími lidmi. A na tuhle 
hru chodí neuvěřitelné divácké pub-
likum. Ono je zajímavé už to, když se 
taková kontroverzní hra o sexuálních 
úchylkách dostane na program jako 
náhradní za představení, ve kterém 
měla hrát například Iva Janžurová, která 
onemocněla. To je pak strašná sranda.

S manželkou Markétou se pravidelně 
objevuje na televizní obrazovce

V Ordinaci v růžové zahradě v roli doktora Máry

... v moderním 
pojetí klasické 

hry Manon 
Lescaut...

... v oceňované Kytici
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Píšou mi diváci, 
co mají udělat, 

aby seriál pokračoval, 
že se nechtějí smířit 

s jeho koncem.

Patrik Děrgel
Narodil se v Bohumíně. Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, během 
studií účinkoval v Divadle Petra Bezruče a v Těšínském divadle. Ve studiu herectví 
pokračoval na pražské DAMU. V hlavním městě už zůstal. Od sezony 2011/2012 
získal angažmá ve Švandově divadle,  aby se o čtyři roky později stal členem 
činohry Národního divadla. Milovníci nekonečných seriálů ho znají coby doktora 
Patrika Máru z Ordinace v růžové zahradě 2. Předtím hrál například po boku Soni 
Norisové v seriálu V.I.P. vraždy nebo si zahrál záchranáře v Modrém kódu. Mezi 
jeho nejznámější filmové role patří student Pavel Janda ve snímku Hořící keř, 
asistent trenéra Máry ve filmu Smečka nebo následník trůnu Jan ve štědrovečerní 
pohádce Korunní princ.  V páté řadě televizní soutěže Tvoje tvář má známý hlas 
skončil na třetím místě. Jeho manželkou je herečka Markéta Děrgelová, se kterou 
má pětiletého syna Vavřince. 

Není takové téma na Národní diva-
dlo přece jenom trochu přes čáru?
Vůbec ne. Dávám tomu velké ano! To-
hle představení se nehraje v historic-
ké budově, ale na Nové scéně, která 
by měla sloužit i různým experimen-
tům a přilákat mladšího diváka. Já si 
myslím, že když přijdete do historické 
budovy a jdete kolem všech těch 
pozlacených bust, že by to nemělo 
znamenat vidět ty busty i na jevišti. 
Tam je třeba mít normální živé herce, 
kteří komunikují dnešním jazykem. 
Zkrátka Národní divadlo nemá být 
skanzen.

Do výběru her a partnerek asi moc 
mluvit nemůžete, že?
To ne, ale víte, jak by to bylo skvělé? 
Hned bych si vybíral! Pro mě není nic 
šťastnějšího, než když můžu před 
kamerou či na jevišti stát s lidmi, se 
kterými si rozumím a před kterými 
se dokážu otevřít. Ale na to jsem 
bohužel malý pán. Třeba jednou 
udělám vlastní divadelní hru, do které 
obsadím lidi, které mám rád, a bude-
me chtít být všichni spolu. Jako tomu 
bylo v mých začátcích ve Švandově 
divadle. Tehdy jsme tam i bydleli. 
Což už teď samozřejmě nejde, máme 
rodiny.

Jaké scény jsou pro vás ty nejsložitější?
Asi ty, při kterých vlastně nevíte, jak je 
máte hrát. Nepochopíte třeba záměr 
režiséra, stojíte na place a vůbec nevíte, 
která bije. To se občas stane. Třeba vás 
neosloví text, scénář, jste zrovna mimo. 
To je pak hrůza.

Jak se na vaší profesi podepsalo, že 
pocházíte ze Slezska?
Tak už na konzervatoři v Ostravě mi 
přeučovali akcent. Jinak to vliv má asi 
takový, že jsem, jaký jsem. Je to rázovitý 
kraj. A na Baník musím z Prahy jezdit 
až 400 kilometrů, což trvá a nestihnu 
všechny zápasy! Já jsem prostě patriot 
jak cip. Vždycky když vystoupím na hlav-
ním nádraží v Ostravě z vlaku, okamžitě 
přepínám do ostravštiny. A kdybyste vy 
byla z Ostravy, hned s vámi dělám ten-
hle rozhovor po našimu. To je podvědo-
má věc. Když jsem ale tam, říkají mi, že 
mluvím pražsky. 

Jak často se do Bohumína dostanete?
Málo. Asi tak jednou za čtvrt roku, když 
to jde dobře. Potřeboval bych mít volno 
tak měsíc v kuse, abych tam stihl navští-
vit celou rodinu a všechny kamarády. 

A co vaše hudební kapela Ema? Přijde 
mi, že nejste už moc aktivní.
Už ne, nešlo to skloubit. Měli jsme sedm 
členů a každý pocházel z jiného koutu 
republiky. Ale byla to skvělá zkušenost! 
Jednou jsme hráli i před velkým davem 
na festivalu v Ostravě. Před mikrofonem 
jsem se neměl za co schovat. Sami jsme 
si psali a skládali hudbu, bylo to takové 
naše miminko. Ale třeba uděláme come-
back. Zatím aspoň píšu texty k písním 
do šuplíku.   ▪
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Nejen ve Skotsku se mohou pochlubit Vysočinou. I ta naše nabízí krásnou přírodu, která filmařům 
dokáže simulovat drsný středověk, a místa připomínající lidskou pomíjivost a zranitelnost, ale i sílu 
ducha a hmoty. Ať už jde o poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (viz foto) nebo jadernou 
elektrárnu Dukovany. Ponořte se do krás této části naší země při cestách po hlavních i vedlejších tratích.
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Východní Vysočina

Cestování 
po ČR



Do kolébky lyžování na Vysočině vás 
vlaky svezou po půvabné lokálce, která 
spojuje Žďár nad Sázavou a Tišnov. 
Vlakové spojení, které bude nejvíce 
vyhovovat vašim výletním plánům, si 
jednoduše vyhledáte na www.cd.cz 
nebo prostřednictvím bezplatné mobilní 
aplikace Můj vlak.

Vlakem do Nového 
Města na Moravě

14

cestování po ČR l naše města

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

Zkratku NMNM znají příznivci lyžování po celém světě. Do Nového Města 
na Moravě se ale vyplatí zavítat nejen na Zlatou lyži nebo závody v biatlonu. 
Věděli jste, že v tomto koutu Vysočiny najdete i zámek s galerií, malebný 
kostel pokrytý sgrafity nebo přehlídku soch od renomovaných umělců?

Ať už vystoupíte v Novém Městě 
na Moravě z vlaku na nádraží, nebo 

na novoměstské zastávce, do centra 
na Vratislavovo náměstí dojdete asi 
za čtvrt hodiny. Dominuje mu kostel sva-
té Kunhuty, který stojí uprostřed rynku. 
Na věžovité svatyni vás upoutá hlavně 
fasáda se sgrafity. Jejich autorem je malíř 
Karel Němec. Hlavní novoměstský  

svatostánek takto vyzdobil v letech 
1928 a 1929. Na kostele i jeho věži zpo-
dobnil postavy různých světců a výjevy 
ze Starého a Nového zákona. Němcovy 
malby krášlí i další domy ve městě. 
Na náměstí uvidíte jeho sgrafito 
na téma pijáctví na hotelu Panský dům 
a je také autorem městského znaku 
na budově Horáckého muzea.

Sochy, kam se podíváš
Novoměstské náměstí nese jméno Vratisla-
va z Pernštejna, za jehož panování ve druhé 
polovině 16. století se městu nebývale da-
řilo. Socha šlechtice zdobí na rynku i jednu 
ze dvou kašen. Zdaleka to ale není jediná 
socha ve městě. Novému Městu na Moravě 
se přezdívá sochařská galerie pod širým 
nebem a sochy tu najdete skoro na každém 

DO NOVÉHO  
MĚSTA NA MORAVĚ
nejen za sněhovým eldorádem
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slbeka, Josefa Mařatky, Karla Pokorného, 
Vincence Makovského a mnoha dalších. 
Jejich sochy doplňují krajinomalby od ma-
lířů spjatých s tímto regionem.

Rozjeďte to v bílé stopě
V únoru a březnu se v Novém Městě 
na Moravě mají konat dvě významné 
sportovní akce – závody Světového 
poháru v běhu na lyžích (20. a 21. 2.) 
a Světového poháru v biatlonu (1. až 
14. 3.). V novoměstské Vysočina Areně, 
která bude jejich dějištěm, se můžete 
i vy projet po tratích, na nichž závodí 
nejlepší lyžaři a biatlonisté světa. A to 
zdarma v hodinách pro veřejnost. Podle 
aktuálních podmínek je připraveno pro 
zájemce několik lyžařských okruhů. 
Od parkoviště u hotelu Ski se lze vydat 
také na necelých 11 km dlouhý okruh 
okolo lesa Ochoza, kde se dříve jezdily 
závody Zlaté lyže. Les je zajímavý i tím, 
že v něm visí na stromech obrázky s mo-
tivy z místní historie a pověstí. ▪

kroku. Nemálo z těchto plastik je dílem 
akademického sochaře Jana Štursy, 
místního rodáka. Na náměstí před jeho 
rodným domem objevíte protiválečnou 
sochu Raněný, před školou bustu  
T. G. M. a v parku sousoší Pohřeb 
v Karpatech. Na nedalekém Palackého 
náměstí se nachází jeho socha Františka 
Palackého a na kašně plastika Píseň hor.

Zámek nabitý uměním
Pokud rádi rozjímáte při pohledu 
na mistrně zvládnuté plastiky, zajděte si 
na Vratislavově náměstí taky do Horácké 
galerie. Její expozice se vyjímá v nevšed-
ních prostorách novoměstského zámku. 
Ten často měnil majitele. Pak ho ale roku 
1699 získal Nadační ústav šlechtičen 
z Brna a jako zřídka obývané letní sídlo 
mu sloužil až do zestátnění po druhé 
světové válce. Horácká galerie se svými 
sbírkami se do něj nastěhovala v roce 
1964. A co tu vystavuje? Obdivovat mů-
žete práci Jana Štursy, Josefa Václava My-

Nebýt úsilí ředitelky Tokijského cen-
tra pro studium holocaustu Fumiko 
Ishioky, znal by příběh této dívky asi 
málokdo. V roce 2000 se Fumiko roz-
hodla zjistit více o kufříku, který získala 
pro své centrum z muzea v Osvětimi. 
Bylo na něm napsáno jen jméno Hanna 
Brady, datum narození 16. 5. 1931 
a informace, že dívka byla sirotkem. 
Fumiko vypátrala, že se Hana narodila 
v Novém Městě na Moravě do židovské 
rodiny, která měla koloniál na náměstí. 
Vyrůstala se svým o tři roky starším 
bratrem Jiřím a užívala si bezstarostné 
dětství. To přerušila německá okupace 
v roce 1939 a následná perzekuce Židů. 
Oba rodiče zatkli nacisté pár měsíců 
po sobě v roce 1941.

V květnu 1942 byly obě děti deporto-
vány do Terezína, kde strávily dva roky. 
Pak je čekal transport do Osvětimi. 
Jako první odjel Jiří. Když se po nějaké 
době Hana dozvěděla, že byla také 
vybrána do transportu, těšila se, že 
opět uvidí svého bratra. Po příjezdu 
do Osvětimi ale neprošla selekcí a byla 
zavražděna v plynové komoře. Nepře-
žili ani její rodiče. 

Fumiko Ishioka ale zjistila, že se kon-
ce války dočkal Hanin bratr Jiří, který 
žije v kanadském Torontu. Napsala mu 
a pozvala ho do Japonska. Dozvědě-
la se od něj další informace, které jí 
pomohly rekonstruovat Hančin životní 
příběh. Ten pak kanadská novinářka 
Karen Levine zpracovala do knihy s ná-
zvem Hanin kufřík, která vyšla ve více 
než padesáti zemích. Bojovat proti 
nesmyslné nenávisti a intoleranci. To je 
odkaz dívky z Nového Města na Mo-
ravě. Od roku 2005 ho připomíná i pa-
mětní deska na jejím rodném domě.

Osobnost regionu
 Hana Bradyová
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Modelové království 
ve Žďáru nad Sázavou

Pokud pojedete na výlet do Žďáru 
nad Sázavou, zavítejte s dětmi 

do suterénu místního Domu kultury. 
Najdete v něm jedno z největších 
modelových kolejišť u nás. Žďár-

ským modelářům se na něm podaři-
lo vytvořit věrnou podobu okolních 
železnic v měřítku 1 : 87. Dominan-
tou kolejiště s realistickým reliéfem 
krajiny na Českomoravském pomezí 

je místní stanice. Kromě ní jezdí 
mašinky i do stanic Nové Město 

na Moravě a Nedvědice. Nechybějí 
modely hradu Pernštejn a kostela  
sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře nebo známého hotelu Ski 
u Nového Města na Moravě. Těšit 
se můžete i na model mohutného 

loučského viaduktu.

KUDY? 
K Domu kultury v Dolní ulici dojdete 
od žďárského nádraží asi za dvacet 

minut. Popis cesty najdete v aplikaci 
Vlakem na výlet.

Děláte si hlavu s tím, kam jet s dětmi na výlet, aby to byla 
pořádná zábava? Máme pro vás tipy, kde by vám potomci mohli 
odpustit, že se kvůli vám museli na chvíli vzdát herní konzole 
nebo počítače. Najdete je i v aplikaci Vlakem na výlet, kde za ně 
můžete získat body do věrnostního programu ČD a ty pak 
proměnit třeba za jízdenku na vlak zdarma. Poznávejte Vysočinu 
dětskýma očima.

Navštivte jihlavskou zoo 
s Noemovou archou

V jihlavské zoo našlo druhý domov 
více než 280 druhů zvířat z celého 
světa. Potkat se tu můžete s tygry, 

opicemi, medvědy, žirafami, klo-
kany, různými plazy a ptáky včetně 

pelikánů a plameňáků a se spoustou 
dalších roztomilých zvířat. V zoolo-
gické zahradě úspěšně chovají také 

irbisy – sněžné levharty. Pro malé 
návštěvníky mají v zoo připravené 
i další atrakce. Nedaleko hlavního 

vchodu se nachází Noemova archa, 
po celé zoo objevíte několik hřišť 

a dětských koutků s prolézačkami. 
Od roku 2003 mají v zoo taky 

tobogan. Od něj je to jen pár kroků 
k výběhu koz, u něhož nechybí auto-
mat na jejich krmení. S dětmi zajděte 

i do Údolí včel, kde se dozvědí vše 
důležité o tomto užitečném hmyzu.

KUDY? 
Od nádraží Jihlava město vám zabere 

cesta k zoo asi půl hodiny. Můžete 
ale využít i místní MHD. Popis cesty 
najdete v aplikaci Vlakem na výlet.
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Pohádkovou alejí  
k Bystřickému parku miniatur

V Bystřici nad Pernštejnem jste už 
možná s dětmi navštívili zábavní a po-
znávací park Centrum Eden, k němuž 
je to od vlaku jen pár kroků. Pokud se 
od něj vydáte po cestě dál do města, 
dojdete za chvíli k Pohádkové aleji, 

kterou tvoří deset dřevěných pohádko-
vých soch a také dětský lanový park. 
Nedaleko pak objevíte Bystřický park 

miniatur, kde se nacházejí modely 
hradů a dalších památek z údolí řeky 

Svratky. Minikopie kláštera Porta coeli 
v Předklášteří, hradů Čepička, Loučky, 

Lomnice, Pernštejn nebo třeba Zub-
štejn jsou v měřítku 1 : 50 a odpovídají 
podobě, kterou měly v 15. století. Park 

miniatur se stále rozšiřuje a letos se 
rozroste o rekonstrukce hradů Pyšolec, 

Skály a Trmačov.

KUDY? 
Od nádraží v Bystřici nad Pernštejn se 
vydejte k Centru Eden a od něj pak po  

červené značce do města. K aleji a parku 
miniatur dojdete asi za deset minut.

DO 
MINULOSTI

NA 
VLÁČKY

ZA 
ZVÍŘÁTKY

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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V Pelhřimově mají věž 
plnou kuriozit

Kde děti nevyjdou z úžasu? V Dolní 
(Jihlavské) bráně v Pelhřimově, kde 
bylo v roce 1994 otevřeno Muzeum 

rekordů a kuriozit – jako jediné 
svého druhu ve střední Evropě. 

Naleznete v něm opravdu unikátní 
exponáty – jedinečné miniatury, 
předměty obřích rozměrů a jiné 
neskutečné lidské výtvory. Mezi 

nimi třeba dvanáctikilové lízátko 
o průměru půl metru nebo  

3,5 metru dlouhý zubní kartáček. 
Nevynechejte ani návštěvu nedaleké 

expozice Zlaté české ručičky, která 
se nachází v domě na křižovatce 

ulice V. B. Juhna a nábřeží Rekordů 
a kuriozit. Kromě více než devadesá-

ti artefaktů vyrobených ze zápalek 
tu vystavují další raritní exponáty 

včetně parního stroje ze skla či nej-
většího plyšáka.

KUDY? 
Od pelhřimovského nádraží vás 
do centra města dovede zelená  

turistická značka. Z Masarykova 
náměstí pak projdete Palackého ulicí 

k Dolní bráně.
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Lanové centrum i herna 
v Panském dvoře v Telči 

Památek je v Telči požehnaně. Až se na tu krásu vynadí-
váte, zajděte s dětmi do Panského dvora v Slavatovské 
ulici. Ten vznikl rekonstrukcí statku, který dříve patřil 
k telčskému zámku. Najdete v něm nejen restauraci, 
pivovar nebo turistické informační centrum, ale také 

expozici o panství a tradičním hospodářství se zábavní-
mi prvky. Na děti tu čeká Herna u zvířátek s prolézačka-

mi, houpačkami, kolotočem a stěnou na malování. 
Oblíbenou atrakcí je i lezecká stěna, která se tyčí 

do výšky devíti metrů. U stěny se nacházejí dvě lanové 
překážky Pastelky a Kláda, na nichž můžete otestovat 

svoji odvahu. Návštěvu lanového centra si ale raději 
předem rezervujte.

KUDY? 
Od rozcestí u telčského nádraží se vydejte po červené 

turistické značce. Přes centrum města dojdete  
do Slavatovské ulice asi za 20 minut.

V Jihlavě objevíte 
ostrov zábavy

V jihlavském rodinném parku 
Robinson čekají na malé 

návštěvníky desítky dětských 
atrakcí. Mušku mohou 

otestovat na kanonové střel-
nici na lodi Bounty, soupeřit 
s kamarády v kulokleci nebo 

si třeba vyzkoušet jízdu 
na závodní dráze pirátů sil-

nic. V parku nechybějí tram-
políny, prolézačky, tobogany, 

rychloskluzavky nebo lase-
rová střelnice. Zatímco děti 
se zbaví přebytečné energie 
při dovádění, rodiče naopak 
načerpají sílu a odpočinou si 
v kavárně. Svačinu si s sebou 

brát nemusíte, v parku 
najdete i restauraci, kde si 

z menu určitě vyberete. Ještě 
jedno upozornění: Přístup 
k atrakcím je možný pouze 

v ponožkách.

KUDY? 
Od „městského“ nádraží  

v Jihlavě se vydejte s modrou  
značkou kolem parku 
Legionářů, pokračujte 

rovně po mostě přes Jihlavu. 
Na něm už uvidíte vpravo 

park Robinson.

ZA 
LEGRACÍ
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cestování po ČR l poznej Česko pěšky

OBRÁZKOVÁ 
CESTA LESEM 
za místními legendami

zámek Nové Město na Moravě

U hrobku

hotel Ski
Vysočina Arena

Pernovka 

Tři bratři

Rychtářovec 

U lyžaře

Černá skála

 U buku

 Svatý 
Hubert

Nové Město na Moravě 
zastávka

žst. Nové Město na Moravě

Obrázková cesta začíná a končí 
na Vratislavově náměstí, je ovšem 

možné napojit se na ni kdekoli. My vy-
stoupíme z vlaku na zastávce a půjdeme 
po Žďárské ulici směrem k náměstí. Po ki-
lometru chůze přijdeme na naši značku, 
která nás povede pod železniční viadukt, 
opustíme Nové Město na Moravě a polní 
cestou dojdeme k prvnímu z avizovaných 
obrázků. Jmenuje se U hrobku a upozor-
ňuje na místo, kde podle legendy kdysi 
stála chatrč, v níž v roce 1713 přebývala 
a nakonec zemřela šestičlenná rodina, jež 
sem prchla před morem.

Patron myslivců
U křižovatky lesních cest se nachází 
obrázek Svatý Hubert. Osudy biskupa Hu-
berta, žijícího v 7. století, připomíná další 
legenda. Když mu při porodu zemřela 
žena, zlomen bolestí se uchyloval do lesů 
a hledal zapomnění v lovu. Na Velký pátek 
pronásledoval jelena, který mu zmizel 
v houštině. Když pak zvíře znovu vyšlo, 
mělo mezi parohy zářící kříž. Tento silný 
zážitek přivedl Huberta k obrácení se 
k Bohu. Brzy nato přijal kněžské svěcení 
a pro svou dřívější vášeň se stal patronem 
myslivců. Jen o nějakých sto metrů dále se 
vlevo od cesty nachází Skautská studán-
ka, kterou by byla škoda minout. Mimo-
chodem, má poměrně silný pramen.  

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

DÉLKA 
TRASY 
11 KM

Od okraje Nového Města na Moravě se k severu 
táhne les Ochoza. Je protkaný spletí cest,  
cestiček a od roku 2014 také singletracků  
– jednosměrných tras pro horská kola. My se 
vydáme cestou, na které potkáme na stromech 
osm připevněných obrázků s motivy z místní 
historie, legend a pověstí. Celou trasou nás 
provede žluto-červený úhlopříčně dělený čtverec. 

Zavražděná žena
Obrázek Svatá rodina nalezneme 
na místě, kde byla 5. října 1768 za-
vražděna a oloupena žena, vracející se 
s nákupem z novoměstského jarmarku. 
Dva vojáci podezřelí z tohoto hanebné-

ho činu byli v Novém Městě arestováni. 
Když se odmítali přiznat, byli předáni 
ke stíhání jejich regimentu. V těchto 
místech se nabízejí dvě alternativy: buď 
pokračovat po Obrázkové cestě, nebo 
si trasu malinko prodloužit procházkou 

Výlet začíná 
na místní 
železniční 
zastávce

Hotel Ski byl postaven na přelomu 60. a 70. let



Z Brna
regionálními spoji  
s přestupem v Tišnově

Z Prahy
rychlíkem do Žďáru nad Sázavou 
a dále regionálním spojem

Z Jihlavy
regionálním vlakem do Havlíčkova 
Brodu, rychlíkem do Žďáru nad 
Sázavou a dále regionálním spojem

Vlakem do Nového 
Města na Moravě
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sousední hotel Ski zbudovaný 
na přelomu 60. a 70. let  

20. století v podobě vysoko-
horského trojúhelníkového 
štítu. 

Škodolibý hejkal
Čtvrtý obrázek, ke kterému 

vede i modrá turistická značka, 
se jmenuje podle stejnojmenné 

přírodní památky. Tou je podmáčená 
louka připomínající rašeliniště jménem 
Pernovka. V sezoně jsou na ní k vidění 
vzácné vlhkomilné chráněné rostliny 
jako prstnatec májový, tolije bahenní, 
rosnatka okrouhlolistá či všivec lesní. 
Následující obrázek Tři bratři prý vděčí 
za svůj název třem mohutným srostlým 
smrkům, které zde kdysi dávno rostly. 
Na frekventované křižovatce lesních cest 
a lyžařských tratí zvané U buku spatří-

kolem lyžařského a biatlono-
vého areálu. 

Každoročně se v něm 
koná mnoho místních, 
republikových i meziná-
rodních sportovních akcí, 
především v běžeckém lyžo-
vání a čím dál populárnějším 
biatlonu. Areál prošel mnoha 
rekonstrukcemi, přičemž ta nej-
větší tu probíhala od roku 2005, kdy se 
začalo s přestavbou stadionu na biatlo-
novou Vysočina Arenu. Přibyly střelnice, 
tribuny a vyrostla nová administrativní 
budova. Jediné, co se příliš nezměnilo, je 

me obrázek Horáckého hejkala. Jeho volání 
„hej, hej“ se údajně v podvečer a za noci nese 
po lese a nahání strach. Hejkal je zlomyslný 
a škodolibý, stačí mu jen jednou odpovědět 
a už vám skočí na záda. V tom případě se 
ho prý zbavíte až na samém konci Obráz-
kové cesty, kde sám seskočí a uteče zpátky 
do Ochozy.

Upadlí lyžaři 
Pokračujeme na sever a přicházíme k Černé 
skále, jež se zapsala do historie novoměst-
ské organizované turistiky. Na výroční schůzi 
dne 19. prosince 1897 se totiž místní turisté 
usnesli vybudovat na Černé skále turistickou 
útulnu, opravit nedalekou studánku a ozna-
čit přilehlé cesty. Dřevěná chata byla pro 
veřejnost slavnostně otevřena 24. července 
1898, bohužel zanikla v letech první světové 
války. Sedmý obrázek se jmenuje U lyžaře, 
ale přesnější by bylo U padajících lyžařů. 
Už déle než sto let patří les Ochoza lyža-
řům a obrázek zhotovený podle dřevorytu 
novoměstského rodáka a velkého příznivce 
lyžování Karla Němce připomíná, že „není 
mezi námi lyžař ten, který by nepolíbil za-
sněženou zem!“ 

Poslední obrázek se nazývá Rychtářovec, 
neboť jsme již opustili les Ochoza a nachází-
me se v lese Maršovský Rychtářovec, odkud 
nás úzká asfaltka dovede do centra Nového 
Města na Moravě. A zde si můžeme vybrat, 
zda se ještě projdeme historickým centrem 
a zda na vlak zamíříme na místní železniční 
stanici nebo zastávku.   ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Na nádraží v Novém Městě na Moravě můžete túru ukončit

Turistické značení Obrázkové cesty

Rozcestí U buku

Zastavení s Horáckým hejkalem

Zastavení U lyžaře, či spíše 
U padajících lyžařů

Biatlonová Vysočina Arena
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cestování po ČR l tudy kráčely dějiny

T e x t :  A n d r e j  C h a d i m a
F o t o :  Č E Z ,  S h u t t e r s t o c k

Přirovnávat průmyslovou stavbu k celebritě bude asi znít 
uhozeně. Jenže atomová elektrárna Dukovany opravdu je 
svým způsobem krásná, tajuplná a pro většinu smrtelníků 
nepřístupná. Stejně tak dokáže rozdělit veřejnost na své 
obdivovatele i zaryté odpůrce. Rozhodně však tvoří důležitou 
součást naší moderní historie. Dnes spolu s Temelínem patří 
mezi klíčové zdroje bezemisní elektrické energie. 

DUKOVANY JAKO
ATOMOVÁ HVĚZDA
v betonovém hávu oděná

Výstavba první české jaderné elektrár-
ny byla od počátku ostře sledova-

ným projektem normalizačního režimu. 
Realizovala se na základě mezinárodní 
dohody se Sovětským svazem pode-
psané v roce 1970, společně s jadernou 
elektrárnou ve slovenských Jaslovských 
Bohunicích. Při plánování projektu padla 
volba na tektonicky klidnou oblast mezi 
obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchova-
ny na jihovýchodním cípu Vysočiny.

Hvězda socialismu 
Pro každou jadernou elektrárnu je kromě 
stabilního podloží bytostně důležité 
i zajištění dostatečného množství vody 
pro chlazení. Na blízké řece Jihlavě proto 
vznikly vodní nádrže Dalešice a Mohelno. 

Samotná realizace stavby byla v režii 
domácích podniků. Hlavním dodavate-
lem se staly Průmyslové stavby Brno, 
technologickou část zajišťovala Škoda 
Praha a atomové srdce v podobě  
tlakovodních reaktorů VVER 440/213  
+ turbogenerátorů vyrobila Škoda Plzeň. 
Ostravský strojírenský gigant Vítkovice 
pak dostal na starost parogenerátor.

Minimálního kontrolovaného výkonu 
první reaktor dosáhl 12. února 1985. 
Štěpná reakce byla původně spočítána 
na 4. hodinu ranní následujícího dne, 
nakonec ale začala o pět hodin dříve. 
Třetího května začal první blok dodávat 
elektřinu do sítě – nejprve ve zkušebním 
provozu, po půlroce již naostro. Násle-

dující tři bloky se k němu přidaly během 
dalších dvou let. Někteří zaměstnanci 
tehdy s ohledem na plánovanou život-
nost třicet let očekávali, že elektrárna 
ukončí svou činnost v době jejich odcho-
du do penze. To se však nakonec nestalo 
a aktuálním termínem konce životnosti 
je rok 2037, s možností prodloužení ješ-
tě o dalších deset let. V plánu je zároveň 
výstavba zcela nových bloků.

Hvězda filmového plátna
Kromě mnoha záběrů v televizním zpra-
vodajství se elektrárna ocitla i ve dvou 
českých celovečerních filmech. První 
s pompézním názvem Atomová katedrála 
byl přirozeně v režii tehdejší komunistické 

propagandy. Na motivy románu Stanislava 
Rudolfa Běh znaveného koně vznikl v roce 
1985 budovatelský snímek zapadající svým 
pojetím spíše do sedmdesátých let. Ústřední 
postavou dramatu je inženýr Hlaváč (hraje Jiří 
Krampol), potýkající se s nedostatkem pracov-
ních sil. Jeho operativní řešení ovšem nena-
chází u nadřízených pochopení, a tak je na čas 
z vedoucí funkce sesazen. Vše se však v dobré 
obrátí, Hlaváč se opět stane vedoucím výstavby 
a elektrárna může být slavnostně spuštěna. 
Happyend ale zkazí náhlý infarkt hlavního 
hrdiny v samém závěru. Takovou zápletku dnes 
ocení jen skuteční filmoví labužníci.

Kromě samotné elektrárny byla zfilmová-
na i výstavba její životně důležité součásti  – 
vodní nádrže Dalešice. Režie neméně  

1984

2020
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Svým námětem i podáním, ve kterém 
je česká strana vykreslena jako obdoba 
mlžícího sovětského aparátu v roce 1986 
po výbuchu v Černobylu, přirozeně budí 
u českých diváků spíše negativní reakce. 

Hvězda v srdcích lidí 
Bezproblémový chod elektrárny s dů-
razem na bezpečnost a samozřejmě 
i nadstandardní finanční ohodnocení jejích 
pracovníků přináší své ovoce. Většina oby-
vatel okolních obcí vnímá existenci tohoto 
zařízení pozitivně a život s obláčky čisté 
vodní páry, vypouštěnými betonovým 
kolosem za humny a jódovými tabletami 
v domácí lékárničce bere jako úplnou 
samozřejmost. Idylické soužití překva-

angažovaného snímku Kdo hledá zlaté 
dno s Janem Hrušínským v hlavní roli 
se ujal oscarový Jiří Menzel. V jeho 
případě lze na tento tvůrčí úlet nahlížet 
jako na existenční vykoupení či pokání 
za předchozí trezorový snímek Skřivánci 
na niti. Nutno též podotknout, že na-
vzdory době poplatnému scénáři  
(premiéra byla v roce 1974) si film zacho-
vává tradiční menzelovskou poetiku. 

Výrazně angažovaný je rovněž 
rakouský film z roku 2008 Jaderná 
havárie: Den první. Zpracováním spíše 
tuctové akční drama v americkém stylu 
zaujme tím, že hlavní motiv předsta-
vuje havárie v Dukovanech a následný 
únik radioaktivity na území Rakouska. 

  Po podepsání smlouvy se 
Sovětským svazem v roce 1970 
začala realizace vodního díla Dalešice 
včetně nádrže Mohelno. 

  Výstavba samotné elektrárny 
začala v roce 1978. Kvůli tomu 
zanikly obce Skryje s místní částí 
Lipňany a Heřmanice.

  První blok byl uveden  
do provozu v roce 1985, poslední, 
čtvrtý v roce 1987.

  Od roku 1994 zde funguje 
informační centrum pro návštěvníky. 
V roce 2019 jím prošlo asi 40 tisíc lidí.

  V současnosti pokryje asi 20 % 
spotřeby elektrické energie v Česku.

Pokud se chystáte navštívit jadernou 
elektrárnu Dukovany a použít při tom 
vlak, doporučujeme vystoupit ve  
stanici Ivančice. Připravte se ovšem 
na trasu v náročném terénu, minimálně  
25 kilometrů dlouhou (záleží na ab-
solvování odbočných úseků), ovšem 
vedoucí krásnými přírodními parky. Až 
na závěrečný kilometrový úsek po zelené 
půjdete celou dobu po stejné červené 
značce. Čekají na vás táhlé břehy řeky 
Jihlavy, častá vyhlídková místa do kraji-
ny, např. Velká skála a Na Babách, vodní 
nádrž Mohelno nebo zřícenina hradu 
Rabštejn. Pro zpáteční cestu můžete 
použít autobus.

Jak se tam 
dostat vlakem

Jak šel čas s elektrárnou

pivě nenarušuje ani fakt, že součástí areálu 
elektrárny je jedno ze dvou skladovacích míst 
použitého paliva v Česku.  

Elektrárna se ale stala i turistickým 
magnetem. Stejně jako v Temelíně i zde čeká 
na návštěvníky bohatě vybavené informační 
centrum, ve kterém se seznámíte s teorií 
štěpné reakce i chodem samotné elektrárny. 
Velmi populární jsou dny otevřených dveří, 
kdy je v omezeném počtu možné navštívit 
areál elektrárny – samozřejmě za přísných 
bezpečnostních podmínek, s průvodcem 
a v uzavřeném autobuse. Dukovany jsou tak 
i zajímavým tipem na rodinný výlet. Jedinou 
pihou na kráse je skutečnost, že koleje 
do elektrárny sice z Moravského Krumlova 
vedou, ale osobní vlak tam běžně nejezdí.  ▪

Takto vypadala 
stavba elektrárny 

v roce 1981. 
Dělníky následně 

vystřídali technici 
a další specialisté 
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Bazilika svatého Prokopa 
se společně se zámkem 
vypíná na kopci nad řekou 
Jihlavou a je dobře viditelná 
z údolí i vzdálenějších 
městských teras. Svou 
dnešní podobu klášterního 
hradu získala ve 13. století. 
Na první pohled je viditelné 
značné úsilí pro zachování 
specifické atmosféry místa, 
například údržba bylinkové 
zahrádky. Bazilika byla 
společně s přilehlou 
židovskou čtvrtí v roce 
2003 zapsána na seznam 
světového dědictví 
UNESCO. Po dostavbě 
nedaleké jaderné 
elektrárny Dukovany to 
byl pro Třebíč druhý velký 
stimul k dalšímu rozvoji.

22

cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t  a   f o t o :  Z d e n ě k  S t o n

FO
TO

: M
AR

KÉ
TA

 LA
ZA

RO
VÁ

 (1
96

7,
 R

EŽ
IS

ÉR
: F

RA
NT

IŠ
EK

 V
LÁ

ČI
L)

 ©
 SF

K 
/ Z

DR
O

J: 
NF

A

BAZILIKA SVATÉHO 
PROKOPA V TŘEBÍČI

Filmovými fajnšmekry i kritikou 
je Markéta Lazarová považována 
za nejvýznamnější dílo české 
kinematografie 20. století. Doba 
středověku je ve filmu vykresle-
na zemitým, až naturalisticky 
syrovým způsobem. Příprava 
a realizace historické balady 
podle stejnojmenného románu 
Vladislava Vančury se protáhla 
na dlouhých sedm let. Na rozdíl 
od jiných komornějších filmů 
ze „zlatých šedesátých“ ale 
na žádné významné mezinárodní 
ocenění nedosáhla. I přes velmi 
vstřícné přijetí jde o poměrně 
náročnou podívanou. 

Pro Magdu Vášáryovou to byla teprve druhá zkušenost 
před filmovou kamerou, a hned vcelku výživná. Během 
tří let táhnoucího se natáčení musela čelit drsné přírodě 
i svéráznému chování svých zkušenějších kolegů. 

 Ocenění 

 Kde se natáčelo

MARKÉTA LAZAROVÁ

ČSSR, 1967, 165 min

 Jak místo působí dnes?

 Zajímavosti 

Slovy vypravěče: 
„V roce zimy našeho vypravování 

udeřily v prosinci mrazy tak vášnivé, 
jako bylo tehdejší křesťanstvo.“

Režisér František Vláčil měl jasnou 
uměleckou představu o svém životním 
díle a jen nerad z ní slevoval. Původně 
zvažoval dokonce čtyřdílný film, nakonec 
musel ustoupit i z nedokončené poslední 
části pojmenované Královské obrazy.  
Film měl už beztak dlouhou stopáž a stal 
se do té doby vůbec nejnákladnějším 
projektem barrandovských studií. Cel-
kové náklady několikanásobně přesáhly 
obvyklý průměr. Vláčil se proto musel za-
vázat, že kostýmy či repliky zbraní využije 
ještě v dalším filmu. Nedlouho poté tak 
vzniklo neméně oceňované Údolí včel. 

Filmový štáb pojal realizaci výpravného filmu ve velkém stylu, střídavě se natáčelo na několika od sebe 
hodně vzdálených místech včetně šumavských plání. Podle vzpomínek herců i místních lidí si drsné 
podmínky v třeskutých mrazech a ve sněhových závějích, střídané rozbahněným terénem během 
tání, někteří členové štábu krátili i vyprávěním necudných historek či popíjením alkoholu. Za budovu 
kláštera, kam měla podle scénáře Markéta Lazarová vstoupit, byla vybrána bazilika svatého Prokopa 
v Třebíči. Její obnažené kamenné zdivo, postavené převážně z místní hrubozrnné žuly a doplněné osla-
vanským pískovcem, nejlépe vystihovalo představu filmařů o působivém středověkém svatostánku. 
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železnice

Indické dráhy

Když se řekne indická železnice, asi se vám vybaví 
totálně přeplněné vlaky, mraky odpadků v kolejišti 
s pobíhajícími psy a krásné ženy v pestrobarevných 
sárí s vnadnou tečkou uprostřed čela. Jenže realita je 
mnohem vrstevnatější. I do druhé nejlidnatější země 
světa už dávno dorazily moderní dopravní systémy. 
A britské koloniální dědictví je tu stále všude znát.

BOJ O PŘEŽITÍ 
I MODERNÍ LUXUS
v asijské vlakové velmoci

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
F o t o :  S h u t t e r s t o c k ,  W i k i m e d i a  C o m m o n s
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při tropických teplotách bývá v nekli-
matizovaných vagonech neuvěřitelné 
horko. Kdo má ostřejší lokty, vyhrává!

Lehátko, nebo místo u záchodu?
Dálkové expresy spojující velká indická 
města nebo odlehlé oblasti jsou často 
vedeny jako noční vlaky s lehátkovými 
vagony. Jízda trvá i několik dní. Na dru-
hou stranu v těchto vlacích většinou 
funguje klimatizace (nebo alespoň vět-
ráky u stropu) a hlavně je možné využít 
rezervační systém, i když specifický. 
Jízdenku je totiž často nutné objednat 
i s několikatýdenním předstihem, nebo 
se spokojit s čekacím listem, kdy do po-
slední chvíle nevíte, zda se například 
uvolní kvóty určené pro státní úředníky 
nebo jiné vážené osoby. Zájemců o pře-
pravu je zkrátka hodně a vlaků málo. 

Ovšem je tu i možnost vystát si frontu 
na tzv. general ticket. V každém vlaku je 
řazeno několik vozů určených pro chud-

Už od počátku 17. století si v této 
části světa prosazovala své ob-

chodní zájmy britská Východoindická 
společnost. Její vliv postupně narůs-
tal. A když se v Evropě začala rozvíjet 
železnice, netrvalo dlouho a Britové ji 
začali budovat i ve svých državách, Indii 
nevyjímaje. Hlavním účelem byla pře-
devším přeprava surovin, ale po Velkém 
indickém povstání v polovině 19. století 
nabyla železnice i jiných strategických 
úkolů, především přesuny vojáků nebo 
úředníků. V neposlední řadě tu vyvstala 
i potřeba přepravy velkého množství 
místních obyvatel. Britové k tomu zvoli-
li, až na horské a menší dráhy, poměrně 
robustní široký rozchod 1 676 mm, který 
umožňoval zvýšit kapacitu přepravené-
ho nákladu nebo osob.  

Konec britské nadvlády
Budování železnic pod britskou správou 
pokračovalo ve velkém tempu i počát-
kem 20. století. Když se dvěma světový-
mi válkami oslabené britské impérium 
muselo vzdát svých zámořských kolonií, 
zůstal po něm v Indii poměrně rozsáhlý 
a na svou dobu rozvinutý železniční do-
pravní systém. Ten dnes čítá na 68 tisíc 
kilometrů železničních tratí a patří mu 
v tomto ohledu čtvrtá příčka na světě. 
Indům se tak dostal do rukou poklad, 
který však mohl skončit jeho neuváže-
ným promrháním, podobně jako kdysi 
v Africe. Na rozdíl od černého kontinen-
tu byla indická železniční dopravní síť 
poměrně dobře naprojektována jak z ka-
pacitního, tak ze strategického hlediska 
a spojovala důležitá centra napříč celým 
kontinentem. Využít potenciál britské-
ho dědictví se povedlo tak z poloviny.  

Počet obyvatel Indie se totiž zvýšil 
z nějakých 350 milionů na počátku pa-
desátých let minulého století po dnešní 
1,4 miliardy, zatímco nových tratí bylo 
postaveno poskrovnu. Tento fakt je 
i částečnou odpovědí, proč jezdí v Indii 
některé vlaky tak přeplněné. Indický 
národní železniční systém (až na pár 
výjimek) dnes provozuje společnost 
Indian Railways, která spadá přímo pod 
ministerstvo železnic. Kromě přepravy 
osob i nákladů vyrábí též vlastní loko-
motivy a vagony. V roce 2019 zaměst-
návaly Indian Railways 1,3 milionu lidí, 
což z tohoto subjektu činilo osmého nej-
většího zaměstnavatele na světě. Nutno 
uznat, že se Indům většinu robustního 
železničního systému nakonec podařilo 
zachovat. 

Indie má téměř padesát měst s počtem  
obyvatel převyšujícím jeden milion. 
Mezi dvě největší patří Mumbaj (do roku 
1995 Bombaj) a hlavní město Nové Dillí 
s odhadovaným počtem 20 milionů oby-
vatel. Příměstské železniční systémy jsou 
v těchto aglomeracích monumentální, 
vlaky jezdí na hlavních linkách v několika-
minutových intervalech téměř jako met-
ro. Právě odsud pocházejí ty nejznámější 
záběry totálně přeplněných elektrických 
jednotek, ve kterých každodenní jízda 
vlakem připomíná boj o život. 

Tlačenice jako z hororu
Tlačenice začíná už na širokých nástu-
pištích, kdy se z každé strany jednotky 
vyřítí najednou i tisíc lidí a další tisí-
covka se do toho samého vlaku snaží 
vtlačit. Na výměnu mají jen několik 
desítek sekund, pak vlak zahouká a dá se 
do pohybu. Pár jedinců se snaží chytnout 
čehokoli hmatatelného a naskočit ještě 
za jízdy, někdo zůstává viset na vagonu 
zvenku s vírou lepších zítřků, jiní to vzdá-
vají a čekají na další soupravu. Paradoxně 
nejoblíbenějším místem v takto extrém-
ně nahuštěném vlaku bývají otevřené 
nástupní prostory (dveře úplně chybí), 
kde se dá aspoň obstojně dýchat, neboť 

Při cestách na 
větší vzdálenosti 
se vyplatí 
místenka

I legendární 
Gándhí jezdil 

obvykle vlakem

Moderní 
technologie 
využitelné 
na chytrých 
telefonech 
usnadňují 
život i zde

Navzdory 
nehodám 
a neštěstím 
nedají 
Indové 
na železnici 
dopustit
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zemřelo 59 lidí. Jeden z vyděšených stroj-
vedoucích pak se soupravou jen zpomalil 
a z místa neštěstí nakonec odjel, neboť 
vlak obklopil dav pozůstalých a zasypal 
ho kamením. Prý nedostatečně houkal. 
Našince asi zarazí otázka, co dělalo tolik 
lidí na kolejích, ale Indové běžně považu-
jí prostor kolejiště za rozšířený chodník. 

Přesto Indové na své vlaky jako na sou-
část svébytné národní kultury (zdárně 
importované Brity) nedají dopustit. Už 
jen kolik bollywoodských filmů se točí 
okolo železnice! V řadě z nich hraje do-
konce prim. Jako příklad lze uvést snímek 
The Burning Train nebo z poslední doby 
Chennai Express a Parineeta. 

V Mumbaji se stali legendou často 
negramotní dabbavalové, kteří každý den 
přivážejí zaměstnancům nadnárodních 
koncernů do jejich sterilních kanceláří 
slunce domova, jak tomu říkají, tedy oběd 
připravený jejich manželkami – a vět-
šinou právě po železnici. Denně takto 

ší vrstvy obyvatelstva, kde opět platí 
to co na příměstských tratích. Kdo se 
vejde, urve si místo a přežije noc skrčený 
na zavazadlové polici nebo vedle zácho-
du, má vyhráno a ještě ušetří. Jízdenky 
v těch nejnižších třídách jsou totiž 
neuvěřitelně levné. I proto je železnice 
v Indii tak populární. Jistým specifikem 
dálkových vlaků je jejich délka, která 
běžně činí dvacet vagonů.       

   
Součást národní identity
Bezpečnost patří k tématům, která se 
v souvislosti s indickou železnicí skloňují 
velmi často. Stačí se podívat na záběry 
vykolejených souprav a převrácených 
vagonů, kruté statistiky zemřelých 
po střetu s vlakem či vypadnuvších 
pasažérů ze soupravy. Děsivá byla 
například událost z října 2018 ve městě 
Amritsar, kdy dvě soupravy vlaku po-
stupně najely do davu, který se účastnil 
hinduistického festivalu. Na místě 

Fakta 
a zajímavosti
 Indian Railways (IR) denně 
vypraví 13 500 osobních vlaků 
a přes 9 000 vlaků nákladních. 

 IR ročně přepraví  
8,44 miliardy cestujících  
a 1,23 miliardy tun nákladu.

 Délka provozované železniční 
sítě IR činí 68 000 km a nachází 
se na ní přes 7 000 stanic.

 Maskotem IR je strážný slon 
Bholu, který drží ochrannou ruku 
nad všemi vlaky i cestujícími.

 Za nejrušnější stanici je 
považována Howrah Junction 
Railway Station s 23 nástupišti 
a frekvencí až 1 000 vlaků denně.

 Nejstarší železniční trať  
v Indii Red Hill Railway začala 
fungovat v roce 1837 a sloužila 
k přepravě žuly.

 První vlak s cestujícími vyjel 
16. dubna 1853 z Mumbaje 
do Tháné. Tento den byl vyhlášen 
státním svátkem.

 Nejdelší trasu ujede expres 
mezi městy Dibrugarh a Kanya- 
kumari: činí 4 286 km a cesta 
trvá 82 hodin.

 Nejdelší nástupiště měří 
1 366 metrů a najdete ho ve sta-
nici Gorakhpur.

 Stanice s nejdelším názvem je 
Venkatanarasimharajuvaripeta 
v oblasti Andhra Pradesh.

 Ročně zemře na indické že-
leznici kolem 15 000 lidí, nejvíce 
pak na přeplněné městské želez-
nici v okolí Mumbaje (průměrně 
10 obětí každý den).

 Osmidenní jízda v prezident-
ském apartmá ve vlaku Maha-
raja’s Express vás vyjde na 2 500 
amerických dolarů. Je to nejlu-
xusnější zážitek, který si můžete 
na indické železnici dopřát.

Indové berou vlaky jakou 
nezbytnou součást své 
svérázné národní kultury
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V rámci svých možností provádějí 
Indian Railways průběžnou modernizaci 
celé železniční sítě od kolejí přes za-
bezpečovací zařízení až po zbrusu nové 
terminály. Například v roce 1992 byl za-
hájen projekt unifikace. Díky němu bylo 
již téměř 8 tisíc úzkorozchodných tratí 
přestavěno na rozchod široký. Vláda 
zároveň usiluje, aby se během několika 
let dokončila elektrifikace celé indické 
sítě a v roce 2030 měla nulové emise uh-
líku. Postupně se navyšuje i maximální 
rychlost prestižních dálkových expresů. 
Běžně dnes činí 130–160 km/h a vlaky 
Vande Bharat Express, vedené novými 
moderními elektrickými jednotkami, 
dosahují na některých úsecích rychlosti 
až 180 km/h s plánem postupného 
zvýšení na 200 km/h. 

Vysokorychlostní trať na obzoru
Přestože v Indii stále žije velký počet 
obyvatel na hranici chudoby, odborníci 
předpovídají, že má Indie potenciál stát 

se jednou z největších světových velmo-
cí. A to by nebyla velmoc, aby neměla 
vysokorychlostní tratě. První taková má 
vést mezi Mumbají a 508 km vzdáleným 
Ahmadábádem. Trať bude postavena 
na rychlost 320 km/h a součástí trasy 
bude i sedm kilometrů dlouhý podmoř-
ský tunel na úseku mezi Tháné a Virá-
rem. Počítá se s provozem osvědčených 
souprav z rodiny Šinkanzen. Tato první 
normálně rozchodná trať v Indii by měla 
být uvedena do provozu v roce 2028. 

Ale i další technologie jdou s dobou. 
Indové si čekáním na nové vysoko-
rychlostní tratě zatím krátí čas třeba 
vývojem aplikací, které ulehčují cesto-
vání po železnici. Mají už tak k dispo-
zici šikovné systémy, které podstatně 
zjednodušují komplikované objednávání 
a rezervace jízdenek, ve zkušební verzi 
funguje i grafická prezentace aktuální 
polohy vlaků a pak je tu řada dalších 
zajímavých vychytávek. Třeba aplikace, 
která cestující ve vlaku vzbudí před cílo-
vou stanicí nikoli podle aktuálního času, 
ale podle polohy vlaku. Vypadá to, že 
Indie má potenciál stát se další vlakovou 
velmocí, a to nejen co se týče velikosti 
železniční sítě.    ▪

na 5 tisíc dabbavalů obslouží až 200 tisíc 
hladových zákazníků. A bez železnice 
by se na svých cestách neobešel ani 
legendární Gándhí, když po Indii rozvážel 
svá poselství víry a naděje. Vždy při tom 
využíval nejnižší vozovou třídu, od té 
doby se jí říká Gándhího třída. 

Konkánské železnice  
a elektrifikace
Mohlo by se na první pohled zdát, že 
Indové usnuli na vavřínech a rezigno-
vali na budování moderní železnice. To 
však není pravda. Podařilo se například 
zprovoznit Konkánskou železnici. Jedná 
se o zcela novou, 760 km dlouhou trať 
vedoucí z obchodního centra Mumbaj 
na jih země do strategického přístavu 
Mangalúru. Bylo postaveno více než 
2 tisíce mostů a 92 tunelů, z nichž nej-
delší měří přes 6,5 kilometru. První vlak 
vyjel na svou trasu v roce 1998 a zkrátil 
celkovou dobu jízdy oproti původní 
trase o neuvěřitelných 26 hodin. 

Drážní památky UNESCO
Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO byly postupně za-
psány tři indické úzkorozchodné horské železnice. Jde o 88 km dlouhou 
Dárdžilingskou horskou železnici v Západním Bengálsku, 46 km dlou-
hou Nilgirskou horskou železnici a himálajskou železnici Kalka – Shimla 
o délce 96 km. Byly uvedeny do provozu v letech 1881–1908. Proč je 
Britové nechali postavit v tak náročném terénu? Kromě přepravy plodin 
z kopců (například čaje), které pravidelně bičují monzunové deště, 
skýtala železnice i možnost, jak se poměrně rychle dostat z horké a ko-
máry zamořené Kalkaty (tehdejší hlavní město) do letních sídel vysoko 
v horách. Dnes už často pomalé vláčky mimo hrstku místních obyvatel 
vozí převážně turisty. 

Na seznamu UNESCO figuruje také monumentální budova nádraží 
čhatrapatiho Šivádžího v Mumbaji. Byla postavena v roce 1888 ve stylu 
viktoriánské gotiky a dnes patří k hlavním památkám ve městě. Pů-
vodně se nádraží jmenovalo Victoria Terminus k poctě britské královny 
a současně indické císařovny Viktorie.

Maharaja’s Express 
nabízí údajně 
nejluxusnější zážitek 
na indických kolejích. 
A taky nejdražší

Konkánská železnice byla v novodobé historii Indie 
největší investiční projekt svého druhu
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Údržba, kontrola, 
čistota

Opravárenské 
zázemí po celé 

republice

Můžete potkat 
ve vlaku

   Hobojista
Vilém Veverka

Jízdenka 
OneTicket

Kdy se vyplatí 
jednotný tarif

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

ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Všechny spoje Českých drah ujedou denně skoro 340 tisíc 
kilometrů. Za rok to představuje více než 120 milionů kilometrů, 
což znamená čtyři pětiny vzdálenosti Země od Slunce. Součet 
najetých kilometrů všech vozidel je však ve skutečnosti větší, 
když započítáme i přesuny do dep a na pracoviště údržby 
jako myčky či opravárenské dílny. Každý den v nich pracovníci 
Českých drah čistí tisíce vozů a další stovky kontrolují.  
To vše proto, aby cestující spokojeně dojeli do svého cíle.

ÚDRŽBA, KONTROLA, ČISTOTA 
PROBÍHAJÍ KAŽDÝ DEN
pro ještě spokojenějšího zákazníka

Pod střechou i na střechu
S pořízením moderních vlaků rostou 
požadavky na vybavení center údržby. 
České dráhy proto budují zcela nová 
špičková servisní pracoviště. V Brně-
-Maloměřicích byla v lednu letošního 
roku dokončena 153 metry dlouhá 
dvoukolejná hala pro údržbu elektric-
kých jednotek, do které se najednou 
vejde celý pětivozový InterPanter. 
Hala disponuje prohlížecími kanály, 
kterými se technici dostanou snadno 

k pojezdu vlaku. Pomocí lávky a jeřá-
bů mají místní pracovníci pohodlný 
přístup k zařízením na střeše vozidla. 
Současné elektrické jednotky tam mají 
nejen pantografy, ale pod kryty se tam 
schovává prakticky celá strojovna. 
Podobná moderní hala pro údržbu – 
nejen elektrických jednotek RegioPan-
ter – nyní vzniká také v Plzni a moderní 
opravárenské haly se chystají i v dalších 
místech republiky. 

Prevence je základ
Všechna drážní vozidla musí procházet 
pravidelnými kontrolami a preventiv-
ními prohlídkami. Přirozeně pro vozy 
a lokomotivy jezdící vysokou rych-
lostí jsou přísnější podmínky než pro 
pomalé motoráčky na lokálkách. Třeba 
Pendolino, s technologií naklápění 
vozových skříní, která umožňuje jezdit 
rychle nejen na přímých tratích, ale také 
na místech s mnoha oblouky, musí pro-
jít bezpečnostní prohlídkou po každých 
ujetých 5 tisících kilometrech. Jednotky 
InterPanter a RegioPanter procházejí 
provozní prohlídkou každých 25 tisíc 
kilometrů a malou opravou po každých 
50 tisících kilometrech. 

O dobrý stav vozidel Českých drah se 
v současnosti stará skoro tři a půl 

tisíce mechaniků, techniků a inžený-
rů nejrůznějších oborů, kteří pracují 
v oblastních centrech údržby a provozu. 
O čistotu vlaků navíc pečují stovky za-
městnanců dodavatelských úklidových 
firem. Národní dopravce disponuje více 
než třicítkou míst po celé České repub-
lice, od Chebu po Bohumín a Veselí nad 
Moravou, ve kterých se provádí pravi-
delná údržba a opravy vozidel. 
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ňuje po 18 tisících kilometrech a bývalé 
vyvazovací opravy se dělají po 480 tisí-
cích kilometrech.

Čisto zvenku i zevnitř
Velmi důležité je zázemí pro úklid vlaků. 
U Českých drah se denně uklidí v prů-
měru kolem 5 tisíc vozů a naplní více 
než tisícovka nádrží s vodou. V železnič-
ních vozech bývají obvykle dvě nádrže 
s objemem 400 litrů. Pokud by byly 
všechny plněné nádrže prázdné, tak 
by národní dopravce denně načerpal 
do vozů přes 4 tisíce hektolitrů vody. To 
je objem městského pětadvacetimetro-
vého plaveckého bazénu s pěti drahami. 
Množství skutečně načerpané vody 
do osobních vozů ale závisí na tom, jak 
moc se sociální zařízení využívá a kolik 
vody v době plnění v nádržích zbývá. 

Na úklid vozů už dneska nestačí jen 
smeták, hadr a kbelík s vodou. Současné 
soupravy běžně disponují systémem 
uzavřeného WC s odpadními nádrže-
mi, a tak je k úklidu a čištění souprav 
potřeba moderní technika a speciálně 
vybavené sanitární koleje. Ty jsou samo-
zřejmě součástí desítek dep. Protože se 
však soupravy uklízejí nejen v depech, 

Rozsah prohlídek se liší. Nejzákladněj-
ší kontrola vlaku se zaměřuje na to, zda 
jsou všechny součástky dobře připev-
něné a funkční, u větších provozních 
prohlídek se mění filtry, při dalších olej 
v převodovkách nebo v mechanismu 
naklápění vlaku. Velké prohlídky, dříve 
známé jako vyvazovací, nebo dokonce 
ještě rozsáhlejší označované jako hlavní, 
se dělají u Pendolina po 900 tisících kilo-
metrech a pak po 1,8 milionu kilometrů. 
Ty trvají až několik týdnů. Při nich se 
z vozů vymontují podvozky a řada dal-
ších dílů, které se kontrolují za pomocí 
defektoskopie. Ta odhalí i vady na běžný 
pohled neviditelné. Při těchto opravách 
se mění například ložiska, nápravy, 
monobloky železničních kol a brzdových 
kotoučů. 

Patrové jednotky CityElefant absolvují 
provozní prohlídky každých 10 tisíc 
kilometrů, malé prohlídky se u nich 
provádějí po 50 tisících kilometrech 
a opravy R1, dříve známé jako vyvazo-
vací, po 600 tisících kilometrech. Stejně 
tak se kontrolují i malé motoráčky. 
Lokálková vozidla řady 810 se přistavují 
k provoznímu ošetření každých 1 500 
kilometrů, malá prohlídka se uskuteč-

Zajímavosti 
ze zákulisí
   Na provozním pracovišti 
 v pražské Michli denně 
 uklidí více než 400 vozů, 
 naplní vodou asi 370 nádrží 
 a odčerpají splaškovou vodu 
 z 275 nádrží ve vlacích.

   Na Moravě pracovníci ČD 
 denně uklidí přibližně 
 1 500 vozů, naplní více než 
 350 nádrží vodou a odsají přes 
 300 jímek vakuových WC. 

   V oblastním centru provozu 
 západ denně vyčistí kolem 
 850 vozů, čerstvou vodu
 doplní do více než 
 250 nádrží a vyčistí kolem 
 60 odpadních jímek. 

ale také ve frekventovaných stanicích, 
kde mnoho vlaků končí, jsou sanitár-
ní koleje i tam. Pro úklid vlaků slouží 
třeba v Kolíně, Kralupech nad Vltavou, 
Benešově u Prahy a vznikají další, třeba 
v Klatovech. 

Bez vody to nejde
Pro bezproblémovou činnost WC ve vla-
cích je nutné také pravidelně vyčerpávat 
odpadní nádrže. Jejich objem je obvykle 
350 litrů a denně se vyprázdní kolem 
700 nádrží. Nejčastější příčinou rozbi-
tých WC s uzavřeným systémem je jeho 
ucpání předměty, které tam nepatří. 
V takovém případě se musí WC ve voze 
rozmontovat a vyčistit. V Praze, Brně 
a Bohumíně jsou speciálně vybavené 
dílny, kde podobné opravy probíhají. 
Vozy se uklízejí také přímo v obrato-
vých stanicích, a některé dálkové vlaky 
dokonce během jízdy. Mnoho vagonů 
tak projde úklidem i několikrát denně, 
zatímco voda se plní a odpadní nádrže 
odčerpávají jen v depech a na sanitár-
ních kolejích.  

Také mytí vozových skříní a oken se 
změnilo. Místo dříve běžného ručního 
mytí se dnes soupravy čistí v moderních 
ekologických stacionárních myčkách, 
které jsou vybavené čističkami vody, po-
užívají recyklovanou vodu a v některých 
lokalitách i vodu dešťovou. Významně tak 
přispívají k ochraně životního prostředí.  ▪
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Toužíte nahlédnout pod pokličku 
tajemství? Po vánočním startu 

v Brně na vás čekají další záhady 
v hlavním městě, kam se hravě a rychle 
dostanete třeba vlakem. I tentokrát 
pro vás máme nápovědu v podobě 
krátké ukázky z příběhu. Čeká na vás 
americká dáma s českými kořeny. Má 
za sebou úspěšnou kariéru a zdá se, že 
už ji nic nedokáže překvapit. V aukční 
síni probíhá dražba dosud nepubliko-
vaných písemností jejího prapředka. 
Neváhá a kupuje fotografii, která má 
na zadní straně text psaný důvěrně 
známým rukopisem. Zmocní se jí touha 
odhalit pravdu.

Hledání tajemné brány
Attis a Cybelle, členové proslulé 
vědecké skupiny tutm.city mystery 
live, budou i tentokrát vašimi průvodci 
na dobrodružné cestě v pátrání po ta-
jemství, jehož stopy směřují z New 
Yorku do Evropy. Cílem hledání tajem-
né brány je Praha. Pokud si zakoupíte 
kód a aktivujete jej na svém mobilu, 
můžete se naživo vydat do ulic Prahy 
po stopě tajemství. Nemějte obavy, 
k dispozici vám bude rovněž „home 
verze“, při které můžete podle aktuál-
ní situace postupovat také z bezpečí 
domova.

Úvod v New Yorku 
Cybelle pár minut hleděla na fotografii 
prapodivného vstupního portálu. Samuel 
McClane prolomil chvíli ticha: „Pokud 
dokážete určit, kde v Praze se tento 
vstup nalézá, je to první krok k uzavření 
dohody.“  „Pánové, co je vám známo 
o symbologii?“ „Pramálo,“ poznamenal 
McClane. „A co jméno Isaac Newton?“ 
„Fyzik,“ chytil se Ted Harper. „Ovšem,“ 
souhlasila Cybelle. „Ale zabýval se 
ještě něčím dalším! Roku 1936 vydražil 
v Sotheby John M. Keynes Newtonovu 
pozůstalost. Vyšlo najevo, že Newtona 
k jeho objevům inspiroval správný výklad 
symbolů z antických bájí a také Bible.“

Ted Harper se podivil: „Proč nejsou 
tyto informace veřejnosti známé?“ 
Navázal jsem: „Newtonovy názory 
byly jeho současníky odmítány. Proto 
založil tajnou kolej Královské vědecké 
společnosti. Snažil se porozumět světu 
nikoli jako moderní vědec, ale jako starý 
mudrc! Obklopoval se jen těmi, kteří si 
kladli otázky a chtěli na ně najít odpo-
vědi.“ McClane i Harper na nás hleděli 
s úžasem: „Naznačujete snad, že symboly 
nejsou jen výzdobou? Že při správném 
vysvětlení a pochopení mohou poskyt-
nout informace k něčemu nekonečně 
významnému?“ „Uvidíte sami,“ dodala 
tajemně Cybelle.   ▪

Nový rok přivítala řada Čechů naprosto novým způsobem 
relaxace. Vzala do ruky mobil a začala se bavit záhadami. Nyní lze 
v rámci tutm.city mystery live prožívat skutečná dobrodružství 
přímo v ulicích našich měst. Tentokrát v Praze. Připravená je 
i verze, která se dá prožít z bezpečí domova.

Jak to
funguje?
1  Načtěte QR kód.

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

3  Vydejte se do Prahy 
 a pak si záhadu zaktivujte 
 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

VYŘEŠTE SKUTEČNÁ 
TAJEMSTVÍ PRAHY 
s mobilem v ruce i doma

ČD servis

Více na www.zahadyvlakem.cz
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Představujeme vám první dálkový 
trek v naší republice. Jde o cestu, 

která začíná na nejzápadnějším a končí 
na nejvýchodnějším bodě Česka. Trasa 
vede podél severních hranic a prakticky 
celá se vine jen skrz pohoří: Krušné hory, 
České Švýcarsko, Lužické hory, Jizerské 
hory, Krkonoše a Beskydy. 

Sami si nastavíte pravidla
Celý přechod dala dohromady parta 
nadšenců, kteří chodí po horách již 
dlouhé roky. A takovýto trek jim u nás 
chyběl. Spojili se s Klubem českých tu-
ristů, který se stal partnerem této cesty, 
takže většina kilometrů vede po znače-
ných turistických trasách. Cesta Českem 
je první dálkový trek u nás ve stylu 
slavných přechodů, jako je Pacific Crest 
Trail, Continental Divide Trail a další. 

Na stránkách www.cestaceskem.cz  
si prohlédnete kompletní mapu celého 
přechodu, rozdělenou přehledně do úse-
ků dle jednotlivých pohoří. Navíc zde 
naleznete všechny informace potřebné 
k tomu, abyste si cestu mohli pohodlně 
naplánovat: podrobný itinerář každé 
etapy včetně alternativních tras, pravi-
dla chování v jednotlivých chráněných 
územích, co si vzít s sebou a proč si 
naopak nebrat džíny a kulmu na vlasy. 
Také je jen na vás, jak se na cestu vydá-
te. Můžete ji jít najednou, po etapách 
nebo třeba po víkendech, zprava doleva, 

jít, běžet nebo se jen tak toulat. Můžete 
se pokusit ji ujít v jednom roce nebo si ji 
rozdělit na více let. 

Přes nádraží i lesní zastávky
I vlakoví nadšenci si přijdou na své. 
Každý správný výlet začíná na nádraží 
a prakticky na všechny úseky se dá dojet 
vlakem. A navíc po cestě potkáte desítky 
a desítky nádraží a nádražíček: od těch, 
která jsou úplně poslední na dané trati 
a příjezd vlaku je zde událostí, až po ta 
velká mezinárodní. Potkáte nádraží, 
která si drží atmosféru doby, kdy byla po-
stavena, i ta, která splňují nejmodernější 
standardy. Anebo taková, která jsou ně-
čím výjimečná. Například stanice Jedlo-
vá, která se nachází v Lužických horách, 
se vyznačuje tím, že mnoho kilometrů 
všemi směry není vůbec žádná osada ani 
vesnice a že slouží primárně jako pře-
stupní bod nebo právě pro turisty, kteří 
chtějí utéct na chvíli od civilizace.   ▪

Výzva pro všechny
Pokud byste si chtěli dálkovou trasu naplánovat nebo se chtěli dozvědět více, pak se může-
te přihlásit do facebookové skupiny Cesta Českem. Ostatní dobrodruzi vám tam rádi poradí 
se vším, na co se zeptáte. Další možností je projít si webové stránky projektu, vše si pořádně 
načíst, potom si najít v jízdním řádu ten správný vlak (či spíše vlaky) a vyrazit do terénu. 
Vždyť projekt Cesta Českem je vhodný skoro pro každého zájemce.

Více na www.cestaceskem.cz

Myslíte si, že dálkové treky jsou možné jen v zahraničí? 
Láká vás pořádná pěší túra, ale chcete zůstat v domácím 
prostředí? Pak si připravte kvalitní vybavení, aplikaci s mapou, 
jízdní doklady na vlak a hurá do terénu! Čeká na vás trek 
Cesta Českem, který je dlouhý asi tisíc kilometrů.

HORSKÁ TÚRA
CESTA ČESKEM
pro milovníky přírody i železnice
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Ve vaší tvorbě má významné  
místo barokní hudba. Čím vás tak 
láká a inspiruje? Nebo ji vyžadují 
posluchači?
Barokní hudba je specifická svým půva-
bem, i dnes nás přenáší kamsi do ji-
ného světa. Navíc zrovna pro hoboj je 
literatura této epochy extrémně bohatá. 
Rád oslovuji posluchače, kteří nejsou ty-
pickými návštěvníky koncertů klasické 
hudby. A pro ně je barokní hudba v rámci 
tohoto žánru takřka jediná přístupná.

Často prolínáte různé hudební styly 
a žánry. Na posledním albu Next 
Horizon, které vyšlo loni na podzim, 
slyšíme i jazz.
Nejenom jazz, najdeme tam i hudbu 
heavymetalové skupiny Led Zeppelin. 
Čisté baroko tam reprezentují dva tituly, 
oba od Johanna Sebastiana Bacha. 
Když jsem vybíral skladby pro toto 
album, chtěl jsem, aby zaprvé působilo 
kompaktně a zadruhé oslovilo i nové 
publikum. Vyhýbám se slovu poslání, 
protože mi zní příliš pateticky, ale jako 
muzikant považuji za podstatné šířit 
hudbu dál všemi směry. 

Proto jste tam zařadil i nahrávku Bala-
dy o pol’nych vtákoch od Mira Žbirky?
To byla srdeční záležitost. Nápad zařadit 
tuto píseň dostal ovšem skladatel Martin 
Hybler. Chtěl jsem, aby si nejen fanoušci 
Mira Žbirky řekli, v pozitivním slova smy-
slu, aha, takhle jsme to ještě neslyšeli, 
to si musíme poslechnout až do konce. 
Vždy je mým cílem přenést původně 
vokální skladbu na instrumentální tak, 
aby nová verze minimálně dosáhla kvalit 
originálu. Musím to udělat způsobem, 
aby hlas zpěváka, tedy ani slova, nikomu 
nechyběly. Písně si obvykle několik let 
testuji na koncertech, abych viděl reakci 
publika, zažil, jak to funguje.

Udělal byste coververzi písně jen  
proto, že je extrémně populární? 
Měl bych být schopný posoudit, zda 
tu píseň chci dělat, že to nebude kýč. 
Taky mám kolem sebe lidi, na jejichž 
názoru mi záleží. Ale pozor, kýč je dost 
subjektivní věc. Pro někoho může být 
jedna a táž skladba kýčem, pro druhého 
klasikou. Při výběru skladeb samo-
zřejmě podstupuji jisté riziko, ale bez 
rizika bychom dnes stále jezdili na páru, 
přičemž zdůrazňuji, že pro mě má parní 
vlak i nadále svůj půvab. 

HLEDÁM INSPIRACI 
V KLASICKÉ HUDBĚ,
ale i v písních Mira Žbirky
Ačkoli je špičkovým sólovým hudebníkem, snadno s ním 
můžete zaníceně debatovat o budoucnosti železniční dopravy. 
Patří totiž k horlivým zastáncům vysokorychlostních tratí 
a rozčiluje ho pomalý vývoj tohoto projektu u nás. Pro jeho 
fanoušky však asi nebudou zásadní názory na připravované 
dlouhodobé výluky. Se jménem Viléma Veverky si spojují 
spíše mistrovský zvuk hoboje v nádherných klasických, ale 
i moderních skladbách. 

Vilém Veverka

 Muzikant by 

měl šířit hudbu dál 

všemi směry
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Vizitka
Vítěz prestižní soutěže Sony 
Music Foundation (Toky) je jako 
sólista na hoboj považován 
za jednoho z nejlepších evrop-
ských performerů současnosti, 
který se proslavil především rea-
lizací či nahrávkami extrémních 
hudebních projektů. Vystupuje 
s českými i zahraničními soubory, 
mimo jiné s Pražskou komorní 
filharmonií, Filharmonií Brno, 
FOK, SOČR. Inspiraci hledá jak 
v klasické hudbě, tak v mo-
derních stylech včetně jazzu, 
pop rocku nebo heavy metalu. 
Z českého prostředí má v oblibě 
skladby z přelomu 60. a 70. let. 
Často pracuje s houslistou Pav-
lem Šporclem nebo skladatelem 
Zdenkem Mertou. Loni na pod-
zim mu u Supraphonu vyšlo al-
bum Next Horizon. Jako fotograf 
úzce spolupracuje se společnost-
mi Sony a Zeiss. 

Je o vás známo, že máte rád filmovou 
hudbu Zdeňka Lišky. Nenapadlo vás 
využít jeho motivy pro svou tvorbu? 
A nemyslím tím zrovna znělku seriálu 
Třicet případů majora Zemana.
Zdeněk Liška jako skutečně geniální 
skladatel zůstává bohužel nadále ne 
zcela doceněný. Přitom byl podle mě 
lepší než třeba americký John Williams, 
který je považován za jednoho ze tří 
nebo pěti top filmových skladatelů  
v Hollywoodu. Svět by o něm věděl 
mnohem víc, kdyby se narodil o několik 
stovek kilometrů více na západ. Škoda že 
si ho připomínáme Majorem Zemanem, 
a ne například filmem Markéta Lazarová. 
Rozhodně nevylučuji, že bych nějakou 
hudbu od Zdeňka Lišky v budoucnosti vy-
užil, pokud by se ošetřila autorská práva.

Jakou hudbu posloucháte v soukromí? 
Například teď mám v autě založené al-
bum Nová syntéza, které jsem si koupil 
na cédéčku i na vinylu. Jde o projekt, 
ve kterém se spojil jazzový orchestr 
Československého rozhlasu se skupinou 
Blue Effect, tehdy Modrý efekt Radima 
Hladíka, a vznikla z toho hudba na svě-

tové úrovni. A to je album z roku 1971! 
Ze stejného období mám rád Mariána 
Vargu. Samozřejmě poslouchám i kla-
siku, nicméně inspiraci mohu najít pře-
kvapivě i na albu Vánoce ve zlaté Praze 
z roku 1969 od Karla Gotta. Domnívám 
se, že i po více než padesáti letech je to 
nadále zřejmě nejlepší vánoční album, 
které zde vůbec vzniklo. 

Několik let jste působil v Berlíně. Ne-
uvažoval jste o tom, že byste tam zů-
stal? Neměl byste tam lepší podmínky 
pro svou kariéru? 
Jistě by bylo z Německa leccos jedno-
dušší, ale Prahu mám rád, tady jsem 
se narodil, vyrůstal, tady jsem doma. 
A v dnešní globální době není až tak 
důležité, kde máte adresu. Vše je hodně 
propojené. Když jsem v Berlíně studoval 
a pracoval, tak jsem tam jezdil výhradně 
vlakem. Někdy tam i zpět v rámci jedno-
ho dne. A na našem území jsem používal 
Kilometrickou banku ČD. I později, když 
jsem třeba pracoval v Brně, jsem s Čes-
kými drahami najel dva tisíce kilometrů 
každý týden. Pro mě je vlak mnohdy 
skutečně první volbou.

Kromě hudby se věnujete i fotografo-
vání a lezení po horách. Když jsem si 
prohlížel galerie na vašem webu, tak 
jsem na nich nenašel lidi. To jezdíte 
do hor sám?
Při fotografování mi jde o čistotu 
provedení. A člověka v krajině vnímám, 
promiňte mi ten výraz, jako cosi nadby-
tečného. Pro mě je především důležité, 
jak snímek na lidi působí. V posledních 
měsících se kvůli koronaviru stalo 
fotografování dominantou mé umě-
lecké tvorby. Už jsem realizoval několik 
samostatných výstav, u nás i v zahrani-
čí. Letos bych rád veřejnosti představil 
nový výstavní cyklus Můj arktický rok. 
V průběhu deseti měsíců jsem byl dva-
krát na Islandu a za polárním kruhem 
v Norsku. Ale v minulosti jsem foto-
grafoval i v jižní Americe, na Kavkazu – 
na Elbrusu, v Asii. Je to činnost, která mě 
vedle hudby stále pohání a motivuje.  ▪
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Od začátku současného jízdního řádu na železnici začal 
v celostátním měřítku platit i systém jednotného tarifu. 
Oficiálně se nazývá OneTicket, cestující mu však často 
přezdívají jednotná jízdenka. Jde skutečně o malou revoluci 
na kolejích, která ale vyvolala řadu otázek i nejasností. 
Možnosti použití této jízdenky se navíc budou během 
letošního roku ještě upravovat.

JÍZDENKA ONETICKET  
ZJEDNODUŠUJE CESTU  
bez ohledu na počet dopravců

Jednotná jízdenka vám může usnadnit 
cestování. Její největší výhodou je vy-

užití napříč dopravci. Pokud si ji pořídíte 
na celou cestu, nemusíte se vůbec zabý-
vat tím, kdo který spoj provozuje. Koupit 
si můžete jízdenku pro jednotlivou jízdu 
nebo také traťovou pro pravidelné dojíž-
dění do práce či síťovou pro neomezené 
cestování po Česku. 

Ale pozor, jízdenka OneTicket za-
tím platí jen ve vlacích provozovaných 
v závazku veřejné služby, to znamená 
na linkách objednávaných státem a kraj-
skou samosprávou. Netýká se komerčních 
spojů, zejména tedy na trase Praha – Ost-
rava, i když to se má v průběhu roku 2021 
změnit. V příštích měsících má provo-
zovatel systému, státní podnik CENDIS, 
také vyřešit rezervační systém. OneTicket 
ovšem nenahrazuje dosavadní jízdenky. 
Cestující si mohou vybrat, kterému tarifu 
dají přednost.  ▪

Časté otázky
Proč České dráhy prodávají jízdenku  
OneTicket dráž než ostatní?
Ceny jízdenek OneTicket jsou pro všechny dopravce zapojené do systému stejné!

Na stránkách IDOS jsem si koupil jízdenku OneTicket levnější než v aplikaci Můj vlak 
u Českých drah. Jak je to možné?
Na stránkách IDOS jste si zřejmě zakoupil několik jízdenek od všech dopravců, 
které na přepravní cestě použijete, vytištěné nebo rozepsané na jednom dokumentu. 
Nejde tedy o jízdenku OneTicket, ale o několik samostatných jízdenek (přepravních smluv) 
pořízených v rámci jednoho nákupu.

Kde si u Českých drah mohu koupit jízdenku OneTicket?
Na všech standardních prodejních kanálech, tj. u pokladní přepážky, u průvodčího ve vlaku, 
v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak.

Více na www.oneticket.cz

Kdy se může 
vyplatit
 Chci využít vlaky od různých 
 dopravců a plánuji přestupovat.
 Nechci řešit nákup jízdních 
 dokladů pro každého 
 dopravce zvlášť.
 Nechci řešit speciální podmínky 
 pro jízdu regionálními spoji 
 v některých krajích.
 Budu kombinovat dopravce 
 a chci mít garanci odškodnění 
 při větším zpoždění a/nebo 
 ujetí přípojů. 

Kdy se spíše 
nevyplatí
 Chci využívat pouze vlaky 
 dopravce ČD.
 Chci využít relační slevy či další 
 výhodné cenové nabídky ČD 
 (např. flexi zvýhodněná jízdenka, 
 vázaná jízdenka nebo slevové 
 aplikace IN 25 / IN 50).
 Potřebuji jet zrovna vlakem ČD 
 provozovaným na komerční 
 riziko (zde jízdenka OneTicket 
 zatím neplatí).
 Potřebuji rezervaci místa.

Kteří dopravci uznávají 
jízdenku OneTicket
 České dráhy
 Leo Express
 RegioJet ÚK
 RegioJet
 GW Train Regio
 Arriva
 Die Länderbahn CZ
 Die Länderbahn GmbH
 Jindřichohradecké místní 
 dráhy (JHMD)
 Automatizace železniční 
 dopravy Praha (AŽD)
 KŽC Doprava
 MBM Rail
 Railway Capital
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1Kdy je místenka 
povinná?

V naprosté většině vlaků 
Českých drah místenka není 
povinná. Výjimku tvoří vlaky  
SuperCity Pendolino, busi-
ness oddíly v railjetech a vy-
brané denní a noční dálkové 
spoje. Na tuto skutečnost 
upozorňuje nejen staniční 
rozhlas, ale i poznámky 
v jízdním řádu a vyhledáva-
čích spojení. Pokud do těch-
to vlaků či oddílů omylem 
nastoupíte bez místenky, 
poradí vám s dalším postu-
pem průvodčí. V případě 
business oddílů v railjetech 
samozřejmě můžete přejít 
do zbylé části vlaku. Naopak 
do osobních a spěšných vlaků 
si místenku pořídit nelze.

Sedět může každý. A teď to nemyslíme jako narážku 
na pobyt v nápravném zařízení, ale čistě ve vztahu 
k cestování vlakem. Zajistit si rezervaci místa a vyhnout 
se tak ne vždy příjemnému stání v chodbičce nebo rozdělení 
rodiny do dvou vozů je opravdu snadné. Jak na to?

DRŽTE MI MÍSTO!

Stejně jako v případě plánování cesty je největším pomocníkem pro pořízení místenky 
aplikace Můj vlak, případně e-shop Českých drah. Rezervaci si ale samozřejmě můžete 
zajistit tradičním způsobem, tedy v pokladně na nádraží.

4Kdy je platná?
Pokud si rezervaci 

místa pořídíte, doporuču-
jeme se na sedadlo posadit 
co nejdříve. Pokud jej totiž 
neobsadíte do 15 minut 
po odjezdu z nástupní stani-
ce uvedené na rezervačním 
dokladu, nárok na něj vám 
propadne. Podobné je to 
s přerušením jízdy ve chvíli, 
kdy se rozhodnete vystoupit 
dříve než v cílové stanici. 
Samozřejmě platí obecné 
pravidlo, že každá místenka 
platí jen společně s jízden-
kou. A nenechte se odradit, 
když v přeplněném vlaku leží 
na sedačce batoh nebo taš-
ka. To neznamená, že místo 
je obsazené, ale jde o neo-
hleduplnost cestujícího.

2Kdy je zadarmo?
Rezervaci místa si můžete 

pořídit obvykle do všech dálko-
vých vlaků. Pokud si vnitro-
státní jízdenku podle tarifu 
ČD kupujete v e-shopu nebo 
aplikaci Můj vlak, místenku zís-
káte zpravidla zdarma. Můžete 
si většinou vybrat místo přímo 
z plánku vozu, takže ovlivní-
te, zda budete sedět u okna, 
do chodbičky, u stolu, v kupé 
nebo ve velkoprostorovém voze, 
blízko toalety, blízko restaurač-
ního vozu, co nejdál dětskému 
vozu apod. Výběr místa z plánku 
ale není většinou možný u spojů 
začínajících jízdu v zahraničí. 
A pozor na jednu výjimku! 
U vlaků SC či oddílů business vla-
ků rj se platbě za místenku ani 
v e-shopu nevyhnete.

3Kdy si ji  
mám koupit?

Místenky si můžete většinou 
pořídit až 60 dnů před odjezdem 
vybraného vlaku. Nákup míste-
nek na konkrétní místo je možný 
obvykle nejpozději dvě hodiny 
před odjezdem vlaku z jeho vý-
chozí stanice, později už je počet 
míst v prodeji omezen. Pokud se 
ve vlaku setkáváte s označením 
expresní rezervace, jde o místa, 
která jsou v prodeji až do odjez-
du vlaku z dané stanice, a proto 
neobsahují vyznačení konkrét-
ního rezervovaného úseku. 
Potom se může stát, že když si 
na takové místo sednete bez 
místenky, přijde cestující, který 
si zakoupil místenku na poslední 
chvíli a požádá vás o uvolnění 
sedadla. 

Díl
druhý
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Svatojakubská stezka
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Mám rád portské a současně miluji chůzi. Odtud už byl jen krůček 
k nápadu. Nebo bych měl napsat, že rovnou statisíce krůčků. 
Zvu vás na dobrodružnou cestu z Moravy do španělského 
poutního města Santiago de Compostela a ještě dál 
do Portugalska. Nedělal jsem na ní nic hrdinského ani obecně 
záslužného, prostě jsem šel za svým dlouholetým snem.

Z BRNA ZA SKLENKOU 
PORTSKÉHO 
aneb Do Portugalska po svých
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Tělo si kupodivu 
zvyklo na denní 
nálož kilometrů, 
kvalitní odpočinek 
ale citelně chyběl.

sudkům. Tušil jsem, že zde nebude jed-
noduché nocovat nadivoko. Rád jsem se 
v tomto směru zmýlil. Absolvoval jsem 
tam noclehy v půvabných tyrolských 
kapličkách, na břehu rozdivočelé řeky 
Ager, v opuštěných senících, na turistic-
kých odpočívadlech, na křížové cestě, 
dokonce na posedu. Odnikud mě nikdo 
nevyprovodil. Ba co víc, hned první večer 
jsem se dočkal pohádkového pohoštění 
ve vesničce Haibach im Mühlkreis. Pan 
Kögelberger mi nejdříve zastavil, že mě 
vezme do auta. Když jsem mu s díky 
vysvětlil pravidla putování, alespoň mi 
popsal, jak se dostanu k jeho domku. 
Ten večer dostala na frak snad všechna 
rakouská klišé včetně těch o studených 
čumácích a odporu k jaderné energii. 

O něco později, v údolí řeky Traun a dál 
v Tyrolsku, mě zaujalo, že skoro pořád mi 
do uší doléhal hluk z elektráren či dálnic. 
Představte si, že putujete krásnou, svěží, 
téměř idylickou krajinou Horních Rakous 
a chybí vám ticho. Obyčejné, lesní či 
luční ticho. Zato deště tu bylo požehna-
ně. Řeky se hnaly jako o život, vodopády 
řinčely ze skal, někde ty skály i padaly. 
U Landecku byla kvůli tomu Svatojakub-
ská stezka částečně uzavřená. Ale podle 
plánu jsem putoval z Lince až do Porta.

Krize ve Švýcarsku
Pokud jsem měl z Rakouska neurčité 
obavy, ty švýcarské se začaly téměř 
od začátku zhmotňovat. Vysoké ceny 

a kultivovaná krajina, které příliš nepřejí 
nocležníkům nadivoko. Ne že by nebylo 
kde hlavu složit, ale stálo to řádově víc 
energie než kdekoli jinde. Dvě probdělé 
noci, bouře v horách, mokré oblečení, 
spacák i batoh vedly k prohlubující se 
krizi. Tělo si kupodivu zvyklo na denní 
nálož kilometrů, kvalitní odpočinek ale 
citelně chyběl. Nikdy jsem nebyl tak 
dlouho sám v cizině, navíc jako chudý 
čundrák, který má hluboko do kapsy. 
A to jsem se nacházel teprve ve třetině 
trasy. Cosi mi našeptávalo, že jsem si 
ukrojil příliš velký krajíc, že na to ne-
mám, že bych se měl vrátit. 

Švýcarsko bylo opravdovou zatěžká-
vací zkouškou, prubířským kamenem. 
Nabídlo ale i spoustu krásného. Stezka 
vedla napříč kopci nahoru a dolů, soukro-
mými pastvinami se spoustou řek a jezer, 
krajina se zdála nevšedně prostupná. 

Tuhle trochu delší procházku jsem 
plánoval více než osm let. Nejdříve 

jsem chtěl jít pěšky do Jeruzaléma, pak 
na Krym. Nakonec jsem došel z rod-
né Třebíče k Baltskému moři. Bylo to 
nečekaně krásné. To domněle nudné, 
rovinaté Polsko nabízelo tisíc podob 
a tváří, jezera, dřevěné kostely, husté 
borůvčí a nečekaně severskou atmosfé-
ru Kašubska. Když jsem tehdy dokráčel 
nedaleko trojměstí Gdynie-Sopoty-
-Gdaňsk, zakoupil jsem na oslavu lahev 
portského. Možná právě tohle bylo 
vnuknutí, kam se vydat příště.

Přesně dne 15. července 2019 brzy 
zrána jsem vyrazil z Brna a mířil na rod-
nou Vysočinu. Původní plán absolvovat 
celou Svatojakubskou stezku do vě-
hlasného poutnického města Santiago 
de Compostela jsem trochu pozměnil, 
abych se mohl rozloučit s kamarády, 
rodinou a známými. Tělo se zpočátku 
vzpíralo, díky lehkým běžeckým botám 
mě sice netrápily puchýře, o to víc o sobě 
však dávaly vědět šlachy, ramena, záda. 
Prvních pár dní se tělo musí zkrátka 
„usadit“, projít si obdobím vzdoru – a pak 
už to jde. V Českých Budějovicích jsem se 
potkal s poutníkem Oliverem, který šel 
do Santiaga rok přede mnou. Mladý ku-
chař, vyléčený narkoman a alkoholik se 
pral s nástrahami dlouhé cesty, samotou, 
vnitřními běsy, těžkým batohem i s cizími 
jazyky; nikdy předtím v zahraničí nebyl. 
Cesta jej posílila natolik, že po návratu 
začal pomáhat stejně závislým. 

Rakouské obavy i překvapení
Nebudu zastírat, že průchodu Rakous-
kem jsem se trochu obával. Ne kvůli 
lidem, spíše kvůli léta pěstovaným před-

Lichtenštejnsko
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Šťastnou 
cestu
Když je člověk několik měsíců sám 
a pořád na cestě, odloží postupně 
vybudované návyky a chtě nechtě 
pohlédne do zrcadla. Není to 
vždy jen příjemný pohled. Jako 
geografovi mi pouť nesmírně 
rozšířila obzory evropských krajin. 
Vzala mi některé iluze, představy, 
upravila či potvrdila některá klišé. 
A rozhodně mi dala neocenitelnou 
zkušenost, ke které se budu 
vracet celý život. Pokud chcete 
pochopit, o čem mluvím, vydejte 
se taky. Nemusíte přímo od prahu 
rodného domu, stačí klidně 
z Francie či Španělska, kde o vás 
bude všestranně postaráno. 
Praktické rady ohledně 
ubytování, nákupů či vybavení 
na dlouhý trek není problém 
kdekoli najít. 

Svatojakubská pouť je rok od roku 
populárnější, do cíle dorazí 
přes 300 tisíc poutníků ročně. 
To může samotářsky laděné 
jedince odradit – ale nebojte, 
stačí jít mimo sezonu po některé 
z méně frekventovaných stezek, 
a přijdete si na své. Každý si svou 
pouť vytváří a prožívá především 
sám nebo s blízkým člověkem. 
Pokud byste chtěli přece jen 
nějakou radu na cestu, klidně 
mi napište nebo si počkejte 
na mou knihu Z Brna za sklenkou 
portského, která má vyjít na jaře 
2021. Anebo si přečtěte mou již 
vydanou knihu Bez kvaltu k Baltu. 
Možná se potkáme na Třebíčském 
půlmaratonu nebo v brněnském 
podzemí, kde provázím. Šťastnou 
cestu – či jak my poutníci říkáme 
– Buen Camino! 

Kamínky od poutníků 
u Innsbrucku

Takto jsem sušil prádlo 
u Brienzského jezera 
ve Švýcarsku

Kostnice ve městě Ludesch

Nocležiště na rakouských loukách
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Nedalo se pořádně 
ležet ani spát, 
i při chůzi jsem 
sykal bolestí.

V okolí Appenzellu mě doslova dojalo 
„Švýcarské Valašsko“ – sytě zelené lučiny 
s korálkem vesnic, samot a kostelíků 
a zubačkových drah na samotném zá-
praží alpské zubatiny. Pohled ze sedla 
Haggenegg nad Vierwaldstättersee se 
zařadil k těm nejpůsobivějším. Ani se 
švýcarskou odtažitostí to tak zlé neby-
lo; dostalo se mi řady milých pozdravů, 
pohoštění v poutnických samoobslu-
hách a také pozvání k večeři a noclehu. 
Přes to všechno musím s odstupem 
jasně říct, že pokud se někde dooprav-
dy lámal chleba, bylo to právě v zemi 
helvétského kříže. 

Sladká Francie
Na Francii jsem se opravdu těšil. Spolu 
s Lichtenštejnskem a Portugalskem 
tvořila trojlístek zemí, které jsem 
dosud nenavštívil. Současně jsem tam 
měl strávit vůbec nejvíc času, dobrých 
čtyřicet dní. A klišé o sladké Francii se 
začalo naplňovat prakticky hned, co 

jsem sestoupil do divukrásného údolí 
Rhôny. Opravdu milí, nápomocní lidé, 
zasněná kamenná městečka jako z časů 
gotiky, vápencové útesy vysoko nad 
řekou a krajina prošpikovaná spoustou 
románských kapliček, chrámů a du-
chovních zastavení. Země gurmánů 

a labužníků byla také ve srovnání se 
Švýcarskem výrazně levnější, což se 
odrazilo nejen v pravidelných poseze-
ních při kávě. Zatímco v Alpách jsem 
svou „pokladnu“ doslova škrtil, tady 
jsem to naopak chvílemi pořádně roz-
točil. Ono to bylo i potřeba, od začát-
ku pouti jsem shodil dobrých dvanáct 
kilogramů. 

Massif Central neboli Francouzské 
středohoří mě skutečně nadchlo. Tak 
proměnlivý kraj jsem nečekal. Vyvřelé 

Nejvyšší bod pouti v Tyrolsku 

Noční útočiště ve Španělsku

Pyreneje oddělují 
Francii a Španělsko 
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kupy, kužely a hřbítky ostře stékaly 
do údolí, občas z nich vyhřezly čedičo-
vé píšťaly nebo kaňonovité údolí řeky. 
A najednou jako byste byli na větrem 
ošlehaných, chladných pláních Šuma-
vy či Krušných hor. Kdesi u Aubracu 
najednou skončily lesy a přivítaly mě  
„rumunské Karpaty“ se zvonícími stády 
krav a ovcí. Zastrčené vísky v odlehlých 
divokých pláních vyzařovaly působivé 
kouzlo. Nebylo moc kde doplnit zásoby, 
nejbližší obchody často dělilo i pár de-
sítek kilometrů cesty. Historický region 
Auvergne nabídl opravdu překvapivou 
západoevropskou divočinu.

Národní park Quercy v okolí Figeacu 
a Espeyracu představoval snad vůbec 
nejpohostinnější rajon. Z nevinné kávy 
v poutnické osvěžovně u cesty se vyklu-
bal bohatýrský oběd a očista špinavého 
prádla, z dotazu po vodě v Gréalou 
zase ubytování zdarma v mezinárodní 
společnosti poutníků. Chvílemi jsem si 

připadal až nepatřičně a kladl si otázky,  
čím si takovou pozornost zasloužím. 
V d’Artagnanově Gaskoňsku přišel 
podzim. Vítr lomcoval větvemi topolů 
a proháněl se po strništích. Relativně 
nejméně zajímavé scenerie celé cesty 
oživoval modravý hřeben Pyrenejí, který 
se každým dnem přibližoval a zvětšoval. 
A právě Pyreneje mě po zásluze vy-
trestaly. Málo zásob, zavřené obchody 
ve vískách a strmá hřebenovka bez vody. 
Chtě něchtě jsem musel dočasně sejít 
do nížiny a „dotankovat“, abych tam ně-
kde nezkolaboval. Santiago a Porto byly 
přece jen ještě pořádně daleko. 

Španělská telenovela
Po náročném přechodu Pyrenejí, 
bičovaných četnými přeháňkami, jsem 
dokráčel k Atlantiku a začala nasládlá 
španělská telenovela. Slunce se opět 
rozzářilo, po několika týdnech poklidné-
ho francouzského venkova jsem se ocitl 

Radost 
i vyhoření 
po návratu
Když jsem se vrátil domů, 
čekalo mě nejprve setkání 
s přáteli a rodinou, objímání, 
vyprávění. Pak různé přednášky 
a projekce. Do toho jsem začal 
psát knihu. A taky shánět 
práci. Nač to tajit, dostavily se 
i deprese a deziluze, pramenící 
z náhlé ztráty jasného, byť 
dalekého cíle. Den se najednou 
rozsypal do spousty dílčích 
povinností. O tomhle se moc 
nepíše, většina poutníků tvrdí, 
jak jim pouť změnila život, ale 
málo se dočtete o „popouťovém 
vyhoření“. Do toho všeho 
vlétla opatření spojená 
s koronavirem. Kupodivu, 
právě tehdy jsem zčásti nalezl 
ztracený klid – pouť jako by 
formou karantény zvláštním 
způsobem pokračovala. Ale to 
už je na jiné povídání. 

Baskické město San Sebastián 

S rodiči v rodné Třebíči

Ve francouzské 
vesnici Desingy
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Nikdy jsem nebyl tak 
dlouho sám v cizině, 
navíc jako chudý  
čundrák.

uprostřed rušných měst a přístavišť. 
Čekala mě návštěva známé Gerniky, 
která inspirovala Pabla Picassa k jeho 
světoznámému obrazu Guernica. 
Procházel jsem průmyslové Bilbao 
s Guggenheimovým muzeem a plavil 
se v zátokách okolo Santanderu. Ano, 
kontinuitu pouti jsem porušil hned 
několikrát různými přívozy, dělalo to 
ale asi pět kilometrů z celkových 3 604. 
Neexistuje žádný jasný kodex, kdo je 
a kdo není poutníkem, otevřenost pro 
různé motivy i způsoby putování je mezi 
poutníky veliká. Což však neznamená, 
že nemůžete potkat někoho, s kým si 
nesednete. Jako v běžném životě. 

Abych si svůj cíl skutečně zasloužil, 
v Asturias se počasí zlomilo do vytr-
valých, studených dešťů. Tehdy jsem 
odbočil ze severní větve Svatojakubské 
stezky a vyšvihl se do sedel a hřebenů 
Camino Primitivo. Nepříznivé poča-
sí jsem hojně trávil ve špýcharech, 
sýpkách, které místní využívají jako 
grilovací prostor, parkoviště pro motor-
ky nebo k sušení dýní. Dostihla mě také 
nenadálá zdravotní lapálie: zevní hemo-
roidy. Nedalo se pořádně ležet ani spát, 
i při chůzi jsem sykal bolestí. Bylo to tak 
vyčerpávající, že jsem dokonce zvažoval 

návštěvu nemocnice v Oviedu. Nakonec 
naštěstí pomohla jakási zázračná mast. 
Nebýt jí, pouť bych pravděpodobně ne-
dokončil, nebo by se minimálně značně 
prodloužila. Dotyčný neduh přitom posti-
huje zejména lidi se sedavým způsobem 
života. Přemýšlel jsem, nakolik se na tom 
podepsaly mé stále četnější návštěvy 
kaváren. Vše nakonec dobře dopadlo 
a novotvar se postupně zatáhl. 

Razítko i panáková štace
Přesně 28. října 2019, v den 101. výročí 
vzniku Československa, jsem stanul před 
katedrálou svatého Jakuba v Santiagu 
de Compostela. Nebyl to sice úplný cíl 
cesty, ale místo na mě mohutně zapů-
sobilo. Přece jen, slévaly se tam osudy 
desítek a stovek poutníků a poutnic ze 
všech koutů světa, proudily tam emoce 
od jásání, smíchu, přes vzlyky štěstí 
až k opravdovému smutku, že něco 
krásného končí. Po dobytí cíle dostanete 
v poutnické kanceláři razítko, můžete 
se zúčastnit poutnické mše a užívat si 

duchovní atmosféry světově proslu-
lé poutnické metropole. Pro světské 
povyražení je možné také absolvovat 
rallye Paříž – Dakar; rozumějte paná-
kovou štaci z baru Paris do baru Dakar. 
Počet etap záleží na kondici každého 
účastníka. A pak už pomalu nadešel čas 
zvednout kotvy a zjistit, co mi nabídne 
poslední země mého téměř čtyřměsíční-
ho putování – Portugalsko.

Přípitek portským
Hned v příhraničním Valença do Minho 
mi osud dopřál setkání se skutečnou 
poutnickou legendou, které se anglicky 
říká The Pilgrim. Sedmdesátiletý José 
Antonio García kdysi přežil námořní 
neštěstí a od těch časů už mnoho let 
putuje po všech svatých místech,  
co jich na světě je. Urazil již dobrých  
110 tisíc kilometrů. Rozhovor se světo-
běžníkem mě přinutil pokorně hloubat 
nad překvapivými limity lidského těla 
i duše, ale i nad tím, zda je takový člověk 
ještě vůbec schopen vést normální život. 

Kapesní krajinou zahrad a mlžných 
lesů, vydechujících skoro skotskou 
atmosféru, jsem 5. listopadu dospěl 
k majáku v ústí řeky Douro nedaleko 
Porta. Záměrně nepíšu došel – po-
sledních několik set metrů jsem totiž 
doběhl. Na větrném molu s vlnami, 
přetékajícími přes hrazení, jsem si rychle 
připil portským a uháněl do hotelu. 
Dlouhá pouť pro mě skončila. Na jednu 
stranu to byla úleva, na druhou stranu 
jsem se obával, co mi přinese „normální 
život“. Ale tak už to chodí: něco končí 
a něco začíná.   ▪

S poutníky Françoisem 
a Hildegardou, které 
jsem náhodou potkal 
ve Francii 

Cílem mé cesty bylo 
portugalské město Porto. 
K majáku na břehu Atlantiku 
jsem doběhl
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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

V PANOPTIKU ZÁVAZKŮ 
A RUDÝCH VÝROČÍ, NA KTERÁ JSME 

NESMĚLI ZAPOMENOUT
Státostrana rozjela oslavnou propagandu na plné obrátky. Aspoň na stránkách 

denního tisku, všech veřejných budovách i nástěnkách. Nejenom že se připomínal Vítězný únor 
1948, ale navíc k tomu připadlo na rok 1981 kulaté výročí vzniku KSČ. A ještě se blížila hlavní 
událost sezony: XVI. sjezd. Všichni jsme mu šli vstříc cílevědomě a rozhodně, tvořivou prací, 

aktivně a s elánem a v pevném sepětí.



zábava l takoví jsme (ne)byli

50

 Stěhování mrtvého krále
Připomínalo to skutečný královský pohřeb, což 

by byl v socialistickém Československu opravdu 
nonsens. Ale tehdy se tu skutečně vypravovala 

rakev s ostatky panovníka zahalená do stříbrem 
lemované královské vlajky vytvořené speciálně 

pro tento účel. Stěhovala se zpět do Lucem-
burku a Prahu opouštěla proto, že k nám byly 

dočasně k antropologickým účelům zapůjčeny 
ostatky „slepého krále“ Jana Lucemburského 
a na expertní zkoumání navazovala výstava 

v Národním muzeu. Tým vedený profesorem 
Emanuelem Vlčkem měl nelehkou práci při re-

konstrukci podoby někdejšího vladaře, protože 
podstatná část lebky chyběla.

Se začátkem roku startovala výstavní sezona 
v objektu s opravdu dlouhým názvem (a to ještě ne-
rozepisujeme zkratky!): Výstavním pavilonu při ob-
chodním zastupitelství SSSR v ČSSR. Zahajovala ji 
expozice ruského křišťálu, nad kterou mohli domácí 
příslušníci sklářského národa ohrnovat třeba i nos. 
Křišťál měl ale své mistry i v sovětské říši a v lepších 
ruských rodinách patřil tradičně na stůl zejména při 
slavnostních událostech. Tady by ale Čechoslováci 
na tabulích spíš obdivovali sovětský šampus, zřejmě 
nejlepší šumivé víno východního bloku. Budova 
na Sibiřském náměstí v pražských Dejvicích původ-
nímu exhibičnímu účelu už neslouží, v roce 2013 se 
přetransformovala v pravoslavný kostel.

Kdo si vzpomene na tehdejší výlohy v únoru, 
vybaví se mu, jak československý svět vždy 
zčervenal a zrudnul. Ovšem ve stranickém tis-
ku se v této souvislosti objevila kritická glosa 
o zanedbané názorné agitaci. Její autor varo-
val, že všichni právem chceme, aby „návrháři, 
aranžéři, výtvarníci odváděli dobrou práci“, 
a že nástěnky neslouží k tomu, „aby tam něco 
viselo“ a pak si na to dlouhé měsíce nikdo 
nevzpomněl, takže prvomájová hesla vydrží 
až do prosince. Jenže normální život běžel dál. 
Třeba v Žalhosticích začali vinaři litoměřického 
státního statku s jarním řezem vinné révy, 
který chtěli dokončit v dubnu. Lepší o tom ale 
napsat už v únoru, protože duben měl patřit 
hlavnímu dějství partajního sjezdu, navíc 
s premiérou ve zbrusu novém Paláci kultury, 
a to by na nějaké vinaře v novinách už vůbec 
nemuselo zbýt místo. 

 Názorná agitace

 Oslava ruského křišťálu
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 Čas závazků
K socialistickému závazku se před čtyřiceti lety upsali i pracov-
níci podniku Metro. Byl však trochu zvláštní: upravit do provozu 
eskalátorový tunel ve stanici Můstek, poškozený v lednu požárem. 
To by se muselo stejně udělat. Oheň byl způsoben závadou 
v elektroinstalaci. Chyby při první skutečně vážné nehodě při 
provozu pražského metra kritizovalo i Rudé právo. „Leccos mohlo 
být lepší. Když projíždějící vlaky roznesly dým i do okolních stanic, 
nebylo dostatečně uplatněno k informování cestujících rozhlaso-
vé zařízení. Zbytečně zůstával v rezervě, tak jako při normálním 
provozu, třetí eskalátor, který mohl urychlit opuštění zadýmených 
prostorů. Včas nebyla využita ani možnost oddělit ohnisko požáru 
vybudovaným uzávěrem od ostatních prostor,“ psal stranický 
deník. Mimochodem, v roce 1981 přepravila pražská podzemka už 
255 milionů cestujících.

Na začátku roku 1981 měla premiéru 
komedie Ladislava Smoljaka a Zdeňka 

Svěráka Vrchní, prchni! Pod titulkem 
„Diváku, neprchej!“ vyšla v Rudém právu 

velmi příznivá recenze, v níž mimo jiné 
stálo: „Hotový film vykazuje všechny 
znaky dokonalé veselohry… Výsledek 
předčil všechna očekávání… Vpravdě 

herecký koncert… Málokdy lze říci s tak 
čistým svědomím o komedii, že zrovna 

hýří vtipem, švihem, vtipnými gagy, pro-
stě humorem. Přitom to je i satira ve vší 

úsměvnosti, až k tomu závěrečnému 
titulku, který zazvoní jako tečka za celým 

– nebojme se film tak nazvat – dílem… 
Komedie Vrchní, prchni! je ve svém 

žánru malý skvost… Vůbec neudivuje, že 
výběrové komise ze všech socialistických 
zemí přijaly právě tento náš film pro kina 

svých zemí zcela spontánně.“ A to šlo 
o snímek, který tehdejšímu režimu nijak 

nepochleboval.

Čtenáři Rudého práva se mohli za-
radovat, že podnik Tesla Multiservis 
odevzdal od roku 1966 do užívání 
skoro půl druhého milionu televizorů 
a jen v 6. pětiletce (1976–1980) to 
bylo 650 tisíc. „Mulťák“ byl velmi 
častou cestou, jak si televizi pořídit, 
a tomu odpovídal i růst firmy. Zatímco startovala na 14 po-
bočkách, před 40 lety už jich měla 165. Československá televi-
ze začínala s barevným vysíláním v roce 1970, ale ještě o deset 
let později v domácnostech hrály prim černobílé přijímače. 
Čekalo se na rozjezd výroby barevných obrazovek v rožnovské 
Tesle. Tam taky v lednu 1981 dorazil člen politbyra a předseda 
Federálního shromáždění soudruh Indra, aby se poptal, jak to 
ve fabrice, která slíbila vyrábět v polovině 80. let nějakých  
400 tisíc obrazovek ročně, jde.

 Barva z TeslyKde se vzaly, tu se vzaly, 
ocitly se na začátku roku 
na pultech jádra a ořechy, 
které na předvánočním 
trhu tolik chyběly. A podnik 
Potravinářský obchod 
na lednovou kritiku Rudého 
práva odpověděl v únoru. 
Podle jeho generálního 
ředitele za situaci mohli 
„neodpovědní vedoucí 
prodejen“, kteří „schovávali 
zboží tak dlouho, až přesta-
lo být prodejně zajímavé“. 
Takže šlo o takové přezrálé 
podpultovky. 

 Opožděné Vánoce

 Vrchní se dal na útěk
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Našemu nejbližšímu vesmírnému 
sousedovi se již odpradávna připi-

suje tajemná moc. O úplňku a novoluní 
se prý kvůli němu dějí podivné věci. 
Mořská hladina se vzpíná do nebývalé 
výše, hlubiny země se otřásají a zví-
řata pociťují zvláštní neklid. Ušetřeni 
nejsou ani lidé. Mnozí jsou nervóznější 
a agresivnější než obvykle a snadno 
se rozzuří. Podle statistik francouzské 
policie stoupá v této době počet mrav-
nostních deliktů o 74 % a přepadení 
až o 150 %. Výsledky rozboru čtyř tisíc 
vražd spáchaných na Floridě a v Ohiu 
v období patnácti let potvrdily zlověstný 
vliv Měsíce. V obou státech zaznamenali 
policisté největší počet vražd vždy právě 
za úplňku!

Děsivé noci na Moravě
O podobný průzkum jsem se před ča-
sem pokusil u nás. Statistika násilných 
trestných činů spáchaných na území 
severní Moravy v roce 1990 jasně uká-
zala, že za novu a úplňku je pravděpo-
dobnost spáchání vraždy oproti jiným 
dnům vyšší téměř desetkrát. V samotné 
Ostravě bylo v daném roce zavražděno 
dvacet lidí. Plná polovina z nich zemřela 
v období kritických měsíčních fází. A ni-
kdy jako oběť promyšleného, dopředu 
plánovaného zločinu.  

„Najednou jsem měl v ruce nůž,“ 
vypověděl mladý vrah. „A bodal jsem 
jako šílený. Vůbec nechápu proč, vždyť 
to byl můj přítel.“ Nevinná hádka se 
změnila v krveprolití. V těle oběti patolog 
našel sedmadvacet bodných ran. To bylo 
v červnu 1990. O dva měsíce později 
mezi pošmournými domy starých Vítko-
vic došlo k celé sérii vražedných útoků. 
Šestadvacetiletý mladík se po krátké 
pouliční tahanici tak rozzuřil, že zatáhl  
svého protivníka do jednoho z dvorků, 
kde ho mlátil do hlavy lahví od piva, tři-
krát ho bodl do srdce a nakonec mu roz-
páral břicho. Hned potom přepadl starší 
paní na procházce. Nožem ji zasáhnul 
do krku a pokusil se ji znásilnit. Ženě se 
podařilo uprchnout, vrah však vyhledal 

Když lesní krajinu ozařuje Měsíc v úplňku, není prý bezpečné 
vycházet do noci.  Aspoň dříve tomu lidé věřili. Tehdy prý 
v dáli slyšeli výhružné vytí vlkodlaků, ve tmě mezi stromy 
viděli krví zalité oči a vyceněné tesáky. Poutníka, který 
se odvážil pokračovat v cestě, často našli druhého dne 
s prokousnutým hrdlem nebo rozsápaného na kusy. Zplodila 
podobné představy jen strachem podnícená fantazie? Vždyť 
příroda někdy dovede předvést velmi neobvyklé kousky. 

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?VRAŽEDNÝ JAS 
MĚSÍCE V ÚPLŇKU
probouzí v lidech agresivitu

Ke zrodu 
legend 
o vlkodlacích 
možná přispěli 
i lidé trpící 
dědičnou 
hypertrichózou 

Díry uprostřed čela nebožtíků si archeologové nedovedou vysvětlit

Mužem se lví tváří byl nazýván Polák Štefan 
Bibrovski, který žil v letech 1890–1932. Budil 
sice děs, ale jen v cirkuse 
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vyklý rozruch. Těla obětí byla nesmírně 
zohavená, vypadala jako po útoku 
velkým a silným zvířetem. Tolik ran 
by přece nedokázal zasadit normální 
člověk. Možná to byl někdo, kdo se lišil 
od ostatních, třeba nadměrným ochlu-
pením, protáhlýma ušima, hypnotizu-
jícím pohledem. Ten, kdo se narodil se 
zuby a schopností změnit se ve zvíře. 
A pak si kdosi uvědomil, že k těmto 
brutálním vraždám dochází mnohem 
častěji za úplňku než kdy jindy.

další oběť a svůj pokus zopakoval. Ani 
tentokrát se mu naštěstí nedařilo. 
Vyprovokoval ho k této celonoční šílené 
agresi jas úplňku? 

Zrod legendy o vlkodlaku
Za plného měsíce ale nevraždí jen 
psychopati. I mírní a poklidní lidé se 
dovedou změnit v nelítostné bestie. 
Nestála právě tato nepopíratelná sku-
tečnost u zrodu legendy o vlkodlacích? 
Některé případy násilí vyvolaly neob-

Nebožtíci s dírou v čele
Některé případy se vzpouzejí logickému 
vysvětlení. Na webových stránkách obce 
Mikuleč je zveřejněn podivuhodný příběh 
z místní historie. V roce 1932 dělníci při 
přestavbě márnice objevili nebožtíky 
pohřbené se svázanýma rukama a s kru-
hovou dírou uprostřed čela. Prošetřením 
byl pověřen pražský archeolog profesor 
Červinka, který si povolal na pomoc uzná-
vaného kolegu z Vídně profesora Hällera. 
Závěrem jejich bádání ale byly jen teze, 
které se nezakládaly na jednoznačných 
důkazech. Oba navíc vypracovali odlišná 
hlášení. Zatímco Häller mluvil o obětech 
třicetileté války, Červinka tvrdil, že jde 
o odsouzence z inkvizičních procesů s ča-
rodějnicemi a upíry.  

O patnáct let později byl v horní části 
Mikulče stržen objekt č. p. 93. Při jeho 
základech byly nalezeny další lidské 
pozůstatky velmi podobné těm z prvního 
objevu. Průzkumu se ujal archeolog Petr 
Černý. Po důkladném rozboru dal za prav-
du Červinkově teorii o čarodějnicích 
a upírech a nevyvrátil možnost dalších 
takových hrobů v této oblasti.  

Osudu neunikneš
Tím ale mikulečská záhada neskončila. 
V roce 1936 se zjistilo, že profesor Häller 
skonal ve svém vídeňském bytě. V jeho 
tváři se zračila obrovská hrůza. Příčinou 
smrti byla vagální inhibice, což zname-
ná, že zemřel strachem! Podle výpovědi 
služebné tu noc zmizely z pracovny lebky 
všech zkoumaných nebožtíků pocházejí-
cích z mikulečského hřbitova. Za podob-
ně záhadných okolností byl jen o měsíc 
později nalezen ve své pracovně profesor 
Červinka. Stejnému osudu neunikl ani 
archeolog Petr Černý, který zemřel  
2. června 1947. Podíváme-li se do kalen-
dáře, zjistíme další podivnost. Všichni tři 
zemřeli přesně ve dny, kdy byl Měsíc  
právě v úplňku. Náhoda?  ▪

Soutěž o DVD Labyrint záhad

Odpovězte správně na soutěžní otázku a DVD Labyrint 
záhad od Arnošta Vašíčka může být brzy ve vašich rukách.

Jak moc stoupá počet přepadení za úplňku  
podle statistik francouzské policie?

A až o 100 %
B až o 150 %
C skoro o 200 %

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 17. února 2021.

?

 O úplňkových nocích 

stoupá agresivita.

I mírný člověk se může 

změnit ve zvíře



I vy můžete být 
hrdinou všedního dne

Co můžeme nabídnout?
▪  stabilitu a jistotu práce u prestižního dopravce
▪  zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy
▪  5 týdnů dovolené
▪  příspěvky na sport, stravování, dovolenou 
 a výuku jazyků
▪  příspěvek na penzijní připojištění
▪  levnější cestování v ČR a po Evropě 
 pro vás a vaši rodinu
▪  školení a odborné kurzy

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

Pojďte s námi 
zajistit hladký provoz 
a přepravu cestujících
Bavilo by vás podílet se na bezpečné přepravě lidí 
za každodenními radostmi i povinnostmi? 
Staňte se naším novým kolegou!

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

CDPV_nabor_2021_215x270_v05.indd   1 19/01/2021   10:11
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Cukr, káva,  
limonáda, čaj, rum, bum!

Dva nejoblíbenější horké nápoje se u nás natolik zabydlely, že už 
je nevnímáme jako cizí. Ale obě dobroty k nám byly původně 

přivezeny z rodného Orientu, kde také vznikly jejich názvy. Ty se 
v různých obměnách dodnes používají ve většině světových jazyků 
včetně češtiny. Nejdříve se podívejme na zoubek kávě. Anglicky je to 
coffee, německy Kaffee, polsky kawa – a tak bychom mohli pokračo-
vat ještě dlouho! 

Stopy vedou do Etiopie a Číny
Všechna zmiňovaná slova můžeme sledovat po společných stopách 
až k jejich arabskému prapředkovi. V arabštině výraz kahwa nejdříve 
označoval víno, až později se tak začalo říkat předchůdci dnešní 
kávy. A kde že se vzala kahwa v arabštině? To je jen varianta názvu 
Kaffa, což je oblast na území dnešní Etiopie, odkud se příprava ná-
poje ze zrn kávovníku rozšířila. U nás se káva zprvu prodávala jako 
léčivý prostředek a k dostání byla pouze v lékárnách. 

První kavárnu v dnešním slova smyslu si v Praze otevřeli arménští ob-
chodníci, kteří svůj lahodný nápoj nabízeli pod názvem kafe. Přesně tak, 
v té době totiž bylo kafe na rozdíl od současnosti spisovný výraz! Jak jsme 
tedy přišli k dnešní spisovné podobě slova káva? Mohou za to národní ob-
rozenci, konkrétně Josef Jungmann. Ten usoudil, že písmeno f je nečeské 
a nežádoucí, a do spisovného jazyka místo toho prosadil variantu s v. 

Zatímco všechny cesty kávy vedou do etiopské Kaffy, při putová-
ní za čajem se musíme vydat současně po dvou různých trasách. 
Louhování čajových lístků je původem čínská tradice. Z rozlehlé Číny 
se však čaj dopravoval do Evropy buď severní, nebo jižní cestou. 
Severní cesta vedla po souši a spolu s karavanami čaje po ní putoval 
i severočínský název tohoto nápoje. Ten zněl přibližně jako ča a va-
rianty tohoto znění zakořenily v jižní a východní Evropě, kam se čaj 
dovážel po zemi. Oproti tomu jižní cesta čaje byla námořní a připlul 
po ní jihočínský výraz thé, který se v drobných obměnách nyní užívá 
v jazycích severní a západní Evropy.

Slovanský vzor vítězí
Hádali byste tedy, že do českých zemí slovo čaj dorazilo přímou 
cestou ze severní čínštiny? Kdepak! Ve skutečnosti se u nás tento 
tehdy vzácný nápoj konzumovaný pouze ve vyšších kruzích zpočát-
ku nazýval thé, a to podle německého vzoru. Pak ale opět zasáhlo 
české obrození, tentokrát Josef Dobrovský, který místo thé zavedl 
čaj. Inspirací mu k tomu byla ruština. Ta je stejně jako čeština jazyk 
slovanský, a proto Dobrovskému krajanská výpůjčka čaj na rozdíl 
od cizáckého germánského thé nijak nevadila. Za současné názvy káva 
a čaj tedy mohou dva Josefové z 19. století. A je jedno, který z těchto 
dvou horkých nápojů máte raději. Hlavně ať vám chutná!  ▪

Bavili jste se jako děti hrou cukr, káva, limonáda? Nebo jste při dovádění ve vodě odříkávali spadla 
lžička do kafíčka? Vsadím se, že jste tento stručný nápojový lístek recitovali jako básničku a ani 
nepřemýšleli nad jeho slovy.  Ale i obyčejné názvy nápojů jako káva a čaj mohou mít neobyčejný příběh. 

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Antonín Kratochvíl je žijící legendou 
světové fotografie – čtyřikrát získal 
nejprestižnější oborové ocenění World 
Press Photo, před objektivem měl nej-
větší hvězdy showbyznysu jako George 
Clooneyho, Johnnyho Deppa, Davida 
Bowieho, fotil ve válečných konfliktech… 
V dětství byl Kratochvíl s rodiči odsunut 
do pracovního tábora, v osmnácti emi-
groval z Československa bez svého nena-
rozeného syna Michaela, který se do pu-
berty za železnou oponou domníval, že 
otec nežije. Avšak otec byl živý, navíc živel 
a mezinárodní celebrita. Po dlouhé cestě 
přes rakouský uprchlický tábor, švédský 

kriminál, francouzskou cizineckou legii či 
prestižní studia v Amsterdamu dokonce 
dosáhl ohromného úspěchu v Americe. 

Sláva ho však omrzela a začal zblízka 
dokumentovat kruté válečné konflikty. 
I z jeho syna Michaela, přestože se s ním 
potkal až v jeho dospělosti, se stal foto-
graf. Společně fotili nejen v Černobylu. 
Česká republika udělila, respektive vrátila 
Antonínovi Kratochvílovi občanství v roce 
2000. Tehdy ještě světoznámý fotograf 
netušil, že v ní 
o osmnáct let poz-
ději zažije další dra-
matické události…

Animované filmy a seriály pro dospělé zažíva-
jí boom a Rozčarování je jedním z takových 
hitů. A pro děti opravdu není, ač jeho ústřední 
hrdinkou je princezna. Jenže tahle, jmenuje se 
Bean, má problémy s pitím, což je jasné nejen 
jejímu kurážnému elfovi jménem Elf, ale i jejímu 
osobnímu démonovi Lucimu. Příběh se odehrá-
vá v rozpadajícím se středověkém království 
jménem Dreamland, kde všichni drží spolu 
a snaží se vypořádat se zlobry, harpiemi, skřítky, 
šotky, trolly a lidskými blázny. Na Netflixu právě 
odstartovala třetí řada a už při prvním pohledu 
na animaci je zřejmé, že na seriálu pracoval 
Matt Groening, jinak autor nesmrtelných 
Simpsonových.MŮJ OTEC ANTONÍN 

KRATOCHVÍL

 TV novinka měsíce

ČR, 2020, 135 MIN. / REŽIE – BOHDAN SLÁMA 

HRAJÍ – MAGDALÉNA BOROVÁ, 

STANISLAV MAJER, BARBORA POLÁKOVÁ, 

PETRA ŠPALKOVÁ, CSONGOR KASSAI A DALŠÍ

ČT1 
16. února 

20:10

 TV seriál

 Film na doma

Rozčarování

Krajina ve stínu

PRIMA 
MAX 

sobota
27. února

 20:00

Snímek režiséra Bohdana Slámy je 
kronikou lidí a jedné malé vesnice 
v pohraničí, vláčené dějinami tři-
cátých, čtyřicátých a padesátých 
let minulého století. Hrdinové 
filmu čelí nacismu i komunismu, 
každý z nich se s jejich přísliby 
a hrůzami vyrovnává jinak. V po-
předí příběhu pak stojí osud jedné 
rodiny, na kterou předválečná 
doba, válka i události po válce 
dopadají vždy plnou silou. Film je 
dostupný online na iTunes, v O2 
Videotéce, Aerovod, DAfilms, 
iPrima, Starmax, Google Play 
a na dalších platformách. 

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

F
INZERCE

Film, který vznikl podle skutečnosti, 
popisuje osud Tami Oldmanové a Richar-
da Sharpa – dvou dobrodruhů, kteří se náhodně potkali 
v roce 1983, zamilovali se a začali si užívat jeden druhé-
ho. Brzy nato dostal Richard nabídku přepravit známým 
jachtu přes oceán do kalifornského San Diega a oba nad-
šeně souhlasili. Netušili, že je uprostřed cesty čeká jeden 
z nejsilnějších hurikánů v historii a jejich plavba se změní 
v boj o život. Když se bouře uklidní, Tami se probere a zjis-
tí, že Richard je těžce zraněný a loď v troskách. Musí posbírat  
všechny síly, aby zachránila sebe a jediného muže, kterého kdy milovala.

 Film měsíce

Než přišla bouře

Na 
Netflixu
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Z větší části se Anatomie života odehrává 
na nemocniční traumatologii, kde sleduje prá-

ci sester a lékařů na akutních případech. Zároveň 
rozehrává životní osudy čtyř sestřiček, které tady 
pracují. Seriál se pyšní obsazením, především ses-
ter Ester a Anny Geislerových, ale i Jitky Schneide-
rové, Jiřího Štrébla nebo Martiny Preissové. 

Bohužel moc dalšího Anatomie života nabíd-
nout nemůže. Snad pár vtipných scén, třeba 
když (v úvodní epizodě) primářka pomlouvá 
pacienta, aniž si uvědomí, že není v celkové, 
ale lokální anestezii, často však snaha o humor 
působí jako karikatura postav či situací. Snad 
dojemnou scénu, v níž seniorka, smířená se 
smrtí, prosí sestřičku, aby její rodině rozmluvila 

operaci. Jenže to je jen několik světlých okamži-
ků v nánosech bahna zdlouhavých strojených 
scén, prázdných pohledů, komisních dialogů 
a z velké části velmi průměrných hereckých 
výkonů, o karikaturách některých postav, 
zejména lékaře Drahoše (Karel Heřmánek ml.) 
a primářky (Anna Geislerová), již byla řeč. 

Anatomie života se tak bohužel stává dalším 
příkladem často zoufalé potence tuzemské 
původní seriálové tvorby. Ostatně stačí si při-
pomenout tematicky podobný zámořský seriál 
Pohotovost – ačkoli si odbyl premiéru před šesta-
dvaceti lety, hravě strčí všechny tuzemské počiny 
z lékařského prostředí – včetně Anatomie života 
– do kapsy. A to pro nás není věru dobrá vizitka.

Magic Mirror
PEARL CHARLES
Její deska začíná vypalovačkou, 
která dá od prvních tónů vzpo-
menout na hudební fenomén 
sedmdesátých a počátku 
osmdesátých let minulého 
století, švédskou kapelu ABBA. 
A zpěvačka Pearl Charles 
pokračuje v šedesátkových 
a sedmdesátkových melodiích 
s příchutí diska, popu či country 
na nové desce Magic Mirror 
(Kouzelné zrcadlo) i dál. Jsou tu 
odkazy nejen na skupinu ABBA, 
ale i na Bee Gees nebo tradiční 
popové či country písničkářky, 
to vše stmelené do pohodové 
desky, na které si příjemný vokál 
zpěvačky pohrává se všemi styly, 
jež posluchačům servíruje. Ač 
u nás není jméno Pearl Charles 
tak známé, začínala v osmnácti 
v countryovém duu, o čtyři roky 
později bubnovala v kapele  
The Blank Tapes a svůj debut  
přichystala před třemi lety. 
Na něm ji někteří přirovnávali 
k mixu slavnějších kolegyň  
Lany Del Rey či June Carter 
Cash. Jak se jí novinka povedla, 
si můžete poslechnout na  
pearlcharlesmusic.bandcamp.com.

Liška
FREDERICK FORSYTH

V novince legendy špionážních thrillerů vzbudí 
uprostřed noci bývalého britského tajného agenta 

Adriana Westona telefonát ministerské předsed-
kyně. Její sdělení je šokující: do počítačových data-

bází Pentagonu, americké Národní bezpečnostní 
agentury a CIA se dostal hacker. Překvapením je, 

že jde o britského mladíka Luka, který svým činem 
nic nesledoval. Ale Weston dostane nápad: Jestliže 

Luke dokáže tohle udělat nám, co může udělat 
našim nepřátelům? 

Pohlednice z Itálie
ALEX BROWNOVÁ
Grace Quinnová má zlomené srdce, spous-
tu starostí s matkou a budoucnost vidí 
černě. Pracuje ve společnosti pronajímající 

lidem skladové prostory a jediný zdroj dobrodružství pro ni 
představuje vyklízení těch starých, za které nájemníci přestali 
platit. Když v jednom z nich objeví umění nevýslovné ceny 
a deníky jeho majitelky, rozhodne se pátrat po její rodině, aby jí 
poklad předala. Vydává se do Itálie, do růžové vily na útesech… 
A možná někde tady na ni čeká i láska. 

ANATOMIE 
ŽIVOTA? 
Zbytečná námaha!

20 %

 Kniha k Valentýnu

369 KČ, METAFORA

D

PRO 
NĚJ

PRO 
NI

359 KČ, KALIBR

 Deska

Chtělo by to seriál, který přilepí diváky k obrazovkám Novy 
a nahradí Ordinaci v růžové zahradě, která v červnu končí, 
a navíc bude tak dobrý, že když se postaví Slunečné, roznese ji 
na kopytech, podobně jako ona zmíněnou Ordinaci. Pokud tohle 
dokáže novinka Anatomie života, stane se zázrak – je to jeden 
z nejhorších televizních počinů poslední doby.
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Členové gangů, kromě toho, že na sítích drogy přímo prodávají nebo dosti nevybíravě 
zastrašují konkurenci, umísťují třeba na síť TikTok krátká videa, kde ukazují pohád-

kový život, který členy kartelů čeká. Ten čítá zbraně všeho druhu, balíky peněz, rychlá 
auta, krásné ženy všude kolem, užívání si ve víru tance, divoké honičky na souši i na moři. 
Příspěvky opěvující mafiánský život mají miliony zhlédnutí a daří se jim cílit na leckdy 
životem frustrovanou mládež. 

Přitom kartely zveřejňováním příspěvků relativně riskují – policie získává stále více stop 
k dopadení jejich členů z Facebooku, Twitteru nebo Instagramu. Třeba když před rokem 
zatkla šéfa kolumbijské skupiny La Local Diega Optru, uvedla, že právě jeho intenzivní 
život na Instagramu byl pro jeho zadržení klíčový. Zatím jde ale o kapku v moři, která mafii 
od „marketingu“ na sítích nijak neodradila.

Soutěž o Velkou knihu  
slavných dobrodružných příběhů

Vyhrajte knížku, ve které se sešly dobrodružné 
příběhy klasické světové literatury od Jacka 
Londona, Julese Verna, Karla Maye, Ruyarda 
Kiplinga a dalších, navíc doplněné krásnými 
ilustracemi Zdeňka Buriana.

S kým nazpíval zpěvák  
David Stypka duet  
Dobré ráno, milá?

A s Ewou Farnou
B s Bárou Polákovou
C s Hanou Zagorovou

Odpověď zadejte do příslušného 
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 17. února 2021.

Novinkou se 
pochlubila 

herečka 
Alice 

Bendová. 
„Tak přátelé, já 
jsem na mladý 

kolena 
zasnoubená,“ 

napsala 
k fotce 

s krásným 
prstenem.

Slavní propadli 
nové vášni 
– otužují se 
v ledové vodě. 
Jednou 
z nadšených 
průkopnic je 
i herečka 
a moderátorka 
Eva Decastelo.

Modelka Simona Krainová 
vyrazila na ostrov Svatý 
Martin, odkud posílala svým 
příznivcům jednu smyslnou 
fotografii za druhou.

Na sociálních sítích komunikuje kdekdo, lidé je používají 
k zábavě, práci i k byznysu. V poslední době si je oblíbila 
i mafie, konkrétně latinskoamerické drogové kartely. Lákají 
na nich nové rekruty – třeba tím, že jim slibují život v luxusu.

MAFIE NA SÍTÍCH LÁKÁ 
NA POHÁDKOVÝ ŽIVOT

 To nej z Instagramu

Cose děje

Lidé pomáhají 
Stypkově rodině
Sociální sítě oběhla zdr-
cující zpráva – zemřel 
David Stypka, šikovný 
muzikant, který se pro-
slavil duetem s Ewou 

Farnou Dobré ráno, milá a jenž měl dobře 
našlápnuto se svojí kapelou Bandjeez. Léčil 
se s rakovinou slinivky, nepřežil komplika-
ce způsobené koronavirem. Tátovi tří ma-
lých dětí bylo pouhých 41 let. Rodině chtěli 
lidé finančně pomoci sbírkou na milion. 
Za pár dní se vybraly čtyři – a přispět lze 
stále na stránce www.znesnaze21.cz.

Martinová přišla  
o pět svých blízkých
Zpěvačka Věra Martinová na Facebooku 
vyzvala lidi, aby ještě „celibát“ vydrželi. 
„Noste roušky a buďte tím zodpovědní 
především ke svým blízkým. Vím, o čem 
mluvím,“ napsala. A pokračovala šokujícím 

sdělením: „Přišly jsme 
se sestrou díky covidu 
v průběhu dvou měsíců 
o značnou část naší 
rodiny. Bratrance, tetu, 
sestřenici… Ale hlavně 
maminku i tatínka. 
Věřte, že je to strašná 
nálož,“ svěřila se s těž-
kým osudem.

?
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Jak jsem pásla motýly

Každý den může přinést překva-
pení. Někdy náhodou, jindy 

je třeba jít osudu trochu naproti. 
Občas potkáte člověka, na kterého 
jste už skoro zapomněli. A uvědo-
míte si tok času.

Utřít prach, vydrhnout 
podlahy, roztřídit prádlo, vy-
hodit zbytečnosti, umýt okna, 
přesunout nábytek. Tak u mě 
probíhá jarní úklid. Ano, dělám 
ho už v únoru. Pak už bych 
na něj neměla čas, protože lítám 
v jednom kuse po venku. A když 
jsem právě utírala největší lustr, 
pípla mi esemeska. Rezignovaně 
jsem vzala nenáviděný přístroj 
do ruky. Ha, neznámé číslo! 
Zpráva zněla: PŮJDEME DNES 
SPOLU PÁST MOTÝLY?

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

Vzteky jsem hodila mobil 
na gauč. Zase nějaká reklama! 
To bude banka nebo dodavatel 
plynu. No jo, ale vždyť nic nena-
bízeli. Vtom přišla další zpráva: 
VE 14:00 BUDU NA ROHU 
PUŠKINOVY A LÉKÁRENSKÉ UL. 
Tak to si někdo spletl číslo. Nebo 
jde o vtip sousedky Voříškové? 
Do minuty se objevil třetí text: 
BUDU ČEKAT, MARUŠKO. DRU-
HÁ LAVICE HNED U OKNA. Tak 
moment, nebude to spolužačka? 
Mozek mi bzučel jako čmelák 
na jeteli. Vždyť na základce jsem 
ve druhé lavici u okna seděla já! 

Na neznámá čísla ze zásady 
neodpovídám. A už vůbec na ně 
nevolám. Tak co teď? Zvědavost 
zvítězila nad opatrností a domácí 

nudou. Za pět minut dvě jsem 
číhala poblíž určeného místa, při-
krčená za sochou ruského básníka. 
„ Jé, paní, vy se tu schováváte? A to 
číháte na lva, nebo na krokodýla?“ 
zařval na mě asi dvanáctiletý kluk. 
„Tady jsou jen Marťani a uprchlí 
cvoci,“ přidal se k němu druhý v po-
dobném věku. Oba pobíhali sem 
a tam a odvedli mou pozornost 
natolik, že jsem ani nepostřehla, 
že za mnou někdo stojí. „Tak ty 
jsi přece přišla, Maruško. Tos mi 
udělala radost,“ ozvalo se tichým 
hlasem. Stál tam cizí chlap a vypa-
dal skoro jako děda Mráz!

„Vždycky jsi mi připomínala 
motýla. Byla jsi taková křehká. To 
Lenka za tebou pořád poletovala 
jako vosa. A Štěpán u dveří byl 

pro všechny medvěd, jak stále 
usínal,“ pokračoval starý muž 
zasněně. Jeho obličej jsem stále 
nepoznávala, ale ten hlas… „Už 
tu paní nezlob, dědo. Měli jsme jí 
poslat psaní potrubní poštou, a ne 
na mobil,“ smál se jeden z ne-
zbedníků. Najednou mi to v hlavě 
docvaklo. „Vy jste můj třídní učitel 
Hlavička. Ale já myslela, že jste…“ 
Rychle jsem se zarazila. „Právě mi 
bylo devadesát, ale mrtvý ještě 
nejsem,“ špitnul pobaveně děda. 

„To jsou pravnuci, to oni posílali 
ty zprávy. Říkali, že na začátku 
musí být nějaká bláznivina, aby 
to upoutalo pozornost. I číslo 
mi na tebe sehnali, netuším jak. 
Víš, k narozeninám jsem si udělal 
seznam věcí, které bych rád stihnul. 
Jednou z nich bylo, že se s tebou 
chci ještě setkat. Nedávno jsem tě 
totiž viděl přestupovat v Chlumci 
na nádraží. Utíkala jsi na rychlík 
a měla na zádech batoh! Vypadalas 
tak roztomile.“ Matně jsem si vzpo-
mněla na výlet do Orlických hor. 
Bylo to asi před dvaceti lety. „Vy 
stále jezdíte vlakem?“ podivila jsem 
se. „Teď už moc ne. Tak šestkrát 
do roka,“ odpověděl. „A vždycky mě 
doprovází někdo z rodiny. Jsou zlatí, 
nechali si mě u sebe. Ale neboj, 
o tebe se děti taky postarají, až 
přijde tvůj čas,“ dodal s úsměvem, 
který jsem neopětovala. 

„Kde je Milan? Jak to, že vás tu 
nechal samotnýho?“ zapištěla plno-
štíhlá žena s drdolem, která náhle 
vyběhla z obchodu. „To je manželka 
mýho vnuka, moc hodná,“ zašeptal 
třídní učitel na penzi a už nahlas 
dodal: „Vždyť na mě rarášci dávají 
pozor. Koupila jsi sekanou?“ Pak 
se rychle obrátil ke mně: „Sbo-
hem, Maruško. Myslím, že motýli 
už uletěli.“ Ještě jsem zaslechla 
cinkající hůlku a dýchavičný hlas, 
špatně skrývající chrapot: „Nechci 
žádný jablíčka, po těch bolej zuby. 
I ty moje vyndavací.“ Stála jsem bez 
hnutí, ignorovala pomalu padající 
sníh a přemýšlela, co se mnou asi 
bude za třicet let. ▪
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Křupavá zvenku a vláčná uvnitř, takový pocit by měla v ústech 
zanechat každá správná hranolka. Při její domácí přípravě nejde 
o žádnou kulinářskou alchymii, stačí dodržet přesný postup. 
A podobné je to i s namícháním poctivého bramborákového 
těsta. Ale pozor, správně ochutit a osmažit kuřecí Ondráše je už 
dílko hodné uznání.  

BRAMBŮRKOVÉ 
SMAŽENÉ POTĚŠENÍ 
v belgickém i českém stylu

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

Při smažení použijte  
bohaté množství 
rozehřátého oleje, 
aby bramboráky byly 
méně mastné.

Co znamenají 
písmenka  
u brambor?
ODKAZUJÍ NA RŮZNÉ 
DRUHY I STÁŘÍ

Není asi překvapením, že 
prvním a nejdůležitějším 
momentem je výběr těch 
správných brambor. Ne každý 
typ se hodí pro různé použití. 
Pokud koupíte velmi kvalitní 
odrůdu, ale nevhodný typ, 
už se vám nikdy nepodaří 
dohnat výsledek, ani 
kdybyste byli mistři světa. 

Varné typy brambor:
A: salátové – pevné, 
lojovité, vhodné k přípravě 
bramborového salátu
B: přílohové – polopevné, 
polomoučné, vhodné 
k širšímu využití
C: pyré – moučné, rozvářivé, 
vhodné na placky, kaše, 
do polévek, těsta
D: krmné – nejsou určené pro 
kuchyňské zpracování

V běžném supermarketu 
si budete muset většinou 
vystačit s omezenou 
nabídkou. Pokud si nejste 
jistí, sáhněte po velkých 
žlutých bramborách bez 
viditelných kazů, které 
neprošly při skladování 
mrazem. 

1 Oloupané brambory omyjte a nakrájejte 
na struhadle nahrubo. Potom z nich vymač-

kejte maximum vody kvůli lepší křupavosti těsta. 

2 Přidejte prolisovaný česnek, vejce, škrob, 
sůl a veškeré koření v množství podle vaší 

chuti. Dejte si pozor, aby těsto nebylo příliš 
řídké. Směs uložte na 1–2 hodiny do lednice.

3 Mezitím si připravte kuřecí prsa. Pokrájejte 
je na nevysoké kousky široké a dlouhé tak, 

aby se ideálně vešly na plochu vaší naběračky. 
Mírně osolte. 

4 V pánvi rozehřejte dostatečné množství 
tuku, ideální je vepřové sádlo nebo kombi-

nace rostlinného oleje a sádla. 

5 Do mělké naběračky vložte bramborá-
kové těsto, na něj kousek kuřecího masa 

a zakryjte další vrstvou bramborákového těsta. 
Stlačte, rukou vytvarujte a vložte do pánve. 

6 Restujte po obou stranách dozlatova. Abys-
te měli jistotu, že těsto i maso budou uvnitř 

dodělané, vložte na závěr všechny Ondráše 
na chvíli do trouby rozehřáté na střední teplotu.  

Kuřecí Ondráš
10 MENŠÍCH PORCÍ 
PŘÍPRAVA: 1 HODINA  SMAŽENÍ: 1 HODINA  DOPEČENÍ: 15–20 MINUT

I 1 kg brambor  I  0,5 kg kuřecích prsou  I  2 vejce  I  2 lžíce škrobu  I  6 stroužků česneku  I  sádlo  I  sůl, pepř, majoránka

A

B

C
D
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Křupavé 
domácí hranolky
2 PORCE
PŘÍPRAVA: 20 MINUT  
VAŘENÍ: 20 MINUT  
SMAŽENÍ: 15–20 MINUT

I  600 g brambor  I  sůl  
I  ocet nebo hořčice  I  rostlinný olej

Správné křupavosti hranolek 
dosáhnete dvojím smažením 
při různých teplotách  
nebo předvařením brambor, 
jejich zmrazením 
a následným smažením.

1 Oloupané brambory nakrájejte 
na dlouhé hranoly o průměru asi 

1 cm. Ve studené vodě je opakovaně 
vykoupejte, vodu je vhodné i vyměnit.  

2 Bramborové hranolky vložte 
do mírně vroucí vody, řádně osolte 

a nechte vařit doměkka. Na konci varu 
přidejte lžíci hořčice nebo octa. 

3 Vodu slijte a brambory osušte 
utěrkou. Po vychladnutí je dejte 

zmrazit do lednice. 

4 Rozehřejte fritovací hrnec nebo 
na pánvi dostatečně bohaté 

množství rostlinného oleje. Hranolky 
smažte dozlatova.  

5 Děrovanou naběračkou opatrně 
hranolky vyndejte a přebyteč-

ný olej vysušte pomocí papírových 
ubrousků. V míse dosolte, protřepte 
a vložte na talíř nebo do kornoutů.  

6 Hranolky podávejte s oblíbenou 
omáčkou, třeba tatarskou, keču-

pem nebo BBQ. Ti šikovnější z vás se 
mohou pokusit i o domácí majonézu, jak 
velí originální recept na French Fries.



Pohodlně na vlak i z nádraží 
za zvýhodněnou cenu 
pro zákazníky ČD 

ČD Taxi
▪ stanoviště ČD Taxi vždy v blízkosti nádraží
▪ k dispozici ve vybraných železničních stanicích
▪ objednávejte nonstop na bezplatné lince 800 252 252
  s uvedením hesla „ČD Taxi“

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdtaxi

CDPV_CDTaxi_2021_215x270_v01.indd   2 18/01/2021   16:49



63

JUVIOVÉ
OŘECHY

TĚTÍ

??
POMŮCKA:

ASA, IHA,
OREVAD,

TIL

DVANÁCT
MĚSÍCŮ

VOJENSKÝ
NÁRAMENÍK SNÍLEKVYZTUŽOVAT

(STAV.)

MEZINÁR.
HOTELOVÁ
ASOCIACE

NÁSTAVBA
NAD HLAVNÍ

ŘÍMSOU

1. ČÁST
1. TAJENKY

BRÝLE
NA NOS

ANGLICKÝ
ZÁPOREDÉM VODÁRENSKÉ

NÁDRŽE PRIMÁT STŘÍBŘITĚ
ŠEDÝ KOV

PŘÍLEŽITOST-
NÁ KOUPĚ

(-S-)

CHYBA
(OBECNĚ)

STEPNÍ
PSOVITÉ
ŠELMY

ZNAČKA
POHOVKY
Z ŘETĚZCE

JYSK

ČÁST
PRAŽSKÉHO

JIŽNÍHO
MĚSTA

PATŘÍCÍ
OTOVI

LEDOVCOVÁ
USAZENINA

(GEOL.)

PŘEDAT
ZNALOSTI

OZNAČENÍ
POLSKÝCH
ŽELEZNIC

OPAK
TRHÁKU

(HOVOR.)

STARÁ
JEDNOTKA

HMOTNOSTI

ELEKTRICKÝ
VODIČ

NAD TRATÍ

?

?

?

?
VYROVNANÁ

HROMADA
(OBECNĚ)

MĚSTO NA
PŘEROVSKU

STARO-
ŘÍMSKÉ
MINCE

MYS
(KNIŽNĚ)

CHMELOVÝ
KEŘ

HUDEBNÍ
ZKRATKA

(PIANO
PIANISSIMO)

NÁPOR

TÍM
ZPŮSOBEM

JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA

HLASITÝ
KŘIK

VYCPÁVKOVÁ 
HMOTA

NERVOVÝ
ZÁŠKUB
POHYB

VZDUCHEM

KAMPAK

TLUMOK

NĚMEC
FRANC.

FILM. KOMIK

DAREBÁK
TEXTILNÍ

ROSTLINA

PŘEDLOŽKA
NÚBIJSKÁ
BAVLNA

PRYSKYŘICE

LESNÍ PLOD

FRANC.
MUŽ. JMÉNO

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

BIBLICKÁ
PRAMÁTI

KLUS (KONĚ)

POPRAVČÍ

2 .TAJENKA

2. ČÁST
1. TAJENKY
V PRAVOU 

CHVÍLI

ONEN

HŮLKY

NADŠENĚ
PŘIJÍMAT

DĚDINA

JEMNOCITY

VÝZVA

JUDSKÝ
KRÁL

KRÁL
ZVÍŘAT

PRACOVNÍ
KOMBINÉZY

LEDOVCOVÝ
KOTEL

(GEOL.)

NÁTĚR
JEDNOTKA

HLASITOSTI

SLOVENSKÉ
MUŽ. JMÉNO
LÉKÁRNICKÝ
PRAKTIKANT

PAPOUŠEK

CIZOKRAJNÁ
DUŽNATÁ

BYLINA

NĚMECKY
ČERVENÝ

RET

PATŘÍCÍ
IVOVI

UKRAJINSKÝ
LIDOVÝ
TANEC

JM. HEREČKY
MANDLOVÉ
FILIPÍNSKÁ

SOPKA

ŘÍMSKY
2001

DOUŠEK

OHON

NAŠE POLIT.
STRANA

STOKA

KONGO
(BÝV. NÁZEV)

CEJCHOVÁNÍ

DÁT
PŘIHRÁVKU

INICIÁLY
ZUŘIVÉHO

REPORTÉRA

NĚCO
(KNIŽNĚ)

MALÁ
SONÁTA

ZKUŠEBNÍ
VÝROBEK

ČÁST
PRAHY 4
ZNAČKA

APERITIVU

TLUKOTY
RANNÍ
VLÁHA

PLETIVA
POD KŮROU

STROMŮ

NA ONO
MÍSTO

JMÉNO
ITALSKÉ

ZPĚVAČKY
PAVONE

Jaroslav Rudiš (*1972) 
český komiksový scenárista, novinář a spisovatel:

Člověk na tom není ani hůř, ani líp než vlak, který vjíždí do 
nádraží, protože ani vlak, ani člověk se nemůže rozhodnout, ... 
(dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: 
Bohatí samozřejmě nepotřebují ani veřejnou dopravu – do vlaku, autobusu nebo tramvaje si jejich představitelé sednou jen při volební kampani.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o Katalog vozidel ČD
Pošlete nám správně vyluštěnou tajenku z křížovky  
a tři z vás mohou vyhrát publikaci Katalog vozidel Českých drah  
s bohatým ilustračním vyobrazením i textovým popisem.  
Pro milovníky železnice jde skoro o povinnou četbu.

Správnou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz 
do 17. února 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 17. února 2021. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo 
zpětnou adresu. Jednoho 
výherce odměníme 
Kilometrickou bankou  
ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:

1 – Stromboli
2 – 1896
3 – rakouská
4 – Praha – Vrané 
        nad Vltavou
5 – 20 ČD Bodů

1  Ve kterém pražském  
 divadle hraje Patrik  

 Děrgel Hamleta?

 A   v Národním
 B   ve Švandově
 C   v Palace

2  Jak se jmenuje film  
 oslavující stavbu  

 jaderné elektrárny  
 Dukovany?

 A   Atomová katedrála
 B   Konečná stanice
 C   Vysoká modrá zeď

3 Jak má být dlouhá  
 první vysokorychlostní 

 trať v Indii?

 A   308 km
 B   508 km
 C   808 km

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

Soutěž o knihu  
Stopy neznáma
Která velká ložiska  
se nacházejí pod  
Beskydami?
B  metanu

Soutěž o knihu  
Falešná kočička
Kolikáté narozeniny by letos 
v lednu oslavil herec Boris 
Rösner?
A  70.

Soutěž o voucher  
locomotif
Tajenka zní:  
… si jejich představitelé 
sednou jen při volební 
kampani.

4 Kdy doputoval Ondřej  
 Herzán po Svatojakubské 

 stezce do Santiaga  
 de Compostela?

 A   15. 7. 2019
 B   28. 10. 2019  
 C   5. 11. 2019 

5 Kolik vozů se u ČD uklidí  
 v průměru každý den?

 A   1 000
 B   3 000
 C   5 000

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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



Výhodné 
firemní cestování
Nakupujte v e-shopu ČD 
jako firma a ušetřete 
za služební cesty.
▪  nákup jízdenek kdekoliv a kdykoliv

▪  sleva až 10 %

▪  místenka zdarma*

▪  možnost platby na fakturu

* neplatí pro SC Pendolino 
 a railjet ve třídě Business

Pojeďte s námi.
www.cd.cz

CDPV_B2B_nabidka_2021_215x270_v01.indd   1 04/11/2020   11:58



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 

CDPV_Zeleznice_srdcem_NEW_2021_215x270_v01_dispečer_ČD.indd   1 05/01/2021   11:28
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