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ÚVOD 1

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
145 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
29. ledna 2020, Praha 

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

pokud právě sedíte ve vlaku, jedete jedním z bezmála sedmi tisíc spojů, které České dráhy 
vypraví každý den. A víte, co je na tom zajímavé? Že zhruba stejný počet slov použijeme v běžné 
komunikaci. Co vlak, to slovo. Jak to s tím souvisí? Vlastně nijak, jen mne překvapuje, kam se 
všechna ta naše slova poděla, protože mám pocit, že spolu mluvíme čím dál méně. Fenoménem 
poslední doby je (ne)používání pozdravu. Nestává se vám to taky? Někoho pozdravíte a nic? 
Oční kontakt, úsměv a zase nic! Dokonce už i v e-mailové korespondenci není výjimkou 
absence oslovení a pozdravu, přitom asi nikdo z nás by nenapsal dopis bez základních atributů 
písemného styku. Tak nás to přece naučili…

S komunikací nemá naopak žádný problém osobnost tohoto čísla, herec a režisér Jiří Mádl. 
Řekl toho na sebe dokonce tolik, že se rozhovor s ním musel zkrátit skoro o polovinu, aby se 
do vymezeného prostoru vešel. Vedle „ukecanosti“ mu nelze upřít ještě jednu věc – zápal pro věci, 
které dělá. Jiří Mádl je totiž příkladem 
člověka, pro kterého je práce koníčkem.

Dialog je klíčovým slovem také 
pro cestopis tohoto čísla. Popisuje 
plánování a prožití dovolené, 
která bývá jednou z největších 
rodinných událostí roku. Pokud se 
právě teď rozhodujete, kde strávíte 
letošní volné dny s nejbližšími, zkuste 
se s námi s nadhledem podívat, jak 
to prožívá žena a muž, otec a matka. 
Jejich pohledy totiž nebývají totožné.

Ať už pojedete kamkoli, přeji vám 
nejen pohodlnou cestu a šťastný 
návrat, ale i správného parťáka 
na povídání.

P. S.: V tomto editorialu jsem použil 
252 slov a zdaleka jsem neřekl vše.

Václav Rubeš 
šéfredaktor
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NOVINKY2

V rámci modernizace vozidlového parku nasadí České dráhy do provozu další motorové jednotky typu Stadler. Během února  
se jich cestující dočkají na Olomoucku. Prozatím se zde počítá s nasazením dvou jednotek, během roku postupně přibudou další,  
což bude znamenat rozšíření bezbariérovosti v dopravě. 

ODMĚNA ZA NÁKUP ČESKÝM DRAHÁM NA BUDOUCNOSTI ZÁLEŽÍ

Další Stadlery jsou již na obzoru! Oblíbené 
motoráčky od švýcarského výrobce si 

za poslední roky získaly své příznivce na naší 
železnici. Dobrou zprávou je, že letos přibu-
dou další, a to v Olomouckém kraji na regi-
onálních spojích. Národní dopravce počítá 
s tím, že první dvě jednotky budou zařazeny 
do běžného provozu s cestujícími už během 
února na trati Olomouc – Drahanovice. 

E-SHOP ČD POMÁHEJ S ČD

Během roku se k nim mají přidat další, na tra-
tích z Olomouce do Moravského Berouna 
a ze Šumperka do Hanušovic a Jeseníku.

Nově nasazené jednotky nabídnou přes sto 
míst k sezení, klimatizaci, WC s uzavřeným 
systémem, dostatek míst pro jízdní kola, 
a především bezbariérovost. Pohodlné nastu-
pování a vystupování jistě uvítají všichni ces-
tující s větším množstvím zavazadel, cyklisté, 

JEDNOTKY STADLER MÍŘÍ DO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Nakupte během února v e-shopu ČD a odměnou vám bude sleva 
250 Kč v e-shopu www.kavavyhodne.cz, který se specializuje 
na prodej vysoce kvalitní kávy, čajů a příslušenství za výhodné ceny. 

Slevový kupon, který po nákupu 
jízdenky obdržíte do vaší e-mai-
lové schránky, můžete uplatnit 
až do 31. března 2020 při mini-
mální objednávce za 1 000 Kč. 
Sleva neplatí na produkty illy 
a Lavazza Qualita Oro zrnková 
káva. Využijte i další výhody, 
jako je doprava zdarma, do-
ručení hned druhý den a další. 
Více o podmínkách na  
www.kavavyhodne.cz  
v sekci Kupony a akce.

lyžaři, senioři, rodiče s kočárky a osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace.

České dráhy zakoupily dvanáct motoro-
vých jednotek typu Stadler od společnosti 
Deutsche Bahn. Všechna vozidla původní řady 
D6460 postupně projdou modernizací interiéru. 
Modernizace, která zahrnuje čalounění seda-
del, nový audiovizuální informační systém, 
LCD monitory, wi-fi nebo elektrické zásuvky.

Téma společenské odpovědnosti je už mnoho let v hledáčku nejen široké 
veřejnosti, ale i firem. A protože Českým drahám na naší budoucnosti 
a společenském rozvoji záleží, zapojilo se také mnoho dobrovolníků 
z jejich řad. Nová iniciativa Pomáhej s ČD, která vznikla v září roku 2019, 
má za sebou již několik úspěšných charitativních akcí. Po projektech, jako 
je například Teribear (pomoc dětem v dětských domovech) či Sázíme lesy 
nové generace, se v závěru roku České dráhy zapojily také do tradičního 
hnutí Movember a Giving Tuesday. Zaměstnanci ČD, Správy železnic 
a Drážního úřadu při nich vybrali nejen oblečení, hračky či drogistické 
zboží, ale i více než dvanáct tisíc korun. Letos dopravce 
v projektu Pomáhej s ČD pokračuje a na každý měsíc 
připravuje jednu novinku. Lednovým tématem byla 
podpora dárcovství krve a v dalších měsí-
cích se například chystá spolu-
práce na Běhu pro světlušku či 
výzvě Ukliďme Česko.
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ČASOPIS PRO DRÁŽNÍ FANOUŠKY
Zajímají vás novinky z prostředí domácí i zahraniční železnice? Po-
kud ano, předplaťte si měsíčník Železničář. Toto periodikum určené 
příznivcům ČD, partnerům i spolupracujícím subjektům vychází 
pravidelně již od roku 1994 a od ledna letošního roku nově jako 
měsíčník v praktickém formátu A4 v rozsahu 40 stran. Jeho náklad 
činí 10 500 výtisků. V nynější rozšířené verzi se dočtete vše o dění 
a zajímavostech v rámci Skupiny ČD či o novinkách u zahraničních 
železničních dopravců. Samozřejmostí jsou výlety do historie, 
recenze železničních modelů a knih. Součástí ročního předplatného 
ve výši 500 Kč jsou rovněž čtyři oboustranné plakáty s železniční 
tematikou. Objednávejte na www.cdprovas.cz/predplatne.

MŮJ VLAK

VYUŽITÍ APLIKACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Ve vybraných ČD Centrech v železničních stanicích po celém Čes-
ku jsou nově k dostání cestovní ručníky od firmy Sportica v prak-
tickém a skladném balení ideálním na cesty i jen do kabelky či 
aktovky. Ručník s rozměry 30 x 30 nebo 40 x 40 cm je vyrobený 
z velmi lehkého rychleschnoucího mikrovlákna odolného proti 
plísním a bakteriím a absorbuje až trojnásobek vlastní hmotnos-
ti. Váček na uložení cestovního ručníku je opatřený karabinkou 
pro zavěšení podle potřeby. Na pokladnách Českých drah byl také 
obnoven prodej stíracích losů Sazky. Na výběr je hned z několika 
druhů – Rentiér, Prase v žitě nebo Černá Perla. Více informací 
získáte na pokladnách Českých drah nebo u obsluhy ČD Centra.

NOVÉ PRODUKTY V PRODEJI
ÚNOROVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

OSLAĎTE SI CESTU TYČINKOU SNICKERS
ČD CENTRUM 

WWW.PONTY.CZ

Máte na něco chuť a čeká vás dlouhá cesta? Vsaďte na ikonickou 
tyčinku Snickers, která je plná těch nejlepších oříšků, chutného ka-
ramelu a nugátu, celá zalitá v nejjemnější mléčné čokoládě. A pokud 
rádi zkoušíte nové příchutě, sáhněte po Snickers white v bílé čoko-
ládě! Tuto limitovanou edici najdete v prodejnách Pont to go a Pont 
Market v akčních regálech během celého února.

S příchodem nového jízdního řádu a novinek v regionální dopravě  
od 15. prosince 2019 byla změněna platnost tarifu Českých drah 
v osobních a spěšných vlacích na území Zlínského kraje, který 
není uznáván při vnitrokrajském cestování. Důvodem je zavedení 
krajského tarifu TZK. Tarif národního dopravce platí nadále při 
cestování mimo kraj. Protože jízdenky TZK nelze dosud koupit on-
line, není možné jejich nákup zprostředkovat v aplikaci národního 
dopravce Můj vlak. Nákup jízdenek pro vnitrokrajské cestování 
bude v aplikaci umožněn až po spuštění státního tarifu, které je 
plánováno na konec roku 2020.
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Krátký život turbínových lokomotiv v Československu V době svého vzniku byla na železnici považována za vhodnou alternativu 

k elektrické trakci. Od turbínových lokomotiv si mnozí slibovali především úspory 

tehdy nedostatkové elektrotechnické mědi, ale i oceli a cementu při plánované 

elektrizaci tratí v tuzemsku. Dva prototypy vyrobila plzeňská škodovka v letech 

1958 a 1960. Zkušební provoz zajišťovalo lokomotivní depo v Plzni. Éra těchto 

hlučných strojů však bohužel netrvala příliš dlouho.  

t é m a
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Miroslav Petr  |  Foto a sbírka: autor, archiv redakce

Dávné letopisy uvádějí, že první ini-

ciativy zkoumající proveditelnost 

projektu lze vystopovat na samém úsvi-

tu železnic v Rakousko-Uhersku. Stav-

bu takzvané Jižní státní dráhy schválil cí-

sař František Josef I. definitivně 1. břez-

na 1849. Nejnovější událost spojená s tra-

tí se však týká nedávné doby – 15. květ-

na 2019 tam dokončili ražbu prvního ze 

dvou nových základnových tunelů o dél-

ce 27,3 km, které po dokončení v roce 2025 

posílí vzrůstající, hlavně tranzitní dopra-

vu na historické horské trati. 

Stavělo se po etapách

Jižní dráhu stavěli naši předci po úsecích. 

První vlak z vídeňského jižního čili dnes 

hlavního nádraží, přijel do stanice Glog-

gnitz už 5. května 1842.  Na opačné stra-

ně horského hřebene poté zprovoznili 21. 

října 1844 úsek ze Štýrského Hradce nebo-

li Grazu do Mürzzuschlagu. Zbývalo po-

V Evropě nejdeme úseky tratí, které se 

nesmazatelně zapsaly do historie. Jednou z nich je 

část hlavní trati z Vídně na Jadran, která se nazývá 

Jižní dráha (Südbahn). Zhruba sto kilometrů 

od rakouského hlavního města zdolává přírodní 

překážku v podobě severních vápencových Alp, 

přesněji masív Rax čili Rakous. Vrcholová stanice 

a tunely se nacházejí u průsmyku Semmering, 

který dal této trati název. 

stavit vlastní horskou trať Semmeringu, 

dlouhou 41,8 kilometr, právě mezi Glo-

ggnitz a Mürzzuschlagem. Do vrcholo-

vé stanice Semmering v nadmořské výš-

ce 894 m. n. m., kde se vystupuje do nej-

staršího lyžařského střediska v Evropě, se 

musela stavět obzvlášť náročná, takzva-

ná severní rampa. Dvoukolejná trať špl-

há ze stanice Payerbach-Reichenau stou-

páním až 25 promile oblouky s nejmen-

ším poloměrem jen 190 metrů. Bylo třeba 

provrtat skály pro celkem šestnáct tunelů 

a vyzdít stejný počet často monumentál-

ních viaduktů citlivě zasazených do pří-

rody. Cestující ve vlaku často ani neví, co 

mají sledovat dřív, zda nádhernou příro-

du či díla klasické dopravní architektu-

ry. Dnes mohou navíc jen dřímat a užívat 

si pohodlí moderních rakouských vlaků. 

Hlavně znalci železnic si však jízdu uží-

vají ve velkém. V nejvyšší stanici Semme-

ring, situované v kilometru 103,4 od Víd-

ně, postavili roku 1869 památník věno-

vaný staviteli dráhy rytíři Karlu Ghego-

Semmering: 

ikonická trať rakouských Alp

h i s t o r i e
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Patří k jedné z mála žen, které pravidelně usedají za pulty motorových nebo elektrických lokomotiv Českých drah. Rodačka z Havlíčkova Brodu Tereza Marková už druhým rokem vozí cestující na pravidelných spojích jak na Vysočině, tak i v sousedním Středočeském kraji, odkud ji zná řada pravidelných cestujících jak z motorových jednotek RegioNova nebo RegioSpider, tak i z malých motorových vozů řady 810. Strojvůdkyní se stala hlavně díky svým kamarádům a dodnes toho nelituje.

Terezu k lokomotivám  
přivedli kamarádi

l i d é  a  p ř í b ě h y

Martin Harák | Foto: autor

P roč se rozhodla právě pro řemeslo, kte-ré má většina lidí spojeno spíše s mu-ži? Tereza to vysvětluje velmi jednoduše. Nejprve dostala nabídku pracovat v jed-nom zařízení ministerstva spravedlnosti ve Středočeském kraji. „Práce samotná ne-byla špatná, ale vztahy na pracovišti se někdy dost vyhrotily a nechtěla jsem to již dále snášet. Proto jsem se začala poohlížet po jiném uplatnění,“ vysvětluje svůj od-chod z prvního zaměstnání. „Nemohu ří-ci, že bych chtěla být strojvedoucí od ma-lička. Rozhodla jsem se vlastně relativně nedávno. Tedy v době, kdy jsem podala vý-pověď a začala se rozhlížet po jiné práci. O svých záměrech jsem hodně mluvila s kamarády, z nichž celá řada pracuje na železnici, například i jako strojvedou-cí. Líbilo se mi, jak o profesi mluví s nad-šením, a tak jsem si řekla, že bych to mohla také zkusit. Nejprve jsem u jedné soukromé firmy dělala zácvik na nákladní dopravě, po nějaké době jsem ale přešla na osobní vlaky k Českým drahám,“ říká Tereza Marková. Zároveň dodává, že díky vstřícnosti společnosti České dráhy mohla dokončit přerušená univerzitní studia a úspěšně složit bakalářské zkoušky.

Cílevědomost jí pomohlaNa otázku, zda ji nepřekvapilo, kolik před-pisů bude muset nastudovat, a také jak se sžije s technikou, odpovídá Tereza poprav-dě, že zprvu nevěděla, do čeho jde. Větši-nu všeho podstatného se dozvěděla až v kursu pro strojvedoucí, neboť se prý dří-ve o nic takového nezajímala. „Nebudu nalhávat, že jsem si byla úplně jistá, že kurs zvládnu na výbornou, když se však pro něco rozhodnu, tak to dokončím,“ říká odhodlaně Tereza. Podle jejích nadříze-ných přirozenou inteligencí a vrozenou precizností patřila k jedněm z nejlepších v kursu a nyní je z ní „vzorový strojvedou-cí“. Přitom začátky nebyly nijak jednodu-ché. Tereza musela absolvovat pracovní exkurze v dílnách, poznat všechny typy lokomotiv a jednotek, jak vlastně fungují a z čeho se skládají a navíc si odbýt také pasivní zácvik. Tedy jízdu na stanovišti po boku zkušenějších kolegů, kteří jí vy-světlovali samotný způsob jízdy s hnacím vozidlem, různá úskalí a také i fígle, které často pomohou v krizových momentech. Tyto věci člověk, který není z provozu a nepůsobil v něm, jednoduše nezná. 

Při premiéře velká nervozitaZhruba po půl roce učení a exkurzí už při-šly aktivní zácviky, kdy samostatně vedla vlaky, ale zatím stále s dozorem služebně starších kolegů. Až do chvíle dne „D“, kdy 
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Do Valtic na prohlídku kaple a divadla
I letos se na zámku Valtice konají zimní 
prohlídky barokní kaple a divadla, a to o ví-
kendech do 15. března. První prohlídka začíná 
v 10 hodin, poslední v 15 hodin. Nejprve vás 
průvodce provede působivým a skvěle docho-
vaným prostorem barokní zámecké kaple, vy-
svěcené v roce 1726. V kapli se každý rok v den 
svatého Huberta konala mše, jíž se účastnila 
i nejvyšší habsburská aristokracie. Z kaple 
se přesunete do zámeckého divadla. To bylo 
ve Valticích vybudováno v roce 1790 u příleži-
tosti návštěvy členů císařského dvora, kteří se 
na zámku zastavili při cestě z Bratislavy, kde se 
konala korunovace Leopolda II. na uherského 
krále. Zchátralé divadlo bylo obnoveno před 
pěti lety, jsou v něm k vidění dokonalé repliky 
původního vybavení včetně barokní divadelní 
mašinerie.

 Nejbližší železniční zastávka: 
 Valtice město

Přijeďte si do Letňan vybrat dovolenou!
Chystáte se do Prahy na Holiday World? Letos 
se koná 29. ročník tohoto mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu od 13. do 16. února, 
poprvé v prostorách letňanského výstaviště 
PVA EXPO PRAHA. A bude větší a modernější. 
První dva dny jsou určeny hlavně odborníkům, 
laické veřejnosti se brány výstaviště otevřou 
v pátek 14. února ve 14:00 hodin. Těšit se 
můžete na aktuální nabídku zájezdů do celého 
světa nebo prezentaci národních turistických 
centrál evropských zemí i exotických destinací 
Ameriky, Asie nebo Afriky. Chybět nebude ani 
přehlídka našich regionů se zaměřením na pěší 
turistiku – v rámci souběžně konané akce 
Region World. Součástí veletrhu je bohatý 
doprovodný program, cestovatelský festival 
Prima ZOOM WorldFilm nebo filmový festival 
Expediční kamera.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha-Čakovice/Praha hl. n. ad.

Malá velká kavárna v Mělníku
Sabri Abdulsalam Elogeli dělal baristu už kdysi 
v Café Líbeznice, kde mu v kuchyni sekundovala 
úžasná Martina Pavlíková. Do toho celou tu 
dobu učil na farmářských trzích pít Mělničáky 
filtrovanou kávu. A pak to risknul a otevřel 
si v Mělníku v Krombholcově ulici ve dvou 
propojených garážích kavárnu – Kafe Mělník. 
Tato malá velká kavárna nabízí úžasnou kávu, 
citlivě praženou i připravenou, k tomu vlastní 
zapečené bagely nebo oblíbený sandwich s BBQ 
trhaným krůtím masem a čedarem. V malé 
cukrářské výrobně makají na bezlepkových 
dortech a mají opravdu vyhlášené cheesecaky. 
Navíc pořádají degustace jak kávové, tak vinné. 
A pořád a znovu se specializují na filtrovanou 
kávu. Mělník může být hrdý, však kavárna nese 
jeho jméno a do města táhne kávové nadšence 
z celé země. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Mělník

NA ZÁMEK
do 15. března 2020

NA VELETRH
13. až 16. února 2020

PRO LABUŽNÍKY
Každý den
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Neseďte doma za pecí a pojeďte 
s námi na výlet! V mobilní aplikaci 
Vlakem na výlet najdete nespočet 
tipů, kam se vypravit. Navíc za každý 
absolvovaný výlet budete odměněni. 
Získáte body do věrnostního 
programu Českých drah a ty pak 
můžete proměnit třeba za lístek 
do divadla.

Tip 
Lukáše 
Hejlíka

VLAKEM 
NA VÝLET

www.cd.cz/vlakemnavylet
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V Lipně zažijete pohádkovou zimu
ČD Yetti – tak se jmenuje nabídka Českých 
drah a Skiareálu Lipno pro příznivce sjezdového 
lyžování. Vypravte se vlakem ČD do Lipna 
nad Vltavou a při nákupu jízdenky požádejte 
o voucher ČD Yetti. Po předložení jízdenky 
a voucheru ČD Yetti získáte ve Skiareálu Lipno 
30% slevu na celodenní skipas (více informací 
na www.cd.cz/cdski). A proč byste se měli 
vypravit na lyže zrovna do Lipna? V Lipně si užijí 
zimní radovánky jak začátečníci, tak náročnější 
lyžaři. Čeká tu na vás více než 13 kilometrů 
pečlivě upravovaných tratí. O dostatek sněhu 
se stará i flotila sněhových děl, která využívají 
také vodu z lipenské přehrady. Nikde jinde 
v Česku nenajdete tři skicrossové dráhy. Letos 
se můžete těšit na novou snowcrossovou trať, 
sjezdovku Lipenská nebo se svézt novou dvou-
sedačkovou lanovkou.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Lipno nad Vltavou

Jeden svět nabídne dokumentární perly
V Praze se od 5. do 14. března koná festival 
Jeden svět, největší dokumentární festival 
s lidskoprávní tematikou. Přijeďte se podívat, 
jak aktuální problémy vidí dokumentaristé 
z celého světa. Těšit se můžete na premiéry, 
debaty a bohatý doprovodný program, ale 
třeba i na projekce vhodné pro diváky s posti-
žením nebo maminky s dětmi. Tématem letoš-
ního ročníku festivalu je „Až naprší a uschne“. 
Festival se bude snažit poukázat na stále větší 
projevy klimatických změn. Více než stovku 
přihlášených dokumentů můžete vidět nejen 
v kinech, ale také zažít na vlastní kůži – pro-
střednictvím virtuální reality v Centru moder-
ního umění DOX v pražských Holešovicích. 
Po pražské části se festival přesune do dalších 
35 měst po celé republice. Program najdete 
na www.jedensvet.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha hl. n./Praha-Holešovice ad.

V Brně jako v Ráji
V únoru uvede Městské divadlo Brno hned dvě 
světové premiéry. Na Hudební scéně představí 
fantasy muzikál Ráj, autorské dílo režiséra 
a libretisty Stanislava Moši a hudebního 
skladatele Zdenka Merty. Hudba celkově je pro 
příběh klíčová, protože právě ta má být podle 
vize autorů v budoucnu jediným dorozumí-
vacím prostředkem mezi lidmi, roboty a mi-
mozemskými civilizacemi. Činoherní scéna 
nabídne jevištní báseň Ztracený ráj o prvotním 
hříchu člověka a jeho následném vyhnání 
z ráje. Dramatizace této rozsáhlé epické básně 
Johna Miltona ze 17. století se zhostí režisér 
Dodo Gombár. Jeho autorská úprava odhalí, 
že i ve 21. století tento renesanční literární 
skvost řeší stále aktuální témata a pokládá 
otázky, na které potřebujeme znát odpovědi 
i dnes. Více informací na www.mdb.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Brno hl. n.

NA LYŽE
do 29. března 2020

NA FESTIVAL
5. až 14. března 2020

DO DIVADLA
od 7. února 2020

ZA ZÁBAVOU
25. února 2020

Rozlučte se s masopustem mezi betlémskými chaloupkami
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Už deset let jsou masopustní obchůzky na Hlinecku zapsané na seznamu nehmotného 
kulturního dědictví UNESCO. V úterý 25. února se v Hlinsku koná akce Rozloučení s masopustem, 
na které potkáte tradiční masky mezi roubenkami v malebném Betlémě. Nejprve se dopoledne 
vydá hlineckými ulicemi v masopustních maskách průvod dětí a doprovázet ho bude dechová 
kapela Mrákotinka. Zábava bude pokračovat od 14 hodin před radnicí na Poděbradově náměstí, 
kde natrefíte na maškaru z hlinecké místní části Blatno a náladu zpříjemní kapela Hlinečanka. 
Až starosta města předá maškarám vládu nad městem, vydá se průvod na Betlém. V průvodu 
nebudou chybět tradiční masky, jako jsou třeba laufr, turek nebo slaměný. Porážení kobyly, 
tedy tradiční obyčej na závěr obchůzky, se uskuteční v 15:30 hod. V restauraci v areálu Betléma 
se budou po celý den podávat zabijačkové speciality a koblihy. Další masopustní občerstvení 
nakoupíte v několika stáncích. A víte, v čem je Betlém v Hlinsku unikátní? Zatímco v jiných 
skanzenech lidové architektury jsou většinou stavby přestěhované z jiných míst, v hlinecké 
památkové rezervaci stojí roubené domky na původním místě, kde byly postaveny v druhé 
polovině 18. století jako obydlí drobných řemeslníků.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Hlinsko v ČecháchFO
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FILM

ROZHOVOR

TEXT: EVA FRAŇKOVÁ
FOTO: IVAN KAHÚN, PROFIMEDIA.CZ

JIŘÍ MÁDL

Uvolněný, usměvavý a sečtělý. 
Tak bych třemi slovy 
charakterizovala Jiřího Mádla. První 
role pubertálního snowboarďáka 
ho před 17 lety vystřelila mezi 
nejobsazovanější české herce 
a tento status si drží dodnes. 
Byť mu k herectví přibylo ještě 
režírování i psaní scénářů 
k vlastním filmům a nedávno oslavil 
Kristova léta, někteří ho stále ještě 
vidí jako herce teenagerovských 
rolí. Výběrem postav v posledních 
letech však dává vědět, že doby 
tohoto škatulkování už má dávno 
za sebou.

JE JAKO MOJE

D N A
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natáčení, jenže pak nastaly komplikace 
a přišel jsem kvůli tomu o dost herecké prá-
ce, kterou jsem musel odmítnout. Tři roky 
tím trpěla moje herecká kariéra, ale to je 
skousnutelné, když člověk ví, proč a co dává 
na oltář. Teď zase točím jako herec opravdu 
hodně.

Myslíš, že kdybys kdysi 
neměl zranění, že by ses 
dnes živil hokejem?
Nijak skvěle asi ne. Cítím, že 
film je jako moje DNA. Je to 
součást mojí osoby a pro mě 
tak přirozená věc, že bych 
asi nic jiného dělat nechtěl.

Proč ses tedy nepřihlásil 
na konzervatoř?
Chodil jsem na opravdu dobrý osmiletý  
gympl, o jiné střední nebylo třeba uvažovat.

Takže sis vedle kariéry užil i běžný život 
studenta, který chodí na večírky a má 
kocoviny?
Večírků jsem si užil dost, ale ne úplně 
v  rámci školy. Byl jsem rád, že vůbec stíhám 
napsat všechny ty práce, úkoly a podobně. 
Točil jsem už od kvinty.

Pak jsi odletěl studovat scenáristiku 
do Ameriky. Nelákalo tě tam zůstat a zku-
sit prorazit v Hollywoodu?
Lákalo, ale jak se říká, musíš žít tam, kde 
hoří tvůj oheň. V New Yorku jsem byl vlastně 
jen jeden rok a před sebou jsem měl první 
film ve své režii, na jehož realizaci jsem se 

těšil. Ale když jsem se vrátil 
do Česka, bylo to těžké. 
Neměl jsem totiž ani floka.

Jak se to přihodilo?
Amerika je šíleně drahá 
a během roku jsem tam 
na škole utratil všechny 
peníze, co jsem do té doby 
našetřil. Takže po návratu 
jsem měl na účtu dokonce 
minus dvacet tisíc korun. 

Navíc jsem věděl, že nemám ani kde bydlet.

K rodičům ses vrátit nemohl?
Mohl, ale nechtěl. Potřeboval jsem být v Pra-
ze. Zachránila mě moje výborná kamarádka 
z gymplu, herečka Petra Nesvačilová, která 
měla volný pokoj v bytě na Vinohradech. 
Vždycky tam bylo nějaké jídlo a lahev, kterou 
někdo donesl, takže jsem nestrádal a měl 
jsem spoustu času na přemýšlení a psaní. 
Pak jsem začal točit film Všiváci, a to mě z té 
finanční nouze trochu dostalo. Petra mě ten-
krát taky naučila připravovat chleba na tisíc 
způsobů, vlastně to bylo fajn období.

Přesto, kdyby přišla nějaká zajímavá za-
hraniční nabídka, přijal bys ji?
Jasně, už jsem pár cizích projektů točil, ale 
je to náročné, protože ty role jsou hodně 

ZÁPORNÉ ROLE SE 
MI HRAJÍ NEJLÍP, 

ČLOVĚK TAK NĚJAK 
INTUITIVNĚ VÍ, 
CO MÁ DĚLAT.

Jací jsou podle tebe Češi coby diváci? Ne-
máš pocit, že se na české filmy do kina moc 
nechodí?
Asi je to dáno tím, že se filmy českých tvůrců 
v posledních letech moc nedařily, co si bude-
me namlouvat. Na druhou stranu mám pocit, 
že tyhle dva tři roky jsou nejsilnější za posled-
ních patnáct let. Je znát větší podpora, tvůrci 
mají více času se pořádně připravit. Dřív se 
stávalo, že šly filmy do výroby ve chvíli, kdy 
ještě jít neměly. To se teď mění a mám pocit, 
že jsme se poprvé dostali do stadia, kdy český 
divák pokulhává za filmaři, a ne naopak.

Jaký jsi ty filmový fanoušek?
Mě filmy braly už odmala, byl to můj život, 
i když jsem hrál hokej. S kamarádem Jirkou 
Studničkou jsme chodili coby školáci do kina 
v Českých Budějovicích dvakrát, klidně 
i třikrát týdně. Viděli jsme úplně všechno. 
A do toho jsme pořádali promítací večery.

Je nějaký žánr, který nemusíš?
Asi horory. Ty mě moc nebaví.

Máš hodně nabitý diář?
Mám, dokonce i na dva roky dopředu, ale 
to je u herců i režisérů normální. Ale třeba 
u filmu Na střeše jsem měl naplánované 

S Jiřím Mádlem jsem se během novinářské praxe setkala již několikrát a pokaždé ve mně bu-
dil velmi přátelský dojem. I proto jsme si potykali. A pozor, dámy, je neuvěřitelně galantní! 
Když jsme se sešli kvůli našemu rozhovoru v kavárně, ochotně mi pomohl z kabátu, vybral 
místo k sezení a zašel na bar, odkud mi kromě požadované skleničky vína donesl i něco 
na zobání. Líbí se mi na něm také to, že během celého našeho povídání nevytáhl mobil. Je to 
prostě sympaťák, a když si s ním povídáte, máte pocit, že naproti vám zrovna sedí váš dobrý 
kamarád.OČ

IM
A A

UT
OR

KY

S Elizavetou Maximovou
při premiéře filmu HRA 
v kině OKO

S Vojtou Kotkem v legendárním filmu Snowboarďáci
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limitované. Tady sbírám ty nejlepší role, 
které se přerozdělují mezi pár kluků, ale 
ze zahraničí mi nikdy nepřišlo nic velkého 
ani zajímavého. I když 
ty castingy dělám 
a zkouším to. U nás je 
mnohem víc příležitostí 
pro kluky, ale v cizím 
filmu je zase mnohem 
víc příležitostí pro holky 
jakožto cizinky, což je 
zajímavé.

Od tvých sedmnácti let 
jsi ušel kus cesty a ocitl 
ses v různých typech 
rolí, od drzých floutků 
po vzdělané umělce. Jsi rád, že nejsi tak-
zvaně zaškatulkovaný?
Určitě, je to fajn. Třeba záporné role se mi 
hrají nejlíp, to člověk nějak intuitivně ví, co 
má dělat. A pak se mi hrály dobře ty role, 
kvůli kterým jsem musel něco obětovat 
nebo změnit. Třeba mluvu či povahové rysy. 
To bylo například ve Všivácích, kde jsem hrál 
postiženého chlapce. Zajímavá role byla 
v Dětech noci nebo ve filmu Čtyři slunce. 
I v nejnovějším filmu Modelář mluvím úplně 
jinak a mám jinou vizáž. To mě baví. Moje 
role je inspirovaná rapperem Adamem Sva-
tošem alias Katem.

Velkou výzvou prý bylo drama Hra. Tvoje 
postava režiséra a ředitele divadla řeší 
mimo jiné i vztahový trojúhelník. Vyrazila 
mi dech poměrně dlouhá erotická scé-
na. Nebál ses toho?
Samozřejmě jsem se bál. S hereckou kole-
gyní Elizavetou Maximovou jsme věděli, 
do čeho jdeme, a já měl po domluvě 
s režisérem možnost mluvit do finálního 
střihu a schválit ho. Když jsem film 
viděl, přišlo mi to hodně odvážné, ale 
nakonec jsme to tak nechali. Mys-
lím, že film Hra je odvážný nejenom 
na české poměry, ale i obecně.

Jak vůbec probíhá příprava na ta-
kovou postelovou scénu?
Popravdě oba jsme s Elinou byli 
strašně nervózní. Pořád jsme to řešili 
a režisér Alejandro Fernández Almen-
dras už to z nás cítil. Donutili jsme ho, že 
si večer před natáčením sedneme na víno 
a probereme to. Nezajímalo nás, co všechno 
bude vidět, ale jak to bude probíhat v praxi. 
Kdo bude přítomen na place, jestli nám bude 
do té scény mluvit, měnit ji. Řekl nám, že 
chce, aby scéna vypadala co nejvíc přirozeně 
a esteticky.

Šlo to na první dobrou?
Vůbec ne. Ani ta původní choreografie 
moc nefungovala. Až ve chvíli, kdy jsme se 

uvolnili a režisér nám 
přestal cokoli říkat, to 
bylo nejlepší. Ale museli 
jsme na posilněnou vypít 
lahev becherovky.

I když tvoje postava 
ve Hře podvádí manžel-
ku s milenkou a svou 
podřízenou, bylo mi 
paradoxně líto tebe, 
a ne jí. Šlo o režisérský 
záměr?
Já myslím, že každý si 

v tom filmu najde svůj pohled na věc. Rozdíl 
byl hlavně ve věku diváků. Dva-
cetiletá holka, která ještě 
nemá tolik životních zku-
šeností, považuje mou 
postavu automaticky 
za kurevníka. Naopak 
ženy, které mají zku-
šenosti ve vztazích, už 
to vidí jinak a chápou 
třeba moje chování. Po-
slouchat reakce na film 
je hrozně zajímavé. Ale 
obojí je správně, tohle 
má film dělat.

Hra měla velmi pozitivní kritiku, což se 
nedá říct například o filmu První akční 
hrdina. Dokážeš při čtení scénáře odhad-
nout, který film bude mít úspěch?
Při výběru rolí se řídím něčím jiným než při 
výběru látky pro film, který bych reží-
roval. Při režii musím mít stoprocentní 
jistotu a vědět, že to bude fungovat. Že jsem 
ochotný jít přes překážky a že mě dané téma 
bude i za pět let bavit. U hraní je cesta nej-
zajímavější, pokud člověk riskuje. U spousty 
filmů, ve kterých jsem hrál, jsem měl pocit, 
že nedopadnou dobře. Někde jsem se i trefil, 
ale vzal jsem to proto, že mě lákala role.

Jakou roli bys nevzal?
Asi tu, u které bych byl přesvědčený, že jsem 
lehce zaměnitelný. Zkrátka když nevidím dů-
vod, proč bych ji měl hrát zrovna já. Prvního 

akčního hrdinu jsem chtěl dělat strašně 
moc, bavil mě scénář. Problém ale 

možná je, že to původně neměl být 
film do kin. Zájem o jeho promítání 
v kině šel přímo od kinařů. Mně se 
ale líbí, užil jsem si ho a myslím, 
že Honza jednou natočí fakt velký 
film. Možná už brzy.

Tvůj režisérský počin Na střeše 
získal na podzim ocenění na prestiž-

ním filmovém festivalu v Mannheimu. 
Jaký to byl pro tebe pocit?

Když jsme tu cenu dostali, 
bylo to skvělé, ale průběh 

festivalu mě trochu 
vylekal. Udělal jsem 
tu chybu, že jsem 

se šel podívat 
na tři filmy, které 

byly s námi 
v soutěži, a byly 
výborné. 
Nejvíc mě 
zaujal kanad-
ský film 
Grizzlies 
a upřímně 
jsem čekal, 
že to vyhraje. 
Byl to jeden 
z nejlepších 
filmů, které 

jsem viděl. 
Pravda ale 

je, že náš film 
patřil mezi nej-

navštěvovanější 
a stal se z něj 

hit festivalu, tak 
jsme třeba jednu 

CHCI NAPSAT 
ROMÁN. KLASICKÝ 
MILOSTNÝ PŘÍBĚH 

O NENAPLNĚNÉ LÁSCE 
DVOU LIDÍ, KTEŘÍ 

SE VLASTNĚ NIKDY 
NEPOTKALI.
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z menších cen čekali. Nakonec hlavní cenu 
dostali tvůrci Grizzlies a my dohromady.

Ve třiatřiceti jsi napsal a zrežíroval dva 
celovečerní filmy. Chystáš další?
Chystám. Točit budeme snad brzy. Je to dra-
ma z období 60. let a odehrává se v zahra-
niční rozhlasové redakci mladých novinářů, 
kterou tenkrát vybudoval a vedl Milan 
Weiner. Byli to strašní dravci, ukázalo se to 
hlavně po okupaci vojsk Varšavské smlou-
vy. I když byla budova Československého 
rozhlasu prakticky zničena, tihle lidi dokázali 
ještě deset dnů vysílat.

Už máš vybrané herce?
Víceméně budu konkurzovat, zatím nemám 
představu o konkrétních rolích. Musí to být 
pestrá mozaika lidí a nejde jen o to, kdo 
je nejlepší herec. Lidi musí ladit dohroma-
dy a divák musí uvěřit, že jsou například 
ve vztahu sourozeneckém nebo milenec-
kém.

U filmu Na střeše jsi do hlavní role vybral 
neherce. Proč?
Proč vlastně ne? Lukas Duy Anh byl i coby ne-
herec naprosto skvělý! Určitě bych do toho 
výběru šel znovu. Já jsem byl vlastně taky ne-
studovaný herec, což má svoje výhody. Třeba 
tu, že člověk pak musí roli opřít o úplně jiné 
věci. Neherci fungují skvěle, protože jsou ně-
čím strašně tvární. Samozřejmě ale musí mít 
talent, bez něj by to nešlo. Režisérova práce 
je pak dohnat na zkouškách jejich nezkuše-
nost. No a na place už s nimi mluvím úplně 
stejně jako s herci.

A jaký jsi režisér? Říká se o tobě, že jsi 
perfekcionista.
To zní trošku namyšleně. Spíš mám rád 
věci připravené a nerad improvizuju. Líbí se 
mi, když se herci na natáčení připravují se 

AMERIKA JE 
DRAHÁ A BĚHEM 

ROKU JSEM 
TAM UTRATIL 

VŠECHNY PENÍZE.

mnou. Zároveň si myslím, že díky tomu, že 
jsem sám herec, mám i empatii a dokážu se 
do herců vcítit. 

Je pro tebe hodně důležité, s kým pracuješ?
Jasně že je. Rád točím s Eliškou Křenkovou, 
Terezkou Ramba nebo s Kryštofem Hád-
kem, protože si užiju i čas, kdy se netočí. Ale 
dobrých herců je u nás opravdu hodně. Není 
to tak, že bych měl mezi hereckými kolegy 
nějak šíleně moc přátel.

A co přátelství mezi mužem a ženou, věříš 
na něj?
Věřím. Moje úplně nejbližší kamarádka 
je Terezka Ramba, takže jsme živoucím 
důkazem toho, že vztah mezi 
holkou a klukem může šlapat 
i na čistě kamarádské úrovni. 
Další moje dobré kamarád-
ky jsou Petra Nesvačilová 
a Eliška Křenková. Myslím, že 
to tak vždycky bude, řešíme 
spolu všechno. Je to vzácné 
a je to pro mě cenná věc.

Vy herci nemáte práci 
od do a role si s sebou nosíte v hlavě často 
celé dny i noci. Netrpěly tím tvé vztahy?
Asi trpěly, ne každá holka tohle dá. Je to 
hlavně tím, že když píšu scénáře, jsem 
naladěný na tu energii a nosím si ji v hlavě. 
Přemýšlím o postavách a nedají mi občas 
spát. A pak jdete s děvčetem na večeři 
a mentálně nejste přítomen. Což je vůči dív-
ce samozřejmě nefér a mrzí mě to. Ale holt 
neskládám uhlí, nemám to tak, že dodělám 
práci a vypnu.

Loni jsi oslavil Kristova léta.  
Jak se v tomhle věku cítíš?
Musím říct, že dobře. Tělo se mi zatím 
nerozpadá. Tím, že nejsem ženatý a nemám 

rodinu, nezměnil se mi životní rytmus, který 
mám od šestnácti let víceméně stejný.

A psychicky by ses už na založení rodiny 
cítil?
Pořád se mě na to někdo z novinářů ptá, 
a když řeknu, že bych asi už připravený byl, 
vyjde pak titulek o tom, že chci být táta a jak 
po tom toužím a jak jsem se rozzářil, když 
se mě na to ptali. To nechápu! Proč se všem 
tak chce mi tohle připisovat? Asi připravený 
jsem, ale jestli to bude za devět měsíců nebo 
za deset let, je mi úplně jedno. Dva vztahy 
k tomu směřovaly, nedopadlo to, nic se 
neděje!

Píšeš ještě básničky?
Jo, ale hrozně málo. Asi tak 
jednu dvě za rok. Většinou je 
to tak, že si řeknu, že už jsem 
dlouho nic nenapsal, a v hlavě 
se mi rozjede takové „vnímání“ 
a v tu chvíli napíšu třeba dvě 
za týden. Jenže pak do toho 
většinou skočí práce a je 
po básnické múze. Každopád-
ně na gymplu jsme s kamará-

dem napsali třeba sto písniček, to nás bavilo. 
On dělal hudbu a já ji otextoval.

Dočkáme se toho, že Jiří Mádl jednou vydá 
sbírku povídek?
Asi ne. Ale před časem mi volali z naklada-
telství, jestli nechci napsat knihu, což mě 
potěšilo. Protože se trefili.

Autobiografii?
Ne, na vzpomínání si připadám ještě dost 
mladý. Chci napsat román. Klasický milostný 
příběh o nenaplněné lásce dvou lidí, kteří 
se vlastně nikdy nepotkali. Už dlouho ji chci 
napsat. Rok 2020 je prý kreativní číslo, tak 
třeba se to letos i povede. ▪

JIŘÍ MÁDL (33)

Narodil se a vyrůstal v Českých Budějovicích, v devíti  letech začal hrát hokej jako útočník. 
V patnácti letech hrál za juniory, jeho potenciální sportovní kariéru ale ukončilo vážné zranění 
ruky. Absolvoval Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a obor Sociální a masová komunikace 
na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Mezi jeho nejvýraznější role patří ty ve filmech 
Snowboarďáci, Gympl, Collete, Ro(c)k podvraťáků, Taková normální rodinka, Konfident nebo 
Děti noci. Za roli v tomto filmu získal, jako historicky nejmladší, Křišťálový glóbus za nejlepší 
mužský herecký výkon na MFF Karlovy Vary. Jako režisér a scenárista debutoval snímkem 
Pojedeme k moři v roce 2014, který získal mnohá ocenění. Velké úspěchy i v zahraničí slaví také 
jeho režisérský počin Na střeše z minulého roku. V posledních letech se opět intenzivněji věnuje 
herectví, ztvárnil například hlavní roli v milostném dramatu Hra nebo v krátkometrážním filmu 
První akční hrdina. V únoru má premiéru film Modelář od Petra Zelenky, v němž si Jiří Mádl v roli 
rappera a majitele půjčovny dronů zahraje spolu s Kryštofem Hádkem.
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Natěsno s vírou
V dubnu 1990 přijel do Českoslo-

venska na první návštěvu papež Jan Pavel II. 
a my fotografové jsme měli po Praze, kudy vedly 

jeho cesty, určené tzv. pooly, odkud jsme mohli foto-
grafovat. Všude byly tisíce lidí a dostat se do sv. Víta bylo 

velké štěstí. Byli jsme tam namačkaní jako sardinky. Když 
skončily bohoslužby, všichni se zase tlačili ven a já jsem byl, 

nějakým omylem, natlačen na kardinála Františka Tomáška, 
jemuž jsem se celou cestu omlouval, neboť mě skoro nesl 
na zádech. Někde před námi klopýtal i papež obklopený 

zoufalými bodyguardy.

DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Víte, co přijde, když dlouho hladovíte a pak se hodně přejíte? Rok 1990. Je to nadsázka, ale ne 
zas taková. Prakticky ze dne na den skončila tabuizace témat, produktů a myšlenek, ke kterým 
na západ od železné opony spěli dlouhé roky či desetiletí. K nám se pak nahrnuly jako lavina ve vší 
nahotě – někdy doslova. My hladoví jsme to tak nevnímali, ale zvenčí byla aplikace těchto fenoménů 
v zemi, která měla ještě v názvu socialistická, tak absurdní, že se na to svět jezdil dívat. A nešlo jen 
o pornografii, drogy nebo ultranacionalismus. I takové Atari připojené k televiznímu přijímači značky 
Rubín nebo mikrovlnku vedle sporáku na uhlí jste mohli v roce 1990 vidět snad jen v Československu.

Smilstvo, kam se podíváš 
Ihned po převratu nastal boom užívání a distribuce drog a vydávání pornografických časopi-
sů. Vznikla dokonce Nezávislá erotická iniciativa, původně recesistická politická strana, a její 
eroticky zaměřený časopis NEI report. Tehdy jsem často fotil pro Reflex, a tak jsem poznal 
mnoho protagonistů tohoto sexuálního šílenství. V polovině roku 1990 dokonce vydavatelé 
porno časopisů uspořádali tiskovku a místnost byla plná novinářů, kteří nevěděli, jestli mají 
poslouchat jejich žvásty, nebo se nenápadně dívat po tzv. hosteskách. Dostal jsem nabídku 
od jednoho vydavatele, abych pro něj fotil. Tak hluboko jsem ale klesnout nechtěl a taky bůh ví, 
jak by to poznamenalo skvělý vztah s mou přítelkyní, dnes manželkou.

Tanec skinheadů
Na Žižkově, v tehdejším hotelu Tichý, se konal koncert skupiny Orlík 
a Braník s jejími zakladateli Danielem Landou a Davidem Matáskem. 
Všichni byli ostříhaní dohola, nebo aspoň na krátkého ježka, a já měl 
dlouhé kudrnaté vlasy… Ale protože jsem se znal s jejich fotografem, 
tak jsem ho ukecal, aby mě tam dostal i takto vlasatého. Přestože 
jsem tam byl jediný vlasáč, tancovat „pogo“ jsem nemusel, tak jsem 
jen a jen fotil. Je fakt, že jsem kolektivní tanec holohlavých kluků viděl 
poprvé a naposled v životě. Oi!



POREVOLUČNÍ
FENOMÉNY

1990
?

Podělte se o vaše 
vzpomínky! Fotografie 
obsahově spjaté s kon-
krétním rokem, ideálně 
navázané na největší 
témata daného období, 
doplněné krátkým 
vyprávěním (okolnosti 
pořízení snímku, příběh 
vztahující se k obsahu 
fotografie, zobraze-
ní aktéři atd.) nám 
posílejte elektronicky 
přes webové rozhraní 
www.cdprovas.cz (zá-
ložka soutěže Divoké 
devadesátky). Každý 
uveřejněný snímek 
bude honorován část-
kou 600 Kč.

Pro nejbližší čísla 
magazínu vyhlašujeme 
následující témata:

č. 3/2020
1991
DOBA 
PODNIKAVÁ
uzávěrka zaslání 19. února 2020

č. 4/2020
1992 
POSLEDNÍ ROK 
ČESKOSLOVENSKA
uzávěrka zaslání 18. března 2020

FOTOSOUTĚŽ
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Bohumil Dobrovolský

KONEČNĚ 
DŮSTOJNÁ 
OSLAVA
Pro mne byl rok 1990  
zatím nejaktivnější – díky  
množství událostí i focení 
spousty věcí. Kromě pří-
jezdu papeže Jana Pavla II. 
nebo třeba volby prezidenta 
5. července se mi podařilo 
21. srpna zachytit také je-
dinou a konečně důstojnou 
„oslavu“ okupace 68 u nás, 
kterou jsem na Václavském 
náměstí zažil.

Jiří Veverka

BŘEZEN 1990 
V BERLÍNĚ

Berlín v březnu 1990 žil 
bouráním zdi. Kdekdo se 

přišel podívat, a pokud 
možno si i vzít kousek 

na památku. Materiál byl 
ovšem velmi tvrdý. Ale 
pomoc byla na blízku. 

Ochotní Poláci rádi za-
půjčili kladivo a majzlík. 

Za pět marek!

Jiří Veverka

ODCHÁZEJÍ  
A PŘICHÁZEJÍ
Jedni Rusové se chys-
tali k odchodu, druzí 
přicházeli otevřenými 
zadními vrátky… Začí-
nali podnikat prode-
jem čepic, matrjošek 
a odznaků. S čím vším 
tu podnikají dnes?



relax
Klínyhory  sport



15CESTOVÁNÍ
PO ČR
PLZEŇSKO

Už přes rok se můžeme těšit 
z rychlejšího cestování mezi Prahou 
a Plzní díky novému železničnímu 
skvostu – Ejpovickému tunelu. 
Nejdelší železniční tunel v Česku, 
který měří 4 150 metrů, ušetří 
vlakům v tomto úseku devět minut. 
Cestování po železnici se proto 
rychle stalo nejoblíbenějším druhem 
dopravy do západočeské metropole.
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Pokud výlet do Plzně omezíte jen na návštěvu pivovaru, uděláte velkou chybu. 
Ve městě najdete také Muzeum loutek s pohádkovými exponáty, unikátní Loosovy 
interiéry nebo třeba městskou zbrojnici. A s dětmi byste měli rozhodně zavítat 
do Techmania Science Centra.

Spejblovi už je sto let. Slavnou loutku 
vyrobil v roce 1919 Karel Nosek a o rok 

později se Spejblem vystoupil poprvé před 
diváky Josef Skupa, který komické figurce 
vymyslel její charakteristický hlas. Zpočátku 
býval na jevišti partnerem Spejbla Kašpá-
rek, až v roce 1926 vytvořil loutkář Gustav 

Nosek pro Skupu druhou světoznámou 
postavičku – Hurvínka. Duo S+H proslavilo 
plzeňské loutkářství po celém světě. S jeho 
historií vás blíže seznámí v Muzeu loutek, 
které najdete v historickém centru Plzně 
na náměstí Republiky. Nejde jen o obdivu-
hodnou statickou přehlídku, ale v muzeu 
také můžete loutky oživit a vyzkoušet si 
různé techniky jejich vodění. To ocení hlav-

NEJEN ZA SPEJBLEM A HURVÍNKEM
ZIMNÍ VÝLET DO PLZNĚ

ně děti. Pro ně tu mají připravený i deník 
Expedice na niti s různými zábavnými úkoly, 
za jejichž splnění dostanou diplom.

Dotkněte se anděla pro štěstí!
Na náměstí Republiky se svezte tramvají. 
Zastávka se nachází nedaleko plzeňského 
hlavního nádraží. Rynku dominuje katedrála 
sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží u nás. 
Z důvodu rekonstrukce je do dubna 2021 
katedrála uzavřená, ale můžete vystoupat 
do její vyhlídkové věže a kochat se pohle-
dem na město z ochozu ve výšce 60 metrů. 
Na zadní straně katedrály objevíte mříž s an-
dělíčky. Ten nejosahanější prý přináší štěstí. 
Za pokus to stojí. Dotkněte se ho a třeba vám 

NAŠE MĚSTA

TEXT: TOMÁŠ REZEK, FOTO: © PLZEŇ – TURISMUS/WWW.VISITPLZEN.EU
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OČIMA RODÁKA

Každou hodinu se můžete svézt z Prahy do Plzně pohodlnými a klimatizovanými Západními 
expresy nebo vlakem IC Pendolino. Ve vybraných vozech expresů je k dispozici bezplatné připo-
jení k internetu ČD WiFi. V 1. třídě dostanete zdarma denní tisk a balenou vodu. Do Plzně se ale 
po kolejích dostanete s minimem přestupů prakticky z celé republiky. Vlakové spojení, které bude 
nejvíce vyhovovat vašim výletním plánům, si snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo prostřednic-
tvím bezplatné mobilní aplikace Můj vlak.

VLAKEM DO PLZNĚ

V Plzni jsem se narodil 
a je to moje srdeční 

záležitost. Možná proto můj 
patriotismus vždy převládal 
před stěhováním do Prahy, 
kam téměř denně se ženou 
Zorkou dojíždíme. Plzeň 
žije aktivně, přesto v trochu 
klidnějším rytmu a bydlení 
nám tu absolutně vyhovuje. 
Naše pracovní tempo je totiž 
dost svižné, a proto si občas 
rádi třeba jen upečeme buřty 
na ohni a pozveme přátele. 
Pravidelně se nám stává, že 
se lidé diví, proč tu bydlíme. 
Pak přijedou k nám a řeknou: 
Tak teď už to chápeme. Z toho 
mám vždy radost.

Město je od dob mého dět-
ství jednoznačně modernější. 
Velkou rekonstrukci zazname-
naly snad všechny veřejné pro-
story a je tu opravdu bohatý 

kulturní život. A to nejen z dob 
vítězství titulu Evropského 
hlavního města kultury 2015! 
Jen architektura zde není tak 
odvážná jako třeba v Praze. 

Na tu jsou Plzeňáci stále opa-
trní. Na druhou stranu třeba 
plzeňské kašny město bohatě 
mediálně oživily a prospěla 
i výměna asfaltového povrchu 
za dlažbu na náměstí.

Krása historického centra 
není jen o kostelu na náměstí, 
ale i o uličkách kolem. Restau-
race, kavárny, bary, stylové 
obchůdky… Stojí za to i Mlýn-
ská strouha pod náměstím, 
která se stala relaxační zónou. 
Techmania Science Center 
je místem pro malé i velké 
zvědavce pátrající, co a jak 
funguje. Poklidná procházka 
bývá nejlepší kolem košutec-
kého jezírka nebo známých 
rybníků v Bolevci, kam někdy 
chodím běhat. Mnoho akcí 
nabízí také DEPO 2015, kde 
se dříve opravovaly trolejbusy 
a dnes je to velký symbol Plz-
ně. A letos se na plné obrátky 
rozjede náplavka s plánova-
ným promítáním á la kino 
pod širým nebem a dalším 
programem. A kdo by z Plzně 
odjel bez piva, že jo!

Míra Hejda
Moderátor, TV producent a kreativní  
TV marketing manager. Do povědomí 
diváků se zapsal jako moderátor na  
TV Prima, TV Óčko, reality show Vyvolení 
nebo ranní show Snídaně s Novou. Tu 
každý pátek uvádí se svou manželkou – 
moderátorkou Zorkou Hejdovou, kterou 
požádal o ruku právě v tomto pořadu. 
Od roku 2017 vlastní internetovou 
televizi TV Bydlení a TV Architect.

splní tajné přání. Kromě morového sloupu 
zdobí náměstí také tři moderní kašny, které 
představují motivy z plzeňského znaku – an-
děla, chrtici a velblouda. Nechybí tu samo-
zřejmě ani turistické informační centrum. 
Najdete ho hned vedle renesančního klenotu 
města – monumentální historické radnice.

Prvorepublikový luxus od Loose
V „íčku“ získáte mimo jiné informace o ko-
mentovaných prohlídkách unikátních Loo-
sových interiérů. Jde o několik dochovaných 
bytů, které ve 30. letech minulého století 
vytvořil v Plzni proslulý architekt Adolf Loose 
pro bohaté židovské rodiny. Osud obyvatel 
těchto moderních a nadčasových interiérů 
byl bohužel většinou tragický. Pokud vás 
zajímá historie, nevynechejte ani návštěvu 
Západočeského muzea. Jeho hlavní, novore-
nesanční budovu najdete mezi Kopeckého 
a Šafaříkovými sady. Z expozic vyniká měst-
ská zbrojnice, která je největší dochovanou 
historickou zbrojnicí u nás. A milovníkům 
umění doporučujeme procházku od muzea 

přes Šafaříkovy a Křižíkovy sady k Masným 
krámům, kde je do 23. února k vidění jedineč-
ná výstava Sobě ke cti, umění ke slávě (Sbírky 
a sběratelé 1600–1960).

Aby se děti na výletě nenudily…
Na tradiční muzejní expozice a výstavy umění 
děti asi nenalákáte. Pokud pojedete do Plzně 
na rodinný výlet, z Muzea loutek se vyprav-
te do Techmania Science Centra. Zábavu si 
v něm užijete s nespočtem interaktivních 
exponátů, které atraktivní formou seznamují 
se zákonitostmi přírody a vědy. Můžete tu 
vytvářet vodní víry či tsunami, dotknout se 
tornáda, vypravit se do nitra Země, prohléd-
nout si zblízka celou sluneční soustavu, řídit 
kosmické robotické vozítko nebo třeba zjistit, 
kolik byste vážili na jiných planetách. Dalším 
dětským lákadlem je plzeňská zoologická 
zahrada, kde uvidíte, jak se exotická fauna 
vyrovnává s českou zimou. Z centra města 
vás k ní doveze tramvaj č. 4. Hlad a žízeň 
zaženete přímo v zoo – v tak trochu africké 
restauraci Kiboko nebo Hospodě na statku. ▪

LIDÉ SE ČASTO 
DIVÍ, PROČ TU 
BYDLÍME. PAK 

PŘIJEDOU K NÁM 
A ŘEKNOU: 

TAK TEĎ UŽ TO 
CHÁPEME.
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Západočeská metropole ležící na soutoku čtyř řek nabízí návštěvníkům jak cenné 
historické centrum a množství kulturního vyžití, tak i na první pohled méně atraktivní 
průmyslové zóny. Tato rozpolcenost mě dovedla i k rozhledně Krkavec, kterou jsem si 
vybral na základě vzpomínky na bývalou skládku.

TEXT: MICHAL MÁLEK, FOTO: KAREL FUNDA

Plzeň, po Praze druhé největší město Čech, 
zná celý svět především díky zdejšímu 

pivovaru. Jeho vodárenská věž patří k jedné 
z mnoha dominant západočeské metropole, 
mezi kterými však neohroženě ční nejvyšší 
tuzemská kostelní věž katedrály svatého 
Bartoloměje. Dobrou zprávou je, že vyhlíd-
kový ochoz věže je přístupný veřejnosti, a to i 
nyní, kdy probíhá rozsáhlá rekonstrukce této 
gotické památky.

Chrám dostupný do půl hodinky poho-
dové chůze z plzeňského hlavního nádraží 
však není cílem tohoto putování za rozhle-

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  504 m n. m.

Výhled:  město Plzeň, Šumava,  
 Český les, Krušné hory

Vrchol:  zděná rozhledna

Nejbližší žst.:  Plzeň-Orlík

Výstup:  snadný

dy. Naše pomyslné kroky budou směřovat 
k vrchu Krkavec. Ten se nachází severně nad 
městskou zástavbou boleveckého sídliště, 
ukrytý v Chotíkovském lese. Blízké okolí 
Plzně nabízí vícero vyhlídkových míst, mně 
však při hledání na mapě padl do oka právě 
Krkavec. Jeho název mám totiž podvědomě 
zažitý od puberty, kdy jsem nadšeně hltal 
písně legendární plzeňské rock-punkové 
formace Znouzectnost. Ta Krkavec uvádí ve 
spojitosti se svými počátky, kdy jim zdejší, 
mezi dětmi údajně velmi populární, skládka 
odpadu byla zdrojem vybavení nahrávacího 
studia i inspirací pro název první písně Krka-
vec je plný věcí.

hrad Radyně sídliště Bolevec sv. Bartoloměj LackenbergPoledníkŠkodovy závody Velký Javor

TURISTICKÝ PAMÁTNÍK NA KRKAVCI
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Ale nelekejte se, smetiště již prošlo sanací, 
a nebýt loňského požáru, který poškodil  
6 hektarů lesního porostu, dalo by se říci, že 
je zde stejně krásně jako na začátku dvacá-
tého století, kdy se tu klub českých turistů 
rozhodl vybudovat „viditelný památník turis-
tického ruchu“ v podobě dodnes dochované 
rozhledny.

Zděná, 18 metrů vysoká stavba upoutá 
svým vzhledem, který na první pohled může 
asociovat komínový vodojem, což hezky 

koresponduje s průmyslovým zaměřením 
blízké Plzně. Jestli to byl i záměr inženýra 
Kubeše, autora rozhledny, je otázkou. Jisté 
ovšem je, že z jejího ochozu se nabízí krásný 
výhled na plzeňskou kotlinu, lemovanou 
panoramatem Šumavy a Českého lesa. Ten 
byl v padesátých letech, kdy se z rozhledny 
stala vojenská hláska, veřejnosti na několik 
desetiletí odepřen. Když se pak na začátku 
devadesátých let vrátila rozhledna s přileh-
lou turistickou chatou zpět KČT, stav objektu 

Z Prahy 
přímým spojem Západní 
expres nebo IC Pendolino

Z Českých Budějovic 
přímým rychlíkem

Z Ostravy 
přímým spojem SC/IC 
Pendolino

SPOJENÍ 

Čerchov Lysá hora spalovna ZEVO

byl užíváním armády značně poznamenán. 
O moc lépe na tom rozhledna nebyla ani ná-
sledující roky, než ji stávající majitel nechal 
v roce 2012 opravit. Vítanou změnou bylo 
i přemístění radiokomunikačních antén na 
samostatný stožár.

Rozhledna se od té doby stala vítaným 
cílem výletníků z blízké Plzně i vzdálenějšího 
okolí. Od listopadu do února má nepravidel-
nou otevírací dobu, vyplatí se tak před cestou 
navštívit webové stránky www.krkavec.cz. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

357 m n. m.

504 m n. m.

rozhledna Krkavecžst. Plzeň-Orlík

374 m n. m.378 m n. m.

rozc. Zálužská silniceOrlík
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Leckteré jiné město by mohlo Plzni její okolí závidět. Krajská metropole leží při soutoku Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy, 
kde byla jako Nová Plzeň roku 1295 založena králem Václavem II. Původní „starou“ Plzní je dnešní Starý Plzenec, 
který leží zhruba o 9 kilometrů dál v údolí Úslavy, kam se společně vydáme z Koterova.

Z PLZEŇSKÉHO KOTEROVA 
ZA STRAŠLIVÝM RADOUŠEM

Z plzeňského hlavního nádraží, kde se sjíždí 
vlaky ČD doslova ze všech koutů Česka, 

zabere cesta osobáčkem do železniční stani-
ce Plzeň-Koterov jen čtyři minuty. Centrum 
městské části Koterov, která kdysi bývala 
samostatnou obcí, je odtud vzdálené zhruba 
dva kilometry. Stačí se vydat od nádraží dole-
va (po ulici Velenická a U Seřadiště) a zhruba 
po kilometru se napojit na cyklostezku č. 31.

Zachovalá stavení
Koterovskou náves lemují statky z konce  
18. a počátku 19. století. Odborníci o ní 
tvrdí, že je jednou z nejzachovalejších široko 
daleko. Není tedy divu, že se těší ochraně jako 
vesnická památková rezervace. Honosné brá-
ny do dvorů i zdobné štíty na průčelí stavení 
svědčí o někdejším blahobytu sedláků, kteří 
byli lokálními patrioty a mnohdy neváhali vě-
novat nějakou tu korunu i přiložit ruku k dílu 
ve prospěch obce. Dosvědčuje to třeba místní 
sokolovna. Tu si Koterovští postavili vedle 
rodného domku Františka Krásného, který 

POZNEJ ČESKO PĚŠKY

má na kontě na 150 podobných projektů a je 
podepsaný i pod pražským Tyršovým domem. 
Však se mu obvykle říkalo architekt sokolů. 

Projekt na koterovskou sokolovnu vypraco-
val pro rodnou obec zdarma. Nebýt nápisu 
a sokola ve štítě, těžko by ji někdo poznal, jak 
dobře zapadla mezi venkovská stavení. Její 
sál se nápadně podobá Malému sálu Tyršova 
domu. Časy secese dýchají z jeho stěn 
i z vybavení, jež tu slouží bezmála stovku 
let. Na stropě visí rarita v podobě závěsu 
na kolovadlo, což byl kdysi jakýsi kolotoč 
z provazových žebříků. Sokolové budovu 
postavili v letech 1929 až 1932 a s její his-
torií, významnými členy spolku, ale i třeba 
památnými sletovými halenkami či kroji se 
chlubí v minimuzeu, které po dohodě  
(na tel. 724 579 575) rádi zájemcům zpřístupní.

Arco alias Argo
Na Koterovské návsi se také udála v roce 
1931 tragédie, která inspirovala tvůrce 
seriálu Četnické humoresky. Drama začalo 

nenápadně na četnické stanici ve Starém 
Plzenci, kam přišel kriminálník Josef Kondr 
za strážmistrem Čechurou. Když ho nezastihl, 
odešel, aby se po chvíli vrátil s browningem, 
vystřelil na tamního velitele a utekl na rodný 
statek v Koterově. Když četníci statek oblehli, 
Kondr z úkrytu zastřelil šestadvacetiletého 
strážmistra Aloise Taubera i jeho sedmiletého 
policejního psa Arca. Vraha četníci postřelili 
a ten během převozu do plzeňské nemocnice 
zranění podlehl. Psu Arcovi byl v roce 1932 
odhalen pomník ve výcvikovém středisku 
pátracích psů v Pyšelích a tento snad jediný 
psí památník u nás byl později přestěhován 
do policejního muzea v Praze na Karlově. 

Scenárista v Četnických humoreskách sice 
nechal vlčáka přejmenovaného na Arga řádě-
ní šíleného střelce přežít, jeho psovod – stráž-
mistr Toníček Šebestík, stejně jako skutečný 
Alois Tauber, ale během zásahu zemřel. 

Z Koterova pokračujeme údolím Úslavy 
po značené cyklotrase č. 31 až do Starého 
Plzence.

Hrad Radyně při pohledu z Vysokého ŠtontuKoterovskou náves lemují statky movitých sedláků.Sokolovna v Koterově

TEXT: SVATAVA PÁTKOVÁ, FOTO: SVATAVA PÁTKOVÁ A VÍT PÁTEK
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horolezcům, 
nyní se na něj 
dá pohodlně 
vystoupat po ko-
vových schodech 
a pokochat se 
netradičním výhledem 
na Radyni, do údolí 
Úslavy, ale i na nedaleké 
Brdy. Cestou dál rozeznáte 
při troše fantazie ve skal-
ních blocích Žabí královnu, 
Komínky či Pěst krále Karla IV., 
minete opuštěný lom Hřeben, 
odkud se těžil stavební kámen, 
i řadu drobných a dnes už pomalu 
zarostlých lůmků. Jeden z nich si 
táborníci pojmenovali Slunečné údolí 
a pořádali v něm legendární srazy pod 
širákem. 

Na Andrejškách při troše štěstí zastih-
nete horolezce. Několik značených výstupů 
vede i na vrchol Svatební stěny, jejíž jméno 
vysvětluje smutná pověst. Scházeli se prý 
u ní dva milenci, ale rodiče jejich lásce nepřá-
li a nutili dívku, aby se provdala za starého 
movitého muže. Těsně před svatbou proto 
raději skokem ze skály svůj život ukončila.

Dětem pro radost
Pět interaktivních panelů věnovaných lesu 
a jeho zvířátkům zpestří procházku po Skalní 
stezce i nejmenším návštěvníkům. Autorkou 
veselých kreseb a básniček je Dana Raunero-
vá. Avšak pozor! Terén stezky není vhodný pro 
kočárky. Pro případ bolavých nohou vašich 
ratolestí se proto vybavte nosítky. 

Na Radyni jsme vystoupali po naučné stez-
ce, zpátky se do městečka vrátíme po žluté 
značené trase, jež nás dovede doslova na do-
hled železniční stanice Starý Plzenec. ▪

Koterovská náves

Staroplzenecká NS

NS Skalní stezka

rozcestí Andrejšky

rozhledna a zřícenina hradu Radyně

žst. Plzeň-Koterov

 žst. Starý Plzenec

Úslava

DÉLKA 
TRASY 
12 KM

Z Prahy
Západním expresem nebo spojem  
IC Pendolino s přestupem v Plzni hl. n.

Z Chebu
Západním expresem nebo spojem  
IC Pendolino s přestupem v Plzni hl. n.

Z Českých Budějovic
rychlíkem s přestupem v Plzni hl. n.

SPOJENÍ 
DO PLZNĚ-KOTEROVA

Muž s kančími zuby
Při příchodu do městečka už z dálky nelze 
přehlédnout rotundu sv. Petra a Pavla, kte-
rá nad pravým břehem řeky ční již od konce 
10. století, a je tak jednou z nejstarších 
dochovaných církevních památek na zápa-
dě Čech. My se však vydáme na opačnou 
stranu a po Staroplzenecké naučné stezce 
vystoupáme na Radyni se slavnou zříceni-
nou hradu. Mezi lety 1356–1361 jej nechal 
postavit Karel IV., proto byl na jeho počest 
nazván Karlskrone. To se však příliš neujalo 
a hned po smrti zakladatele se mu podle 
kopce začalo říkat Radyně. 

Od dubna do října láká k návštěvě 22 m 
vysoké hradní věže pohádková expozice 
věnovaná tajemným bytostem ze zdejších 
pověstí, historická expozice s modelem 
Radyně i vyhlídka. Celoročně má otevřeno 
Centrum služeb pro turisty vzdálené od zří-
ceniny pár desítek metrů, kde se můžete 
za nepohody ohřát a přitom si třeba přečíst 
pověst o bájném Radoušovi s oslíma 
ušima, kozlí bradkou a kančími zuby, jenž 
měl být kdysi dávno zdejším pánem. Oženil 
se několikrát, ale protože každá z žen mu 
povila synka znetvořeného tak, jako by otci 
z oka vypadl, Radouš vždy ženu i dítě zabil 
a pohřbil v hradním sklepení. Po smrti za to 
byl podle pověsti potrestán tím, že musí 
s černým psem hlídat radyňské podzemí 
po věčné časy...

Po Skalní stezce
Od Centra služeb pro turisty vychází ne-
celých 3,5 km dlouhá stezka, která se dá 
v každém ročním období projít zhruba za dvě 
a půl hodiny. Zpřístupňuje doposud nezná-
mé vyhlídky i neobvyklé kamenné bloky, jimž 
se donedávna turistické značky vyhýbaly. 
Atraktivní zastávkou je také buližníková ská-
la Vysoký Štont. Její vrchol po léta patřil jen 

Rubrika vzniká ve spolupráci 
s časopisem NaCestu. 
Více na www.nacestu.cz.

Skalní útvar Žabí královna Andrejšky – oblíbený cíl horolezců

NS 
SKALNÍ 
STEZKA 
3,3 KM
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Tahle Viktorie nikdy na britském trůnu neseděla. Je 115 metrů dlouhá, průměr její hlavy 
činí téměř deset metrů a může se pochlubit motorem o výkonu 3 600 kW. Kromě toho 
váží 1 800 tun. Ano, řeč skutečně není o žádné lidské bytosti, ale o razicím štítu, jehož 
„starší sourozenci“ Tonda a Adélka se podíleli na výstavbě pražského metra.

Tento razicí štít byl vyroben hlavně proto, 
aby prorazil Ejpovický tunel na trati Be-

roun – Plzeň. Místní fotbaloví fanoušci jistě 
tuší, že své jméno dostal podle plzeňského 
klubu. U Ejpovického tunelu hráli důležitou 
roli projektanti, statici a další inženýři, ale 
ne architekti. Jde totiž o stavbu liniovou, což 
znamená, že u ní výrazně převládá jeden 
rozměr – délka.

Tunel s řadou nej
Jde o první železniční tunelový komplex 
v Česku vyražený progresivní metodou TBM. 
Systém dvou jednokolejných tubusů propo-
jených mezi sebou spojovacími chodbami, 
které se v mnoha ohledech chovají jako 
samostatné tunely, je v českém prostředí 
unikátem. Chlubí se celou řadou nej. Je 
nejdražším i nejdelším železničním tunelem 
s délkou 4 150 metrů. Kolejiště není stan-
dardně uloženo ve štěrkovém podloží, nýbrž 
ve speciálních panelech, které zaručují vyšší 
stabilitu koleje, snazší údržbu a lepší pří-
stupnost tunelu (například záchranářům).

Po stranách tunelu vedou bezpečnostní 
chodníky, pod nimiž jsou položené kabely 
a suchovod pro případ požáru. Tunel s vnitř-
ním průměrem 8,7 metru disponuje i ochra-
nou portálů a kamerami, které v běžných 

evropských tunelech nejsou obvyklé. Má 
laserový systém, jenž detekuje pohyb. Cokoli 
většího než liška tak automaticky vyvolá 
poplach a systém okamžitě posílá informace 
do Rokycan, Prahy, drážním hasičům i dispe-
čerskému pracovišti v Plzni. Díky tomu zde 
mohou jet rychlíky až 160 km/h. 

Z Prahy do Plzně  
nejrychleji po železnici
Ejpovický tunel tvoří součást páteřní trans- 
evropské dopravní sítě. Jeho stavba přines-
la mimo jiného zkrácení délky tratě o šest 
kilometrů. Vedle toho se komfort cestujících 
zvýšil výstavbou nových zastávek a nástupišť. 
Ty získaly také nové osvětlení, bezbariérové 
přístupy a informační zařízení. Bylo postave-
no i několik nových mostů, některé stávající 
prošly rekonstrukcí. Vlaky nyní zvládnou no-
vou trasu mezi Rokycany a Plzní za 11 minut, 
což je o devět minut méně než před zprovoz-
něním tunelu a dvakrát rychlejší než autobus. 
Doba cestování vlakem mezi Plzní a Prahou 
se snížila na 80 minut, což znamená, že v této 
relaci opět železnice poráží autobus (měřena 
doba jízdy z centra do centra).

OBŘÍ VIKTORIE OD EJPOVIC

Stavba má velký přínos také pro pří-
městskou dopravu. V rychlících i osobních 
a spěšných vlacích vzrostl počet cestujících 
po zprovoznění všech nových objektů  
o 10 až 15 procent. Navíc se mohly zrušit 
souběžné autobusové spoje, přičemž se 
ukázalo, že cestující nevyměnili autobus 
za automobil. I díky tunelu se Rokycany  
staly faktickým předměstím Plzně, a očeká-
vá se tak jejich dynamický rozvoj. ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT:  PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
FOTO: ARCHIV ČD A SPRÁVY ŽELEZNIC

Projekt Stavba čtvrtstoletí mapuje příběhy stavitelství a architektury novodobé republiky 
a populárně přibližuje obor laické veřejnosti v celé jeho šíři a komplexnosti.



Získáte dlouhodobou perspektivu 
a jistotu seriózní práce.
Vaše práce bude dávat smysl.
Nenosíte si práci domů.
Vaše životní zkušenosti oceníme.

– zvýšená výměra dovolené
– příspěvek na penzijní připojištění, stravování a rekreaci
– jízdní výhody po České republice a Evropě
   i pro rodinné příslušníky
– možnost pracovat kdekoliv v ČR
– možnost zvýhodněného ubytování v Praze
– pracovní oděv a pomůcky zdarma

Hledáme 
– mechaniky elektronických zařízení
– elektromechaniky
– mechaniky kolejových vozidel
– soustružníky kovů
– posunovače

Vlak vám
zajistí budoucnost

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/kariera
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdparking

▪ na vybraných železničních stanicích
▪ jen pro zákazníky ČD
▪ parkování zdarma
  či za zvýhodněný tarif
▪ nonstop provoz na většině míst
▪ další parkovací lokality u nádraží 
  jsou v přípravě

na vybraných železničních stanicích

Výhodné parkování 
u nádraží

ČD Parking

CDPV_Parking_2020_215x270_v01.indd   1 15/01/2020   11:13
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NĚMECKO

MĚSTO KNIH A HUDEBNÍCH VELIKÁNŮ
Když se řekne Lipsko, většina z nás si asi vzpomene na proslulý knižní veletrh. Ale nejlidnatější město v Sasku 
pravidelně otevírá svou náruč i milovníkům umění. Však zde v minulosti působili dnes již klasičtí skladatelé jako 
Bach a Mendelssohn. Do světových dějin se pak Lipsko zapsalo jako místo, kde byl poražen Napoleon.

LIPSKO



Do Lipska se dostanete snadno a rychle. Komfortním spojem EuroCity Českých drah pojedete 
do Drážďan, kde přestoupíte na expres InterCity společnosti Deutsche Bahn. Spojení z Prahy je 
během dne každé dvě hodiny a cesta vám zabere přibližně 3 hodiny 50 minut. Pokud si koupíte 
jízdenku s dostatečným předstihem (Včasná jízdenka Evropa), zaplatíte jen asi třetinu běžné ceny.

PO DVOU HODINÁCH A S KOMFORTEM
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Centrem knižního průmyslu se Lipsko 
stalo v průběhu 19. století. Tehdy se zde 

nacházelo asi 1 500 firem a firmiček, které vy-
ráběly a prodávaly nejrůznější knihy, časopisy 
i další tištěné produkty. Na začátku minulého 
století už výroba knih zažívala takový roz-
květ, že v ní byl činný každý desátý obyvatel 
města. Řada tehdejších nakladatelství přežila 
do současnosti – například E. A. Seemann,  
St. Benno, Koehler & Amelang, Buchverlag für 
die Frau. Největší proslulost si ovšem získal 
zdejší knižní veletrh (Leipziger Buchmesse), 
druhý největší v Německu.

Letošní ročník proběhne 12. až 15. března. 
Pokud to stihnete do 16. února, zaplatíte 
za jednodenní vstupné 17 eur na osobu, 
případně 30 eur za neomezený vstup. Po výše 
uvedeném datu se ceny zvyšují o 1 euro,  

resp. 2 eura. Brány veletrhu budou otevřené od  
10 hodin dopoledne do 18 hodin večer. Co se 
týče geografického zaměření, převažuje zde 
důraz na střední, jihovýchodní a východní  
Evropu včetně Pobaltí, ale najdete tu i zástupce 
ze Skandinávie nebo Izraele. Máte-li na leto-
šek už jiné plány, klidně si sem udělejte cestu 
napřesrok. V Lipsku se ovšem každoročně koná 
kolem třiceti odborných i spotřebitelských 
veletrhů. Mimochodem populární Lipský jarní 
veletrh tu pořádají už od roku 1920.

Umění má dveře dokořán
Město se ale proslavilo i v oblasti umění. 
Jeho obyvatelé jsou právem hrdí na to, že 
tu v minulosti působila řada hudebních 
velikánů. V letech 1723–1750 zde v kostele 
svatého Tomáše (Thomaskirche) pracoval 
samotný Johann Sebastian Bach. Na po-
čest génia barokního hudebního stylu 
se tu dodnes konají pravidelné koncerty. 
S tímto místem se pojí i působení pěvecké-
ho souboru Thomanerchor, který se skládá 
ze stovky chlapců ve věku od 9 do 18 let. 
A v 18. století ho jistou dobu vedl právě 
i Johann Sebastian Bach.

První kamenné divadlo v Lipsku otevřeli už 
v roce 1766 – na dnešním náměstí Richar-
da Wagnera. Premiéře přihlížel i básník 
a dramatik Johann Wolfgang Goethe. Jedním 

z vrcholů divadelní historie města je světová 
premiéra romantické tragédie Panna Orleán-
ská od Friedricha Schillera, která se poprvé 
hrála ve zdejším Domě komedie (Comödien-
haus) dne 11. září 1801. Způsobila tehdy do-
slova šok, protože představila Johanku z Arku 
jako kladnou postavu. Pokud se zajímáte 
o slavné německé skladatele, doporučujeme 
vám Bachovo muzeum nebo Mendelssohnův 
dům (oba hudební giganti, ač svým dílem ne-
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smrtelní, zemřeli právě v Lipsku). A nedaleko 
centra najdete i Grassimuseum se světově 
proslulou sbírkou hudebních nástrojů. 

Procházka historickým centrem
Kvůli bombardování za poslední války se dnes 
v Lipsku nachází relativně málo historických 
budov. Centrum je však zachovalé a můžete 
zde najít i architektonické skvosty z období 
císařství. Rozhodně byste neměli minout 
renesanční Starou radnici (Altes Rathaus), 
která patří k nejstarším dochovaným rene-
sančním stavbám v celém Německu. Protože 
její kapacita přestala dostačovat, byla už 
na počátku 20. století postavena historizující 
Nová radnice (Neues Rathaus).

Poblíž historického jádra se nalézá i budova 
německého Nejvyššího správního soudu 
(Bundesverwaltungsgericht), vystavěná 
v letech 1888–1895, která se stylově podobá 
budově Reichstagu v Berlíně. Přímo v centru 
města nepřehlédnete mrakodrap City-Hoch- 
haus Leipzig, odkud je možné z výšky  
142 metrů pozorovat město s okolím. 
Významnou stavbou v centru města je také 

také vyhlídkovou plošinu. Pokud budete mít 
při návštěvě Lipska jen trochu času, určitě se 
tam podívejte.

Nádraží jako obchodní centrum
K důležitým mezníkům v historii města 
patřilo i zahájení provozu na železnici. Vlaky 
sem začaly pravidelně jezdit v roce 1839, a to 
od Drážďan. Lipsko se brzy stalo důležitým 
dopravním uzlem. Zdejší hlavní nádraží 
bylo dokončeno v roce 1915 a svou plochou 
83 640 čtverečních metrů představuje největ-
ší hlavovou stanici v Evropě. Denně jím projde 
na 120 tisíc cestujících. Jeho čelní fasáda 
má šířku skoro 300 metrů. Budova nádraží 
slouží rovněž jako největší nákupní centrum 
ve městě. Najdete tu 142 obchodů ve třech 
patrech. Pro nakupující i cestující zde mají 
1 300 parkovacích míst!

Je libo švestky s marcipánem?
Na každém výletě vyhládne. Ať už se považu-
jete za gurmeta, nebo se jen rádi stravujete 
v bistru nebo v kavárně či případně vyhledává-
te regionální speciality, přijdete si zde na své. 
Město se může pochlubit asi 1 400 hospůd-

kami, restauracemi i kavárnami. 
Z místních dobrot vám můžeme 

doporučit „lipskou míchanici“ 
se zeleninou a mořskými plo-

dy nebo oblíbené obalované 
švestky s marcipánem a va-
ječným krémem, posypané 
skořicovým cukrem (Leip-

ziger Räbchen). Pochoutku, 
kterou prý miloval i slavný 

Goethe, musíte sníst horkou, 
aby měla tu správnou chuť. Recept 

je údajně tři sta let starý. Tak už víte, kam 
si zajedete na výlet? ▪

kostel sv. Mikuláše (Nikolaikirche), vystavěný 
po roce 1165 v románském stylu. V pozdním 
středověku byl pak přestavěn na gotický 
halový kostel. V roce 1989 se stal centrem 
protestů proti východoněmeckému režimu.

Bitva, která srazila Napoleona
Do evropských dějin se Lipsko zapsalo  
tzv. Bitvou národů, ve které prohrál mega-
lomanský císař Napoleon Bonaparte. Boje 
probíhaly od 16. do 19. října 1813, zapojilo se 
do nich asi 600 tisíc vojáků a počet mrtvých se 
odhaduje na 90 tisíc. Proti sobě stály armády 
Rakouska, Ruska, Pruska a Švédska na straně 
jedné a Francie se svými satelity na straně dru-
hé. Za kuriozitu lze považovat, že saské sbory 
začaly bitvu jako Napoleonův spojenec, ale 
po dvou dnech se z nich stal jeho protivník. 

Na Bitvu národů upomíná monumentální 
pomník (Völkerschlachtdenkmal), který byl 
dokončen v roce 1913 a stal se typickým 
znakem města (třeba jako Eiffelova věž pro 
Paříž nebo televizní věž pro Berlín). Na vr-
cholu pomníku, který leží několik kilometrů 
jihovýchodním směrem z centra, lze navštívit 
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Čas od času archeologové nacházejí hroby, se kterými si nevědí rady. Není jim jasné, kdo byli lidé, kteří jsou v nich uloženi,
jak zemřeli a proč jejich ostatky byly tak podivným způsobem upraveny. Za jeden z vůbec nejtajemnějších se považuje nález dvanácti 
pomalovaných lebek v jihomoravských Křtinách.

Ten pohled byl úděsný. Zároveň ale vyvo-
lával nadšení. Dno necelých deset metrů 

dlouhé lichoběžníkové krypty pokrývala 
vysoká vrstva lidských kostí. Tohle rozhodně 
nebyla klasická hrobka. Těla nebožtíků ne-
spočívala v rakvích a nehalily je rozpadající 
se rubáše. Hnáty a lebky ležely na sobě bez 
ladu a skladu. Všichni se sami sebe ptali, kdo 
a proč navršil tuto děsivou hromadu.

A skrývala se tu ještě jedna podivnost. Úpl-
ně nahoře leželo dvanáct černě pomalovaných 

lebek s velkým písmenem T na čele. Kdo a kým 
byli lidé, jejichž ostatky kdosi takto vyzdobil? 
A co znamená symbol, který malbě dominuje? 
U nás nikdy předtím nic podobného nebylo 
zaznamenáno, ale na rakouském venkově 
se ještě ve druhé polovině minulého století 
dochoval zvyk vybírat lebky z hrobů, vybělit je 
a pomalovat. Na čelo se psalo jméno, povolá-
ní, nebo alespoň iniciály a datum úmrtí, aby 
se dal nebožtík spolehlivě identifikovat. Nic 
z toho ale na lebkách ze Křtin nenajdeme.

MYSTERIUM POMALOVANÝCH LEBEK

Bludiště v podzemí
Jedinečný nález byl zaznamenán 9. února 
1991. Zasloužil se o něj Speleologický klub 
Brno, jehož členové se více než dva měsíce 
probíjeli náhodně objevenou chodbou pod 
chrámem Panny Marie ve Křtinách. Nevědě-
li, co je čeká na konci, ale oprávněně před-
pokládali, že zdejší podzemní prostory jsou 
mnohem větší a složitější, než by se zdálo.

Jeskyňář Norbert Havlíček již v roce 
1943 prošel křtinský chrám s virgulí v ruce 

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: AUTOR, PIXABAY, 
© MONTYPETER | DREAMSTIME.COM

KOMU PATŘILY PODIVNĚ OZDOBENÉ OSTATKY Z KRYPTY KŘTINSKÉHO KOSTELA? 

Po obvodu každé 
z dvanácti křtinských 
lebek se táhne černě 
namalovaný vavřínový 
věnec. Na čele je umístěn 
znak ve tvaru písmene T.
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a zaměřil v podzemí složitě rozvětvený 
labyrint chodeb a krypt. Svůj nález v době 
války nemohl ověřit. Podařilo se mu ale 
vyslechnout křtinského rodáka Antonína 
Cvilinka a zapsat jeho zajímavé svědectví 
o několikahodinové výpravě, která málem 
skončila tragicky, když její účastníci nemohli 
najít cestu zpět. Jak velké a složité asi musí 
být toto sklepení, když v něm dokázali 
zabloudit? Podaří se ho někdy celé důkladně 
prozkoumat a najít i zmiňované chodby 
vedoucí kamsi do neznáma?

Původní vchod v podlaze chrámu byl 
na počátku 20. století překryt novou 
dlažbou. Nikdo už neví, kde přesně se 
nacházel. Na základě nových měření 
speleologové zatím odhalili menší část 
podzemí. Jedinečný objev se jim podařil 
pod chrámovou věží.

Ostatky s puncem svátosti? 
Chrám Panny Marie ve Křtinách byl vybu-
dován v první polovině 18. století na mís-
tě, kde dřív stály dva středověké kostely 
a hřbitov, na němž se pohřbívalo přes pět 
set let. Předpokládá se, že právě kostry ze 
zrušených hrobů skončily na jedné velké 
hromadě. Jak je možné, že se mezi nimi 
nacházelo i dvanáct pomalovaných lebek? 

Ty rozhodně nemohly být uložené v zemi. 
Kresba vytvořená směsí dřevěného uhlí 
a živočišného tuku by to nepřečkala. Lebky 
musely původně ležet na dobře chráně-
ném, suchém a chladném místě. Anebo 
byla malba na lebky nanesena až po jejich 
vytažení z hrobů? Tuto domněnku vyslovil 
kronikář městyse Křtiny Petr Švenda. Ten 
také soudí, že lebky patřily těm, kteří byli 
pohřbeni v hrobech těsně u kostelní zdi, což 
byla místa vyhrazená především pro kněze 
nebo dobrodince.

Hypotéza má ovšem obrovský háček. Po-
kud šlo o významné osoby, proč jejich lebky 
nebyly vystaveny na čestném místě přímo 
v nově dostavěném chrámu a skončily 
na hromadě jiných starých kostí? Takové za-
cházení s ostatky téměř svatých jedinců by 
kněz jistě nepřipustil. Spíše se zdá, že nikdo 
netušil, komu lebky patřily a co znamená 
malba, kterou jsou zdobené.

Symbol z úsvitu dějin
Posvátný symbol tav se vynořil z hlubin 
rodícího se náboženství a magie na samém 
úsvitu lidských dějin. Je to pravděpodobně 
nejstarší a také nejzáhadnější symbol všech 
dob. Písmeno T se rýsuje na pravěkých 
skalních galeriích. Najdeme ho ve dvanáct 
tisíc let staré svatyni Gobekli Tepe v Turecku, 
na stěnách mayských chrámů i v nejstar-
ších stavbách Číny a Indie. Znali ho Inkové 
a s později přidanou smyčkou v horní části 
i Egypťané. V této podobě zdobí záda jedné 
z tajemných soch moai na Velikonočním 
ostrově.

Židé toto znamení psali krví na veřeje 
svých domů, aby ochránili své rodiny v noci, 
kdy na Egypt udeřil Zhoubce a zabil všechny 
prvorozené. Podle proroka Ezechiela měli 
stejné znamení namalované na čelech spra-
vedliví muži. Díky tomu byli ušetřeni, když 
byli ostatní obyvatelé hříšného města zabiti 
jakousi ničivou zbraní. Tav tedy fungovalo 
jako ochranný štít.

Kouzlo magické dvanáctky
Je tu však ještě jedna podivnost. Proč je 
pomalovaných lebek zrovna dvanáct? Toto 
číslo skoro ve všech náboženstvích a kultech 
naznačuje jakousi celistvost. Zvěrokruh má 
dvanáct znamení, rok dvanáct měsíců. Zná-
me dvanáct apoštolů, dvanáct rytířů kula-
tého stolu. Podle apokalypsy bude na konci 
světa zachráněno dvanáctkrát dvanáct tisíc 
věrných. Dvanáctka vždy symbolizuje uza-
vřenou skupinu vyvolených osob. Znamená 
to, že pomalované lebky patřily nějakému 
tajnému bratrstvu, které působilo ve Křti-
nách? Najdeme pro to ještě další indicie? 

Dívejme se pozorně. Věnce na lebkách se 
zdají být stejné, ale nejsou. Počet plodů se 
pohybuje od šesti do osmi na každé straně. 
Poloha listů se různí. Ratolesti jsou vzadu 
spojené přímo nebo stužkou, v jednom 
případě vůbec. Dohromady to vytváří jakýsi 
systém. Každá lebka má svou specifickou 
kombinaci. Jde o šifru? 

Všechny tajné společnosti používaly kódy 
a znaky, kterým rozuměli jen jejich členové. 
Svobodní zednáři vytvořili tajnou abecedu, 
v níž se každé písmeno dalo zapsat pouze 
čárami a tečkami. Je podobným způsobem 
cosi zapsáno i ve věncích? Možná jména 
těch dvanácti, kteří tvořili tajné bratrstvo? 
Na lebkách je namalovaný vavřín. Symboli-
zuje vítěze, ale také vševidoucnost. Odhalu-
je to, co je skryté. Jde pouze o náhodu, nebo 
o další nápovědu? ▪

?
SOUTĚŽ  
O DVD LABYRINT ZÁHAD
Odpovězte na soutěžní otázku a DVD 
Labyrint záhad může být brzy ve vašich 
rukách.

Jak se říká posvátnému symbolu 
ve tvaru písmene T?

A   tau
B   anch
C   tav

Odpověď zadejte do pří-
slušného formuláře 
na www.cdprovas.cz 
do 19. února 2020.

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.

Chrám v jihomoravských Křtinách byl vybudován 
v první polovině 18. století na místě, kde stál hřbitov.

V broumovském klášteře najdeme hned několik 
zpodobnění kříže v podobě písmene T.
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Nejkrásnější pohled na svět je z kabiny lokomotivy.

●  snímáno ze čtyř synchronizovaných kamer

●  nejkrásnější tratě v ČR (aktuálně 26 tratí online)

●  natáčeno na rozličných strojích včetně parní lokomotivy

●  unikátní systém událostí na trati

●  pohyblivá mapa a GPS údaje

●  popis a foto okolí tratě a rozhovor se strojvedoucím

Vyzkoušejte, jaké to je sedět v úplně první řadě!

Pohled inzerce II.indd   5 21.01.2020   10:21:30
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Můj vlak 
Vychytávky aplikace usnadní cestování 

Můžete potkat ve vlaku 
Robert Ferenc 

Zdravější cesta 
Uvolnění těla i mysli během jízdy 



Vychytávky aplikace 
Můj vlak usnadní cestování

Už šestým rokem nabízí České dráhy jednoduchou a uživatelsky příjemnou aplikaci Můj vlak. Přestože slouží primárně 
k nákupu jízdenek a místenek, nabízí spoustu dalších užitečných funkcí, které cestujícímu usnadní plánování před nástupem 
do vlaku a informují ho i během jízdy. Vyzkoušejte si její další šikovné funkce.
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Většina cestujících využívá aplikaci Můj 
vlak, která je ve verzích pro Android 

a iOS ke stažení zdarma, hlavně díky 
snadnému a rychlému vyhledávání spojení 
po Česku či do zahraničí a nákupu jízde-
nek i místenek. Kouzlo nákupu v aplikaci 
Můj vlak je totiž v její jednoduchosti. Vždy 
vám postačí pár kroků a během chvilky je 
jízdenka vaše. Navíc s jednou výhodou, 
při nákupu vnitrostátních jízdenek online 
získáte místenku zdarma.

Aplikace však nabízí mnoho dalších 
vychytávek, které nezaberou skoro žádný 
čas, naopak díky komplexnímu infor-
mačnímu servisu usnadňují cestování. 
Ve všech mobilech i tabletech se dá vyu-
žít i tam, kde není signál, poskytuje důle-
žité provozní informace a pomáhá napří-
klad vyměnit i vrátit jízdenku, pokud se 

změní vaše plány. Pojďme se na její další 
funkce podívat trochu podrobněji.

Řazení vlaku a služby
Zajímá vás, ve kterém voze je vámi 
rezervované sedadlo, nebo se chcete 
během cesty dobře najíst či jen surfovat 
na internetu? Zjistěte si, co je ve vlaku 
i stanici k dispozici! Detailní informace 
se u vybraného spoje zobrazí vždy při pár 
tazích prstem po obrazovce díky návod-
ným šipkám a možnosti listování. Snadno 
si ověříte podrobné informace o řazení 
vlaku – zda jsou ve vozech ještě volná 
místa k sezení, 1. třída, dámský oddíl, 
bistro či restaurační vůz a jiné služby. 
Detail spojení informuje také o další 
stanici, kde bude vlak zastavovat, kdy 
tam přijede, k jakému nástupišti a na ja-

kou kolej včetně potřebných informací 
o návazném i dalším alternativním spoji. 
Aplikace umožňuje uložení vybraného 
spojení do oblíbených i jeho sdílení řa-
dou standardních nástrojů (e-mail, SMS, 
kalendář atd.).

Ve funkci Stanice si podobně jako u de-
tailu vlaku jednoduše zjistíte všechny po-
třebné informace o nádraží nebo zastávce, 
o jejich poloze, provozní době, aktuálních 
odjezdech a příjezdech vlaků i poskytova-
ných službách, jako je například pokladna, 
úschovny kol a zavazadel, WC, bezbariéro-
vý přístup, směnárny apod.

Je dobré mít vždy přehled
Stává se vám, že nemáte signál a potře-
bujete si naplánovat cestu? Nic se nedě-
je. Do aplikace Můj vlak si totiž můžete 
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TO NEJLEPŠÍ Z APLIKACE
■ Snadný a rychlý nákup jízdenek
■ Snadné a rychlé vrácení 
 a výměna jízdenky
■ Možnost využití offline
■ Podrobný výčet služeb 
 ve vlaku i ve stanicích
■ Detailní řazení vlaku 
 a informace o volných místech
■ Navigace na správné 
 nástupiště a kolej
■ Průběžné informace o jízdě 
 vlaku (přestupní vazby apod.)
■ Průběžné informace 
 o mimořádnostech v dopravě
■ Notifikace podle vlastního 
 výběru
■ Správa zakoupených jízdenek
■ Možnost nastavení widgetů
■ Sdílení dat s jinými uživateli

zdarma doinstalovat balíčky offline dat 
jízdních řádů pro různé země, které se 
průběžně aktualizují. Přesto, chcete-li být 
informováni o všech právě probíhajících 
změnách v dopravě, doporučujeme v pří-
padě funkčního internetového připojení 
vyhledávat v aplikaci online. Zajistíte tak 
největší aktuálnost dostupných informací. 
Můj vlak vás totiž sám upozorní na výlu-
ky, mimořádnosti a opatření s nimi souvi-
sející (náhradní doprava, jízda odklonem 
apod.), a to u detailu spojení nebo díky 
notifikacím, které si můžete zapnout také 
v sekci Nastavení. Budete vždy upozorně-
ni na aktuální polohu, čas příjezdu a od-
jezdu vlaku (záložka Provozní informace). 
Díky těmto vychytávkám už nebudete 
ve stresu z nedostatku informací a z obav, 
že vám ujede vlak.

Pokud přesto nestíháte váš spoj, 
i v takovém případě umí aplikace pomoci. 
Nejpozději do 15 minut před odjezdem 
vlaku můžete pár rychlými tahy vrátit 
jízdenku i místenku, nebo ji vyměnit 
za novou do vlaku s pozdějším odjezdem. 
Pouze u vázaných jízdenek (nejlevnější 
druh jízdenky vázaný na konkrétní vlak) 
není výměna možná.

Součástí aplikace je také funkce Jízden-
ky, která slouží jako správce zakoupených 
jízdenek. Zde se automaticky zobrazuje 
první aktuální jízdenka na konkrétní den 
i všechny další jízdní doklady, které snadno 
ukážete průvodčímu při kontrole ve vlaku 

přímo na displeji. Jízdenky můžete také sdí-
let a u spojů souvisejících se zakoupenou 
jízdenkou jsou vám automaticky aktivo-
vány notifikace. Aplikace vám tedy sama 
poskytuje všechna upozornění týkající se 
vlaků, na které máte zakoupenou jízdenku.

Ovládání na míru
Podobně jako u ostatních aplikací i u této 
platí, že má přihlášený uživatel zjednodu-
šené ovládání. Pro přihlášení stačí jen  
zadat jméno a heslo platné na webu 
www.cd.cz. Umožníte tak aplikaci přizpů-
sobit vyhledávání i poskytované informace 
přímo vám na míru. Přihlášení uživatelé 
mohou rychleji vyhledat oblíbená spojení, 
vlaky i stanice (nabízí se automaticky) 

i opakovat nákup jízdenek s předvyplněný-
mi údaji z jejich uživatelského profilu.

Aplikace Můj vlak nabízí také možnost 
přidání samostatných widgetů (funkcí) 
přímo na plochu telefonu. Bez otevírá-
ní aplikace si sem můžete vložit třeba 
odjezdovou tabuli pro vybranou stanici, 
průběh cesty oblíbeného vlaku nebo 
aktuální platnou jízdenku pro rychlejší 
kontrolu u průvodčího. Máte-li aktivní 
kreditový účet a jste v aplikaci přihlášení, 
můžete také využít nejrychlejší způsob 
platby, a to pomocí kreditového účtu 
ČD (ČD Kredit). Při této platbě nejste 
přesměrováni na platební bránu a platba 
probíhá téměř okamžitě bez zbytečných 
kroků navíc. ▪
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Mezi nekonečnými lesy v horské krajině 
v malebném městečku stojí hrad  

Nové Hrady. Původní gotický hrad založil 
ve 13. století starobylý český rod Vítkovců, 
ale první zmínka je již z roku 1125. Byl vybu-
dován jako strážní hrad, proto je obehnán 
hlubokým vyzděným valem, s řadou nepravi-

delných stavení, několika branami a bašta-
mi. Mohutnými základy neotřáslo ani silné 
zemětřesení v roce 1590. Během prohlídky  
můžete navštívit autentické interiéry s bu-
quoyskou knihovnou a archivem, který je 
vzpomínkou na jejich vlastníky.

S historií hradu je spojený i zdejší em-
pírový zámek z počátku 19. století, který 
byl postaven v kontrastu s hradem. Starý 
a důstojný kamenný strážce Novohrad-
ských hor již nemohl vyhovovat nároč-
nějším požadavkům doby. Bylo zapotřebí 
postavit nový moderní zámek, který by byl 
důstojným sídlem významného panského 
rodu, ke kterým Buquoyové patřili. Začal 
se stavět v roce 1801 pod vedením hraběn-
ky Terezie Buquoyové-Paarové. K vidění je 
rokokový mobiliář zámku s akvarely od Jo-
sefa Ströbla a Josefa Schütze. V současnos-
ti slouží jako konferenční centrum a sídlí 
zde Centrum nanobiologie a strukturální 
biologie.

Pohádkové okolí
Hrad i zámek jsou zakomponované do nád-
herné přírodní krajiny Novohradských hor. 
Rozsáhlý krajinářský lesopark v údolí říčky 
Stropnice nese v názvu jméno své zaklada-
telky (Tereziino údolí). V parku nechybí na-
příklad cizokrajné dřeviny, aleje lip, udržova-
né záhony s květinami, voliéry a holubníky. 
Překrásný 13 m vysoký vodopád napájený 
říčkou Stropnicí připomíná alpskou scenerii. 
Park byl v roce 1949 vyhlášen státní přírodní 
rezervací. Při toulkách krajinou můžete 

navštívit také národní přírodní rezervaci 
Červené blato a Žofínský prales.

Nejen tato památka, ale i řada dalších 
objektů je v zimních měsících stále ote-
vřená pro veřejnost. Nezapomeňte si také 
včas pořídit Zápisník návštěvníka pamá-
tek, ve kterém najdete zajímavé historické 
příběhy. Můžete ho zakoupit na pokladnách 
státních památek, které jsou pod správou 
NPÚ, a ve vybraných turistických centrech 
nebo v e-shopu NPÚ. ▪

Pátráte po památce, kterou byste se mohli pokochat i teď v únoru? Některé hrady a zámky jsou otevřené i mimo hlavní turistickou 
sezonu, a tak nabízejí možnost obdivovat je v klidu, bez proudu lačných turistů. Mezi ně patří i státní hrad Nové Hrady nedaleko 
Českých Budějovic na hranici s Rakouskem, který je ideálním místem pro rodinný výlet.

Vydejte se za skvosty Novohradských hor

BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.NPU.CZ

Do Nových Hradů se dostanete poho-
dlně v hodinovém (v dopravním sedle 
dvouhodinovém) taktu osobním vlakem 
z Českých Budějovic. Cesta trvá asi 
35 minut. V Českých Budějovicích je mož-
né přestoupit z dálkových vlaků z Prahy 
(přípoj za 8 resp. 19 minut), Plzně (čekání 
16 minut) nebo Jihlavy (přípoj za 14 minut). 
K hradu vede cesta lemovaná typickými 
jihočeskými rybníky a usedlostmi.

VLAKEM DO CÍLE

?
SOUTĚŽ O ZÁPISNÍK 
NÁVŠTĚVNÍKA PAMÁTEK
Patříte mezi časté návštěvníky českých 
hradů a zámků a rádi si zaznamenáváte zá-
žitky z cest? Odpovězte správně na soutěžní 
otázku a  Zápisník návštěvníka památek 
může být s trochou štěstí váš.

Ve kterém století byl postaven zámek 
v Nových Hradech?

A    ve 13. století
B    v 16. století
C    v 19. století

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. února 2020.



Přelom zimy a jara býval i za našich předků časem oddychu a rozjímání. Ve východních 
Čechách slaví toto období roku sérií koncertů vážné hudby v rámci Pardubického hudebního 
jara. Představí se opět osvědčení domácí a zahraniční mistři i nastupující mladé talenty. 
Organizátoři nezapomněli ani na kulatá výročí spojená s mezinárodně uznávanými 
osobnostmi ze světa kultury. Cestující Českých drah navíc získají slevu 10 % na vstupné.

Ve východních Čechách 
přivítají jaro klasikou

KDE SEŽENETE VSTUPENKY
Předprodej vstupenek na Pardubické 
hudební jaro probíhá v turistickém 
informačním centru na náměstí 
Republiky 1 v Pardubicích a v místech 
konání jednotlivých vystoupení. Každý, 
kdo při nákupu na pokladně předloží 
jízdenku Českých drah, dostane 
slevu ve výši 10 %. Další podrobnosti 
včetně nákupu online zjistíte na webu 
festivalu.
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Festival Pardubické hudební jaro již  
za několik týdnů vstoupí do své  

42. sezony. Od 12. března do 29. dubna je 
pro vás přichystáno celkem 26 koncertů a ji-
ných vystoupení se zpěvem. Přesně polovina 
z nich se odehraje v Pardubicích, zbývajících 
13 potom v okolních městech, konkrétně 
v Hradci Králové, Heřmanově Městci, Hlin-
sku, Svitavách, Přelouči, Chrudimi, Sezemi-
cích a ve Vysokém Mýtě.

Pocta houslím a houslistům
Zahajovací koncert festivalu 12. března s ná-
zvem Pocta houslím a houslistům proběhne 
v nově zrekonstruované Sukově síni Domu 
hudby v Pardubicích. Účinkovat bude Ko-
morní filharmonie Pardubice pod taktovkou 
dirigenta Tomáše Braunera. Sólisty večera 
budou housloví virtuosové Václav Hudeček 
a Josef Špaček a mladí houslisté Marie Haso-
ňová, Matteo Hager. 

Emocionálně silné zážitky vás čekají 
dvakrát v synagoze v Heřmanově Městci. 
Symbolicky 15. března, v den výročí nacistic-
ké okupace, zde proběhne představení Děti 
v Terezíně a nestvůra s knírkem, 5. dubna pak 
program s názvem Kantáta. Herci Jiří Lábus, 
Vilma Cibulková a Vilém Udatný přednesou 
epickou báseň Arnošta Lustiga Kantáta – 
tanec šílených. Komorní soubor Barocco sem-
pre giovane se sólisty Gustávem Beláčkem 
– bas a hobojistou Vilémem Veverkou zahrají 
kantátu J. S. Bacha Ich habe genug. 

Nahlédnutí do labyrintu světa
Dramaturgie přihlédla i k důležitým kulatým 
výročím. Například 15. dubna se uskuteční 
ve společenském sále pardubické radnice
koncert na počest Ludwiga van Beethovena, 
od jehož úmrtí letos uplyne 250 let. Festival 
připomene také Jana Amose Komenského, 
který zemřel před 350 lety. Jeho Labyrintem 

světa a rájem srdce vás provedou 21. dubna  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudi-
mi recitátor Marek Eben a varhanice Michae-
la Káčerková.

 Ve festivalovém programu najdete 
i skladby od hudebního skladatele Vítězslava 
Nováka (letos má 150. výročí narození) nebo 
Bohuslava Martinů (130 let od narození).
Na dalších koncertech vystoupí mimo jiné 
Wilhanovo kvarteto s klavíristou Ivanem 
Klánským, violoncellista Jiří Bárta a klavírist-
ka Terezie Fialová, Pražský synkopický  
orchestr, klavírista Lukáš Vondráček, houslis-
té Josef Špaček a Leoš Čepický a mnoho dal-
ších. Ze zahraničních umělců se můžete těšit 
na klavírní duo Florian Koltun a Xin Wang 
(Německo, Čína), trumpetistu Ottu Sautera 
(Německo), varhaníka Enrica Zanovella  
(Itálie) a basbarytonistu Gustáva Beláčka
(Slovensko). ▪



ČD PRŮVODCE36

MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Některé příběhy se nevyprávějí snadno. To je i případ výjimečně talentovaného 
pianisty, jehož ruce hladící klaviaturu rozeznívají pražská nádraží. Osud ho několikrát 
srazil k zemi, zvednout se a jít dál mu pomáhá právě hudba. Dalo by se říct, že mu 
zachránila život. Tento rozhovor ale není prvoplánovou výpravou za neštěstím 
a sociálními problémy společnosti. Je o Robertu Ferencovi, smutném umělci bez 
vlastního nástroje, který používá klavír místo slov.

Co pro vás znamená hudba? 
Řekl bych, že je to můj smysl života. Zatím. 
Hraji od malička a nedokážu si představit, že 
bych nemohl usednout za klavír. Mám pocit, 
že jsem se pro hru narodil.

Proč jste si vybral zrovna klavír? Nelákala 
vás kytara, trubka nebo třeba bicí? 
Vyrůstal jsem v dětském domově, kde bylo 
piano. Zamiloval jsem si ho. Zkoušel jsem 
hrát i na jiné nástroje, například na zmiňova-
nou kytaru nebo na flétnu, housle, violu, ale 
klavír považuji za nejvyšší příčku, na kterou 
mohu dosáhnout.

Vzpomenete si na své poprvé s klavírem? 
Bylo mi asi pět let a moc rád jsem pozoro-
val děvčata z dětského domova, jak se učí 
na klavír. Docházel za nimi učitel hry a já 
jsem se snažil být vždycky u toho. A pak byl 
už jen kousek k tomu začít hrát sám. Úplně 
první skladbu, kterou jsem uměl zahrát, byla 
lidová píseň Já jsem z Kutné Hory.

Kdo objevil váš talent? 
V dětském domově jsem měl tři největší 
podporovatelky. Byla to paní ředitelka, její 
zástupkyně a vychovatelka teta Hanka. Ty 
mě vedly a díky nim jsem pak mohl chodit 
do základní umělecké školy.

Kdy jste si začal uvědomovat, co pro vás 
hra na klavír znamená? 
Když jsme jezdili na tábory a byli dva tři 
týdny mimo domov, pociťoval jsem velkou 
touhu hrát. Řekl bych, že to byl absťák po pi-
anu, a když jsme se vrátili zpět, hned jsem si 
k němu musel sednout.

Vydal jste své první album FIRST sesta-
vené z vlastních skladeb a prý byste rád 
komponoval filmovou hudbu. K jakému 
filmovému žánru? 
Asi bych se nebránil žádnému, ale moje hud-
ba je někdy až depresivní. Takže pokud bych 
dostal na výběr, upřednostnil bych drama až 
tragédii.

Může být i melancholická hudba plná 
energie? 
Hudbou se dá říci cokoli, jde jen o to, jestli 
správně odhadnete posluchače a jeho vkus. 
Já se snažím vybírat skladby, o kterých vím, 
že vyvolají nějaký efekt, vzbudí emoce. 
I melancholická skladba proto může být 
nositelem energie. V tom je kouzlo hudby. 
Může se vám líbit i nelíbit, ale nikdy vás ne-
nechá chladným. A u podání klavíru to platí 
dvojnásob.

Předpokládám, že hudba je jediný profesní 
směr, kterým byste se chtěl ubírat.  
Ne tak docela. Tím, že jsem vyrůstal mezi 
spoustou dětí, jsem si s nimi vybudoval 
velmi úzký vztah. Hodně by mě proto ba-
vilo pracovat třeba v mateřské škole nebo 
na prvním stupni základní školy. Už v domo-
vě, když jsem byl starší, jsem brával menší 
děti na procházky nebo na různé aktivity 
a v této roli jsem se cítil velmi dobře.

Takže byste se vzdal hudební kariéry 
ve prospěch pedagogické činnosti? 
Spíše bych se snažil to spojit dohromady. 
Vždyť právě s dětmi se dá hudebně tak krás-
ně pracovat. Myslím, že se to dá skloubit 
tím spíše, že neprahnu po nějaké velké slávě 
a ovacích. Stačí mi skromné publikum, které 
bude mít mé skladby rádo.

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ FOTO: MICHAL MÁLEK

Často hrajete veřejně, třeba na nádraží. 
Jak těžké bylo si poprvé sednout k pianu, 
které není v koncertní síni? 
Upřímně velmi a trvá to dodnes. Sám bych 
si ke klaviatuře nikdy nesednul, vždycky se 
mnou byl někdo, kdo mne přemluvil. Zkou-
šel jsem to, ale čekal jsem třeba i 4 hodiny 
a neodhodlal jsem se. Tak jsem se sebral 
a šel pryč.

Proč? 
Stydím se. Vnímám, jak se na mne lidi dívají, 
a způsobuje mi to vnitřní pády. Když hraji 
na veřejném místě, snažím se nevnímat 
okolí a soustředím se na hudbu. Je to můj 
způsob komunikace s lidmi. Občas bych byl 

Hudbou 
se dá říct cokoli
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nejradši, kdyby tam žádní lidé nebyli. To ale samo-
zřejmě neplatí při koncertech, kdy vím, že lidé přišli 
za hudbou jako hlavním cílem.

Jak často hrajete, komponujete? 
Aktuálně to bohužel není jednoduché, protože 
nemám vlastní nástroj. Řeším to tak, že chodím 
do klubů, kde už mne znají a povolí mi to, ale nedá 
se říct, že by to byl ideální způsob. Klasický nástroj 
mít nemohu, často k němu sedám dost pozdě večer, 
což by v běžném bytě sousedé určitě moc neocenili. 
Nicméně se ale asi blýská na lepší časy, protože 
jedna má kamarádka uspořádala finanční sbírku. 
Z výtěžku bych si chtěl pořídit digitální piano. Snad 
se to povede a budu moct hrát každý den a pracovat 
na dalším albu, které už mám v hlavě. ▪

ROBERT FERENC (26)
Od narození vyrůstal v kojeneckém ústavu, později v dětském domově, kde 
se projevil jeho hudební talent. Hraje bez not, které se naučil sám v 10 letech. 
Navštěvoval základní uměleckou školu, od 18 let pražskou hudební konzerva-
toř. Během pobytu v Praze se stal cílem brutálního, xenofobně motivovaného 
fyzického útoku a skončil v nemocnici. To v něm vyvolalo deprese vedoucí 
k tak fatálním životním závěrům, že musel být hospitalizován v psychiatrické 
léčebně. Po propuštění, bez zázemí, prostředků a naděje žil na ulici a hrál na ve-
řejná piana v Praze vlastní skladby i známé světové melodie. Právě tady se jeho 
život pomalu začal obracet k lepšímu. V roce 2017 se stal finalistou soutěže 
Pianista roku. Momentálně žije v Liberci. Koncertuje nahodile, na přelomu let 
2018 a 2019 vydal první album svých skladeb nazvané FIRST, které mu má po-
moci otevřít cestu do normálního života. Podpořit ho můžete jeho zakoupením 
na webu robertferenc.cz
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Přestože se člověk během svého vývoje nikdy neměl lépe a pohodlněji, žijeme paradoxně v době plné spěchu a stresu. 
Stresujeme se v práci, doma, dokonce i na cestách. Co se ale zkusit na chvíli zastavit, odložit chytré telefony a notebooky, 
přestat vnímat ruch kolem a udělat první krok na naší zdravější cestě?

ZDRAVĚJŠÍ CESTA

TEXT: MARTINA HLOUPÁ – ZAKLADATELKA PROJEKTU ZDRAVĚJŠÍ CESTA

Uvolnění těla i mysli ve vlaku

Ať už cestujeme do práce, z práce nebo na dovolenou, stresu-
jeme se neustále tím, že něco nestíháme a že nám utíká čas. 

Mnoho z nás se takto přesouvá z místa na místo velmi často, někdo 
dokonce každý den. Během tohoto roku se vám proto pokusíme 
v pár článcích ukázat možnosti kvalitnějšího využití času při cestová-
ní vlakem, které pomohou k uvolnění a posílení vašeho těla i mysli.

Využijte sedadlo a naučte se brániční dýchání
Pro uvolnění těla vsedě se nejprve pohodlně, ale správně usaďte. Za-
suňte se kostrčí až k opěradlu sedadla, nohy srovnejte tak, aby byla 
kolena ve vzdálenosti od sebe na šířku pánve, směřovala rovně před 
vás a abyste se opírali oběma chodidly o zem. Poté spusťte ramena 
volně od uší a opřete se tak, abyste se do sedadla opírali kostrčí, hla-
vou a v oblasti hrudní páteře. V oblasti krku a beder by měla zůstat 
(alespoň pocitově, jste-li silnější) menší mezera. Nyní zkuste táhnout 
mírně hlavu nahoru, aniž by se vám spolu s ní zvedala brada, a kostrč 
dolů tak, abyste neodlepili zmíněné části těla od opěradla. Pro správ-
né brániční dýchání si položte jednu ruku na břicho (nad pupík), dru-

✔✖

hou na hrudník a dýchejte zhluboka. Na správné cestě jste, zvedá-li se 
a následně klesá pouze vaše spodní ruka – hrudník by se neměl hnout. 
Pro intenzivnější uvolnění mysli zavřete oči a při nádechu i výdechu 
napočítejte do sedmi. Toto cvičení vám pomůže zbavit se aktuálního 
napětí, navíc pozitivně ovlivní vaše trávení, činnost mozku, srdce 
a mnoho dalších fyziologických procesů v těle.

Stoupněte si a projděte se
Je všeobecně známá věc, že dlouhodobé sezení má negativní účinky 
na naše zdraví. Sedět aktivně celou cestu, obzvlášť pak je-li delší, je 
ale téměř nadlidský výkon. Při častém a dlouhodobém sezení se do-
poručuje alespoň 5 minut pohybu na každých 60 minut sezení. Proto, 
dovolují-li to podmínky vlaku, kterým dnes jedete (rychlost, počet 
cestujících apod.), můžete samozřejmě k uvolnění těla využít chůzi 
uličkou. Nejprve se postavte, opět se narovnejte, zhluboka párkrát 
nadechněte a vydechněte a běžte se projít. Délka jednoho našeho va-
gonu je něco málo přes 26 metrů, což je průměrně zhruba 44 kroků. 
Na kolik kroků uličkou projdete vy? ▪
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PROGRAM FESTIVALU

V aktuální sezoně slaví Jihočeské divadlo 
100. výročí působení uměleckých 

souborů v budově, které je právě 200 let. 
Navíc soubor Malého divadla oslavil 70 let 
své bohaté umělecké činnosti. To už jsou 
pádné důvody k uspořádání něčeho speciál-
ního. Pro všechny příznivce se Jihočeskému 
divadlu podařilo realizovat první pražskou 
přehlídku s názvem Jižní spojka, český pavi-

lon světové výstavy Pražské Quadriennale 
pod názvem CAMPQ či výstavu Jihočeské 
divadlo – Kabinet zázraků v Jihočeském 
muzeu. Na Mariánském náměstí v Českých 
Budějovicích bylo postaveno prozatímní 
divadlo Bouda, ve kterém soubor odehrál  
36 představení, a také vyšla obsáhlá publi-
kace Po stopách Jihočeského divadla.

Rok plný premiér
I ve druhé části sezony divadlo v mimořád-
ných projektech pokračuje. V únoru se opět 
představuje pražským divákům v rámci dru-
hého ročníku přehlídky Jižní spojka 2020. 
Obyvatelé a návštěvníci hlavního města  
tak mají během dvou týdnů další šanci 
vidět to nejlepší od všech souborů divadla 
z jižních Čech. 

V domácích Budějovicích uvede divadlo 
do konce sezony devět premiér. Největší 
očekávání vyvolává hra Wintonův vlak, kte-
rá reflektuje 75. výročí konce druhé světové 
války a rovněž úmrtí sira Nicholase Win-
tona. Novou operu o lidskosti a hrdinství 
v kritických okamžicích napsal generální 
hudební ředitel opery Jihočeského divadla 
Mario De Rose.

Jižní spojka 2020 
aneb Podruhé z Budějic do Prahy
Jihočeské divadlo se již podruhé vydává na turné do Prahy. I letos tam pošle vagon plný 
emocí, a milovníky kultury tak čeká výjimečná jízda. S nákladem toho nejlepšího se 
v hlavním městě představí v rámci přehlídky Jižní spojka v divadlech Disk, NoD, Ponec 
a také v rámci festivalu Opera 2020 ve Stavovském divadle.

1. 2. 2020 / 19:30 
Návod k přežití zombie apokalypsy 
(maso na divadle) 
DIVADLO DISK

2. 2. 2020 / 19:30 
Pod sněhem 
(taková normální rodinná oslava) 
DIVADLO NOD

8. 2. 2020 / 14:00, 20:00 
GAME  
(divadlo, které musíte zažít) 
DIVADLO NOD

10. 2. 2020 / 19:30 
Zadržitelný vzestup Artura Uie 
(politická satira)
DIVADLO DISK

11. 2. 2020 / 19:00 
La traviata  
(romantická opera) 
vstupenky na www.narodni-divadlo.cz
STAVOVSKÉ DIVADLO

16. 2. 2020 / 20:00 
Inscenační porada
(taneční show k výročí Jihočeského divadla)
DIVADLO PONEC?

SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Soutěžte s námi o vstupenky na vybraná 
letní představení Otáčivého hlediště 
v Krumlově. Podmínkou je, že správně 
odpovíte na následující otázku, a s trochou 
štěstí můžou být vstupenky vaše.

Kolik nových premiér uvede Jihočeské 
divadlo na své domácí scéně v Českých 
Budějovicích do konce sezony?

A) 5              B) 12              C) 9

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. února 2020.

Příprava na léto a podzim
Oslavy 100. sezony divadlo zakončí na letní 
scéně na Otáčivém hledišti v Českém Krum-
lově. Na léto 2020 se chystají dvě novinky 
a na podzim se bude zahajovat komedií 
o cestě do časů slavného renesančního 
umělce Leonarda da Vinciho. Režisér Petr 
Zelenka pojmenoval hru jednoduše a úder-
ně Da Vinci. Jako druhá novinka pro sezonu 
2020/21 se chystá autorská inscenace plná 
symboliky v režii Petra Formana s názvem 
Muž Dvojhvězdy. ▪
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NA OSTROVĚ TENERIFE
Dokud jsme neměli děti, bylo úplně jedno, kdy a kam pojedeme. Nikdy nás nelákaly žádné extrémy, které rádi 
přenecháváme globalizovaným mileniálům. Prostě se stačilo sbalit a vyrazit. Kamkoli. Když se počet členů naší rodiny 
rozrostl na čtyři, změnil se i význam slova dovolená, a především kritérium výběru destinace. Hlavně muži mi jistě dají 
za pravdu, že mezi výrazy chtít jet a muset jet na dovolenou existuje zásadní rozdíl.

PŘEŽIJETE I RODINNOU DOVOLENOU
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TEXT A FOTO: VÁCLAV RUBEŠ

KANÁRSKÉ 
OSTROVY

EL MÉDANO

COSTA ADEJE

LOS GIGANTES

GÜÍMAR

SANTA 
CRUZ

DE TENERIFE

TENERIFE
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Kam, kdy a za kolik na dovolenou? 
Jednoduché otázky. Jenže když si 

k jednotlivým neznámým začnete přiřazo-
vat možné alternativy, tak se zaseknete. 
Najednou máte pocit, že vaše požadavky 
jsou ve srovnání s ostatními členy rodiny 
úplně triviální. Hledali jsme destinaci, 
kde se ohřejeme (vypadat jako rodinka 
maskotů Michelinu na Nordkappu se nám 
fakt nechtělo), poznáme i něco jiného 
než jenom hotelovou pláž nebo bazén 
a vývařovnu uzavřeného resortu a cesta 
bude trvat jen tak dlouho, že nám během 
ní děti nezestárnou tak, aby už neměly 
nárok na poloviční taxy. A málem bych za-
pomněl: chtěli jsme vyrazit až na podzim 
a trošku tím narušit nepříjemný stereotyp 
šedivých a studených dnů panujících v čes-
ké kotlině.

Kapitola první:  
Třeštíková by z nás měla radost
Kdyby u nás doma měla režisérka Helena 
Třeštíková časosběrnou kameru pro svůj 
projekt Manželské etudy, určitě by zajásala 
radostí. Tenhle dialog sliboval zajímavou 
zápletku. Viděli jsme to asi následovně:

JÁ 
Letos musíme ušetřit. Navrhuji Turecko.
MOJE ŽENA 

Tam bude zima, holky se těší, že se vykoupou 
v moři. Balaton v létě jim nestačil.
První bod a hned kolize. Jdeme dál.
JÁ 
Můžu jet až po uzávěrce magazínu, navrhuji 
začátek listopadu.
MOJE ŽENA  
Tak to už bude zima kdekoli.

Tuhle bitvu jsem musel vyhrát, protože jindy 
jsem opustit redakci opravdu nemohl. Snad 
se aspoň shodneme na rozpočtu:
JÁ 
Už jsem říkal, že musíme šetřit, takže na to 
máme …cet tisíc.
MOJE ŽENA 
Tak za to můžeme jet akorát tak  
na Lipno. A tam nejedu, protože  
tam bude zima.

Každopádně jsem si z tohoto plánování 
dovolené odnesl následující: kdekoli nad  
30. rovnoběžkou je zima a modernizaci 
našeho rodinného vozidlového parku opět 
odložíme o rok v zájmu partnerské harmo-
nie. Dilema nakonec vyřešili rodiče manželky 
návrhem společného pobytu na jednom 
z Kanárských ostrovů, kam jezdí pravidelně 
(na začátku listopadu!). Naše prodloužené léto 
tak mělo mít kulisy ostrova Tenerife, což znělo 
opravdu lákavě. Kromě toho jsou tchán s tchy-
ní fajn lidi, takže jsem se i těšil. Jen tu investici 
do auta asi odložíme o dva roky. Spíš o tři.

Kapitola druhá:  
Tyhle děti nejsou naše 
Dostat se z Česka na největší Kanárský ostrov 
je velmi jednoduché. Stačí v Praze nastoupit 
do letadla a za něco málo přes pět hodin (přesně 
5 hodin a 15 minut) jste tam. Létá se třikrát 
týdně přímo. V našem případě to mělo menší 
komplikaci – zabavit na pět hodin dvě holčičky 
ve věku 3 a 4 roky tak, aby nepřivedly asi 150 
spolucestujících na pokraj šílenství už nad 
Mnichovem. Před manželkou se zase nesmím 
zmínit o tom, že na severním tenerifském letišti 
se stala největší letecká katastrofa všech dob. To 
by vyváděla i ona. Představovali jsme si to takto:

Náš plán 
Děti co možná nejvíce unavíme ještě 
na letišti (běh z jednoho konce terminálu 
na druhý by mohl být funkční). Koupíme jim 
do letadla omalovánky s fixami, které fun-
gují jen na speciální papír, aby se umělecky 
nevyjádřily na vybavení boeingu (nefunkč-
ní, protože fixa, která píše jen na papír, a ne 
na letadlo, není zajímavá). Po vystoupání 
do letové hladiny jim změna tlaku pomůže 
únavu transformovat na spánek a vytuh-
nout aspoň na tři hodinky. Poslední fázi 
klesání a přistání jim pustíme pohádku 
a budeme tam.

Realita 
Běhání po letišti naše děti braly jako před-
krm pro další bojovku. Tou se stalo letadlo. 
Hádaly se, která bude sedět u okýnka 
(klasika). Pak tam nechtěla sedět ani 
jedna (taky už známe). Chvilku se zaba-
vily bezpečnostním pásem, ale jen proto, 
aby zjistily, jak se rozepíná. Následovalo 
napomenutí letušek a naše omluvné 
pohledy, slibování a vyhrožování během 
popojíždění. Start byl super – holky ani 
nedutaly, asi se trošku bály. Tlak v uších – 
pláč. Vyrovnání tlaku rozhodilo ty blbé fixy, 
co nepíšou, po letadle. Holky potřebovaly 
na záchod – dvakrát až třikrát za hodinu 
(každá). Pohádku vidět nechtěly, místo 
toho toužily navštívit toho pána, který 
řídí letadlo. („Tam nemůžeš!“) Paní vedle 
nás měla hezkou rtěnku, tak jí chtěly taky 
vyzkoušet. („To nejde!“) Bylo toho mnoho. 
Jediné co nepřišlo, byl spánek. Potlesk ces-
tujících po dosednutí byl euforický i přesto, 
že kapitán s námi praštil jako řezník s játry 
o stůl. Uhádnete asi proč.

Zatímco severní část ostrova ovlivňují chladné proudy, na jihu je nekončící léto.
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Kapitola třetí:  
(Ne)jedeme v tom spolu 
Satisfakce ale přišla hned, jak jsme opustili 
budovu letiště. Rozdíl teplot v Praze a tady 
je úžasných 20 stupňů. Tak tomu říkám 
listopad! Manželka měla pravdu. Máme 
rezervovaný celý dům v jižní části ostrova 
ve městě Adeje (čti: Adeche; ve španělštině 
se J vyslovuje jako CH a CH zase jako Č). 
Abychom se tam dostali, potřebovali jsme 
auto. To jsme si také rezervovali. Tedy 
přesněji řečeno auto bylo rezervováno 
do doby našeho odletu z Prahy. Chybička 
se vloudila. Když jsme si chtěli osmimístný 
rodinný van vyzvednout v půjčovně u leti-
ště více než pět hodin poté, co rezervace 
vypršela, nebylo už k dispozici. Místo jed-
noho velkého jsme si tedy půjčili dvě men-

ší, zato prémiová vozidla. Jejich velikost 
byla však stresující. Vypadalo to, že číslice 
1 v označení nejmenšího 
modelu nejmenované 
ingolstadtské automo-
bilky (u nás slangově 
nazývané olympiáda) 
značí maximální počet 
cestujících. Asi půl hodiny 
jsme běhali kolem auta 
a zkoušeli jeho variabilitu, 
pokud se toto slovo dá 
vůbec použít. Nakonec 
jsme se dovnitř vměst-
nali, jen místo manželky 
na sedadle spolujezdce ležel kufr. A ten mi 
nedokázal říct „zprava dobrý“. I přes tyto 
komplikace jsme přijeli zdárně k pronajaté-

STAČÍ V PRAZE 
NASTOUPIT 

DO LETADLA 
A ZA NĚCO MÁLO 
PŘES PĚT HODIN 

JSTE TU. 

mu domu v pěkném kondominiu s  bazénem 
a lehátky. Pronajímatel byl bodrý chlapík 

(říkal mi Vaklav), který 
nám ukazoval co a jak. 
Nebylo to složité, jen jsme 
nemohli najít jednu pod-
statnou věc – třetí ložnici, 
protože nás bylo celkem 
sedm. Dvoulůžko jsme na-
konec našli za paravánem 
na verandě. Cítili jsme se 
trošku oklamáni, protože 
nabídka ubytování uváděla 
tři místnosti ke spánku, ale 
po lehké změně dispozic 

nacházíme řešení. Tchán doma běžně usíná 
u televize, takže tady měl stejnou možnost – 
jako bonus mořskou brízu.

Tenerife nabízí nejen dovolenou u moře, 
ale také vysokohorské zážitky.
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Kapitola čtvrtá: 
Do vody? Zbláznila ses?
Řeknu to rovnou: nejsem koupací typ. 
Plavu asi jako zednická tříska a nemám 
rád mokré vlasy. Nosím dioptrické brýle 
(i sluneční) a bez nich se mi blbě koupe, 
protože nerozeznám ani chlapa od ženské, 
natož abych mezi děcky našel ta naše. Co 
se mnou? Jsem skvělý břehový hlídač. To je 
moje žena ale také. A ty naše dvě cácorky 
nechtěly z vln vylézt. Náš dialog rozkrýva-
jící snahu každého urvat si aspoň chvilku 
pro sebe s knížkou na pláži vypadal zhruba 
následovně:

MOJE ŽENA 
Už zase letí do vody. Půjdeš s nimi?
JÁ 

Teď jsem se vrátil. Jsem ještě mokrý a chtěl 
bych si dočíst kapitolu.
MOJE ŽENA 
No právě, nebude ti zima. A ještě by sis 
tu knihu umokřil.

Zvedl jsem hlavu a usoudil, že není třeba 
se vzrušovat. Na břehu jsem totiž rozpoznal 
nezaměnitelnou siluetu tchána, který ne-
dobrovolně převzal hlídací štafetu. Dovolená 
s prarodiči dětí má něco do sebe.

Teploty vody se na jižních březích Tenerife 
není třeba obávat ani v listopadu. Hodnota 
21–22 stupňů má sice daleko k termálům, 
ale příjemně osvěží, protože na prosluně-
ných plážích je nefalšované léto podobné 
tomu, které panuje v Evropě o prázdninách. 
Stejné je to i s teplotou vzduchu, pokud je 
nebe bezmračné (a to většinou je), teploměr 
ve stínu ukáže bez problémů 26 stupňů. 
Kanárské souostroví má kromě příjemného 
klimatu mnoho dalších lákadel, mezi které 
patří možnost pozorovat kytovce ve volné 
přírodě. Velryby a delfíni si oblíbili zdejší 
vody, zejména na jihu a západě ostrova.

Kapitola pátá: 
V sedmi se to špatně táhne
Po třech dnech hlídání dětí na pláži jsme si 
chtěli trošku odpočinout. S těmi malými 
ďábly jsme měli jedinou možnost: nacpat je 
do auta a vyrazit na výlet. Jako body zájmu 
jsme si vybrali nejzápadnější cíp Tenerife 
(Faro de Teno), odkud je volný výhled na At-
lantik, dále nejvyšší vrchol ostrova (i Špa-
nělska) Pico del Teide a nakonec obrovský 
zoopark Loro. Na jeden den až až.

Předzvěstí, že nepůjde všechno podle plá-
nu, byla uzavírka posledního úseku silnice 
vedoucí k majáku na západních útesech. 
Pohled na oceán jsme tak vyškrtli z itineráře 
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OSTROV STVOŘENÝ PRO ODPOČINEK
Největší ze sedmi Kanárských ostrovů, které patří Španělsku, leží cca 320 km od břehů 
Afriky. Jeho rozloha přesahuje 2 000 km2, na délku měří zhruba 80 km. Na jihovýchodním 
cípu se rozprostírá hlavní město ostrova i celého souostroví Santa Cruz de Tenerife, 
kde žije téměř čtvrtina z 900 tisíc obyvatel ostrova. Severní část více ovlivňují pasátové 
větry ze severovýchodu, proto je chladnější a deštivější. Jižní pobřeží je výrazně sušší 
a teplejší díky proudění vzduchu z Afriky. Obě části navíc dělí masiv sopečného původu, 
kterému vévodí nejvyšší hora Španělska Pico de Teide (3 718 m). Průměrné teploty 
vzduchu dosahují v srpnu asi 25 °C, v listopadu skoro 22 °C. To z Tenerife dělá celoroční 
dovolenkovou destinaci. Nejnavštěvovanějšími letovisky na jihu ostrova jsou Costa 
Adeje Los Cristianos, Playa de Las Americas, El Médano a Las Galletas. Významné 
je i město Candelaria, které je hlavním poutním místem celého souostroví. Dalšími 
vyhledávanými místy jsou útesy Los Gigantes, pyramidy v Güímaru, zábavní parky Siam 
Park a Loro Park.

a po silničkách plných serpentin jsme strmě 
stoupali do hor. Cesty byly tak úzké a za-
táčky ostré, že se doporučuje před každou 
z nich zatroubit ve smyslu „pozor, jedu“, aby 
byl případný protijezdec obeznámen s vaším 
úmyslem. S každým metrem se nám oteví-
raly úžasnější scenerie, které nám braly dech 
a mně jako řidiči i pozornost. Zapomněl jsem 
ve zpětném zrcátku kontrolovat, jestli se nás 
drží druhé auto s rodiči manželky. Najednou 
po něm nebylo ani památky. To už ale zvonil 
mojí ženě mobil. Obsah informace byl nepří-
jemný – tchánovi vypověděla službu spojka. 
Výlet se změnil na záchrannou misi.

První pokus o řešení situace – manželka 
telefonovala na horkou linku autopůjčovny. 
Ta ale sídlí v Madridu stejně jako zákaznické 
centrum a operátorka přijímající hlášení 
na Tenerife asi nikdy nebyla. Než žena 
vysvětlila Španělce, že fakt nejsme na území 
pevninské Evropy, tekly tchánovi nervy. Na-
konec jsme se rozhodli zakoupit na benzince 
na pobřeží lano.

Mělo nám být divné už to, že na španělský 
výraz soga (lano) se prodavač na pumpě 
tvářil divně. Lano neměl, místo toho nám 
nabídnul popruhy zajišťující náklad. Moc se 
mi to nezdálo, ale tchán říkal, že to bude sta-
čit. Je pravda, že to vypadalo pevně, tak jsme 
vyrazili. Bohužel jsme byli úplně na opačné 

TEPLOTY 
VODY SE 

NA JIŽNÍCH 
BŘEZÍCH TENERIFE 

NENÍ TŘEBA 
OBÁVAT ANI 

V LISTOPADU.

straně ostrova než jižní letiště, kde jsme si 
auta půjčili, a jízdu přes hory jsme vzhledem 
ke konfiguraci auto – lano – auto nechtěli 
riskovat. Navigace nám optimisticky napoví-
dala, že necelých 100 km po pobřežních silni-
cích urazíme asi za dvě 
hodiny. Už dopředu nám 
ale bylo jasné, že tenhle 
den si můžeme z dovo-
lenkových škrtnout. 

Mělo to být ale ještě 
horší. Protože naše 
rychlost oscilovala mezi 
30–40 km/h, okamžitě 
se za námi vytvořila fron-
ta aut. Na úzké silnici 
nás nebylo jednoduché 
předjet. Jednomu z řidičů 
za námi došly nervy 
a zavolal policii. Blikající majáky nás dostihly 
asi za dalších deset minut a policista mi 
ukazoval, že máme jet za ním. Adrenalin 
zapracoval, přidal jsem plyn rychleji, než 
bylo lano (tedy popruh) schopno absorbo-

vat, a bylo po parádě. Prasklo to a stáli jsme 
všichni – i ti nervózní Španělé za námi.

Tak za tohle nás určitě zavřou a děti skon-
čí v děcáku na Kanárech, říkal jsem si. Musím 
ale říct, že policisté byli výjimečně chápající. 

Zejména po tom, co jim 
manželka dala na ucho 
tu neschopnou operá-
torku autopůjčovny. 
I v rodném jazyce trvalo 
policistovi dobrých deset 
minut, než jí vysvětlil, 
kde jsme a co se děje. 
A podle dikce už mu taky 
docházely nervy, takže 
asi pochopil naše zoufalé 
rozhodnutí pomoct si 
sami. Obešlo se to bez 
pokuty s důrazným záka-

zem se kamkoli hnout. Takže jsme za svo-
didly čekali další tři hodiny na odtahovku 
s náhradním autem. Až později jsem se 
dozvěděl, že ve Španělsku je tažení na laně 
zcela zakázáno.

Pico de Teide
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Kapitola šestá: 
Kup si, co chceš
První výlet se tedy nevydařil úplně podle 
našich představ. Bylo to vlastně mnohem 
víc stresující než hlídání vlastních dětí před 
nadměrnou konzumací písku a slané vody. 
Vrátili jsme se proto k původnímu schéma-
tu trávení dovolené, přičemž jsme přidali 
inovaci, kterou muži na dovolené vyloženě 
milují. Nákupy svých manželek. V případě, že 
dovolenou trávíte navíc s jejími rodiči, je to 
ještě horší. Člověk nechce vypadat jako škrt. 
V našem případě to bylo asi takhle:

MOJE ŽENA 
Nedaleko je obchod značky, kterou mám 
ráda…

JÁ 
Ta je ale přece i v Praze.
MOJE ŽENA 
Víš přece, že je španělská, ne? (Nevím a je mi 
to úplně jedno.) Takže tady, na domácí půdě, 
budou mít určitě větší sortiment a bude to 
i cenově výhodnější!
JÁ 
V tom případě jdi a kup si, co chceš.
MOJE ŽENA 
Na sebe ne, myslela 
jsem pro holčičky. Tak já jdu…

Co vám budu povídat, pralo se to 
ve mně, ale když jde o děti… Nakonec 
to byla plichta – manželka koupila šaty 
holčičkám i sobě. Ale já to věděl dřív, než 
vyšla z obchodu, protože dnešní bankovní 
aplikace vám prozradí 
všechno, za co utrá-
cíte, pokud jde o vaši 
kreditní kartu. A tahle 
byla moje. Proto chlapi 
nesnáší tolik nakupová-
ní svých žen… Mimo-
chodem levnější než 
v Praze to teda rozhod-
ně nebylo!

Kapitola sedmá: 
Všude dobře, tak 
co doma?
Znáte ten pocit, kdy při každém kroku 
cinkáte, protože máte kapsy plné eurofifňi-
ků? Přesně tak končí všechny naše dovole-

SHODLI JSME SE, 
ŽE JDE O NEJLEPŠÍ

DESTINACI PRO 
DOVOLENOU

S DĚTMI, KTEROU
JSME DOSUD 

OBJEVILI.

né – zbydou jen drobné. Co se ale vyčíslit 
nedá, jsou zážitky. Může to vypadat tak, že 
tahle dovolená bylo peklo v ráji, ale kdepak. 
Nakonec jsme stihli to nejvyhlášenější – 
nejvyšší horu Španělska, papoušky, kosatky, 

delfíny, opice a další 
exoty v Loro Parku, 
hlavní město Santa Cruz 
de Tenerife, dechberoucí 
útesy v Los Gigantes 
a další doporučená a ne-
zapomenutelná místa. 
Na konci pobytu jsme se 
shodli, že jde o nejlepší 
destinaci pro dovolenou 
s dětmi, kterou jsme 
dosud objevili. Manželka 
byla tak nadšená, až mě 
to vyděsilo. Na rozlou-

čenou totiž pronesla: „Týden je málo, příště 
pojedeme aspoň na deset dní!“ Takže jsem 
už začal spořit… ▪

Loro Park
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JAK POKOŘITELÉ 
REKORDŮ VSADILI 

NA SÍLU ELEKTŘINY

ŽELEZNICE

TEXT: PETR ŠŤÁHLAVSKÝ
FOTO: AUTOR, WIKIPEDIE, RETOURS, SNCF, 
SIEMENS HISTORICAL INSTITUTE

V ZAJETÍ 
RYCHLOSTI 2

Devatenáctému století  říkáme století páry. Byla to však elektřina, která tehdy pomalu, ale jistě začala 
dominovat světu, a nedlouho poté i tomu železničnímu. Na poli rychlostních rekordů spojených s elektrickými 
vlaky se dlouhodobě prosazovaly evropské státy, v posledních desetiletích zejména Francie a Německo. 
Dnes už jim na paty šlape Japonsko a Čína. U nás doma na éru rychlovlaků stále čekáme, a tak řada světově 
úspěšných vozidel alespoň prožívá své začátky na zkušebním okruhu u Velimi.
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První elektrický vlak představil Wer-
ner Siemens na hospodářské výstavě 

v Berlíně v roce 1879. Vlastně to byla spíše 
pouťová atrakce. Trojici vozíků s lavicemi pro 
šest osob táhla malá bedýnka s koly, která 
ovšem nečoudila, ani ji netáhlo žádné zvíře. 
Vláček dokázal vyvinout rychlost pouhých 
6 km/h. Během následujících dvaceti let se 
pak ve velkých městech Evropy a Ameriky 
prosazují tramvaje bez koní. Například 
v roce 1891 se rozjela první elektrická dráha 
v Praze z Letné na Výstaviště a v roce 1899 
v Olomouci. Ve stejné době míří elektřina 
přirozeně také na železnici. V roce 1903 ote-
vírá český průkopník elektrotechniky Franti-
šek Křižík první plně elektrifikovanou dráhu 
v Rakousku-Uhersku – z Tábora do Bechyně. 
Jeho vlaky po lokálce plné malých oblouků 
a strmých stoupání jezdily ovšem rychlostí 
pouhých 25 km/h.

Německo se dere kupředu
Významný železniční rekord spojený s elek-
třinou pochází z roku 1903. Cesta k němu 
začala už v roce 1899, kdy byla v Německu 
založena skupinou elektrotechnických firem 
(AEG, Siemens), strojíren (Krupp) a mnoha 
bank nová výzkumná společnost. Ta se 
věnovala využití elektřiny a stanovení para-
metrů pro klasickou železnici. V roce 1901 
upravila pro své pokusy 23 kilometrů Pruské 
královské vojenské dráhy mezi Marienfelde 
a Zossenem nedaleko Berlína. Společnost 
vybavila trať neobvyklým třívodičovým 
vedením neseným na sloupech vedle trati, 
které připomínalo spíš telegrafní vedení než 
železniční trolej.

V následujících měsících probíhaly zkouš-
ky s několika vozy a lokomotivami vybavený-
mi neobvykle vysokou konstrukcí sběračů. 

Jezdilo se při různě vysokém napětí i frekven-
cích střídavého proudu a dosáhlo se rychlos-
ti až 160 km/h. Inženýrům to však nestačilo, 
a tak pokračovali v pokusech na upravené 
trati s vylepšenými vozidly, až se jim podařilo 
pokořit rychlost 200 km/h. Nejprve 2. října 
1903 dosáhli 201 km/h a 23. října posunuli 
rekordní rychlost na 206,7 km/h. O pět dní 
později dosáhl vůz s elektrickou výzbrojí AEG 
dokonce 210,2 km/h.

Testovací dráha splnila svůj úkol. I díky ní 
pak v roce 1912 mohla vzniknout elektrifi-
kační dohoda Pruska, Bavorska a Bádenska. 
Němci si zvolili střídavou soustavu 15 kV 
16 2/3 Hz, která se osvědčila a používá se 
dodnes. Za 12 let od uzavření smlouvy bylo 
v Německu elektrifikováno přibližně 600 
kilometrů tratí. Za dalších 12 let uvádějí 
Deutsche Reichsbahn do provozu první  
z 53 aerodynamických lokomotiv E 18 se 
schopností jet rychlostí až 150 km/h. V roce 
1939 je doplní čtveřice zkušebních lokomo-
tiv E 19 s rychlostí dokonce až 180 km/h.

Jízdy po italsku
Na elektřinu těsně po roce 1918 vsadila 
také Itálie, částečně i kvůli poválečnému 

nedostatku uhlí. Tratě elektrifikovala 
stejnosměrnou soustavou 3 000 V. To bylo 
dvakrát více než ve Francii nebo v mezivá-
lečném Československu. Italové navíc začali 
velmi brzy nahrazovat staré horské tratě 
přes Apeniny plné malých oblouků a prud-
kých stoupání novými přímými linkami 
s mnoha tunely. V roce 1935 dokončili  
elektrifikaci své magistrály z Neapole přes 
Řím, Florencii a Boloňu až na sever do  
Milána a zavedli nové vlaky s rychlostí až  
160 km/h. Jejich design byl vyladěn v aero-
dynamickém tunelu vysoké školy technické 
v Turíně. Podle zkoseného čela formované-
ho do tvaru trojúhelníku se jim přezdívalo 
„zmijí hlava“. 

Fašistický režim Benita Mussoliniho využil 
rychlovlak ke své propagaci. V prosinci 1937 
na trati Řím – Neapol dosáhl jeden z vlaků 
rychlosti 201 km/h a 20. července 1939 
pokořila jednotka ETR 212 mezi Milánem 
a Boloňou rychlost 203 km/h. S novým re-
kordem pro sériově vyráběný vlak je spojená 
legenda, že ho řídil sám Benito Mussolini. 
Kdo ví, můžete tomu věřit, nebo nemusíte. 

Italové sice mají jedny z nejrychlejších 
vlaků na světě, ale na rekordy štěstí nemají. 
Mohou se však chlubit rychlou jízdou v uza-
vřeném prostoru, kde panují výrazně jiné 
podmínky než v otevřené krajině. V únoru 
2009 dosáhl jeden z moderních rychlovlaků 
ETR 1000, stavěný na rychlost 360 km/h, 
na zbrusu nové trati Boloňa – Florencie 
vedené z 95 procent jen v tunelech, rychlosti 
362 km/h.

Poválečná Francie na výsluní
Do souboje o elektrické rekordy se Francie 
zapojila poměrně pozdě. Je to zvláštní, vždyť 
tato země svou velikostí, vzdálenostmi mezi 
velkoměsty a rozlehlými rovinami má ideální 
podmínky pro dosahování vysokých rychlos-
tí. Třeba motorový vůz slavného konstruk-
téra Bugattiho při pokusných jízdách v roce 
1934 dosáhl 192 km/h. Jenže na získání 
statusu nejrychlejšího vlaku světa si musela 
Francie ještě počkat až do roku 1955.

Elektrický vláček představený na berlínské výstavě roku 1879 zvládnul rychlost jen 6 km/h. 

Testování elektrického vozu mezi Marienfelde 
a Zossenem v roce 1903 slavilo úspěch. Rychlost přes 

200 km/h byla překonána hned několikrát. 
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CHCETE REKORD? ZVOLTE SI KATEGORII
Pro zapsání do evidence rekordů vždy záleží na vymezení kategorie – např. jízdy na trase přes 
tisíc kilometrů. Francouzi tak vypravili 26. května 2001 rychlovlak z Calais na severu země až 
do 1 067 kilometrů vzdálené Marseille na pobřeží Středozemního moře. S průměrnou rychlostí 
305 km/h mu cesta trvala pouhé 3 hodiny a 12 minut. Dnes jsou cestovní vzdálenosti přes tisíc 
kilometrů doménou čínských železnic. A díky maximální rychlosti 350 km/h jsou to i nejrych-
lejší vlakové spoje světa s průměrnou cestovní rychlostí přes 300 km/h. Číňané drží rekord pro 
běžný sériový vlak s rychlostí 486 km/h.
Svůj rekord mají i konkrétní elektrické lokomotivy. Ten francouzský z roku 1955 odolával přes 
půl století. O jeho překonání se úspěšně pokusil Siemens, ÖBB, DB a další partneři s lokomoti-
vou 1216 050 Taurus. Jde o stejný typ, který jezdí s railjety z Prahy do Brna a Vídně. Nový rekord 
357 km/h byl vytvořen až 2. září 2006 na trati Norimberk – Ingolstadt. V kategorii nákladní 
vagon byl rekord dosažen v roce 1989 opět ve Francii a činí 203 km/h. Rychlostní nej padají 
i na úzkém rozchodu. Na nejrozšířenějším kapském rozchodu 1 067 mm pokořili dvoustovku 
v Jihoafrické republice. S elektrickou, aerodynamicky upravenou lokomotivou E 1525 typu 6E1 
dosáhli 31. října 1978 rychlosti 245 km/h.

Poválečný hospodářský růst a dravě se 
rozvíjející konkurence stupňovaly nároky 
i na železnici. Na silnicích v té době jez-
dilo stále více silnějších a rychlejších aut 
a budovaly se nové dálnice. Také letecká 
doprava zaznamenávala boom. Bylo jasné, 
že železnice musí zrychlit, aby si udržela své 
pozice. Francouzi proto začali po roce 1950 
vyrábět lokomotivy nové konstrukce, které 
při zkouškách hravě dosahovaly rychlosti 
přes 200 km/h. Inženýři se rozhodli prověřit 
krajní meze techniky při speciálních rych-
lostních testech. Chtěli překonat magickou 
hranici 300 km/h, dosud vyhrazenou jen 
letadlům. Domnívali se totiž, že představuje 
hranici pro bezpečný provoz klasické železni-
ce na principu kolo-kolejnice. 

Pro rychlostní testy určili dvě moderní 
lokomotivy – šestinápravovou CC 7107  
(140 km/h, 3 490 kW) a čtyřnápravovou BB 
9004 (140 km/h, 2 980 kW), které s několika 
vozy podstoupily náročnou přípravu. Převo-
dy byly upraveny pro vyšší rychlost. Připravil 
se nový pantograf, který měl při maximální 
rychlosti přenášet ohromné proudové zatí-
žení až 4 000 ampérů. Společně se soupra-
vou tří vozů byly provedeny aerodynamické 
úpravy, které měly snížit odpor vzduchu až 
o 20 procent. Francouzi odstranili stupač-
ky, madla a další prvky, které by bránily 
volnému obtékání vzduchu. Přechody mezi 
vozy i mezi lokomotivou a vagony zakryli 
hladkými měchy. Poslední vůz vybavili spe-
ciální půlkulatou nástavbou. Brzdy upravili 
tak, aby lépe odváděly velké množství tepla 
vznikající při brždění z velké rychlosti. 

Pro zkoušky byla vybrána téměř přímá  
47 kilometrů dlouhá trať na jihozápadě země. 
Kvůli fyzikálním vlastnostem kovů, které se 
se stoupající teplotou roztahují, a proto může 
dojít třeba k prověšení trolejí nebo vybočení 
kolejí, bylo rozhodnuto provádět zkoušky  
brzy na jaře za nižších teplot. Testy začaly  
17. března 1955 a zkušební soupravy  
postupně posouvaly dosažená maxima.  
Dne 27. března to bylo už 276 km/h a následují-
cí den pokořila CC 7107 rychlost 326 km/h.  

Pak se však poškodil sběrač a vlak musel 
zpomalit. Na trať se 29. března 1955 vydala 
lokomotiva BB 9004. Za zrychlujícím vlakem 
stoupala oblaka prachu a pantograf zářil množ-
stvím záblesků. Jenže v rychlosti 290 km/h  
došlo k poškození zadního pantografu. Už to 
vypadalo na neúspěch. Pohotová reakce stroj-
vedoucího však zkoušku zachránila. Rychle 
zvedl přední sběrač a vlak opět nabíral rychlost, 
až se ručička tachometru zastavila na novém 
železničním světovém rekordu 331 km/h.

TGV versus Šinkansen
Zkušenosti z rychlostních testů se v dal-
ších letech uplatnily v běžném provozu.  
Japonci v roce 1964 otevřeli první rychlo-
dráhu světa, 515 km dlouhou trať Šinkan-
sen Tokio – Ósaka. Původní rychlost  
210 km/h se postupně zvedla na součas-
ných 270 km/h, a na novějších úsecích 
dokonce na 320 km/h.

V Evropě pak byla první opět Francie, 
kde zavedli komerční provoz vlaků o rych-
losti 200 km/h v roce 1967 a kde později 
vyjely skutečné aerodynamické rychlovla-
ky na speciálních tratích. V roce 1981 bylo 
všechno připraveno pro spuštění první 
vysokorychlostní linky TGV PSE z Paříže 
do Lyonu. Zahájení provozu předcházelo 
množství zkušebních jízd i další záznam 
do Guinnessovy knihy rekordů. Na jedné 
z jednotek byl snížen počet vozů, na-
montována větší kola a 26. února 1981 
padl nový světový rekord 380 km/h. To 
znamenalo skvělou reklamu pro nové 
rychlovlaky. 

V březnu 1955 dosáhla francouzská lokomotiva BB 9004 rekordní rychlosti 331 km/h.

Francouzské dráhy pojaly překonání rychlostního rekordu v dubnu 2007 jako mediální show.
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InterCity dočasně vyhrává
Jejich soupeřem se o sedm let později stal 
projekt německého rychlovlaku ICE. Také 
Němci se rozhodli vylepšit svou železnici 
o vysokorychlostní tratě a vlaky. Jejich vývoj 
se však ubíral trochu odlišným směrem. 
V čele vlaků zůstaly výkonné elektrické loko-
motivy jako ve Francii, ale mezi nimi byl vlo-
žený odlišný typ vozů. Prototyp rychlovlaku 
nazvaný InterCity Experimental, krátce ICE, 
měl ověřit správnost konstrukce. Od léta 
1985 procházel náročnými testy, které vy-
vrcholily 1. května 1988 vytvořením nového 
železničního rekordu 406,9 km/h. Po více 
než třiceti letech se tak světové prvenství 

vrátilo do Německa. Ovšem ne na dlouho.
Linka TGV Atlantic byla pro Francouze 
příležitostí vzít si rekord zpátky. Od podzimu 
1989 začaly intenzivní přípravy na projektu 
TGV 117, tedy 117 m/s neboli 421 km/h. 
Jednotka 325 obdržela upravený pohon se 
zvýšeným výkonem na 12 000 kW, vylepše-
né brzdy, počet vložených vozů byl snížen 
na pouhé tři a napětí v elektrickém vedení se 
zvedlo na 28 000 V. Datum dlouho očekáva-
né jízdy připadlo na 18. květen 1990. A jízda 
to byla velmi úspěšná. Francouzské dráhy 
pokořily magickou hranici 500 km/h a nový 
rekord se posunul na hranici 515,3 km/h. 
Přibližně o rok později zavítala rekordní 

souprava při své spanilé jízdě Evropou také 
do Československa.

Galové vrací podruhé úder
Ani to ale Francouzům nestačilo. Když  
o 17 let později připravovaly SNCF otevření 
další nové vysokorychlostní trati, tento-
krát na východ od Paříže, naskytla se další 
příležitost. Experimentální vlak s atrak-
tivním designem dynamických vln měl 
označení V 150. Číslo znamenalo cíl pokusu 
– rychlost 150 metrů za sekundu, tedy 
540 km/h! Nový vlak byl sestavený ze dvou 
čelních vozů s upraveným pohonem a trojicí 
vložených patrových vozů. Jeho výkon 
činil 19 600 kW, což představuje víc, než 
mají tři nejmodernější lokomotivy Vectron 
používané společností ČD Cargo k dopravě 
nejtěžších nákladních vlaků. Napětí v troleji 
bylo při zkouškách zvýšeno až na 31 000 
V. Konečně 3. dubna 2007 v poledne se dal 
vlak na svou jízdu a za 13 minut od startu 
ukázal digitální tachometr 574,8 km/h. 
Nový světový rychlostní rekord na železnici 
byl na světě. Vývoj jde ale samozřejmě dál. 
Tak kdo a kde bude další? ▪

A JAK JSME NA TOM V ČESKU?
Své relativně skromné rekordy máme 
i u nás. Ten absolutní patřil dlouhá 
léta elektrické lokomotivě E 469.3030, 
dnes označené jako 124.601, která byla 
použita při vývoji nových podvozků pro 
rychlé elektrické lokomotivy v plzeňské 
Škodovce. Dne 5. září 1972 dosáhla 
na zkušebním okruhu VUZ u Velimi 
rychlosti 219 km/h. Tento rekord padl 
až o 32 let později 18. listopadu 2004, 
kdy při zkouškách na běžné trati z Vra-
novic do Břeclavi jelo Pendolino rych-
lostí 237 km/h (viz vedlejší foto). Česko-
slovenský rekord v motorové trakci pak 
vytvořil legendární Kyklop T 499.0001. 
Rychlosti 178 km/h dosáhl na zku-
šebním okruhu v červenci 1975. Jeho 
mladší sestru T 499.0002 v majetku 
VUZ lze dodnes obdivovat při různých 
železničních událostech. České dráhy 
mají ale ještě rychlejší vozidla, i když 
nevytvořila naše rekordy. Z Rakouska 
odkoupená lokomotiva 1216.902 
dosáhla při technicko-bezpečnostní 
zkoušce rychlosti 250 km/h, lokomotiva 
1216.903 dokonce 253 km/h. Dnes tak 
patří mezi naše nejrychlejší vozidla. 

Německý rychlovlak InterCity se pochlubil rekordem v květnu 1988.



Darujte sobě nebo svým blízkým  
roční předplatné Železničáře za 500 Kč
Součástí předplatného  jsou také 4 oboustranné plakáty s železniční 
tematikou. Objednat si můžete také výhodný balíček společně 
s magazínem ČD pro vás za 720 Kč, kdy za obě periodika získáte slevu 
přes 20 %. Předplatné je možné objednat na tel. čísle 720 797 020 nebo 
na stránkách www.cdprovas.cz/predplatne.

Tradiční periodikum Českých drah 
vycházející od roku 1994 nyní 
nově přichází  jako měsíčník 
formátu A4 v rozsahu 40 stran. 
V rozšířené podobě zde naleznete 
aktuální informace o dění 
v rámci Skupiny České dráhy 
i  u zahraničních dopravců. 
Nechybí ani oblíbený cestopis, 
nahlédnutí do drážní historie či 
recenze  železničních modelů 
a publikací. 
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JANA KÁBRTA

KINO

Režisér Sam Mendes toho už má za sebou celkem dost. Přitom k nesma-
zatelnému zápisu do filmových kronik by mu klidně stačil jediný film, 
konkrétně debut z roku 1999 Americká krása. Ten dodnes baví a rezonuje 
a Mendese kdysi pasoval mezi hollywoodskou šlechtu. On ovšem přišel 
s dalšími pozoruhodnými snímky jako Mariňák nebo Nouzový východ 
a v poslední době se blýskl bondovkami Skyfall a Spectre. Teď přichází s epic-
kým příběhem ze sklonku první světové války, s nervy drásajícím závodem 
s časem, v němž se dva mladí britští vojáci pokusí zabránit smrtícímu útoku 
na stovky vojáků. Přitom jejich mise, během níž musí zdolat rozsáhlé nepřá-
telské území, vypadá jako předem nesplnitelná. Že půjde o další Mendesův 
film z kategorie „must-see“, dávají tušit výsledky nedávných Zlatých glóbů 
– 1917 vyhrálo v kategorii Nejlepší film – drama a Mendes si odnesl sošku 
za nejlepšího režiséra.
USA, 119 MIN. / REŽIE – SAM MENDES / HRAJÍ – GEORGE MACKAY, DEAN-CHARLES 
CHAPMAN, COLIN FIRTH, BENEDICT CUMBERBATCH, MARK STRONG, 
ANDREW SCOTT, RICHARD MADDEN, DANIEL MAYS, ADRIAN SCARBOROUGH

VÝSTAVA
JACQUES CALLOT / ZRCADLO SVĚTA
V ostravské Galerii výtvarného umění můžete obdivovat dílo muže, které si 
ve své době oblíbili a sbírali takové osobnosti, jako byl Rembrandt van Rijn 
nebo Václav Hollar. Talent lotrinského umělce a mědirytce Jacquese Callota 
(1592–1635) se rozvinul v období vrcholného baroka. Ve svém nedlouhém 
životě zažil nejen velkolepost Říma a úspěchy u florentského dvora Medicej-
ských, ale i utrpení svých lotrinských spoluobčanů, jejichž zemí procházela 
vojska či tlupy znepřátelených stran ničící majetek a bezohledně vraždící stejně 
jako vojska cizí. Toto všechno stejně jako pobyty v Paříži, Flandrech a doma 
v Lotrinsku, které tehdy prožívalo bouřlivé období své kolísavé příslušnosti 
k Francii, Callotovi přinášelo nebývalé spektrum námětů. Od oslavných listů, 
lidského hemžení v městské a vesnické kulise, od burcujících protiválečných lis-
tů až po prostou lidskou pokoru katolíka. Callot se vyznačoval 
výjimečným technickým zpracováním. Leptal desky, pracoval 
s rydlem, a to i pod mikroskopem či silnou lupou. Díky tomu 
vznikla díla tak mimořádná!
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ, OSTRAVA 

KOMPLIC
Tuhle hru napsal legendární švýcarský dramatik Friedrich 
Dürrenmatt v sedmdesátých letech minulého století, 
na domácím jevišti slavila premiéru před dvanácti lety, 
kdy ji uvedlo pražské Divadlo Na zábradlí. „Divák se může 
smát, ale zároveň by ho mělo mrazit v zádech, protože 
téma prorůstající korupce je docela děsivé a zároveň 
ve svém důsledku působí celkem bezvýchodně,“ říkal 
tehdy o hře představitel hlavní role Igor Chmela. 
Teď ji hostující režisér David Šiktanc představí v Dejvic-
kém divadle. Je mrazivou detektivkou o organizovaném 
zločinu a korupci, které sahají až do nejvyšších politických 
sfér. Zdánlivě geniální plán hlavy Bosse a zkrachovalého 
vědce Doca v ní naruší „ironický hrdina“. Policista Cop jim 
nabídne toleranci organizovaného zločinu pod podmín-
kou, že se stane jejich společníkem. Motivace a cíle jeho 
jednání však nemusí být takové, jak na první pohled 
vypadají...
DEJVICKÉ DIVADLO, PRAHA / REŽIE – DAVID ŠIKTANC 
HRAJÍ –  MARTIN PECHLÁT, TOMÁŠ JEŘÁBEK, JAROSLAV PLESL, 
JAN JANKOVSKÝ, AGÁTA KRYŠTŮFKOVÁ, LUKÁŠ PŘÍKAZKÝ, 
PAVEL ŠIMČÍK, MICHAL NECPÁL

FILM NA DOMA
PLAYMOBIL VE FILMU
Úžasný animák o dívce Marle, jejíž mladšího bráchu 
do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud 
podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak 
dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla 
se totiž v animované říši, kde ona sama 
je... figurkou Playmobil. A všichni ostatní 
taky! Brácha tu ale není, a Marla se proto 
vydává na neuvěřitelné dobrodružství pes-
trým a kouzelným světem, aby ho našla. 
Potkává pohodového řidiče food trucku 
a brzy nato i speciálního tajného agenta, 
který o její situaci všechno ví a taky přesně 
ví co dělat. Na 100 %... Tedy asi tak skoro 
úplně jistě. Celou trojici pak čeká zábavná a divoká cesta, 
která nemá žádné hranice, stejně jako je nemá fantazie 
světa Playmobil. Projdou westernovým městečkem, po-
tkají piráty, rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví pohádkovou 
část s netradiční kouzelnou vílou a všechny stopy směřují 
až do římského kolosea, kterému šéfuje zlovolný císař 
Maximus. Film je dostupný online na O2 TV, iTunes,  
Kuki.cz a Banaxi.
FRANCIE, NĚMECKO, 100 MIN. / REŽIE – LINO DISALVO 
HRAJÍ – ANYA TAYLOR, GABRIEL BATEMAN, JIM GAFFIGAN

DIVADLO1917 V KINECH 
OD 

27. ÚNORA

OTEVŘENO 
DO 

22. BŘEZNA

INZERCE
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KNIHA KONCERT TV TIP
DĚDINA
PETRA DVOŘÁKOVÁ
Úsměvný pohled 
formanovského střihu 
na současnou vesnici 
a život jejích obyvatel. Sedlák Josef se 
v ní marně trápí, proč jeho syn Zbyňa 
odmítá převzít hospodářství, když je 
tolik co napravovat na polích zniče-
ných v družstvu. Vavirci počítají, kde by 
mohla ukápnout další koruna, dobro-
srdečná prodavačka Maruna se snaží 
být s každým zadobře a řezník Láďa se 
dobývá pod cizí sukni a přitom řeší, jak 
uživit rodinu. A malá Petruna? Ta chvil-
ku neposedí… Petra Dvořáková vypráví 
o lásce, společném soužití, vypočítavos-
ti, svárech i marné snaze vyléčit dávné 
rány. Pozoruhodná kniha vychází nyní 
v brožovaném vydání.
HOST, 249 KČ

MAREK ZTRACENÝ
Dva životní koncerty 
čekají Marka Ztracené-
ho v pražské O2 areně. 
Zpěvák prožívá dlouhé 
měsíce trvající comeback 
na výsluní tuzemského éteru, a to především 
s megahitem To se mi líbí. Úspěch korunoval 
i rychlým vyprodáním prvního koncertu, proto 
přidal druhý. „Přátelé, tohle je nejspíš nejdůleži-
tější událost v mém životě a začátek jedné cesty 
za snem... Takhle zněla první věta, když jsem 
oznamoval koncert v O2 areně. Jenže se nám 
to trochu zvrtlo a pro velký zájem jsme museli 
přidat druhou. Těžko se popisuje, jakou radost 
a další motivaci nám ten obrovský zájem přináší,“ 
svěřil se Ztracený fanouškům. Na koncerty prý 
chystá řadu překvapení, o jedno se už postaral 
pro první tisícovku lidí, kteří si koupili lístek – 
získali zdarma od Českých drah dvě poukázky na 
přepravu na koncert i zpět.

VETERÁN
Martin Illés utekl z Česka 
do francouzské cizinecké 
legie a po letech se vrací s kapsou naditou 
penězi domů, aby našel pohodový život, začal 
podnikat a byl blízko své rodině. Armáda dala 
Martinovi schopnost přežít jakoukoli nebez-
pečnou situaci, ale nepřipravila jej na svět 
složitých lidských emocí a vztahů. Martin se 
sice s rodinou shledá, rozjíždí svůj vysněný 
byznys a prožívá nový vášnivý vztah, ale i přes-
to, že všechno myslí dobře, postupně míří 
k neúprosnému pádu. „Na scénáři se mi líbí 
téměř noirová atmosféra a nejednoznačnost 
hlavního hrdiny, který na jednu stranu dokáže 
vzbudit sympatie, ale v určitých situacích se 
nechová jako úplně normální člověk. A těším 
se, jak tuto dvojznačnost režijně uchopil Jan 
Hřebejk, který vztahová dramata skvěle umí,“ 
říká dramaturg Ivo Cicvárek.
ČT1, NEDĚLE 9. ÚNORA, 20:10

Tvůrce Knoflíkářů nebo Příběhů obyčej-
ného šílenství, který naposledy poslal 

do kin snímek Ztraceni v Mnichově, je chytrý 
scenárista a šikovný režisér, jenž tradičně vábí 
na propracované příběhy s přesahy, nepodbízi-
vý humor a mile bizarní postavy. Modelář má 
podobnou DNA, ač aureolu na začátku zmiňo-
vaných, dnes kultovních filmů nepřekoná.

Jeho děj rozehrává Pavel, chemik, bývalý 
navigátor a navrátilec z ciziny, jehož zlomené 
srdce touží rozpoutat proces se světovými 
státníky a napravit současné mezinárodní 

pořádky. Vedle toho vyslyší nabídku a prosby 
někdejšího spolužáka Plecha a začne mu 
pomáhat v jeho firmě provozující drony. 

A je to právě postava lehce autistického 
Pavla, ke kterému si divák velmi složitě hledá 
cestu – motivy jeho chování nejsou mnohdy 
obecně srozumitelné, ostatně problém s tím 
má i jeho filmový parťák či potenciální láska. 
Kryštof Hádek je typově vybraný dobře, jeho 
chlapecký obličej obhajuje určitou Pavlovu 
naivitu, na druhou stranu ho limituje ve vy-
tvoření ryzího, autentického charakteru.

Největší očekávání z filmů, které míří v únoru do kin, právem vzbuzuje Modelář. 
Režíroval ho a scénář k němu napsal Petr Zelenka.

RECENZE

MODELÁŘE URVAL JIŘÍ MÁDL PRO SEBE

Na rozdíl od Plecha, Jiřího Mádla, který 
nejenže dávno setřásl nálepku snow-
boarďáka, ale s každým dalším filmem 
násobí nesporný herecký talent a Mode-
lářem jen stvrzuje příslušnost k současné 
herecké špičce. Jeho postava je až mrazivě 
fantastickou nápodobou rappera Kata 
z kapely Prago Union, který byl její inspirací. 
Po herecké stránce je Mádl, ač v roli vedlej-
ší, králem nového Zelenkova filmu, těžkou, 
postiženou postavu hraje s lehkostí, naplno 
využívá její situační humor, vystihuje klad-
né i záporné emoce.

Film nemá slabinu v technických složkách, 
drony se postaraly nejen o zápletku, ale také 
o působivé záběry. Zelenka je u svých filmů 
i scenáristou, zručným, leč tentokrát má jeho 
předloha několik míst, která by mu šikovný 
dramaturg vymluvil. Schopnost hlavní posta-
vy najít na internetu složité výrobní postupy, 
zároveň jeho neschopnost zjistit si, kdo z poli-
tiků v zemi vládne, je ještě možné přičíst jeho 
podivínskému chování, ovšem švejkovský 
útěk z ambasády, kolem níž probíhá obrovská 
zásahová akce, už je z kategorie úsměvných 
absurdit, bohužel ne těch autorských, s nimiž 
Zelenka bodoval v minulosti.

V kombinaci s tím, že tentokrát nenásil-
ně vyvěrající poselství svých filmů přetavil 
v plakátový výkřik o špíně světové politiky 
(jakkoli Modelář v řadě věcí většinu domácí 
produkce převyšuje), nechává vzklíčit 
nahořklou připomínku mimořádných filmů, 
které kdysi točil. ▪

60 %



Proti požárům bojuje nahým tělem
Obrovskou vlnu solidarity vyvolala přírodní 
tragédie, při níž požáry pustoší význam-
nou část Austrálie. Na boj se 
živlem i záchranu zvířat 
přispívají lidé po celém 
světě. Velmi originální 
způsob vymyslela 
modelka Kaylen 
Ward. Na Instagramu 
oznámila, že každému, 
kdo na jí určené nadace 
přispěje alespoň deset dolarů, 
pošle svou nahou fotku. Její rodině se 
to sice příliš nelíbilo, ale místo plánované 
tisícovky dolarů dívka během chvíle vybrala 
patnáct milionů!

Chyba ukázala, kdo stojí za Gretou
Nedávná chyba Facebooku, při které šlo od-
halit skutečné autory jednotlivých stránek, 
prozradila i to, že za klima-
tickou aktivistku Gretu 
Thunbergovou přidává 
a edituje příspěvky 
na Facebooku její otec 
a indický aktivista 
Adarsh Prathap. Mladá 
Švédka, kterou časopis 
Time vloni zvolil osobností 
roku, se to hned snažila vysvět-
lit – mimo jiné uvedla, že použila 
facebookový profil svého otce, aby 
zveřejnila některé články na tom 
svém. A Ind její stránku založil, a proto prý 
většinu příspěvků vkládá právě on. Jedním 
dechem však dodala, že stěžejní pro ni není 
Facebook, ale Twitter a Instagram.

Ten věci, ze kterých máme oprávněný 
strach, ukáže v jejich plné nahotě. A to 

bohužel doslova.
Celovečerní dokument, který 27. února 

vstoupí do kin, bez příkras otevírá doposud 
tabuizované téma zneužívání dětí na interne-
tu. Jen ze statistik vyplývá, že bezmála třetina 
českých dětí na vlastní oči zažila, že před 
nimi někdo masturboval prostřednictvím 
webkamery. I proto si tvůrci jako hlavní linku 
filmu zvolili experiment, pomocí něhož jasně 
ukazují, s čím se v online prostoru potýkají 
děti ve věku 11–13 let.

Tři herečky s vizáží dítěte se vydaly na soci-
ální sítě, aby zkušenosti takových dětí pod do-

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU
?SOUTĚŽ  

O KNIHU HORNICKÉ VDOVY
Přečtěte si knihu Hornické vdovy od autor-
ky Kamily Hladké vyprávějící autentické 
příběhy na pozadí historických proměn 
Československa a České republiky, kdy bylo 
hornictví vnímáno jednou jako výkladní 
skříň socialismu, jindy jako jev zatracovaný 
a zesměšňovaný. Stačí správně odpovědět 
na otázku a s trochou štěstí vyhrajete jeden 
ze tří výtisků. 

Jak se jmenuje filmový 
debut režiséra Sama  
Mendese z roku 1999? 

A     Americká krása 
B     1917 
C     Skyfall 

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 19. února 2020. 

hledem kamer zažily. Ve věrných kopiích dětských 
pokojů chatovaly a skypovaly s muži, kteří je 
na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá většina 
těchto mužů požadovala sex přes webkameru, 
posílala fotky svých penisů a odkazy na porno. 

Tito virtuální predátoři se často skrývají za fa-
lešným dětským profilem, což jim oslovit „vrstev-
níky” usnadňuje. Vyzkoušenými triky získají jejich 
důvěru a snaží se z nich vylákat obnažené selfie. 
Jakmile se jim to podaří, začnou dítě vydírat tím, 
že jeho fotky zveřejní například na Facebooku 
nebo rozšíří na jeho škole...

Kéž by takový film viděl každý, kdo své dítě ne-
chává na internetu bez dozoru nebo má tendenci 
podobná témata zlehčovat!

HNUS, CO SE PLAZÍ PO SÍTI

CO SE ŘEŠÍ

Své fanoušky potěšil zpěvák 
Justin Bieber. Na jeden ze 
svých účtů natočil několik 
videí, na kterých zveřejnil přes 
padesát svých tetování.

Hvězda seriálu Přátelé Jennifer 
Aniston se vyznala z lásky ke svému 
tátovi, současnou fotku doprovodila 
snímkem z dětství.Herec Mark 

Wahlberg 
se pochlubil 

výsledky svého 
přísného 

šestiměsíčního 
tréninku a změny 

životního stylu.

To, že internet a sociální sítě rozhodně nejsou jen zábava, ale skrývá se v nich i řada predátorů 
ohrožujících hlavně naše děti, tušíme, možná s tím máme i vlastní zkušenost. Koncem února se o téhle 
špíně bude hodně mluvit – díky filmu V síti.

ZÁBAVA56
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» sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 11. 1. do 29. 3. 2020
» ve švýcarských Alpách a v Tatrách sleva na dvoudenní skipas 
» spojení do 2 hodin do krajských měst v ČR, Pendolinem na Slovensko
 a přes noc pohodlně lůžkovým vozem do Švýcarska
» bezplatná přeprava lyží a snowboardů

Vlakem
na hory 

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

Sleva na skipas20%!
Skiareály v ČR: Harrachov, Špičák, 
Tanvaldský Špičák, Ostružná, Pernink a Lipno

Skiareály na Slovensku: Ružomberok-Malinô Brdo, Štrbské Pleso

Skiareál ve Švýcarsku: Davos Klosters

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdski

CDPV_CD_Ski_2020_215x270_v01.indd   1 19/11/2019   14:00
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát jednu ze tří Sad 
výpravčího pro malé železničáře. 

Správnou odpověď zadejte do  
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 19. února 2020.

?

DORUČOVACÍ 
INSTITUCE

STOVKA

?? ?
POMŮCKA:
ARPA, EDIL,
SAAR, TELA

TUREK 1. ČÁST
TAJENKY

PŘEKRUCO-
VAT

ŠESTEREČNÝ
NEROST

VOJENSKÝ
POVEL

BÝVALÝ
ČESKÝ

HOKEJISTA
ČESKÝ

ZPĚVÁK SOUHLAS DRUH
PÁSOVCE

2. ČÁST
TAJENKY A SICE

LEDOVCOVÝ
KOTEL

(GEOL.)

ODEZVA
(KNIŽNĚ)

PLÁN
(MĚSTA)

DEZINFEKČNÍ
PROSTŘEDEK

SVAZEK
OBILÍ

ANGLICKY
LÁSKA

PODNĚCO-
VAT

(KNIŽNĚ)

VYKAŠLÁVAT

STARO-
ARMÉNSKÉ

MĚSTO

SYMETRÁLY

AGENTURA
PENTAGONU

OPLÁCET

UCHOPIT
ZESPODU

?

?

?

?

ROSTLINY
DOSNY

KROKOMĚR

STARO-
ŘÍMSKÝ

ÚŘEDNÍK

MYS
(KNIŽNĚ) KAMPAK

TAMTO HRA
SE ZPĚVY

HORSKÝ
SKŘÍTEK

TŘETIHORNÍ
ARTEFAKT
POHODNÝ

CHRÁNĚNÁ
KRAJINNÁ

OBLAST
(ZKR.)

ZAHRADA
SE ZVÍŘATY

TKÁŇ
(MEDIC.)
3. ČÁST

TAJENKY

CESTOVNÍ
PRŮKAZ

TRN
CHIRURGICKÝ 

LÉKAŘ

VAŘENÉ
VEPŘOVÉ

SPZ OPAVY

DOMÁCKY
ADOLF

ÚDER BLESKU

KAPROVITÁ
RYBA

POBÍDKA

ČÁSTICE
HMOTY

CESTOVNÍ
DENÍK

MUSCULUS
ČÁST VÍDNĚ

SHLUK
ROSTLIN

SPZ
TÁBORA

BIDLO PRO
DRŮBEŽ

KORÁLOVÝ
OSTROV

KTERAK
ORÁČ

(ZASTAR.)

LOKETNÍ
KOST

(ANAT.)

ŘEKA
V NĚMECKU

ÁBELŮV
BRATR

SICILSKÁ
SOPKA

KOUT

ROVNĚŽ
(Z LAT.)

ZÁPASNÍK
S BÝKY

POPRAVČÍ

OSCHNOUTI
(O PEČIVU)

ALAN

KLOUBOVÝ
HŘÍDEL

STEH
(MEDIC.)

VZÁCNÝ
JEHLIČNAN

ZÁMEZÍ

PULZ
STAHOVACÍ

ZÁCLONA

ASIJSKÝ
DIVOKÝ KŮŇ

ŠATNÍ
MOTÝLEK

GIBBON
BĚLORUKÝ

CHYBA
(HOVOR.)

ZÁLIBA
(ZASTAR.)

ŘECKÉ
PÍSMENO

JEDNO-
BAREVNÝ
VOJENSKÉ
HLÁŠENÍ

SPORTOVNÍ
PLAVIDLO
POVEL KE
STŘELBĚ

MRAŽENÁ
POCHOUTKA

SADA

JIHOAMER.
HLODAVEC
POHONNÉ

SMĚSI

SYNOVA
MANŽELKA
ANGLICKY

MOŘE

NEŽELET
KOLÉBKA

LED.HOKEJE

ZPŮSOB BAR-
VENÍ TKANIN
ST. BEZPEČ-
NOST (ZKR.)

DOUŠEK
PURPUR

ZNAČKA
ČISTICÍHO

PRÁŠKU
DĚDINA

NĚMEC

Pavel Tigrid (1917–2003), český spisovatel, 
publicista a politik:
Jen dogmatikové a fanatici... 
(dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla: 
Lhostejnost k druhým a lhostejnost 
k osudu celku je přesně tím, 
co otevírá dveře zlu.

DŮLNÍ
PLYN

Vyhrajte 
Sadu výpravčího, 
která obsahuje 
čepici, píšťalku 
a plácačku. Zkrátka 
vše, co každý malý 
železničář potřebuje 
pro výkon 
své služby!

KŘÍŽOVKA
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TEXT:  PAVEL FREJ
ILUSTRACE:  DIGISHOCKJAK MĚ PÍCHLA VČELA

Aby bylo jasno: žádnou alergii 
nemám. Do odjezdu vlaku 

z ústeckého nádraží zbývalo ještě 
pár minut, a tak jsem si na cestu 
koupil v automatu aspoň colu. Díky 
své (ne)šikovnosti se mi ji podařilo 
na nástupišti otevřít tak skvěle, že 
se víčko skutálelo z hrany betonu 
přímo do kolejiště. Potřeštěný 
nápad si pro něj skočit jsem rychle 
zavrhl, zvlášť když se už blížila 
souprava rychlíku. Odehnal jsem 
dotěrnou včelku a přemýšlel, jak 
dobře se cestuje s otevřenou petkou 
coly ve vlaku. No tak co, dám si teď 
co nejvíc loků a zbytek holt vyhodím. 

Vlak právě zastavil, a tak jsem 
se mohutně nadechl. Hned při 
prvním doušku jsem měl pocit, že 
mi nějaká jehla propíchla spodní 
ret. V šoku jsem petku odhodil, až 
poskočila po nástupišti a vyvalila se 
z ní černá tekutina spolu s tělíčkem 
mrtvé včely. Hle, tady skončila, 
otravka jedna. No nic, coly je škoda, 
ale nástupiště snad nějak oschne. 
Poloprázdnou petku jsem vyhodil 
do koše a s omluvnými pohledy 
směrem k průvodčímu rychle 
nastoupil do vlaku. Sotva jsem se 
usadil, spodním rtem mi začala 
projíždět ostrá bolest. 

V Brandýse se mi konečně poda-
řilo vytrhnout žihadlo, v Chocni mi 
začal rychle puchnout spodní ret 
a v Pardubicích se ze mě stala pří-
šera. Spodní ret se mi úplně obrátil, 
zvětšil na dvojnásobek, takže odha-
lil spodní patro zubů i s dásněmi. 
Řekl jsem si, že radši vystoupím. 
Jenže co bych si měl počít v Pardu-
bicích, když vypadám jako vlkodlak? 
V Přelouči mi napuchly navíc obě 
tváře a cestující si ode mě začali 
odsedat. A ta pulzující bolest! 

Za Kolínem přišel průvodčí. 
Přesně ten, který mě viděl polévat 
nástupiště colou. Podal jsem mu 
nesměle mobil. Po přiložení k popce 

jen suše prohodil: „ Jízdenka je 
neplatná.“ Smutně se na něj dívám 
a říkám mu: „Bou bou bou?“ To byly 
jediné zvuky, které jsem ze sebe 
dokázal vydat. Jed ze včely totiž 
paralyzoval i k mluvě potřebné 
svalstvo. A on na to: „Ta jízdenka 
je neplatná.“ Tak mu říkám: „Bou 
bou bou?“ A on ji tedy ještě jednou 
zkusil načíst. Byla samozřejmě 

platná. „Děkuji!“ pravil se zřetelnou 
jízlivostí a pokračoval dál ve svém 
bohulibém poslání. 

Konečně v Libni. Vystoupil jsem 
ze dveří sám, zatímco z ostatních 
se valily davy. S hlavou připomína-
jící vyhřezlý volejbalový míč jsem 
zamířil přes halu ven na autobuso-
vou zastávku. Stál tam kamarád 
z florbalu, snažil jsem se ho minout 

v domnění, že mě nepozná. „Čus, 
ne?!“ A já na to: „Bou bou.“ Nahnul 
se ke mně a zíral nevěřícně na ten 
opuchlý míč na mém krku. „Ty vole, 
jdi si rychle koupit Zyrtec nebo něco 
takovýho!“ „Bou!“ poděkoval jsem 
mu a rychlými přískoky jsem utíkal 
na Harfu do lékárny. 

Aby bylo jasno: asi mám alergii 
na včelí bodnutí. ▪

ZÁPISKY Z CEST ÚSTÍ – PRAHA
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Záleží na stáří stromku
V únoru můžeme zmlazovat stromky, které 
jsou na stanovišti nejméně čtyřicet až pa-
desát let. Mladší jádroviny řežeme nejlépe 
na konci zimy po rozmrznutí půdy (spíše 
v březnu a dubnu). Zatímco mladší, bujně 
rostoucí stromky se pozdějším řezem zabrz-
dí v růstu na kratší přírůstky, starší stromy 
se mohou při tomtéž termínu řezu zeslabit 
natolik, že se jen s obtížemi zotavují. Neza-
pomeneme ošetřit větší rány po řezu. Ránu 
pilkou zahladíme nožem (žabkou) a zatřeme 
ochranným nátěrem – latexovou nebo ba-
lakrylovou nevýraznou barvou. Začneme-li 
s řezem jádrovin asi šest až osm týdnů před 
začátkem rašení, můžeme počítat s velice 
dobrým a rychlým zahojením ran.

Kdy zkrátit výhony
U jednotlivých druhů okrasných dřevin je 
třeba vzít v úvahu, na jakém dřevě se tvoří 
květy. Hluboce řežeme keře kvetoucí v létě 
na novém dřevě, na jednoletých vyzrálých vý-
honech. Zmlazujeme a prosvětlujeme volně 
rostoucí keře kvetoucí na krátkých výhonech 
vyrůstajících ze starého dřeva. Zimní zmla-

CO NEOPOMENOUT
■ Pokračujeme ve výsevu letniček, 
 které potřebují předpěstování. 
 Rostliny přepichujeme 
 do sadbovačů a truhlíků.

■ Zmlazujeme koruny stromů, 
 děláme průklesty, podle místních 
 podmínek začínáme s řezem révy. 
 Provádíme udržovací řez drobného 
 ovoce, zejména keřů rybízů, 
 malin a ostružiníků.

■ V době, kdy začíná kvést líska, 
 ošetřujeme proti kadeřavosti 
 broskvoní.

■ Jako možnou ochranu před 
 vznikem mrazových puklin či desek 
 natíráme kmeny stromů a silné 
 větve na bílo, nebo je stíníme 
 (především jižní stranu) slaměnou
 či rákosovou rohoží, kmen 
 širokým prknem.

■ Kontrolujeme nářadí, brousíme 
 a čistíme nůžky, nože a pily, 
 u starších pil upravujeme šraňk 
 (pilový rozvod) zubů.

zení u nich doplníme tak, že zkrátíme dlouhé 
výhony pro podpoření tvorby postranního 
obrostu, a tím i nasazení květních pupenů 
pro příští rok. Časně kvetoucí okrasné dřeviny 
a ty, u kterých se zakládají květy v pupenech 
již v předešlém roce, neprořezáváme ani ne-
prostřiháváme. Během prvních měsíců roku 
také můžeme sestřihávat a hluboce zmlazo-
vat živé ploty z opadavých dřevin. ▪

Roční předplatné objednávejte na
predplatne@zahradkari.cz či 222 780 739.

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Roční předplatné objednávejte na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 222 780 739.

SPRÁVNÝ ČAS NA ŘEZ DŘEVIN
LÍNÝ ÚNOR?
Únor je sice nejkratší měsíc, ale zahrada se během něho zásadně mění. Z krátkých, studených dnů 
na jeho začátku se na konci můžou vyklubat první dny, které už připomínají jaro. Je často opětovným 
počátkem „barevného života“ v zahradě. Začínají totiž kvést čemeřice, sněženky, lýkovce a další 
jarní rostliny. A je také čas na řez dřevin.

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT:  JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO:  SHUTTERSTOCK

S probouzející se přírodou končí zahrádká-
řům čas lelkování a příjemného rozjímá-

ní. Je třeba dokončit plánování a přesunout 
se k práci. Vždyť sezona právě začíná. Mezi 
první nezbytné práce se řadí řez dřevin. 
Řez nikdy neprovádíme v době, kdy teplota 
klesá pod -5 °C, z důvodu možného násled-
ného poškození řezných ran, zvýšeného 
rizika nadměrné ztráty vody apod. Ideálním 
počasím je období suché a bezmrazé. Tento 
řez spočívá zejména v prosvětlování koruny, 
tedy odstraňování větví, které se navzájem 
kříží, rostou zpět dovnitř koruny, konkurují 
kosterním nebo polokosterním větvím a za-
hušťují patra v případě patrovité koruny.
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S nudlemi s mákem je to podobné jako 
s koprovkou, buď je miluješ, nebo nesná-

šíš. A nepomůže ani alternativa v podobě 
nudlí s opraženou strouhankou. Koncepce 
tohoto nezdravého jídla s téměř nulovou 
výživovou hodnotou je postavená tak trochu 
na hlavu už od základu, přesto dodnes zůstá-
vá na jídelních lístcích ve školních jídelnách. 
Nudle s mákem totiž patří do oblíbeného 
repertoáru kuchařek. Proč? Protože příprava 
tohoto jídla je téměř extrémně jednoduchá. 
Lehce rozvařené těstoviny (jak je v Čes-
ku obvyklé a u dětí oblíbené) se posypou 

mákem, cukrem a vše se zalije rozpuštěným 
máslem. Čím více másla, tím lépe, aby to celé 
„hezky“ plavalo, jako by se tímto aktem chtěly 
kuchařky omluvit svým strávníkům.

Pryč s máslem i cukrem
Připravit nudle či škubánky (nebo chcete-li 
šulánky) s mákem nějakým zásadně odliš-
ným způsobem, který by oslovil širší pole 
konzumentů, snad ani nejde. Tedy pokud 
si neodmyslíte domácí přípravu těstovin, 
zásadní snížení množství tuku nebo třeba 
přidání kousků ovoce. Přesto není potřeba  

ZAJÍMAVOSTI O MÁKU SETÉM

■ jeho chuť má charakteristické  
 ořechové aroma

■ v mnoha zemích je jeho pěstování
 zakázáno, z nezralých makovic 
 se totiž dá vyrobit opium

■ ČR je nejvýznamnější legální 
 pěstitelskou zemí na světě

■ řada nových odrůd jako Azur, 
 Hanácký modrý nebo Redy byla 
 vyšlechtěna u nás

■ český mák obsahuje jen nepatrné 
 množství morfinu a kodeinu

Snad to dělá ta podivná kombinace těstovin, cukru a máku zalitá kýblem rozpuštěného másla. Možná 
to jsou nějaké skryté vedlejší účinky onoho černého opiátu, ale není jídla, po kterém by tak často 
u strávníků nastávala nevolnost. Dejme ale máku šanci, funguje totiž dobře i ve slaných receptech.

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

ta drobná černá semínka zatracovat. Ma-
kovec, makový závin, bábovka s mákem, 
makové lívance či maková zmrzlina bývají 
oblíbenými sladkostmi. Mák, pro mnohé 
možná trochu překvapivě, ale může v kuchy-
ni dobře posloužit nejen v dezertech! Vezmě-
te si už jen takovou obyčejnou, do křupava 
upečenou domácí housku nebo preclík 
posypaný zrnky tohoto černého zlata. Anebo 
vyzkoušejte náš netradiční tip. ▪

ČERNÉ OPIUM NA ČESKÝ ZPŮSOB
NUDLE S MÁKEM

Rybí filety 
s makovou krustou

K receptu můžete použít váš oblíbený druh 
ryby, tuňáka nebo lososa, ale třeba i candáta, 

tresku či kapra. Připravené rybí filety stačí pokapat 
citronem, osolit a obalit v máku. Ideální je použít 

mák čerstvý a nemletý. Pak už jen stačí rybu orestovat 
podle zvyklostí na trošce oleje, opražením se zvýrazní 

ono oříškové aroma máku. Jako přílohu doporuču-
jeme salátek z čerstvé nebo podušené zeleniny, 

například z brokolice. A ještě tip pro ty, kdo zrov-
na neholdují rybám. Maková krusta velmi 

dobře funguje i na husích prsou nebo 
obyčejné vepřové panence.

TIP
 RE

DAKCE
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Právě doplňky jsem tenkrát dost podcenila. 
Letos už mám v hledáčku hned několik 

vychytávek. Velkou parádu udělá třeba výrazná 
čelenka nebo perlové sponky. Za tyto výstřelky, 
díky kterým ušetříme za kadeřníka, poděkujme 
slavným osmdesátkám, které zrovna letí. Takže 
pokud nevíte co na sebe, zkuste se třeba pro-
hrabat tetinou skříní. Člověk kolikrát ani neví, 
na jaké retro skvosty může narazit. Záleží jen 
na správném střihu a kvalitním materiálu. Dél-
ku šatů volíme podle významu akce. Rozhod-
nete-li se pro pořízení nové róby, dejte přednost 
jednoduchosti, která je nadčasová.

Jestli už teď víte, že vás čeká více společen-
ských akcí během plesové sezony, není od věci 
se na každou z nich připravit zvlášť. Může se 

MÓDA 
& STYL

Zpět k dámě. Kromě šatů a doplňků je potře-
ba zastavit se u bot. Přípustné jsou jak lodičky, 
tak i sandály. Do těch prosím vždy bez punčoch. 
V případě lodiček je to více či méně na nás. 
Ještě doma se ale ujistěte, že v nich zvládnete 
úpravu na toaletě. Zejména pokud máte dvojí 
stahování (stahovací prádlo spolu se stahovací-
mi punčochami), jehož přidaná hodnota může 
být vykoupena nemožností se narovnat anebo 
se nadechnout. Jistě si to umíte představit. 
Jednoduše jde o to, že okouzlující a přitažlivá 
můžete být i bez bolesti, když víte, co vám sluší 
a v čem se cítíte dobře.

Hasičské, myslivecké, divadelní i plesy jiných 
zájmových skupin snesou šaty kratší délky 
zvané malé černé. Ty navíc využijeme během 
roku i při jiných událostech. Pokud ale vidíte 
na pozvánce „black tie“, budete muset vybrat 
model z dlouhých rób. Pro letošní plesovou 
sezonu jsou trendem „županové“, krajkové 
s dlouhým rukávem nebo flitrové šaty. Vyšší 
dívčí jsou plesy, kde je předepsaný dress code 
„white tie“. Na tyto akce to bude chtít honos-
nou róbu posledního výkřiku módy a pánové si 
nevystačí s černým dobře padnoucím oblekem. 
Budou si muset pořídit smoking, nejlépe bílé 
barvy, a motýlka. Pokud v tom pořád tápete, 
není ostuda poradit se s odborníkem anebo 
prosurfovat internet. Zde najdeme celou řadu 
rad a tipů, jak se obléknout správně a ještě 
v rámci limitů našeho rozpočtu. Šaty dělají 
člověka a na bále to platí dvojnásob.  ▪

HOĎTE SE DO GALA! 

Všichni občas děláme chyby a ani já nejsem výjimkou. Vloni jsem si na poslední chvíli koupila 
úžasné šaty v pražském nákupním domě. Bohužel jsme na tom plese byly celkem tři, kterým se 
stejný model líbil, a ostatní hosté si nás pletli s hosteskami. Pamatujte, z tohoto faux pas vybruslíte 
jedině s milým úsměvem a originálními doplňky. Díky tomu budete jedinečná.

VYRÁŽÍME NA BÁL
totiž stát, že v tom nejste sami a podobný 
program si naplánovali také vaši sousedi nebo 
kolegové. A jistě mi dáte za pravdu, že není 
nic horšího, než když nás někdo z nich vidí 
ve stejných šatech několikrát. Pánové si mohou 
s klidem oddechnout, těch se totiž tento 
problém moc netýká. Rozpozná snad někdo 
tmavý oblek od tmavého obleku? Pozornost 
by však měli věnovat čisté košili slavnostního 
typu, nikdo neudělá chybu bílou či smetanovou 
barvou, správné délce uvázané hedvábné kra-
vaty, černým vysokým ponožkám a dokonale 
vyleštěným černým botám, které mohou být 
i lakované. Tím se nám vyřešila i barva oble-
kového pásku, tedy jedině černá. Boty a pásek 
hnědé barvy maximálně na maturák!

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Který zbrusu nový film s Jiřím Mádlem jde 
během února do kin?

 A  Gympl 2
 B  Modelář
 C  Hra

2 Jak vysoko je ochoz vyhlídkové věže katedrály 
sv. Bartoloměje v Plzni?

 A  v 50 m
 B  v 60 m
 C  v 70 m

3 Jak se jmenoval policejní pes, jehož příběh se stal 
předlohou psa Arga v Četnických humoreskách?

 A  Ari
 B  Azor
 C  Arco

4 Jak dlouho si už Francie drží světový rychlostní 
rekord na železnici?

 A  3 roky
 B  13 let
 C  23 let

5 Který z Kanárských  
ostrovů je největší? 

 A  Gran Canaria 
 B  Tenerife 
 C  Fuerteventura

6 Co v magazínu ČD pro vás nejvíce 
vyhledáváte?*

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

Soutěžit můžete 
na www.cdprovas.cz, 
kde vyplníte příslušný formulář,  
své odpovědi zadávejte do  
19. února 2020.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový  
kontakt nebo zpětnou adresu.

Tři správné odpovědi odměníme  
Kilometrickou bankou ČD – pou-
kazem na volné cestování vlaky ČD 
v hodnotě 2 200 Kč – a další tři z vás 
obdrží poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč.

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – Jiří Orten
2 – Sandman
3 – 455
4 – v Agře
5 – Německo

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

Soutěž o DVD Tajemství 
Voynichova rukopisu
Jak bratrstvo Sat Bhai po-
jmenovalo město, ze kterého 
později vyrostla Praha?
C  Prajága

Soutěž o knihu 
Největší záhady české historie
Která dokumentaristka nato-
čila snímek Lehce s životem 
se prát o Jiřím Suchém?
C  Olga Sommerová

Soutěž o předplatné 
magazínu Železničář
Tajenka zní: Lhostejnost 
k druhým a lhostejnost 
k osudu celku je přesně tím, 
co otevírá dveře zlu.

1
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www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd   1 13/01/16   10:07

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.



CD edukacni_kampan 215x270 CDpV-v4.indd   3 21.01.2020   15:14



CD edukacni_kampan 215x270 CDpV-v4.indd   1 21.01.2020   15:14


	01_CD02_20_COVER_CB
	01_CD02_20_DINZERCE
	01_CD02_20_EDITORIAL
	02_03_CD02_20
	04_05_CD02_20
	06_10_CD02_20_ROZHOVOR
	11_CD02_20_INZERCE
	12_13_CD02_20_DEVADESTKY
	14_CD02_20
	15_CD02_20_UVOD CR
	16_17_CD02_20
	18_19_CD02_20
	20_21_CD02_20
	22_CD02_20_STAVBY
	23_CD02_20_INZERCE
	24_CD02_20_INZERCE
	25_27_CD02_20_VLAKEM PO EU
	28_29_CD02_20
	30_CD02_20_INZERCE
	31_39_CD02_20_GUIDE
	40_46_CD02_20_CESTOPIS
	47_CD02_20_INZERCE
	48_52_CD02_20_ZEL TEMA
	53_CD02_20_INZERCE
	54_56_CD02_20_KULTURA
	57_CD02_20
	58_CD02_20_INZERCE
	59_CD02_20_KRIZOVKA
	60_CD02_20_FEJETON
	61_CD02_20_ZAHRADKARI
	62_CD02_20_RECEPT
	63_CD02_20_MODA A STYL
	64_CD02_20
	65_CD02_20
	66_CD02_20

