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Pojeďte vlakem zážitkům vstříc
Evropské metropole jsou vám blíž, než byste čekali. Nechte se unášet  

atmosférou velkých měst, naše vlaky právě vyjíždějí zážitkům vstříc.  

Jízdenky nakupujte nejvýhodněji on-line.

Já
Vídeň

z Brna od 181 Kč Já
Krakov

z Ostravy od 233 Kč

Já
Bratislava

z Prahy od 311 Kč
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ČD pro vás 
reklamní magazín  

Českých drah

www.cdprovas.cz       
cdprovas@cd.cz

T I Š T Ě N Ý  N Á K L A D
145 000 ks

V Y D A V AT E L     
České dráhy, a.s. 

    

D AT U M  A   M Í S T O  V Y D Á N Í     
28. února 2018, Praha 

R E D A K C E     
ČD pro vás 

Generální ředitelství ČD
nábřeží L. Svobody 1222

110 15 Praha 1

I S S N
1210-9142 

Š É F R E D A K T O R
Václav Rubeš

R E D A K Č N Í  R A D A     
Michal Štěpán (předseda)

Barbora Potůčková
Jiří Ješeta

Václav Rubeš
Michal Málek

Johana Kvítková

G R A F I K A / P R O D U K C E     
SEVENART s.r.o. 

I N Z E R C E  A   P Ř E D P L AT N É      
info@cdprovas.cz 

T I S K      
MORAVIAPRESS s.r.o. 

POKYNY 
PRO AUTORY:

V případě nároku na 
honorář je nutné, aby 

autoři redakci uvedli jméno, 
příjmení, bankovní spojení, 

rodné číslo a adresu.
 

V opačném případě nemůže  
být honorář vyplacen.

PŘEDPLATNÉ     

30 Kč 
za číslo

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

pokud existuje symptomatický výraz pro toto číslo, pak je to slovo 
emoce. Vydání, které držíte v rukou, je plné příběhů, ze kterých 
prýští vzrušení. Povznesený stav mysli vám určitě zprostředkuje 
rozhovor s geniálním virtuosem Jiřím Vodičkou, který ví, o čem 
mluví, když tvrdí, že hudba je nejdokonalejší platformou pro vyvo-
lání emocí. Preferuje samozřejmě tu pozitivní, a asi proto inklinuje 
k romantismu v podání Čajkovského.

Velmi emotivní byl zrod naší nejelegantnější meziválečné rychlíkové lokomotivy. Proč se jí říkalo 
Mikádo a co vedlo tvrdé chlapy od mašin k tomu, aby při loučení s těmito ikonami elegance plakali jako 
malí kluci, se dozvíte v železničním tématu. 

Každá mince má však svůj rub, a tak se v dobách, kdy vrcholila sláva dechberoucích parních krasavic, 
schylovalo k události, která nás trpce poznamenala. Přesně na místo, kde se stal rok 1938 osudným 
pro naše češství, vás zavedeme v cestopise. Jak podpis Mnichovské dohody zmrzačil naši železnici, se 
můžete dočíst v pravidelné rubrice 100 let spolu. Ale hlavu vzhůru, i těžká doba rodí velké umělce, 
mágy gastronomické improvizace nevyjímaje. Oprášit poklady našich babiček z tíživých dob jsme se 
rozhodli trošku netradičně i v oblíbeném receptu. Ostatně jsou věci, které bychom neměli zapomínat, 
jen zkušenost z nás dělá to, co jsme. Tak ať jsme co nejlepší!

Pohodové cesty, šťastné návraty a pozitivní emoce přeje

Václav Rubeš 
šéfredaktor
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PŘEPRAVA V ROCE 2017

Kupte si kdykoliv v březnu jízdenku 
v e-shopu ČD a získejte kód na  
20% slevu na dětskou kolekci 
švédské značky Lindex. Kód můžete 
uplatnit v průběhu března 
v kamenných prodej-
nách Lindex nebo také  
v e-shopu na  
www.lindex.cz  
až do 15. dubna 
2018. Sleva neplatí 
na již zlevněné zboží.

ODMĚNA ZA NÁKUP

Celkem národní dopravce přepravil 
174,7 milionu pasažérů a průměrná 

vzdálenost, kterou zákazník při jedné 
cestě ujel, byla 44,5 kilometru. Dále rostl 
zájem také o mezistátní dopravu. Lidé 

Že jsou Češi národ, který jezdí rád vlakem, potvrzují i statistiky 
z roku 2017. České dráhy přepravily o 3,2 milionu cestujících 
více než v předchozím roce. Nejlépe se tradičně dařilo příměstské 
a vnitrostátní dálkové dopravě, zájem stoupá i u mezistátní dopravy.

20%
SLEVA

míří hlavně do metropolí sousedních států 
a raději místo letadel volí pohodlné a rych-
lé vlaky. Podle průzkumů spokojenosti se 
službami ve vlacích lidé oceňují čistotu 
nových vozidel, rychlost spojení a úroveň 

vlakového personálu. Zákazníci však po-
zitivně vnímají také zavádění moderních 
odbavovacích systémů, například novou 
funkci virtuální In Karty v aplikaci Můj 
vlak, a aktivní komunikaci obchodních na-
bídek společnosti. Na využívání vlaků ČD 
má velký vliv i jejich zapojení do integro-
vaných dopravních systémů krajů a měst. 
České dráhy budou i nadále pokračovat 
v nákupu zcela nových vozů i v moderniza-
ci stávajících souprav. Aktuálně probíhají 
soutěže na dodávku 50 nových vozů pro 
dálkové spoje a také 10 motorových 
jednotek na linku Praha – Kladno. Další 
investice budou následovat.

VYZKOUŠEJTE NOVÉ PARKOVIŠTĚ V BRNĚ

Od 1. března 2018 mohou zá-
kazníci Českých drah parko-
vat v další lokalitě. Nedaleko 
od výpravní budovy ve stanici 
Brno hl. n. v místech starého 
autobusového nádraží je 
nově k dispozici 10 vyhra-
zených míst. Z parkoviště je 
umožněn přístup přímo na 
1. nástupiště. Před cestou si 
nezapomeňte spolu s jízden-

kou zakoupit voucher ČD Parking v e-shopu ČD, kterým se proká-
žete na místě. Cena parkovného je 199 Kč za 24 hodin. Výjezd bude 
umožněn po kontrole voucheru obsluhou parkoviště. Více informací 
o nové lokalitě a celé službě najdete na www.cd.cz/cdparking.

E-SHOP ČD

Zájem o cestování
vlakem stále roste
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OSLAVTE 
PŘÍCHOD JARA 
S BŘEZŇÁKEM
Prodejny PONT Market 
lákají na malé osvěžení. 
Stavte se na nádraží 
v modro-žlutých pro-
dejnách a vyzkoušejte 
novinku v chladicích 
boxech – plechovkové 
pivo Březňák, Ležák 
staré školy. Má vždy tu 
správnou teplotu a za-
ručí vám správné osvě-
žení při cestách vlakem. 
Přejeme vám šťastnou 
cestu přes Pohodlné 
Obchody Na Trase.

BŘEZNOVÝ TIP 
Z POHODLNÉHO OBCHODU NA TRASE

WWW.PONTY.CZ

Využijte nasbírané ČD body v březnu – měsíci knihy. Za 20 bodů zís-
káte voucher na slevu v internetovém obchodě KNIHCENTRUM.CZ  
ve výši 100 Kč při objednávce nad 800 Kč. Knihkupectví patří již  
mnoho let mezi přední tuzemské firmy v oblasti prodeje knih.  
E-shop nabízí přes 60 000 knižních titulů, e-knihy, audioknihy a také 
knižní bazar. Dáváte přednost časopisům? Pouhých 200  
věrnostních bodů můžete proměnit ve voucher na 45% slevu na  
roční předplatné časopisů Elle, Marianne, Apetit, Joy, Marianne 
Bydlení, Marie Claire, Burda Style, Marianne Venkov & styl, Chip 
a Počítač pro každého. Více informací o benefitech  
na www.cd.cz/cdbody.

MĚSÍC KNIHY JE TU!

N o v i n k y

PIVO STARÉ ŠKOLY

PIVO STARÉ ŠKOLY

11788 Bre Inzerce A6.indd   1 19.01.18   13:15

Pojeďte s námi 
na RunCzech

Zúčastněte se půlmaratonů Mattoni v Karlových Varech, Českých 
Budějovicích, Olomouci nebo v Ústí nad Labem a využijte vý-
hodné slevy Vlak+ RunCzech. Tato zpáteční jízdenka z kterékoliv 
stanice či zastávky v ČR do cílové stanice (ve městě konání mara-
tonu) se slevou 25 % má prodlouženou platnost 3 dny. Jízdenku 
Vlak+ RunCzech získáte na požádání v kterékoliv pokladně Čes-
kých drah nebo u průvodčího ve vlaku. S jízdenkou lze cestovat 
vlaky ČD v den konání půlmaratonů – 19. května v Karlových 
Varech, 2. června v Českých Budějovicích, 23. června v Olomouci 
a 15. září v Ústí nad Labem. Předprodej akčních jízdenek začíná 
1. dubna 2018. Aby vám jízdenka Vlak+ RunCzech platila i pro 
cestu zpět, nechte si ji v místě konání maratonu orazítkovat 
na stánku Českých drah. Neváhejte a zaregistrujte se na vybraný 
závod co nejdříve. Více informací o akcích najdete na interneto-
vých stránkách www.runczech.com.

Máte rádi sport a už se připravujete 
na běžeckou sezonu? Baví vás atmosféra 
závodů v historickém centru města?

25%
SLEVA
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Ať vám neujede Legiovlak!
I letos – v roce, kdy si připomínáme sté výročí 
vzniku Československa – bude republikou 
projíždět věrná replika legionářského vlaku z let 
1918–1920, který sloužil jako pojízdná kasárna 
při válečných operacích čs. legií na Transsibiřské 
magistrále v Rusku. Československé vojsko 
v té době na Rusi disponovalo 259 obdobnými 
vlaky. Legiovlak je zpravidla složen z vozu polní 
pošty, prodejního, ubytovacího, zdravotního, 
štábního, obrněného, krejčovského a dvou 
plošinových vozů. V každém z vagonů  
najdete informační panely a exponáty, které 
seznamují se životem a bojem čs. legií.  
Ve vybrané dny bude součástí repliky 
legionářského vlaku také parní lokomotiva. 
V březnu bude Legiovlak vystaven na nádražích 
ve Stříbře (15. až 18. března), v Tachově  
(20. až 25. března) a v Mariánských Lázních  
(27. března až 1. dubna). Celou trasu 
Legiovlaku najdete na www.legiovlak.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Stříbro, Tachov, Mariánské Lázně ad.

Litomyšlský zámek zaplaví květiny
Zámek v Litomyšli se řadí mezi hlavní turistická 
lákadla východních Čech. Renesanční klenot 
bohatě zdobený sgrafity byl postaven v letech 
1568 až 1581. Pro svůj půvab ho už v 16. století 
srovnávali s nejkrásnějšími florentskými paláci. 
Ke 450. výročí položení základního kamene se 
letos na zámku od 16. března do 2. dubna koná 
květinová výstava. Pestrá aranžmá a floristické 
objekty, které budou zdobit renesanční 
sály v přízemí zámku, navodí atmosféru 
doby, kdy zámek sloužil jako reprezentační 
palác nejvyššího kancléře a stavitele zámku 
Vratislava z Pernštejna. Připravena bude 
stylizovaná italská zahrada, hodovní síň, 
pracovna kancléře nebo dámský pokoj. Zájemci 
mohou absolvovat komentovanou prohlídku 
výstavy s výkladem o denním provozu zámku 
v 16. a v první polovině 17. století. Plné vstupné 
stojí 80 Kč, snížené 50 Kč. Více informací 
najdete na www.zamek-litomysl.cz.

 Nejbližší železniční stanice:
 Litomyšl

Do Jablonce nad Nisou na veletrh
V Jablonci nad Nisou se 16. a 17. března 
uskuteční už 18. ročník mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour. 
I letos si na jablonecké výstaviště Eurocentrum 
můžete zajít pro nespočet tipů na výlety nebo 
na dovolenou. Na veletrhu se tradičně představí 
se svou turistickou nabídkou jednotlivé 
kraje a regiony, chybět samozřejmě nebude 
prezentace cestovních kanceláří, lázní, památek 
nebo center volnočasových aktivit. Atraktivní 
výletní cíle nabídnou i turistické centrály 
sousedních států. Na návštěvníky veletrhu čeká 
také bohatý kulturní program, jehož součástí 
budou ochutnávky regionálních produktů. Bližší 
informace najdete na internetových stránkách 
veletrhu www.euroregiontour.cz. Od vlakového 
nádraží v Jablonci nad Nisou vás k Eurocentru 
dopraví autobusy místní MHD asi za  
10 minut (zastávka Kamenná). Vstup na  
veletrh je zdarma.

 Nejbližší železniční zastávka/stanice: 
 Jablonec n. N. centrum/Jablonec nad Nisou

Velikonoční trhy na Sychrově
Zámek Sychrov patří mezi bývalá šlechtická sídla, která 
jsou návštěvníkům přístupná po celý rok. Současnou 
novogotickou podobu získal zámek při přestavbě 
v polovině 19. století. To už ho vlastnili Rohanové, kteří 
do Čech přišli z Francie po Velké buržoazní revoluci. 
Na zámku, kde se například natáčela pohádka Nesmrtelná 
teta, pořádají kromě prohlídek také řadu zajímavých akcí. 
O víkendu 24. a 25. března se na čestném dvoře zámku 
konají tradiční velikonoční trhy. Na stáncích nebudou 
chybět pomlázky nebo velikonoční ozdoby, ale nakoupíte 
tu také výborné koláče a spoustu dalších dobrot. Připraven 
je i bohatý doprovodný program. Pouličníci zazpívají 
jarmareční písně, pásmo velikonočních písní zazní 
v podání sboru Iuventus, gaude!, děti se mohou těšit 
na představení loutkového divadla a další zábavu. A kolik 
stojí vstupné? Pro dospělé 50 Kč, za dítě zaplatíte 30 Kč.
 Nejbližší železniční stanice: 
 Sychrov

Na zámek

Za poznáním Na výstavu Pro inspiraci
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15. března až 2. prosince 2018 16. března až 2. dubna 2018 16. a 17. března 2018

Vlakem za zážitky www.cd.cz/zazitky

24. a 25. března 2018



ČD Parking

Výhodné
parkování u nádraží

●    jen pro zákazníky ČD

●    v Čechách: Česká Třebová, Pardubice, 
Plzeň, Poděbrady, Praha (Parking Centrum 
 a Komplex Wilsonova)

●    na Moravě: Bohumín, Kojetín, 
Kroměříž, Otrokovice, Staré Město, Zábřeh

●    NOVĚ nyní i v Brně

www.cd.cz/cdparking

CDPV_CD_Parking_2018_215x270_v01.indd   1 06/02/18   10:54
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  ROZ
HOVOR 

TEXT:  FILIP POŠTULKA
FOTO:  ARCHIV JIŘÍHO VODIČKY A PETRA HAJSKÁ

J I Ř Í  V O D I Č K A

Fenomenální. To slovo nerad 
slyší. Ale žádné jiné tak 
nevystihuje jeho virtuositu. 
Jiří Vodička od dětství 
ohromoval talentem i pílí. 
Není divu, že vyhrál prestižní 
soutěže a ve čtrnácti ho přijali 
na vysokou školu. K čemu by 
ale bylo tak neobyčejné nadání, 
kdyby chyběli posluchači?  
„Ti jsou pro nás vším, můžeme 
být sebelepší, my však 
nehrajeme pro sebe, ale pro ně. 
Dostali jsme dar, abychom ho 
předali lidem,“ říká s pokorou 
mladý houslista, který sklízí 
obdiv po celém světě.

NABÍZÍ 
EMOCE, 

HUDBA

po  kterých lidé touží
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Jak se z vás stal houslista? Byly housle 
jasnou volbou?
Na housle jsem začal hrát jako šestileté dítě, 
tedy asi rok poté, co mne rodiče přihlásili 
do lidové školy umění. Mým nástrojem 
měla být původně flétna. Strýc na ni hraje 
ve zlínské filharmonii Bohuslava Martinů, 
a tak si rodiče mysleli, že bych mohl jít v jeho 
stopách. Po roce učitelka řekla, že bych mohl 
hrát spíše na housle, a tak jsem začal.

Hrajete na ně tedy od raného dětství, 
houslím jste musel obětovat dost času. 
Nezáviděl jste vrstevníkům, že si můžou 
jít hrát, zatímco vy musíte cvičit?
Když jsem začal, tak ne. Byl jsem totiž rád, 
že se mi hraním podařilo získat pozornost 
okolí. Učitelka mne chválila a já mohl říkat: 
„Mami, mně to jde!“ Takže jsem to dělal 
pro pochvalu. O dva roky později už to bylo 
horší. Učitelé usoudili, že mám talent, tak 
jsem dostával složitější skladby a začal se 
účastnit soutěží. Když jsem je vyhrál, tak 
bylo zřejmé, že stojí za to, abych se tomu 
věnoval naplno. A od té chvíle už to nebyla 
jen radost, ale i dril.

Takže jste začal trucovat?
Nikdy jsem neodmlouval. Neřekl jsem ne, 
já nechci. Ale nebyl jsem z těch dětí, které si 
vezmou housle a začnou cvičit. Především 
v létě mi bylo líto, že jsem si s kamarády 
nemohl hrát venku.

Kolik času jste houslím věnoval jako dítě 
a jak často cvičíte dnes?
Je to nepoměr. Jako dítě jsem měl na hra-
ní více času. Nyní mám spoustu dalších 
povinností, takže využívám čas obtížněji. 
Do deseti let jsem cvičil kolem tří hodin 
denně, později, zhruba od dvanáctého 
roku, se to změnilo.

Proč?
Věděl, že velké soutěže mají velké progra-
mové nároky. Jedná se o široký repertoár 
od baroka po současnost, který musí 
instrumentalista předvést. Já jsem i díky 
tomu uspěl – ve čtrnácti letech jsem měl 
za sebou vítězství v několika soutěžích. 
Celé toto období vyvrcholilo mým přijetím 
na Institut pro umělecká studia Ostravské 
univerzity, kam jsem přišel jako mimořádný 
student.

Ve čtrnácti letech? To je výjimečné!
Ano, je u nás několik jednotlivců napříč 
různými obory, kterým se to podařilo. Lidé, 
kteří mě tam přijali, mi chtěli pomoci v roz-
voji ve hře na housle a tím mi ušetřit čas při 
studiu teoretických předmětů. Jinak bych 
šel na konzervatoř, která je časově a způ-
sobem studia výrazně náročnější. A díky 
tomuto rozhodnutí jsem se mohl věnovat 
plně houslím.

Přišla někdy chvíle, kdy jste si říkal, 
nejradši bych s tím seknul a dělal něco 
jiného?
Určitě. Nezapomenu na jednu, kdy mi bylo 
kolem čtrnácti. Sváděl jsem vnitřní boj, 
cítil jsem tak silný tlak, že jsem si myslel, že 
ho nevydržím. Věděl jsem o sobě, že jsem 
člověk mnoha zájmů, a tak jsem si říkal, že 
bych se mohl realizovat i jinak než prostřed-
nictvím houslí. Hnala mne však láska k hud-
bě. Když jsem ji poslouchal, vzbuzovala 
ve mně tak silné emoce, že jsem se rozhodl 
to nevzdat.

To zní vzletně.
Ano, ale bylo to tak. A připojily se k tomu 
i prozaičtější důvody, třeba to, že na hous-
le, když se nestane nic nenadálého, může 
člověk hrát celý život. Kdežto třeba v pří-
padě latinskoamerických tanců je tanečník 
kolem pětatřicítky už dost opotřebovaný.

Ale i houslistu můžou třeba zradit ruce…
A toho se obávám i já. Ruce jsou pro hous-
listu největším kapitálem, o který se musí 
starat. Na druhou stranu pravděpodob-
nost, že se s nimi něco stane po třicítce či 
čtyřicítce, není tak velká.

Každý, kdo v něčem vyniká, má vzory. 
Jaké byly ty vaše?
Nebudu mluvit o konkrétních jménech, ale 
provázejí mě celý život. Nebylo jich více než 
deset. Šlo o staré mistry – české a přede-
vším zahraniční. Každá houslová škola, jako 
například ruská či francouzská, má fyzická 
specifika, jak na nástroj hrát. Stejně tak 

Lze říci, že vám skončilo dětství?
Vlastně ano, měl jsem individuální studijní 
plán, abych mohl cvičit, a do toho jsem 
ještě tančil latinskoamerické tance. To ale 
nešlo fyzicky ani časově zvládnout, tak jsem 
se s pomocí rodičů rozhodl pro housle. A to 
už jsem cvičil pět hodin denně. Dvě ráno, 
dvě odpoledne a hodinu večer. Mezitím 
jsem se učil. Času na odpočinek bylo málo.

Co přesvědčilo vás i rodiče, že musí vyhrát 
housle?
Skutečnost, že o něco opravdu jde. Přešel 
jsem ze základní umělecké školy studo-
vat k profesoru Zdeňku Golovi, který učil 
na fakultě umění Ostravské univerzity. 
Když jsem k němu přišel, byl to velký zlom. 
Na základní umělecké škole jsem byl zvyklý 
na určitý objem práce. Ve dvanácti letech 
na mě ale profesor Gola „navalil“ repertoár 
od baroka až po současnost.

KE VŠEMU JE PODSTATNÁ POKORA. 
JENOM TA MŮŽE HUDEBNÍKA 
POSUNOUT UMĚLECKY DÁLE. 
PROTOŽE BÝT S NĚČÍM HOTOV,  
TO JE ZAČÁTEK KONCE.
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i každá skladba má nekonečně možností, 
jak ji zahrát. Zásadní pro mne byla schop-
nost vzory napodobit. A to dělám dodneš-
ka. Každý houslista je originál a má rukopis, 
podle kterého ho lze rozpoznat. A podobné 
je to i s houslemi. 

Když jsme u houslí, na jaké hrajete? Jak 
jsou staré?
Mám nástroj z roku 1774 od slavného 
italského houslaře Josepha Gagliana, který 
vychází ze školy Antonia Stradivariho. Je 
to výjimečný nástroj a já mám to štěstí, že 
na něj můžu, i díky pomoci soukromého 
investora, hrát.

Co dělá rozdíl mezi skvělým houslistou 
a virtuosem?
Skvělý houslista zahraje velmi dobře 
většinu skladeb. Ale virtuos je, podle mého 
mínění, ten, který hraje virtuosní, to zna-
mená nejsložitější skladby s velkou lehkostí 
a samozřejmostí. Techniku můžete pilovat, 
jak chcete, ale když chybí talent a fyzické 
dispozice, tak virtuosity nelze docílit.

Co hrajete nejraději?
Pokud bych si měl vybrat nějaké období, 
pak je to doba romantismu, tedy zhruba na 
přelomu 18. a 19. století. Klasická hudba 
vychází z baroka. To má striktní pravidla. 
Jak se hudba vyvíjela, umělci získali větší 
volnost a mohli do skladeb promítnout více 
z vlastní osobnosti. A to vyvrcholilo právě 

CÍTIL JSEM TAK SILNÝ TLAK, ŽE JSEM 
SI MYSLEL, ŽE U HOUSLÍ NEVYDRŽÍM. 
HNALA MNE VŠAK LÁSKA K HUDBĚ. KDYŽ 
JSEM JI POSLOUCHAL, VZBUZOVALA 
VE MNĚ TAK SILNÉ EMOCE, ŽE JSEM SE 
ROZHODL TO NEVZDAT.

stejně, a zároveň určuje, částečně, vedle di-
rigenta způsob, jakým se bude hrát. V České 
filharmonii jsme dva koncertní mistři, 
abychom se mohli zastoupit. 

Učíte na pražské konzervatoři či Ostrav-
ské univerzitě. Jak rychle poznáte, jestli 
z někoho bude vynikající houslista?
Vlastně hned. Už během prvních zahraných 
not se pozná, jakou má houslista kvalitu 
tónu, techniku a jak reaguje. Když vidím, 
že někomu chybí talent a opravdu mu to 
nejde, tak mu taktně řeknu, že by se měl 
věnovat něčemu jinému. Takoví hudebníci 
by to jinak měli těžké. Školy chrlí každý rok 
spousty studentů a volných míst je málo. 
Nabídka převyšuje poptávku. 

Může mít houslista trému? A jak se s ní 
vypořádává?
Trému cítím často a velkou – je to svíravý 
pocit v žaludku, nejhorší je čekání v záku-
lisí, ale jakmile začnu hrát, tak to opadne. 
Třeba nedávno jsem ji cítil před novoročním 
koncertem. Ten je jednou z nejsledovaněj-
ších akcí svého druhu – vysílá ho i Česká 
televize. Hrál jsem dvě velmi těžké skladby. 
Vše dopadlo dobře, ale vnitřní boj s trémou 
jsem sváděl urputný. 

romantismem. To je období srozumitelné i 
pro posluchače, protože se v něm ukazuje 
krása a síla emocí, které jsou pro ně po-
chopitelné. A pokud bych měl vybrat jednu 
skladbu? Pak by to byl asi houslový koncert 
P. I. Čajkovského. Toužil jsem si ho zahrát 
už jako dítě, a když se mi to povedlo, vnímal 
jsem to jako vrchol. Tento houslový koncert 
je prubířským kamenem pro každého 
houslistu. 
 
Před třemi lety jste se stal koncertním 
mistrem nejuznávanějšího tělesa u nás 
– České filharmonie. Co obnáší role kon-
certního mistra?
Nese odpovědnost za všechny kolegy, 
kterých je více než sto. Po šéfdirigentovi je 
to on, kdo ho v nepřítomnosti zastupuje. 
Koncertní mistr určuje všem smyčcovým 
nástrojům, jaké budou hrát smyky – to 
znamená, aby tahali všichni pokud možno 
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Jako úspěšný houslista často cestujete. 
Kde hrajete nejraději? 
Pro mne je nejpříjemnější Evropa, proto-
že je blízko a rovněž publikum na starém 
kontinentu má ke klasické hudbě nejblíže. 
Vždyť Evropa je její kolébkou. Ale nesmím 
zapomenout ani na Japonce. Ti klasickou 
hudbu milují – zbožňují české autory a Dvo-
řáka, Smetanu či Martinů znají často lépe 
než Češi.

A jak se liší přístup a zvyky publika v dal-
ších zemích?
Například Čína je složitější. Kultura a kla-
sická hudba tam přitahují obrovské sumy 
peněz, ale laťka místních muzikantů leží 
nízko. Čína by tak absorbovala množství 
kvalitních hudebníků. A jednoduché to 
není ani s publikem. Stává se, že lidé při 
představení chodí, anebo i telefonují! Ale 

povat před početným publikem, a to byl 
skvělý kariérní vklad. Ostravští posluchači 
jsou vzdělaní a rádi chodí na koncerty. Je 
tam vždy plno. Na druhou stranu Praha je 
nezbytná, pokud chcete uspět v zahraničí. 
Umělce Česká republika neuživí, potřebuje 
získávat kredit v zahraničí. A to z jiného 
místa než z Prahy nejde.

Mezi Prahou a Ostravou jste zřejmě jezdil 
a dosud jezdíte vlakem…
Ano, cestování vlakem mám rád, na kon-
certy jsem se vydával zásadně po kolejích 
a z Ostravy to ani jinak moc nešlo. Ve vlaku 
jsem klidný, můžu se lépe soustředit, pří-
padně si vyřídit maily, místo toho, abych se 
rozčiloval v zácpách. A cítím se i pohodlně, 
protože úroveň cestování výrazně vzrostla.

Žijete v domě kousek za Prahou, ruchu 
velkoměsta na vás bylo moc?
Většinu času trávím v hotelích, když pra-
cuji, tak je kolem mne vždy hodně lidí. Tělo 
i duše tak potřebují, aby se s tím vyrovnaly, 
ticho, výhled, les. Dům za městem je pro 
mě i pro rodinu oázou klidu.

Vaše žena je houslistka ze známé hudební 
rodiny. Jak funguje houslové manželství?
Když jsme se poznali, byla ona koncertním 
mistrem a mě pozvali jako sólistu. Takže 
jsme se doplňovali, což trvá dodnes. Na 
druhou stranu, život s muzikantem není 
jednoduchý – doma musí dlouho cvičit 
a jezdí často do zahraničí. Díky vlastním 
zkušenostem s hraním má pro mne žena 
pochopení a podporuje mne. 

Máte tři děti. Vyrostou z nich noví  
virtuosové?
Snad od nás dostali do vínku talent. Víme 
však, jak je cesta hudebníka náročná, takže 
nebudeme rodiči, kteří by je do toho tlačili. 
Dáme jim prostor a uvidíme…

Čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
Je toho více, ale ke všemu je podstatná 
pokora. Jenom ta může hudebníka posunout 
umělecky dále. Protože být s něčím hotov, to 
je začátek konce. Největším cílem a zároveň 
oceněním je pro mne zájem lidí. Na začát-
ku koncertu se v jejich tvářích často zračí 
starosti všedního dne, ale po něm zmizí, to 
je pro mne důkazem, že je hudba naplnila. 
Když ji totiž vnímáte, nabízí vám silné emoce. 
A po nich lidé touží, protože jsou často 
znaveni starostmi života. Posluchači jsou pro 
nás nejdůležitější, můžeme být sebelepší, 
nehrajeme však pro sebe, ale pro ně. Dostali 
jsme dar, abychom jim ho předali. ▪

JIŘÍ VODIČKA (30) 
Narodil se v roce 1988 v Havířově a na housle hraje od 6 let. Dnes patří k nejvý-
znamnějším a nejvyhledávanějším českým houslistům. Už v dětství na sebe 
upozornil vítězstvími v mnoha prestižních soutěžích. Ve 14 letech byl mimo-
řádně přijat na vysokou školu (Institut pro umělecká studia v Ostravě), kterou 
ukončil jako magistr v 19 letech. Pravidelně vystupuje jako sólista s mnoha 
význačnými českými i zahraničními orchestry, je členem Smetanova tria a kon-
certním mistrem České filharmonie. Také je pedagogem na Pražské konzervato-
ři a Ostravské univerzitě. Před čtyřmi lety natočil debutové sólové album Violino 
Solo. Je ženatý a má tři děti.

za deset let, co tam jezdím, se to zlepšilo. 
Nadšené a chápavé je naopak jihoameric-
ké publikum.

Před čtyřmi lety vydal Supraphon vaše CD 
Violino Solo. Jak se mu dařilo? Chystáte 
další album?
Těší mne, že se deska líbila českým i zahra-
ničním posluchačům a kritikům. Snad je to 
tím, že se liší od těch ostatních. Jsou tam 
těžké technické sólové věci, které se hrají 
málokdy. Další album, které chystám, bude 
komornější a za doprovodu klavíru. Nabíd-
ne hudebně široký záběr.

Na obalu vaší desky je Ostrava. Jaký je váš 
vztah k severomoravské metropoli?
Ostrava mi pomohla. Dala mi možnost 
studovat hudbu a poznal jsem v ní skvělé 
lidi. Jako dítě jsem v Ostravě mohl vystu-
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100 LET 
       SPOLU

TEXT:  VÁCLAV RUBEŠ  
FOTO:  LUCIE VYSLOUŽILOVÁ

Události související s podpisem Mni-
chovské dohody patří k nejcitlivějším 

i nejkontroverznějším v historii naší repub-
liky. Dodnes vyvolávají jak bouřlivé diskuze, 
tak snahy seriózně analyzovat rozhodnutí 

1938

Mnichovská dohoda a následné odstoupení pohraničí ČSR nacistickému Německu znamenaly radikální 
zásah nejen do životů desítek tisíc rodin, ale i těžko zhojitelnou ránu pro celistvost československé 
železniční sítě. Některé tratě byly několikrát přerušeny novou státní hranicí, čímž bylo cestování výrazně 
komplikovanější, či dokonce nemožné. To však byl problém jen všední, protože vyvolení už věděli,  
že dny 2. republiky nebudou plynout dlouho. Nakonec jich bylo pouhých 167.

167 DNŮ  FALEŠNÝCH NADĚJÍ

prezidenta Beneše se diktátu Hitlerova 
Německa podrobit. V průběhu dějin byly 
informace navíc nejednou překrucovány 
ve prospěch dobové propagandy, takže psát 
o této pohnuté době, kterou autor na vlastní 

kůži nezažil a neměl tak možnost konfronto-
vat atmosféru a události s vlastními pocity, 
se rovná lavírování nad propastí spekulací 
a dezinformací. Proto jsme se snažili při 
tvorbě dalšího obrazu do kalendáře Českých 
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platných mezinárodních úmluv. Někde to 
trvalo pár dní, jinde měsíce (např. z Velkých 
Hamrů do Tanvaldu). Některé tratě rázem 
pozbyly svého významu. Týkalo se to třeba 
lokálek z Rokytnice nad Jizerou i z Rokytnice 
v Orlických horách. Obě koncové stanice 
byly už na německém území, zatímco větši-
na trati na českém.

Noví páni, nové pořádky
Vzhledem k tomu, že na zabraných územích 
se nacházela i nemalá část průmyslové vý-
roby a uhelných dolů, i tento faktor dopadl 
na železniční provoz. Chybějící uhlí ze seve-
ročeské pánve pocítila především dráha.

Na anektovaném území se postupně 
měnilo vše podle německých zvyklostí. 
Poněmčení se dočkaly železniční stanice 
a zastávky, neušla mu ani organizace želez-
ničního provozu, drážní návěsti, kategorie 
vlaků a další detaily.

Když jsme uvažovali nad scénografií obra-
zu z tohoto období, chtěli jsme se vyhnout 
prvoplánové akčnosti, protože v našich 
dějinách vzbuzuje obsazení Sudet spíše smu-
tek. Vsadili jsme proto na komorní scénu za-
chycující českého výpravčího, za jehož zády 
mění němečtí dělníci název stanice Zubrni-
ce-Týniště na Saubernitz-Tünsch. Místo-
pisně jsme se nezmýlili, stanice nedaleko 
Ústí nad Labem byla skutečně v říjnu 1938 
obsazena a přejmenována. Navíc se díky 
dlouholetým aktivitám dobrovolníků sdru-
žených pod spolkem Zubrnická museální 
železnice dochovala v téměř původním 
stavu. Déšť, který zkrápí pana výpravčího, je 
však naší fikcí, protože jsme nebyli schopni 
zjistit, zda v těchto místech 4. října 1938  
pršelo či nikoli. Jsme ale přesvědčeni o tom, 
že právě kapky vody padající z nebe dokona-
le dotvářejí atmosféru chvíle, která pozna-
menala tento národ na několik generací 
a byla předzvěstí 167 dní falešných nadějí 
na svobodu českého národa. ▪

NĚCO ZŮSTALO 
Je poměrně známou skutečností, že 
během německé okupace bylo u nás 
zavedeno pravidlo jízdy vpravo na silničních 
komunikacích, které přetrvalo do dnešních 
dnů. Jen zlomek lidí ale ví, že k podobné 
revoluci došlo i na železnici. Od 9. května 
1940 vstoupily v platnost nové návěstní 
předpisy. Nejpodstatnějším rozdílem byla 
náhrada zelené barvy návěsti „výstraha“ 
za žlutou a bílé návěsti „volno“ za zelenou. 
Vlaky „jezdí na zelenou“ dodnes.

KAPKY VODY PADAJÍCÍ Z NEBE DOKONALE 
DOTVÁŘEJÍ ATMOSFÉRU CHVÍLE, 
KTERÁ POZNAMENALA TENTO NÁROD 
NA NĚKOLIK GENERACÍ.

velkorysé budovy pohraničních přechodo-
vých stanic se rázem ocitly na území Říše, 
daleko za novou hranicí.

Němci přišli velmi pečlivě připravení. 
Součástí podmínek odstoupení pohraničí 
bylo i předání části vozidlového parku ČSD 
Německým říšským drahám, ovšem podle 
inventárních stavů z roku 1937. Němci se 
tak pojistili před tím, že by výtopny ležící 
na území Sudet, když bylo jasné, že k záboru 
dojde, předisponovaly materiál do vnitro-
zemí. A věděli velmi přesně, kolik lokomotiv 
a vozů bylo v pohraničí dislokováno! ČSD 
musely předat 877 lokomotiv, 136 motoro-
vých vozů, 158 přípojných vozů, 117 rychlí-
kových a 2 160 osobních a služebních vozů. 
Nákladní park byl oslaben o neuvěřitelných 
23 500 vagonů. To byla pro československou 
železnici těžká rána. Po takové ztrátě dráhy 
zajišťovaly provoz jen velmi obtížně, řada 
pravidelných vlaků krátce po Mnichovu 
nevyjela vůbec.

Zmrzačené tratě
Ještě horším způsobem byla ale postižena 
železniční síť. Nové hranice přeťaly řadu dů-
ležitých spojnic. Nejzávažnějším problémem 
bylo „zmrzačení“ velmi vytížené spojnice 
Prahy a Brna přes Českou Třebovou s pokra-
čováním do Břeclavi. Tu nová hranice přeru-
šila hned pětkrát, přičemž Břeclav ležela už 
na území Říše. Bezprostředně po připojení 
Sudet k Německu proto musel být provoz 
přerušen a obnoven byl až na základě tehdy 
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drah, který je zasazen právě do roku 1938, 
maximálně vyhnout chybám. Studiem 
podkladů i konzultací s pamětníky jsme díky 
tomu objevili řadu zajímavostí, které stojí 
za připomenutí.

Pečlivě připravení Němci
Nebude překvapením, že role železnice byla 
v září a říjnu 1938 klíčová. Po vyhlášení vše-
obecné mobilizace 23. září díky ní proudily 
do hraničních pevností a posádek tisíce 
vojáků a tun materiálu. Stejnou cestou se 
po přijetí podmínek Mnichovské dohody 
vraceli zpět a k nim se připojily stovky tisíc 
civilistů i německých antifašistů, kteří 
prchali ze Sudet do vnitrozemí. Stěhovalo 
se i technické a personální zázemí Čes-
koslovenských státních drah, většinou 
do provizorních prostor, protože kapacitně 
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Josef Cerman

Povolenka k překročení hranice
Připojením Sudet k Říši nastal problém i naší rodině. Dědeček s babič-
kou bydleli v Jablonci nad Nisou a část příbuzenstva v protektorátních 
Čechách. Pro překročení hranice bylo nutné povolení. Na jednorázové 
„Hraniční průkazce č. 1332“ je můj děda s babičkou. Povolení dostali 
na 14 dní, a to pouze v prostoru příhraniční zóny v okruhu 15 kilometrů.

Fotografie korespondující s časovým obdobím doplněné několikařádkovým popi-
sem (datum a okolnosti pořízení – zejména místo, zobrazení aktéři atd.) posílejte 
elektronicky (naskenované) přes webové rozhraní www.cdprovas.cz (záložka sou-
těže/100 let spolu). Každý uveřejněný snímek bude honorován částkou 600 Kč.

Staňte se spolutvůrci této rubriky!

Z VAŠEHO 
     ALBA

Pro nejbližší čísla magazínu  
vyhlašujeme následující témata:

č. 4/2018: 
Rok 1939, Vznik protektorátu 
Čechy a Morava 
uzávěrka zaslání 7. března 

č. 5/2018: 
Rok 1945, Osvobození 
uzávěrka zaslání 11. dubna  

Pavel Bilík

Švadlenky
Moje maminka se od roku 1935 
učila na dámskou krejčovou v Příboře 
v krejčovství paní Lehnerové, výuka 
byla spojena s učením na odborné 
živnostenské škole. Po Mnichovské do-
hodě se Příbor stal součástí Sudet a byl 
připojen k Německu. Hranice vedla 
v těsné blízkosti města, a rozdělila tak 
i kamarádky mojí maminky, přestože 
pocházely jen ze sousední vesnice.

Roman Jeschke

Čekání na příjezd
Zaměstnanci ná-

draží ve Frýdlantě 
v Čechách, tehdy 

s oficiálním názvem 
Friedland in Böhmen, 

čekají na příjezd 
německých jednotek. 

Psal se rok 1938. Jak 
je patrné na foto-

grafii, nádraží bylo 
předpisově vyzdobe-

né ve stylu Říše.



AVIA B-35 
Československo sázelo ještě v první polovině 30. let na taktiku vzdušného boje, které dominovaly sice 
obratné a stoupavé, ale pomalé dvouplošníky. Zatímco Německo rozvíjelo myšlenku dynamického a velmi 
rychlého boje v celokovových jednoplošnících a v roce 1935 disponovalo první verzí stíhačky Messer-
schmitt Bf-109, vrcholným typem československých stíhacích jednotek byla Avia B-534 – dvouplošník 
s pevným podvozkem. Vývojové práce na stroji, který by odrážel trend doby, začaly velmi pozdě. Objed-
návka Ministerstva národní obrany přišla až v roce 1936, úkolem byla pověřena Avia. Tým pod vedením 
ing. Františka Novotného začal pracovat 22. května 1936. První stroj byl zalétán pouhý den před podpisem 
Mnichovské dohody, 28. září 1938. Přestože se od projektu odlišoval, měl například provizorní pevný pod-
vozek, slabší motor a dvoulistou vrtuli, byly dojmy testovacích pilotů pozitivní. Letoun dosahoval rych-
losti až 485 km/h. První prototyp byl ale bohužel ztracen při nehodě v listopadu 1938, druhý vzlétl až kon-
cem roku. Na počátku roku 1939 byla objednána desetikusová série, dodání stíhaček ale zabránila okupace 
Německem. Němci však vývoji nadějného stroje nebránili a modifikované sériové stroje nakonec odebralo 
Bulharsko. Pokroková Avia si nakonec své bojové vavříny vybojovala, i když na „temné“ straně konfliktu. 
V březnu 1944 dosáhli při obraně Sofie pravděpodobného sestřelu amerického bombardéru B-24 Liberator 
piloti Atanasov a Ferdinandov, kteří létali právě na nejlepší předválečné československé stíhačce.

  ČEK
MEJD  

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ 
FOTO: ARCHIV LETECKÉHO MUZEA V DAČICÍCH

1938



Zaměstnáváme téměř 15 tisíc lidí.
To také znamená 9 623 zaměstnanců v uniformách, na které

je potřeba ročně přišít 6 735 utržených knoflíků.

Již více než 800 000 lidí si stáhlo aplikaci Můj vlak, která 
umožňuje koupit jízdenku, ale třeba i sledovat polohu vlaku 
v reálném čase i všechny mimořádné události na trati.
Nově lze v aplikaci pořídit také In Kartu – stačí jen
odeslat selfie a odpadne vám návštěva na pokladně.

I to je naše práce

Pavel Krtek, generální ředitel, České dráhy, a.s.

CD_2018_FAKTA_INZ_215x270_02.indd   5 06/02/2018   16:29



    CESTO
VÁNÍ PO ČR 

FOTO:  JAN CHALOUPKA

V Y S O Č I N A

V roce 1938, jenž se tak významně zapsal do paměti 
Československa, bylo rozhodnuto o stavbě jednoho 
z nejznámějších viaduktů v naší zemi – Mostu Míru. 
Skály na svahu Mírové u Dolních Louček s výhle-
dem přes údolí řeky Libochovky jsou od té doby 
oblíbeným místem železničních fotografů. 
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Díky geniálnímu architektu Janu Blažeji Santini-Aichlovi znají  
Žďár nad Sázavou po celém světě. Kromě poutního kostela 
na Zelené hoře láká město návštěvníky i na další atrakce – zážitkové 
Muzeum nové generace nebo okouzlující Modelové království.

Nebýt opata žďárského kláštera Václava 
Vejmluvy, unikátní poutní kostel  

sv. Jana Nepomuckého by na Zelené hoře 
nestál. Opat patřil mezi obdivovatele Jana 
Nepomuckého ještě před jeho svatořečením. 
Když se v dubnu 1719 dozvěděl o nálezu ne-

Během následujících dvou let vyrostl na vyká-
ceném vrcholu Zelené hory kostel s půdorysem 
pěticípé hvězdy, který se stal nejoriginálnějším 
příkladem tzv. barokní gotiky.

Symbolika v každém tvaru
Od roku 1994 je zelenohorský poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého zapsán na seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO 
a přijíždějí ho obdivovat návštěvníci z celého 
světa. Od dubna do října můžete absolvovat 
komentovanou prohlídku památkového 
areálu, vyplatí se ji ale předem zarezer-
vovat na www.zelena-hora.cz. Z výkladu 
se dozvíte o tajemství pětkové symboliky 
a další zajímavosti o magickém Santiniho 
díle. Kolem Zelené hory vede naučná stezka 
se dvěma vycházkovými okruhy. Po trasách 

TEXT: TOMÁŠ REZEK  FOTO: MICHAELA BUGRISOVÁ, © FILIP FUXA | DREAMSTIME.COM, ARCHIV ZÁMKU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, LUKÁŠ STARÝ, © GOODLUZ | DREAMSTIME.COM

porušeného jazyka Jana Nepomuckého obje-
veného při exhumaci jeho ostatků (ve skuteč-
nosti šlo o mozkovou tkáň), rozhodl se opat 
postavit nedaleko kláštera poutní areál za-
svěcený tomuto mučedníkovi. Projekt nechal 
vypracovat Janem Blažejem Santini-Aichlem. 

Do Žďáru nad Sázavou
NEJEN ZA SANTINIHO KLENOTY
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se můžete vydat okolím Bránského a Kon-
ventského rybníka za dalšími stavbami, jež 
ve Žďáře nad Sázavou vznikly podle projektů 
architekta Santiniho.

Chyťte si na zámku rybu!
Santini se podílel i na rozsáhlé přestavbě 
bývalého cisterciáckého kláštera, nynějšího 
zámku. V zámku nabízejí komentovanou 
prohlídku Po stopách Santiniho. Jak už 
její název dává tušit, v rámci ní zavítáte 
na nejzajímavější místa spojená se slavným 
architektem. Hlavním lákadlem zámku je 
nicméně Muzeum nové generace se zážitko-
vou expozicí. Prostřednictvím moderní au-
diovizuální techniky se v něm úspěšně snaží 
navodit atmosféru dob dávno minulých 
a barvitého světa baroka. Komu se na zám-
ku zalíbí, může tu i přespat, třeba v barokní 
věži. Lákavé občerstvení nabízí stylová ka-
várna a vítaným zpestřením je také možnost 
ulovit si ve středověkých sádkách pstruha.

Miniaturní svět na kolejích
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
uvidíte ve Žďáru nad Sázavou také v suteré-
nu Domu kultury v Dolní ulici – na jednom 
z největších modelových kolejišť u nás. Při 
stavbě kolejiště o rozloze 55 m2 se žďárští 
modeláři nechali inspirovat krajinou Česko-
moravské vrchoviny. A tak kromě ztvárnění 
rozlehlého nádraží ve Žďáru nad Sázavou, 
stanice v Novém Městě na Moravě nebo 
v Nedvědici a zmíněné zelenohorské svatyně 
zdobí kolejiště i modely dalších známých 
staveb regionu – hradu Pernštejn či třeba 
dolnoloučského železničního viaduktu. Mo-
delové království má pro veřejnost otevřeno 
každý víkend, o letních prázdninách ve stře-
du, ve čtvrtek a v neděli. ▪

 R E D A K C E

Okolí Žďáru nad Sázavou je protkáno 
sítí cykloturistických tras. Pokud rádi 
šlápnete do pedálů, můžete si kvalitní 
jízdní kolo vypůjčit ve Žďáru nad  
Sázavou přímo na nádraží. Půjčovna  
kol ČD Bike je otevřena každou sezonu 
od dubna do října (letos už od 30. břez-
na). Na nákup nových krosových kol 
značky Author přispěl v roce 2016  
Kraj Vysočina. A kolik stojí půjčovné?  
S In Kartou nebo platnou jízdenkou 
ČD vás celodenní výpůjčka jízdního 
kola vyjde na 140 Kč, půldenní (max. 
pět hodin) na 110 Kč. Kompletní ceník 
a další informace včetně možnosti re-
zervace najdete na www.cd.cz/cdbike.

OD NÁDRAŽÍ NA KOLE

Zenovým expresem na práh světa miniatur

  C E S T O V A T E L É

Za tímto malým světem 
ale stojí místní spolek 

vedený Radislavem Wimme-
rem, který patří pro svou 
preciznost a cit pro detail 
k největším osobnostem 
tuzemského železničního 
modelářství. 

Na kolejišti v měřít-
ku 1:87 znázorňujícím 
věhlasné kouzlo Vysočiny 
to je opravdu znát. Zatímco 
ve velkolepém Království 
železnic na pražském 
Smíchově provedením cílí 
hlavně na dětského návštěv-
níka, tady si na své přijdou 
i drážně erudovaní tatínci. 
Občas i trošku jiným způso-
bem, než ve světě miniatur 
čekáte…

Představa výletu br-
něnským rychlíkem přes 
malebnou Hornosázavskou 
pahorkatinu a Vysočinu, 
která jako by neznala 
rovné úseky, mi připadá jako 
dokonalý balzám na duši. 
Cesta se na chvíli stává 
jedním z cílů a samotný vlak 
zenovým mistrem uklidňu-
jícím mysl. A to i navzdory 
neustále se opakující otázce 
našeho potomka, zda už 
tam budeme. À propós, když 
už je řeč o dětech, často je 
vysloveně sázkou do lote-
rie, zda je vámi vybraný cíl 
dokáže zaujmout. V případě 

první návštěvy Modelového 
království ve Žďáru jsem měl 
pocit, že to musí být trefa 
do černého. Díky našemu 
tříletému synovi bylo ale 
nakonec vše jinak. Samot-
ná cesta vlakem proběhla 
bez zásadnějších zádrhelů 
a i zhruba půlhodinová 
chůze od nádraží k míst-
nímu kulturnímu domu 
se obešla bez obligátního 
stávkování a bolavých 
nohou. Naopak celou dobu 
mluvil jen o mašinkách, 
vyptával se na různé detaily, 
procházka lehce ospalým 
Žďárem rychle uběhla a my 
za chvíli scházeli po schodišti 
do šatny. Tím ale také výlet 
pro syna skončil.

Kromě uzamykatelných 
skříněk a botníků s ná-
vleky (to aby návštěvníci 
nezanášeli ke kolejišti prach 
z bot) zde mají instalované 
opravdové návěstidlo s dál-

kovým ovladačem, kterým 
lze přepínat jednotlivé 
barvy. Toník se k němu ihned 
vrhnul a možnost ovládat 
skutečný semafor si nále-
žitě užíval. Nic proti tomu, 
kdyby i po čtvrt hodině 

neodmítal místnost opustit. 
Nepomáhaly prosby, 
výhrůžky či lákání na ima-
ginární překvapení. Jedinou 
možností, kterou připouštěl 
návštěvu hlavní expozice, 
bylo nošení v náručí. Jenže 
tříletý klacek už se docela 
pronese a po pár minutách 
i tak začal natahovat, že 
chce zpátky k semaforu. 
Přes dvě hodiny plánované 
na prohlídku do posledního 
detailu zpracovaného koleji-
ště s autenticky ztvárněnou 
krajinou Vysočiny jsem tak 
nakonec strávil v potemnělé 
šatně plné pověšených bund 
a rodin s dětmi motajícími 
se v omezeném prostoru. 
Těžko si přát lépe strávené 
odpoledne.

Letos, po více než třech 
letech, se opět do Modelo-
vého království chystáme 
vyrazit. Tonda se dušuje, že 
tentokrát už určitě v šatně 
nezůstaneme. Pokud by 
vám tam ale během odklá-
dání svršků někdo sedící 
přece jen zacláněl, mějte pro 
něj prosím pochopení… ▪

V prostorách kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou už několik 
let funguje velké modelové kolejiště. Možná si řeknete, že to není 
nic světoborného, protože takových atrakcí je po republice dost. 
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Pod termínem Klucanina by 
leckdo hledal spíše mýtinu. 
Tím více můžete být překvapeni 
zjištěním, že kopec v těsné 
blízkosti města Tišnov je 
kompletně zalesněn.

Při cestě vlakem z Brna do Havlíčkova 
Brodu Klucaninu už z dálky bezpečně 

poznáte podle bíle zářící rozhledny, která 
svým návštěvníkům dopřává výhled nejen 
na město pod ní, ale i na nedaleké vrchy 
Bukovec a Babí lom či vrcholky Českomo-
ravské vrchoviny. Stávající objekt rozhledny 

není na vrcholku Klucaniny první stavbou 
svého druhu. Už ve třicátých letech minu-
lého století zde Klub českých turistů nechal 
vybudovat dřevěnou rozhlednu. Od města 
se mu dostávalo plné podpory, především 
proto, že Tišnov byl díky malebnému okolí 
a příznivé poloze v roce 1895 vyhlášen  

tzv. klimatickým místem. Vznik vyhlídkových 
bodů byl navíc velice žádaným zpestřením 
pro procházky zdejších návštěvníků. Ti se 
sem sjížděli do Kuthanova sanatoria (dnešní 
budova nemocnice) s cílem ulevit si od ner-
vových chorob a potíží s látkovou výměnou. 
K tomu jim měl být nápomocen jak přilehlý 
anglický park, tak i vycházky po blízkém 
okolí, k nimž vrchol Klucaniny přímo vybízel. 
V roce 1934 tak byla oficiálně zpřístupněna 
dřevěná stavba s kamennou podezdívkou, 
která se záhy stala oblíbeným výletištěm. 
V rámci turistických oslav s názvem „Hold 

R O Z H L É D N I  S E  P O   K R A J I

Výrovka Úsuší Pasník nádražípivovar Tišnov

Klimaticky 
příznivá Klucanina

TEXT: MICHAL MÁLEK, FOTO: MARTIN ČADA

Výška:  402 m n. m.

Výhled:  město Tišnov, vrch Květnice,  

 Babí lom, Bukovec,  

 Českomoravská vrchovina

Vrchol:  zděná rozhledna

Nejbližší žst.: Tišnov

Výstup:  snadný
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přírodě“ rozhlednu navštívily i známé osob-
nosti té doby, jako slavný sportovec Gustav 
Frištenský či dodnes populární komik Vlasta 
Burian. Ani to však rozhlednu následkem vá-
lečných událostí neuchránilo od postupného 
úpadku završeného částečným zborcením 
dřevěné konstrukce v 50. letech.

V následujících letech tak sloužila k vý-
hledu do kraje jen dochovaná kamenná 
podezdívka, která byla posléze využita jako 
základ současné rozhledny. Iniciátorem 
obnovy se stalo občanské sdružení s ná-
zvem Rozhled na Tišnov, kterému se během 

roku 2001 podařilo nashromáždit potřebné 
prostředky a vytvořit projekt betonové 
stavby z pera architektů Heleny a Luboše 
Chvílových. V srpnu 2002 byla započata 
samotná výstavba a v říjnu následujícího 
roku proběhlo slavnostní předání veřejnosti. 
Zděná stavba o výšce 29 metrů je od té doby 
celoročně volně přístupná.

Od tišnovského nádraží, resp. náměs-
tí Míru, vás k ní zavede modře značená 
turistická trasa. Zpátky se není nutné 
vracet stejnou cestou, od rozhledny můžete 
pokračovat dále až k železniční zastávce 

Hradčany. Je to sice delší varianta, ale při 
sestupu z Klucaniny můžete u rozcestí 
Na spravedlnosti odbočit k dochovaným 
základům bývalé šibenice. Svému účelu 
sloužila do 18. století a odsouzenci z ní 
v posledních chvílích měli tak jako dnešní 
turisté hezký výhled do kraje. Sami pak 
po dlouhou dobu ponecháni na oprátce 
sloužili jako zdaleka viditelná výstraha 
všem potenciálním lotrům a lapkům. Jak 
vidno, ne za všech dob a ne pro všechny byl 
Tišnov a kopec Klucanina místem s přízni-
vým klimatem. ▪

kostel sv. Václava Předklášteří Květnice Malá skálaVelká skála

Z Prahy 
přímým rychlíkem

Z Pardubic 
vlakem EuroCity  
s přestupem v Brně

Z Ostravy 
rychlíkem s přestupem 
v Brně

SPOJENÍVÝŠKOVÝ PROFIL 402 m n. m.

Klucanina rozhledna

255 m n. m. 279 m n. m.

Tišnov žst.

252 m n. m.

334 m n. m.

Hradčany žst.Tišnovská šibeniceKuthanovo sanatorium



Přes překážky 
nejen k dokonalé šunce

Manželé Hendrychovi koupili 
po požáru zdevastovaný historický 
objekt bývalé kaple sv. Markéty, 

který se jim přes mnohé překážky podařilo 
citlivě zrekonstruovat do dnešní podoby. 
Strávím tady noc v pokoji, v jehož interiéru se 
jako na jediném místě zachoval původní am-
bit, tedy částečně krytá klenutá chodba. Ta 
v minulosti sloužila k průvodům a modlitbám 
poutníků. Zajímavou atmosféru podtrhuje 
i výhled z okna přímo na areál žďárského 
zámku. Od dveří pokoje sejdu po točitém 
dřevěném schodišti do prostoru kavárny, 
původně vnitřní kostelní lodi. Je jednoduše 
a elegantně zařízená. Člověk by se tu hned 
usadil s šálkem dobré kávy a zadíval se vel-

kými okny ven. Tlumená hudba mě ale vede 
do další místnosti, odkud si odnesu skvělý 
gastronomický zážitek.

Francouzská inspirace
Majitelé se před několika lety zamilovali 
do chutí vína z francouzského regionu Alsas-
ko, které do Česka exkluzivně dovážejí. Při 
jeho degustaci si povídáme o tamní kuchyni 
a já pochopitelně dostanu hlad. Naštěstí tady 
jednu z alsaských specialit nabízejí. Slaný 
koláč Tarte flambée jim ve Francii natolik za-
chutnal, že ho začali péct také svým hostům. 
Zatímco na přípravu použijí pouze pár suro-
vin, výsledek je milionový. Přála bych vám 
cítit jeho vůni po vytažení z pece. Tenhle jejich 

  MICHAELA 
      BUGRISOVÁ 
#BACKPACKLADY
Jsem vášnivá cestovatelka, která miluje 
lidi, autentičnost, tradice a dobré jídlo. 
Zavedu vás na méně známá či skoro 
zapomenutá místa a veselice  
a ochutnáte se mnou místní speciality.

koláč je navíc chuťově bezkonkurenční díky 
tomu, že jednu z nedílných ingrediencí tvoří 
domácí šunka. Tu si pan majitel sám vyrábí 
a suší za prosklenými dveřmi, kde neunikne 
oku žádnému milovníkovi uzenin.

Jednoduchost a kvalita
Výroba sušené šunky je řezníky považována 
za nejvyšší metu, což ale žďárského gur-
mána neodradilo. Učil se od těch nejlepších 
na masné farmě v Itálii, odkud se pak snažil 
získané znalosti zúročit v domácích pod-
mínkách. Svůj první výtvor přesušil, a tak 
ho alespoň pět let vystavoval jako parádu. 
Během následujících sedmi let dovedl celý 
proces k dokonalosti a přiznám se, že jsem 

Jeden český novinový titulek 
zařadil Penzion V Kapli mezi  
10 nejoriginálnějších 
ubytovacích zařízení v Čechách. 
Jako tip na nocleh ve Žďáru 
nad Sázavou ho doporučil 
i celosvětově známý knižní 
cestovní průvodce. Čím je 
vlastně tak speciální? 
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Jednou nohou v Čechách, 
druhou na Moravě! 
Málokdo ví, že Žďárem 
nad Sázavou prochází 
historická zemská hra-
nice, kterou symbolizuje 
kámen se sochami lva 
a orlice. Autorem je místní 
rodák Michal Olšiak. Jeho 
dílem jsou i další desítky 
pohádkových soch, z nichž 
jedna třetina se nachází 
v docházkové vzdálenosti 
od Žďáru. Tip! Najděte 
Mamlase. Odměnou vám 
bude vyhlídka s údajně 
nejkrásnějším pohledem 
na město.

K Zelené hoře skrze 
močály a rašeliniště. 
Teprve nedávno město 
zpřístupnilo dvě krátké 
turistické trasy vedoucí 
okolo rybníků. Doporučuji 
projít okruh B po zelené 
značce, na který se napo-
jíte za Penzionem V Kapli. 
Po chvíli se objevíte v mís-
tech s krásnou nedotče-
nou přírodou, kudy bude-
te procházet po dřevěných 
lávkách. Cesta vás zavede 
až k hojně navštěvované 
památce UNESCO.

Po stopách Santiniho! 
Architektura nebyla nikdy 
mým primárním středem 
zájmu, avšak stavby tohoto 
architekta mě fascinují tím, 
že jejich půdorys lze vyčíst 
pouze z ptačí perspektivy. 
Tak například Poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře má tvar pě-
ticípé hvězdy, Dolní hřbitov 
vypadá jako lebka a Hos-
podářský dvůr Lyra, jak už 
samotný název napovídá, 
připomíná hudební nástroj.

Tipy místních

lepší sušenou šunku v Česku nejedla. Byla 
úžasně voňavá, tak akorát slaná a šťavna-
tá, že se mi při zakousnutí úplně rozply-
nula na jazyku. Dokonalou chuť však může 
nakonec zabít třeba i špatné naporcování. 
„Správně se šunka krájí na tenké plátky, 
aby přes ně byla vidět ruka,“ zdůrazňuje 
pan Hendrych. Lásku k jídlu manželský pár 
rozhodně nezapře. Líbí se mi také, že mi ho 
sám s manželkou připraví. Nabídka pokrmů 
je založena na jednoduchostech a kvalitě. 
Pečou si tady svůj vlastní chleba i výborné 
koláče. Jeden z nich jsem ochutnala jako 
nečekanou sladkou tečku po snídani. Tady 
prostě vždy dostanete něco navíc. Penzion 
V Kapli má úžasný genius loci. Srší elegancí, 

pohodou a nabídkou 
skvělého jídla, které 
si lze navíc v letních 
měsících vychutnat 
v přilehlé zahradě. 
Místo samotné je 
opravdu dokonalé, 
nachází se dokonce 
pár kroků od těch nejza-
jímavějších památek měs-
ta. Nicméně opravdu unikátní 
je podle mého přístup k ubytovaným 
hostům, kteří se sem už léta rádi vracejí. ▪

Od vlakového nádraží Žďár nad Sázavou se dostanete  
k penzionu za pár minut MHD do zastávky Žďár n. S., zámek. ?
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Motoráky na této trati sice rekordy v rychlosti nelámou, ale pokud nespěcháte a rádi se díváte 
z okna vlaku na pěknou krajinu, určitě si jízdu ze Žďáru nad Sázavou do Tišnova přes Nové Město 
na Moravě užijete. Hlavně malebná údolí Nedvědičky a Svratky jsou pastvou pro oči.

Nedaleko za nádražím ve Žďáru nad 
Sázavou se koleje lokálky odpoutají 

od rychlíkové dráhy a vlak po nich zamíří 
do Veselíčka. Ještě než tam dojede, ukáže se 
vám významná památka Vysočiny – poutní 

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře. Stačí se dívat z okna vlaku vlevo 
ve směru jízdy. Z Veselíčka si to vlak šine 
přes Radňovice do Nového Města na Mo-
ravě. Trať vede úbočím kopce Šibenice, kde 

se nacházejí skokanské můstky. V Novém 
Městě nepřehlédnete jeho dominantu – 
kostel sv. Kunhuty. Pak se vlak vydá na jízdu 
zvlněnou krajinou Žďárských vrchů, v níž 
lesy a lány vytvářejí neokoukatelnou mo-

Z   O K N A  V L A K U

TEXT: TOMÁŠ REZEK  FOTO: JAN CHALOUPKA

Na projížďku nevšední lokálkou
ZE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU DO TIŠNOVA

V srdci Vysočiny stojí stavba, jejíž vý-
znam plně docenila až moderní doba. 
Ještě na konci 19. století byl kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře u Žďáru nad Sázavou některými 
zatracován. Dnes je svatyně postave-
ná v letech 1719 až 1722 považována 
za nejoriginálnější příklad tzv. barokní 
gotiky a mistrné dílo architekta Jana 
Blažeje Santiniho-Aichla. Půdorys 
kostela ve tvaru pěticípé hvězdy má 
symbolizovat pět 
hvězd na svatozáři 
sv. Jana Nepomuc-
kého a také pět 
Kristových ran.

U zastávky ve Veselíčku se nachází 
hostinec, v němž se mohou návštěv-
níkům pochlubit jednou nebývalou 
atrakcí – funkčním skříňovým orches-
trionem. Vyroben byl kolem roku 1850 
ve Vídni a v hostinci ho mají už od jeho 
založení v roce 1921. Orchestrion za-
koupil v bazaru hostinského vybavení 
ve Vojnově Městci první majitel hostin-
ce Josef Tesař. Orchestrion má pět 
výměnných hracích válců a na  
každém z nich 
je osm melodií. 
Na přání vám  
orchestrion v hos-
tinci kdykoliv pustí.

V Novém Městě na Moravě vede trať 
kolem Cihelského rybníka, který je 
součástí zelené zóny nedaleko centra 
města. Mezi „Cihelňákem“ a Klečkov-
ským rybníkem byl na počest padesá-
tého výročí panování císaře Františka 
Josefa I. vybudován park Koruna. 
V něm se každý rok koná krosový závod 
s názvem Korunou za korunu, jehož se 
pravidelně účastní naše atletická špič-
ka. Letos se 8. dubna pořádá už  
jeho 19. ročník. Pro 
muže je připravena 
3,2 km dlouhá  
trať, ženy poběží 
vzdálenost 1,6 km.

Santiniho zelenohorská svatyně
¡ Žďár nad Sázavou – Veselíčko ¢

Hostinec s orchestrionem
¡ Žďár nad Sázavou – Veselíčko ¢

Kolem Cihelského rybníka
¡ N. Město n. M. zast. – N. Město n. M. ¢ 

3
km

6
km

13
km



Žďár n. Sáz.

Olešná na Moravě

Rovné-Divišov

Rozsochy

Bystřice n. Pernštejnem

Rožná

Věžná

Doubravník

Prudká zastávka

Borač

Štěpánovice

Tišnov

Nedvědice

Veselíčko
Radňovice

Nové Město na Mor. zastávka

Nové Město na Moravě

hrad Pernštejn

důl Rožná

centrum Eden

Cihelský rybník

hostinec Na Veselíčku

Zelená hora
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Areál bývalého Mittrowského dvora 
v Bystřici nad Pernštejnem se proměnil 
v ráj poznání a inspirace – centrum 
Eden. Kromě ukázky panského bydlení 
z 19. století, kterou si lze prohlédnout 
v tzv. zámečku, je k vidění i výstava 
Příběh půdy s několika interaktivní-
mi hrami nejen pro děti. V Panském 
dvoře najdete také minipivovar, 
moštárnu, zelenou lékárnu, kovárnu 
nebo truhlárnu. Součástí Edenu je 
i Horácká vesnice 
s replikami lidových 
stavení z 19. století 
a futuristická stavba 
Ekopavilonu.

Už před Bystřicí nad Pernštejnem 
můžete z vlaku zahlédnout těžní 
věže dolu Rožná. Loni v dubnu vyjel 
z podzemí tohoto dolu na povrch 
poslední vozík s vytěženou rudou. 
Skončila se tak bezmála šedesátiletá 
činnost posledního uranového dolu 
ve střední Evropě. Za tu dobu bylo 
v Rožné vytěženo přes 17 milionů tun 
rudy s obsahem 20 tisíc tun uranového 
kovu. Ložisko je zčásti vytěženo a kvůli 
cenám na světových 
trzích se nevyplatí 
pokračovat. Postup-
ná rekultivace má 
stát stovky milionů.

Hrad Pernštejn je jednou z mála go-
ticko-renesančních pevností v Evropě, 
které se v takřka nezměněné podobě 
dochovaly do dnešní doby. Romantika 
hradu láká i filmaře. Na hradě se natá-
čelo přes čtyřicet snímků. Z pohádek 
zmiňme třeba díla režiséra Václava 
Vorlíčka Jak se budí princezny nebo 
Pták Ohnivák. Oblíbený je také film 
Kam čert nemůže z roku 1959 s Janou 
Hlaváčovou a Miroslavem Horníčkem. 
Hrad se objevil 
i ve sci-fi seriálu 
Návštěvníci z roku 
1983 o expedici 
Adam 84.

TIP
Na vybraných tratích nebo jejich úsecích nabízejí České dráhy možnost 
cestovat vlakem se slevou 25 % nebo 50 % i bez platné aplikace In Karta. Patří 
k nim také trať č. 251, resp. její úsek mezi Žďárem nad Sázavou a Nedvědicí, 
kde lze cestovat vlaky ČD se slevou 25 % (tedy za jízdné IN 25 bez prokazování 
nároku na tuto slevu). Se slevou 25 % je možné zakoupit jednosměrné nebo 
zpáteční jízdenky, a to v pokladnách ČD nebo u průvodčího ve vlaku na této 
trati. Nelze je zakoupit v e-shopu ČD. Více informací najdete na www.cd.cz 
nebo vám rádi poradí pracovníci Kontaktního centra ČD na tel. 221 111 122.

zaiku. Nespočet posedů dává tušit, že 
o divokou zvěř tu není nouze. Za Bystřicí 
nad Pernštejnem se trať stáčí několi-
ka oblouky do údolí říčky Nedvědičky. 
Hlavně mezi Rožnou, Věžnou a Nedvědicí 
se z vlaku naskytnou výhledy na pěkné 
přírodní scenérie. Před Nedvědicí upoutá 
pozornost majestátní hrad Pernštejn 
a také reprezentační vily postavené 
na přelomu 19. a 20. století. Za nedvě-
dickým nádražím vlak poprvé překonává 
po mostě řeku Svratku. U Doubravníku, 
kde vlak podruhé přejíždí nad Svratkou, 
zaujme především kostel Povýšení  
sv. Kříže. Před zastávkou Prudká zmizí 
vlak na chvíli ve 110 metrů dlouhém 
tunelu, jediném na trati. V okolí následu-
jící zastávky Borač si můžete všimnout 
panelů naučné stezky, seznamující se 
zajímavostmi rodného kraje spisovatele 
Josefa Uhra. Přes Štěpánovice zamíří vlak 
do cílové stanice v Tišnově. Kromě věže 
tišnovského kostela sv. Václava vítá zdáli 
cestující také rozhledna Klucanina. ▪

Na dohled centru Eden
¡ Rozsochy – Bystřice n. Pernštejnem ¢

Těžní věže uranového dolu
¡ Bystřice nad Pernštejnem – Rožná ¢

Kolem Cihelského rybníka
¡ N. Město n. M. zast. – N. Město n. M. ¢ 

Nejpohádkovější hrad Moravy
¡ Věžná – Nedvědice ¢

30
km

33
km

45
km
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DOMY 
      SLAVNÝCH

FOTO: WWW.10HVEZD.CZ

L E O P O L D  H I L S N E R 

Rozhlasovou verzi rubriky Domy slavných a reportáže ze zajímavých míst doma i ve světě poslouchejte 
každý všední den (v 9:15 h) na Českém rozhlase Dvojka. Více na www.rozhlas.cz/dvojka.

lázní mikve. Sem je čerpána přírodní voda 
podobným způsobem jako do studny. Pro 
docílení očistného účinku musí být v mikve 
vždy dostatek vody, aby se v ní dospělý 
člověk celý ponořil. Pokračujeme do zimní 
modlitebny z roku 1780 s dochovaným 
židovským svatostánkem. V něm je uložena 
schránka na tóru, která však byla během 
války odvezena do Prahy a později pro 
obřadní účely prodána Židovské kongregaci 
z Havajských ostrovů.

Stojíme v prostoru připomínajícím soudní 
síň. Expozice s názvem „Jeviště antisemi-
tismu“ neseznamuje ale jen s Hilsnerovou 
aférou, zaměřuje se i na téma projevů poli-
tického i lidového antisemitismu, hospo-
dářského bojkotu a protižidovského násilí. 
Zvláštní pozornost patří tisku – médiu, jež 
zprostředkovalo tehdejší interpretaci po-
lenského zločinu, a pomohlo tak k postup-
nému vytvoření celonárodní aféry. Dnes si 
na tomto místě může vlastní názor vytvořit 
každý sám. ▪

Za pravdou i mýty o polenské aféře

V židovském ghettu v Polné čítajícím  
32 domů žilo kolem roku 1830 téměř  

800 obyvatel. Podle dřívějších zákonů nesměli 
Židé vlastnit půdu a řemeslníci i obchodníci 
byli nuceni se omezit pouze na zákazníky 
z ghetta. Po velkém požáru, který město zničil, 
se komunita začala postupně rozpadat. Oby-
vatelům židovské obce v té době už bylo povo-
leno stěhovat se mimo její hranice. Po návratu 
pouhých pěti židovských žen po druhé světové 
válce nebyla komunita už obnovena.

V roce 1899 otřásla městečkem Polná 
násilná a pravděpodobně sexuálně motivo-
vaná vražda dívky Anežky Hrůzové. Z brutál-
ního činu byl obviněn místní rodák Leopold 
Hilsner. Vrah ale nebyl nikdy přímo usvědčen. 
Událost zaměstnala českou a evropskou ve-
řejnost na další dva roky. Justiční postupy, jež 
zapříčinily tragický osud Leopolda Hilsnera, 
byly zaviněny především vlivem vzrůstající 
protižidovské propagandy a politiky v české 
společnosti na přelomu 19. a 20. století.

Jeviště antisemitismu
Vcházíme do židovského muzea, jehož 
hlavní expozice je věnována událostem 
předcházejícím vzniku hilsneriády. V původ-
ně rabínském domě býval kdysi obchod, 
černá kuchyně s chlebovou pecí, byt 
šámese, kanceláře a rabínská kaple jako 
zimní modlitebna. Některé části domu se 
dochovaly dodnes a slouží jako expozice 
seznamující s židovskou kulturou a zvy-
ky. Sestupujeme do místnosti s rituální 

Zavítáte-li na Vysočinu, nenechte si ujít návštěvu městečka Polná. 
Zde na Karlově náměstí vedle synagogy sídlí nově vybudované 
židovské muzeum. Bývalý rabínský dům seznamuje s židovskou 
kulturou i s osobní tragédií místního rodáka, jež dala vzniknout 
jedné z největších kauz na počátku minulého století.



● sleva na skipas po předložení jízdenky ČD od 13. 1. do 2. 4. 2018
● 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

Skiareály v ČR: Harrachov, Špičák, Tanvaldský Špičák, Ostružná, 
Karolinka, Pernink a Lipno 

Skiareály na Slovensku: Ružomberok-Malinô Brdo, Štrbské Pleso, 
Tatranská Lomnica, Jasná-Chopok 

Novinka: sleva na skipasy i ve Švýcarsku ve skiresortu Davos Klosters

Vlakem na hory 

www.cd.cz/cdski

Sleva na skipas20 %!

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

CDPV_CD_Ski_2017_215x270_v05_tisk.indd   1 13/12/17   14:55



PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V SÍTI 
Cenu věnuje fi rma

Universe Agency spol. s r. o.

Author A-RAY 29

na veletrhu
Vyhrajte

kolo
v hodnotě

59 990 Kč!

9. VELETRH CYKLISTIKY

6.–8. 4. 2018
www.forbikes.cz OFICIÁLNÍ VOZY

• NEJVĚTŠÍ CYKLISTICKÝ VELETRH V ČR

• TISÍCE KOL A ELEKTROKOL POD JEDNOU STŘECHOU

•  NOVINKY A TRENDY V OBLASTI CYKLISTIKY

• AMBASADOREM VELETRHU JE JIŘÍ JEŽEK

• BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
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P R U V O D C E

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

ČD Bike 
Z vlaku rovnou do sedla 
Nabídka ČD Restaurant 
Jarní menu slaví s námi 
Můžete potkat ve vlaku 
Matěj Horn 



Z vlaku rovnou do sedla
Letošní cyklistická sezona se blíží. Máte-li rádi projížďky 
po krásách Česka, od března do října můžete využít pravidelných 
jízd vlaků, které vás přiblíží přímo k vybrané cyklostezce. 
Novinkou tohoto roku je vlak Cyklo Brdy, kterým se svezete až 
k bývalému vojenskému areálu.

V letošní sezoně mohou zákazníci národ-
ního dopravce využít vedle téměř 7 000 

pravidelných vlaků pro přepravu kol rovněž 
cyklovlaky, které jsou pravidelně v provozu 
v sezoně o víkendech i o svátcích a mají vždy 
navýšenou kapacitu vozů.

Cyklistickou sezonu (od 24. března 
do konce října) odstartují vlaky Cyklohráček, 
Český Ráj a Cyklo Brdy. Pojedou vždy v so-
botu, neděli i ve státní svátky. Další vybrané 
osobní vlaky na trati Praha – Vrané nad 
Vltavou – Dobříš jsou o víkendech i svátcích 
doplněny o další vozy. Sázavští vodáci ocení 
také sezonní vlak z Petrova u Prahy do Týn-
ce nad Sázavou a Čerčan, který pojede 
denně od 2. června do začátku září.

Cyklohráček láká stále více
Cyklohráčkem se svezete na trase Praha – 
Hostivice – Středokluky – Podlešín do Sla-
ného, poslední sobotu v měsíci (od dubna 

do října) až 
do Zlonic, kde 
můžete navští-
vit Železniční 
muzeum o his-
torii starých 
nádraží, parních 
lokomotiv či 
dřevěných vagonů. 
Kromě výhledu 
z okna vlaku po krásné 
romantické trati Pražského 
Semmeringu a hradu Okoř vás 
zabaví připravené hry a knížky či například 
možnost vypůjčení sady na opravu kola 
včetně kompresoru na dofouknutí pneuma-
tiky. Nudit se nebudou ani nejmenší pasažéři 
v hracím koutku nebo u herních stolků. Vlak 
vyjíždí z hlavního nádraží v Praze dvakrát 
denně (v 9:03 a 12:58) a vrací se ze Slaného 
v 11:01 a 16:55.

Po loňské úspěšné premiéře propojí Prahu 
a Turnov i letos turistický vlak Český ráj. 
Pojede po trase Praha – Nymburk-město – 
Křinec – Rožďalovice – Kopidlno – Jičín – Li-
buň – Rovensko pod Troskami až do Turnova 
a zpět. Pro větší skupiny zájemců doporuču-
jeme provést rezervaci na e-mailu  
info@cd.cz, vlak má omezenou kapacitu.

Letošní novinkou je turistický spoj Cyklo 
Brdy z Prahy přes Příbram do Březnice 
a zpět. Až k bývalému vojenskému prostoru 
v Brdech vás sveze z Prahy v 8:46 a zpět 
z Březnice v 17:23.

Na kole po břehu Ohře
I Karlovarský kraj se může pochlubit maleb-
nými cyklostezkami. Vlak Cyklo Ohře vyjede 
letos již druhým rokem a sveze vás každou 

sobotu a neděli od 17. června do  
30. září 2018. Z Chebu do Karlo-

vých Varů odjíždí pravidelně 
v 8:55 a zastavuje ve vybra-

ných stanicích a zastáv-
kách podél cyklostezky  
č. 6. Opačným směrem 
odjíždí vlak z Karlových 
Varů v 10:00. Přeprava 
kol z půjčoven ČD je 
v tomto vlaku zdarma. 

Více informací  
o cyklotrase najdete 

na www.cykloohre.cz.

Projížďky mezi vinicemi
Jižní Morava láká kromě návště-

vy mnoha přírodních i kulturních 
zajímavostí i na ochutnávku vína. České 
dráhy letos připravily dva spěšné vlaky, jež 
nabízejí ideální možnost výletu po cyklo-
stezkách Mikulovska i Znojemska. Ze stanice 
Brno-Královo pole přes Hrušovany nad 
Jevišovkou do Šatova pojede spěšný vlak 
(Sp 1822/1823) pravidelně v sobotu, neděli 
i vybraných státních svátcích od 14. dubna 
do 30. října 2018. Ve vozech je navýšena 
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kapacita pro přepravu 45 kol. Spojení z hlav-
ního nádraží v Brně do Břeclavi (a zpět) posílí 
od 14. dubna o spěšný vlak s kapacitou cca 

28 jízdních kol (Sp 1827/1828), který 
pojede každou sobotu od 14.dub-

na do 30. června a o svátcích  
1. a 8. května.

Omezení při výluce
Mezi Břeclaví a Zno-
jmem probíhá letos 
rozsáhlá rekonstrukce. 
Cyklisté mohou v rámci 
náhradní autobusové 

dopravy ve vyloučených 
úsecích využít možnost 

přepravy kola buď přívěs-
ným vozíkem, nebo náklad-

ním autem. Pro objednávky 
větších skupin doporučujeme 

využít formulář na www.cd.cz/objed-
navka-cesty-skupiny/.

Na Prvního máje k pramenu Odry
Již tradičně se 1. května ve vojenském 
újezdu Libavá uskuteční cykloturistická akce 
Bílý kámen. Návštěvníci mohou prozkoumat 
na kole nebo koloběžce jindy nepřístupnou 
krajinu armádního cvičiště nebo pramen 
řeky Odry. Do Moravského Berouna se do-
pravíte vlakem z hlavního nádraží v Olomou-
ci, kde si navíc můžete zarezervovat kola 
v půjčovně ČD Bike (nejpozději 30. dubna), 
a to za snížené půjčovné 120 Kč za kolo 
včetně bezplatné přepravy vypůjčených kol 
ve vlaku. K dispozici jsou dámská a pánská 
kola i koloběžky.  ▪

VÍCE INFORMACÍ O CYKLOVLACÍCH 
I DALŠÍCH AKCÍCH NAJDETE NA 
WWW.CD.CZ/CDBIKE



Jarní menu v jídelních vozech 
slaví s námi

Výv
ar z

 hovězí veverky se zeleninou a domácími nudlem
i

Ku
ře

 n
a c

ibulkách s pražskou šunkou, dušená rýže s jarní zeleninou

Sté výročí založení 
Československa si během roku 
2018 připomeneme i v sezonním 
menu jídelních vozů ČD 
Restaurant. Poznejte, jaká jídla 
měl v oblibě náš první prezident 
Tomáš Garrigue Masaryk.

Ve spolupráci s Asociací kucha-
řů a cukrářů ČR jsme pro vás 

v novém sezonním menu připravili 
malou ochutnávku. Inspirovali jsme 
se obdobím první republiky a nahlédli 
do zápisníků tehdejších hospodyněk. 
Významnou ingrediencí v období 
zimy a časného jara bylo maso, luště-
niny a zelí jako cenný zdroj vitaminů.

Ve stylu 30. let
„Polévka je grunt,“ říkávaly naše ba-
bičky, a proto jistě stojí za to zahájit 
oběd poctivým silným hovězím výva-
rem s masem, zeleninou a domácími 
nudlemi. Jako hlavní chod můžete 
ochutnat segedínský guláš s housko-
vým knedlíkem nebo kuře na ci-
bulkách s pražskou šunkou a rýží. 
Pro vegetariány a zastánce lehčích 
pokrmů kuchaři připraví čočkový 
karbanátek s opékanými brambůrky 
a zelným salátem s kapií. Na závěr 
nezapomeňte ani na starou českou 
klasiku – tvarohové šišky s mákem. 
Jejich vůně vyvolá vzpomínky na dět-
ství a na návštěvy u babičky. Ať vám 
na cestě za poznáním chutná!   ▪

179 Kč *

49 Kč *
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Segedínský guláš s houskovým knedlíkem

Čo
čk

ov
ý karbanátek s opékanými brambůrky, zelný salát s kapií

Tvarohové šišky s mákem polité máslem139 Kč *

149 Kč *

45 Kč *
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SPECIALITY INSPIROVANÉ TRADIČNÍ 
KUCHYNÍ PRVNÍ REPUBLIKY MŮŽETE 
OCHUTNAT OD 28. ÚNORA DO  
30. KVĚTNA  2018 NA PALUBĚ  
JÍDELNÍCH VOZŮ V EXPRESNÍCH  
VLACÍCH NÁRODNÍHO DOPRAVCE.

* Uvedené ceny platí pouze v rámci Happy hours.



DOBA 
VYSTAVENÍ

21 DNÍ
IN KARTA NA PŘEPÁŽCE 

2 MINUTY
VIRTUÁLNÍ  

IN KARTA 

Aplikace Můj vlak je určena pro 
chytré mobilní telefony nebo tablety 
se systémem Android a iOS. Každý 
uživatel si ji může stáhnout zdarma. 
Jejím hlavním cílem je komplexní 
informační servis pro cestu vlakem. 
Snadno si vyhledáte spojení, zakou-
píte jízdenku, a pak můžete prů-
běžně sledovat informace o vašem 
vlaku i o jeho jízdě. Dozvíte se vše 
o stanici, nástupišti a koleji, odkud 
váš vlak odjíždí, a aplikace vás sama 
upozorní na blížící se přestup nebo 
nově vzniklou mimořádnost, výluky 
na vybrané trase a opatření s nimi 
související. Výhodou je, že spojení si 
můžete vyhledat i bez připojení k in-
ternetu např. v případě nedostup-
nosti datového signálu. Do aplikace 
si totiž můžete zdarma doinstalovat 
balíčky off-line dat jízdních řádů 
pro různé země. Více informací 
na www.cd.cz.

MŮJ VLAK
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Virtuální             
za pár minut
Chcete se vyhnout zdlouhavému vyřizování In Karty na přepážce a lovení 
kartičky po kapsách ve vlaku? Pořiďte si In Kartu přímo v mobilním 
telefonu. Pokud už klasickou plastovou In Kartu máte, nezoufejte. 
Do aplikace si ji můžete nahrát jako doplněk k čipové verzi.

Pokud ještě nemáte In Kartu, můžete 
si nyní pořídit zdarma novou virtuální 

In Kartu snadno během několika minut 
prostřednictvím mobilní aplikace Můj vlak 
nainstalované přímo ve vašem chytrém 
telefonu se systémem Android nebo iOS. 
Virtuální In Karta má neomezenou  
platnost. Ani stávající držitelé plastové  
In Karty ale nepřijdou zkrátka. Do mobilní 

aplikace si ji můžete uložit jako Obraz  
In Karty. Ten je však funkční pouze 
do konce platnosti čipové karty.

Jak na to?
V obou případech je třeba mít v mobilním 
telefonu nainstalovanou aplikaci Můj vlak 
(verze 12.0 nebo novější) a mít zřízený 
uživatelský účet na internetových strán-

Představitelé 
managementu ČD 

a dodavatele ČD-IS 
během prezentace  

projektu virtuální In Karty



VÍCE INFORMACÍ VČETNĚ PODMÍNEK IN KARTY V MOBILU NAJDETE NA WWW.CD.CZ V SEKCI TYPY JÍZDENEK/IN KARTA

PRAKTICKÉ DETAILY

■ K jednomu uživatelskému účtu na webu ČD i v aplikaci Můj vlak 
 lze přiřadit pouze jednu In Kartu.
■ Zákaznické aplikace je možné do virtuální In Karty zakoupit pouze 
 prostřednictvím e-shopu ČD, mobilního webu nebo aplikace Můj vlak.
■ Držitel virtuální In Karty si nemůže nechat vyrobit čipovou verzi.
■ Virtuální kartu s platnými aplikacemi nelze smazat.
■ Data In Karty v mobilním telefonu jsou uložena na serveru Českých drah 
 v zabezpečené databázi.
■ Součástí In Karty v mobilním telefonu je sleva RAILPLUS platná 
 v mezinárodní přepravě.
■ Při cestách do zahraničí je nutno k jízdence se slevou RAILPLUS 
 zakoupené u pokladní přepážky nebo jako eTiket umožnit průvodčímu 
 i vizuální kontrolu loga RAILPLUS.
■ In Karta v mobilním telefonu neobsahuje elektronickou peněženku (EPIK).
■ Zákaznické aplikace na In Kartě v mobilu lze využít k nákupu zlevněných 
 jízdenek ze všech výdejních zařízeních ČD.
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kách www.cd.cz. Aplikaci Můj vlak najdete 
v obchodu GooglePlay (pro telefony Android) 
nebo AppStore (pro telefony iOS), kde ji 
stáhnete zdarma. Pokud nemáte uživatelský 
účet, k jeho vytvoření vás navede aplikace 
Můj vlak a vše vyřešíte přímo v mobilním 
telefonu. K jednomu uživatelskému účtu 
si můžete přiřadit vždy jen jednu In Kartu 
(virtuální In Kartu nebo Obraz In Karty).

Virtuální In Karta
Pak už stačí jen pořídit mobilním fotoapa-
rátem vlastní fotku, nahrát ji do aplikace, 
vyplnit osobní údaje a vygenerovaný QR 
kód si nechat ověřit průvodčím ve vlaku, 
který zkontroluje vaše osobní údaje a fotku 
dle vašeho osobního průkazu. Zákaznické 
aplikace si můžete koupit hned po pořízení 
virtuální In Karty a použít je po první au-
torizaci průvodčím. Bezpečnost zajišťuje 
speciální pohyblivý QR kód, který také 
umožňuje načtení více jízdních dokladů 
z jednoho kódu. Při dalších cestách osobní 
průkaz už nebudete potřebovat a vždy 
vám bude stačit jen zobrazený QR kód.

Obraz In Karty
I plastovou In Kartu lze nahrát do telefo-
nu včetně všech využívaných slev. Pro vy-
tvoření Obrazu In Karty potřebujete zadat 
heslo k vaší In Kartě. Pokud heslo neznáte, 
můžete si požádat o nové u pokladny nebo 
si ho nechat poslat e-mailem. Autoriza-
ce průvodčím se neprovádí. Při dalších 
cestách už můžete průvodčímu ukazovat 

Uživatelský profil Hotová In Karta Autorizace

jen QR kód a plastovou In Kartu můžete 
nechat doma.

Poslední záchrana
Co se stane, když budete mít vybitý mobil 
nebo ho ztratíte? Stačí nosit v peněžence 
vytištěný náhradní doklad, který si po au-
torizaci virtuální In Karty můžete prostřed-
nictvím tlačítka „Zaslat kartičku k tisku“ 
poslat na váš e-mail. Do aplikace se můžete 
přihlásit také z jiného mobilu. ▪
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Modelový svět 
pomáhá pochopit 
ten skutečný 
S nadsázkou o sobě říká, že když má království, tak musí 
být zákonitě král. Jedním dechem ale dodává, že provozovat 
největší modelový svět v republice se rozhodně nerovná hraní 
si s mašinkami. Matěj Horn, spolumajitel a ředitel Království 
železnic, spustil před bezmála deseti lety megalomanský projekt, 
kterému věřil jen málokdo. Nejenže přežil, ale dokonce plánuje 
expanzi za hranice republiky.

Co se musí stát, aby dospělý chlap reali-
zoval takovou šílenost, jako je stavba nej-
většího modelového kolejiště v republice?
V zásadě nic moc. Stačí si pamatovat své 
dětské sny a mít chuť je realizovat i po de-
sítkách let. Měli jsme doma mašinky a já 
jsem si představoval, jaké by to asi bylo, mít 
místo desky o rozměru dva krát jeden metr 
prostor, který by umožňoval udělat modelo-
vou kopii celé republiky. Stejně jako většina 
dětských snů šel i tento nápad na řadu 
let k ledu. Vzkřísil jsem ho až v roce 2007, 
formou záměru vybudovat na některých vět-
ších nádražích funkční dioramata s temati-
kou železnice. Ukázalo se ale, že vybudovat 
mnoho malých kolejišť by bylo složitější než 
pustit se do tvorby jednoho velkého. 

Inspiroval vás Miniatur Wunderland 
v Hamburku?
Upřímně řečeno jsem dlouho o největším 
modelovém kolejišti na světě, které je 
v Hamburku, nevěděl. Po osobní návštěvě, 
která přesvědčila i jednoho z mých kolegů, 
se kterými jsem realizaci svého dětského 
snu stále častěji konzultoval, bylo rozhod-
nuto. Za několik týdnů jsme měli zpracova-
ný projekt.

Bylo těžké najít v Praze prostor pro tako-
vý projekt?
Těžké? Bylo to nadlidské! Jako první nás 
napadla Kotva. Jenže v té době byl majitelem 
Ir, a jak známo v Irsku mají železničních tratí 
asi tolik jako my vesmírných středisek. Takže 
šéf tohoto obchoďáku vůbec nechápal, jak 
by mohly miniaturní mašinky někoho bavit. 
Nechtěli jsme to ale vzdát, proto jsme hle-
dali dál a objevili suterénní prostory v hotelu 
na smíchovském Andělu. Původně tam měly 
být bowlingové dráhy a diskotéka, proto-
že by ale nadměrně rušily hotelové hosty, 
kolaudačnímu řízení pro tento účel využití 
prostory nevyhověly. Nakonec jsme se 
s majitelem dohodli my a Království železnic 
začalo vznikat.

Předpokládám, že jste modelář a začal 
jste stavět sám s kamarády…
Předpokládáte špatně. Jsem levej jako po-
věstná šavle, ale i kdybych byl nejšikovnější 
modelář na světě, na tisíc metrů čtvereč-

ních miniaturního světa by jeden život asi 
nestačil. Oslovili jsme mnoho modelářů 
a opět naráželi na nedůvěru, že někdo chce 
realizovat tak obrovský projekt. Nakonec 
se nám podařilo přesvědčit pět z nich. 
První metry kolejiště začali budovat během 
dokončovacích prací v suterénních prosto-
rách. Bylo to skoro až absurdní – u podlahy 
vznikal svět zmenšený sedmaosmdesátkrát 
a u stropu se dokončovala vzduchotechnika 
v měřítku 1:1.

Právě modeláři Království železnic často 
kritizují, že nejde o modelové kolejiště, ale 
vlakodrom. Mrzí vás to?
Na to mám jedno přirovnání. V přeneseném 
významu jsme něco jako komerční televize, 
zatímco pravověrní modeláři spadají do ka-
tegorie úzce specializovaný dokumentární 
kanál. Nikdy mne neuráželo, že budujeme 
něco, co bude bavit širokou veřejnost, a Krá-
lovství železnic je od počátku prvoplánově 
koncipováno jako zábavní centrum pro rodi-
ny s dětmi. Ano, je pravda, že v reálném svě-

TEXT A FOTO:  VÁCLAV RUBEŠ

Největší modelové kolejiště v zemi 
nabízí podívanou na železniční provoz 
ve velikosti H0 (měřítko 1:87). Plocha 
kolejišť aktuálně dosahuje 574 m2 
(z 1 040 plánovaných), zpracován je 
Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Karlovar-
ský, Středočeský kraj a Praha. Další kraje 
jsou ve výstavbě. Kromě toho tu najdete 
několik specializovaných expozic, např. 
simulátor lokomotivy, motorového 
vozu, tramvaje nebo autobusu. Součástí 
je výstava různých modelových měřítek 
nebo interaktivní model Prahy.

ZMENŠENÁ REPUBLIKA

Č D  p r ů v o d c e36



Jaká?
Je prokázáno, že lidský mozek si mnohem 
lépe pamatuje trojrozměrné vjemy než 
obrazové informace bez prostorové hloubky. 
Když se na Království železnic nebudete 
dívat jako na hračku nebo zábavní park, ale 
jako na technologický demonstrátor, rychle 
zjistíte, že velká část abstraktních pojmů 
dostane velmi přesný rozměr. Příklad: ne-
dokážete si představit, jak daleko se ocitne 
váš dům po dokončení nějaké liniové stavby? 
Tak přijďte k nám a my vám to ukážeme 
a díky trojrozměrnému modelu získáte 
jasnou představu. Další věc jsou edukativní 
projekty. Řada lidí například vůbec neví, jaké 
úrovně integrace dosáhla veřejná doprava 
v posledních letech, a když pak návštěvníci 
vidí doslova s nadhledem, jak to krásně 
funguje, že autobusy čekají na vlaky, jsou 
velmi překvapení, když jim vysvětlujeme, že 
ve skutečnosti je to stejné. Modelový svět 
umí nejen napodobit realitu, ale také ukázat 
„co by, kdyby“. Ukazujeme svět nejen takový, 
jaký je, ale jaký by mohl být. A to je podle nás 

důležitější než někdy až hnidopišská doko-
nalost v detailech. 

Plánujete expanzi do zahraničí. Kam 
konkrétně?
Připravujeme podobný projekt ve vídeňském 
Prateru, kde by měl vyrůst podobný malý svět 
jako v Praze. Cílem je vybudovat na tisíci met-
rech čtverečních železniční model Rakouska. 
Aktuálně řešíme financování, zdá se ale, že 
jsme na dobré cestě. Pokud se vše podaří 
podle plánu, mohli bychom první expozici, 
kterou bude model Vídně a dolního Rakous-
ka, otevřít v létě příštího roku. Byl by to hezký 
dárek k 10. výročí existence Království želez-
nic v Praze, vše se bude odvíjet podle výsledku 
jednání s partnery, která probíhají ve Vídni.

Jezdíte na ně railjetem?
No jasně! Já ani auto nemám. Jednou mě 
vzal kolega svým vozem, a ačkoli porušil 
snad všechny rychlostní limity na silnici, byli 
jsme v cíli o necelých 20 minut dříve. To mi 
za ty nervy nestojí. ▪

tě nejede každých pár vteřin vlak, ale taky je 
pravda, že sebetrpělivější dítě nevydrží čekat 
pět minut na to, než uvidí, že se něco děje. 
Vím také, že kvalitativní úroveň hambur-
ského Miniatur Wunderland dosahujeme 
možná ze 70–80 procent, ale musíme si 
uvědomit, že výše investic, kapitálu, kupní 
síly a návštěvnosti je počítána v úplně jiných 
řádech. Na druhou stranu se ale ukazuje, 
že cesta jak udržet takový projekt v chodu 
tak, aby vám z toho nevyšel ekonomický 
nesmysl, existuje.

DO KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC VÝHODNĚ

Sbíráte ČD body a chtěli byste se podívat 
na úžasný malý svět za zlomek ceny běžného 
vstupného? Pak využijte možnosti získat vstu-
penku do Království železnic za 50 ČD bodů! 
Po předložení voucheru na pokladně Království 
železnic na pražském Smíchově vám bude vydá-
na vstupenka pro 1 osobu (bez ohledu na věk) 
za doplatek pouhých 30 Kč.

MATĚJ HORN
Studoval Fakultu informatiky a statistiky 
na pražské VŠE. Zastával pozici lektor IT 
a projektový manažer IT projektů. Poté 
se věnoval svým podnikatelským zámě-
rům a jedním z nich se stalo Království 
železnic. Je duchovním otcem a spoluma-
jitelem projektu a ředitelem ústavu, který 
Království železnic provozuje. Vedle toho 
je členem vrcholových orgánů Hanspaul-
ské ligy a Asociace malého fotbalu ČR. 
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Mezinárodní hudební festival Pražské jaro letos vstupuje do svého 
73. ročníku. V rámci stého výročí založení republiky zazní hudba 
mnoha českých a slovenských autorů, program se zaměří 
i na zahraniční tvorbu. Vydejte se na festival vlakem s výhodnou 
zpáteční jízdenkou.

Do metropole se za hudebním zážit-
kem můžete svézt vlaky ČD na výhod-
nou jízdenku Vlak+ Pražské jaro. Tato 
zpáteční jízdenka z kterékoliv stanice 
či zastávky v ČR do cílové stanice 
v Praze se slevou 50 % má prodlou-
ženou platnost 7 dní. Jízdenku Vlak+ 
Pražské jaro získáte na požádání v kte-
rékoliv pokladně Českých drah nebo 
u průvodčího ve vlaku. S jízdenkou  
lze cestovat vlaky ČD v období od  
12. května do 3. června 2018. Před-
prodej akčních jízdenek začíná  
12. března 2018. Aby vám jízdenka 
Vlak+ Pražské jaro platila i pro zpáteč-
ní jízdu, předložte při zpáteční cestě 
vstupenku na některý z koncertů festi-
valu. Datum konání koncertu musí být 
v intervalu mezi prvním a posledním 
dnem platnosti jízdenky.

VLAK+ PRAŽSKÉ JARO

Mezzosopranistka Jana 
Hrochová vystoupí 
v Obecním domě v pro-
gramu Symfonického 
orchestru hl. města 
Prahy FOK s dirigentem 
Andrejem Borejkem. 
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SOUTĚŽ 
O VSTUPENKY
Odpovězte správně na otázku a tři z vás 
vyhrají dvě vstupenky na představení 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, které se 
koná 2. června 2018. 

Kde se bude konat zahajovací  
koncert festivalu?

A    na pražském Výstavišti
B    v Obecním domě
C    v Rudolfinu

Odpověď zadejte do příslušného  
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 14. března 2018.

?

KOMPLETNÍ PROGRAM PRAŽSKÉHO JARA NAJDETE NA WWW.FESTIVAL.CZ

Na Pražské jaro nejen 
za hudbou národních umělců

Letošní ročník Pražského 
jara, který se bude konat 

od 12. května do 3. června, nabíd-
ne na 50 koncertů, které nadchnou 
jak milovníky velkého orchestrálního 
zvuku, tak obdivovatele hudby komorní i pří-
znivce hudby současné.

Zazní hudba českých a slovenských auto-
rů, jejichž tvorba přispěla k vytváření moder-
ního kulturního obrazu naší země v zahrani-
čí. V této souvislosti připomeňme Bohuslava 
Martinů, Josefa Suka, Klementa Slavického 
či Pavla Bořkovce, ale i zástupce mladé 
skladatelské generace, jako je Michal Nejtek 
či Ondřej Adámek. Zahajovací koncert Má 
vlast zahraje Česká filharmonie s Tomášem 
Netopilem v Obecním domě. Přímý přenos 

z koncertu mohou diváci sle-
dovat již tradičně na pražské 

Kampě. Závěrečný koncert bude 
patřit Slovenské filharmonii  s novým 

šéfdirigentem Jamesem Juddem.
Pražské jaro se rovněž hlásí k oslavám 

100. výročí narození Leonarda Bernsteina, 
jeho evropský debut se odehrál právě v prv-
ním ročníku festivalu v roce 1946. V podání 
amerického dirigenta Keitha Lockharta, 
České filharmonie a předních muzikálových 
pěvců z Londýna zazní výběr z Bernsteino-
vých slavných broadwayských muzikálů. 

Velké pozornosti se těší i zahraniční orches-
try v čele s Royal Concertgebouw Orchestra 
Amsterdam či Budapest Festival Orchestra 
se symfoniemi od Gustava Mahlera. ▪
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VÍCE INFORMACÍ O NOSTALGICKÝCH JÍZDÁCH NALEZNETE NA WWW.CD.CZ/NOSTALGIE

Na Pražské jaro nejen 
za hudbou národních umělců

Nostalgická sezona klepe na dveře

Parní víkend
Trasa: Praha hl. n. – Kladno – Lužná 
u R. a zpět, Lužná u R. – Rakovník 
a zpět, Lužná u R. – Žatec a zpět 
(jen 5. května) 
Vozidla: 475.179, 354.195, 534.0323
5. a 6. května 2018

Parním vlakem do Bochova
Trasa: Lužná u R. – Rakovník – Blatno  
u Jesenice – Protivec – Bochov a zpět
Vozidlo: 354.195
19. května 2018 

Dětský den v železničním muzeu
Trasa: Louny – Žatec – Lužná u R.,  
Kladno – Lužná u R.
Vozidlo: 477.043
2. června 2018

Parním vlakem k Berounce
Trasa: Lužná u R. – Rakovník  
– Beroun a zpět
Vozidla: 477.043, 534.0323
7. a 28. července 2018

Z muzea do depozitáře NTM
Trasa: Lužná u R. – Chomutov a zpět
Vozidla: M 152.0 nebo M 262.0  
nebo M 240.0; 556.0506 + Bam
15. a 29. července 
12. a 26. srpna 2018

Už se nemůžete dočkat, až 
po dlouhé zimě opět nasajete 
nezaměnitelnou vůni páry? Pak 
si určitě dobře pročtěte seznam 
akcí, které pro milovníky 
nostalgie připravilo ČD Muzeum 
v Lužné u Rakovníka. Brány 
muzea se otevřou už poslední 
březnový víkend a hlavní 
hvězdou letošní sezony se 
stane znovu zprovozněná parní 
lokomotiva 414.096.

Z depozitáře NTM do muzea
Trasa: Chomutov – Lužná u R. a zpět
Vozidlo: M 262.0
22. července a 5. srpna 2018

Parním vlakem do Kralovic
Trasa: Lužná u R. – Rakovník – Čistá  
– Kralovice a zpět
Vozidlo: 354.195
15. září 2018

Parní víkend
Trasa: Praha hl. n. – Kladno - Lužná u R. 
a zpět, Lužná u R. – Rakovník a zpět  
(jen 6. října), Lužná u R. – Kolešovice  
a zpět (jen 7. října) 
Vozidla: 414.096, 354.195, 477.043, 
556.0506
6. a 7. října 2018
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TEXT: JOHANA KVÍTKOVÁ, JAN NEVOLA
FOTO:  AUTOŘI, WIKIMEDIA

  CES
   TOPIS 

SKRYTÁ   SVĚDECTVÍ

M N I C H O V

Co se vám vybaví, když se řekne Mnichov? 
BMW? Nebo masakr na olympiádě  
v roce 1972? A co třeba dohoda, která 
ve svém důsledku změnila mapu Evropy? 
Jak moc chceme nebo máme zapomínat? 
A nejsme z těch předsudků zbytečně 
paranoidní? Příliš mnoho otázek 
na to, abychom je dokázali zodpovědět 
teď a tady. Vydejte se s námi do další 
destinace, která ovlivnila osud naší země 
za jejími hranicemi.

bavorské metropole

FRANCIE
MNICHOV

POLSKO

ČESKO

RAKOUSKO

BELGIE

HOLANDSKO

ŠVÝCARSKO

NĚMECKO
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Máme štěstí, sobotní ráno v Mni-
chově nás vítá jarní atmosférou, 
z azurového nebe skoro přechází 

zrak. Na výlet máme omezený čas, zpáteční 
cestu vlakem si rezervujeme už na nedělní 
odpoledne. Během jízdy S-Bahnem od ho-
telu do centra jsme tedy plni očekávání. 
Popravdě řečeno jasnou představu má 
spíš Honza než já. V mobilu mi představuje 
pečlivě připravený plán cesty bod po bodu, 
a vždy když se s nadšením rozpovídá o ně-
kterých z vybraných míst včetně podrobných 
historických souvislostí, musím zahanbeně 
uznat, že mám mezery ve vzdělání.

Na kole kolem dokola
Od stanice Isartor se proplétáme ulicemi 
podél řeky. Rovinatý Mnichov je rájem cyk-
listů, potkáváme je všude. Děti, studenty, 
ženu s nákupem na nosiči i muže v kvádru 
s notebookem přes rameno. U chodníků se 
často povalují kola a nikoho ani nenapad-
ne si je zamknout. Volný pohyb městem 
tu díky husté síti cyklostezek zřejmě 
upřednostňují před promrhanými minu-
tami v dopravních prostředcích. Stojíme 
na Prinzregentenstrasse v místech, kde 
vyvěrá uměle vytvořený potok Eisbach. 
Skupina lidí před námi se vyklání přes most 
a nadšeně sleduje vlnu, na níž se procvičují 
surfaři v neoprenech. Při pohledu na le-
dovou vodní tříšť, s níž každý z odvážlivců 
chvíli po pádu z prkna zápasí, nám začíná 
být zima.

překvapí svou čistotou. Velikost parku je pro 
nás trochu komplikace. Nerozmýšlíme se 
dlouho a už zkoumáme systém vypůjčení 
městských kol. Návod je na první pohled 
jednoduchý, stačí stáhnout mobilní aplikaci, 

Láká nás Englischer Garten (Anglický 
park), jeden z největších městských parků 
na světě. Svou rozlohou okolo 375 hektarů 
předčí i newyorský Central Park. V sezoně 
se proměňuje v místo plné zábavy a relaxu 
a na rozsáhlých travnatých pláních bývá hla-
va na hlavě. Někteří ani neváhají osvěžit se 
v protékajícím Ledovém potoce napájeném 
z řeky Isar, která nás v porovnání s Vltavou 

SKUPINA LIDÍ PŘED NÁMI SE VYKLÁNÍ 
PŘES MOST A NADŠENĚ SLEDUJE 
VLNU, NA NÍŽ SE PROCVIČUJÍ SURFAŘI 
V NEOPRENECH.

Königsplatz (Královské náměstí)
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vytvořit profil, uhradit kartou požadovanou 
částku, zadat kód na klávesnici u nosiče 
a jet. Nasedáme na kola a za vrzání opo-
třebovaných přehazovaček vyrážíme přes 
jižní část parku kolem vyhlídkového altánku 
Monopteros a jezírka směrem do města 
na Leopoldstrasse.

V hlavním městě Bavorska žije o zhruba 
120 tisíc obyvatel více než v Praze. O to 
víc nás zaráží klid, který ve městě panuje. 
Zahrádky kaváren a restaurací jsou sice 
přeplněné a na přechodech se tvoří zácpy 
s cyklisty a chodci, přesto je všude cítit ty-
picky německý smysl pro pořádek a striktní 
dodržování pravidel. U Vítězného oblouku 
odbočujeme doprava. Mnichov je už od dob, 
kdy se stal centrem umění a vědy za Ludvíka I. 
(podobně jako další německá města), silně 

bulváru Ludwigstrasse. Dnešní podoba ob-
louku však není zcela původní. Stavba byla, 
jako mnoho dalších během druhé světové 
války, poničena. Fragmenty původního 
oblouku z kelheimského vápence jsou dnes 
vystaveny kousek od nové synagogy na ná-
městí svatého Jakuba.

Projíždíme čtvrtí, kde se nachází většina 
muzeí ve městě (Kunstareal), Honzovi sice 
přestává fungovat brzda, ale jako velký 
milovník moderních staveb zaměří raději 
svou pozornost na budovu Brandhorst 
muzea. Zdobí ji barevná fasáda složená 
z 36 000 vertikálních keramických žaluzií 
ve zhruba 20 barevných odstínech. Za zmín-
ku také stojí, že muzeum má ve sbírce přes 
100 prací Andyho Warhola. Bohužel, začíná 
nám docházet, že den a půl je na návštěvu 
Mnichova neuctivě málo. To nejdůležitější je 
totiž celé před námi…

ovlivněn tradiční římskou architekturou 
s důrazem na monumentálnost, oslavu 
bavorských králů, armády a národa. Oblouk 
Siegestor tvoří severní hranici královského 
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1  Isartor – stanice S-Bahn

2  Surfování na říčce Eisbach

3  Anglický park

4  Leopoldsstrasse

5  Vítězný oblouk

6  Areál umění

7  Königsplatz

8  Vysoká škola hudební a divadelní

9  Náměstí obětí národního socialismu

10  Odeonsplatz

11  Marienplatz

12  Viktualienmarkt

13  Pivnice Hofbräuhaus am Platzl

Návštěvníci areálu umění si užívají jarní počasí před Muzeem Brandhorst.

Po stopách historie centrem Mnichova
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Mrazivý dotek smutné historie
Přes univerzitní kampus se konečně dokodr-
cáme na Königsplatz. Rozsáhlé náměstí 
lemované jak jinak než antickými stavbami 
na první pohled působí dojmem, že se tu 
prostorem při jeho výstavbě plýtvalo úmy-
slně. Kdo mohl ale v té době předvídat, že 
bude zneužito pro účely nacionálně socialis-
tického hnutí? Velké prostranství postavené 
s důrazem na hrdost a sílu národa bylo pro 
účely Hitlerovy NSDAP přímo stvořené. Jen 
pár kroků odsud strana vybudovala správní 
centrum včetně hlavního bavorského 
vedení, na jehož povel se Královské náměstí 

na kole, byl prý povinen zdravit zdviženou 
pravicí. Ehrentempel už u náměstí nespat-
říme, ale kousek od tohoto místa dnes stojí 
centrum historie nacionálního socialismu, 
moderní světlá budova ve tvaru kvádru. 
Nezasvěcený kolemjdoucí by v ní jen těžko 
hledal jakoukoliv souvislost s hnutím, jež 
zfanatizovalo většinu Německa. 

Pár kroků odsud v ulici Arcisstrasse č. 12 
sídlí Vysoká škola hudební a divadelní. Stav-
bě, už z dálky působící ponurým dojmem, se 
říkávalo Führerbau – Vůdcův dům. Jako by 
počasí vytušilo, co nás tu čeká. Čistá obloha 
se začíná pomalu kazit. Adolf Hitler sice 
během svého vzestupu pobýval v mnoha 
dalších mnichovských domech, tento se ale 
do osudu českého obyvatelstva vryl nejhlou-
běji. Právě zde podepsal říšský kancléř spolu 
s Chamberlainem, Mussolinim a Daladierem 
Mnichovskou dohodu. Zastavujeme před 
pravým vchodem. Studenti kouřící cigarety 
posedávají na zábradlí a s pobavením sledují, 
jak se snažím mezi zaparkovanými auty najít 
to správné místo na focení. Honza zatím pát-
rá po pamětní desce, na níž je česky i sloven-
sky uvedeno: „V této budově byla dne 29. září 
1938 podepsána Mnichovská dohoda, která 
vedla k rozbití Československé republiky“. 
Chceme kola zamknout, abychom se mohli 
podívat dovnitř, ale vzhledem k jejich stavu 
s nimi Honza raději zůstává venku. Se zvlášt-
ním pocitem i zvědavostí vcházím do budovy.

Vrátný ve vstupní hale si mě nevšímá. Vy-
padá to, že se dovnitř mohou běžně dostat 
pouze studenti a zaměstnanci školy. Svou 
mizernou němčinu se ani nepokouším pou-
žít, právě totiž někdo vychází a drží mi dveře. 
V atriu s mohutným mramorovým schodiš-
těm poslouchám hudbu linoucí se z učeben. 
Napadá mě, zda se tu učí i Wagnera, jehož 
dílo měl vůdce v tak velké oblibě, za tuto 

myšlenku se ale trochu zastydím a raději 
hledám v prvním patře místnost 105. Právě 
ta měla být kdysi jeho pracovnou. Stojím na-
proti mohutným zamčeným dveřím a kromě 
rozvrhu pověšeného u dveří tu nevidím nic. 
Škoda. Na internetu se dočítám, že na místě 
pracovního stolu dnes stojí klavír. Při cestě 
ven míjím studenty a přemýšlím, zda bych 
vůbec v této budově někdy chtěla studovat. 
Vědí ale, co se tu stalo?

Náměstí neúspěšných pučistů
V této náladě dorazím ven. Během chvíle 
strávené uvnitř se zatáhlo úplně, raději 

JE TĚŽKÉ SI PŘEDSTAVIT, ŽE PRÁVĚ ZDE 
NECHAL HITLER 10 LET PO NEÚSPĚŠNÉM 
PIVNÍM PUČI POSTAVIT MAUZOLEUM 
EHRENTEMPEL NA POČEST PADLÝCH 
STOUPENCŮ.

Atrium v budově Führerbau, dnešním sídle vysoké školy

Pomník obětí nacionálního socialismu

Mauzoleum Ehrentempel bylo na konci 2. světové války zničeno.

často proměňovalo ve scénu propagandy. 
Dnes mají v původní centrále sochařské 
sbírky, středem náměstí projíždí kromě kol 
jedno BMW za druhým a návštěvníci sem 
míří hlavně kvůli muzeu v Glyptotéce. Je těž-
ké si představit, že právě zde nechal vůdce 
10 let po neúspěšném Pivním puči postavit 
mauzoleum Ehrentempel na počest padlých 
stoupenců. Prohlásil je za „mučedníky krve“, 
nechal vystavit jejich sarkofágy a založil 
tradici smutečního ceremoniálu, který se 
ve stylu starogermánských pohanských 
rituálů konal vždy 9. listopadu. Každý, kdo 
kolem budovy jen procházel nebo projížděl 
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Pivní chrám řečníka zla
Rozhlížíme se přes Odeonsplatz plný turistů, 
jehož část je právě v rekonstrukci. Uvědo-
míme si, že je 5 hodin odpoledne a my skoro 
celý den nejedli. Motáme se uličkami kolem 
Marienplatz, až dorazíme na tržiště Viktua-
lienmarkt. Zde probíhá prodej nepřeberných 
druhů specialit, koření, květin, exotického 
ovoce i zeleniny, sýrů, uzenin, ryb a všech 
druhů masa. Vzduch je prosycen vůněmi. Pro 
labužníky je toto místo možná ráj, ne však 
pro vyhladovělé turisty s touhou poznávat. 
Rychle se stočíme směrem k cíli naší cesty, 
pivnici Hofbräuhaus. Nejde ani tak o pivni-

rychle nasedneme na kola a pokračujeme 
po Brienner Strasse směrem k Odeonsplat-
zu. Míjíme nově zrekonstruovaný pomník 
věnovaný obětem národního socialismu, 
uprostřed černého kovového sloupu s mří-
žemi hoří oheň. Jde asi o první památku, 
u níž jsou její historické souvislosti patrné 
na první pohled.

Na velkém cykloparkovišti na Odeons- 
platzu vracíme kola a míříme směrem 
k Feldherrnhalle. Přestože lodžie byla 
postavena dlouho před tím, než městem 
procházely bojovné davy pučistů, slávu si 
vysloužila právě v noci z 8. na 9. listopadu 
1923. Hitler byl odhodlaný převzít moc 
v Mnichově a pochodovat pak na Berlín. 
Když ale vyrazil do centra, cestu mu ne-
čekaně přehradila policie právě u náměstí 
Odeonsplatz. Během přestřelky zemřelo 
16 stoupenců hnutí a 3 policisté, Hitler 
byl údajně postřelen. Převrat pak skončil 
dříve, než začal. Později zde vyrostl památ-
ník padlým pučistům a nacisté se tu mohli 
klanět obětem nepovedeného atentátu 
na Hitlera v pivnici BürgerBräukeller v roce 
1939. Náměstí dodává symbolický význam 
také fakt, že právě zde probíhala masová 
manifestace o vstupu Německa do  
1. světové války, a jak se později ukázalo, 
na jedné z dobových fotografií byl zachy-
cen právě mladý Adolf, který sem dorazil 
po neúspěšných pokusech o malířskou 
kariéru ve Vídni.

TAJNÝ PLÁN BENEŠE

Podpisu Mnichovské dohody předcházely útoky sudetoněmeckých nacionalistů v českoslo-
venském pohraničí, které byly řízeny Hitlerem ve snaze podrýt autoritu místních orgánů. 
Prezident Beneš brzy pochopil vážnost situace a v den schůzky Chamberlaina s Hitlerem 
vyslal ministra Nečase za francouzským premiérem Daladierem s tajnou informací o ochotě 
československého vedení vzdát se pohraničního území výměnou za zachování míru ve střed-
ní Evropě. Následně došlo ze strany spojenců k výzvě ČSR, aby hrozící ozbrojený konflikt 
odvrátila postoupením území s více než 50 % německého obyvatelstva Třetí říši. Vláda tuto 
výzvu nejprve odmítla, ale několik dní poté zatlačili velvyslanci Velké Británie a Francie zno-
vu a vláda na ultimativní požadavky přistoupila. Ještě 5 dní před podpisem dohody Francie 
oznamuje, že v případě německého útoku přijde Československu na pomoc. Tlak Hitlera 
a politika ústupků západoevropských mocností však v noci z 29. na 30. září 1938 vyústily 
v podpis Mnichovské dohody, kvůli které Československo přišlo o více než 30 % území. Takto 
okleštěná republika existovala pouze 167 dní do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava.

Lodžie Feldherrnhalle na náměstí Odeonsplatz

Zde, v ulici Arcisstrasse 12, byla podepsána 
Mnichovská dohoda.

ci jako spíše o pivní chrám. V Bavorsku se 
pivo stalo nejrozšířenějším alkoholickým 
nápojem během 13. a 14. století, protože 
rozsáhlým viničním oblastem nevyhovo-
valo studené podnebí, a tak víno postupně 
nahradil ječmen a chmel. Tuto světoznámou 
pivnici prý denně navštíví přes 30 000 lidí. 
Zhruba uprostřed hlavní haly s malovaným 
stropem je vyvýšené podium, kde kapela 
v bavorském kroji hraje dechovku. Mezi 
stoly prochází obsluha roznášející tupláky 
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Františkovy Lázně

Pardubice

Brno
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s pivem a tradiční preclíky. Ke stolu nás usadí 
slovenský číšník, vyptává se, odkud jsme, 
a podává nám jídelní lístek. Dlouho se neroz-
mýšlíme, pivo z tupláku piju poprvé v životě. 
Soudě podle okolních stolů, místní raritou 
je pečené koleno s knedlíkem, to nás ale ani 
jednoho neláká, objednáváme bramboračku 
s preclíkem a vepřo-knedlo.

Díky přátelské atmosféře a množství 
návštěvníků se tu cítíme tak dobře, že úplně 
zapomínáme na Hitlerova prohlášení plná 
nenávisti v dokumentu, který jsme zhlédli 
ve vlaku cestou do Mnichova. Právě v této 
pivnici totiž začal pravidelně trénovat své 
řečnické umění při veřejných projevech, 
až tu nakonec v roce 1920 za účasti asi 
2 000 posluchačů představil svůj 25bodový 
program pro nově vzniklou stranu NSDAP. 
Hofbräuhaus byl během 2. světové války při 
bombardování zcela zničen spojeneckými 

multikulturní centrum plné 
zajímavých protikladů. 
V tichém souladu zde spolu 
existují zelené městské 
parky a mrakodrapy, nepře-
berné množství klasicistních 
prvků vedle modernismu a všu-
dypřítomné Mini Coopery s  cyklisty. 
Nedokážeme se ubránit závěru, že jako běžní 
turisté bychom bez znalostí historie a využití 
běžných informačních technologií jen obtíž-
ně rozpoznali jakékoliv stopy po období pro 
Mnichov tak fatálním. Činíme odvážné roz-
hodnutí a naplánujeme program na nedělní 
dopoledne. Pojedeme do Dachau.

Symbol nelidského teroru
Během noci se prudce ochladilo a prší, 
ignorujeme náznaky počasí a vyrážíme 
na hlavní nádraží, necháme kufry v úschov-
ně a pokračujeme dál S-Bahnem. Plni obav, 
co nás tam čeká, nevnímáme cestu a těsně 
před konečnou zjišťujeme, že jedeme opač-
ným směrem. Ráno se zatím moc nevede, 
na prohlídku tábora budeme mít málo času. 
Déšť přechází v husté sněžení.

Po zhruba dalších 40 minutách vystu-
pujeme z autobusu před areálem jednoho 

ZHRUBA UPROSTŘED HLAVNÍ HALY 
S MALOVANÝM STROPEM JE VYVÝŠENÉ 
PODIUM, KDE KAPELA V BAVORSKÉM 
KROJI HRAJE DECHOVKU.

z nejznámějších koncen-
tračních táborů na svě-
tě. První vězni prošli 

jeho branou se známým 
nápisem „Práce osvobozu-

je“ už v březnu roku 1933. 
Tábor v Dachau byl jedním 

z prototypů a sloužil spíše jako 
krutá věznice a přestupní stanice do dalších 
táborů. Překvapuje nás, že nejsme daleko 
od centra města. Z kdysi rozlehlého tábora 
se dochovalo v původním stavu jen malé 
množství budov a z většiny baráků pro vězně 
jsou nyní pouze základy, které připomínají 
spíše dlouhé podélné náhrobky. I přesto, že 
provozní budovy v zadní části tábora nahra-
dily kostely a pomníky různých náboženství, 
duch kruté doby tu musí cítit každý.

V administrativní budově tehdejšího 
velitelství, kde se nachází muzejní expozice, 
pátráme po informacích o českých vězních. 
V táboře jich do roku 1945 bylo uvězněno 
kolem 5 500 a téměř 1 400 z nich tu přišlo 
o život. Bez větších úprav se dochovala 
budova s kobkami pro speciální vězně 
(Bunker), kde docházelo ke krutým výsle-
chům a pseudovědeckým pokusům, při 
nichž mnoho z nich zahynulo. Právě zde byl 
po neúspěšném pokusu o atentát na Hitlera 
v roce 1939 a po převezení ze Sachsenhau-
senu uvězněn Georg Elser. Zemřel těsně před 
koncem války.

Vrcholem naší výpravy za děsivým pozná-
ním je opravená budova krematoria stranou 
od tábora. Vcházíme do míst, kde docházelo 
k likvidaci lidských životů. Skutečnost, že 
plynová komora tu nikdy nesloužila k úče-
lům, pro které byla navržena, je jen chabou 
útěchou na závěr.

Nelze si nevšimnout, že za plotem tábora 
stojí rodinné domy. Už podruhé během ví-
kendu si pokládám otázku, proč bych takové 
místo chtěla pravidelně navštěvovat, natož 
tu bydlet. Odpověď je jednoduchá. Němci 
se s důsledky krvavé doby zdá se už dávno 
vyrovnali. Historii totiž není možné skrývat, 
důležitější je naučit se s ní žít. ▪

Mezi Prahou a hlavním městem  
Bavorska zajišťují sedmkrát denně 
spojení Západní expresy. Jsou  
sestaveny z klimatizovaných  
vozů 1. a 2. třídy ve velkoprostoro-
vém i oddílovém uspořádání s kupé. 
Ve vybraných vozech je k dispozici 
bezplatné připojení k internetu  
ČD WiFi. Ve vlacích je možné pře-
pravit kolo nebo dětský kočárek jako 
spoluzavazadlo. Prodej drobného  
občerstvení je zajištěn v celém 
úseku. Více informací o spojích 
naleznete na www.cd.cz.

VLAKEM DO MNICHOVA

vojsky, ale k jeho znovuotevření došlo už 
ke konci 50. let. Slovenský číšník se s námi 
dává do řeči, a tak využívám situace a ze-
ptám se, zda o kontroverzní minulosti této 
budovy něco ví. „O tom som nepočul, to 
by som musel zistiť u nemeckých kolegov,“ 
a raději odchází.

Objednáváme druhého tupláka a shrnu-
jeme dojmy z celého dne. Život v Mnichově 
je dnes prý snem každého Němce. Navzdory 
své historii se dokázal proměnit v prosperující 



Objevujte
Evropu i na jaře
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IKONICKÁ  KRÁSKA,

  ŽELEZ
             NICE

TEXT: VÁCLAV RUBEŠ
FOTO:  ARCHIV JOSEFA MOTYČKY, ROMANA JESCHKEHO, ČD A MICHALA ŠTRUBLÍKA

M I K Á D O

Za hodinu zkonzumovalo dvě 
tuny uhlí a za stejnou dobu 
se do jeho válců dostala pára 
odpařená z 900 litrů vody. 
Krmit jeho ohnivý chřtán bylo 
nad síly jednoho topiče, proto 
se o neskutečnou dřinu dělili 
dva. Hospodyňky u trati před 
jeho průjezdem spěšně uklízely 
bělostné prádlo a kouřová vlečka 
sazí ze zběsile oddychující 
mašiny jim brala zdravý rozum. 
Přesto na něj (nejen malí) kluci 
koukali s otevřenou pusou 
a chlapi na mašině se dmuli 
pýchou. Vodili mašinu, která 
přijela psát dějiny, podobně 
jako účes, po kterém ho 
pojmenovali. Mikádo!

kterou nám 
záviděl svět
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Bylo dvanáctého května 1926. Vzdu-
choloď Norge jako první prokaza-
telně dosáhla severního pólu a svět 

byl opojen z prolomení dalšího limitu vědy 
a techniky. O tři týdny později proběhl 
akt, o kterém většina smrtelníků vůbec 
netušila, byl však významným milníkem 
pro tuzemskou železnici. Československé 
státní dráhy (ČSD) převzaly od tehdejších 
Škodových závodů první lokomotivu, 
která byla už na první pohled jiná. Ladná 
jako provazochodkyně, jemná jako satén, 
vzrušující jako Greta Garbo. Místo baňa-
tého nebo vysokého komínu měla krátce 
střiženou korunku, nápadně připomínající 
tehdejší módní novinku – dámský účes 
mikádo. Tímto dnem odstartovalo období 
vrcholné elegance parních lokomotiv 
v meziválečném období a ruku v ruce 
s krásou šel i výkon. Mikádo, které se stalo 
symbolem této zlaté epochy, slaví letos 
neuvěřitelných 92 let existence.

Zamilovaný konstruktér
Fascinující příběh – pro nemálo obdivova-
telů nejkrásnějšího parního oře všech dob 
i kontinentů – začal na počátku roku 1925, 
kdy ČSD objednaly nový typ rychlíkové 
lokomotivy. Stávající park nejvýkonnějších 
parních lokomotiv pro dopravu dálkových 
vlaků rychle zastarával, stroje v naprosté 
většině s kořeny ještě v rakouském moc-
nářství nestačily výkonově na stále delší 
a těžší rychlíky. Nové lokomotivě proto 
měla být dána do vínku schopnost uhánět 
s rychlíkem o hmotnosti 500 tun rychlostí 
110 km/h, čehož nebyly tehdejší nejvý-

konnější vlajkové lodě ČSD (dvojčité řady 
365.0 a sdružené čtyřválce řady 375.0) 
schopny. Volba proto padla na trojčitý stroj 
s hmotností 16 tun na nápravu a označe-
ním řadou 386.0. 

Konstrukce a výroby se ujaly Škodovy 
závody v Plzni v čele s šéfkonstruktérem 
německého původu Oskarem Dolchem. 
Některé prameny uvádějí, že šlo o Švýcara, 
odpůrci však uštěpačně tvrdí, že do Švýcar-
ska se Dolch dostal maximálně jako turista. 
Pravda je taková, že Dolch ve Švýcarsku 
studoval, takže jeho ovlivnění německo-
-švýcarskou konstrukční školou je logické. 
V tomto světle je tak trošku paradoxem, že 
lokomotivu, kterou pak obdivovali přede-
vším Němci, zkonstruoval jejich krajan. Mělo 
to však velmi prozaické vysvětlení – Dolch 
si nezamiloval jenom práci na českosloven-
ských lokomotivách, ale i dceru průmyslníka 
Emila Škody. Vzali se v roce 1928…

387.016 z doby protektorátu, 
v té době jezdila v Přerově.

1925 
Plzeň
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v roce 1929 „odstěhovalo“ všech šest dosud 
vyrobených Mikád, pět bylo v turnusu, šesté 
jako provozní záloha.

Kreibichova inspirace
Protože zkušenosti byly více než dobré, v po-
lovině roku 1929 objednaly ČSD u Škodovky 
dalších pět strojů (387.007–387.011). Ty 
byly dodány v dubnu 1930 opět do Přerova. 
Nastala doba „pilotů na železných ořích“ 
a „strážců ohnivé výhně“, jak barvitě popisuje 
ve svých pamětech Vlastimil Mareš (Želez-
ničář, ročník 1975), který patřil k největším 
znalcům této řady. Jako důkaz potenciá-
lu, který v Mikádech objevily strojní čety, 
uváděl bezpočet příkladů krácení zpoždění 
a jízdních dob. Například 6. července 1933 
se strojní četě na stroji 387.011 podařilo 
s rychlíkem č. 147 o hmotnosti 535 tun 
„vymazat“ jedenáctiminutové zpoždění 
v úseku Choceň – Praha, a do cíle dorazit 

1929 
Přerov

Mikádo se stalo hvězdou nejen železnič-
ní, ale i filmovou. Hlavní roli ztvárnilo 
ve snímku Železný dědek z roku 1948, 
který je neprávem považován za ko-
munistickou agitku, ačkoli se v něm 
nevyskytuje žádný soudruh. V příběhu 
stárnoucího strojvedoucího v podání 
skvělého Jaroslava Marvana, který 
se snaží dostat na koleje po zranění 
ve službě na konci války nejen sebe, 
ale i svou lokomotivu, které láskyplně 
říká Líza, si zahrálo Mikádo 387.018. 
Mezi zajímavosti filmu patří fakt, že 
Líza byla spojeneckými stíhačkami 
za války skutečně poškozena a vyřazena 
na několik měsíců z provozu, ale i to, že 
Marvan se kvůli natáčení musel naučit 
lokomotivu skutečně ovládat. Více o fil-
mových strojvůdcích si můžete přečíst 
v článku Na Ouklice volno! v ČD pro vás 
10/2013 v archivu na www.cdprovas.cz.

ŽELEZNÝ DĚDEK

Na každý pád podařilo se mu ve velmi 
krátkém čase zkonstruovat stroj, který 
neměl v tuzemsku obdoby. A nebál se ani 
novátorských řešení. Mikádo mělo dosud 
největší kotel, jeho trámcový rám byl poprvé 
ve střední Evropě odlit z vanadiové oceli. 
Svým způsobem šlo o technologický demon-
strátor úrovně našeho tehdejšího průmyslu, 
a jakkoli to zní jako klišé, ten byl tehdy 
skutečně na evropské špičce. 

Potíže s hmotností
První lokomotiva byla dodána 27. květ-
na 1926, dalších pět od 5. do 28. června. 
Přestože bylo při stavbě použito nejnověj-
ších poznatků konstrukce i materiálů, při 
kontrolním vážení hotové lokomotivy se 
ukázalo, že předepsaná hmotnost na ná-
pravu byla překročena o 600 až 900 kg. 
Pro zamýšlené nasazení na trati z Prahy 
do Přerova byla proto Mikáda příliš těžká. 

ČSD přistoupily k improvizaci a lokomotivy 
po tři roky dislokovaly ve výtopně Plzeň, od-
kud vozily osobní vlaky do Prahy. Mezitím 
došlo k přečíslování z řady 386.0 na 387.0 
(třetí číslice udává po připočtení čísla 10 
hmotnost na jednu nápravu) a zároveň byly 
na hlavní tepně z Prahy na východ prove-
deny nezbytné stavební úpravy. Ty přinesly 
zvýšení traťové rychlosti z 80 na 90 km/h, 
byť s řadou omezení ve stanicích (v pěti 
musela být rychlost snížena dokonce na  
30 km/h!).

Mikáda se z vedlejšího angažmá v Plzni 
do role rychlíkových hvězd poprvé dostala  
17. května 1929. A hned ukázala, že opráv-
něně. Tam, kde dosavadní nosná rychlíková 
řada 375.0 vozila 8 až 9 čtyřnápravových 
vozů (330–360 tun) a mezi Přerovem a Pra-
hou dosahovala jízdní doby 4 hodiny 53 mi-
nut, zvládlo Mikádo vozit až dvanáctivozové 
rychlíky za 4 hodiny 40 minut. Do Přerova se 
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dokonce o minutu dříve, než uváděl jízdní 
řád. S přihlédnutím k tomu, že v ten den 
atakovala teplota vzduchu 30 stupňů Celsia 
a na stroji hnaném dvěma topiči a zkušeným 
strojvedoucím na vrcholu svých výkonových 
možností musela být neskutečná výheň, je 
na místě smeknout imaginární klobouk.

V obrovské úctě tyto strojní čety choval 
i akademický malíř Vilém Kreibich, otec de-
signu a barevného řešení pozdějších parních 
lokomotiv. Velmi se obdivoval umu i dřině 
celé řady strojvedoucích a topičů a často je 
doprovázel přímo na lokomotivě. Bylo tradi-
cí, že četu za takový úžasný zážitek odměnil 
cigaretkou. Snad proto se právě Mikádo 
s mohutnou vlečkou kouřových oblak stalo 
častým námětem jeho maleb. 

Obdivována ve Vídni i Drážďanech
Mikádo si vydobylo pověst rychlíkové le-
gendy doslova pár let po dodání do Přerova 
a s tím, jak se zvyšovala únosnost tratí,  
si ČSD uvědomovaly, že jde o takřka doko-
nalý stroj. V roce 1932 proto byly objednány 
další lokomotivy (10 na počátku roku  
a 5 koncem). Dalším „mikádovým“ depem 
se stala pražská výtopna a objednávky 
na další lokomotivy následovaly v rychlém 

sledu, stejně jako 
místa, kde byly 
doma. Postupně se 
dostaly do Břeclavi, 
Bratislavy či Brna-
-Horních Heršpic. 
Poslední, 387.043, bylo 
dodáno 15. prosince 1937 
do Prahy.

Sloužily spolehlivě, četám 
se otiskly do rukou i srdcí. Během 
krušných válečných let se Mikáda podívala 
i na koleje Říše. Od 1. února 1944 převzala 
vozbu rychlíků Praha – Drážďany a Praha 
– České Velenice – Vídeň. Svým půvabem 
okouzlovala i za hranicemi protektorátu. 
Podle pamětí strojvedoucích, kteří s Mikády 
jezdili do Vídně a Drážďan, vzbuzovaly tyto 
barevné krasavice mimořádnou pozornost 
nejen u železničních zaměstnanců, ale 
i u cestujících a široké veřejnosti. Obdivován 
byl nejen vzhled, ale také elegance a jemnost 
provedení tyčí pohonu a pák rozvodu, jako 
„jemná mechanika ve velkém“. Jen několik 
dní po osvobození se Mikádu dostalo téměř 
státnické pocty. 16. května 1945 stanulo 
v čele zvláštního vlaku, kterým se do republi-
ky vracel z exilu prezident Edvard Beneš.

Král je mrtev, ať žije král!
Každý příběh ale jednou dosáhne vrcholu. 
Mikádo sice kralovalo rychlíkům i po válce 
a stále vyvolávalo bušení srdce všech milov-
níků jedinečné elegance 30. let, ale na rýso-
vacích prknech plzeňské Škodovky se začal 
rodit jejich pokořitel – Albatros. Od roku 
1947, kdy byla nová řada rychlíkových loko-
motiv řady 498.0 nasazována do provozu, 
začal počet Mikád v kmenových výtopnách 
Praha a Přerov pomalu klesat. Pod hořá-
ky autogenu ale ještě neskončila. Dále se 
uplatňovala v dopravě rychlíků a osobních 
vlaků, později i lehčích nákladních, zejména 
na trati Praha – Děčín. Ještě v roce 1965 bylo 

v děčínském depu dis-
lokováno 22 strojů řady 

387.0. Jejich význam 
ale postupující motoriza-

cí i elektrizací klesal. Stále 
častěji byla vídána (a fotografo-

vána) už jen s tenkou stužkou kouře 
udržovaného ohně v závěsu za novotou 
svítícími motorovými lokomotivami. Bylo 
jen otázkou času, kdy Mikáda vyhasnou.

Pravděpodobně posledním Mikádem 
ve službách ČSD se stal stroj 387.028, 
zdokumentovaný v roce 1971 s pracovním 
vlakem u Rohatce. Soumrak jejich provozu 
hojně dokumentoval také lokomotivní ne-
stor a legendární fotograf Jaroslav Kocourek. 

Legendy neumírají, lidé ano
Definitivní konec přišel v roce 1974, kdy řada 
387.0 v pravidelném provozu skončila. Jejich 
slávu a podmanivou krásu dnes připomíná 
poslední vyrobený stroj 387.043, patřící 
do sbírek Národního technického muzea, 
toho času neprovozní. Z obce železničář-
ských fandů je často slyšet postesk, jak 
obrovská škoda (ti militantnější používají 
i expresivnější výrazy) je, že tato lokomotiva 
nemůže stanout v čele nostalgických vlaků. 
Ano, byl by to úžasný zážitek znovu vidět 
uhánět Mikádo, ale daleko větší ztrátou je 
to, že muži, kteří stáli u jeho zrodu, ani ti, 
kteří se ve třicátých letech s hrdostí vykláněli 
z jeho budky, si s námi o svých zážitcích už 
nepopovídají. Jejich fascinaci dnes připo-
míná už jen žloutnoucí papír a blednoucí 
fotografie. A přitom to byli právě oni, díky 
nimž se z Mikáda stala nesmrtelná legen-
da a nejednomu z těch zocelených chlapů 
ukápla při poslední jízdě slza. Větší pocta 
člověka stroji neexistuje…  ▪

VÍCE NA WWW.CD.CZ/MUZEUM

ZA LEGENDOU DO LUŽNÉ
Čtyřicet lokomotiv ze 43 vyrobených 
skončilo jako haldy beztvarého železa 
v kovošrotech. Dochovaly se pouze tři 
exempláře. Dva na Slovensku (387.017 
a 387.019), ovšem v podobě nekom-
pletních torz. Jedinou kompletní 
dochovanou lokomotivou je stroj 
387.043 v majetku Národního technic-
kého muzea. Přestože je od podzimu 
2001 neprovozní, pokochat se krásou 
Mikáda můžete v ČD Muzeu v Lužné 
u Rakovníka, kam je tato lokomotiva 
zapůjčena. 

Plnou traťovou rychlostí 
uhání Mikádo 387.036 

v létě roku 1944  
s rychlíkem z Drážďan 

do Prahy. Snímek byl 
pořízen nedaleko stanice 

Kurort Rathen. 
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KINO

Matku s dcerou si Eliška Balzerová s Tatianou Vilhelmovou zahrály už v Teorii tygra, teď si to 
zopakovaly v novém filmu Jiřího Vejdělka, autora Účastníků zájezdu, Václava nebo Žen v poku-
šení. Eva (Balzerová) se po nečekané smrti svého manžela dozvídá, že kromě společné dcery 
Terezy (Vilhelmová) měl zřejmě i nemanželského syna. Především z Terezina popudu usedají 
do tátovy volhy GAZ 21, aby na cestě po jeho bývalých milenkách a kamarádech zjistily pravdu.
ČR, 90 MIN. / REŽIE – JIŘÍ VEJDĚLEK / HRAJÍ – ELIŠKA BALZEROVÁ, TATIANA VILHELMOVÁ, 
VILMA CIBULKOVÁ, EVA HOLUBOVÁ, HANA MACIUCHOVÁ, BOLESLAV POLÍVKA A DALŠÍ

Nová komedie Tátova volha
V KINECH

OD 
8. BŘEZNA

DIVADLO
Rozmarné léto
Útlou novelu Vladislava Vančury 
z roku 1926 proslavil stejnojmenný 
film Jiřího Menzela, teď ho v originál-
ním pojetí i prostoru můžete vidět 
v Brně. Tamní Národní divadlo ho pou-
ze do června uvádí v cirkusovém šapi-
tó v parku Lužánky. Klasika se v jeho 
útrobách mění na opravdový cirkus 
s klauny, živou hudbou, kouzelnickými 
triky a řadou náročných akrobatických 
čísel. Režie se ujal Jakub Nvota, který 
v Brně slavil úspěch už se Saturninem.
NÁRODNÍ DIVADLO, BRNO  
REŽIE – JAKUB NVOTA 
HRAJÍ – PETR HALBERSTADT,  
MARTIN SLÁMA, MICHAL BUMBÁLEK,  
TEREZA GROSZMANNOVÁ, JAKUB 
ŠAFRÁNEK, ANNETTE NESVADBOVÁ, 
MARTIN SINIČÁK

Kamil Lhoták – retrospektiva
Kdysi v roce 1923, tedy ve svých jedenácti, byl Kamil Lhoták s maminkou v pražském 
Obecním domě načerpat inspiraci na výstavě francouzského malířství, nyní tady má 
dosud největší přehlídku tvorby vlastní. Devět tematických celků na ní představuje 
různé polohy jeho tvorby. Samozřejmě nechybí zhmotnění jeho lásky k létání, horko-
vzdušným balonům, cyklistice či městským periferiím, tedy obrazy, které patří k těm 
nejznámějším. Vystavena jsou ale též díla s francouzskými náměty, portréty přátel, 
surrealistické obrazy či plátna inspirovaná příběhy Julese Vernea. Celkem je k vidění 
na 120 olejomaleb, řada z nich je vystavena úplně poprvé.
OBECNÍ DŮM, PRAHA 

FILM NA DOMA VÝSTAVA

OTEVŘENO 
DENNĚ 

DO 22. DUBNA

Vražda v Orient Expresu
Postavu svérázného detektiva Hercula 
Poirota jeho televiznímu představiteli 
Davidu Suchetovi asi ještě pěknou řadu let 
nikdo neodpáře, přesto i režisérovi a herci 
Kennethu Branaghovi sluší. Do legendární-
ho příběhu Agathy Christie vnesl originální 
režií i ztvárněním hlavního hrdiny svěží vítr, 
jakkoliv svým pojetím ctí tradiční styl au-
torky i belgický původ detektiva, a často tak 
v divácích vyvolává příjemný pocit nostalgie.
USA, VB, MALTA, FRANCIE, KANADA, 
NOVÝ ZÉLAND, 114 MIN. / REŽIE – KENNETH 
BRANAGH / HRAJÍ – KENNETH BRANAGH, 
JOHNNY DEPP, DAISY RIDLEY A DALŠÍ
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KNIHA KONCERT TV TIP
Moskva
JACK GRIMWOOD
Na moskevském Rudém náměstí je na Štědrý 
den roku 1985 nalezeno odkrvené a vyhole-
né tělo mladého muže. Vzápětí zmizí dcera 
britského velvyslance. Pátráním je pověřen 
Tom Fox, major vojenské tajné služby, který je 
do Moskvy nuceně převelen. Jenže poslední, 

co mohou Sověti potřebovat, 
je cizí agent čmuchající v jejich 
rajonu. A vrah, jehož existenci 
Sověti nemohou vůbec přiznat, 
se chystá znovu mstít – první 
vražda byla totiž jen varováním.
KNIHA ZLÍN, 399 KČ

CHARLES AZNAVOUR
Legendární arménsko-francouzský šansoniér, 
zpěvák, hudebník a herec Charles Aznavour  
se po dvou letech vrací do pražského Kon-
gresového centra s programem složeným 
z nejznámějších písní své kariéry. Ve svých  
93 letech se zdá, že čas a věk pro něj nic 
zvláštního neznamenají, na koncertech před-

vádí bravurní výkon plný 
energie, při němž dokáže 
hodinu a půl rozdávat 
nostalgii, melancholii, 
radost a naději.
KONGRESOVÉ CENTRUM, 

PRAHA / 16. BŘEZNA

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
Američan Napoleon Solo pracuje pro CIA, je 
profesionál, gentleman a sukničkář. Výbuš-
ný a zatvrzelý Rus Illya Kuryakin je zas tím 
nejlepším v KGB. Jednoho dne musí oba muži, 
jinak nepřátelé na život a na smrt, spojit 
síly, aby ochránili svět před akutní jadernou 
hrozbou. Dvojice agentů má k dispozici 

jediné vodítko – dceru 
zmizelého německého 
vědce, která je klíčem 
k proniknutí do zločinec-
ké organizace. 
NOVA,

PÁTEK 23. BŘEZNA, 20:20    

Její podstatný kus urazili Andělé už loni, 
částečně z donucení omezeným rozpočtem 

i časem na přípravy – vždyť to nějaký čas 
vypadalo, že se loňský ročník ani neuskuteč-
ní. V minulosti často kritizovaný ceremoniál, 
na kterém občas vystupovala i lehce bizarní 
hudební uskupení, se nakonec  v režii IFPI, 
tedy domácí pobočky Mezinárodní federa-
ce hudebního průmyslu, narychlo odehrál 

v pražském Lucerna Music Baru a díky dobré 
krizové produkční práci, součinnosti hudební-
ků, oceněním mladé hudby a řadě příjemných 
živých čísel zaznamenal množství kladných 
ohlasů z řad hudebníků, novinářů i diváků.

Žánrové ceny v hlavním večeru
Přehlédnutím ohlášených nominací letoš-
ního ročníku je zřejmé, že vedle zavedených 

Andělé: Dobrý směr i kamarádíčkování
Hudební ceny Anděl znají letošní nominace, dominují jim kapely 
Mirai a J.A.R. Ocenění, která budou rozdána 20. března, si loňským 
ročníkem zase o trochu spravila pověst a vyrazila na novou cestu.

jmen jako J.A.R. nebo Anna K mají šanci 
i mladá nebo neokoukaná jména reprezen-
tovaná skupinami Mirai nebo Mydy Raby-
cad, projekt Kapitán Demo nebo zpěvák 
David Stypka. 

Rozšíření spektra akademického zájmu 
ale není jedinou změnou, na kterou se 
Andělé vrhli. 

Zásadní je obměna názvu a pojetí 
některých kategorií aneb už se ne- 
oceňuje Zpěvačka a Zpěvák roku, 
nýbrž Sólová interpretka a Sólový 
interpret. A žánrové ceny se smrskly 
na čtyři s tím, že se nově stávají sou-
částí hlavního ceremoniálu. 

Já dám tobě, ty dáš mně…
Akademie, která o cenách rozhoduje, byla 
vedle novinářů, odborníků a organizátorů 
rozšířena i o samotné hudebníky – jejími 
členy se stali ocenění v Síni slávy a ti, kteří již 
dříve Cenu Anděl získali v některé z hlavních 
kategorií.

Proč ne. Jenže třeba na Instagramu se 
členstvím v Akademii už stihla pochlubit 
zpěvačka Ewa Farna. Tedy zpěvačka, která je 
takzvaně „ve hře“ – má nominaci na Skladbu 
roku. Jistě, při hlasování musí ctít pravi-
dlo, že v této kategorii nehlasuje. Ovšem 
partnera z duetu už o kategorii dál podpořit 
může… Angažováním umělců se prostě ceny 
nevyhnou jisté formě „kamarádíčkování“, 
protiargumentem může ale být pestřejší 
pohled Akademie na hudební dění, než byl 
doposud.

I přes sporný moment se ale prozatím An-
dělé drží pozitivní cesty, kterou se loni vydali. 
Už 20. března uvidíme, buď v pražském Fóru 
Karlín, nebo v přímém přenosu na ČT, zda ji 
organizátoři potvrdí. ▪

RECENZE

20. BŘEZNA
V PŘÍMÉM 
PŘENOSU 

NA ČT
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Ostře sledovaná svatba
Nejen britský Facebook žije blížící se 
svatbou královského prince Harryho 
s jeho atraktivní přítelkyní, americkou 
herečkou Meghan Markle-
ovou. Ta proběhne 
v poledne 19. května 
v kapli svatého Jiří 
na hradě Windsor 
v Londýně. Vztahem 
s Harrym se z Meghan 
v Británii stala celebrita 
číslo 1, a tak se v souvislosti s ní 
sdílí vše – jakmile se někde objeví, zaplaví 
Facebook fotky, rozebírají se kusy jejího 
šatníku, líčení, účes… 

Dvojice z Titaniku zachránila život Britce
Sociální sítě dojal příběh, za jehož  
happyend by se nemusel stydět leckte-
rý hollywoodský trhák. Ostatně jeho 
protagonisté v něm hrají výraznou 
roli. Herce Kate Winslet a Leonarda 
DiCapria dojal příběh Britky Gemme, 
které během těhotenství 
zjistili agresivní formu 
rakoviny. Porodila 
krásnou dcerku, ale 
na léčbu už nemě-
la peníze. Když se 
smiřovala s nejhorším, 
dvojice z filmového  
Titaniku vybrala šest milionů korun 
– za to si Gemme zaplatila léčbu a… 
přežila a je v pořádku!

„Kosmetice, kalení a balení kluků. Což bez tý kosmetiky moc 
nejde,“ upřesňuje Berenika. „Ale taky je to o kamarádství 

a vzájemném sdílení všech těch zážitků, které se nám s Beruš 
pořád dějou. Není nad to se ve dvou zavřít v koupelně s lahví vína, 
maskami a rtěnkami. A pak třeba živě vysílat!“ dodává Adéla.  
Blog je logickou epizodou jejich zhruba desetiletého přátelství, 
vznikl spontánně. „Vždycky jsme se šminkovaly u Adély v koupel-
ně, u toho pily víno a poslouchaly rádio Blaník. A byly jsme u toho 
tak vtipný, že jsme si řikaly, že to musíme zveřejnit,“ směje se 
Berenika. „Vlastně jsme měly v telefonech několik dost vtipných 
videí a Berenika na Silvestra pronesla, že už by si to zasloužilo 
založit nějaký ten profil. Když jsme se pak probraly z novoroční 
kocoviny, pustily jsme se do toho,“ vypráví Adéla. 
V blogu se zabývají líčením, péčí o pleť, vlasy a podobně. „Vě-
nujeme se hlavně hodnocení produktů, hýříme radami, jak být 
krásná. Taky ale dáváme prostor našim sledujícím, posílají nám 
svoje tipy a my je pak zveřejňujeme,“ říká Adéla, kterou Berenika 
doplňuje: „A řešíme i holčičí témata.“
Vyústění blogu, který na Instagramu sledují převážně dívky od  
15 do 35 let, vidí v YouTube kanálu. Zatím s ním ale nespěchají, 
neboť podle Bereniky se kosmetice „budou věnovat donekonečna“.

O největší rozruch na Valentýna se na českém Instagramu postaral bývalý atlet a nyní 
moderátor zpráv na Primě Roman Šebrle. S výkřikem „Hezký Valentýn, dámy!“ umístil 
fotku s nahým pozadím, kterou pořídil ve wellness v rakouském Schladmingu.

Svými dvěma syny se občas na Instagramu pochlubí jeden z nejlepších fotbalistů svě-
ta Lionel Messi, naposledy touto kouzelnou momentkou.

Modelka Simona Krainová se s rodinou odjela ohřát na exotický ostrov Zanzibar. 
A ten ji nadchnul. „Je to jedno z nejkrásnějších míst, co jsem kdy viděla. A že jsem 
toho viděla dost,“ napsala.

HVĚZDY SÍTÍ NOVINKA
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TO NEJ Z INSTAGRAMU

Berenika & Adéla: 
Vrásky řeší v koupelně!

?
SOUTĚŽ  
O KNIHU 
#SMRTVŠEMPRASATŮM
Chcete získat horkou novinku od spi-
sovatele Tonyho Parsonse? Odpovězte 
na soutěžní otázku a vyhrajte jeden ze 
tří výtisků. 

Kdo ztvárnil postavu 
Hercula Poirota z nejno-
vější filmové adaptace 
Vražda v Orient Expresu? 

A  Johnny Depp 
B  Kenneth Branagh 
C  Willem Dafoe 

Odpověď zadejte do příslušného  
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 14. března 2018.

Nejnovějším instagramovým projektem vítězky 
show Tvoje tvář má známý hlas Bereniky 
Kohoutové je blog s názvem koupelnasession. 
S kamarádkou, novinářkou Adélou Vedralovou, 
se v něm věnují hlavně kosmetice.



RECEPT NA NEŽÁDOUCÍ SOCIÁLNÍ JEVY? 

STREETWORKOUTOVÉ 

HŘIŠTĚ!

Veřejně přístupná sportoviště by neměla

chybět v žádném městě či obci.
Řešením jsou dnes tak oblíbená streetworkoutová hřiště.

Obyvatelé je velmi ocení.

  

• vstřícné ceny 
• řešení na míru
• bezkonkurenční bezpečnost 
• kvalitu a životnost

Nejkvalitnější sportovní hřiště 
pro streetworkout u nás vznikají 
po značkou RVL13. Česká firma, 
která je zároveň jedničkou 
evropského trhu, nabízí:

Více najdete na 
www.RVL13.com, 

anebo na telefonním čísle: +420 723 677 666

Výhody 

hřišť RVL13: 

• Prokazatelné 

snižují kriminalitu 

• Nejzdravější způsob posilování 

• Obliba všemi 

věkovými skupinami

• Možnost čerpání 

dotací z EU
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Vyznamenala jsem se v tomto týdnu jako obě-
tavá manželka, když jsem kromě každoden-

ního chystání svačinek (dá-li se tato zdrobnělina 
pro manželovy čtyři obložené bagety použít) 
a obědů ještě strávila dvě odpoledne s jeho 
kolegy. Ve středu jsem byla na každoročním ČD 
turnaji místního depa ve fotbale a ve čtvrtek 
jsem se vydala na grilovačku strojvedoucích.

Fotbal mě moc nebere, a když zrovna nehrálo 
manželovo družstvo, tedy družstvo strojvedou-
cích, raději jsem četla knížku. „Copak to čtete, 
mladá paní? Historii fotbalu?“ popichoval mě 
strojmistr z branky. „Příručku pro budoucí 
maminky!“ přidal se k němu někdo další. Chci 
vidět tu šikanu, až budeme mít skutečně dítě. 
Chudák malá, má se na co těšit s touhle ČD 
bandou.

Další den byla grilovačka, počasí takovému 
typu akce příliš nepřálo, a tak se mi moc ne-
chtělo. Jenže Čenda byl natěšený a chtěl, ať jdu 
s ním. Měli jsme tam vyrazit už o půl třetí, hned 
jak mu skončí šichta. Přišla mi od něj esemeska: 
„Vsechno je jinak. Jeden fira srazil danka a posko-
dil masinu, jedu ted za nej jeho trasu“. Na akci 
jsme se dostali v půl šesté. I to je život na dráze. 
Společnost už se dobře bavila a náš příchod 
okomentovala sborovým zvoláním: „ Jé, Čenda! 
A mladá paní!“ Začalo podávání rukou a sezna-
mování se s každým, koho jsem ještě neznala. 
Upřímně řečeno bylo to pro mě spíš přiřazování 
obličejů ke jménům a historkám, které jsem už 
slyšela od manžela. Guláš, pivo, uzený sýr a další 
dobroty kořenily příjemné posezení. Nejeden si 
stěžoval na bolesti nohou po včerejším fotbale. 
Byla to ideální chvíle pro mé vtípky na jejich 
adresu, ale protože si vážím stáří, raději jsem 
pomlčela.

Sedíme venku pod stříškou a prší. Jdu do ku-
chyňky, abych si uvařila čaj, a při čekání, než 
se mi uvaří voda, mě vlákaly na průzkum jedny 
otevřené dveře. Ocitám se v dílně, kde stojí 
mašina. Bylo to jako tajná chodba do depa, ale 
depo to nebylo. Ptala jsem se manžela, co je 
to vzadu za opuštěnou mašinu, a on mě hned 
seznámil se strojvedoucím, jemuž tato lokomoti-
va patří. „Koupil jsem si ji. Místo bytu!“ chlubil 
se a hrdě se zubil. „Na co ji má?“ ptala jsem se 

pak Čendy potichu s vyvalenýma očima a div si 
neťukala na čelo. „Na výlety. Občas si s kolegy 
koupí cestu po kolejích a někam vyrazí,“ vysvětlil 
mi muž s pokrčením ramen. Normálka. Dá se 
snadno pochopit, že takto vypadá opravdové 
nadšení pro dráhu.

Obzvlášť hlasitá pozornost byla věnována pří-
chodu strojmistra, který odchází do penze. Dýchl 
na mě sentiment, když s ním za zvuků kytary 
a zpěvu vzpomínali na léta na dráze. Strojmistr 
pak povídá jednomu z kolegů: „Ty mi snad budeš 
aj chybět. Musíš se za mnou někdy stavit“. Nos-
talgická chvilka byla rozředěna kolegovou reakcí: 
„Ty, a víš, že já občas chybim aj sám sobě?“

Strojmistr sedící naproti kytaristům si poručil 
něco od Kryla. A zpívalo se. Pak od Olympiku. 

A zpívalo se. A pak můj manžel navrhl něco 
od Johnnyho Cashe, protože je jeho velkým fan-
dou (ve skutečnosti právě jeho písně jsou jediné 
anglické, u nichž si Čenda nevymýšlí slova). 
„A kdo to tady bude znát?” zasmál se jeden z fírů 
držící kytaru. „To byste měli znát, ten už je dávno 
po smrti,” řekl můj manžel bezelstně s milým po-
hledem věnovaným strojmistrovi. Přes veškerou 
chuť se smát můj výraz nejprve strnul. Po pár 
vteřinách ticha se však strhla salva smíchu. Když 
to Čendovi došlo, přidal se svým smíchem k nám. 
Zapěli jsme ještě pár písní a museli jít, manžel 
totiž druhý den vstával v půl druhé ráno na šich-
tu. Zřejmě se má opravdu odcházet v nejlepším, 
doma jsme si oba povedený večer náramně 
pochvalovali. ▪

 FEJE
        TON

TEXT:  LENKA JEČMENOVÁ
ILUSTRACE:  ANGELART

Z E  Ž I V O T A  S   F Í R O U

Johnny Cash a nádražáci
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Z á b a v a60

  KŘÍ
ŽOVKA 

SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou  
tajenku a vyhrajte knihu 
Vzpoura goliardů.

Správnou odpověď jednoduše 
zadejte do formuláře 
na www.cdprovas.cz   
do 14. března 2018.

?

ÚTVAR
DRUHOHOR

SYN
TARASE
BULBY

? ? ?

PRUH

POMŮCKA:
ABT, ANET,
EYRE, TTY

TAVENÍ

ČLEN
SKUPINY
BEATLES
(RINGO)

POCÍTITI
NÁMOŘ-
NICTVO

(ZASTAR.)

MUSLIMSKÝ
DUCHOVNÍ

GIBBON
BĚLORUKÝ

DOPLŇOVATI
POHONNÉ

HMOTY
ZVLHČITPŘÍLIŠNÁ

ZDVOŘILOST TĚLOVĚDEC POVIJNICE
JEDLÁ

JÁDRO
TRITIA

TOVÁRNY
STROJÍR.

TECHNIKY
(ZKR.)

JIHO-
AMERICKÁ

POUŠŤ

POBUDA

ŠVÝCARSKÉ
HORSKÉ

STŘEDISKO

MALÉ
RYBÁŘSKÉ
PLAVIDLO

ANGLICKÝ
MOŘE-
PLAVEC

DYCHTĚNÍ

PARAFOVAT

PTAČÍ
PERO

OBRÁTIT SE

POKOUŠET
NEBEZPEČÍ

?

?

?

?

POŠKOZENÍ
DŘEVIN

ZVĚŘÍ

NATIŠTĚNÉ
VZORY

OSTRAVSKÁ
SPZ

DOMÁCÍ
PSÍK

ČÁSTICE
HMOTY

DISKUTOVATI

KŮLNA
NA SENO

ŠVÝCARSKÝ
KONSTRUK-

TÉR

VELBLOUDÍ
KŘÍŽENEC
CESTOVNÍ
DOLOŽKY

SLANISKO

1. ČÁST
TAJENKY

2. ČÁST
TAJENKY

STAROŘEK

PŘEDLOŽKA

ŠPANĚLSKY
ZLATO

CIZÍ ZNAČKA
PRO TEČKU

(PUNKT)

ŽLUTOHNĚDÁ
BARVA

ŽENSKÝ
KABÁTEK

UMĚLECKÉ
DVOJICE

TÝKAJÍCÍ SE
SDĚLOVACÍHO 

PROS-
TŘEDKU

MUŽSKÉ
JMÉNO

ZÁNĚT KOSTÍ
(MEDIC.)

JMÉNO 
BASINGEROVÉ

OBUVNICKÉ
LEPIDLO

HOUSLE
(ZASTAR.)
ČAPKOVO

DRAMA

VIDINA

KOŘIST

CVIČNÁ
SPORTOVNÍ

VESLICE

KONZERVOVA-
NÁ KOUŘEM

BRITSKÝ
CESTOVATEL

SPZ OKR.
NOVÉ ZÁMKY

KRÁTKÉ
SPOJENÍ

PATLANINA
(OBECNĚ)

OKR. NÁR.
VÝBOR (ZKR.)

FRANCOUZSKÉ 
SÍDLO

NAŠE
POLITICKÉ

HNUTÍ

JUDSKÝ
KRÁL

HAFANI

HUDEBNÍ
KANÁL

NÁZEV
PLANETKY

DODATEČNÁ
ÚPRAVA

(FOTOGRAFIÍ)

VELEHORSKÝ 
ŠTÍT

MRCHOŽRAVÝ 
PTÁK

KOZÁCKÝ
NÁČELNÍK

POKRM
Z DUŠENÉ

RÝŠE

DŮRAZNÝ
ZÁPOR

HABEŠAN

AVŠAK
ANGLICKÁ
ZKRATKA

PRO DÁLNOPIS

ASIJŠTÍ
STROMOVÍ

SAVCI

HOVĚZÍ
DOBYTEK

ARMÁDNÍ
SPORTOVNÍ
KLUB (ZKR.)

SNÍLEK

STÁTNÍ
POKLADNA

3. ČÁST
TAJENKY
STOVKY

CENINY HOŘECSTAŘENA
(HOVOR.) SKŘIPCEMINERÁL PROTI? ?

M. de Cervantes Saavedra (1547–1616), 
španělský spisovatel:
(viz tajenka).

Tajenka z minulého čísla: 
Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, 
nebo dlouho ženatý.

TOPIVO
 

Tři výherci získají
knihu od Vlastimila Vondrušky 

Vzpoura goliardů

Píše se rok 1261. Přemysl II. Otakar pod-
poří v boji o trůn římského krále proti 
Alfonsi Kastilskému jeho konkurenta 
Richarda Cornwalského a za to má slí-
ben majestát, propůjčující mu rakouské 
a štýrské léno. Jenže v diplomacii není 
nic takové, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Oldřich z Chlumu odjíždí 
s několika významnými velmoži do ně-
meckých Cách s tajným posláním. Záhy 
po příjezdu je zavražděn císařův komoří 
a osobní přítel Richarda Cornwalského. 
Z vraždy jsou obviněni čeští šlechtici 
a uvězněni... 



          RE
               CEPT  
 OD FLORENTÝNY

Z á b a v a 61

PŘÍDĚLOVÉ ŘEZY, 
které i dnes mají co říct
Umělý med, margaríny, nedostatkové maso, marmeláda 
z řepy. Doba plná náhražek, uskrovnění se, nedostatku – jen 
pár slov stačí, aby se jimi popsala protektorátní kuchyně. 
Zasytit se v podmínkách přídělového systému a nedostupnosti 
mnoha důležitých surovin vyžadovalo veškerý fištron a umění 
hospodařit s málem.

Na venkově se jedlo o něco lépe než 
ve městech, neboť se dál mohla kont-

rolovaně chovat domácí zvířata a pěstovat 
zemědělské plodiny, ale ve městech byla 
bída o to větší. Tajné pašování potravin 
z vesnic do měst proto bylo na denním 
pořádku, přestože za to padaly velmi tvrdé 
tresty.

V této kuchařsky nesnadné době vznikla 
i kuchařka Vaříme z přídělu, kterou zdar-
ma rozesílala pražská organizace Hospo-
dářská pomoc. Ukazovala, jak vyjít s má-
lem, v podstatě bez vajec, mouky a tuku, 
jak šetřit práci i tepelnou energii. Najdete 
v ní například karbanátky z ovesných 
vloček, vánočku bez vajec, hrachový dort, 

krém téměř z ničeho a taky slané bram-
borové řezy, které jsem maličko upravila 
pro dnešní recept. V kuchařce se jmenují 
Pardubické slané řezy a kromě syrových 
a vařených brambor, kousku salámu 
a hltu mléka na ně nic dalšího potřebovat 
nebudete.

Pokud se rozhodnete přidat kmín či 
majoránku, česnek nebo další ochucení, 
body pro vás, základní recept však funguje 
v celé své kráse. Je to opět jako cestovat 
vlakem – i ta nejlevnější jízdenka vás doká-
že dostat tam, kam potřebujete.

A abych nezapomněla, i tyto řezy umí 
posloužit jako skvělá svačina na cestu.

Florentýna

1 Začněte předehřívat troubu 

na 200 stupňů. Syrové brambory 

oloupejte, nastrouhejte a nechte  

5 minut stát. Poté slijte, osolte  

vrchovatou lžičkou soli a promíchejte.

2 Dál oloupejte i vařené brambory 

a společně s měkkým salámem 

je buď též nastrouhejte, nebo 

umelte. Přidejte k syrovým 

bramborám, zalijte 75 ml horkého 

mléka a důkladně promíchejte 

na řidší těsto.

3 Plech vyložte papírem na pečení 

a bramborovou směs na něj ro-

zetřete stěrkou a uhlaďte. Potřete 

zbytkem mléka, vložte do horké 

trouby a pečte 40–50 minut. Upe-

čené řezy jsou na okrajích zlatavé, 

shora jen mírně růžové a při dotyku 

vcelku dobře pruží.

4 Nechte 10 minut vychladnout 

na plechu, poté rozkrájejte. 

Podávejte horké, vlažné i studené, 

nejlépe s trochou salátu nebo 

kyselou okurkou.

Pro 4 osoby
I  1 kg syrových brambor
I  500 g brambor den předem vařených ve slupce
I  250 g měkkého salámu
I  100 ml mléka
I  1 lžička soli



     FOTO
SOUTĚŽ ČLOVĚK 
        A ŽELEZNICE

Z á b a v a62

1 Ladislav Dvořák
 Servis

2 Alena Sekeráková
 Neodjížděj!

3 Roman Jaroš
 V albánském vlaku

Vše o soutěži na  www.cdprovas.cz/fotosoutez

1

23
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Škodovy závody, 1919 
V období po 1. světové válce mají plzeňské strojírenské závody problém  
s  odbytem a chopí se jakýchkoliv výrobních příležitostí. Krátce po tom,  
co poslanci schválí zákon o pohřbívání žehem, Škoda vyhrává soutěž na 
dodávku spalovacího zařízení do nově budovaného krematoria v Pardubicích. 

Pro strojírnu jde sice o drobnou jednorázovou zakázku, ale díky novému 
zákonu se jeví jako pravděpodobné, že počet krematorií poroste a s  tím  
i poptávka po nových kotlech. V areálu závodu zatím za účasti vedení probíhají 
technicko-bezpečnostní zkoušky, což nelibě nese především církevní obec.

Před 1. světovou válkou se dlouho vedla poměrně citlivá diskuse  
o legalizaci pohřbívání žehem, kterou u nás umožnil až zákon z roku 
1919 nazývaný Lex Kvapil, podle jeho iniciátora Jaroslava Kvapila. 
Předseda Společnosti přátel žehu, jinak významný básník a dramatik,  
zemřel v roce 1950 ve věku 81 let. První ryze české krematorium bylo 

uvedeno do provozu v Pardubicích v roce 1923, dnes patří ČR mezi 
státy s nejvyšším počtem krematorií na jednoho obyvatele. Nákladní 
lokomotivy řady 534.0 byly vyráběny od roku 1923. Šlo o první  
samostatnou konstrukci Škody. Přezdívku Kremák si stroj vysloužil díky 
velké spotřebě paliva a ploše roštu podobných rozměrů jako v krematoriu.

Legendy
o mašinkách II

Pardubice, 1923
Po rozmluvě s Bohem zakládá ředitel Škody lokomotivní oddělení. Jako první brány závodu opouští 
nákladní lokomotiva, u které je coby základ použit výkonný kotel původně určený pro krematoria.

2. Kremák
Námět: Frej

Ilustrace: Angelart

Taková vzácná návštěva…

Amen

Máme problémy s odbytem…

Proč musíte takhle 
hřešit, Emile?

Nemůžete vyrábět 
něco užitečnějšího?

Ale… co??? To ti musí vnuknout… Bůh...



 SOU
     TĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

Z á b a v a64

1 Které české město je na obalu desky  
Violino Solo Jiřího Vodičky? 

 A  Praha
 B Brno
 C Ostrava

2 Jaký tvar má půdorys Santiniho  
kostela sv. Jana Nepomuckého?

 A tvar lyry
 B   tvar lebky
 C   tvar pěticípé hvězdy 

3 Kterého českého malíře inspirovala parní 
lokomotiva Mikádo?

 A   Viléma Kreibicha
 B   Jaroslava Ronka
 C   Jiřího Boudu

4 U kterého náměstí došlo  
k podpisu Mnichovské dohody?

 A   u Odeonsplatz
 B   u Königsplatz 
 C   u Marienplatz

5 Kde se nachází uranový důl, jehož těžební 
činnost byla ukončena v minulém roce?

 A   u obce Rožná
 B   u Tišnova
 C  u Jihlavy

6 Který článek v tomto čísle  
vás nejvíce zaujal?*

 *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  
14. března 2018.
Nezapomeňte uvést svůj e-mailový  
kontakt nebo zpětnou adresu.

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – o práci detektiva, 2 – v centru Plaza, 
3 – Hurvínek, 4 – Můj vlak, 5 – 9

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

Soutěž o vstupenky 
na Pardubické hudební jaro
Kolikáté narozeniny  
letos slaví Pardubické 
hudební jaro?
A) 40.

Soutěž o knihu Počátek
Jak se jmenuje nová 
činohra Petra Kolečka, 
která byla uvedena v lednu 
v pražské La Fabrice?
B) Kleopatra

Soutěž o audioknihu 
Medvědín
Tajenka zní:
Vzdychá-li muž, je buď 
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Vlakem na lyže  
do Švýcarska

●  oddíly s lůžky Single,  
     Double nebo Triple

●  ze stanice Sargans ideální spojení 
do skiresortu Davos Klosters

●  od 13. 1. do 2. 4. 2018 sleva 20 %  
     na skipas v Davos Klosters v rámci ČD Ski
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